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MŪSŲ KALINIAI
Rašo Gintautas Iešmantas:
Kreipimasis į Europos komu
nistu partijų vadovus.
1980 m. gruodžio 15 — 22 die
nomis Vilniuje, kartu su litanistu P. Pečeliūnu ir docentu V.
Skuodžiu, buvau teisiamas už tai,
jog propagavau socializmą su
žmogišku veidu, rašiau poemas
ir eilėraščius, aukštinančius gėrį,
laisvę, tiesą ir draugystę (kūri
niai nebuvo išspausdinti), ir troš
kau, remdamasis Konstitucija,
kad Lietuva išstotu iš TSRS, bū
tu nepriklausoma, laisva socialis
tinė valstybė. Kreipiuosi į visus
geros valios žmones, ypač j visus
Europos komunistų partijų vado
vus padaryti viską, kad mums
būtų suteikta laisvė, prašant TSRS
generalinį prokurorą peržiūrėti
mano grupei sufabrikuotą bylą,
dalyvaujant Europos šalių ad
vokatams.

liepdavo jiems patiems išsikasti
sau duobę. Permės lagerio prižiū
rėtojai kartą įsakė kaliniams tai
syti jų tvorų spygliuotą vielą, ta
čiau kaliniai atsisakė tai daryti.
Panašiai 1981 m. balandžio
18 d. Did. šeštadienį, 7 lietuviai
atsisakė dirbti šeštadieninėje tal
koje.
Lagerio administracija visai ne
sirūpina kalinių sveikata. Vieti
nis gydytojas arba nepakanka
mai kvalifikuotas, arba sąmonin
gai nesuteikia medicininės pagal
bos.
P. Pečeliūnui iki šiol nesutvar
kyti dantys, o G. Iešmantui pa
skyrė vaistus akims, kurie sukė
lė uždegimą ir tik po ilgų debatų
jam buvo iškviestas gydytojas iš
rajono centro, kuris paskyrė Ieš- NASA paskelbė pačių astronautų erdvėje darytą nuotrauką. Erdvėlaivio lubos atidarytos. Dešinėje matosi mecha
matui tinkamus vaistus.
ninė ranka, viduryje įvairių bandymų instrumentai ir radaro antena. 2emės rutulys matomas nuotraukos viršuje.
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Darbininkų vadai
kritikuoja Reaganą
Amerikoje dar kyla bedarbių skaičius

Washingtonas. — Prezidento Kirkland, dabar suplėšoma, palie
ekonominių patarėju tarybos pir kant bedarbius, vargšus, nelai
mininkas Murray Weidenbaum minguosius ekonominėse džiung
pareiškė CBS televizijos "Face lėse.
the Nation" programoje, kad beFederacijos vykdomojo komitedarbių nuošimtis Amerikoje gali to pirmininkas Kirklandas įspėjo
pasiekti 9 nuoš. prieš ekonomi-1 amerikiečius, kad reikia pasiruošnio atsigavimo pradžią. Jo nuo ti drastiškiems žygiams, nes greit
mone, ateinančių mėty viduryje visiems paaiškės, kad prezidento
vyriausybės ekonominė politika Reagano ekonominiai planai ne
pradės rodyti vaisius. Jau dabar įgyvendinami. Jo programa žlun
infliacija ėmė mažėti, tačiau da ga, vis daugiau amerikiečiŲ tai
bartinė recesija ir nedarbas pradės pastebi.
kristi tik ateityje
Amerikos darbininkų unijų fe
Praėjusią vasarą bedarbių bu deracijos vadovybė yra pasiūliu
vo 7.3 nuoš., tačiau spalio mėn. si savo planą, kuris lygiai pa
pasiekė 8 nuoš. Darbo departa skirstytų valstybės pajamas, nu
mento statistika rodo, kad baltų galėtų nedarbą ir sutelktu pa
jų tarpe bedarbių yra 6.9 nuoš.,o stangas kovoje prieš infliaciją,
tarp juodųjų — 16.7 nuoš. Dar di prieš energijos kainų, sveikatos
desnis bedarbių nuošimtis yra priežiūros, namų kainų nepap
1981 m. gegužės mėn. P. Peče
jaunuolių tarpe: baltų ir juodų rastą kilimą, prieš labai iškilu
liūno laičkas
jaunuolių bedarbių yra 20.7 nuoš., sius bankų nuošimčius. Dabarti
Uetuix>s jaunimui
tačiau vien tarp juodųjų — 46.3 nė vyriausybė negalės tų siekių
— Man daug kas linki ištver
Dėkoju už pilietinę bei mora mės. Aš dar kartą kartoju: jos pa
nuoš.
įgyvendinti, sumažinusi turtingie
linę paramą, kurią patyriau teis kanka. Viską nulemia vidinis pa
New Yorke vakar prasidėjo siems pajamų mokesčius, pasakė
mo metu. Ypač džiugina JŪSŲ drą saulis ir toji Šviesa, kuri ryškiau
Amerikos darbininkų unijų fede Lane Kirkland.
sa ir ryžtas kovoje dėl laisvės ir siai spindi Rezurekcijos Šventėje.
racijos dvimetė konvencija, ku
tiesos. Jūs — mūsų viltis ir ateitis! Be to, gyvi širdyje mano paties
— Glen Cove, N. Y. nežinomi rioje dalyvauja 102 federacijos
Mirė ambasadorius
Trokštu vieno — tesiplečia judė pasakyti žodžiai iš Šventaraščio:
piktadariai paleido 12 šūvių į so unijų delegatai. Atstovaujama
Jugoslavijos
vyskupų
konferenj
jog
siekiant,
kad
žmonių
tarpujimas už Lietuvos laisvę ir nepri "Tiesa jus padarys laisvus". Juos
vietų ambasadoriaus Jungtinėse
cija rudeninėje darbo sesijoje, ku- savio santykiai vystytŲsi humaniš- Tautose Oleg Troyanovsky na 13,602,000 darbininkų. Neseniai
Lietuvoje dr. Norem
klausomybę.
į federaciją sugrįžo Jungtinė Au
sakiau viešai, juos sakau ir Tau. ri šiomis dienomis įvyko Marija kūmo dvasioje, santarvėje ir tai
mą, sužalojo langus, tačiau nieko
Nevvport Beach. — Gautomis
Gintautas Iešmantas Esu laisvas tiesoje! Čia ir yra iš
Bistrica šventovėje, griežtai at koje, reikia gerbti tiesą ir teisin nesužeidė. Užpuolimu pasigyrė tomobilių darbininkų unija, su žiniomis, spalio 25 d. Newport
ja federacijos narių skaičius siekia
tvermės šaltinis. Tos vertybės, dėl metė kai kurių politinių sluoks gumą, reikia stengtis objektyviai
2ydų
Gynybos
lyga,
protestuo
Beach senelių namuose mirė dr.
Žinios iš Permės lagerio
apie 15 milijonų.
kurių kai kas tiek daug sielojasi nių Bažnyčiai keliamą kaltinimą, vertinti įvykius, į&aitant ir Baž
dama prieš žydų kalinimą So
6 km. nuo stoties Vesesviatska- yra menkos. Tikros vertybės eina
AFL — CIO pirmininkas La- Ovven Norem, buvęs JAV am
esą ji kišasi į valstybės politinius nyčios vaidmenį ir jos veiklą. MŪ vietų Sąjungoje.
ja išsidėstę griežto režimo lage kartu su žmogumi. Su manimi
ne Kirkland savo raporte puolė basadorius Lietuvoje. Jis buvo 79
reikalus. Vyskupų paskelbtame SŲ nuomone, pažymi Jugoslavijos
— Britų "Observer" ir "Tele- prezidento Reagano vyriausybės metų. Gimęs 1902 gegužės 23 d.
riai. Viename iš jų kalinami kartu iškeliavo ir tikroji Šviesa, ii
pareiškime pažymima, jog tai nė vyskupai, nepateisinami ir neNorem baigė St. Olaf kolegiją
graph" laikraščiai rašo, kad greit
1980 m. gruodžio 22 d. Vilniuje savo Tėvynę išsinešiau širdyje
ra kišimasis į politinius reikalus, pagrįsti puolimai prieš Bažnyčią S a u d { A r a b i j a u ž m e g J . įįplomati ekonominę politiką. Jis nurodė, Northfielde, Minn. Lankė Minne
nuteisti: Povilas Pečeliūnas ir Viskas gyva ir artima... O kaip no
kad ta politika gresia darbininkų
kai vyskupai, vykdydami savo ga- ir jos atstovus yra priešingi Kon
Gintautas Iešmantas. G. Iešman rėčiau, kad mano artimųjų širdy
nius
ryšius
su
Sovietų
Sąjunga.
ateičiai, mažina jų gyvenimo ly sotos universiteą, baigė liuteronų
nytojinę misiją, Kristaus Evange stitucijai ir prieštarauja pagrindi
tas dirba prie staklių, o P. Peče se būtų tiek Ramybės, kiek yra
—
Apie
3,000
demonstrantų
su
gį. Administracija pradėjo kontr- teologijos universitetą. Savo teisių
lijos vardan gina žmogaus oru nėm žmogaus tsisėm, tuo labiau,
liūnas — virtuvėje. Pečeliūnas mano širdyje. Jei kas žvelgtų
sikirto
su
policija
prie
Frankfur
revoliuciją prieš šios šalies socia studijas jis baigė Lietuvoje, Vy
mą, ypač gi kiekvieno žmogaus kad Bažnyčia ir jos atstovai ne
dirbs po 12 vai. į parą, be išeigi- viską mano akimis, pasaulį ma
to,
kur
jie
protestavo
prieš
aero
linę pažangą, pasiektą per praė tauto Didžiojo universitete Kau
teisę nevaržomai ir viešai išpa turi galimybės apsiginti informa
ne. Tarp 1949 — 1964 metų jis
nių.2inant silpną jo sveikatą, toks tytų tokioje šviesoje, kur tikros
žinti savo tikėjimą.
Vyskupai cijos priemonių pagalba. Jugosla dromo praplėtimą. Naujas paki jusius 50 metų. Kas buvo laimėta buvo Los Angeles liuteronu St
darbas jo jėgas visiškai nualina. vertybės spindi savo tikrąja pri
pabrėžia, jog jie turi teisę pasisa vijos vyskupai reiškia įsitikinimą, limo takas verstų iškirsti netoli programų, kaip New Deal, New Andrew bažnyčios pastorius. Prieš
Dar baisesnis moralinis teroras: gimtimi.
kyti moralės klausimais, ypač kai jog tikroji pažanga visuomeni esantį mišką. Penki policininkai Frontier ar Great Society, pasakė išvykdamas ambasadoriaus pa
barakuose nuolatinės kvotos, at
Aš visur matau prasmę. O tai iškyla reikalas apsaugoti žmogaus niame gyvenime tegali būti ku sužeisti, suimta keliolika žmonių.
reigoms į Lietuvą dr. Norem bu
imta bet kokia galimybė kurti
— Spalių mėn. iš Sovietų Są
asmens pagrindines teises ir rū riama, remiantis tiesa ir tarpusa
— svarbiausia!
Nauja
Afrikos
vo
pastorium Montanoje.
(kūrybiniam darbui), neleidžia
jungos į Austriją atvyko 368 žy
pinantis žmogaus sielos išgany- vio pagarba pagrįstu dialogu.
...Šviesa
nugali
tamsą.
Tai
ir|
ma skaityti pavergėjų dvasios ne
dai. Rugsėjo mėn. jų buvo išleis valstybe Senegambija
Ambasadoriumi Lietuvoje dr.
yra mano tikėjimo trykštanti ver m u . Vyskupai šia proga su giliu
atitinkančios literatūros.
ta
405.
Iš
spalio
mėn.
emigrantų
smė. O žmones reikia mylėti, ko- apgailestavimu konstatuoja, jog
Bonjul. — Dvi Afrikos šalys: Owen Norem buvo 1937—1941
89
išvažiavo
į
Izraelį,
kiti
279
pa
Tame pačiame lageryje iš le kie jie bebūtų! Nei kerštu, nei ne- tikinčiajam jaunimui
metais. Jis parašė knygą "TimeJugoslaDemonstracijos
sirinko kitus Vakarų kraštus, dau Senegalis ir Gambija susijungė į less Lithuania". Velionis po karo
ningradiečio V. Poreš buvo at apykanta dar niekas nepagerinoj vyjos valstybinėse mokyklose
vieną valstybę, kurios vardas —
giausia — Ameriką.
imta Biblija.
Protestuodamas
Europos sostinėse
dirbo Krikščioniu šalpos pabėgė
pasaulio. O meilė jau davė savo marksistinis ateizmas yra prista
— Siaurinėj Airijoj IRA tero Senegambija. Prezidentu bus di liu reikalams agentūroje ir buvo
prieš tokį elgesį, pastarasis pa
vaisius. Ir meilei priklauso atei tomas kaip vienintelė moksliniai
Madridas. — Kairiosios Ispani ristai nušovė protestantų pasto desniojo Senegalio prezidentas
skelbė bado streiką, išbadavo 77
tis!
jos partijos suruošė protesto de rių Robert Bradford, kuris buvo Abdou Diouf, o Gambijos prezi Pasaulinės liuteronų šalpos or
pagrįsta
pažiūra
į
pasaulį.
Tikė
paras. Maitino prievartiniu būdu
...Su Dievu! Telaimina Jis Ta jimo atsiradimas nėra aiškina monstraciją, kurioje dalyvavo britų parlamento narys.
dentas Sir Dawda Kairaba bus vi ganizacijos Berlyne direktorius.
— ampulėmis, tačiau Biblijos ne
Velionis paliko tris dukteris, sūnų,
ve kiekviename žingsnyje ir te mas mokslišku būdu, Kristaus as apie 100,000. Spalio 29 Ispanijos
— Prezidento Reagano aten ceprezidentas.
grąžino.
muo ir visa katalikų Bažnyčios parlamentas 186 — 146 balsais tate suimtas John Hinkley, 26 m.
Gambija tapo nepriklausoma 10 anūkų. Jo kūnas buvo sude
Hitlerio valios vykdytojai, no saugo nuo visų pavojų!
gintas, pelenai išbarstyti virš jū
nutarė
įjungti
Ispaniją
į
Nato
istorija jaunimui pristatomi ne
amžiaus, bandė pasikarti savo ce valstybė prieš 11 metų. Tai 570, ros.
rėdami pasityčioti iš savo aukų,
(Bus daugiau)
objektyviai. Tuo būdu siekiama paktą. Socialistai ir komunistai lėje. Gegužės 27 jis bandė nusi 000 gyventojų kraštas. Jau du
sudaryti įspūdį, esą religija ir Baž reikalauja, kad šį svarbų klausi žudyti tabletėmis "Tylenol". Jį kartus sukilėliai bandė nuversti
Manevrai Egipte
nyčia prieštaraujančios mokslui mą spręstų visy Ispanijos piliečių dieną naktį prižiūri kalėjimo pri vyriausybę ir abu kart ją išgelbė
Katros. — Egipte vyksta kari
ir trukdančios bet kokią pažan referendumas.
jo Senegalio atsiųsti kareiviai.
žiūrėtojai.
niai
pratimai, kuriuose dalyvau
Demonstracijoje
gyvai
reiškėsi
gą. Vyskupai atkreipia dėmesį,
— Hondūro valdžios pareigū Gambija nutarė steigti federaci
ja
apie
4,000 amerikiečių karių.
Nato priešai, buvo plakatų prieš nas skelbia, kad Nikaragvos ka ją, kurioje saugumo klausimais
Šeštadienį Egipto dykumoje para
Ameriką ir prieš prezidentą Rea
apšaudė pasienio policijos rūpinasi Senegalio kariai.
"Columbia" sėkmingai ganą. Girdėjosi reikalavimų pa reiviai
šiutais nusileido 850 kariu su sunk
punktą, kuris atsišaudė. Neskel
Naftos bendroves
vežimiais, džypais ir artilerijos
naikinti Ispanijoje, karines JAV biama, ar buvo žuvusių.
grgoįZemę
pabūklais. Vienas sunkvežimis su
bazes.
Socialistų
partijos
vadas
"Yra netoleruotinas Europos universitetu Lenkijoje. Tarp kitu
— Lenkijos vyriausybė paskel
bėga
iš
Libijos
dužo, nes neatsidarė parašiutas.
Houston. —
Daugkartinio Gonzalez pažadėjo miniai, kad jis bė, kad streikai ir neramumai la
padalinimas į Rytus ir Vakarus, žymių asmenybių studijų savai
Abu Dhabi. — Jungtinio Arabu Vienas karininkas nusilaužė koją,
kurie tarp savęs kovoja. Visa Eu tės dalyviam sveikinimą atsiuntė naudojimo erdvėlaivis "Colum ištrauks Ispaniją iš Nato, laimė bai kenkia valstybės ūkiui, nuo
Emirato spauda kritikuoja Exxon tačiau Greito Reagavimo korpu
ropa—nuo Portugalijos, iki Rusi Jungtinių Tautų
Orgarfizacijos bia" šeštadienį laimingai sugrį jęs ateinančius rinkimus.
jų kenčia visa tauta.
naftos bendrovės nutarimą už so vadas gen. Robert Kingston pa
jos, nuo Norvegijos iki Maltos — generalinis sekretorius Waldhei- žo iš sutrumpintos kelionės. Lai
Didelė demonstracija prieš JAV
— Irano dvasinis vadas ajatola baigti savo darbus Libijoje. Tai reiškė, kad nusileidimas buvo lavo
apačia
yra
apklijuota
karštį
turi būti vieninga savo dvasia. mas ir žymusis rusų rašytojas,
-bes įvyko Graikijos sostinėje *Oiomeinis ragino informacijos
Europos tautos turi papildyti vie Nobelio premijos laureatas Alek atmušančiomis plytelėmis, kurių Atėnuose. Buvo paminėtas grai tvarkytojus imtis žygių, nes pa esąs politinis amerikiečių sąmoks- | Daj sėkmingas. Parašiutininkų išnos kitas savais kultūriniais ir so sandras Solženicinas. "Kuo la yra apie 31,000. Po pirmos kelio ku išėjimas prieš karinę diktatū- saulis žiūri į Iraną, kaip į barba las prieš Libiją. Kai kurie ekono- ( metime dalyvavo 24 transporto
cialiniais turtais, siekdamos tar biau įsigiliname į liūdną XX-to nės balandžio mėn. 164 plytelės rą, nuverstą 1973 m. Sia proga de- rų tautą. Spauda paskelbė, kad mistai mano, kad bendrovei neap i lėktuvai iš keturių kariuomenės
pusavio santarvės, kuri yra įsišak amžiaus istoriją, tuo tvirčiau įsiti buvo sugadintos, nukrito. Pasku- Į monstracijos dalyviai
šūkavo sušaudyta dar 10 valdžios priešų. simoka veikti Libijoje, kurios vy bazių Visi ginklai ir kareiviai pa
nijusi jy sąmonės gelmėse", — kiname, kad ji yra prieš tris šimt tinėje kelionėje prarasta tik 1 2 ; ^ ^ Nato bazes, prieš Ameriką, Per penkis mėn. sušaudyta 1,753 riausybė reikalauja už Libijos siekė žemę per 6 minutes. Dali
naftą didesnių kainu, negu pasau niai jau susijungė su jūros ke
tokiais žodžiais Vatikano dienraš mečius prasidėjusio baisaus isto plyteliųkuri kaltinama parama karinin žmonės.
lio rinkos kainos.
liais atvykusiais; pėstintorkais.
čio "L'Osservatore Romano" vi rinio proceso tęsinys. Tai ne kas
Greit bus pradėti pasiruošimai ky diktatūrai ir parama Turkijai.
— Armėnų teroristų grupė gra
Kita naftos bendrovė Mobil ir
cedirektorius kun. Levi atidarė Eu kita, kaip baisios Dievo praradi trečiajai kelionei, kuri planuoja Panašioje demonstracijoje pernai
ropos tautų studijų savaitę tema mo pasekmės, kurias išgyvena ma ateinančių metų kovo mėn. žuvo du asmenys. Šiemet inciden sina ore susprogdinti Prancūzijos gi atidengė, kad ji pradėjo disku
KALENDORIUS
"Bendros Europos tautų krikščio žmonija. Jeigu nesileisime išblaš Nors dar oficialiai nepaskelbta, tu nebuvo, tačiau policija buvo keleivinį lėktuvą, jei nebus pa sijas su Libijos vyriausybe dėl sa
Lapkričio 17 d.: Alfiejus, Elz
niškos šaknys". Studijų savaitė komi pavieniu politinių įvykių numatoma į erdvę pasiųsti du labai sustiprinusi JAV ambasadoą leistas praėjusią savaitę suimtas vo koncesijų ateities. Mobil irgi
armėnas
Dimitri
Giorgiu.
planuoja sustabdyti visas opera bieta V., Getautas, GHvmė.
je dalyvavo apie 200 kultūros, is lengvai pastebėsime, kad jau visai astronautus; aviacijos pulk Gor- apsaugą.
Lapkričio 18 d.: Odonas, Sa
cijas
Libijos teritorijoje. Bendrovė
torijos mokslų, filosofijos ir teolo priartėjome prie bedugnės, į ku don Fullerton ir marinų pulk.
sustabdyti
ne
tik
Vakarų
bloko
Praėjusį šeštadienį Bukarešte
gijos atstovų iš 20-ties įvairių rią galėtų nugrimzti visa krikš Jack Lousma. Pastarasis yra jau demonstravo apie 100,000 rumu apsiginklavimą, bet sumažinti ir pabrėžė, kad tai grynai ekonomi lomėja, Lizdeika, Ledrūna.
kraštų. Geriausiai buvo atstovau čioniškoji kultūra. Tai matyda skridęs su "Skylab" erdvės stoti nų. Demonstraciją ruošė komu Varšuvos pakto raketų skaičių. nis, o ne politinis, sprendimas.
Saulė teka 6:41, leidžiasi 4:30.
jama Rytų Europos kraštam. mi, — baigia Aleksandras Solže mi 1973 m., kada jis išbuvo erd nistų partija. Buvo reikalaujama Stebėtojai teigia, kad Rumuni
ORAS
Studijų savaite surengė popiežiš- nicinas, — turime sujungti pa- vės orbitoje 59 dienas. Numato sustabdyti ginklu lenktynes. Ne jos demonstracijoje nepasitaikė — Žemės drebėjimas palietė KiSaulėta, temperatūra dieną 55
prezidentas išsišokimu prieš Ameriką, kaip šinevą, sovietų Moldavijos sostinę.
kas Laterano universitetas Romo- j stangas, kad psvojus būtų paša- ma trečiame skridime išbūti erd seniai Rumunijos
L,
naktį 40 I.
Žmonių
aukų
nebuvo.
reikia
I
Vakarų
sostinėse
vėje septynias dienas.
Ceausescu kalbėjo, kad
je drauge su Liublino katalikų Imtasi".

JUGOSLAVIJOS
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Karpą tvarkymo pasisekimat panaim į kraujuojančios
skrandyje žaizdos tvarkymo
sėkme. Net 86% tokio kraujavi
mo Kaunasi be jokio gydymo.
Todėl įvairiopas gydymas,
jskeitant visokius prietarus,
priskiria gydymo sėkme krau
javimo pauovime. Tik 15% mi
nėto kraujavimo atsitikimų reikalauja labai mokovisko
gydyme. Panašiai ir su karpų
tvarkymu. Jos pranyksta be joiio gydymo, nežiūrint vi
sokiausių pastangų, iškaitant
ir prietarus, jas tvarkant Aiš
ku, kad kiekvienas gydymas
esti sėkmingas, nes karpos ir
be gydymo pranyksta. Tik kai
norima greičiau karpomis atsi
kratyti, yra reikalinga gydy
tojo talka. Todėl susipažin
kime su mediciniška tiesa
karpų reikalu.

Neužtenka vien apsikrėtimo virusais; dvi sąlygos yra
būtinos karpoms atsirasti. Pir
ma — turi būti nors mažiau
sias, net paprasta akimi ne
matomas odos įbrėžimas •
įskilimas, įgalinąs virusą įsi
veržti į kūną. Antra sąlyga —
tai žmogaus jautrumas karpos
virusui. Žmogaus jautrumas ar
atsparumas karpos visusui le
mia tuo virusu apsikrėtimą ir
nuo karpų pagijimą. Kuo žmo
gus tokiam virusi atsparesnis
— tuo sunkiau jis juo apsikrės
ar tuo lengviau jų atsikratys.
Kae dažniausiai
užsikrečia
karpų virusais
Karpomis
dažniausiai
užsikrečia jaunuoliai nuo 12 iki
16 metų amžiaus. Jos retai
atsiranda pas kūdikius ir ma
žus vaikus, o taip pat pas suau
gusius, vyresnius negu 30 me
tų.

Kaip žmonės
karpas gydo

Ne visos karpos esti vieno
dos. Jos skiriasi savo išvaizda
ir vieta kūne, kurioje jos
Daugybė įvairiopų būdų kar- atsiranda.
gydyti buvo naudojama
P a p r a s t o j i k a r p a turi
Tai liaudies
iiurkStų
paviršių ir gali atsi
karpoms tvarkyti.
Sakysim, toks Tom Sawyer rasti bet kurioje kūno vietoje.
mėgino vidurnakty, mėnesio Dažniausiai tokios karpos atsi
pilnačiai šviečiant, kapinėse randa plaštakų paviršiuje, ant
aplink savo galvą sukti negy pirktų, o kartais ir ant kelių.
vą katiną. Paprastesnis kar Joe dažnai pasirodo grupėmis
poms gydyti būdas buvo nau apie pirštus - dažnai tiems, ku
dojamas trinant karpas rie kramto savo nagus ar tam
perplautos bulvės paviršiumi, po nago odelę — tas gali truk
arba lašinant ant karpos van dyti nagui augti. Paprastos
deni lyjant surinktą nuo me karpos gali kartais atsirasti
džio kamieno. Nė vienas tokių apie lyties organus ar ant jų.
gydymo būdų karpų nepašali Tada tos paprastos karpos
n k karpos, jei jos palie- nesumaiSytinos su tikromis ly
ramybėje — pagaliau tinių organų karpomis. Mat,
pranyksta. Tačiau, ką žmogus lytinių organų karpa skiriasi
jaučia, kad karpos gadina jo iš savo išvaizda nuo paprasto
vaizdą, menkina jo visuomeni sios — ji yra minkšta ir ružanį gyvenimą ar trukdo jam vos spalvos. Tokios karpos ga
darbe - jis gali siekti jų pašali li sudaryti karpų mases — net
nimo, {vairūs gydymo būdai iki pusės dolerio didumo. Jos
sukeliamos skirtingo viruso ir
dažnai veikliai naikina kar
yra labai užkrečiamos. Jomis
pas, bet nė vienas jų nėra 100% užsikrečiama intymių santy
sėkmingas. Karpų patalini- kių metu.
maa kartais gali būti labai sun
kus b? reikalaująs pakartotino
Padų k a r p o s yra apvalic3
gydymo.
ir Šiurkščios. Jos atsiranda ant
kojų padų. Kartais jos esti
U kur karpos
skausmingos, bet dažniausiai
atsiranda?
ne. Daugiausia žmonių turi tik
vieną karpą ant pado. Kartais
liaudis mano, kad karpos karpos ant pado pasirodo vie
atsiranda palietus ar pabučia na prie kitos, susiglaudusios ir
vus rupūže- U tikro jaa plokščios - grupėmis. Gydy
sukelia užsikrėtimas virusais, tojai tokias vadina "Mozaic
kurie gali būti perduoti tiesio warts".
giniu prisilietimu karpas tu
rinčio asmens, arba net palie
P i r š t e l i ų ar siūlelių pavi
čiant tais virusais užkrėstus dalo karpos yra ilgos ir plo
daiktus — jų paviršius. Karpo nos. Jos dažniausiai atsiran
mis ant padų galima užsikrės da pas vaikus ar jaunuolius.
ti vielose pirtyse. Karpos po Jos dažniausiai pasirodo ant
užsikrėtimo virusais gali pasi veido - apie nosį ir burną, ant
rodyti tuojau, arba jų pasi sprando, o kartais galvos
rodymas gali užsitęsti net iki odoje.

Irena ir Jonas JacineviCiai genai kultūrine programa "Srvivbos" patmonyje.
N-jotr M Nag»o
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Gailestingoji sesuo Ona Ankienė "lietuvio Sodybos" am
bulatorijoje tikrina kraujospūdį Marijai BalCaitienei.
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j£feH|

.

••„<

» *

KOVA SU
NARKOTIKAIS
KAZYS BARONAS

P^";

*

dvidešimt mėnesių po užsikrė
timo.

«p JflH
* & v»T
?^W J U M

KisfcttfcjBR

•

' * •'• .iįaM

Užmiršę prietaru*,
pasieavinkime medicinišką tiesą
karpo* tvarkant - tada mažiau
nemalonumo turėsime.
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PlokSčiosios karpos yra ly
Visos karpos
gios, plokščios, ar vos pakilu
ilgainiui pranyksta
sios ir pasirodo ant veido, plaš
takų iSoriniam paviršiuje ir
Karpų gydymas priklauso
ant blauzdų. Kartais jos išsi
nuo
karpų skaičiaus, jų dy
rikiuoja paliai odos nubrazdžio,
jų buvimo vietos ir žmo
dymą.
gaus gyvenimo būdo, jo kūno
sveikatos būklės. Karpos yra
Kaip gydyti
dažnas susirgimas, kurio gy
dymui, deja, nėra visiškai pa
Yra daug skirtingų karpoms tenkinamo gydymo. Dažnai
paSalinti būdų. Kokį būdą pacientas ir gydytojas nusivi
gydytojas pasirenka, priklauso lia, kai karpos darosi atspa
nuo: karpos rūšies, kur ji ran rios aktyviam fmniąm ar
dasi ir kaip ji nepasidavė cheminiam gydymui. Mat, kar
ankstyvesniam gydymui. Kai pos yra atsparios — virusas
kurie karpų gydymo būdai yra esąs giliau, sukelia karpos paskausmingi ir gali palikti ran viršuje kietų ląstelių sluoks
dus. Pasiliekantys randai irgi nį. Nežiūrint minėtų sunkeny
verčia gydytoją rinktis ati bių, pasitaikančių tvarkant
tinkamą karpoms salinti bū karpas, yra galimybė, kad
dą.
gydytojas gali pagerinti pasi
sekimą karpas gydant
Visi gydymo būdai karpas
sunaikina fiziniai ar chemi
Žinoma, turint kantrybės ir
niai. Buvo laikas, kada karpas duodant karpai ganėtinai lai
gydydavo X-Ray pagalba. Da ko — ji savaime — be gydymo
bar toks gydymas jau atgyve pranyksta. Atlikti tyrimai ro
no savo amžių. Jis laikomas do, kad ant rankų esančios
net pavojingu, nes karpos be negydytos karpos laikosi apie
veik visada yra gerybinės • ne devinis mėnesius nuo pirmo
vėžiSkos.
karpų apžiūrėjimo pas gydyto
ją. Tokių pacientų net 67% jau
Fiziškai karpos gali būti tre jokių karpų neturėjo po dvejų
jopai pasalinamos: išplau metų. žmonės, turį daugybę
nant, išdeginant, užsaldant (su didelių karpų ant padų, gal
skystu azotu arba su sausu le būt ilgiau jas turės neeigydydu).
Karpos gali būti paša dami. Nėra tikrų duomenų
lintos vartojant įvairius chemi kaip ilgai jos laikosi negydo
kalus. Kai kurie jų išdegina bei
išėda karpas (tokie yra karpų mos.
dažai: dichloroacetic acid, bichloracetic acid (formahnas).
Ne visas karpas
Kiti chemikalai suminkština
reikia gydyti
karpos išornį paviršių ir ska
tina karpos nusilupimą (tokie
Ne visas karpas reikia gydy
yra: salicylic acid ir tretinoin ti. Gydytojas sprendžia karpų
(Retin- A). Treti chemikalai už gydymo reikalą apgalvo
muša ląsteles karpos viduje damas jų galimą savaiminį
(toks chemikalas yra podo- pranykimą ir aptardamas se
phyllin).
kančias trejopas sąlygas. 1.
Karpos būdingumas: rūšis,
skaičius, dydis, vieta, kaip il
Hypnoze karpų
gai ji turima ir kaip sekasi pir
gydyme
mykštis gydymas. 2. Pats
pacientas: amžius, užsiėmi
Hypnozė negali būti visiš mas, rūpesčiai, jo kūno vie
kai pašalinta iš karpų gydymo tinis bei viso kūno (sisteminis)
būdų. Daugelis žmonių tiki, susirgimas — tas gali sukom
kad karpas galima pagydyti plikuoti gydymą. 3. Gydytojo
nusiteikimo—įtakos būdu. Čia patirtisvsu galimu gydyti bū
yra kiek tiesos. Žmogaus tikė du.
jimas į vienokį ar kitokį gydy
mą įtakoja karpų pagydymo
Gydytojas geriausiai daro,
pasisekimą Tas dalinai išaiš jei jis per pirmą apsilankymą
kina, kodėl įvairiausi karpų pacientui išaiškina apie gali
gydymo būdai — ir magiški mą ilgą karpos gydymą. Jis
veiksmai išsilaikė ilgus metus. gali būti išlaidus, skausmin
gas ir dažnai nesėkmingas. Jei
gydytojas
pacientui paaiškina
Kaip atsikratyti
po
kelių
mėnesių
pacientas su
karpomis
pranta tokį aiškinimą kaip
Jau anksčiau čia minėta, atsiprašymą dėl nepasiseku
kad vienas kuris karpų gy sio gydymo.
dymo būdas ne visada yra sėk
Dauguma pacientų sutinka
mingas. Vienok žmogus gali
pradžioje
su numatyto gy
lengviau atsikratyti kar
dymo
nepatogumais.
Deja,
pomis, jei jis pildys gydytojo
daug
pašauktų,
bet
maža
iš
nurodymus. Paprastai tenka
rinktų:
tik
nedaugelis
jų
tęsia
lankytis pas gydytoją du - pen
kis kartus pirm negu pastebėsi gydymą daugiau negu tris kar
gydymo rezultatus. Labai tus pas gydytoją apsilankę.
svarbu lankyti gydytoją nu
statytu laiku. Kitaip gali pra
Išvada. Nebūkite patys sa
nykti karpų gydymo laimėji vo karpų augintojais - gydy
mai — ir gydymą vėl gali tekti tojui globojant turėkite kant
pradėti iš naujo.
rybės - pildykite jo nurodymus
Dar vienas dalykas atsimin- ir lankykitės nurodytu laiku.
tinas: karpos yra linkusios Žinoma, jei turima kantrybės daugintis, jei jos krapštomos. laukime jų savaiminio pranyki
Tada virusas plečiasi į aplin mo. Stiprinkime savo kūną ge
ką. Jei turi karpą ant rankos, ru maistu ir elgesiu: tada būkrapštydamas ją gali karpų sime a t s p a r ū s k a r p a s
susilaukti ant veido, kojų ir ki sukeliančiam virusui. Dau
tų kūno dalių, kurias ranka pa- giau tuo reikalu - kitą kartą.
lierta. Taigi, norint karpų atsi
Pasiskaityti. Drug Therakratyti nereikia jų kra pSfyti
py, Nov. 1981.

Mūsų b e n d r a d a r b i s

Europoje
Kaip JAV, taip ir Vakarų
Vokietija įvairiom priemo
nėm, būdais ir keliais kovoja
su didžiausiu jaunimo priešu
— narkotikais. Į šį darbą be
policijos, organizacijų, krikš
čioniškos bažnyčios ar mokyk
lų yra įsijungęs ir pats jauni
mas, platindamas brošiūras,
atsišaukimus,
rengdamas
paskaitas — simpoziumus. Be
to, didelę reikšmę turi televizi
ja ir filmai. Keletą kartų teko
matyti parodas, kuriose atski
rus skyrius turėjo policija. Ji
nuotraukom, narkotikų naudo
jamais „įrankiais" bei pačiais
narkotikais (marijuana, kokai
nas, LSD ir t.t.) atvaizduo
davo šios ligos žalą jaunimui
jų ateities gyvenime. Ypač
liūdnai nuotraukose atrodė
narkotikų veidai, palyginus su
ankstyvesniųjų metų nuotrau
kom, kuriose ryškėjo jaunat
viškas džiaugsmas, energija,
drąsus žvilgsnis į ateities
gyvenimą
Deja, apie 120 gražiausio
Vokietijos žiedo kiekvienais
metais miršta, nesulaukęs net
21 metų
Toli nuėjusiam jaunuoliui
narkotikai į dieną kainuoja
arti 50 dol. Tai beveik dienos
uždarbis. Kur surasti — ir dar
nedirbant — tuos pinigus?
Labai lengvai: mergaitės
pasirenka seniausios moterų
profesijos kelią — jaunuoliai
pinigus „randa" vagystėmis.
Ypatingai prie Frankfurto
pagrindinės stoties ir aplinkinių gatvių puikiai „žydi" ši
prekyba. Policija neranda
priemonių užkirtimui jai kelio.
Ji pastebi jau „post factura",
susikirtus dviejų gaujų intere
sams, kada viena grupė
peržengia kitos grupės mieste
iš anksto nustatytas prekia
vimo ribas. Baigmė labai liūd
na: vienas ar keli užmušti, kiti
sunkiai sužeisti.
Kokiais keliais keliauja
narkotikai? Dalis jų per Turki
ją ir Graikiją pasiekia Vokie
tiją, kita — iš netolimos
Olandijos. Ypač prie pastaro
sios valstybės sienos policija
yra bejėgė kovoje su narkotikų
pirkliais. Tai spaudai pareiškė
pasienio policijos viršininkas,
kuriam priklauso su dviem
Vokietiją
jungiančiom
autostradom svarbus ruožas.
Iki rugsėjo mėn. pabaigos
išaiškinti 480 narkotikų
kontrabandininkai, kai tuo
tarpu per visus 1980 m. jų buvo
400. Vokiečių policija kaltina
olandus. Girdi, beveik kiekvie
name Olandijos restorane, ar
net gatvėje galima laisvai
narkotikus nusipirkti. Ir ne tik
Amsterdame, Rotterdame, bet
taip pat Vokietijos pasienio
miestuose, kaip Arnheim,
Eindhoven, Venio. Ir ši
jaunimo liga vis labiau plečia
si: užtenka užeiti į „disco", ar
kokį jaunimo centrą — šią
„medžiagą" galima laisvai gau
ti.
Kontrabandininkai taip pat
žino ir „žalią sieną", kur
žymiai lengviau yra „prekę"
atnešti į Vokietiją šia prekyba
užsiima dažniausiai vyresnio
amžiaus Vokietijos bei Olandi
jos gyventojai (patys nenaudo
ją!), norėdami palengvinti
šeimos gyvenimą, tačiau
užmiršdami jaunuolio ateities
gyvenimą.
Sunku pasakyti, kuo ir kaip
baigsis pareigūnų ir speku
liantų kova. Tačiau vieno poli
cininko pareiškimu, jų darbas
yra lygus Sizifo darbui.
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DR. K. 6. BALUKAS

Tel ofiso ir buto: OlympK 2 - 4 1 5 9

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. i£s>yrus
ttreč Sešt 12 tk i 4 vai popiet

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
320oV 81st Streef -~v7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7-1168; rezid. 239-2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPT0METRISTAS
Specialybė vidaus hgp^
2709 West 51st Street
2454 West 7lst Street
Tel - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 14 ir (71 mos ir Campbell Ave. kampas)
7 9 antrad. irpehkt 10 4 šeštad 10-3vai Vai pirmad . antrad . ketvirtad irpenktar.
3 iki 7 v p p Tik susitarus. • *=*»<
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255
Namu 384-5527

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Eigm. m. 60120
DValandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222. 236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybe Akiu ligos
3907 Mest i03rd Street
Valandos pagal susitarimą

Dr. ROMAS PETKOSi
AKIŲ LIGOS - CHlRURGfiA
Ofisai:
.> n ».:111 NO WABASH AVJE
Valandos pagal susitarimą'

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

DANTŲ GYDYTOJA ' * *
8104 S. Roberte Road '
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave
Tel. 563-0700 < *• «
Valandos pagal susitarimą

J0KSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarrmą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedaieAve Ch.capo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. J U CAS

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
-*
0PT0METRISTAS — -'
Tikrina akis. Pritaiko akinius it
"Contact lenses"
2618 W 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTVS

įstaigos ir buto tel. 652-1381

INKSTŲ. PŪSLĖS-IR PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tol. 434-2123, namų 448-6195

0OOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

DR. V. TUMASONJS

C H I R U RGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2454 West 71st Straat
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sešt Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktąd. 2-5
>
ir 6-7 — i$ anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tol 58C 3164. namu 391-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2459 « . St St. CMcago

476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6745West63rdStrwt
Vai pirm . antr ketv. « penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.

Tol. HEliance 5-1811

RAUDINS* MTMIIIH
llYVmiRK —
SViiniRIS BOSI

*

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 Wost 59th Street
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir 5e5t
uttaryta

DR. K. M. ŽYMANTAI
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr.. trečiad.
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tel. - 778-3400

Moderni aplinka —

SEIMŲ RŪPESČIAI
Apie tėvų rūpesčius vaikų
auklėjimu rado daugelis laik
raščių, kurie Seimą laiko pa
grindine valstybės ląstele. Apie
tai kalba Bažnyčios ir valsty
bės atstovai, kurie norėtų, kad
išaugtų jaunoji karta nesuga
dinta svetimų "įsiveržėlių" į
namus ir Šeimos vidų. Šiuo at
veju kalbama ne apie krimina
linius nusikaltėlius, bet apie
technines ir technologines prie
mones, kuriomis ateina neigia
ma ir žalojanti jaunas sielas
įtaka. Tai televizija, kurios tiks
las nėra meniskas gyvenimo
parodymas, bet mėginimas tik
pasipelnyti, pravesti auklėji
mui kenksmingus vaidinimus
ar scenas, gal kiek ir sužavinčias suaugusiųjų dalį.

žadėti prastai miniai patai
kavimo. Juk yra žmonių, no
rinčių tik "panem et circenses"
(duonos ir žaidimų), jaudinan
čių scenų vaizdavimo, menko
meniniu požiūriu skonio ir ne
turinčių jokių moralinių verty
bių supratimo. Juos labiausiai
ir išnaudoja pelnagaudžiai filmuotojai, tuo pačiu išnau
dodami ne tik jų, bet ir kitų
amerikiečių vaikus, iŠ jų dary
dami kriminalistus, iškrypė
lius, nemoralius privačiame ir
viešame gyvenime.
Tas pats žurnalistas sako,
kad ta "moralinė dauguma"
taip pat problemos neišspren
džia, nes vienur ji pasiūlo reli
giją, kur ji poveikio neturi dėl
skirtingo tikėjimo, kitur siūlo
blogas priemones prieš kitas
blogas. Bet blogis naikinamas
tik gėriu, o ne nauju blogiu. Rei
kia tad tėvams ir auklėtojams
matyti ir savo namus, matyti
savo vaikų žiūrimus filmus ar
vaizdus, o tik kraštutiniu atve
ju versti bendroves išnaudoji
mo atsisakyti. Tik turi dary
ti ne pavieniai balsai, o
organizuota pajėga.

Auklėtojų sambūris yra su
vedęs tam tikrą statistiką, kaip
vaikai ir paaugliai praleidžia
savo dieną mokykloje ir na
mie. Normaliai prie televizijos
jie praleidžia 23.5 valandos
savaitėje. Kai jaunuolis
baigia aukštesniąją mo
kyklą, jis prie televizijos
praleidžia 15,000 valandų, kai
tuo tarpu mokykloje ir mokslui
tik 12,000 valandų. Net Šiuos
skaičius apvertus mokslo nau
dai, televizijos ekrano žiūrėji
Kai kurie dabartiniai filmai
mas būtų per ilgas, o moky
jau
atsisakė prievartos, šaudymasis ir auklėjimasis per
mosi,
muStynių vaizdavimo,
trumpas. Ir tai užtenka tėvams
bet
bloga,
kad surado kitą bū
ir nuoširdiems auklėtojams
dą
—
perėjo
į laisvosios meilės,
susirūpinti savo vaikais. Šiuo
perskyrų,
moterystės
pajuo
atveju vaikų išleidimas į tik
kimo
temas,
kurios
nei
meni
rovišką gyvenimą iŠ fantastiš
ko televizijos vaizdo darosi ne niu, nei moraliniu požiūriu ne
paprastai sunkus, kartais net turi vertės. Ir prieš jas
kovojama tomis pačiomis prie
skausmingai beviltiškas.
monėmis, būtent boikotu tų pre
Televizijos vaizdų gamin kių, kurios skelbiamos ir ku
tojai, kaip ir visi fabrikantai, rios remiasi tų vaizdų per
siekia tik pelno, remiasi laisve, traukomis. Laiškų rašymas
net pirmuoju konstitucijos prie televizijos bendrovėms, dar
du (Amendment), kuris garan svarbiau — Federalinei
tuoja laisvę raSyti, skelbti, Komunikacijos komisijai turi
vaizdais rodyti moralius ir Siek tiek įtakos. Ja ir reiktų
nemoralius dalykus. Gatvėje pasinaudoti visiems tėvams,
tokia laisvė pareikalautų ir sugebantiems rašyti.
atsakomybės. Bet televizija ir
Vieno reiktų visuomet vengjos vadovai laisvę išnaudoja ti, kaip sako minėtas J. Giorda
elektroninėmis priemonėmis n* no, tai pykčio dėl skirtingos
pasiekia net uždariausius na religijos rodymo, jeigu ji nėra
mus. Šiuo metu bent Ameri išjuokiama ar specialiai iškrai
koje beveik nėra namų, kurie poma. Galima gerbti savo ti
neturėtų televizijos aparato. kėjimą ir jo pasireiškimus, bet
Tėvų pareiga saugoti vaikus, negalima dėl to juoktis iš kitų
bet ir tėvų jėgos nėra beribės. tikėjimo, nes jie savu būdu sie
kia gėrio.

mo tarp vadų ir elito, frakcijų
kovos biurokratijoj ir susi
darymo naujų susigrupavimų.

N a u j o j i , generacija yra
aiškiai sovietinė generacija su
jos tipišku, valstybės kultu.
Sunkėjanti ekonominė būklė Nėra abejonės, ji laikys, kad
iššauks lenktyniavimą tarp sovietinė sistema yra teisinga
atskirų ekonominių sektorių ir W savita Sovietų Sąjungai. Ji
atskirų
krašto
r a j o n ų . yra daugiau pasitikinti ir netu
Biudžetinių sumų paskirs ri senosios generacijos- menku
tymas ir su juo susiję sunku mo komplekso. Ji smerkia
mai dar labiau padidės. Tarp sistemos . , fųnkcionalinius
regioninės varžybos, liečian trūkumus' i r " nesugebėjimą
čios turimų resursų paskirsty dabartinių vadovų pataisyti
mą dar labiau susikomp esamą situaciją. Ji yra
likuos, kai visa tai turės vykti daugiau linkusi daryti pakei
tuo metu kai keisis sovietinė timus, jeigu jie vestų prie esmi
vadovybė.
nio pagerinimo ir augimo
Susidūrus su ekonominiais produkcijos ,ir jos distributysunkumais ir politinės situa vinio proceso. Autorius mano,
cijos nepastovumu paprastai kad ji bus - linkusi pakeisti
griebiamasi sustiprinti autori pasenusią ekonominę sistemą,
tarines priemones: „Pabrėži kuri negali patenkinti, .naujų
VLIKO seimo dalyviai spalio 7 d. Clevelande. Pir B. Laučka, prel. J. Balkūnas, atstovas iš Venemas įstatymų ir tvarkos, reikalavimų.. Tačiau jis' abejo
moj eilėj iš kairės: J. Giedraitis, dr. K. Valiūnas, J. cuelos Gavoskas ir kt.
Nuotr. V. Bacevičiaus
socialinės
d i s c i p l i n o s , ja, ar jiems pavyks perorgani
nenukrypstamumo, lojalumo, . zuoti visą ekonominę sistemą,
nacionalizmo ir baudžiamųjų _ne,s didžiausia kliūtis yra pats
apribojamųjų
p r i e m o n i ų ūkio .'tvarkymo metodas ir
taikymas prieš antisocialinius planavimas.
elementus gali padidėti, paly
Vliko veiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės
Toliau Bialer taip nusako
ginus su 1970 metais. Nebūtų politinio ir ekonominio vysty
politikos konjunktūroje
siurprizas, jei rolė viešosios ir mosi proceso įtaką į 'sovietų
slaptosios policijos padidėtų.
Svarstant veiklos gairių DR. DOMAS KRIVICKAS Afganistaną ir besikeičiančių Kai situacija darosi sunkesnė, tarptautinę laikyseną:
įvykių Lenkijoj.
metmenis, turime pirmiausia
Pirmiausią, sako jis, čia susi
kai nėra perspektyvų greito
Savo išvadas Bialer yra
Tačiau, anot
Bialer, pagerėjimo ir yra įsakyta durs prieštaraujantis spau
pažvelgti į esamą tarptautinę
būklę, kad galėtume geriau parėmęs tokiais samprotavi daugiausiai grėsmingi įvykiai suveržti pilvus, tai sovietų dimas', kiek tai' liečia sovietų
suprasti iškylančias proble mais: Brežnevo era eina į galą. siejasi su ekonominėmis vadų — ar jie būtų seni ar jaui, militarinę politiką, ypač kari
mas tiek Sovietų Sąjungoje, Šioje eroje sovietai yra pasiekę problemomis. 1980 metų de — atsakymas į tai yra sugriež nių iSlaidų augimą. Iš vienos
lygybės su JAV ir tapo tikra kada gali būti pati blogoji tinti politinę ir socialinę pusės' bus stengiamasi' ir
tiek Vakarų pasaulyje.
pasauline galybe. Sovietų po Stalino mirties: „Produk kontrolę" (1010 psl.).
toliau išlaikyti karinių išlai
imperijos
ribos buvo tarptau cijos augimas gali būti žemiau
dų augimą;, nežiūrint kaštų. Iš
Sovietą Sąjunga
Bet ar šių priemonių pakaks, antros pusės, sunkėjant ekono
tinėj plotmėj įteisintos ir sias kaip bet kada, frakcinis
Lietuva yra įjungta į sovie suformuluota Brežnevo doktri susiskaldymas ir įtampos gali klausia Bialer. Jo nuomone, minei būklei, didės spaudimas
tinę imperiją. Tad bendra šios na siekia patikrinti komunis suardyti santykius elito tarpe. galima laukti neramumų padi sumažinti šias išlaidas, kas
imperijos būklė tiek viduje, tiek tinės sistemos išlaikymą vi Gali grįžti didesnė priespau dėjimo industrijos darbininkų vers sovietų vadus būti
santykiuose su užsieniais turi s u o s e
k o m u n i s t i n i u o s e da, ir gyventojai gali sulaukti tarpe, pastovumo susilp daugiau pasiruošusiems priim
gilios reikšmės ir Lietuvai.
kraštuose. Santykiai su Vaka stagnacijos ir dargi net gyve nėjimo tarp elito ir darbi ti realistinius Vakarų pasiūly
Seweryn Bialer, gilus Sovie rais buvo paremti detente, kuri nimo lygio kritimo" (1002 psl.). ninkų.
mus, liečiančius ginklavimo
tų Sąjungos reikalų žinovas, buvo naudingą sovietų blokui
Naujoje
situacijoje
tautybių
apribojimą ir sumažinimą.
1980 m. dekadoje produkci
savo straipsnyje „Foreign Af- ir patikrino sovietinę ekspan jos augimas visuose sekto problema gali taip pat Tačiau, nežiūrint šio spau
fairs" 1981 m., pavadintame siją be baimės susidurti su riuose mažės ir greičiausiai pasunkėti. Reikalas panau dimo, sovietai stengsis išlaiky
„Atšiauri dekada: sovietų poli JAV ir jos sąjungininkais. sieks tik du su puse procento. doti neslaviškų tautų darbo ti esamą lygybę su JAV. Kari
tika 1980 metais", padarė Ekonominėje plotmėje sovie Sovietų
ekonominė-politinė jėgą sudaro didžiausią dilemą, nė galia liks dar ilgą laiką
tokias išvadas:
tai galėjo siekti ginklų ir svies ūkio administravimo sistema, būtent, ar padidinti ne slavų dominuojanti sovietų užsienio
„Kiekvienas periodas sovie to.
kainų nustatymas yra menkai emigraciją į industrinius rajo politiką. Kij ; ;c .~_ .* ..
Tuo metu, kai sovietai plėtė pasiruošusi padidinti gamy nus arba dramatiškai padi
tų istorijoj, kiekviena dekada
PonfinM '' r*if rj *tAteginiąi
dinti
industrinį
.
vystymąsi
savo
įtaką,
JAV
įtaka
mažėjo.
sovietinio išsivystymo sukelia
bos auginu,, einantį iš kapi
motyvai if toliau verks ir palai
sovietų vadams naujas dile Tačiau jau 1979-jų m. viduryje talo ir darbo produktingumo centrinėje Azijoje, kas pasta kys sovietų siekimus didinti
mas ir pasirinkimus. Dilemos ši linkmė ėmė keistis. Šios (vad. intensyvaus augimo), nes ruoju atveju vestų prie rusų įtaką ir galią tarptautinėje
ir pasirinkimai 1980-jų metų dekados pabaigoje vis dau tam reikalinga padaryti pakei emigracijos į šiuos rajonus ir arenoje. Kad sumažinus
yra daug aštresni ir daug giau pradėjo ryškėti nepa timus ekonominėje-politinėje sukeltų santykių įtempimą sunkumus, kylančius iš aly
sunkesni, negu tie, su kuriais lankus ekonominio vystymosi sistemoje, kas vargu gali būti tarp vietinio elito ir rusų.
vos šaltinių mažėjimo, sovie
teko susidurti sovietų vadams procesas Sovietų Sąjungoje. padaryta artimiausioje atei
Gal svarbiausias variklis tai stengsis įsitvirtinti Persi
po Stalino mirties. Visose sri Nors Šiandieną Sovietų Sąjun tyje.
Intensyvus
augimas politiniam pasikeitimui Sovie jos įlankoje.
tyse — vidaus, karinės ir ga yra daug stipresnė kariniu reikalauja pagrindinės moder tų Sąjungoje 1980 m. dekado
tarptautinės politikos — Sovie požiūriu negu bet kada per nizacijos industrinių įmonių ir je, sako Bialer, bus ne naujos
Antra, Sovietų Sąjunga gali
tų Sąjunga stovi kryžkelėje ne pastaruosius 10-15 metų, ji yra didelių investicijų į moderninę problemos, bet greičiau pats panaudoti spaudimą į Vakarų
mažiau reikšmingoje, negu mažiau saugi. JAV rodo dau techniką.
politinio nustatymo procesas, Europą, stengdamasi išskirti
pabaigoje Nepo politikos 1920 giau atsparumo ir pasiprie
Šioje dekadoje sumažės einantis iš gresiančio vadų ir JAV ir Vakarų Europą. Skili
m. ir Stalino mirties 1953 m. šinimo. Karinis balansas gali gyventojų prieauglis, kas elito pasikeitimo, kuris atneš mui - padidinti sovietai gali
Dabar sovietų politika eina pasikeisti, ir Sovietų Sąjunga iššauks darbo jėgos trūkumus. daugiau netikrumo Tai bus panaudoti griežtą liniją, kiek
paveldėjimo ir inercijos keliu, gali būti priversta lenktyniauti Ši problema dar labiau susi periodas,
p r i b r e n d u s i o s tai liečia globalinę karinę stra
einančiu iš 1979 m. dekados. ginklavimosi varžybose. Atsi komplikuos, kai naujoji darbo fermentacijos.
Pasikeitimas tegiją ir daryti nuolaidas
Tačiau mes galime laukti, kad rado galimybės karinės sąjun jėga bus daugiausia neru- bus daug gilesnis, nes jis palies Vakarų Europoje, turint gal
ši inercija bus pertraukta 1980 gos tarp Kinijos, JAV, Japoni siška.
ne tik viršūnę. Tai ves prie voje dabartinius polinkius
metais ir kad nauja sovietų jos ir Nato. Taigi Sovietų
Energijos šaltinių, ypač aly destabilizacijos centinės poli Vakarų Europoje- išlaikyti
politika pradės reikštis" (1020 Sąjungos būklė pasidarė daug vos, mažėjimas neigiamai tikos nustatymo, o tai savo detante bet kuria kaina.
komplikuotesnė po invazijos į veiks krašto ūkį. Brežnevo ero ruožtu prie nutrūkimo sutari
P8l.).
(Bus daugiau) » •'-

Bet ir Si priemonė, anot
Amerikos žurnalisto Joseph
Giordano, nėra patikima ir taip
paveiki, kad ji galėtų nukreipti
bendroves, ypač trumpų filmų
televizijos ekranui statytojų,
atsisakyti savo pelno ir issi-

lietuvių tėvų problema yra
tokia pat, kaip ir viso šio kraš
to. Rūpestis savo vaikų morali
niu, žmogiškumą suprantan
čiu ir ištvermingu jaunuoliu,
kad jis išaugtų tikru žmogumi,
yra toks pats didelis, kaip ir vi
sų. Miesto aplinka, televizijos
elektroninėmis priemonėmis
įsiveržimas į šeimos vidaus gy
venimą turi tą patį poveikį vi
siems. Gerai yra, kad vienas tė
vų visuomet gali būti namie,
kai vaikai grįžta iŠ mokyklos.
Bet kartais tenka abiems tė
vams dirbti ir vaikus palikti tik
senelių globai ar visai be glo
bos. Gatvė ir televizija tuo at
veju pradeda turėti daugiau įta
kos, negu mokykla, bažnyčia,
organizacija ir patys tėvai.
Lietuviams tėvams yra leng
viau, kai jie gali dar pasitikėti
lietuviškomis
organizaci
jomis. Bet ir tai yra tik priedas
prie mokyklos ir namų įtakos.
Sukurti naują aplinką šeimoje,
kad jos įsiveržusi pelnagaudžių įtaka nepavergtų nusikal
timams, gali būti sudėtinių pa
stangų ir organizuotų darbų
vaisius. Bet ir lietuviams rei
kia prisidėti prie tiesioginės ko
vos prieš tas įtakas, kurios atei
na pro sienas ir duris.
P. S.

Pagrindinis rūpestis, niau
kias mūsų ateities viltis, yra vi
siems aiSkus. Svetur augan
čiam lietuvių jaunimui
lietuvybė nebesusikuria savai
me, o turi būti jų pačių susikur
ta Salia gyvenamojo krašto
įteigiamosios tautybės. Dėl to
jaunimui lietuvybė ir

nebėra savaime aiškus daly
kas, o greičiau atsiduria
klausimo ženkle. ...Todėl
reikia ne naiviai pasitikėti, jog
viskas taip pat savaime vyks
gerai, kaip anksčiau, o iš anks
to visą laiką budėti, kad ženg
tume keliu, žadančiu gyvybę, o
ne lemiančiu mirtį, j Girnių*

Gallupo apklausinėjimai ir jo
statistika rodo, kad 80 procen
tų amerikiečių yra nusistatę
prieš tokius filmus, ypač rodo
mus tuo metu, kada vaikai ir
paaugliai lengviausiai gali jų
žiūrėti, ir nori prieš tai pasta
tyti boikoto priemones. Boiko
tas būtų — nepirkti prekių,
kurių skelbimai įterpiami
nemoralių,
kriminalinius
palinkimus žadinančių, narko
tikų ar alkoholio vartojimo, kri
minalisto laimėjimo rodymu.
Tuo rūpinasi vadinamoji "mo
ralinė dauguma" (Morai Majority), kuri verbuoja narius, ren
ka paraBus, organizuoja
boikoto priemones. Tokios prie
monės veikia televizijos bend
roves, nes siūlomų prekių dėl to
kiuose filmuose reklamų
atsisakymas suduotų smūgį
net didelėms bendrovėms. O jos
ir skelbiasi, kad tik daugiau
žmonių galėtų patraukti ir dau
giau klientų įvairiose vietovė
se s u v e r b u o t ų .

je padaryti dideli kapitalo
investavimai į žemės ūkį davė
tik labai menkus rezultatus.
Todėl 1980 m. dekadoje žemės
ūkis ir toliau liks nepastovus
sektorius sovietų ūkyje.
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ANTANAS TULYS
DASAITIS

n
„Mes per tą laiką nuplikome, pražilome, mūsų nosyse
ir ausyse plaukų prižėlė. Mes visi esame jau vely
kiniai kiaušiniai, ketvirtą dieną po Velykų. Mes
galime visi penki kartu užriesti kojas" (T.K., p. 181). O
jų dvasinę būklę atidengia jų garbingo, bet jau miru
sio nario, Mockūno žodžiai: „Kišenes prikimšome,
galvas tuščias palikome ir dabar esame kiaulės su
popieriniais ragais" (T.K., p. 182). Arba štai Skatuko
Mykolo paveikslas: „mažytis, menkutis, visada
nusmukusiu klynu vaikinas. Jo pečiai buvo siau
ručiai, bet jo strėnos, kaip vyro, plačios, o rankos
didelės. Jo veidas žibėjo, kaip nusirpęs obuolys,
atrodė jaunesnis, negu iš tikrųjų buvo, ir buvo
apvalus, mažytis ir plynas. Be bruožų, be išraiškos,
visad tuščias, visas šypsantis. Nereagavo ten, kur
reikėjo. Tokios ir akys. Rudos, mažytės jos stovėjo
išverstos ir nemirksėjo. Jose nieko nesimatė... Jis
mėgo šventadienius praleisti pats vienas, prie stati
nės vandens kieme. Ten savo smilium pirštu jis raSė
ir rasė raštą ant vandens. Vis toje pačioje vietoje —
kairiame statinės Šone... Merginos jam nerūpėjo".
Daugis novelių personažų yra savotiški ir ekster
jeru ir dvasiniu tūriu, ypatingos rūšies žmonės.
Norint nenorint limpa prie jų taiklus aptarimas, kurį,
Gogolio žodžiais remdamasis, nukalė Merežkovskis,
„svinyje ryla" — kiauliasnukiai.
Tad po tokio žmogiško laužo, jei T. suteikia
galimybę pamatyti bent fiziškai sveiką žmogų — tai
yra didelis pasitenkinimas „Stambus sprandas, pla
tūs pečiai, tvirtas veidas, storos lūpos ir platus
klynas... be lašinių. Visur galingi raumenys, sveiksta

ir drąsa (Vladas Trumpas moters žydėjimas, p. 39).
Arba Danis — Pasiutėlis, „išgarsėjęs, kaip
sunkaus svorio kilnotojas, tobulo kūno vyras ir fut
bolo žvaigždė... gražaus kūno milžinas". „Tos tavo
rankos ,Tavo kojos, tavo — visas kūnas., užkrečia
moteris masine psichoze, ir net dešimt jų ne tik pasi
žada ateiti, bet ir atvyko į pasimatymą. Tad prabė
gom suminėti *Tūzų klubo" novelių personažai
nesudaro galerijos, kurios paveikslai suteiktų
skaitytojui estetinio pasitenkinimo. Dar blogiau, kad
daugelio personažų ir vidinis gyvenimas, jų dorinis
kodeksas susikerta su sveiko proto ir dekologo nuo
statais. Ypatingai ta divergencija išryškėja lytinių
santykių problemas sprendžiant apie „meilės laisvę,
kuri stovi prieš mus, kaip alkanam duonos kvapas"
(Veronika, „Trumpas moters žydėjimas, p. 40). Kai
kurios novelės (Trumpas moters žydėjimas, Mazgai,
Pasiutėlis) yra perkrautos seksu, bet ir daugelyje kitų
jo nemažai užtinkama. Net ir „Paskutinis pasimaty
mas", atvaizduojąs sūnaus atsilankymą tėviškėje po
20 metų nebuvimo, leidžia jam kalbėti: „Stebėjausi iš
savo motinos. Nes gerai žinojau, kad ir ji pati, jauna
būdama, dargi ištekėjus, nebuvo šventa. Mama mėgo
dviejų arba trijų dienų balius. Primigti eidavo su
svečiais ant šieno, palikus savo lovą tuščią" (P.P., p.
67). Pasakotojas, tai kalbėdamas, turėtų prisiminti ką
padarė Nojus su savo sūnumi Amu, kuris tyčiojosi iš
tėvo, apsvaigusio nuo išgerto vyno, visuotinam tva
nui baigusis. Panašių aprašymų galima užtikti A.
Škėmos kūriniuose. Šiaip gi mūsų rašytojai veng
davo įvelti į tos rūšies kūrybą savo atvaizduojamų
asmenų motinas. Nes toksai motinos viešas
suprofanavimas nė kiek nepakelia nei stilistinio nei
idėjinio veikalo vertingumo, bet sugriauna motinos
aureolę ir kiekviename skaitytojuje palieka dumblinų
nuosėdų ir atidengia personažų asmenybėje dorinę
nedarną — anarchiją. Gal jų elgesį vairuoja Huxley
teigimas, kad dora nereikalinga, beprasmė, net

žalinga. E. Zolai palietus panašias Hemas, veikale
„Pot-Bouille" (1883), prancūzų literatūrinė kritika
pareiškė: „Pot Bouille est un livre qui a le tort de la
paraitre" (Zola par lui mėme, p. 83, M. Bernard, Ecrivains de toujour Ed. Seuil 1959), o Scottisa Review
(1883), griežtą veikalo pasmerkimą baigia sakiniu:
„It iš certainly coarse ahnosfc.-beycmd reproduction,
and contains one description which should never
have been v/ritten by man- bom ofm u n a n ^ Tos visuo
meniškos nuomonės stiprumą įrodo .tai, '*ad tos
knygos vertimas net 1926 m. nebuvo pasirodęs Ang
lijoje (Emil Zola, p. 132). A. WUson, N.Y. ,William
Morrov and Co., 1952). Ryškus motinos
suprofonavima8, savotiška, pionieriška pažiūra į
mergaitės nekaltybę, naujoviškas interpretavimas
dabartinės civilizacijos dorinių normų iki šiol sais
čiusių lyčių santykiavimą randamas novelėje
„Mazgai", Blondės, Rozalės, Cibulio ramiuose, bet
dvelkiančiuose cinizmu, dialoguose.
AS nekompetingas tvirtinti, kad r praeityje
literatūroje nebuvo atvaizduotas simbiozas dviejų
moterų — motinos ir dukters <*- parduodančių savo
„meilę", bet „Mazguose" tokia idėja išryškėja. Ir
kuomet motina verčiančiai reikalauja pasakyti;.kaip
tai įvyko, tai duktė „Rozalė lėtai atsistojo, pavartė
mėlynas, dideles akis, mintimis kreipėsi į savo širdį
pažiūrėti, ar ten yra nusižengimo ar nusikartijno jaus
mas. Ji rado savo Širdį ramią, be nuodėmės jftasmo.
Tai, ką ji padarė nepaliko jokio krislo jos jausmuose.
Dargi ji pajuto blyksterėjančią mintį, jog ji jau yra
kompetiškesne až savo motiną spręsti, kas gera ir
bloga" (Mazgai, p. 102). Sekso problema buvo svarbi
visų amžių žmogui. „Moksleivių keliai" (n. 1,1923),
kuriuos tuo metu redagavo A. T., atspausdino Dr. V.
Jovaišos straipsnį „Dauggamija". Jame buvo išdės
tyta žinomo sociologo Elwood pažiūra į tą klausimą.
(Bus daugiau)

*

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 17 d.

« a *

LIETUVIAI
FLORIDOJE
Miami, Florida

MOSU KOLONIJOSE
Schuylkill apyg^ Pa.
VĖLINIU PAMALDOS

eina prie vieno, prie kito kapo.
R EAL ES T A TE
Pastato degančią procesijos žva
MLSCKLLANEOU8
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kę prie kapo paminklo, atsiklau
PALOS HILLS — Savininkas parduo
pia ir dar trumpai pasimeldžia
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas rū
už savo brangiuosius mirusius.
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
sys, l'/t vonios. Gazu apšild. Centr.
Netrukus visas kalnas liūdnai
oro vėsinimas. 2 maš. garažas, šoninis
ir kitus kraštus
nušvinta virpančiomis liepsnelė
NEDZINSKAS, 4039 Archer Aveoue, įvažiavimas. 80 x 125 p. sklypas.
mis.
$74,900.
TeL 508-7871
Cia gimę neatsimena matę to
Chicago, IU. S0632, tei. S27-5M0
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labai seniai dalyvavę.
BUTŲ NUOMAVIMAS
M. A. i I M K U S

Visų Šventų pavakarys. Dvel
kia lengvutis vėjelis. Saulė pa
vargus iš dienos ilgos kelionės,
ATIDARYMAS
pamažėl baigia leistis už melsvų
Iškilmingam žiemos sezono ati Pennsylvanijos kalnų. Vakaras
darymui klubas yra pakvietęs ka tylus ir ramus. Prieš savaitę buvo
nadietę solistę S. Ziemelyte, ku skelbta ir pranešta, kad šį vaka
ri paskutiniu metu yra koncerta rą vyks lietuviškos Vėlinių pa
vusi didesnėse lietuvių kolonijo maldos- Parinkta vieta patogi,
se ir spaudoj skaitome gražius nes čia sueina trijų parapijų ka
Kun. Jarašūnas iš jaunystės
atsiliepimus apie jos dainavimą. pai: Apreiškimo, Frackville, Šilu dienų prisiminė, kokį gilų ir jau
Koncertas ir sezono atidary- vos (seniau Šv. Liudviko), Maiz- dinantį įspūdį Vėlinių pamaldos
Jaunimo centro tradicinės vakarienes svečiai pereitais metais. Iš kaires: kun.
A. Saulaitis, poetas Kazys Bradūnas, K. Bradūnienė ir Jaunimo centro ad mas įvyks gruodžio 6 d., sekma
ville ir Šv. Vincento, Girardville. Lietuvoje paliko jo širdyje. Pano
ministracines valdybos vicepirmininkas Henrikas Laucius su žmona Ilona.
dierų
3
vai.
p.p.
klubo
patalpo-;
^ on į"į ra ded7rinltis'ir"s^oja""į ro atgaivinti tą paprotį čia AmeNuotr. J. Tamulaičio
se. Soliste dainuos lietuviškas eiles ruošdamiesi procesijai. Kiek- rikoJe. Pasitaręs su kun. Bartkum
dainas ir operų arijas, o jai akom vienas įsigyja po žvakę stiklinia- pasiryžo savo mintį įgyvendinti.
panuos muzikė D. Liaugmlnienė. me inde ir ją uždega. Netoliese Pradžia tikrai graži.
Po koncerto, 4 vai. p. p- bus duo ramiai laikosi kamžoti berniukai, I
Kun. Bartkus savo trumpoje
dami pietūs ir numatomas tur- —viską stebi ir atidžiai seka. | kalboje iškėlė nuostabius Dievo
tingas dovanų paskirstymas **> į vienas laiko pakeltą kryžių, o iš Apvaizdos kelius. Šiandien Lietu
to, gero styginio orkestro, šokiu' ^
^nų ^ d u k i k o r a u d o voje sovietinis engėjas visu įnir
muzika.
j n a s 5 ^ ^ Trečias patarnauto timu nesiliaujančiai persekioja
Rugsėjo 30 d. Jaunimo centro j tačiau būtinu pataisymų kur kas
jas turi kodylą ir smilkalus, o jo Bažnyčią, varžo visokeriopai jos
NAUJAS 2INIALAPIS
valdyba sukvietė spaudos, radijo, Į daugiau reikia atlikti. I. Kriaučedraugas laiko švęsto vandens in veiklą, draudžia viešas pamaldas
organizaciju ir mokyklų atstovus \ liūnienė peržvelgė ir ateities renTuriu čia ant stalo dviejų pus
ir procesijas, baudžia, teisia ir
į Jaunimo centro gražiai išdeko- \ ginių planą. Negalint pasitarime lapių žinių lapą, kurio pradžioj dą ir šlakstyklę. Du kunigai kuž
kankina kunigus, vienuolius, pa
dasi
aptardami
pamaldų
eigą
ir
ruotą posėdžių kambarį pasita- '• dalyvauti iždo tvarkytojui, I. parašyta: „Miami Lietuvių Ame
sauliečius
ir pajuokai išstato net
rimui. Jaunimo centro pasaulie-' Kriaučiūnienė apytikriai painfor- rikos Piliečių klubo žinios. 1981 tvarką.
vaikučius.
Kai Lietuvoj bando
Lygiai penktą valandą Žarijos
čių valdybą sudaro: Irena Kriau-jmavo susirinkusius apie finansinę spalio mėn. Nr. 1". Toliau taip
ma užgesinti tikėjimą, visus jo
čeliūnienė — pirmininkė, Henri-1 Jaunimo centro padėtį,
rašoma: „Vienas aktualiausių choras užgieda gedulingą "Rūs reiškinius ir su juo susijusius pap
kas Laucius — vicepirmininkas ir
mūsų uždavinių yra klubo išsi čią dieną" sekvenciją. Po ketu ročius, čia kaip tik štai šiame
Kun. J. Vaišnio žodis
iždo tvarkytojas, Alė Steponavi
laikymas. Jis yra Miami apylin rių posmų kun. Matas Jarašūnas, kukliame Pennsylvanijos kampe
Kun. J. Vaišnys, jėzuitų atsto kės lietuvių gyvenimo ašis, apie Šiluvos klebonas, sukalba maldas
čienė — sekretorė, Viktoras Dilyje, angliakasių "Lietuvoje", at
minskis — iždininkas Jaunimo vas, pasidžiaugė pasauliečių ko kurią sukasi visas lietuviškas gy už mirusius vyskupus, kunigus ir
gaivinamas senas mūsų protėvių
centro reikalams ir Birutė Jasai miteto darbais. Jis paaiškino, venimas: jis mus jungia, gaivi Bažnyčios dvasiškius. Žmonės pri
J
kad Jaunimo centras nepereina į na, atitraukia nuo kasdieninių sideda su "Tėve mūsų"... ir ki Vėlinių apvaikščiojimas.
tienė —korespondentė.
Pasikalbėjimą pradėjo B. Ja-pasauliečių rankas — jis tik yra rūpesčių. Čia susitinkam su drau tais atsakymais į kunigo maldas.
Stasys Vaičaitis
saitienė, nušviesdama
suėjimo į pasauliečių administruojamas ir gais ir svečiais ne tik iš Ameri Kryžiaus nešėjas žengia toliau ir
seka.
tikslą. Norėta supažindinti daly- j tvarkomas. Tuo būdu jėzuitai tu kos, bet ir iš viso pasaulio". To visi dalyviai giedadami
vius su atliktais Jaunimo centro j ri daugiau laiko savo tiesioginėms liau randame daug tik klubo na Įspūdingą vaizdą sudaro pusant iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
valdybos darbais metų bėgyje ir j pareigoms atlikti. Jie džiaugiasi riams įdomių žinių, bet suintere ro šimto žmonių procesija su de
pasidalinti mintimis bei sumany- dabartine tvarka, švara, pagraži- suoti dėl klubo renginių datų tu gančiomis žvakėmis. Iš Apreiški
mais, kaip reikėtų darbuotis atei- j nimais.
rėtų pasiteirauti pas klubo valdy mo kapų pereinama į Šiluvos ir
• 1 • ,
tyje, kad Jaunimo centras ir to
bos narius, nes yra įsibrovusių Šv. Vincento kapus. Iš viso stoja
ma peluose stotyse ir pasimeldžia
liau pasiliktų patrauklus ir jau Jaunimo centro moterų klubas
klaidų.
Seniausia Lietuvių Radic programa
kus įvairių organizacijų suėjimui,
S. Endrijonienė, Moterų klubo
Krp. ma už mirusius tėvus, senolius, Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
už brolius, seseris, gimines ir drau 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
jų dafbui, kultūrinių programų i pirmininkė, kalbėjo apie moterų
gus, už visus šiuose kapuose palai 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
surengimui ir bendrai lietuviškos, klubo veiklą, lėšų telkimo prie- Lake W o r t h , Fla.
dotus ir galiausiai už visas sielas dama vėliausių, pasaulinių žinių san
veiklos sala. I. Kriaučeliūnienė \ mones, kultūrinius parengimus ir
skaistykloje
kenčiančias. Tolydžio trauką ir komentarai, muzika, dainos
KLUBO ĮKURTUVĖS
dėkojo visiems atsilankiusiems ir \ kt.
dangus tamsėja. Žvakės, rodos, ir Magdutės pasaka. Sią programą
pasidžiaugė, kad į Jaunimo cent
Visi dalyviai pasidžiaugė val
veda Steponas ir Valentina Minkai
Lietuvių R. W. klubas iš Carrą buriasi vis daugiau organizaci dybos ir kitų padėjėjų darbu, J. cen penter's Hali persikėlė į Senior aiškiau spinksi ir aiškiau nušvie- Biznis reikalais kreiptis j Baltic Flo
jų ir įstaigų. Dėkojo prie valdy tro, kartu ir mūsų visų naudai, atizen"cemro nVufaiTren'gtas'pa- g * f1 •' f ij* • • * * ? 3 | į i £ ^ risis — gSlių bei dovanų krautuvę.
bos veikiančiam Jaunimo centro lietuvybės išlaikymo ir puoselė talpas, kurios yra prie Dixie ėjus paskutinę stotį, prie Šiluvos 502 E Broadway. So. Boston. Mass
02127 Telefonas ."68-0489. Ten pat
moterų klubui, vadovaujamam jimo darbe.
Highay ir Second Ave. North paminklo sugiedama "Gelbėk gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
S. Endriionienės. Klubas bando
sankryžoje Lake Worthe. Šiose mane Viešpatie", "Sveika Kro site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
Apsaugos reikalas
_sutelkti pajamas krautuvėlės iš
patalpose 1981. 6. 13 įvyko klubo liene", ir pamaldos baigiamos
graudžiu
sugiedojimu
laikymu ir turi visuomeninės reikš
Kalbėta Jaunimo centro saugu įkurtuvės, kuriose dalyvavo dide visų
mės. Moterų klubo ir atskirų ko mo reikalu. Vykstant Jaunimo lis būrys narių ir kviestų svečių. "Viešpaties Angelas". Kunigas :i>iH!iimsiiiHiiiiiunuz.':i!!!nmj:mm!t
mitetų pagalba ruošiami įvairūs centre renginiams, prie J. C . yra Visi buvo pavaišinti
skaniais tuo tarpu pašlaksto ir pasmilko
I'ACKAGK E X M U 8 8 AOEJCCT
Jaunimo centro renginiai.
policijos apsauga, tik gal ne kiek valgiais, kuriuos pagamino na kapus. Užviešpatauja tyla.
MARIJA NOUE1KIE3*
vienu momentu ta apsauga yra rės St. Augūnienė, A. Mažeikie
Negreitai skirstosi žmonės, bet
Jaunimo centro nariai
SIUNTINIAI i LIETUVA
įmanoma. Reikalingas ir pačių nė, L. Stulpinienė ir G. Dovydai lyg
parblokšti nepamirštamo
Uibai
pageidaujamos g-eroa rUlaa
Kaip anksčiau jau buvo skelb Jaunimo centro lankytojų didės- j t i e n ė , ' 0 klubas apmokėjo visas vai- vaizdo pergyvenimo, lūkuriuo prekes. Maistas
iš Europos aandtlių
ta, kiekvienas rėmėjas, sumokėjęs nis žvalumas. Garantuotu saugu šių išlaidas- Dalyviai buvo su ja ir kažko laukia. Tik po valan 2(Ki8 w. «9tii st. ctiicaao, m. eosit
Tel. §25-2787
20 dol. metams nario mokesčio, mu negalima pasitikėti nė vieno žavėti naujomis patalpomis ir dėlės atsipeikėja ir pagyvėja. Kas
pasidaro Jaunimo centro nariu. je Chicagos apylinkėje.
puošniais baldais, kuriuos klubas
Pastebėta, kad tokių narių dar ne
Pasitarimui baigiantis, Irena gauna nemokamai. Visi linkėjo
m—mm
labai daug yra. Todėl buvo suda Kriaučeliūnienė su padėjėjais at klubui ilgai ir laimingai gyvuoti.
Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOS AUKSTAITfiS
rytas narių verbavimo komitetas. vilko didžiulį puodą didelių Ateityje klubo susirinkimai, mi
naujas romanas:
Jį sudaro: V. Stropus, dr. V. Da (cepelinų). O didumas ir skanu nėjimai ir šiaip subuvimai bus
rnusis ir J. Šidlauskas. Supranta mas neišpasakytas. Jau seniai kiekvieno mėnesio, išskiriant lie
ma, kad skirti Jaunimo centrui pastebėta, kad kas tik prikiš pirš pos, rugpiūčio ir rugsėjo mėne
ir
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova
20 dol. metams, kur mūšy jauni tą prie Kriaučeliūnų ar Rudžių sius, antrą šeštadienį nuo pirmos
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
mas ir vyresnieji taip dažnai lan dirbamo lietuviško darbo, visada vai. p.p. (nevėluojant), nes salė
duelis,
plačių pažiūrų.
komės, nebūtų labai sunku, bet bus maloniai įvertinti, pavaišinti. uždaroma 5 vai. p.p.
Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
dažniausiai užmirštama, trūksta Štai ir dabar negana buvo kavos,
*
BUS
LIETUVIŠKOS
priminimo, paraginimo ir pan. pyragėlių, bet dar ir cepelinai at
Užsakymus siųsti:
Tad nedelsiant kiekviena lietu sirado. Visų mūsų nuoširdi padė
KŪČIOS
viškoji šeima, organizacijos ir pa ka jiems. Tegu sveikatos, energi
DRAUGAS, 4545 W. 6$rd Street
1981. 10. 10 narių susirinkime
vieniai asmenys turėtų tapti J. C. jos ir išteklių jiems niekada ne
Chicago, ™- 60699
nutarė ir šiais metais suruošti
nariais. Kurie gali, žinoma, galė pritrūksta.
Ulinois gyv. dar prideda 60 e t valstijos mokesčio.
Kūčias prisilaikant lietuvišku pa
tų skirti didesnes sumas šios ins
A. K. pročių. Kūčios bus gruodžio 19
titucijos išlaikymui. Pastarieji
d., šeštadienį, 1 vai. p. p., nevė
Jaunimo centro metiniame susi
luojant. Įėjimas 7.50 dol. vai
rinkime turėtų ne vieną, bet ati
MIELI D R A U G O S K A I T Y T O J A I
SUDEGĖ 5 KRAUTUVES
kams — 3.00 dol. Norintieji da
tinkamą skaičių balsų.
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar
Lapkričio 9 d. rytą arudegė lyvauti Kūčiose prašomi iki gruo
Būdami Jaunimo centro nariais
džio
13
dienos
užsirašyti:
telef.
neaiški. Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
dar labiau pajusime, kad ši vie penkios krautuvės Prairie ir 47 585 - 2676 ir 585 - 8287. Eilinis
dai
išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl
tovė yra mūsų visy bendri namai, gatvėse, Chicagoje. Policija ti klubo narių susirinkimas gruo
pakelti
prenumeratos mokestį.
kur sueinama atsigaivinti dvasi-1 ria, ar nebuvo padegimo. Gais džio 12 dieną neįvyks.
Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
nėmis, kultūrinėmis vertybėmis j rą gesino daugiau kaip 2 0 ug
ta
lietuviškos
spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip
niagesių.
Zanavykas
po kasdieninių darbų ir rūpės-;
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams
čių, arba skubame ten organiza- j
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir
cinių, visuomeninių, šalpos ar ki
£=
ryžto
dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje.
tokiu darby vedini. Patalpų nuo
A
N
A
T
O
L
I
J
U
S
K
A
I
R
Y
S
Nuo
1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
mavimas toli gražu nepadengia
riems metams*bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK OOUNnamų išlaikymo išlaidų. Tad pa
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 4 5 U.S- dol. Kitur-Amereikalavę iš savęs truputėlį aukos
įsigalinsime šį lietuvybės švytu
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA
rį dar ilgai, ilgai šviesti.
siustų čekius tik U.S. doleriais.
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
pirmuosius 3 pokario metus.
Viršelį su aplanku piešė
Atlikti darbai vasaros metu
taupų
neturi ir gyvena tik iŠ pensijos. Tikime, kad toks
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.96.
tr ateities planai
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per
Užsakymus siųsti:
I. Kriaučeliūnienė smulkiai
daug neapsunkins.
painformavo, kokie darbai buvo
Jūsų,
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street
jau atlikti. įėjus j Jaunimo cent
Chicago, IR. 60629
KUN. P. CIBULSKIS, MIC
rą, žinoma, galima aiškiai pa
stebėti kai kuriuos pagerinimus,
,J>ratugo" administratorius
Illinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių.
patobulinimus ir pagražinimus,
2IEMOS SEZONO

BENDROMIS JĖGOMIS UŽDEGTAS ŠVYTURYS

NEUŽGES

RADIJO PROGRAMA
•

m

"ANT MARIŲ KRAŠTO",

•

PO DAMOKLO KARDU n DALIS

CLASSIFIED ADS

l.NCOME TAX SERVICE
NOTA R Y PUBLIC
4259 S. Maplewood, teL 254-7450

Draudimas — Valdymas
Namu pirkimas — Pardavimas

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iakviatimai. pildomi
PIIJETTBES PRAJTMAI Ir
iltokla blankai.

INCOME T A X
Notarlatas — Vertimai

iiirmrrmntmiuniiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiK

BELL

lllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilIlIl
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.

J.

REALTORS

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 718-2233

, COSMOS P A R C E L 8 E X P B E 8 B
2501 W. ttth S t , Chicago, IL 60S29

Arti 7S-aoa ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.

SIUNTINIAI 1 UETBY4
TeL'— 925-2787

Arti 71-os ir Franclaco — 2-jų butų
Vytautas Valentinas mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.

niiiHiiimmiiiiiiiiiiiuummiuiiMiiHiim

Bcighton Parke — 2-jų butų mūrinis.

VALOME

Be t o tarime gerų rezidencinių ir pajaminių nuo S Iki 40 butų.

KILIMUS IK BALDUS

Skambinkit teL 436-7878

Plauname ir vaškuojame
vfasų rūšių grindie.

SIMAITIS

BUBNYS

2951 Weat 6Srd

Tel — RE 7-5168
M I U

REALTY

HELP WANTED — MOTERYS

»••<

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiii
Reikalinga moteris bendram namų va
lymo darbui 1 dieną savaitėj. Apyl. 87
ir Pulaski. Skambint tarp 1 ir 4 vai.
popiet — angliškai — teL 582-7705.

TELEVIZIJOS

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

M I G L I N A S TV

IŠNUOMOJAMA

FOB

KENT

2846 W. 69 S t , teL 776-1486

niiiiiiiiiiHiiiiiiiinHiiniiiiiimiiuiiiimn

IŠNUOMOJAMAS 4 / 2 kambarių butas
Marąuette Parko apylinkėje.
Skambint — 434-4187 **

• UIIMUIIIirillllKlItlIMHUHIlIlHIIIIIIIIIIK

PLU M BlNG

Licenaed, Bonded, Inaured
KISCELLANBOUS
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos iiiiiiiiiimiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
vamzdžiai iivalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

Kazio

Barausko

I* "Draugo" Rimties Valandėles
Parinkti pamokslai,
atspausdinti knygoje

SERAPINAS — 636-2960
'HiMUIIIlIflHIIIHIIItltUlIHUJlUUlUUIUMl

M O VI N G

PRISIKĖLIMO ŽMONES

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
A a. kun. Kazimieras Barauskas
dimai ir pilna apdrauda.
parašė kelis šimtus pamokslų po
Priimame MASTER CHARGE ir VISA puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu
Telef. — W A 5-8063
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
imisuuitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiilimiiifiii
jant velioni sakė, kad "jokio
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs''.

A. V I L I M A S
M OV I N G

Apdraustas perkraustymas
[vairių atstumų

Kaina $4.00, Gaunama "Drauge,
4545 W. 63 St., Chicago. Ei. 60629.

TeL 376- 1882 arba 376 5996

Persiuntimas 25 centai (Ulinois
gyventojai
prideda 20 centų mo
UUUUIHIlIttlIUIIIIIIIIIIlllllllIlUIIIIIIIIIII
kesčių).

iimiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiii

10% — M « — 3 0 * pigiau m o k U t
u i npdraiid* nuo agatai Ir
I.Ulo p * .

FRANK

ZAP0LIS

3268% Vfeet 95th Street
Telef. GA 4-8854

Hiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Liaudies menas ir kitkas
m
Drauge'
11

Hiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiniiiiiu
Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją i. pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
eiminėms ar draugams

Ark. Jurgio Matulaičio beati
[Mėnraščio "Draugo" admi
fikacijos bylos apžvalga. Gene
nistracijoje
galima pasirinkti }.
ralinės Postuliacijos leidinys
vairių liaudies meno darbų: me
1969 m.
Kaina s u persiuntimu $1.00. džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Gaunama DRAUGE"Draugo" adresas: 4545 West
tiiiiHtimmuiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiim*
8Srd St.. Chleaco. UI. fflftZS
PLATINKITE «*DRAL " V*.
HltlllMIIHIttlllllllllll!llimilllllllttllllli]M
D I M I I I O
B.

JŪRŲ

KRUMTOPAinS

KELIAIS

(Jūrų kapitono atsiminimai)
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina s u persiun
timu |11.10. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, kSkS W. 6Srd Street, Chicago, IŪ. 606t9
niinojaus gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio

kauskas, pats iniciatorius J. Sa-. MILIJONAS BIBLIOTEKAI Į DRAUGAS, antradiema, 1981 m. lapkričio mėn. 17 d.
•
kas, inž. Kazys Pabedinskas ir
Andrew bendrovė įteikė Orvasis?
Darbštūs vyrai
dr. 'L. Kriaučeiiūnas. Jiems land Parko miesto bibliotekai
— Atsipagiriojo ir sėdo vėl
padėka.
— Tai tavasis kur, kūma?
Teodoro Blinstrubo 75 metų sukakties proga
milijoną dolerių. Biblioteka bus
gerti.
(Ukrainiečių humoras)
— Nuėjo atsipagirioti. O ta
Būrelis entuziastų savanorių
Šių visų geradarių dėka gen, padidinta tris kartus.
Vytautas Kasniūnas
sėkmingai užbaigė reikšmingą ir konsulatas praturtėjo 21 tomu
MAŽIAU PRIVERSTINO
Gyvenime sutiktieji
žmonės, dorą Blinstrufcą nuo savo jau didžiai vertingą valstybinį dar atnaujintų "Vyriausybės žinių"
VBHOHMO
tai lyg gyvoji enciklopedija. Jei nystės dienų, ieškojau jo ir gy bą: "Vyriausybės žinių" restau (nuo 1918 iki 1940 metų) pilnu,
Chicagos
švietimo taryba, tai
Mūsų mielam nariui
universitetai suteikia diplomus, venimo kelyje. Ir mes labai daž ravimą ir jo išsaugojimą atei gražiai įrištu komplektu. New |
kydamasi
prie
federalinių
reika
darbas —patyrimus, k n y g o s ati nai susitikdavome. Abu esame čiai.
Yorko gen. kansulatui taipgi bu lavimų, nusprendė, kad miesto
A . į A . Aleksui Marcijonui mirus,
dengia mokslo aukštybes, tai g y  Neo-Lithuania korporantai, abu
vo parūpinta trūkstamų "Vyr. mokyklose turi būti siekiama
Lietuvos
generaliniame
kon
v e n i m o kelyje sutikti ž m o n ė s d u o  tautininkai. Tik gal susitikę tau
žmonai MARIJAI, dukroms VTTALINAI i r N O R B E R 
Žinių"
numerių fotokopijos turėti bent po 35% mažumų
da išminties. Ir jei sakome, kad tininkų chore skirtingais balsais sulate esamų "Vyriausybės Ži
TAI bei kitiems GIMINĖMS ir A R T I M I E S I E M S nuošir
komplekto papildymui. Visiems vaikų, bet būtų vengiama pri
žmogaus veidrodis — jo draugai, dainuojame, o orkestre —kito nių" numerių popierius buvo
džią užuojautą reiškia
laifcu šios ypatingos talkos dalyviams verstinio mažumų vaikų vežioji
tai mokytojas — gyvenimo paly kiais instrumentais grojame. Kai pradėjęs trupėti, greitu
butų
visai
sunykęs.
Dipl.
ekonoĮ
reiškiu
nuoširdžiausią
padėką.
mo rasinio maišymo tikslais.
dovas. Mes iš jo pasiimame v i  jis nustumia į šalį alaus stikli
VILNIAUS
KRAŠTO
LIETUVIŲ
SĄJUNGOS
I&GELBĖJ0 5
mistui
J.
Sakui-Sakevičiui
prirei
sa, kas yra geriausia ir gražiau nę, aš ją išgeriu, nes joniškie
Įdomi vakaronė apvainikavo
CHICAGOS SKYRIAUS
VALDYBA
IR
NARIAI
Trys policininkai, D. Evans,
tikrų duo darbo pabaigą. Dėkoju vakaro
sia, atsikratome,kas
blogiausia. čiai gėrimą meile vadina. Siūlyda kė patikrinti tam
Ir labai dažnai, kai paskęstame mi alų, jie nesako, išgerk alaus, menų gen. konsulato "Vyr. Ži nės rengėjams, kalbėtojams, da- R. Turrise ir Ant. Zawula, įsisvajose, kai pro akis slenka pra bet sako —priimk mūsų meilę. O niose". Pastebėjęs jų nykimo lyviams ir L Mot. federacijos j veržę į degantį Stasio Patlabos,
71 m., namą, 6409 S. California,
eities vaizdai, matome mokytojus, aš jam, savo mokytojui, ir dar galimybę, sumanė ir sudarė "Vy Chicagos klubui už vaišes.
žygiuojančius
pirmose gretose, abstinentui, negu siūlysiu ir pra riausybės Žinių" atnaujinimo
ICbicagoje, išgelbėjo Pranę iPaJuzė Daužvardienė,
kurias lydi pamokymai, pasaky šysiu išgerti, bet savo draugišką talką. Jis buvo ne tik iniciato
itlabienę, 65 m., ir dar keturis
mai įstrigę galvose.
meilę tai pasiūlau. Ir todėl aš rius ir organizatorius — jis dau
Lietuvos generalinė konsule gyventojus. Gaisras įvyko lapgiausiai dirbo ir lėšų įdėjo su
'kri&o 3 d.
Tokiu mokytoju liko dr. D o  džiaugiuosi jo draugyste.
manymo įvykdymui. Raiškiu
mas Jasaitis. Aš jį mylėjau. Jis
Teodoro Blinstrubo visuome gilią padėką J. Sakui ir organi
buvo ateitininkų globėjas, o aš,
ninė veikla plati ir gili. Jis pa zatoriams - leidėjams kun. V.
gimęs tautininkas, slidžiausi tais
vyzdžiu švyti savo darbštumu, Bagdanavičiui, MIC, ir dr. J.
spinduliais, kurie sklido iš didžio
tvarkingumu. Ir jei tik vien chro Meškauskui.
Vienerių Metų Mirties
jo mokytojo širdies. Kada tik b a n 
nologine tvaria surašyčiau jo ei
d a u apie jį parašyti, pritrūkstu
Sukaktis
tas pareigas, nebeišsitekčiau, kad Ačiū VL Vijeikiui, leidusiam
žodžiu, kad galėčiau jį matyti
ir ilgame straipsnyje. O jei dar taikai pasinaudoti jo fotokopi
Gyveno Chicago, IHinois, Marąuette Parko apylinkėje.
tarp raidžių labai iškiliai spal
parašyčiau, ką atliko ir nuveikė, javimo mašina ir spaustuve.
vinga, didžios dvasios mokytoją,
Mirė lapkričio 14 d., 1981 m., 6:30 vaL popiet, sulaukęs 77 m.
Didelė padėka Liudui Kairiui už
vėl puslapių skaičius padidėti}.
kad galėčiau paskleisti jo gyvus
amžiaus.
75 metų amžiaus sukaktis yra atspaudų patikrinimą ir jų pro
žodžius.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Eržvilke. Amerikoje išgy
graži. Toli peršokta ir visuomeni fesionališką įrišimą į kietus vir
veno
25 metus.
Tarp ilgos eilės kitų mokyto nio darbo 50 metų sukaktis. Lie šelius.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona Markevičiūte-Grišjų vis su dideliu malonumu pri tuvos laukuose buvo pasėta daug Prie atspaudų darymo, užtru
kienė, sesuo Elena Veličkiene ir dukterėčia Asta Veličkaitė, svainė
simenu matematikos mokytoją gerų, vešlių diegų, Čia svečioje kusio daugiau 6 mėn. laiko, prisi
dr. Valentina Barkussu šeima, pusseserė Josepnine CMalley ir
Teodorą Blinstrubą. Taip ir stovi šalyje daug gėrybių sukrauta į dėjo Juozas Dėdinas ir Leonar
daugiau kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
akyse, kai iš Joniškio stoties į aruodus. Tad ir sveikinant yra das Kerulis. Padėka jiems už
Kun, Vaclovas
Priklausė Istorikų draugijai ir Marąuette Parko Namų Savininkų
miestelį lingių vežime keliavo jau kuo didžiuotis bei džiaugtis. O jų triūsą.
draugijai ir kitoms organizacijoms.
Martiniais
nas mokytojas su labai dailia žmo jo buvę mokiniai mokytojo Teo
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71
nele, apie kurios gražumą greit doro Blinstrubo pavardę didžio- Popieriaus, dažų ir kitų reik
Street. Lankymas nuo 2 vai. popiet.
sklido kalbos. O koks jis bus mo- į mis raidėmis parašo, minėdami menų pirkimui finansus parūpi
Mirė prieš vienerius metus, 1980 m. lapkričio men. 18 d.
Laidotuvės įvyks trečiadienį lapkričio 18 dieną. Iš koplyčios 9
kytojas, su dideliu nuogąstumu jo sukaktį,
no lietuvių Fondas, dr. J. MešGyveno Providence, Rhode Island. Daugelį metų dirbo klebono
vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo pa
gaudėme žinias. Ir guodėmės, kad
pareigose Sv. Kazimiero lietuvių parapijoje. Palaidotas Our Lady
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
jis, jaunos išvaizdos ir gražiai
lą. Po pamaldų bus nulyuėtas į sv. ha^umeru iwu>v^ «v-,,-~~-..
of Providence seminarijos kapinėse, mauzolėjuje, kur laidojami ku
besišypsantis, turbūt nebus pik
nigai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Priklausė JAV. Lietuvių Kunigų Centrui, BALFui ir kitoms or
TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
tas ir nerikiuos kuolų mūsų die
dalyvauti šiose laidotuvėse.
ganizacijoms. Buvo Putnamo Seselių vienuolyno rėmėjas.
nynuose.

MOKYTOJAI - MOŠŲ GYVENIMO PALYDOVAI

PADEKA VYRIAUSYBES
2INIŲ TALKAI

KAZIMIERAS

Ilgai laukti nereikėjo ir nauja
sis matematikos mokytojas iš mū
sų mokinių gavo labai gerą pa
žymį ir jį įvertinome penketuku.
Mums berniukams nepatiko, kad
jis mergaitėms patiko. Tad h* būriavomės pertraukų metu ir po
pamokų, galvodami ir vis nesu
rasdami atsakymo, kaip jį galė
tumėme pravardžiuoti, kai tuo
tarpu visi kiti mokytojai pravar
des turėjo. Taip jis ir liko be jos.
Mokiniai Teodorą Blinstrubą
greitai pamilo. Nesišvaistė jis
kuolais ir dvejetukais ir tuo mo
kinių negąsdino, bet matemati
ką iš baisybių mokslo padarė to
kią mielą, lengvą, kad norėjome
vien matematikos pamokas turė
ti.

ALFONSAS D . K A U L A M S
Mirt 1978 m. lapkričio 17 d. Miami, Florida, sulaukęs 80 metų
amžiaus.
Gimt 1886 m. gegužis 28 d. Lietuvoje, Kretingos apskrityje,
Endriejavo valsčiuje, Sausių kaime.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, Justice, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Ona Kaulakienė, brolis Adolfas Kaulakis
su žmona Stella , brolis Petras su Seimą Lietuvoje, sūnėnas Dr. Juo
zas Gudauskas su žmona Giedra ir seimą, Daina, Saulius ir Alfonso
krikšto sūnus Dr. Gediminas Gudauskas, pusbrolio sunūs Kaulakis
ir Seimą ir pusbrolio a.a. Juozo Kaulakio Seuna.
Už jo sielą, trejų metų mirties sukaktį minint, lapkričio 8 d.
Sv. Misiąs atnašavo kun. V. Andriuska, Sv. Petro ir Povilo bažny
čioj, Miami, Florida; Sv. MiSios taip pat bus atnašautos lapkr. 17 d.
8:30 vai. ryto Epiphany bažnyčioje.
Visi a*. Alfonso Kaulakio giminės, draugai ir pažįstami pra
šomi prisiminti jį savo maldose.
Pasilieki visados mflsų širdyse ir mintyse ir anksčiau ar vėliau
pas tave ateisime. Lai Viešpaties gailestinga meilė suteikia jam
amžiną ramybę.
Giliai liūdi
2MONA Ot GUMBUS.

Kai naujas mokytojas ateina į
klasę, netrukus mes, mokiniai, ži
nome, kiek galima paišdykauti
pamokų metu ir kiek jis nusima
no apie drausmę, ar bus galima,
pamokas neparengus, nusirašyti
iš draugo ir 'kiek laiškų galėsi
me mergaitėms parašyti.
Jaunas, dailus mokytojas T.
Blinstrubas, manieringų judesių,
gražiai besišypsantis, atėjo į lolasę pasipuošęs drausmės aureole.
Nereikėjo jam pakelti balso ir
piktai kaktos suraukti, nes jo
švelnus mokytojiškas žvilgsnis
rakino mokinius prie suolo, ne
leisdamas išdykauti.
Mokytojas Teodoras Blinstru
bas greitai įsijungė į visuomeni
nį darbą ir pasižymėjo savo verk
ia. Augę idealistinėje dvasioje, ir
mes, mokiniai, tuo džiaugėmės.
Tik mums buvo neįprastas jo su
silaikymas nuo rūkymo bei gėri
mo. Juk jau labai nevyriška ne
laikyti tarp lūpų cigaretės, prie
ko daug kas iš mūsų pratinomės
sunkiu keliu, net sirgdami, kad
greičiau vyrais taptume. Mes, jo
niškiečiai, po krikštynų išmaudy
ti naminiame aluje,negalime su
prasti, kaip čia neišlerrkiama to
gintarinio skystymėlio. Ir kad mo
kytojas Teodoras Blinstrubas be
cigaretės moka šypsotis ir be
adaus stiklo moka dainuoti ir
linksmintis, buvo ir keista ir ne
suprantama. Kai paskiau didėjo
skaičius mūsų draugų, kurie, po
užtraukto dūmo gerai išsirgę,
ėmė didžiuotis esą abstinentai,
tai jau Blinstrubo nuopelnas.
Pamilęs buvusį mokytoją Teo-

Minint Sią sukaktį bus atnašaujamos šv. Mišios už jo sielą
šiose bažnyčiose:
Lapkričio 22 d. 11 vai. ryto Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje;
Lapkričio 20 d Pranciškonų koplyčioje ir lapkričio 22 d.
Švento Vardo Bažnyčioje, St. Petersburg, Florida;
Lapkričio 18 ir 20 d., dvejos šv. Mišios Sv. Povilo bažny
čioje, Plain View, Nebraska;
Lapkričio 18 d., Sv. Antano bažnyčioje, Camdentonr-Missouri
ir lapkričio 18 ir 20 d dvejos šv. Mišios Providence, Rhode
Island, universiteto koplyčioje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a a. Kun.
Vaclovą Martinkų savo maldose.
Liūdinti sesuo Akvillna Odiniene,
brolis Danielius Marttnkus ir jų šeimos.

PADĖKA
Mošų mylima motina

A. t A. Marija Vanagienė
mirė spalio 30 d. ir palaidota lapkričio 3 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinė
se.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutini patarna
vimą.
Nuoširdus ačitl kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, atnašau
tas šv. Mišias, bei palydėjimą į kapines.
Ypatinga padėka Jonui Jankauskui už rūpestingą pagalbą mamytes
ligos metu ir jai mirus — laidotuvėse.
Dėkojame sol. Alvinai Giedraitienei už giedojimą bažnyčioje ir A.
Kalvaičiui už vargonų palydą solistei.
Dėkojame šv. Kryžiaus ligoninės seselėms ir bendradarbėms už
maldas ir palydėjimą į kapines. Dėkojame grabneiiams ir laidotuvių dir.
St. C. Lack. Ačift visiems.
Liūdinti duktė Renate ir antikės Cheryl Ir Debbie

sielvarte likusius jo motinai MARIJAI PRATKELJENEI,
žmonai HELEN ir vaikams, seseriai IRENAI su seimą
ir MOČIUTEI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.
ANTANAS IR EMILIJA POCEVICIAI
ALGIS IR ALBINA POCEVICIAI
PETRAS IR ADELĖ VINGELIAI
Omaha, Nebraska

Keturios Evangelijos ir apaštalą darbai.
- Vertė ir komentarą pridėk)
LADA8 TVLAĘA, Sv. Raito Daktarai
ir. Raito evangelijų vertimai J lietuvių kalba: Pro
testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir
JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų
darbai.
Roma 1979 m. Didelio formato, 982 pat Kaina su persiuntimu 21.25.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., ChicJgo
1 4 1 0 So. 50th Av., Cicero
Te!. 4 7 ^ - 2 3 4 5

AIKŠTĖ AUTOMOBH I A M 5 STATYTI

MA.

iiiiiiiinmiiiiuiiiiiiimimii-

NAUJASIS TESTAMENTAS 1

Laidotuvių direktoriai Petkai — Telef. 476-2345.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Z E N O N U I P R A T K E L I U I mirus,

Š V E N T A S I S RASTAS

Nuliūdę: 2mona, sesuo ir kiti giminės

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

A.fA.

II

GRIŠKUS

|

KAZIMIERUI GRISKUI
mirus,
nuoširdžią užuojauta žmonai Aldonai bei
giminėms reiškia

LAI1X>TUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvi? Laidotu^ Diraktoriy Atociaciios Nariai

PETRONĖLĖ IR LEONAS KRAJAUSKAI
STEFANIJA IR JUOZAS CĖSNAI

JUMIS F. RUDMIN
ttlt

SO. LITUANICA AVENUE

TeL Y Arda 7-113S-3S

STEPONU C. UCK <LACKAWICZ> ir SOROS
2424 W. « * h STREET
TeL REpobtfe 7-1211
11«8 Southwest Hlfthway, Palo* Hite, Dltnote
TeL 974-441*

PETRAS BKUONAS
SO. CALIFORNIA AVENUE

TeL LAftyette S-M72

POVILAS J. RIDIKAS
SO. HALSTED STREET

DRAUGAS, 45Ą5 We*t $$r* 8t.,
Chicago, IL 60699
Dlinoia gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.

TeL YAitto 7-1 »I1

VASAITIS - BUTKUS
I44« SO. SOth AVE., CICERO, ILL.

Tai. OLympk: 2-lStS

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 17 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Kun. Simona* Morkūnas,
Sv. Kazhniero parapijos Sioux ;
City, Ia_, klebonas, atsiuntė "Lie
tuvos bažnyčių" knygų autoriui
malonų laišką, suteikė naudingų
žinių apie nepriklausomybės me
tais jo vestą labdarybės veikią
Kauno parapijose, apie Senelių
prieglaudos rūmų prie senosios
Prisikėlimo bažnyčios statybą,
nuotraukų ir kitos naudingos
medžiagos, kuri bus panaudota
ruošiant UI-jį, Kauno arkivys
kupijos
tomą. Įvertindamas
nelengvą darbą tokias knygas
leisti, m tomo leidimo reika
lams paskyrė 1000 dolerių auką.

POLICIJOS STUDUA

SUNKI SKOLA

Long Chevrolet prekyba Eimhurst priemiesty bankrutavo.
Skolos pasiekė 8 7 nuL doL Va
dovybė skelbia, kad vienas tar
nautojas išeikvojęs pusę milijo
no. Už skolas General Motors
Acceptance bendrovė išvežė toje
IŠGELBĖJO PAGROBTA
prekyboje buvusius naujus ir
Detektyvai lapkričio 11 d. įsi vartotus automobilius. Tai bu
laužė į rūsio butą, 11353 S. Laf- vo viena didžiausių Chevrolet
lin, Chicagoje, ir išgelbėjo 17 prekybos vietų JAV-se.
m. Withney Young aukšt. mo
JUODIEJI BOIKOTUOS
kyklos auklėtinę, kurią du vy
Juodųjų PUSH organizacijos
rai buvo pagrobę lapkričio 9 d.
būstinėje
930 E. 50th St, Chica
Areštuoti du įtariamieji: K Howard, 37 m, ir R. Mc. Gee, 28 goje, 5$-ties juodųjų organiza
m. Mergaitė nugabenta į Little cijų atstovai sudarė federaciją,
Company of (Mary Bgoninę. kurios tikslas skelbti boikotą
Pagrobtoji buvo laikoma už 4 prieš JAV bendroves, kurios ne
blokų nuo savo namų. Motina kreipia pakankamo dėmesio į
buvo pašaukta net 4 kartus te juodųjų ekonominius reikalus,
lefonu. Pagrobėjai reikalavo neinvestuoja lėšų į juodųjų vers
5000 dol. vaduotpinigių Besi- lus.
grumdama su ją pagrobiančiais
N'USKENTK) KIBIRE
vyrais mergaitė spėjo pranešti
telefono operatorei apie savo
Franki Heard, 11 mėnesių
nelaime.
mergaitė savos šeimos bute,
4430 W. OongresB, Chicagoje,
IŠGELBĖJO MERGAITĘ
įkrito į vandens kibirą ir ją 5
metų
sesutė rado prigėrusią.
Ropodamas dūmų pripildytais
Mergaitė
pašaukė motiną Bitiną
kambariais, ugniagesys Alek
Jerridns,
23
m,, kuri skenduolę
sandras Fletcher Chicagoje,
422 N. Lawler, iš degančio na nugabeno į Loreto ligoninę, bet
mo išgelbėjo 18 mėnesių mergai jos jau nebeįstengė atgaivinti.
te, kuri koridoriuje jau gulėjo
PASIDAVĖ
be sąmonės. Ugniagesys turėjo
Vadinamo Weather Underužsidėjęs deguonio kaukę, nebo
ground
teroristinio sąjūdžio na
jo kaitros, kol surado tą Feliciją
rys
Jeffrey
Carl Jonės lapkri
Brown. Išgelbėjus mergaitę,
ugniagesiui buvo pasakyta, kad čio 5 d. pasidavė Chicagos poli
gaisre dar likęs 3 metų jos bro cijai, atskridęs iš New Jersey.
liukas. Jį ugniagesys rado lovo Policija jo ieškojo beveik dešimtį
metų.
je jau nebegyvą.
JAV teisingumo institutas pa
skyrė 107,406 doi. Ilinois uni
versitetui, kad pravestų studija*
kaip veikia įvedimas kolektyvi
nių sutarčių ir arbitražų polici
jos tvarkyme.

X Marijonų vienuolijos pro
vincijos tarybos, vadovaujamos
provinciolo kun. Viktoro Rimše
lio, posėdžiai prasideda šian
dien. Posėdžiuose dalyvauja
pats provinciolas, tarybininkai
kun. V. Parulis iš Marianapolio,
Thompson, Conn, kun. P. Garš
va iš Chicagos, kun. St. Saplis
iš Racine, Vis., ekonomas kun.
X Vytautas Aušrotas, Toron Dariaus - Girėno lit. mokyklos mokiniai 1981 m. birželio mėn. baigę aštuntą skyrių, Dabar jie visi lanko Chicagos
Nuotr. Gintaro Ptačo
P. Cibulskis iš Chicagos ir jo to, Kanada, visuomenininkas, aukštesniąją Lituanistikos mokyklą Jaunimo centre.
asistentas Br. J. Į>™Ks iš (Ma mūsų bendradarbis, buvo atvy
rianapolio. Negalėjo atvykti kęs j Chicagą ir ta proga aplan
viceprovinciolas kun. A. Miciū- kė "Draugą", pasidalino įspūnas. šiuose posėdžiuose peržiū \ džiais iš Kanados lietuvių gyverimi ir patvirtinami paskirų vie : nimo, įsigijo naujausių leidinių
kyklas baigė ar bent jas lankė, valdybos sumanymui talkinti.
D. STANKAITY/TES IR
nuolynų, parapijų ir institucijų ir plokštelių.
Ne vien lėšų telkimu rūpina
todėl šios mokyklos rūpesčiai,
veiklos planai.
A
GRIGO
KONCERTAS
masi.
Stengiamasi padėti mo
džiaugsmai
ir
tikslai
jiems
ži
x A Kmamckas, Paris, Ont.,
X Bronius Kviklys, buvęs Kanada, pratęsė prenumeratą
kytojams,
o vaikams sukurti
Lietuvių skautybės fondo Chi nomi ir artimi. Tėvų komitetas
"Draugo" redaktorius ir dirbės Į užsisakė naujausių leidinių už cagos skyrius lapkričio 15 d. — Gintaras Ftačas, Roma Nor malonią aplinką Užsisakiusiems
kartu redakcijoje su a. a. Aloyzu didesnę sumą. pridėjo po 5 doL 3 vai. p. p. Jaunimo centro di kienė, Genė Rimkienė, Nijolė mokiniams, kas šeštadienį nu
Baronu, nušvies jo gausią publi už kalendorių ir kalėdines kor- džiojoje salėje suorganizavo mū Skirpstūnienė, Daiva Paulienė ir perkami priešpiečiai, o laukian
cistiką lapkričio 21 d. įvykstan teles. Labai ačiū.
sų solistų Danutės Stankaitytės Sigutė Mikrutienė tikrai nuošir tiems tėvams kavinėje paruo
čioje rašyt. Aloyzui Baronui pa
džiai rūpinasi įvairiomis mo šiama kavutė. Sigutė Mikrutie
X Stasys Patlaba, Chicago, ir Algimanto Grigo dainų ir
gerbti rengiamoj akademijoj
kyklos problemomis ir ieško nė (to pageidaujančioms moky
BL, tietuviškų organizacijų dar-1 a n J u , koncertą.
tojoms), kruopščiai ir meniskai
Jaunimo centro kavinėje.
Salen prisiraiko gražios publi būdų sėkmingam jų išsprendi- padeda paruošti pagalbines
buotojas, Eug. Kleinas, Quincy,
X Jonas Gaižutis gana sti Mass., Kazys Stašaitis, Detroit, kos. Koncerto programa buvo mui.
Vienas iš didžiausių rūpesčių mokslo priemones. Daiva de
priai susirgo ir buvo išvežtas j Mich.,
Antanas
Matulionis, turtinga. Sol. Algis Grigas pra
Sa Pereira nati pasisiūlė tėvų
ligoninę. Tuo tarpu ligonio pa Plattsburgh, N. Y., Julius Rū dėjo komp. A Kačanausko dai yra finansinis mokyklos išlaiky komitetui padėti paruošti video
mas. Kylant kainoms ir mo
dėtis pastovi.
kas, Omaha, Nebr., visi įvairio- nomis: Tykiai, tykiai, Mano
kyklos išlaikymas brangsta. Ieš juostas, kurios bus naudojamos
_ .
_.
,-. i mis progomis atsiuntė po 10 dol. gimtinė. Vai gražu.
Operos solistė Dana Stankai- koma būdų sutelkti lėšų. Tuo kaip papildoma mokomoji prie
Jaunimo centro gruodžio
, y ^ . . ,., . *^
4-6 dienomis kavinėje ar apati
tytė, visada didelio pajėgumo, tikslu buvo suruoštas (tėvų ko- monė, ypač žemesniuose mo
aukų.
Labai
dėkojame.
X Jurgis Baranauskas, Green- atliko komp. V. Jakubėno dai- į miteto pastangų dėka) labai sėk kyklos skyriuose. Diskutuoja
nėje salėje bus religiniai pasi
kalbėjimai bendra tema "Sa field. Mass., atsiuntė prenume nas: Oi mergyte, Piemenų ra- mingas
mokyklos
vakaras. mos galimybės kviesti prelegen
kramentų šaknys Sv. Rašte". ratos protęsimo mokestį ir laiš liavimas Žemė kryžių ir smūt- Įvyko jis spalio 17 d. Jaunimo tus Įvairiais rupimais klausi
Juos praves kun. A Saulaitis ir ke rašo, kad jam jau suėjo 93 kelių.
centro kavinėje. Dalyvavo dau mais, tėvams.
ses. 0. Mikailaitė iš Putnam, metai ir esąs senelių namuose.
šitoks tų pačių kompozitorių gumoje jaunosios kartos tėvai Tėvams pageidaujant tiria
iiiiiiiiiiiniiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiH
Conn. Visi galės dalyvauti pa "•Draugas" jo yra mylimas ka dainų sutelkimas pradžioje pa su nedidelėmis išimtimis, ku mos galimybės po pamokų turė
talikiškas
laikraštis,
tik
gailisi,
gal nustatytas valandas, kurios
dėjo labiau išryškinti Kačanaus rias sudarė mokinių seneliai, ti skautų-,čių sueigas jaunimui
PRAEITIES
Chicago Churches
kad jo negali paremti auka. ko ir Jakubėno melodijų turtin vienas - kitas vyresnis mokyto nuo 5 iki 15 m, amžiaus. Tuo
bus paskelbtos.
Taip pat pattnkėjo visiems gumą. Tolimesnėje programo jas ar svečias. Vakaras buvo tikslu tėvams buvo išsiuntinė
PUSLAPIUOSE
and Svnagogues
X Ktm. VI. Mažrimas, Chica sėkmės. Ačiū už linkėjimus.
je soL A. Grigas padainavo: Vi labai jaukus, nuotaika maloni - tos užklausimų anketos, kurių
go, HL, A Adomėnienė, Miami, į
An archMecturad pūgrimage
Lapkriaon d.
Fla,, D. Puodžiūnienė, Chicago, į X Jonas Indriūnas, Wheaton, sur tyla (Gruodžio), Udrio dai šeimyniška. Visur buvo jaučia atsakymai nulems šį projektą
by GEORGE A. LANE, S J.
Gruodžio 19 d. ruošiama mo
1558 m., mirus karalienei Ma
DI., buvo užėję į "Draugą" ir] UI., Benediktas Pliuskevičius, na iš Pilėnų operos (Klovos), pro mas ir matomas tėvų komiteto
Photographs by
įsigijo įvairių leidinių.
St. Petersburg, Fla., A. Lukas, logą iš operos Pajacai ir ariją rūpestingumas. Geras "Vyties*' kyklos Kalėdų eglutė. Vaišėmis rijai I, Elzbieta Tudor tapo An
orkestras,
įdomi
"Vaivos"
stu
ir
kitais
reikalais
rūpinasi
tėvų
ALGIMANTAS
KEZYS
iš
operos
'Tannauser"
(vokiš
glijos
karaliene.
Detroit, Mich., kartu su prenu
X J. Zdanys, Newington,
dentų
muzikinio
vieneto
progra
komitetas,
kuris
tikisi,
kad
šie
kai).
and
George
LANE
1869 m. (Egipte atidarytas
meratos mokesčiu atsiuntė ir po
Conn., užsisakydamas naujausių
ma,
skanus
Stropienės
paruoš
met
šiame
įvykyje
dalyvaus
vi
Suezo
kanalas, jungiąs Vidurže 1981 Loyola University Press.
Sol.
Danutė
Stankaitytė
įspū
10 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.
leidinių, pridėjo ir 7 doL auką.
dingai interpretavo dainuodama: tas maistas, gausas dovanų pa sų mokinių tėvai, seneliai ir ki mio ir Raudonąją jūrą.
Ačiū.
X Antanas Rukšėnas. Men- Banaičio Savo skambančia daina skirstymas, kuriam dovanų ne ti artimieji. Gausus dalyvavi
1913 m. pirmieji laivai per Printed in the United States of
America. 256 pages, hard cover.
X Jaunimo centrui lėšų tel tor., Qh., visuomenininkas, Leo ir ištrauką iš operos "Jūratė ir pašykštėjo lietuviai prekybinin mas kelia nuotaiką mokiniams, plaukė Panamos kanalą.
kai.
Dalyviai
skirstėsi
patenkin
mokytojams
ir
paremia
tėvų
ko1025 m. gimė aktorius Rod: Knyga su persiuntimu kainuo
kimo vakarienei, kuri įvyks š. m. nas Baltušis, Chicago, EI, L Kastytis". Toliau publika maloti,
o
negalėję
dalyvauti
—
temiteeto
pastangas.
nai
klausėsi
arijos
iš
"MaReivytis,
Los
Angeles,
Cal,
Juo
Hudson.
ja $27.00.
gruodžio 6 d., 4 vai. p. p. Jauni
1972 m. buvęs diktatorius
mo centro didžiojoje salėje, bi zas Kazlauskas, Waterbury, non Lescaut" bei arijos iš Wag- į vų komiteto paraginti, parėmė Tėvų komitetas kreipiasi į vi
Užsakymus siųsti:
lietus įsigyti ir stalus užsisaky Conn., pratęsdami prenumera nerio "Tannha.user". Ypatingo pa į mokyklą piniginėmis aukomis. sus tėvus kviesdamas jungtis Juan Peron grįžo į Argentiną po
DRAUGAS,
45Ą5 W. 63rd St.
Mokyklos finansinių problemų įvairių darbų talkon, o visais 17 metų egzilėje.
ti galima pas Sofiją Džiugienę tas, pridėjo po 10 dol. aukų. La sigėrėjimo publikai atnešė abie
Chicago, Tū. 60629
jų šių mūsų solistų duetai: sprendimo talkon jungiasi ir klausimais ir pasiūlymais kreip
1979 m. Irano Ayatollah Khotelef. WA 5-8682 arba Jaunimo bai ačiū.
tis
į
tėvų
komiteto
pirmininką
Auksiniai
lapai
(iš
Budriūno
LB Gage Parko apylinkės val
meini įsakė paleisti juodus ir Elinois gyv. dar prideda $1.30
centre.
(pr).
X Rašytojas Stasys Tamulai- operos "Sidabrinė diena"), due
dyba, vadovaujama Danguolės Gintarą Plačą šeštadieniais mo moteris, laikomus įkaitais pa valstijos mokesčio.
X Yra gera proga įsigyti tis, St. Petersburg, Fla., Jonas tas iš "Cavalleria Rusticana" ir Valentinaitės, kurios rūpesčiu kykloje, arba vakarais, telef o- grobtoje JAV ambasadoje.
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiit
"franchise" biznį, kuris duos ga Skiadaitis,
, . ^ , Philadelphia,
M ~ ~ " ~ ^ ; ^ Pa.,
*•"*» taip pat iš operos '"Trubadūrai" lapkričio 14-15 d. McCormick nuojant 523-8889.
IR
rantuotai didelį pelną. Priima Loreta ir Petras Varniai, Bast ] Tr^Jį^
Annex vykstančioje Tautybių
^irninninmiiiiiiiiiimiiiHHiiiiiHiiiiiimiiiniinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiH:
MALONUS BANKETAS
mi pavieniai ar su partneriais. Northport, N. Y., įvairiomis
Patenkinta publika reiškė pa mugėje užsakyti du paviljonai
DR. ANTANAS KUČAS
Šitą grupę organizuoju dėl progomis atsiuntė po 10 dol. sigėrėjimą. Solistams fortepijo Pajamos bus skiriamos DariausTauragės klubo banketas vy I
15-os skirtingų vietų. Vacys — aukų. Dėkojame.
nu palydą meistriškai atliko Girėno mokyklai paremti. Mo ko spalio 24 d Saulių namuose. i
ARKIV. JURGIS MATULAITIS
1
436-9667.
(sk.).
kyklos tėvų komitetas, vadovau Pirmininkas Jonas Zimkus, pra
X Lietuvių Operos bafius šiais muz. A Vasaitis.
MATULEVIČIUS
|
x Taupymo bendrovei, Mar- metais įvyksta lapkričio 28 d.. Publika skirstėsi su dideliu jamas veiklaus skautininko Gin dėjęs banketą, svečius nuošir |
džiai
pasveikino
ir
padėkojo
už
taro
Plačo,
susisiekė
su
visais
7:30
vai.
vak.,
Tautinių
namų
pasitenkmimu. Muzikinis kon
quette Parko skyriui, reikalinga
|
Gyvosios krikščionybės apaštalas
|
tarnautoja,-as — "teller". Pil salėje. Baliui vadovauja op. certo aptarimas bus vėliau. Pu mokinių tėvais, prašydamas tal labai gausų dalyvavimą, supa
žindindamas
su
tarnyba.
AL
BriI
įvadą parašė KARDINOLAS ANT0NIO SAMORft
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