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Izraelis laukia
Mitterrando vizito

DAR VIENAS PAVOJUS
mažėjimas.
Apie gyventoju prieauglio
žėjimą, 'kuris ypač padidėjo
F.
Ovidijus kultiniais metais, Lietuvoje
net oficialioji spauda.
Alkoholizmas žudo tautą. Tik
Dėl aiškumo pateiksime
ne mažesnis lietuviu tautai tas tistikos duomenis.
pavojus — gyventojų prieauglio
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Mūsų laikais maža tokių,
kurios nori būti motinomis.

•

ma
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rašo

Įtakingi žydai Prancūzijos vyriausybėje

Jeruzalė. — Izraelio spauda su i jos žydų veikloje, yra žydų organerimu pastebėjo, kad JAV gyny- Į nizacijos "Sočiai Juif
Unifie"
bos
sekretorius
Weibergeris,
apį
viceprezidentas.
Mitterrandas
ne
sta
lankęs Saudi Arabiją, Omaną ir seniai lankėsi savo patarėjo, 38 meJordaną,
nesustojo
Izraelyje. į tų amžiaus, sutuoktuvėse. PranSpėliojama, kad Weinbergeris su cūzijos žydai, kurių yra 700,000,
pyko daugiausia dėl to, kad Izra džiaugiasi, kad Attali yra įtakin
Lietuvos gyventojų gimstamumo, mirštamumo
elis vienašališkai atsimetė nuo giausioje valdžios vietoje nuo tų
i r n a t ū r a l a u s prieaugio k o e f i c i e n t a i
Lietuvos Taryba, 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi Lietuvos Nepriklausomybę. Iš kaires: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, sutarto "strateginio
bendradar laikų, kai Prancūzijos politikoje
kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kun. K. Šaulys, S. Kairys ir J. Smilgevičius. biavimo".
vadovavo tokie žymūs žydai kaip
Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P.
1000-čiui gyventojų
Užsienio valstybių vyrų vizitai Leon Blum, Mayar ar Pierre MenKlimas, A. Stulginskis, J. šernas ir Pr. Dovydaitis.
yra tautinės diplomatijos įran des-France, visi buvę Prancūzijos
natūralaus
kis. Apsilankymas ar jo atšauki prezidentai.
Metai
gimimų
mirimų
prieaugio
Popiežius Nigerijoj mas laikomas svarbiu santykių Šalia Attali, vyriausybės gene
Lagos. — Popiežius Jonas Pau rodyklių. Izraelis sunkiai pergy ralinis sekretorius Eric Beregovoy,
lius II-sis Nigerijoje buvo sutik veno tai, kad Prancūzijos prezi kurio pareigos panašios kaip Bal
1920
22,7
21,2
1,5
tas milijoninių minių. Lagos mies dentas Mitterrandas jau du kart tuose Rūmuose Edwino Meese.
1921
24,6
15,2
9,4
Kitas žydas prancūzų vyriausy
te jį su lenkiškomis giesmėms ir atšaukė savo numatytą kelionę į
1922
27,3
17,7
9,6
Izraelį.
Jo
oficialus
vizitas
buvo
bėje yra komunistas, transporto
vėliavomis sutiko ir ape 300 len
1923
28,4
15,1
13,3
numatytas
vasario
10.
Izraelis
jo
ministeris Charles
Fiterman.
ku:
ligoninės
darbuotojų
ir
misi192429,4
16,3
13,1
Sovietai sutiko klausytis kaltinimų
laukė,
nes
Joks
Prancūzijos
preziI
Nors
gerai
kalba
„yiddish",jis
nejonierių.
28,9
16,9
12,0
1925
Madridas.
—
Europos
Sagų—
Nuo pat pradžiŲ Madride ne
Nigerija, apie 90 milijonų dentas nėra lankęs Izraelio. Pi r rodo dėmesio Izraelio problemoms1926
28,5
15,4
13,1
mo
ir
Kooperavimo
konferenci
vyko
rasti
atsakymo
į
Baigminio
kraštas,
turi 30 milijonų musul mas kelionės atidėjimas įvyko po Daug aktyvesnis prancūzų žydu
29,4
17,3
12,1
1927
joje
praėjusį
penktadienį
Sovie
akto
žmogaus
teisių
laužymo
klau
monų ir 18 mrl. krikščionių, iš to, kai Izraelis sudaužė Irako klausimuose yra teisingumo mi1928
28,8
15,6
13,2
tu Sąjungos ir Lenkijos delegaci simus: informavimo laisvę, judėji jų katalikų apie 6 milijonus. Baž branduolinį reaktorių. Antrą kar isteris Robert Badinter, kuris daug
1929
27,2
17,1
10,1
jos nutraukė procedūrinius truk mo laisvę, sąžinės laisvę Daug nyčia yra gyva, nuolat auganti. tą kelionė buvo atidėta po Gola metų dirbo prieš mirties bausmę
1930
27,4
15,9
11,5
dymus, kurie tos savaitės antra laiko užėmė ginčai dėl seimu su Popiežius pašventino 86 naujus no aukštumų prijungimo prie Iz ir, pagaliau, šioje vyraiusybėie
1931
26,8
15,8
11,0
dienį neleido kalbėti septyniems jungimo, tikėjimo laisvių, žurna- kunigus. Savo kalboje jis apgai raelio teisinės ir administracinės pravedė įstatymą, kuris ją panai
1932
27,3
15,3
12,0
kino. Pagaliau vyriausybėje yra
vakaru ministeriams. 2inių agen i listų ištrėmimų, radijo _ bangų Į iestavo, kad kunigų laibai trūks struktūros.
1933
25,7
13,5
12,1
Dabar
kalbama,
kad
Mitter
gerokai "nutautėjęs" žydas Pierre
tūra
rašo,
kad
tą
laikysenos
pa
trukdymo. Madrido konferenci ta, kai kuriems tenka aptarnauti
193424,8
14,6
10,2
randas
važiuos
į
Tel
Avivą
kovo
Dreyfus, pramonės ministeris.
keitimą atnešė "neutraliųjų" sa jai daug pakenkė Sovietų Sąjun po 10,000 tikinčiųjų.
1935
23,4
14,0
9,4
mėn., tačiau kai kurie prancūzų
Tarp Mitterrando svarbių pa
liu
diplomatu
spaudimas. gos ir Čekoslovakijos nesiskaity
1936
24,2
13,4
10,8
Fordo
darbininkai
laikraščiai
spėlioja,
kad
jis
lankys
tarėjų
dar minimas Jack Lang,
Ypač
daug
pasidarbavęs
Ausmas
su
Helsinkyje
duotais
paža
1937
13,2
9,1
22,3
Izraelį
po
balandžio
25
d.,
kada
kurifm buvo pavesta suorgani
.. trn'os užsienio jeikaių ministeris dais. Pagaliau pridėjo lenku lais
1938
22,7
12,6
10,1
padės bendrovei
Izraelis pasitrauks iš paskutinės zuoti Mitterrando inauguracijos
VV. Pahr. Jis įrodęs, kad dialogo vės varžymai, žmonių kalinimas,
iškurnės. Jis šalia politikos veikia
(Lietuvos statistikos metraštis, 1938 m.)
nežiūrint, kaip nemalonus jis bū- darbininkų organizacijų likimas. Detroitas. — Fordo automobi Sinajaus dalies.
liu
bendrovė
susitarė
su
Automo
Vakarų Vokietijos diplomati teatro ir mokslo sluoksniuose.
tų vienai ar kitai pusei, negalima j Europoje atsirado balsų, kad rei(Bus daugiau)
trukdyti, nes pasaulio opinija pa- į ketų likviduoti visą Helsinkyje bilių darbo unija dėl naujo dar niai šaltiniai kalba, kad Izraelin Mitterrando rinkiminei kampani
smerks trukdytojus.
pradėta bendradarbiavimo procesą bo kontrakto. Sutartis istorinė, planuoja nuvažiuoti V. Vokieti jai vadovavo žydas Jacąue SePenktadienio sesijoje Prancū nes jis kai kurių Baigminį aktą nes darbininkai atsisako daug jos užsienio reikalų ministeris ąuela, sėkmingos garsinimų agen
zijos užsienio reikalų ministeris apsirašiusių valstybių nėra ger praeityje laimėtų privilegijų. Dar Genscher, tačiau irgi tada, kai tūros ravininkas.
bminkai negaus per 9 mėnesius Izraelis užbaigs savo pasitrauki
C. Cheysson savo kalboje nuro biamas.
kainų kėlimo priedų. Naujai sam mą iš Sinajaus. Tuo tarpu vokie
dė, kad prezidentas Brežnevas
Padėtis Lenkijoje
domi darbininkai tegaus 85 nuoš. čių kancleris Schmidtas, kurį Iz
Helsinkyje reikalavo Baigminia
ligšiolinių algų. Atshakoma iško raelis yra kvietęs jau prieš 7 me
Varšuva. — Gruodžio 13 d.
Sekretorius Haigas
me akte būtinai įrašyti valstybių
votų
„šventų
dienų",
kurių
bū
tus,
nerodo
ženklų,
kad
jis
planuo
Lenkijoje
suėjo du mėnesiai nuo
nesikišimo į kitos valstybės rei
davo
26.
lanke
Rumuniją
Išeiviai įsteigė Irano Laisvinimo Frontą
tų aplankyti žydų valstybę.
karinio režimo įvedimo. Ta pro
kalus principą. Dabar Brežnevas
Darbdaviai
pažadėjo
per
24
mė
ga milicija buvo sustiprinta, lauk
Prancūzijos
prezidento
kelio
pats
sulaužė
tą
principą,
pasakė
Paryžius- — Irano revoliucija nepriklausomybės po karo.
Bukareštas. — Rumunijos val nesius neuždaryti įmonių. Darbi
ta protesto riaušių. Poznanėje te
nės
atidėliojimas
Izraeliui
yra
ir ajatolos Khomeinio režimas
Irano kariuomenę karo pradžio prancūzas, nurodęs, kad Lenkijos džia sekmadienį paskelbė naujas
ninkai,
išdirbę
15
metų
ar
dau
skaudus ir todėl, kad jis laikomas ko suimti 194 lenkus, kurie Micminėjo trejų metų sukaktį. Pra je prižiūrėjo fanatiškos revoliuci karinės padėties įvesti laisvių var kainas visiems maisto ir tabako
giau bus garantuoti, kad jų ne geresniu Izraelio draugu už būvu- I kevičiaus aišktėje surengė dežymai
buvo
kaip
staigus
griausti
ėję metai atnešė Iranui vidines nės gvardijos nariai. Vėliau jie
produktams. Mėsa pabrango 64 atleis, o jei tektų atleisti, gaus
sį prezidentą Giscard d'Estaingą. monstracijas. Valdžios radijas
kovas, karą su Iraku ir ekonomi patys įsijungė į kovas ir pasiekė nis, apkurtinęs visus tuos, kurie nuoš.
pusę
uždarbio
iki
62
metų
am
Kai premjeras Beginąs susitiko skelbia, kad dėl neramumų Poz
tikėjosi Rytų — Vakarų santy
nį bankrotą. Opozicija funda nežymių laimėjimų.
Rumunijoje vieną dieną lankė žiaus. Susitarimą dar turi patvir Giscardą Egipto prezidento Sada- nanėje buvo uždaryti visi teatkių
pagerėjimo.
mentalistų mulų valdžiai ne ma
Šis karas gali išsiplėsti į plates
si valst. sekretorius Haigas. Jis tinti darbininkų unijos skyriai.
žėja, bet didėja. Irano patriotai nį konfliktą. Jordano karaliaus
Britanijos ministeris
lordas pripažino, kad Rumunijos prezi Vadovybė nurodo, kad 'bendrovė to laidotuvėse, jis jį pakvietė at- j r ai, kavinės, gazolino stotys. Pri
automobilistams
už
bijo, kad šitokia padėtis gali tęs nutarimas siųsti į frontą savano Carringtonas pareiškė konferen dentas Ceausescu pasakė jam,jog turi nuostolių, teko atleisti treč važiuoti į svečius. Giscardas pa vatiems
žadėjęs.
Vėliau
Prancūzijos
par
drausta
važinėti,
kol
pasibaigs
tis dar daug metų. Valdžia nėra rius Irano buvo pasmerktas, kaip cijai, kad karinė diktatūra Len Amerikos sankcijos prieš Lenkija dalį darbininkų, todėl darbinin
pakankamai stipri
sutriuškinti karo paskelbimas. Parlamento pir kijoje dar kartą pademonstravo gali nešti priešingus vaisius. Jis kai turi pasiaukoti ir padėti bend lamento papildomuose rinkimuo įtempimai.
se Giscardas pasakė kalbą Pary
Sukakties proga
pogrindžio
opoziciją, o ši nėra pakankamai mininkas Rafsanjani pasakė, kad totalitarinių režimų moralinį bank tačiau nesmerkė karinės padėties rovei.
žiaus
žydų
rajone,
kalbėdamas
už
!
„Solidarumas"
ragino
visus lenvieninga nuversti valdžią. Todėl nieko nėra persui malonesnio, rotą. Tie režimai atsisako keistis įvedimo, tačiau kartu ir negyrė
degolininku
kandidatą
Dominatį.
kus
15
min.
užgesinti
vakare
vi
Izraelį pykina
kaip išeiti į karą prieš Husseiną. ar prisiderinti prie pasikeitimų. jo. Rumunijai rūpi, kad pablogė
kraujas Irane dar liesis.
Kalboje Giscardas pažadėjo ne sas šviesas, uždegti languose žva
Sausio 19 d. Paryžiuje buvęs Toks karas būtų vienas malonu Carringtonas nurodė, kad yra jus Rytų-Vakarų santykiams,nuginklai
Jordanui
už
ilgo važiuoti į Izraelį ir tuo kes, ragino plėšyti valdžios lei
Irano premjeras Ali Amini sušau mas, nes Jordano karalius atsa daug įrodymų, kad Sovietų Sąjun kentės ir Rumunija, kuri gauna
pademonstruoti
Izraelio valstybei džiamus laikraščius ir mėtyti
dalyvavo
pasirengimuose ir daugiau laukia Vakarų finan Jeruzalė. — Izraelio radijas pa
kė spaudą ir pranešė, kad jam pa kingas už "Juodąjį rugsėjį", kada ga
savo gerą valią. Šia proga Izrae šiukšles miestų gatvėse.
vyko sujungti daug iraniečių opo jis surengė palestiniečių liaudies įvesti Lenkijoje karinę priespaudą sinių kreditų. Haigas palakė, kad skelbė, jog vyriausybės posėdyje lio spauda rašė, kad per septy
Kataliku Bažnyčios žiniomis,
zicijos partijų į vieną "Irano Lais skerdynes, pasakė parlamento va ir sunaikinti nepriklausomas dar pasikalbėjimuose iškilo daug nuo gynybos ministeris Ariel Sharon nerius metus, būdamas preziden valdžia žada išleisti Lech Walemonių skirtumų, tačiau abi ša pagrasino, kad Izraelis nesėdės tu, Giscard D'Estaing vedė pro są į savo dukters krikštynas.
vinimo Frontą". Jam priklauso das. Iranas, atsiliepdamas į Jorda bininkų unijas.
susidėjęs rankų, bet stipriai rea
buvę Irano imperijos karininkai, no steigiamą "Yarmuko brigadą",
JAV valstybės
departamento lys sutiko, kad kiekviena valsty
kuri
eis
padėti
Irakui,
paskelbė
guos, jei Amerika parduos Jorda arabišką politiką, kenksmingą Iz- • Krikšto tėvu sutiko būti episkopolitikai, daug Irane likusių šijiviešųjų reikalų biuras paskelbė bė turi teisę į nepriklausomybę
raeliui.
j pato sekretorius, vyskupas Brotų dvasiškių, kuriems nepakeliui steigiąs "Golano batalijoną". Ja pusmetinį raportą apie Helsinkio ir suverenumą, laisvą nuo kitų nui „Hawk" priešlėktuvinių ra
Izraelis laukė iš Prancūzijos pre- J n islaw Dabrowski. Prieš dvi sasu žiauriu ajatola Khomemiu. me bus pabėgėliai iš Irako ir Ira Baigiamojo akto įgyvendinimo šalių kišimosi. Sekretorius Hai ketų ir F-16 lėktuvų. Izraelio vy zidento Mitterrando daug a t v i - : j
Walesai gimusi
v a t e s Danutai
Prie fronto prisidėjęs ir buvusio ko karo belaisviai. Jie vyks i Siri problemas. Pradžioje nurodoma, gas yra pirmas valstybės sekreto riausybė įsižeidusi, kad gynybos resnės draugystės.
Svarbiausias'
duktė
bus
pavadinta
Marija Vikšacho sūnus Rėza II-sis. Frontas ją ir padės jai atsiimti Golano kad Baigminis aktas buvo rėmai, rius, lankęs Rumuniją nuo 1975 sekretorius Weinbergeris buvo sias prezidento patarėjas yra Jac
Amane, Jordano sostinėje, vos 30
torija.
sudarė septynių punktų programą, aukštumas- Kai Libano krikš kuriuos nustatė 35 valstybės, siek m. rugpjūčio mėn.
ques Attali, iš Šiaurės Afrikos ki
čionių
vadas
Haddad
paskelbė,
Varšuvos teisme prokuroras pa
mylių
nuo
Izraelio
sienų,
tačiau
kuri žada jungti visas persų jėgas,
damos .panaikinti Rytų — Va
lęs žydas, kuris Eliziejaus rūmuo reikalavo mirties bausmės diplo
kad
jo
daliniuose
esą
musulmo
Amerikiečiai negali
'nerado reikalo aplankyti Izraelį.
kurios pritaria laisvei, demokrati
karų plyšį. Pagal tuos rėmus bu
se eina politinio patarėjo parei matui Bogdan Walewski, kuris
nai
šijitai
važiuos
padėti
Iranui,
Negana to, su "SVeinbergeriu skri
jai ir Irano nepriklausomybei.
vo planuota išspręsti humanitari
gas.
Attali yra aktyvus Prancūzi- ^nipinėįęs svetimai valstybei. Jis
nešioti šautuvu
dęs „aukštas pareigūnas" pasa
Pirmas uždavinys būsiąs atstaty Iranas atsiliepė, kad jam tokių r>a- nius, ekonominius, politinius ir
—
vra dirbęs Lenkijos ambasadose
ti Irane tvarką ir įstatymų gerbi dėjėių — "zionizmo ir imperializ karinius klausimus. Po Helsinkio
Washingtonas. —Spaudoje di kęs, kad Amerikai teks pakeisti — Suriname, kur gyvena 489,000 , Maskvoje ir prie Jungtinių Tau
mo
įrankių"
nereikia.
mą, o po to iraniečiai nutars, ko
sekusios konferencijos buvo nu delį dėmesį atkreipė kelios tele savo politikos Viduriniuose Ry
kios jie nori vyriausybės: monar
matytos dviem tikslam: peržiūrė vizijos nuotraukos, rodančios, tuose kryptį. Amerika negalinti karininkų taryba paėmė valdžią, tų New Yorke.
chijos atgaivinimo ar demokrati
ti, kaip yra laikomasi Helsinkio kad amerikiečiai kariniai patarė būti Izraelio „įkaitė" savo ry nes prezidentas Chin A Sen pra
KALENDORIUS
Cheminiai ginklai
dėjo per daug bičiuliautis su Ku-:
ja šs respublikossusitarimų ir aptarti naujus klau jai Salvadore „nešioja M-16 šau šiuose su arabais.
Sekretorius Haigas VVashingto- ha
Vasario 16 d.: Lietuvos Neprituvus". Dėl to vienas pulkinin
Washingtortas. — Sekmadieni simus.
Stebėtojai mano, kad Trano
ne užtikrino, kad krypties Ameri
— Egipto kariuomenės štabo j klausomybės šv. Danielis, Pilypą,
Madrido apžiūros konferencija kas buvo iš Salvadoro atšauk
mulų valdžiai daug padėjo išsi sekr. Haigas pareiškė, kad yra
ka nekeis, Amerikos politika Iz viršininkas gen. Hafez lankosi Vasaris, Laisvė.
laikyti karas su Iraku. Kariuome gauta stiprių įrodymų, kad sovie prasidėjo 1980 lapkričio 11 ir po tas, o kiti patarėjai nubausti pa raelio atžvilgiu nepasikeisianIzraelyje, kaip Izraelio štabo virVasario 17 d.: Aleksijus, Jurginė užimta fronte, o visuomenės tai naudoja cheminius ginklus Af pertraukos tesėsi nuo gegužės 5, peikimu.
ti, nes taip yra pareiškęs prezi šininko gen. Eyten svečias.
ta, Vaišvilas, Vildė.
Kai kurie komentatoriai laiko dentas Reaganas.
grupės priverstos laikytis bendrai ganistane, Laose rr Kambodijoje. 1981 m. Nors buvo planuota iki
—Libija
pažadėjo
finansinę
Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:24.
prieš" užpuoliką. Kurdai, kurie kur nuo jų žuvo tūkstančiai žmo vasaros konferenciją baigti, teko ši visą triukšmą liberalų „persi
paramą
Afganistano
valdžiai
įvai
ią
pertraukti
liepos
28
ir
vėl
buvo
—
Kinijos
komunistų
vadovy
stengimu".
Prisimenama,
kad
priešais laiko ir Iraką ir Iraną, nių. Jis šį klausimą aptarė su
ORAS
vengia prisidėti prie vieno ar kito. I Europos vadais ir įteiikė dalį įro- suvažiuota spalio 27 d. Vėl nepa Vietnamo karo metu amerikie- bė pradėjo naują partijos valymą. rių projektų statybai. Afganista
Debesuota, su pragiedruliais.
Sakoma, kad jie laukia, kas pra dymų Jungtinėms Tautoms. Pas vyko iki švenčių užbaigti atsira-ičiai kariai irgi buvo įvairiai var-; kuriame bus pašalinti neveiklūs no planavimo komisijos pirmi
ninkas
lankėsi
su
delegacija
Litemperatūra
dieną 40 1., naktį 25
laimės ir tada prisidės prie pralai kutinėmis savaitėmis įrodymų dusių klausimų ir paruošti visiems j žomi, kol visas Vietnamas pate-j valdininkai bei "kultūrinės revobiioje' laipsniai.
priimtiną dokumentą.
ko į komunizmo rankas.
I liucijos" laikais iškilę "kadrai".
minčios pusės ir už tai reikalaus gauta dar daugiau
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KŪNO ATMATOS
IR J Ų ŠALINIMAS

daro vanduo ir apie dvi unci
jos druskų, ureos ir kitokių
medžiagų. Atrodytų, kad dvi
uncijos nuodingų medžiagų,
kurios kasdien pašalinamos
laukan, yra nedidelis dalykas.
Vienok, tos dvi uncijos nerei
kalingų kūnui medžiagų su
daro skirtumą tarp sveikatos ir
ligos, o kartais tarp gyvybės ir
mirties.

pt
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Kitas inkstų darbas

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Inkstai atlieka dar daugiau
naudingų darbų, ne vien šali
na ląstelių atmatas. Jie palai
ko kraujagyslėse vienodą van
dens kiekį. Kai žmogus geria
daugiau vandens negu reikia
— vanduo kraujuje gausėja.
Tada inkstai šalina daugiau
vandens lauk, negu norma
liais atvejais. Priešingu atve
ju, kai žmogus, neturėdamas
kūne užtenkamai vandens, ne
geria, jo kraujuje mąžta van
dens kiekis — t a d a inkstai su
laiko kūne vandenį — mažiau
jo pašalina. Tada žmogus ma
žiau šlapinasi. Taip inkstai vi
są laiką palaiko vienodą van
dens kiekį kraujuje.
Kas
inkstus išmokė taip elgtis? Čia
kaip ant delno matom. Tvėrėjo
tvarka. Tik, tu, žmogau, nepa
kenk inkstams savu netikusiu
elgesiu, (sakysim, daug alaus
gėrimu), tada inkstai pajėgs
normaliai dirbti net iki 100 me
tų žmogui gyvenant.

Pilnos sveikatos palaikymui iš maiste esančių sėlenų ir bak
kūnas inkstų pagalba šalina terijų. Nedidelį kiekį peienų pa
šalina kepenys ir blužnis. Di
savas atmatas.
Biologinė tiesa džiausią pelenų dalį iš kraujo
pašalina inkstai.
Kaip mieste kiekvienas bu
t a s šalina savas atmatas tam
I n k s t a i i r jų d a r b a s
tikslui suorganizuotos siste
mos pagalba, taip kiekviena
Žmogus turi du inkstus. Jie
kūno ląstelė (jų bilijonai) ša
yra
virš strėnų, už skrandžio ir
lina savas atmatas tiesiog į
kepenų.
Pilvo apačioje yra Šla
kraują iš kurio inkstai t a s at
pimo
pūslė.
Kiekvienas inks
matas šalina lauk šlapimo pa
tas yra sujungtas su šlapimo
vidale.
Milijoniniame mieste, gerai pūsle ilgu vamzdeliu (ureveikiant atmatų šalinimo sis teriu), panašiu į guminę žar
temai, dauguma gyventojų yra nelę.
Galima sakyti, kad inkstas
sveiki, jų gyvenimas eina sa
yra
daugybės filtrų junginys.
va vaga tvarkingai. Mieste visKiekvieną
mažą filtrą sudaro
viskas sutriktų, jei namų —
butų, fabrikų bei įstaigų atma žarnelė, kuri, įvairiai susiviju
tos nebūtų tvarkingai šalina si, baigiasi puodeliu (kitaip dar
mos. Taip būna ir su žmogum. kapsule vadinamu — glomeroSveikiems inkstams tvarkin lus). Viduje to puodelio yra ma
gai šalinant atmatas, žmogus ži kraujo indai (kapiliarai), ku
neturi jokio vargo. Priešingai rie išeina iš puodelio ir raizgosi
Kaip inkstai veikia
būna, kai inkstai nepajėgia apie susivijusias žarneles.
c
u k r a l i g ė s atvejuje?
Apskaičiuojama,
kad
abe
tvarkingai šalinti atmatų —
tada žmogus mirtinai suserga juose inkstuose yra du milijo
Sakysim, Žmogus susirgo
ir pagaliau, sąmonės netekęs, nai minėtų mažų filtrų. Jei
mažus negydoma cukralige (diabetes
užbaigia savo gyvenimą. Da inkstuose esančius
kraujo
indelius
(kapiliarus)
iš- mellitus). Tada kūno ląstelės
bar tokiems kai kada dirbtinai
valomas kraujas (dialysis), ar tiestume vienoje linijoje — ji nepajėgia kaip reikiant sunau
ba nesveikas inkstas pakeičia būtų keturių mylių ilgio. Įdo doti cukrų, ir jo kiekis kraujuje
m a s iš kito žmogaus gautu miausia, kad per tuos mažus gausėja. Kai taip atsitinka,
sveiku inkstu (inksto persodi kraujo indelius (kapiliarus) per inkstai ima šalinti cukraus
tris minutes prateka penkios — perteklių iš kraujo. Gydytojas
nimu).
daro šlapimo tyrimą suse
Medžiagai degant, susidarę šešios kvortos kraujo. Tas rei
kimui cukraus šlapime. Nor
pelenai šalinami iš krosnies. kalinga, kad įtekėdamas į
maliai šlapime nebūna cuk
inkstus
(į
minėtus
puodelius)
Kiekvienoje kūno ląstelėje
raus, bet vien šlapime cukraus
vyksta nuolatinis degimas kraujas turi savyje ištirpusį
atsiradimas dar neužtikrina
(oksidacija) — tik be liepsnos. maistą (suvirškintą), kai ku
cukrinės ligos buvimą. To
Tokio degimo padariniai — at rias druskas ir ureą. Visos tos
kiam užtikrinimui daromi dar
medžiagos
esti
ištirpusios
van
matos turi būti tvarkingai ša
kiti tyrimai.
linamos, kad žmogus būtų denyje. Visos tos medžiagos,
I š v a d a . Kai žmogus svei
sveikas. Nepašalinant iš ląste išskyrus ištirpusius baltymus
kas
— jo kraujo sąstatas esti
(proteinus)
gali
pereiti
iŠ
kapi
lių atmatų, ląstelės apsinuodi
maždaug
vienodas. Svarbu
liarų
į
minėtą
puodelį,
o
iš
jo
į
ja ir žmogus miršta.
žmogaus
sveikatai,
kad krau
minėtą susirangiusią žarnelę,
kuria ištirpusios vandenyje juje būtų normalus kiekis cuk
Ž m o g a u s pelenų
medžiagos eina žemyn į suren raus, vandens, druskų ir kito
sudėtis
kamąjį vamzdelį (ureterį) — iš kių medžiagų. Inkstai padeda
inksto į pūslę einančią žar pusiausvyrą išlaikyti. Šituo ir
Gyvos kūno ląstelės degina
nelę. Daug vandens ir naudin dar kitokiais būdais inkstai pa
cukrų (glukozą). Kūnas tokį
gų medžiagų (kartu su kenks deda žmogui būti sveikam ir
cukrų gauna valgydamas miš
mingomis) būtų pašalinama gyvam. Nemanykime, kad be
rų maistą: miltinius - krak
lauk. Bet čia yra išmintingai mūsų pastangų inkstai turi
molinius valgius (angliavan
sudaryti minėti filtrai. Apie dirbti savo darbą. Žmogui rei
denius - carbohydrates),
susirangiusius vamzdelius kia budėti nuolat, kad jis
riebalus ir baltymus (prosusiviję
kraujo
kapiliarai nesusirgtų, kad jo inkstai
teins). Kūnas suskaldo rieba
susiurbia atgal į kraują van nepagestų — kitaip, labai leng
lus, baltymus ir angliavan
dens daugumą, visą vandeny va sveikatos nustoti, o labai
denius minėto cukraus ir kai
je ištirpusį maistą, kuris pa sunku ją atgauti. Kol dar lai
kurių kitų medžiagų pasigastenkimės kiekvienas
teko į surangytus vamzdelius kas,
minimui.
iš kraujo kapiliarų puodelyje ir vengti nuodų įvairiausiame
P i l n a s glucozos sudegi
pavidale. Nuodai kenkia inks
buvo Salinamas laukan.
nimas (oksidaciją) pagamina
Likęs pašalinimui vanduo, tams, kepenims. Sugedus kepe
anglies dvideginį (Carbon dionims, nuodai renkasi kūne. Taxide) ir vandenį, todėl galime kuriame ištirpusios druskos ir d a
inkstams
darbas
sakyti, kad anglies dvideginis urea yra šalinamas iŠ inksto į pasunkėja.
ir vanduo yra pelenai, palikę Šlapimo pūslę. Tas vanduo
Užbėkime sklerozei už akių.
deginant (oksiduojant) gluko vadinamas šlapimu. Šlapimo
Didelė
giltinė inkstams yra
pūslėje
šlapimas
laikosi
tol,
kol
zą. Ląstelės tuos pelenus lei
sklerozė.
Tada sukalkėja ma
žmogus
jį
pašalina
laukan.
džia tiesiai į kraują. Inkstai tas
žos
kraujagyslės
inkstuose ir
Taip veikia sveiki inkstai. Už
medžiagas iš kraujo šalina.
Kepenys iš baltymų gamin tai sv arbu kuo ilgiausiai užlai jie nepajėgia tinkamai valyti
kraujo. Tada gausėja nuodų
damos cukrų (glukozą), pir kyti sveikus inkstus.
Suaugęs žmogus per dieną kiekis kraujuje, o kylantis
miausiai turi baltymus suskal
dyti į jų sudėtines dalis - amino vidutiniai sudaro apie pusant kraujospūdis dar labiau apsun
rūgštis. Naudodamas amino ros kvortos šlapimo, kurį su kina inkstus. Taip vienas po
rūgštis, kūnas tokio naudoji
mo liekanas ureos pavidale tu
ri šalinti per inkstus. Tai tarsi
minėtos medžiagos ^baltymų)
apykaitos pelenai. Kepenyse
ureos pavidale atsiradę - pele
nai nuolat liejasi į kraują, o iš
kraujo inkstai juos nuolat šali
na laukan
Kaip i š k r a u j o
š a l i n a m i pelenai
Kūnas turi švarinti kraują
nuo įvairių pelenų. Plaučiai ša
lina iš kraujo anglies dvidegi
nį (carbon dioxide) ir vandenį.
Inkstai šalina ureą ir kiek van
dens. Mažas ureos kiekis paša
linamas per odą su prakaitu.
Atsimintina, kad žarnose
esančios atmatos nėra ląstelių
pagamintos, bet atsiradusios

A l f o n s u i Kmmpliauskui 'Sodybos" ambulatorijoje m a t u o j a m a s kraujospūdis.
Nuotr. M . N a g i o
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ĮVYKIAI ITALIJOJE
Doziero išlaisvinimas ir Italijos komunistų
ryšiai su Maskva
K. B A R O N A S

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.
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Mūsų b e n d r a d a r b i s E u r o p o j e
„Gott sei Dank", — pasakė grupės vadovybė šią žinią
visa Vokietija po sėkmingo paneigė.
JAV kario išlaisvinimo!
O ką kalbėjo amerikiečių
Spauda, televizija ir radijas karių dienraštis „The Stars
plačiai interpretavo specialaus a n t S t r i p e s " (jis
viešai
policijos
dalinio
įvykdytą neparduodamas)? Laikraščio
žaibišką smūgį teroristų lizdui korespondentai pirmuose psi.
juo labiau, kad nebuvo paleis i š s p a u s d i n o
plačius
t a s nė vienas šūvis.
a p r a š y m u s bei A P žinių
Tuo tarpu Ciuriche leidžia agentūros padarytą nuotrau
m a s „International Herald ką. Anot laikraščio, generolo
Tribūne"
( p o d u k r a ,,Wa-! prašymu pakviestas kirpėjas ir
s h i n g t o n P o s t " ir ,,The i atnešta tipiška amerikietiška
New York Times") labai užkanda „cheeseburger" su
teisingai sako; kad Italijos „prancūziškom" bulvėm ir
raudonąją brigadą po vienuoli Coca Cola.
kos metų ištiko labai skaudi
Minėdamas „Bild" dienraštį
nelaimė. Tačiau, kaip rašo (jo tiražas beveik 1,5 mil.),
toliau šis dienraštis,
toje norėčiau kiek sustoti ties to
organizacijoje pradeda reikš dienraščio
korespondento
tis stoka drausmės ir kovos p a s i k a l b ė j i m u su Italijos
d v a s i o s . Greičiausiai t a i komunistų partijos užsienių
pasekmės
n e s u s i p r a t i m ų reikalams skirtu atstovu Gianpaskirų grupių. Tikriausiai carlo Pajetta. I klausimą, a r
gen. L. Dozier pagrobimu norė Italijos ir S. S-gos komunistų
t a parodyti Italijos visuo partijos yra stipriai susipyku
menei ir gal net savo nariams, sios ir kodėl, šis aukštas Itali
kad raudonoji brigada dar jos komunistų
pareigūnas
pajėgi įvykdyti p l a t e s n i o atsakęs, kad
nesutarimas
masto veiksmus, reikalaujan egzistuoja ne nuo šios dienos.
čius glaudesnio bendradar Italijos komunistai stipriai
biavimo su kitų Italijos vieto protestavę Afganistano okupa
vių teroristinėm grupėm.
vimą. Ir tas Maskvai nepati
Kelias, privedęs prie gen. L. kę. Italai viešai kaltino Mask
Dozier išlaisvinimo, parodo vą karo stovio įvedimu
raud. brigados silpnas puses: Lenkijoje, reikalaudami, kad
1. jos nariai turėjo ginklus, lenkams būtų grąžintos visos
tačiau, apsupti policijos ar pilietinės teisės bei pilna laisvė
kariuomenės dalinių, nebeko prof. sąjungoms. Jie taip p a t
vojo; 2. saugumo organai turi r e i k a l a v o paleidimo visų
labai daug informacijos apie internuotų ir suimtųjų. Kaip
šią organizaciją, į kurią toliau G. Pajetta sako, Italijos
ankstyvesniais metais nebuvo komunistai pažįsta tik vieną ir
jokios galimybės infiltruoti tą patį demokratijos su
savo agentus. Visi ženklai rodo socializmu kelią. Šios dvi
— sako toliau dienraštis, — ideologijos negali būti atskir
kad policija gen. L. Dozier tos. Tautos privalo pačios
vietą sužinojo iš raud. briga spręsti savo ateitį ir savo gyve
dos suimto af iš jos eilių nimą. Rytų Europoje aiškiai
pastebimos politinės krizės.
pasitraukusio nario.
Čia reikėtų pereiti į vokiečių, Kodėl? Gyventojai pamatė,
nors bulvarinį, tačiau su gerais kad tų kraštų sistema nelei
korespondentais
, , B i l d " džia jiems žygiuoti tikru
dienraštį, kuris rašė apie 2 mil. demokratiniu keliu į politinį ir
doi. sumą, duotą vienam briga ūkinį gyvenimą. Iš tikrųjų
dos nariui. Šie pinigai nėra oficialiosios Lenkijos profsą
valstybės iždo, bet surinkti jungos neatstovavo darbinin
Dėdės Šamo žemėje gen. drau kų reikalams. Todėl ir gimė
gų. Tas pats dienraštis toliau „Solidarnosc".
rašo, kad NATO pietinės
Į dienraščio korespondento
klausimą, ar k o m u n i s t a i
Lenkijoje veikė prieš darbinin
kus, Italijos kom. partijos
kito vargai ir sužlugdo žmogų. narys atsakė: „Italas darbinin
Jau šiame skyriuje aprašytais kas negali suprasti, kad gyve
būdais kova su skleroze yra di n a n t socialistiniame krašte,
delis inkstų apsaugojimas.
reikėtų išsižadėti žodžio lais
Venkime svaigalų įvairiau vės ar viešų diskusijų susi
siame pavidale. Rūkalai sun rinkimuose".
kina inkstų darbą sutrauk
Ar Italijos ir Sov. Sąjungos
dami kraujagystes — tada
komunistų lūžis turės kokias
jomis kraujo mažiau perbėga
nors pasekmes? Italo atsaky
— tada blogiau inkstai dirba.
mas: jūs kalbate apie lūžį, o
Taip ir dar kitais būdais žmo
mes tai vadiname stipria pole
gus gali talkinti inkstams jų
mika. Italijos komunistų parti
sunkiame ir nuolatiniame dar
ja nedarys iš to jokių išvadų.
be.
Mes dirbsime, galvosime kaip
Pensininkams svarbu laiku ir anksčiau. Ar Suslovo mirtis
sutvarkyti p r o s t a t a s , nes atleis sustingusios sovietinės
pasunkėjęs šlapimo nutekė sistemos varžtus? Netikiu —
jimas laukan atbuliniu būdu atsakė G. Pajetta. Suslovas
ima spausti inkstų vidų ir nai turėjo daug įtakos į tarptau
kinti inkstus.
tinius santykius, bet jis negalė
Pasiskaityti.
S m i t h ; jo daryti įtaką visiems centro
Lisonbee: Your Biology.
komiteto nariams. Artimo
Harcourt, Brace and World, je ateityje niekas Sovietų Sąjun
Inc. New York.
goje nepasikeis.
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• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Pažvelk į vargšus aplinkui
save. Skersai gatvės kaimy
nas, kuris turi parašyti laiš
ką, motina su keletą vaikų tu
ri apsipirkti. Maži dalykai, bet
tai yra, ką mums Kristus pa
tikėjo.
Kiekvienas privalo
atsakyti: kuriuo būdu aš J a m
noromis tarnausiu.

Mums buvo patikėta vargšų
meilė. Kristus kiekvieną iš mū
sų klausia: "Ar tu myli Ma
ne?" Jeigu J į mylime, mes pri
valome rūpintis nemylimais ir
nepageidauj amais.
Mes privalome prieš akis tu
rėti savo vargšų žmonių tikro
vę. A r iš tikro suprantame ne
turtą — berniukus bei
mergaites, suėstus narkotikų? DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Telef. - 337-1235
Ar iš tikro žinome, k a s y r a
vargšai? Jeigu jų nepažįs AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA
Ofisas:
tame, negalime jų mylėti. Jei 700 North MkttgMi,
Saito 409
gu negalime mylėti, negalime
Valandos pagal susitarimą
jiems tarnauti.
DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159J

A k u š e r i j a ir moterų l i g o s
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Crawford
M e d i c a l Building). T e l . 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.
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
1 1 : 3 0 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS i
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso te!. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Dr. A n t . R u d o k o kabinetą perėmė

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

Tel. o f i s o H E 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. EDMUND L CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; Šeštad. 10-3 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71s? Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm., ar-'r. k tv. ir penkt.
3 iki 7 v. p.p. T:k susitarus

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

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagai susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
'185 Dundee Ave.
F.lgin, IH. 60120
Valandos pagai susitarimą
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 236-f S75

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ROMAS PETKUS

Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH A V E .
Valandos pagai susitarimą

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
Ofs.

PO 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, P0SLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS ZU0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr , ketv ir penkt.
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak.
Treč. ir šešt uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Va!.; pirm., antr. ketv ir penkt.
2-7; šeštadieniais pagai susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm
antr., treč , ketv. ir šeštad.

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., treč ,
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro
M — 778-J400

Praeitis ir ateitis

TAUTINĖJ TIKROVĖJ

AR POPIEŽIUS VAŽIUOS I
MASKVĄ?

Vakarų komunistai tai išnaudoja savo propagandai
Vasario mėnuo yra pasiruo sąmoningumas, jei jis ir nebu
šimas ir paminėjimas tos šven vo dar visuotinis, kaip liudija Kadangi popiežius J o n a s Pau- m a s Sov. Sąjungoje nepagei- vos, kaip Vatikanas reaguos į
tės, kuria lietuvių tauta gali di to meto tautos žadintojai, ver lius II savo popiežiavime daug d a u j a m a s — tai popiežiaus tokią galimybę. Tačiau Vati
džiuotis ir Žadinti s a v o tė savanorius griebtis ginklo, dėmesio skiria apaštalinėms nuolatinis įvairiomis progo- kanas tyli.
pasiryžimus. Kai prisimena savanorius plikomis rankomis j pastoracinėms kelionėms n e mis priminimas, kad y r a krašItalijos komunistų spauda
me didingą tautos praeitį, tai k u r t i valstybinį aparatą, tik į katalikiškus, bet ir neką- tų, kur katalikai neturi ele- iškėlė faktus, kurie esą pra
lyg ir jaučiame, k a d esame na savanorius švietėjus ir jauni- • talikiškus kraštus, norėdamas mentaliausių žmogaus teisių, laužę ledus Vatikano Krem
riai tos tautos, kuri gyveno mo auklėtojus. Tie visų sričių pažinti ten kartais tik mažu- kur katalikai dėl savo religi- liaus santykiuose. J u k 1971 m.
praeities glūdumose, kovojo už savanoriai yra tikrieji Vasario mos tų kraštų katalikus, jų nių įsitikinimų yra metami į vasario mėn. Maskvoje lankė
savo likimą. Ji skynė takus 16-tosios — Lietuvos Nepri problemas, jų gyvenimo saly- kalėjimus, uždaromi koncent- si Vatikano atstovas Casaroli
tarp priešų, kuriems Lietuva klausomybės kūrėjai. Jie gynė gas, visur skelbdamas vilties racijos stovyklose a r b a psi- pasirašyti dokumento prieš
vis stovėjo lyg praėjimo ke savo tautą ne tik su ginklu, bet Evangeliją, nenuostabu, jei chiatrinėse ligoninėse, kur jie branduolinių ginklų galimy
Valstybės sekretorius Aleksandras Haig su Chicagos
lias. Ir tos šaknys gaivina isto ir su plunksna, darbu, poli pasaulinė spauda protarpiais negali išpažinti ir laisvai bę. Kai prėjusių metų gale tu
kongres. John G. Fary sausio 30 d. Chicagos demonstracijo
rine praeitimi n e t dabartinį tikos tvarkymu, diplomatinė kelia klausimą: ar popiežius praktikuoti
savo
tikėjimo, rėjo Genevoje susirinkti Sov.
se prieš lenkų komunistinį režimą.
tautinį gyvenimą kenčiančioje mis priemonėmis, kad tik vals neplanuojąs aplankyti ir Sov. Nors popiežius nepasako, kur Sąjungos ir J A V atstovai de
ir dejuojančioje tėvynėje ar iš tybė ir tauta turėtų sąlygas Sąjungą. J u k ir ten yra, nors visa t a i vyksta, bet Maskva ryboms dėl branduolinių gink
eivijos išsiblaškyme. Jeigu ne laisvai gyventi ir savo pavel ir nedidelis, to krašto katalikų s u p r a n t a , k a m tai taikoma. Dėl lų apribojimo, tos konferen
būtų anos didingos praeities, dėtu dvasiniu turtu dalintis su nuošimtis. Vienoje kelionėje to, Maskvos įsitikinimu, da- cijos
išvakarėse
popiežius
nebūtų nei dabarties, negalė kitomis tautomis.
žurnalistų paklaustas, ar ne- bartinis popiežius y r a Mask- pasiuntęs asmeniškus laiškus
tume laukti nei ateities, kuri
Reaganui ir Brežnevui, pa
j planuojąs aplankyti ir Sov. vos priešas.
Maskvos leidžiamas estų kuris buvo Amerikos prezi
tartum švyturys rodo kelią į ge
Jei tokia y r a Maskvos lini- reikšdamas susidomėjimą ir
Vasario 16-tosios dvasia — Sąjungos katalikus, popiežius
kalba
laikraštukas „Kodu- dento p a t a r ė j a s
tautinio
resnį gyvenimą ir laimingesnę tai Nepriklausomybės dvasios j trumpai atsakė: "Jei būtų gali- ja, t a i vistik Vakarų kraštų viltis milijonų viso pasaulio
maa"
(Tėvynė"), skirtas saugumo reikalams ir kuris iš
tautos ateitį.
įkūnijimas tautoje, jau tautiš ma — kodėl ne". Panašiai y r a komunistams labai knieti, kad žmonių, linkėdamas ir padrą
užsienio
estams, šių metų japonų, portugalų ir kitų firmų
Praeitis jau tėra tik istorija, kai subrendusioje, valstybėje, prasitaręs ir dėl Lietuvos kata- popiežius nuvyktų į Maskvą, sindamas, k a d geros valios pa
sausio
27
d. paskelbė Juhan ėmė kyšius ne šimtais dolerių,
kurios mes turime išmokti. Bet laisvai susitvarkiusioje. Buvo likų a p l a n k y m o . K a r t a i s Vakarų valstybių, ypač Itali- stangomis būtų pasiekta susiKoemets
platesnį
komentarą bet tūkstančiais ir šimtais
kuriuo
būtų
be t oš istorijos nebūtų dabar kliūčių, bet jas nugalėjo dide Vakarų spauda spėlioja, k a d a , , jos, komunistams ir jų propa- t a r i m o ,
apie naujai susikūrusią Ameri tūkstančių. Richard Allen taip
ties ir ateities, kurios gaivina lis ryžtas. Buvo laimėjimų ir kckiomis aplinkybėmis tas ga-: gandai, kad jie nėra priešingi sustiprinta viltis ateities, ku
kos
Baltų Laisvės lygą. pat buvo partneris purviname
religijai, būtų popiežiaus ke- riai gresia galimas atominis
mumyse pasitikėjimą, ryžtą, jais džiaugėsi tie patys sava lėtų įvykti.
Straipsnis
pavadintas „Maža „Patomac International" fir
viltį, tikėjimą savimi ir savo noriai ir priaugančios kartos.
Kaip žinoma, pop. J o n a s : lionė į Maskvą vanduo ant jų karas. Reiškia, popiežius ne baltų žuvis, kuri bando būti mos biznyje, kurį pardavė
tauta. Nesmerkiame tų sen Nepriklausoma Lietuva kilo Paulius II priėmė Lenkijos i propagandinio malūno. Žiūre- vengia kontaktų su pačiu
ryklių draugystėje".
Hannafordui.
timentų, kuriais gyvena įsižiū savo kultūra ir vėl rikiavosi vyskupų kvietimą atvykti į į kitę, p a t s popiežius draugauja Brežnevu.
Bet baltų žuvelės patekimas
Čia rašoma: „Kai pasklido
rėję į praeitį. Jokiu būdu ne laisvų ir kultūros siekiančių Lenkiją šių metų rugpiūčio su Maskva, pasaulinio koKiek santūresnis Amsterį
Baltuosius Rūmus aišku
žinia,
k
a
d
pora
Amerikos
Estų
galime
s m e r k t i ir
tų tautų eilėje.
iamo konferencijoje
daly
mėn., dalyvauti Censtakavos munizmo tvirtove.
priklauso
nuo pinigų. O jei
Tautinės
Tarybos
narių
(pirm.
sentimentų, kurie tiki viltimi
Dievo Motinos paveikslo 600
Ta kryptimi pastaruoju lai vavusio Leningrado ortodok J. Simonson) pradėjo niekšišką pinigai ateina, tai kyla klausi
prieš viltis, kurie ryžtasi savo
vyskupo
Kirilo
mėtų jubiliejuje (tiek metų, k a i ku Italijos komunistų spaudo- sų
Dabartis taip pat remiasi
tautą išnešti į laisvę ant savo
pareiškimas.
J
i
s
pareiškė,
kad p r o j e k t ą ^ v a d . A m e r i  mas, iš kur?" Ar ateina iš CIA
tas paveikslas yra Čenstaka- je pasirodė visa eilė straipskos Baltų Laisvės lyga, ir kad (centrinė žvalgybos agentūra),
savanoriška
auka,
savanoriš
pečių. Gal sulinks tie pečiai,
voje). Lenkijos komunistų par- nių
— tiesiog popiežiaus į Maskvos konferenciją bū naujasis vienetas Baltiesiems kuri anksčiau yra atidariusi
gal išnyks sentimentai, kaip iš ku darbu ir laisvės troškimais. tijos tuometinis vadas Kania kelionės į Maskvą organizavi- siąs pakviestas ir Vatikano
nyksta su žmogumi visa, kas Išeivija nėra išimtis kovoje už tokiam kvietimui pritarė. La- mas. T a m pradžią davė pra atstovas. Kiek žinoma, iki šiol rūmams įtaigauti pasamdė fir savo piniginę, kada reakcio
yra jo žemiškoje aplinkoje, bet savo tautos ateitį. Ji negali ir bai abejojama, ar dabartinėse ėjusių metų lapkričio mėn. tokio pakvietimo Vatikane ne mą Hannaford Co., pasidarė nieriai estų emigrantų akty
aišku, kad sukčiai susiėmė vistai buvo pažadėję skleisti
neišnyks tokie, kurie kovos dar neturi palikti tautą savam li Lenkijos sąlygose galės t a i A m s t e r d a m e
P a s a u l i n ė s gauta.
rankomis.
„Lobby"
anglų šmeižtus apie Sovietų Sąjun
ir ateityje už laisvės idealus, už kimui, kai ten broliai ir sese įvykti. Pasigirdo spėliojimų, Bažnyčių tarybos suorgani
Kad būtų ne tik teoretinės
valstybinę nepriklausomybę, rys kovoja nelygią kovą, kai ei kad ta proga popiežius norįs zuotoji konferencija nusigink popiežiaus Maskvoje apsilan kalboje reiškia priemenę. Iš gą"Ne taip seniai Amerikos
nes už ją kovojo jų tėvai, sene n a į kalėjimus ir sunkiųjų aplankyti ir Lietuvą, kad tuo lavimo problemoms svarstyti. kymo galimybės, Italijos ko priemenės norėdama patekti į
valdžios
viršūnes,
ta
firma
darbų
lagerius,
net
rizikuoja
Baltų Laisvės lygą užsieniui
liai ir proseneliai. Pakeliui nu
partijos
organas
reikalu vykstą neoficialūs kon Konferencijoje dalyvavo ir munistų
juoda
paverčia
baltu,
o
dabar
savo
gyvybėmis
tik
iš
tėvynės
skirtoje laidoje
lietuviškai
byrės dulkės, bet liks tie kie
taktai tarp Vatikano ir Krem Sov. Sąjungos atstovas Alek " L ' U n i t a " (1981.XI.29 d. pasiėmė rūpintis ir „estų puolė V i l n i a u s r a d i j a s ,
ir
savo
tikėjimo
meilės.
Būtų
tieji akmenys, kurių nepapūs
liaus. Bet tai yra tik spėlioji siejus Arbatovas. J i s žurnalis numeryje) padavė planą, kaip
vėjas. Jie ant savo pečių neš skaudu, jeigu turėtų pavergtie mai, neturį jokio realaus tų p a k l a u s t a s , ar popiežius Jo praktiškai popiežiaus kelionė į byla". Bet, žinoma, tik už pini „niekšiško projekto" pradi
gus. Bet dabar purvinoji ninku vadindamas Leonardą
ateitį į iškankintą ir sužalotą ji priminti, kad ir išeivija yra pagrindo.
Maskvą galėtų įvykti. Esą,
n
a
s
Paulius
I
I
galėtų
atvykti
į
Hannaford firma, kuri anks Valiuką, o ne estų tautinės
kenčiančios tautos dalis. O ne
tautos kamieną.
Maskvos p a t r i a r c h a s PiMaskvą,
atsakė:
"Asmeniškai
Jei
jau
evantualiai
popie
čiau vadinosi ,Deaver and tarybos narius.
retai taip yra, kai koks nors
menas šaukiąs visų religijų
Į tai ir reikia bent vasario neatsakingas išeivis savo pa žius norėtų pasiekti Lietuvą, aš n e m a t a u t a m kliūčių".
Hannaford Co.', susilaukė
Tokį Arbatovo pasakymą atstovus į "taikos (žinoma, so- bėdos
mėnesį labiau nukreipti akis, reiškimais ar savo pataikavi jis turėtų vykti per Maskvą, o
— iškilo piniginis
kraštų
komunistų j vietinės) konferenciją", kuri skandalas. Į šį skandalą taip
kad išliktų bent dalis ištikimų mais išduoda savo artimuo Maskva tikrai neleistų tokios Vakarų
Ne vienodais keliais atsidū
dabarčiai ir ateičiai, kurie sius, Šeimos narius ar net visą kelionės į Lietuvą, n e s popie spauda išplėtė į galimą popie turi pasisakyti prieš bran pat įveltas ir buvęs partneris
rėme
svetimose toli už tėvynės
džiaugtųsi didinga praeitimi ir tautą. O tai jau yra toli nuo žiaus atsilankymas Lietuvoje žiaus kelionę į Maskvą tokio duolinių ginklų gamybą, į ku Mike Deaver, kuris yra prezi
savo senolių atkovota tautos Vasario 16-tosios dvasios įgy sukeltų katalikų entuziazmą, mis pirmuose laikraščių pus- rią gali būti pakviestas ir po dento Reagano draugas ir ribų žemėse, bet dėl vienos ir tos
lapiuose
a n t r a š t ė m i s : piežius Jonas Paulius II. Tai kuris paveldėjo ,aukštą sostą' pačios politinės priežasties. Dėl
laisve. Jie gaivins laisvės vil vendinimo išeivių tarpe, kur. iš ko komunistai ypač bijo.
to naujausieji išeiviai yra
tis prieš visas viltis, — ir tik to tikrųjų reikia įgyvendinti tą
Prieš kiek laiko vienam "Popiežius į Maskvą. Galimy "pax sovietica" konferencijai Baltuosiuose Rūmuose. Bet to
politiniai
išeiviai. Tą patį
kie bus tautos didvyriai ir tau pačią tautos dvasią ir ją įskie Vakarų žurnalistui pavyko bė yra". "Pirmasis popiežius vadovaus Minsko ir Gudijos negana. Pasirodė, kad ,master
nusakė ir krikščionių demokra
tos vadai. Jų lūpomis kalbės pyti būsimoms kartoms.
pasikalbėti Maskvoje su Reli slavas pavasarį vyks į Mask metropolitas Filaretas.
of lobbysts" P. D. Hannaford tų, įvykusios 1948 m. Felbache
"L'Unita" savo akcijoj už yra susipainiojęs ne tik su
tauta iš praeities, kenčiančioji
ginių reikalų tarybos pir- vą" ir pan. Arbatovas, pama
konferencijos
ši
Išeivija
negali
ir
neturi
būti
popiežiaus
vykimą į Maskvą maža baltų žuvele „Amerikos Vokietijoj
tęs,
k
a
d
iš
jo
žodžių
padarytos
tautos dalis dabartyje ir juose
niininku Kurojedovu. Į žur
rezoliucija:
„Lietuviai
yra
poli
kurs ateitį išlikę tautos vaikai. paskutiniai mohikanai, kurių nalisto klausimą,
ar y r a toli siekiančios išvados, pasis tarp eilučių duoda suprasti,
tik keli guldytų galvas už savo įmanomas popiežiaus J o n o kubino pareikšti, k a d tai, ką kokia būtų popiežiui nauda iš Baltų Laisvės Lyga", bet ir su tiniai pabėgėliai, o ne emigran
išblaškytą tautą. Ji turi būti Pauliau II atsilankymas į Sov. pasakė, eanti jo asmeninė, o tokio apsilankymo Maskvoje. dideliu rykliu Richard Allen, tai — darbo išeiviai ir todėl tiek
pasirinkdami
įsikūrimo
Dabartis nėra ilga, jeigu ją savanorių kariuomenė tautai Sąjungą, Kurjedovas atsakė: ne Sovietų valdžios nuomonė. Esą, popiežius galėtų su So
galimumus,
tiek
įsikūrę
betkuVakarų kraštų komunistai vietų valdžia rasti Lietuvos munistų sirenų balsams? Jam
sąlygose
tai
skaičiuosime tik vienu žmo ginti, tautai išlaikyti ir jai pa "Dabartinėse
riame krašte turi atminti savo
gaus amžiumi. Trumpa bus ir ruošti kovotojų ne rytojui ar neįmanoma". Kai žurnalistas pasistengė iškelti, k a s yra ta- i religinių reikalų sprendimą, gerai žinomi Maskvos poli vyriausią uždavinį — kovoti
porytojui,
bet
kol
reikės
kovoti
teiravosi, kodėl, Kurjedovas | sai Arbatovas. J i s esąs ne tik | paskiriant naujus vyskupus. tikos tikrieji užmojai — sunai
ateitis, jeigu tai laikysime tik
dėl Lietuvos laisvės ir reikalą
prieš
priešą,
norintį
mūsų
tau
atvirai paaiškino: "Atvykęs Maskvos Mokslų akademijos, < Be to, būtų galimybė užmegzti kinti, o ne stiprinti katalikų
vieną kartą po mūsų. Bet kaip
grįžti į tėvynę, kai tik bus
praeitis nesusideda tik iš pa tą išnaikinti. Genocidiniai kės popiežius norėtų aplankyti bet ir Sov. Sąjungos tarptau derybas, k a i p išspręsti kom- Bažnyčią. Jeigu popiežius ir galima. O kol grįš į savo kraš
skirų lemtų ar nelemtų istori lai yra žymūs pavergtuose Lietuvos katalikus, o tai y r a tiniams s a n t y k i a m s instituto i plikuotą Ukrainos katalikų nuvyktų j Maskvą, jam nebūtų tą, privalo rūpintis lietuviškų
leista prabilti Raudonojoje aik
nių įvykių, o iš visos tautos il kraštuose. Bet ir atsparumas neįmanoma: Lietuva yra drau n a r y s , sūnus žymaus Sovietų Bažnyčios klausimą...
ten
yra
kietas,
sunkiai
nugali
štėje į minias Maskvos gyven seimų, savo kalbos ir lietu
Taigi
vilionė
nemaža.
Tik
akademiko,
kuris
esąs
Brežne
džiamoji zona ir joks svetim
gų amžių gyvenimo, siekimų,
viškų papročių
grynumo
laimėjimų ir pralaimėjimų, m a s net žiauriausiomis prie šalis negali ten lankytis..." Ki vo patarėjas JAV reikalams. kažin, ar popiežius, gerai pa tojų, kaip jis padarė Varšuvos išlaikymu".
taip ir dabartis bei ateitis nesi monėmis. Tas pats genocidas ta gal svarbesnė priežastis, dėl Arbatovo pareiškimas Ams žindamas komunistų pinkles, Pergalės aikštėje.
J. V.
Kun. M. Krupavičius
remia tik viena karta. Tautos — tautžudybė — yra pavojin kurios popiežiaus atsilanky- terdame e s ą s zondavimas dir pasiduotų tokiems Italijos kogas
ir
išeivijai.
Tik
čia
prie
gyvenimas yra jos narių troš
kimai, jų pastangos sukurti monės yra kitos — teikiami
4. Leisti dalyvauti pedagogiškoje taryboje moki
„Mūsų gimnazijos lietuviai žada patys savo
ateitį darbu ir kūryba ją išlai patogumai, karjera, savanau
niams
su žodžio teise, svarstant jų reikalą;
(gimnazistų)
pajėgomis
surengti
lietuvišką
vakarą"
kyti. Noras pratęsti savo tau diškas užsispyrimas, nesutari
5.
Draugų
teismas su nutariančia balso teise.
(J.
Nebreikutis
1.XI.25).
tos gyvybę, troškimas aukš mai ir tušti ginčai, kurie nieko
III. 1. Priimti į visas mokslo įstaigas mokinius be
Pažymėtina, kad, mokiniams streikuojant, ar. K.
čiausiojo
l a i m ė j i m o — pozityvaus nesukuria.
Griniaus bute susirinkę tėvų ir mokinių atstovai apta jokių apribojimų: neskiriant nei tikybos, nė tautos, nė
Šiandien yra Vasario 16-toji.
valstybinės
nepriklausomy
rė gimnazijos vadovybei įteiksimus reikalavimus ir luomo;
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
bės yra paties savęs realizavi Tos šventės dvasia reikalauja
laikyseną direktoriaus sušauktame spalių mėn. 2 d.
2. Kad nebūtų jokios procentinės normos prii
mas ne laikinume ar trum pastatyti užtvaras prieš taut
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
pasitarime (rodoje). Šioje rodoje, be korespondenci mant mokinius — žydus į gimnaziją;
palaikėj ateity, bet kartų žudybė, nepaisant, iš kur ji
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė
joje pasakytų asmenų, dalyvavo pakviestas teisinin
3. Užlaikyti žydų tikybos mokytoją iždo pinigais;
kartomis, atsidavusiomis tau grėstų. Mūsų broliai vergijoje
kas Juozas Stankūnas.
4. Leisti dalyvauti pedagogiškoje taryboje žydų
tos siekiamiems idealams ir jau išmoko tylėti, kai reikia ty 69
P o m ė n e s i o . Nepatenkinus visų reikalavimų, tikybos mokytojui.
norams tuos idealus padaryti lėti, kalbėti, kai kalba turi
IV. Atšaukti karišką padėjimą.
„Direktorius
perpyko
ir
127
mokinius
išginė
iš
trumpiau
kaip po pažadėto mėnesio, spalių 31 d.
prasmę. Išeivija taip pat turi
tikrove.
Kol
nebus išpildyti šie reikalavimai, mes
gimnazijos,
bet
daleido
jiems
prašymus
paduot,
idant
įteikiami
gimnazijos
vadovybei
platesni
reikalavi
Vasario 16-toji buvo vienos išmokti meilės dvasios savo iš naujo priimti; gimnazija visą savaitę buvo užda mai, liečiantys ne vien tik lietuvius.
nelankysime
gimnazijos. Nė vienas iš draugų
kartos drąsus žygis. Bet nebu tautai. Tautos ateitis yra ten, ryta. Palūkėjus keletą dienų, direktorius pamatė, kad
„Senapilė. Vietinėje vyrų gimnazijoje spalių 31 neprivalo nukentėti.
vo žygis, kuris prasidėjo spon kur yra bent vienas tautietis, prašymų labai mažai paduoda. Tad sušaukė ant 2 (lapkričio 13) d. mokslas liko sustabdytas. Mokiniai
(pasirašė) Senapilės
gimnazijos
mokiniai
taniškai. Tai buvo užmojis, ateityje dar galįs už ją kovoti. dienos spalių tėvus į gimnaziją pasirodavyti, ką dary padavė gimnazijos direktoriui šitokį prašymą.
(„Vilniaus
Žinios"
1905.XI.4
17
pusi.
259
nr.).
atėjęs su tautiniu atbudimu, su Sustoti po viena vėliava, gie ti. (Jų tarpe buvo ir daktarienė Griniuvienė, kaip
Belaukiant atsakymo į šiuos drąsius ir plačius
.Atkreipdamas atydą į tą, kad mūsų mokykla y r a
tautos prisikėlimu ir savęs doti vieną tautos himną, su globėja ant savo 2-jų pusbrolių Blažiukų). Tėvai nenormaliame padėjime ir nedera savo uždaviniams; reikalavimus, kai kuriais punktais išeinančius iš
sąmoningu pažinimu, kaip pasididžiavimu minėti savo pareikalavo, kad visi mokiniai būtų be nubaudimo kariškas padėjimas d a r labiau gaišina mokslą; mes gimnazijos vadovybės teisių ir žinijos ribų, pasivijo
suvokimu skirtingos istorijos, tautos vardą yra Vasario 16- atgalios į gimnaziją priimti. Direktorius reikalavo, reikalaujame išpildyti šitokius sekančius reikala nauji įvykiai.
skirtingos kalbos ir skirtingų tosios Akto dvasios gaivini kad nors 4 mokinius pavelytų j a m iš gimnazijos vimus:
Mokinių m i t i n g a s
papročių, nepanašių į okupan mas, o dabartyje kova už lais išgįti, bet tėvai nedaleido, ir direktorius turėjo nusi
„I. įvesti mokslo išguldymą prigimtoje kalboje.
vą
tautos
ateitį.
gimnazijoje
tų pavergėjų a r iš naujo besi
leisti. Dabar vėl nuo 5 spalių, lekcijos gimnazijoj eina.
1. Atverti gretimas kliasas kitų tautų mokslei
Pr.
Gr.
kėsinančių į tautos laisvę. Tas
1905 m. rudenį pasklidusi žinia apie šaukiamą
Tėvai dar ir kitus reikalavimus pastatė! Minėtini: 1.. viams su mokslo išguldymu prigimtoje jų kalboje, jei
kad internato nebūtų, kad tėvai galėtų savo vaikus jų skaitlius b u s tam užtenkamas; o jei ne, tai įvesti Lietuvių Seimą Vilniuje (XII.4), skatino lietuvius
mokinius į bendrą darbą. Marijampolės nemaža
Kas yra politinė išeivija? nes tenka kovoti iš pralai ten statyti ant gyvenimo, kur jie nori; 2. lietuviškos prigimtą kalbą, kaipo mokslo dalyką.
II. 1. Atšaukti gimnazijos valdžios priežiūrą nuo mokinių Kalėdų atostogų vyko su pluoštais seimo
Kažkas ją visai vykusiai taip mėjusiųjų pozicijų. Ta tikrovė kalbos būtų 24 lekcijos per savaitę; 3. kad tėvai būtų
nutarimų, juos paskleisti savo apylinkėse. Grįžę po
aptarė: — Tai yra kovos su — okupacija ne amžina, bet tik šaukiami į mokytojų rodą. Ant tų reikalavimų tuo mokinių tada, kai jie ne mokykloje.
tarpu
negauta
išpildymo,
bet
už
mėnesio
vėl
tėvai
2. Leisti mokiniams daryti organizacijas, suei atostogų (1906) buvo pilni žinių, kartais ne visai
tikrove iš pralaimėjusių pozici laikino pobūdžio. Ji reikalinga
jos metodas. Tikrovė — Lietu pašalinti iš krašto. Dėlto išei žada susirinkti ir t a d a drąsiau pastatyti savo reika gas, susirinkimus ir mitingus, kaip gimnazijos bute, tikslių, apie revoliucijos eigą, jos malšinimą, kazokų
siautėjimą, apie streikus mokyklose, rusų mokytojų
taip ir kitur,
vos okupacija. Pralaimėję — vių tikslai turi būti maksima- lavimus".
„Tuo kartu visi džiaugiasi, kad direktorių perga
3. Leisti dalyvauti mokinių tėvų išrinktoms (Sūduvoje) iš pradžios mokyklų išvarymus, apie
mes politinė išeivija. Politinė liniai ir tam tikra prasme
lėjo, visgi nebūtas daiktas p a s mus. Teisybė, lietuviš ypatoms pedagogiškoje taryboje su nutariančiu leidimą jose dėstyti lietuvių kalbą... Apie visa tai ir
išeivija ne kapituliantai, bet kraštutiniai.
Kun. M. Krupavičius kos kalbos bus duota daugiau — vietoj 6 adynų bus balsu; be to tėvų išrinktųjų ypatų skaičius neprivalo tebuvo mokinių kalbama, ir kalbos virto veiksmu.
kovotojai su
okupantu.
būti mažesnis už mokytojų skaičių;
(Bus daugiau)
„Lietuviškoji Išeivija" 10".
Pasikeitė tik kovos metodas,

KAS FINANSUOJA BALTŲ
LAISVĖS LYGĄ

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

SUSLOVUI MIRUS

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn. 16 d-, mo 6 metams. Kiekvieneriais me~~
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PASIKEITĖ LIETUVIŲ FONDO
TARYBOS PIRMININKAI

K.

narių.

CLASSIFIED ADS

BARONAS

Nutarta įsteigti naują institu
MŪSŲ. bendradarbis Europoie
ciją — Garbės komitetą, į kurį įei
R E A L E S T A T E
1AM.OMOJAMA
FOK R E N I
tų visi buvę tarybos pirmininkai.
Sausio 26 d. per Vokietijos te met nereagavo į vokiečių spauŠiuo metu į Garbės komitetą įei leviziją nuskambėjo Lietuvos ir dos iškraipytus ir tendencingus ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas
na: dr. K. Ambrozaitis, dr. Gedi lietuvių tautos vardas. Plačiai ži straipsnius apie "savanorių ran Brighton Parke vienam ar dviem su ŠIMAITIS REALTY
A JUODVALKIS
minas Balukas, dr. Antanas Raz nomas (beveik 20 mil.) politinės komis" pastatytus Sibiro miestus, augusiems. Skambint po 12 vai. die
Rezidencinių ir pajaminių
ma ir dr. Jonas Valaitis. Gar apžvalgos komentatorius supa apie lietuvius sportininkus, vadi ną tel. 247-3838.
namų pardavimas
Lietuviu Fondo tarybos posė tuviu Fondas pasiekė puikius re
bės komiteto nariai gali dalyvau žindino klausytojus su M. Suslo- namus rusais. Be abejo, tyliai pra
Income Tax. Insurance, Notary Public
dis įvyko vasario 7 d. Margučio zultatus. Mus įpareigoja nesusto
ti tarybos posėdžiuose sprendžia vo "paslaugom" Maskvai bei jo eis antrojo Muravjovo — Suslovo ISNVCM. 6 kambarių butas 70-os ir 2951 West 63rd S t — TeL 456-7878
patalpose 2422 W. Maraquette ti vietoje, besidžiaugiant pasiseki
apylinkėje.
muoju balsu. Šiuo metu visi bu koptais laipteliais į Kremliaus hie mirtis. Gaila, nes tai auksinė pro Artesian Skambint
GR 6-4973
Rd., Chicago, 111 Posėdį atida mu, bet toliau dirbti, ieškant
vę pirmininkai yra tarybos na rarchiją. Jo budeliški darbai bu ga plačiau spaudoje nušviesti
nmnrmnnmrninisiiiiiiiHiiiiiiiuiMviHi
rė ir pradžioje vedė buvęs tarybos naujų keliu ir gal dar neišbandy
riai.
vo pradėti 1933 m. už Uralo, vė partizanų laisvės kovas, atsiunpirmininkas dr. Antanas Razma, tų būdų, telkiant Lietuviu Fondui
BUTŲ NUOMAVIMAS
M I S C E L L A N E O U S
Įstatų komisijai pavesta įstatus liau Kaukaze, pasiekdami savo čiant į Lietuvą jų numalšinimui
sekretoriavo Mykolas Drunga.
lėšas.
Draudimas — Valdymą*
peržiūrėti ir pasiūlyti tarybai pa viršūnę 1944 — 1947 m. Lietuvo M. Suslovą su specialiom kariuo
Šie metai bus nepalankūs rink stebėtus netikslumus pakeisti bei je. Tūkstančiai lietuvių negrįžta menės divizijom.
Namu pirkimas — Pardavimą*
ti Fondui lėšas. Sunki krašto eko pritaikyti šių dienų reikalavi mai buvo išsiųsti į koncentraci
SIUNTINIAI 1 LIETUVJJT
Pabaigai — kiek apie žiemą
nominė būklė, daug dideliu svar mams, ne LF įstatai paruošti jos stovyklas, kur daugumas jų (kartu ir atsakymas į paklausi
INCOME TAX
ir kitus kraštus
bių įvykių lietuvių gyvenime: Pa prieš 20 metų. Lietuvių Fondo įs išmirė.
mus laiškuose). Šiemetinė žiemu NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Notariatas — Vertimai
saulio lietuvių dienos, lituanisti tatų bet koks pakeitimas reikalin
Taip pat ir didžioji Vokietijos žė buvo griežta: sniegas, kartais Chicago, lil. 60632, lel. 027-5980
kos katedra, gausa įvairių fondų gas JAV LB tarybos patvirtinimo. spauda plačiai komentavo Suslo- lietus ir po to staiga vėl šaltis su
BELL REALTORS
bei fondelių, kurie visi svarbūs,
Taryba patvirtino valdybos pa vo mirtį, pridėdama jam Lietuvos kaustė senąjį žemyną iki pat pie
nepakeičiami... O dosnus tautie teiktą 1982 metų išlaidų sąmatą. "Sauberer" — valytojo vardą, nes tinių kraštų, sukeldamas ne kartą HlilllllilUIIIIIIIIIItlIIIIIHUIIIlllllllUlllill
J.
B A C E V I Č I U S
tis, kuris visiems dalina, yra tas
Meno puoselėjimo
komisijos šis Kremliaus ideologas, atsiųstas chaosą autostradose. Daug auto
M. A. S I M U S
6529 S. Kedzie Ave. — T78-22SS
pats ir jau pradeda pavargti... Mes pirm. dr. K. Balukas pranešė, kad Maskvos į Lietuvą, visom priemo nelaimių (džiaugsmas garažų sa
MNBOMK
TAX
SKRVICK
tikime, kad pasitempus su visų pa dail. Prano DomSaičio kūrinių pa nėm stengėsi išnaikinti lietuvių vininkams) lavinos
SlIililiilIlIUIIIIUIIIIIIIIIIIUlI
kalnuose,
NOTA UY. FUB1JC
galba, paieškojus naujų kelių bei rodą įvyks vasario 12 — 21d. Jau tautą. Deja nei televizijos komen nors slidžių mėgėjai buvo įspėja
4259 S. Maplevvoou, tel. 254-7450
palikimų, mes turėtumėm per nimo Centro Čiurlionio galerijo tatorius nei spauda nepažymėjo mi. Deja, keli šios sporto šakos
Taip pat daromi VJSKT1MAI.
P A R D A V I M U I
šiuos metus sutelkti bent 200, je. Šioje parodoje bus išstatyta pir ar jis pilnai savo uždavinį Lietu megėiai žuvo kalnuose, kiti vėl
GIMINIŲ i&kvtetimai, pildomi
1 ' I U K T I B f i S PRAŠYMAI ir
000 dol. Turint tikslą, lengviau moji dail. P. Domšaičio kūrinių voje įvykdė ir'ar jam pavyko pa keletą dienų buvo "užsnigti" vieš
kitokie blankai.
TYPEWRrrERS—Adler with dual ribdirbti.
kolekcija. Nupirkti likusieji pa laužti lietuvių tautos pasiprieši bučiuose.
•MiiimtminmniinimmiiiuujiMMiiiHiii bon. 7 repeat keys, $175. Undenvood,
manual $55. Both office modeis in
Dar kartą dėkoju už pasitikė veikslai dar nėra pasiekę Chicagos. nimą.
iiiilllliiillllilililiiillllllllliilllllllllllliillli
excellent
condition. Victor eleetrie calUžsiminęs televiziją, negalė
jimą ir nuoširdžiai prašau dabar, Turimų dailės darbų draudimas
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
culator
with
print-out $15.00.
sutvarkytas,
o
tai
buvo
nelengvas
Tarp
draugų
ieškok
tų,
kurie
čiau
aplenkti
joje
labai
gerų
po
kaip ir praeityje, statyti Lietuvių
iš mūsų sandelio.
TeL
— 582-3019
darbas.
litinių bei sportinių apžvalgų. daugiau už tave išmano.
Fondo idealą pirmoje vietoje".
COSMOS PAKCELS E X P S E S 6
R. Šumanas 2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629
Parodos rengimu rūpinasi spe Nors Lietuvos vardas yra išbrauk
Stasio Baro tartas žodis paliko
Stasys Baras, dabartinis Lietuvių Fon
tas
iš
televizijos
ekrane
rodomo
cialus
komitetas,
vadovaujamas
gilų įspūdį ir visi pritarė jo min
do tarybos pirmininkas.
Į S I G Y K I T E D AB A B
SIUNTINIAI 1 UETUV4
tims. Toliau tęsiant darbotvarkę, dail. Vandos Balukienės- Laukia Europos žemėlapio, tačiau kar
Išklausyti ir priimti šie prane patvirtinta pirm. dr. G. Baluko ma didelio lietuvių visuomenės tais parodomas užrašas "Vilnius", iiiimiiiiiiiniiiiiiiimmiiimiiiimiiiiiiiii
TeL — 925-2737
9. m..w WKMMMBWOK9
BB
šimai: tarybos pirm. dr. A. Raz pristatyta valdyba šios sudėties: susidomėjimo.
sovietinių raketų išdėstymas Lie
JONAS PDZINAS
Vytautas Valanlinas
mos apie nauju nariu įstojimą, vai pirm. dr. Gediminas Balukas, vi
tuvoje
(nesimatė
Latvijoje
ar
Es
Lietuvių Fondo Fed. Kredito
lilIilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIiMUIlllUUlIlIlIlIIIIIi
dybos pirm. dr. G. Baluko ir iždi cepirmininkai —dr. M. Vygantas, kooperatyvo direktorių tarybos tijoje) kartu primenant sporto
>» • • • - • • • • - • - • • • « •
ninko K. Barzduko, investavimo dr. A B. Gleveckas, J. Kučėnas, pirm. dr. A. Razma painformavo, apžvalgoje, kad <*Soviet-russin"
komisijos pirm. P. Kiliaus, Pelno S- Kuprys, sekretorius Kl. Girvi- kad pasitikėjimas kooperatyvu Margarita Butkienė (taisyklingai Profesorius medicinos daktaras
skirstymo komisijos (pirm. dr. K. las, iždininkas-sekr. K. Barzdu- yra geras ir jau sutraukė tris ket lietuvaitės pavardę rašė ir spau
Amerikiečių premijuota PAU
KILIMUS IR BALDUS
(1875-1939)
Ambrazaičiui neatvykus, praneši- kas, kontrolierius P. Želvys, ren- virčius milijono indėlių. Veikia da) lietuviškame Kaune pasiekė
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
LIAUS LEONO knyga, kurio
Plauname h* vaškuojame
mokslinė
veikla
visų
rūsių
grindis.
je
atvirai ir drąsiai nagrinėja
šuolyje
į
tolį
pasaulio
rekordą.
mą padarė protokolų sekretorius j g į n į u vadovė M. Remienė, infor- trečiadieniais ir šeštadieniais Mar
Išleido
Amerikos
Lietuvių
Bibliotekos
BUBNYS
lio
krašto negeroves bei pavo
M. Drunga), Lietuvių Fondo į „ ^ j a A. Juodvalkis, ūkio refica- gučio patalpose, o sekmadieniais
Deja, Vokietijos LB dar niekuoleidykla
1979.
Spaudė
M.
Morkūno
jus ir tiesia kelius į saugų visų
leidinio redaktoriaus A. Bagdono į } a m s p r Mažrimas,
Tel — RE 7-5168
Jaunimo centre. Pasiekus du mi
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., • • » • • • • • • • - • • • • • • - • «
gerbūvį
ir ūkio reikalų — Stasio Baro.
>••••«
lijonus indėlių, galima bus išplės
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
Taip pat išklausyti pranešimai
ti darbo valandas, o sulaukus tris dėmesys skiriamas testamentų su $12.85. Illinois gyventojai dar prideda iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kaina kietais viršeliais S&3A.
apie Lietuvių Fondo puoselėjimo
ir daugiau mil. dolerių indėlių, darymui ir palikimams. Įsteigta 72 et. valstijos mokesčio.
minkštais — $336.
komisijos veiklą (pranešė pirm.
pelno dalimi bus galima paramti speciali komisija, kuri rūpinasi
Užsakymus siųsti:
dr. G. Balukas) ir apie L. F. Fe
Knyga gaunama ir Drauge
lietuvišką veiklą. Visi indėliai ap palikimų reikalais ir testamentų DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
deralinio kredito
kooperatyvo
sudarymu.
drausti fed. valdžios agentūroje
Pardavimas ir Taisymas.
Chicago, IL. 60629
veiklą (direktorių tarybos pirm.
Lietuvių Fondo pradininkui
iki 100,000 dol. Palūkanos moka
iiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiM
M I G L I N A S TV
dr. A. Razma).
mos aukštesnės, kaip kituose ban ir pasišventusiam ilgamečiui va 1I1IIHI1IIIIII1IIIIIII1IIIIIIIIIU11I1III111IIIII1II
Lietuvių Fondo 1981 metų
2346 \Y. 69 St., tel. 776-1486 LTTHUANIA IN CRISIS, Nationaldovui dr. Antanui Razmai išreikš
kuosei»m to Communism. 1939-1940. Au
veikla buvo labai sėkminga ir psu
llllillillllllllllllillllllllllllllllilliuuiiuilt
Visuotinis Lietuvių Fondo su ta nuoširdi padėka, o naujam
torius
politikos mokslų prof. Leo
siekti keli rekordai.
važiavimas įvyks gegužės 1 d. Jau pirmininkui Stasiui Barui palin
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana
nimo centre, Chicagoje. Valdyba kėta sėkmingai toliau tęsti gera
University Press, Bloomington 6
Štai keletas būdingiausių pa
Master
Plumbing
me
kelyje
esantį
Fonfą.
London, 294 pusi., kietais viršeliais
paruoš
ir
išsiųs
visiems
nariams
teiktų skaičių: 1. pagr.ndinis ka
su
aplanku.
pranešimus
ir
apyskaitas.
Nariai,
Licensed, Bonded, Insured
pitalas paaugo 122,000 dol. ir pa
negalintieji dalyvauti suvažiavi •
siekė 2,150,000 dol. 2. naujų narių
Si knyga yra labai vertinga do
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
me, prašomi įgaliojimus atsiųsti KURIAM GALUI MOKĖTI
supažindinti angliškai skai
įstojo 156 ir dabar yra 5016. 3.
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte vana
tančius
s u mūsų tautos okupantu.
tarybos,
valdybos
ar
kontrolės
ko
les. Karšto vandens tankai. Fiood congautos rekordinės pajamos — Dr. Antanas Razma, ilgametis LF ta
Dovana,
kuri tinka įteikti įvairio
D
A
U
G
I
A
U
?
misijos nariams bei savo pažįsta
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
215,000 dol., nuo L. Fondo pra
rybos pirmininkas.
mis
progomis
ir niekad nepasens
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
miems, numatantiems dalyvau PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
džios — 1,274,000 dol. 4. rekor
ta.
Šios
knygos
gauta tam tikras
lietuviškai.
Taip pat sudarytos ir patvir ti susirinkime.
dinis grynas pelnas 176,000 dol.
skaičius s u didele nuolaida. Kaina
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
SERAPINAS — 636-2960
Praėjusieji metai Lietuvių Fon
$5.00. Užsakymus siusti: Drangas,
nuo L. Fondo pradžios — 966,000 tintos šios komisijos: 1. Investa
NUO $300 IKI $1,000
vimų
ir
finansų
—
Povilas
Kilius
dui
buvo
ypatingai
sėkmingi.
Su
4545 W. 6Srd S t , CUcago. DL
dol. 5. paskirstyta lietuvybės rei
(pirm.),
S.
Baras,
dr.
A.
Razma,
60629.
telkta
stambi
suma
pagrindinio
kalams rekordinė suma — 135,
dr.
F.
Kaunas,
V.
Naudžius,
P.
P
A
C
K
A
G
E
E
X
P
R
E
S
S
AGEJfCY
kapitalo, gauta rekordinė suma
000 dol. (891,000) dol. 6. palik
Prie kainos reikia pridėti 5 proc.
MARIJA N O R E I K I E N S
Sodeika,
dr.
J.
Valaitis
ir
J.
Vaz'
i Jto^i^g^-^smL.
pajamų
ir
pelno,
iš
kurio
parem
mokesčiams.
ta rezerve 23,000 dol. 7. paliki
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Chrysler LeBaron Medallion
mai sudaro svarbią Lietuvių Fon nelis. 2. Pelno skirstymo — dr. K. ta lietuvių švietimas, kultūra, me
Labai pageidaujamos geros rūšies iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiuiiiiiiiiiim
X
X
amžiaus
madona
(paveikslas)
Ambrozaitis
(pirm.),
V.
Kaman2-dr
Coupe
nas, mokslas ir jaunimas. Įsigytas
do kapitalo dalį ir gauta 24,000
prekes. Maistas iš Europos sandeliu.
apdovanotas aukščiausia premija 260S W. «Sth SU, Chicago. UI. 80S29
miiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiimimimiiiiifl
dol., o nuo pradžios 535,000 dol. tas, dr. J. Valaitis, antrininku dr. stambus žemės sklypas, apsau
TeL 825-2787
J. Račkauskas. JAV LB Krašto val gant Fondo kapitalą nuo viską BAL2EKAS MOTOR SALES tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
Priėmus tarybos, valdybos ir dybos paskirti šie nariai: Ing.
LIETUVIAI SIBIRE
CHRYSLER • TMPERIAL
naikinančio
infliacijos
ryklio.
National Award Amerikos dailinaikomisijų pranešimus, dr. Anta Bublienė, Br. Juodelis, J. Plačas,
Knyga — albumas su daugybe
PLYMOLTH • K CARS
kų profesinėje sąjungoje New YorTaryba, valdyba ir visos komi
nas Razma pirmininkavimą per antrininkas Č. Grincevičius. 3.
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZImūsų tremtinių ir kalinių atsi
"U WILL LIKĘ US"
leido naujajam tarybos pirminin Informacijos — dr. K. Ambrozai sijos ryžtingai ir su pasitikėjimu
NO monografija, kuri yra didelio ŠERĖNAS perkrausto baldus ir minimų, laiškų, su gausiomis
žvelgia į ateitį, laukdami taip pat
kui Stasiui Barui.
tis, A. Bagdonas, M. Drunga, A. šviesių ir pelningų metų. Didelis 4030 Archer — V I 7-1515 formato ir talpina 28 spalvotas re kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei nuotraukomis iš Sibiro, išėjo ii
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus dimai ir pilna apdrauda.
Prieš pradėdamas tęsti posėdį, Juodvalkis, dr. F. Kaunas, P. Petspaudos. Paruošė kun. J. Praus
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
Priimame MASTER CHARGE ir VISA kis, iliustravo dail. J. Strungys,
St. Baras kreipėsi į Aukščiausią rutis, dr. J. Račkauskas. 4. Įstatų
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
Telef. — WA 5-8063
jį Tvėrėją šiais žodžiais: "Lai — dr. G. Balukas, St. Baras, V.
progomis {teikti bet kanu svetimtau
apipavidalino dail. P. Aleksa ir
čiui ar lietuviui.
mink mus ir mūsų darbus, teik Naudžius, dr. A. Razma, dr. J. Va
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
Aleksandro Pakalniškio knygos:
mums jėgų ir ištvermės vykdant laitis ir adv. P. Žumbakis. 5. Nau
Lietuvių Bib'krteka. 216 psl.,
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
Tavo ir tautos valią. Stiprink mū jų narių verbavimo ir vajų — dr. 1. "MES GRĮŽTAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5. St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 10% — M % — 3 0 * P*K»»u mokėsit kaina $21.80, su persiuntimua i apdrnuda nuo iMjrnies tr
sų brolių norą prisidėti prie lie F. Kaunas, D. Kojelytė, V. Kut- 2. "METAI PRAEITYJ". Prifliminimai,
Kaina $5.00 prideda $1.50 valstijos mokesčio.
Milo
kus,
M.
Lenkauskienė,
MRemie
Užsakymus siųsti:
tuvybės išlaikymo, įjungiant juos
3. "ŽEMAIČIAI". Etnografija.
kaina $4.00 Mimiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiimuiuiiuuiiiiii
į Lietuvių Fondo eiles. Padėk nė. J. Vaznelis ir dr. M. Vygan
FRANK
Z A P 0 L I S DRAUGAS, ±5+5 W. 63rd St.
mums, kad darniais sprendimais tas. 6. Palikimų — dr. A. B. Gle I, "STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaime. Kaina $5. uiiimiiimimiiiiimiimiimiimiiiiiiiiiii
Chicago, IL 60619
3208 4. vVest 95th Street
Kaina $5.00
užtikrintumėm ateities kartoms veckas, V. Kutkus, M. Lenkaus 5. "GYVENIMO PAKELES" PriaimirrimaL
Telef. GA 4-8654
Illinois gyv. dar prideda $1.40
tautinį išlikimą ir tinkamą vie kienė, V. Naudžius, dr. J. Rač 6. "PLUNGE". Miestas, žmonės ir įvykiai.
Kaina $5.00
kauskas, dr. M. Vygantas ir adv.
tą pasaulio tautų tarpe".
valstijos mokesčio.
NAUJAS
LAIKAS
Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE", Ą5Ą5 W. 6Srd
Kreipdamasis į susirinkusius ta P. Žumbakis, 7. Ūkio tvarkymo —
iiiiiiiiiiiiiiminiiititiiiimiiiiimiiiimiiif
įtiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiif itiimitiiiiiiii
Seniausia Lietuvių Radk programa
rybos ir valdybos narius prabilo St. Baras, V. Naudžius ir Br. Klem Street, Chicago, Tū. 60629.
Saujoj Anglijoj ii Stoties WLYN,
šiais žodžiais: "Sakoma, kad žmo ka. 8. Meno puoselėjimo — dr.
Vieną užsisakant, reikia pridėti 95 e t pašto ir įpakavimo
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
K.
Ambrozaitis,
dr.
G.
Balukas,
gus daug stipriau stovi ant kojų,
išlaidom. Be to, Illinois gyventojai dar prideda 6% valstijos &00 iki 8:30 valandos ryto.
D fi M £ S I O !
dr.
J.
Račkauskas,
dr.
A.
Razma,
kai ant jo pečių yra uždėta atsa
mokesčio.
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
komybė. Prisipažinsiu, kad aš Povilas Sodeika.
turėsime programą du kartu sekma Apdraustas perkraus tymas
bent šiuo metu tos stiprybės vi
dieniais: nuo &00 iki 8:30 vai. ryto ir
[vairių atttumu
Protokolų sekretorius Mykolas
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą
sai nejaučiu. Priešingai, gan silp Drunga, L F. leidinio redakto
Tel. 876- 1882 arba S76-5996
D E N G I A M E IR T A I S O M E
padą rtotį WLYN 3360 banga AM
nai savo kojom remiu žemę.
rius Apolinaras P. Bagdonas.
Sofijos Ambrazevičienės
iiiiiiiiiiiumiiimnfiiiiiiiiimiiiiiiiiiimii
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių
VISU RCSIU STOGUS
Įstoti į Antano Razmos batus
Lietuvių Fondo Fed. Kredito
Snių santrauka ir komentarai, muzi
Už s a v o darbą g a r a n t u o j a m e
iiiiiimiiiinniimnmiiiHiiMiiMiuiiimiit
naujai pasirodžiusi knyga
nėra jau taip lengva. Kartu esu i kooperatyvo direktoriais pasiūlyti
ka, dainos ir Magdutes pasaka. Sią
ir esame apdrausti.
įsitikinės, kad kiekvienas iš mūsų, į — dr. A. Razma, V. K. Naudžius,
programą veda Steponai tr Vsliirlns Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
"GYVENIMO
NUOTRUPOS"
Minkai Biznio reikalais kreiptis 1 Bal- aes Jis plačiausiai skaitomas lietuvių
Skambinkite —
čia sėdintis už stalo, galėtų ir tu-j V. B. Dirgėlaitė-šaulienė, dr. G.
dienraštis,
gi
skelbimų
kainos
yra
vi
tic
Ftorists-gelių
bei
dovanų
krautuve,
apima
net
4
laikotarpius
—
pradedant
1863
m.
sukilimu
retų tai išbandyti. Mielas Anta- Balukas ir S. P. Žumbakis.
ARVYDUI KIELAI
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. siems prieinamos.
ir baigiant Įsikūrimu čia Amerikoje.
nai, Tau garbė už Lietuvių Fon- ! Tarybos pirmininko Stasio Ba
Trt.: 434-9655 arba 737*1717
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat
lUHIlIUlUUUItlIlIlIlIlUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII
do idėją, jo įkūrimą ir ilgų metų Į ro pageidavimu, tarybos nariai
gaunamas dienraštis "Draugas'' ir ra
Įdomi skaityti, o kaina tik 4 dol.
darbus, o svarbiausia, už surink-1 turėty veikti bent 2 — 3 komisi5
site taipgi dideli pasirinkimą lietuviš
RemJdte
tuos
biznierius,
ku
Gaunama visuose knygynuose ir DRAUGO knygų skyriuje.
tą derlių, be kurio lietuvybė ba-Į jose. Tarybą sudaro 18 narių,
kų knygų.
dautų. Tau pirmininkaujant, Lie- rinktų visuotino narių suvažiavi- \
P L A T I N K I T E "DRAUGĄ"
^
inillIUlUUIltlli ne skalbtas) ctoen T>rauf*'*
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valdyba, apylinkės organizacijoms . kenčiančią Lietuvą §v.Pranciškaus| DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn. 16 d.
padedant, rengia iškilmingą Va- i lietuviu parapijos
bažnyčioje j
sario Šešioliktosios minėjimą.
East Chicagoje ir Sv. Kazimiero Į
lietuviu parapijos bažnyčioje Ga- Į
1982 m. vasario 20 d. 8:05 vai. j
ry, Indiana. 5 vai. popiet Sv. j
ryto per Hammond WJOB radi- į
A.f A
Pranciškaus parapijos patalpose,
jo stotį bus anglų kalba transliuo
East Chicago, Ind. įvyks iškil
jama Vasario 16 d. pritaikytai
VALERIJONAS P U O D Ž I Ū N A S
mingas Lietuvos nepriklausomy- j
programa. Tą pačią dieną 9 vai.
bės atkūrimo minėjimas su banke- \
Gyveno 106 North i-ith Avenue, Melrose Park. Illinois.
ryto prie miesto rotušės East Chi- i
tu ir programa. Pagrindinis kai-j
cgoje bus paikelta nepriklau- j
Mirė 1982 m vasario 14 d.. 1 vai. ryto, sulaukęs 79 m. d-.r.z
bėtojas lietuvių kalba bus dr. Jo-;
1
somos Lietuvos vėliava. Vė- j
nas Valaitis, o anglų — kongr.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 m e t u s .
| !iavos pakėlimo iškilmėse daly- i
Adam Benjamin. Programą at
į vaus East Chicagos miesto meras j
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Leokadija, svogt-rka Nir.c:
liks solistė Alvina Giedraitienė ir
Poderienč, švogeris Bernardas Poderis ir jų vaikai Ž y m a n t a s su šei
Robert Pastrick, Amerikos legio- j
muzikas Antanas Giedraitis.
ma. Giedrė Brown su Seimą ir pusseserės sūnus Algis Liepinaitis
no Vytauto posto legionieriai,
ALTos
valdyba
maloniai
kvie-!
su
žmona Lidija ir drau,;ai be ; pažįstami.
East Chieagos miesto pareigu- j
čia visos apylinkės lietuvius da- j
nai ir apylinkės lietuviai.
Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, Mebrose Park. Illinois.
lyvauti šioje didžiausioje mūsų
Lankymo valandos vasario 15 d. nuo 2 vai. pop.;-t ik! 9 va!, vak.
Vasario 21 d. 10:30 vai. rytoj tautos šventėje.
Laidotuves įvyks antradienį, vasario 16 dieną
Iš koplyčios
bus atnašaujamos Šv. Mišios už i
B. V.
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sacred Heart parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos p a m a l d i ; už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Queen of Heaven kapines. Hillside, Illinois.
j

Simo Kudirkos šaulių kuopa New Yorke suruošė Klaipėdos krašto prisijungimo minėjimą. Iš kairės: pirm. K. Miklas, LB apyg. pirm. A. Vakselis, Lietuvos gen. kons. A. Simutis, paskaitininkas S. Gelžinis, kun. L. Andriekus; (sto
vi): V. Butkys, J. ir P. Jurkuvėnai, sol. M. Razgaitis, A. ir V. Jankauskai, dail. P. Jurkus, muz. V. Ralys ir K. Ba
rauskas.

yra ir su Klaipėdos kraštu ir mies
tu. Rusai ten siunčia savo žmo
nes, sudaro jiems pakenčiamas
sąlygas,
o į lietuviu gyvenimą
pratimą.
New York, N. Y.
nekrei ia
Toliau kalbėti pakviestas JAV i
P
dėmesio. Padėtis nepa-!
KLAIPĖDOS KRAŠTO
Lietuviu Bendruomenės Xew Yor- į' v T d ė t i n a J a m baigus, publika
5irdin a
MINĖJIMAS
ko apygardos pirm. Aleks Vakse-''
§ i paplojo,
M e n i n e e dal
lis.
Jis
priminė
Klaipėdos
kraštą
•
l
>1e solistas MeKlaipėdos 59-rių metu prie Lie
8
jo
žmones,
JŲ
tvirtą
valią,
jų
koi
S
*
*
*
Razgaitis
per du išėjimus
tuvos prijungimo sukakties mi
adainav
ke!ias
°
daineles, akom.
nėjimo, įvykusio 1982 m. sausio vas prieš okupantus. Kaip jie per I P
muz Viktorui Ralui
700
metų
įvairių
aplinkybių
spauį
- Sesė V. JanJ 6 d. Kultūros Židinio patalpo
kau
je, žemutinėje salėje, Brooklyn, Jžiami, nepalūžo dvasia, išliko iš- ' skienė paskaitė iš knygos
X. Y. ruošė Simo Kudirkos šau tikimi savo protėvių tėvynei Lie- į "Karalių vainikai" J. Pronskaus
lių kuopa su kitomis draugiško tuvai. Tai mums išeiviams tik- Parašytą legendą apie
mis organizacijomis: ramovėnais, ras gyvas pavyzdys, kaip reikia g4 •
Pabaigai
pirmininkas Kęst.
birutietėmis, Mažosios Lietuvos mylėti savo tautą, jos kalbą ir pap
ročius.
Miklas
padėkojo
visiems daly- rezidenciniu sąjūdžiu, Mažosios
Lietuvos bičiuliu draugijos nariais į p 0 sveikinimų pakviestas pagrin viams, kad nepabūgo blogo oro ir ;
gausiai atsilankė į svarbų minėir Savanoriais kūrėjais.
i dinis kalbėtojas, klaipėdietis, tajimą. Padėkojo dail. Pauliui
Xors oras renginiui buvo labail rne krašte augęs ir subrendęs, tik- Jurkui už pritaikytą salės papuo
••oepaiankus. bet nuoširdžiu tau-i ras to krašto veteranas Martyna? šimą, Martynui Gelžiniui, kuris
tiečiy buvo nemažai- Žygiui į Klai- Gelžinis.
gana iš toli atvyko su paskaita,
pėcią savanoriai žygiavo, kaip pri
Jis savo kalbą turėjo pasirašęs, Juozui ir Pranei Jurkuvėnams ir
Į, « .
,
simenu, t o\ Kpat. .iabai blogame
6
,
aaznai svarbesnes ,vietas paskai jų šeimai už paruoštus ir papuoš
salo. vpurvas, net I.- « „ »T v l . . ,
_
6
ore: liio. _snigo,
Nuo Klaipėdos per prusus tus stalus, kavutę, sausainius. Vijie nepabūgo ,Dlogo oro. zvgiavo iitydavo.
nukeliavo į Karaliaučiaus sritį, I sas turėtas išlaidas padengė kuodar su pavojum brangiausiam dabar vadinamą Kaliningradą,
2mogaus turtui — gyvybei. Žygis apgyventą rusais emigrantais. pa.
(Ikk)
buvo laimėtas, nors teko kelias Yra mažas skaičius nuklydusių
gyvybes paaukoti.
ir lietuviu, bet ten vedę, sukūrę East Chicago, Ind.
Prieš dalyviams užpildžius salę, mišrias šeimas, neturėdami nei
VASARIO 16- TOSIOS
prie priešakinės sienos, dail. Pau lietuviškų
mokyklų, nei rašto,
MINĖJIMAS
liaus Jurkaus išpuoštos sienos da- s m a r kiai nyksta. Pailiustravo skai
-riks, buvo pastatytos vėliavos: eiais ir procentais. Panaši padėtis | Lake apskrities ALTos skyriaus
;
tautinė ir šauliu kuopos. Užsipil- i
J
žius salei, minėjimą atidarė kuo-'
jas pirm. Kęst. Miklas. Pasveiki- \
ęs susirinkusius, paprašė sugie- \
dbti tautos himną. Po himno pa-;
prašytas kuopos kapelionas kun. į
Leonardas Andriekus, OFM, su-1
kalbėjo invokaciją.
Pagerbti žuvę Klaipėdos krašto
vadavimo žygininkai vienos mi-:
.'ės atsistojimu.
Pirmininkui tarus įvadinį žodį,
pagerbtas vienas salėje esąs žygio j
dalyvis — kap. Jonas Jankus, ku-;
riam dalyviai paplojo- Toliau pakviestas Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis tarti sveikimrno žodj. Jis kalbėjo apie Klai-1
^
pgdos krašto ir uosto reikšmę |
Lietuvos nepriklausomam gyveni-1
mui. RUSŲ carui uždraudus jie- ;
tuvišką spausdintą žodį, Klaipė
dos kraštas liko lyg aruodas, iš:
kurio byrėjo slaptas spausdintas
Til'ėic lietuviškas žodis į Lietu-;
va, ją gaivino ir ugdė tautinį susi-

Nuliūdusi ŽMONA

MŪSŲ KOLONIJOSE
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ADELEI JUCHNEVIČIENEI mirus,
jos vyrui Vytautui Juchnevičiui, sūnums
Aleksui, Vytautui ir jy šeimoms reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Pnruoše
T. Viktoras Gidžiūnas. O.F.M.
Trylika skyrių: Tėvų Namuoso. t*Šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
ir A;>:-»talas. Regula ir jos patvirtini
mas, Tolimesr.is gyvenimas ir darbai.
Sv. Klaros paSauk ; mas. Atir.iiU:. k *
rinių meilė ir mis: os. Ordino « * * » ttymas ir misijos. Pasaulini:'.: M c -*esrrie.ji Broliai . K a l ė d o j prakarlėlė. to
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje
ir t.t.
I š t a d o Pranciškonai 1981 Brooklym. N. Y.
Kaina su persiuntimu $6.00
' Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
C h k a g o , IL 60629
Illinois gyventojai dar pride.!? 3 "
et. valstijos mokesčio.
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A. A.

D ANIE L

SIMUTIS

Gyveno C r i - a s o , Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė vusatio 14 d., 1982 m., 3 vai. popiet, sulaukęs 22 m. a m 
žiaus.
Gimė Argentinoje. Amerikoje išgyveno 21 m.

ONA IR ADOLFAS

BALIONAI

Pasiliko diUeliame nuliūdime t ė v a i Vaclovas ir Teresa (Luko
šiūtė), brolis Robert, senele Magd..lana Simutiene, teta Jadvyga
Dijokas su vyru Vytautu ir jų s ū n u s J o n a s , teta Marija Aleksiejūnas su vyru.Aifonsu ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

A. f A . ADELEI JUCHNEVIČIENEI
mirus, jos vyrą, mūšy mielą bičiulį, Vytau
tą ir sūnus Vvtauta ir Aleksa su šeimomis
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kūnas paša. v e t a s Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So.
Caufornia Avenue.
vai.

Laidotuves įvyks trečiadienį, v a s a r i o 17 dieną. Iš koplyčios 10
r>' t 0 k - s n.i'.-'dėtas i Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines,
dalyvauti šiose laidotuvėse.

draugu c . ir p a ž į s t a m u s

Nuliūdę: Tėvai, brolis, senele i r kiti giminės.

SOFIJA IR JUOZAS

Laidotuvių- direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440.

GRAUŽINIAI

A. f A .
A N T A N U I ČIAKUI mirus,
žmoną Emiiją, dukrą Birutę ir Antaną
Vilučius su šeima, sūnus ir gimines nuo
širdžiai užjaučiame.
MAKIEJŲ

EU D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

ŠEIMA

TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S
4330-34 So.Caiiforn i d Avenue
Telefonai LA 3-0440 >r LA 3-9852

Mylimam vyrui

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A. f A.
VALERIJONUI P U O D Ž I Ū N U I
mirus, žmoną LEOKADIJĄ PUODŽIŪNIENE ir jos se
serį JANINĄ PODERIENĘ širdingiausiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
ANTANAS

IR MAGDALENA

PETKUS

LEMBERGAI

MARCHJETTE FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNl S
2 5 3 3 VVest 71 St., ( h i c . i g o

14 10 So. 50th A\ , C kero
Tel. 47t»-2345
MKŠTi M rOMOBII i VMS SI \TYTI

A. f A.

Sr. Pranciškaus Dvasios
Spinduliavimas
\

A. f A. ELEONORAI GARBEiNIENEI
m i r u s ,
jos vyrui Vladui ir dukrelei Audronei nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

EMILIJA
JURŠENAITĖ
KLEMENSAS
MATKEVICIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A f A. SOFIJAI AKELAITIENEI
mirus, jos vyrui Vincui Akelaičiui reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

JURGIS F. RUDMIH
EUGENIJA
BIELSKIENĖ
ALDONA IR MINDAUGAS
BIELSKAI
JŪRATĖ IR BRUNONAS
DOVILAI

3319 SO. LITLANICA AVENUE

Tel.

YArtk 7-113S-M

STEPONAS C. UCK (LACICAVVICZ) ir SOMOS
2424 W. 69th STREET
Tel. REpiAlic 7-1211
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills. lllii»i«,
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

LAND

A. f A.
VALERIJONUI
j

PUOD2IONUI

mirus, jo žmonai Leokadijai reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime.
ALGIS IR LYDIJA

LIEPINAIČIAI

OF

CROSSES

434S SO. CALIFORNIA AVENUE

The struggle for religious freedom in Lithuania. 1939 - 1978
by
MICHAEL BOURDEAUX, M.A., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handling SS 95.
Užsakymus siųsti:

Tel. LAfayette 3^572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YAM»

M M

VASAITIS • BUTKUS
144« SO. 50th AVE., CICERO. ILL.

T^

O L y n ^ i c 2-1MS

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, YL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio

#

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn. 16 d.

" • • —

; ^ .

IŠ ARTI IR TOLI

X Vidas Puodžiūnas, 20 metų,
' veiklus Didžiosios Britanijos j
I lietuvių darbuotojas, "Lyns" —
I "Europos lietuvio" priede rej daktorius, ir iniciatorius jungti
j lietuvišką jaunimą tautinei veij klai, buvo išrinktas Eugenijaus
j KriaučeliŪDo vardo metinei tūkX Milda Lenkauskienė su duk stančio dolerių premijai u i pereira įvairiais reikalais iš Oevelan- I tų metų veiklą. Premija jam
do buvo atvykusi savaitgaliui į bus įteikta per Europos Lietu
Chicagą ir apsistojusi p a s savo vių studijų dienas vasarą.

J. A. VALSTYBĖSE

AUSTRALIJOJE

— Antonija i r Vytautas Petru
liai iš Toronto, Kanados, persi
kėlė į Phoenbcą, Ariz., nuolati
niam gyvenimui. Vyt. Petrulis
yra architektas. Jų sūnus Aras
jau lanko iPhoenbco Brophy
aukšt. mokyklą. Tikimasi, kad
jie įsijungs į lietuvių kolonijos
gyvenimą.

— Kun. Albinas Spurgjs, MIC,
gegužės 23 d. švenčia kunigystės
50 metų sukaktį. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapija Adelaidėje
ruošiasi šį savo klebono auksinį
jubiliejų iškilmingai paminėti.
Sukaktuvininko adresas: Rev. A.
Spurgis, 6 Third Ave., St. Peters,
5069, S. A., Australia.
— Sydnėjaus
ntuanistauai
kursai savo pamokas pradeda
vasario 13 d. Kursus veda mo
kytoja Aldona, Janavičienė.

gimines dr. Aliciją ir Adolfą
x Prano Domšaičio dailės dar
— Į Phoenivą, Ariz., atvyko
Ruibius. Ta proga ji aplankė bų parodą Čiurlionio galerijoje
iš Montanos, kur 33 metus jau
"Draugą". Ji vadovauja "Drau galima laikyti kiekvieną savai
išbuvo klebonu vietinių parapijo
go" romano premijos įteikimo tės dieną nuo 7 iki 9 vai. vak.
je,
kun. Izidorius Gedvilą. Vė
iškilmėms surengti Clevelande. Paroda tesis ligi vasario 21 d.
liau atvyks dar kun. Jonas Ku
— Kun. P e t r a s Butkus, žino
Premijų laureatei rašyt. Birutei
bilius
iš
Montrealio,
Kanados,
ir
mas
Australijos lietuvių visuo
Būkeievičiūtei įteiks kovo 20 d.
X lietuvių Fronto bičiuliu
Dievo Motinos Nuolatinės Pa Chicagos sambūrio nariams, "Draugo" premijos skyrimo komisijos pirmininkas Balys GaidSiūnas (sėdi kairėje). "Draugo" Ohio valstijos nuo kun. Albinas Martis iš Carleton menės veikėjas, Liet. skautų
s-gos Australijos rajono dvasios
galbos par. salėje. Su ' 'Draugo" sambūrio valdyba praneša, kad latinis bendradarbis ir atstovas Vacys Rociūnas, viduryje "Draugo" premijos Clevelande įteikimo vadovė Milda Len W. Virginijos.
kauskienė. 1981 m. "Draugo" romano premija paskirta rašyt. Birutei Pūkelevičiūtei. įteikimo šventė bus Cleve
atstovais ji aptarė iškilmių ei- j Vasario 16-toji — didelio ryžto lande kovo 20 d. Premijos įteikimo meninei programai atlikti pakviestas J. Kelečiaus režisuotas V. Krėvės Raga— B T . Jonas Genys, JAV LB vadas, D. Britanijos karalienės
Elzbietos II dekretu Naujųjų
gą, programą ir programos ir pastangų diena — teatnauji
Nuotr. J. Garlos krašto valdybos atstovams pa
mus.
1982 m. proga buvo apdovano
spausdinimą. V a k a r ji j a u išva na pasiaukojančią rezistencinę
siūlius, vienbalsiai buvo išrink
tas aukštu Britų imperijos or
dvasią. Laisvę pažinę ir pamilę,
žiavo atgal į savo namus.
tas Lietuvos Pasiuntinybės Rū
dinu "MBE - Member in t h e Ciatiduoda k a s ką gali Lietuvos
mų Restauravimo komiteto pir
x "Amerikos Įkaitas Lietu
vil
Division of the Most Exeej laisvinimo reikalui.
Aukokime
mininku, pasitarime, kuris vyko
voje 1981 m. rudenį" bus atei
lent Order of the British E m savo pačių darbą ir nepagailė
1982 m. sausio 10 d. Lietuvos
nančios vakaronės tema, kurią
kime piniginių aukų pozityvų
kun. K. Vengras ir kun. V. Rai- \ taikytą pamokslą sakė kun. Fa- atstovybėje Washingtone. Pa pire". Kun. P . Butkus y r a pir
NAUJAS SOLISTAS —
pristatys Antanas Dundzila. Va
darbą atliekantiems Lietuvos
bijonas Kireilis. Vargonais gro sitarime dalyvavo Lietuvos ats masis civilis lietuvis Australijo
I telis (pastarieji jau mirę).
karonė vyks šį penktadienį, va
A. SIANČIAUSKAS
je, gavęs tokį ordiną. Prieš 4
laisvinimo veiksniams.
Nuo 1944 m. Antanas Slan- jo seselė Anuncijata. Lietuviš tovas dr. Stasys Bačkis, Ona
sario 19 d., 9 vai. vak. Jaunimo
metus
tokį patį ordiną, tiktai
Vasario 21 d. Jaunimo centre čiauškąs giedojo Šv. Cecilijos kas giesmes gražiai giedojo sol. Bačkienė, dr. Domas Krivickas,
centro kavinėje. Rengia Aka
x Renginio susikaupimo die
karinėje srityje, buvo gavęs
bus dviejų solistų iš Argentinos i chore, kuriam visą laiką vado- Dana Stankaitytė.
JAV L B atstovai — krašto val
deminis Skautų sąjūdis.
na Ateitininkų namuose, LeIš toliau svečiai atvykę buvo: dybos pirm. inž. Vytautas Kut- Australijos karo laivyno leite
koncertas, kurį rengia PLB kul vavo V. Rimavičius, bet kartu
x Antano Maceinos knygos I monte, šiemet bus balandžio 4 d., tūrinė komisija. Tai solistų An jis lavino balsą ir giedojo solo. Feliksas Sereičikas iš Minneso- kus, prezidiumo pirm. inž. Vy nantas inž. Algis Dičiūnas (da
"Asmuo ir istorija" svarstybos i Verbų sekmadienį. Konferenci- tano Slančiausko ir Zuzanos 1952 m. sukūrė kvartetą "Ait tos — jų sūnus, dr. Juozas Ka tautas Izbickas ir Visuomeninių bar majoras). Kun. Butkaus
vyks sekmadienį, vasario 21 d., j Jas praves kun. Juozas Vaškas, Valadkaitės koncertas, kuris varus", kuriame Antanas buvo zickas su žmona Ale iš New reikalų tarybos narys Viktoras apdovanojimo dokumente pažy
Ateitininkų namuose 3 vai. p o j ^ 0 Dienos programa prasi- bus įdomus savo naujumu ir nepamainomas bosas. "Aitva Yorko, inž. Gediminas ir Keran Nakas, Altos atstovai — vice- mėta, kad ordinas j a m suteikia
mas "už tarnybą religijai, Lie
ir
Pietų.
Svarstybose dalyvauja I d ė s ^
**»» * » v ^ 0 5 P°-1 skirtinga interpretacija
rai" džiugino ne tik sostinės lie Gruodžiai iš Midi., o visi kiti či- pirm. dr. Jonas Valaitis, sekr.
tuvių
Bendruomenei ir jauni
A. Liulevičienė. prof. dr. A. Nor- j pietes. Pietūs bus duodami vie- Reikia susipažinti šį kartą su tuvius ,bet ir važinėjo su kon- kagiškiai. Nemažai buvo są- Grožvydas Lazauskas ir atsto
to e
mui".
vilas ir kun. V. Bagdanavičius. I J
sol. Antanu Slančiausku, kuris certinėmis programomis į kitas jungiečių, nes Eleonora priklau vas !Washingtone dr. Jonas
Pasikalbėjimą organizuoja Atei
Kun. Theo. PaEs, Pitts- ! Argentinoje yra lietuvių visuo- j lietuvių kolonijas, darydami net so Moterų sąjungos 20 kuopai Genys.
KANADOJE
tininkų sendraugių skyrius
; burg, Cal., dažnai mus paremia menės vadovas ir kartu pasižy , tolimas keliones. Ir ne tik ir yra iždininkė.
LKM Akademijos Chicagos ži aukomis. Pratęsdamas prenu
— A. a. Stasys Budrinavičius,
i kvartete, bet ir individualiai, iš- Po pamaldų visi skubėjo į Jau
solistas — bosas
dinys. Tie, kurie nori pasimels meratą, atsiuntė ir 17 dol. auką. į mėjęs
nimo
centro
kavinę.
Ten
laukė
kurį
laiką sirgęs širdimi, staigiai
Jo tėvai Juozas Siančiauskas Į lavinęs baisą ir pasiruošęs tinMūsų
transliuota
opera
y
r
a
kam
ti, susirenka 1:30 vai. p. p.
mirė sausio 13 d. ir sausio 16 d.
ir Agutė Vinkeliūtė Argentinon j % repertuarą. Ant. Slan- paruošti stalai skanumynais ir
Nuoširdus ačiū.
įtraukta
į
reguliarią
kiekvieną
gėrimais
apdengti.
Susirinkus
buvo
palaidotas Šv. Jono kapi
nuvyko 1929 m. Abu jie buvo j čiauškąs reiškėsi kaip solistas
X A. a Aleksandra Bacevičie
pa nėse, Mississaugoje. Gyveno Ha
bosas lietuviams ir vietos į visiems, Gr. Meiluvienė pakvie- sekmadienį transliuojamų
kilę nuo Lazdijų iš Dzūkijos
nė, 86 metų amžiaus, mūsų ben
saulinių operų programą. Ten miltone, priklausė šauliams ir
centro. Jie apsigyveno Buenos į žmonėms. Ir tai su dideliu pa tė svečius prie stalų. Pasvei rašoma, kad šį mėnesį yra tik
dradarbio — fotografo iš Oevepensininkų klubui. Buvo jkilęs
kino visus ir sukaktuvininkus.
Aires pietinėje dalyje, kur 1930 sisekimu.
lando motina, mirė vasario 6 d.
dvi
atrakcijos:
1981
metų
Breiš Ragelių bažnytkaimio, Rokiš
m. gimė ir jų vienintelis sūnus Sol. A. Siančiauskas bendrau Pasidžiaugė jų gražiu sugyveni genzo festivalio Austrijoje Otel
ok. Lietuvoje. Savo bendradar
kio apskr. Lietuvoje liko du
mu,
jų
meile,
kuri
juos
lydėjo
Antanas. Tėvai jungėsi į lie- ja su lietuviais Argentinoje ir
biui reiškiame užuojautą.
io
opera
su
Placido
Domingo
ir
broliai ir viena sesuo.
tuvišką gyvenimą, pratino ir sū- į kitur, rasdamas kalbą su viso- 60 metų. Palinkėjo, kad jų auk Lietuvių Opera įdainuota opera
X "Brighton P a r k o Life" sau
nų jaustis lietuviu ir dalyvauti j kio amžiaus ir išsikvinimo žmo- sinio saulėleidžio dienos būtų "I Lituani". WFMT stotis su
— A. a. Mykolas Chrokivičius,
sio 28 d. laidoje pažymėjo ge
tautiniam gyvenime.
nėmis. Jis laisvai kalba, dainuo lengvos ir Dievo palaima juos dideliu malonumu pristato Lie sunkia liga išsirgęs trejus su
riausius Nekalto Prasidėjimo
Būdamas tik aštuonerių metų, ja ir naudoja lietuvių kalbą ir lydėtų toliau. Sūnus Feliksas tuvių Operos 1981 metų pasta puse metų, mirė Hamiltcne. Lie
parapijos mokinius. Lietuviškas
Antanas jau giedojo vaikų cho-1 ja didžiuojasi. Lietuviški papro- perskaitė gautą laišką iš JAV tymą — I Lituani opera, Pon- tuvoje buvo baigęs Klaipėdos
pavardes randame: Darius šilas,
re, sukurtame lietuvių Aušros čiai ir tautinės tradicijos yra prezidento Ronald ir Nancy chiellio geriausiai pasaulyje ži Prekybos institutą
ir paskui
Reagan. Pakvietė dr. J. Kazic
Violeta Mieliulytė, Darius Juška.
jo
šeimos
gyvenimo
dalis.
Jis
Vartų parapijoje. Jaunuoliu būdirbo "Lietūkyje". Paliko žmo
ką pasakyti žodį. Jis, pasveiki noma opera yra "La Gioconda",
Asta Tijūnelytė, Carolyn Meidamas, su kitais panašiais drau- yra vedęs Ireną Kriaučiūnaitę,
ną, du sūnus ir dvi dukteris.
bet
kitas
jo
triumfas
yra
"
I
nęs sukaktuvininkus, trumpai
zytė, Jeffrey Rakauskas. Ange
gaiš sukūrė Lietuvos Vyčių (ten i augina dvi dukras ir sūnų, kurie
Palaidotas
lietuvių kapinėse Mis
papasakojo, kad jie yra 1863 Lituani" opera, kurią L a Scala
line Mieliulytė, Ada Rizlerytė,
sissaugoje.
x James G. Ladas, demokra vadinamus Vyčio klubu), kurie!taip pat jungiasi prie lietuvišmetų tremtinių vaikai, gimę pastatė 1874 m.
Carissa Leonauskaitė, Marius tų kandidatas į valstijos atsto darydavo susirinkimus, mokėsi j ko gyvenimo,
— Kuo. dr. J. Gutauskas, gy
Čiorno-Padina, Rusijoje. Po Ru
Lietuvių Operos pastatymas venąs Delbi, Ont., eidamas sli
Tijūnėlis, Vida Baleckaitytė, Li- vas, Vasario 16-tosios proga ra- lietuvių kalbos, kad ji būtų visišsijos revoliucijos 1918 m. grį buvo Amerikos premjera. Šios
sa Geležaūnaitė, Nadia Kivėnaitė, \ š o : ' 'Kartu su lietuvių bendruo- kai sava, turėjo sporto skyrių,
džiu šaligatviu paslydo ir nusi
. į Lietuvą, o iš ten, kaip ir visi
žo
operos turinyje y r a vaizduoja laužė koją. Dabar sutvarstytas
Melissa Rakauskaitė, Kazimie-1 mene, prisimindami istorinės ir vaidintojus. Jiems susiorgani
I kiti atvyko į Ameriką.
mos lietuvių kovos už savo kraš gydosi namie.
ras Petkūnas ir Marija Janu-1 nepriklausomos Lietuvos garbia- zuoti ypač daug padėjo tuo
Jų
gyvenime
buvo
visokių
die
to laisvę prieš kryžiuočius 14-me
šaitė. Išskaičiuoti aštuoni iki g u s gyvavimo metus, giliai ap metu ten dirbę kun. St. Saplys,
nų: gerų, liūdnų ir net baisių, šimtmetyje, kur Konradas Va ~ - g " —
** I
ketvirto skyriaus mokiniai.
gailestaujame, kad šiandien mū
į bet jų meilė juos lydėjo iki šių lenrodas įsifiltruoja į jų Ordiną Advokatas JONAS GIBAIT1S
X Sigutė Žymantaitė-Rasto- sų kraštas kenčia žiaurią rusų
dienų. Dr. Leonas Kriaučeliū- ir vėliau tampa vyriausiu Ordino
X Inž. Vytenis Milūnas susi
624? So. Kedzie Avenue
priespaudą.
Mano
nienė, kuri su vyru inžinierium okupantų
nas
pasveikinęs prisiminė kai vadu ir iš vidaus sunaikina jų
žiedavo
su
Kristina
Papartyte.
Chlcago, Illinois 60629
gyvena Saudi Arabijoj, susilau žmona Marija Rimgailė ir aš
mynystę ir nuveiktus darbus galybę. Taip rašo apie mus šis
Vestuvės numatomos spalio mėn.
didžiuojamės
savo
lietuvių
kilme
kė dukrelės Ramunės Marijos.
dar Lietuvoje. Įteikė dovaną — milijoninio tiražo žurnalas. Po
Tel. — 776-8700
Vytenis, gyvendamas Cicero ir
Rastoniai jau augina Vakarę ir ir esame laimingi, kad galime
skulptūrą "Du seneliai". Ralfo to tame pačiame straipsnyje ei Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Liną. Jie džiaugiasi nauja du-1 gyventi didžiausioje Amerikos i Dovrners Grove, aktyviai dalyiždininkas Kostas Čepaitis pa na Austrijoje Bregenzo festiva Seštad. 9 vai. r. iki 1 v a i d.
lietuvių
kolonijoje
Marąuette
|
vavo
skautiškoje
ir
lietuvių
jaukrele, o k a r t u su jais S. ir P.
sveikino Balfo vardu, išvardino lio Vienos operos sudėties apibū
Žymantai Tinley Parke, UI., ir' Parke. Švęsdami Lietuvos ne- nimo veikloje. Šoko tautinius
Felikso Sereičiko nuveiktus dar dinimas ir dar Carmen operos
Rastoniai tapę" k e l i n t ą ^ k a r t ą l P 1 ^ 4 1 1 3 0 ^ ^ Paskelbimą ir šokius, dirbo LB Lemonto apy
bus, ilgus metus 6-to skyriaus su Maria CaUas ir Nicolai !Klllllltl!lllllllllllllllllllllllll!!!limTilllllH
linkės
valdyboje,
priklausė
Lie
seneliais.
' būdami laisvo krašto gyvento
pirmininko
pareigas
einant. Gedda transliacijų supažindini
Advokatas
jai, atlikime savo pilietinę pa- tuvių Respublikonų Illinois lyĮvertindamas Felikso pasiauko mas. Prie to s t r a i p s n į yra pri
x Mažosios Lietuvos Lietuvių 5 reįg ą į r balsuokime kandidatų j gai ir kt. Šiu metu gyvena San
GINTARAS P. ČEPĖNAS
jimą, įteikė dovaną — Lietuvos dėta ir pagrindinio veikėjo Kon
Diego, Calif. Dirba savo srityje
Draugijos rengiamas tradicinis parinkime kovo 16 d.".
himną įaustą drobėje ir savo rado Valenrodo nuotrauka, šiuo
Soi. Antanas Siančiauskas.
2649 W. 6Srd Street
kaip mechanikos inžinierius.
Užgavėnių Šiupinys bus š. m. va- j
asmeninę dovaną — "Lietuviai atveju — Stefano Wiciko. At
Chlcago, 111. 60029
sario 20 d., šeštadienį 7:30 v a i ! X Smuikininkas Atis Bankas,
Solistai iš Argentinos — An Sibire", kun. J. Prunskio reda
X Dar galima užsiregistruoti
skirame vasario 14 dienos sky
1976
m.
tarptautinio
pobūdžio
vak. lietuvių Tautiniuose na- \
Tel. 776-5162
skautu organizuojamoje slidinė tanas Siančiauskas ir Zuzana guotą knygą. Vincas Pavilčius riuje yra išminėti visi dainuo
muose, 6422 So. Kedzie Ave. Bus konkurse Taline, Estijos sosti jimo iškvian i Cascade Motin- Valadkaitė — atvyksta į Chiea- atstovavo šešias šeimas. Jis pa
Kasdien 9—6 vai. vak.
jantieji " I l i t u a n i " operoje so
1 u
?a v a s a r i o 18 d. iš "VVashing- sveikinęs įteikė paveikslą — gra
tradicinė šiupinio vakarienė su nėje, laimėjęs pirmąją vietą, va I • ,„•"
T»i
listai, choras ir dirigentas Al
Seštad. 9—12 vai.
a m , Wisc. į s k y l a bus v a s a r i o * •
vėlai vakare. Apsi fiką V. Igno "Vilniaus kraštas".
menine programa, šokiams gros sario 28 d. atliks programą t28
d. Vykstama autobusais. t o n o . D. C
vydas Vasaitis.
V. R.
ir pagal susitarimą
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Bi "Margučio" rengiamame kon Informacijas teikia Aldis Liu- stos pas Dan.cuolę Valentinaitę Nuo V. K. Vaitkevičių buvo atiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiipiiiuiiiiiiiiiiiiiiii
Sekmadienį į siųsta graži žydinti gėlė. Visi,
lietai gaunami iš anksto pas certe. Programos atlikime da- binskas. (tel. 735-5192). Gali Marquette Parke.
Dr-jos iždininką Vilių Trumpjo- i lyvaus ir jo žmona Regina dalyvauti visi — jaunimas, vai ah-j pasirodys Chicagos lietu /kurie buvo kviesti pasveikino ir
^
viams Jaunimo centre rengia I įteikė dovanas. Neatsiliko ir sąną, 6418 So. Troy Street, telef.! Aleksiejūtė - Bankienė. Akom kai ir suaugusieji.
VILNIAUS UNIVERSITETAS
panuos Darius Lapinskas. Bi
mam koncerte. Tikrai bus ma jungietės.
778-8483.
X Vytas Kasniūnas jr.. pa lonu išgirsti naujus solistus
Mažosios Iietuvos Lietuvių lietai Vaznelių prekyboje ir
1579-1979
Daug buvo gauta sveikinimų
sakys
pagrindinę kalbą Beverly Chicagos lietuvių tarpo.
"Margučio"
raštinėje.
(pr.).
ps.
Draugija
raštu,
kuriuos
perskaitė
Gr.
Spaudai paruošė BRONIUS
VAŠKELIS
Shores Lietuvių klubo rengiama
(pr.).
X Naująją lietuvių koloniją' me Nepriklausomybės sukakties SEREICIKŲ PAGERBIMAS Meiluvienė. P o visų sveikini
Tlechnikmė priežiūra — THOMAS RE MEIKIS
X Prano Dielintarkaičio Ateiti Sunny Hills, Floridoje, aplan-j minėjime, kuris prasidės šv. >Timų sūnus Feliksas paprašė visų
Šių metų vasario 6-tą dieną
pakelti taures šampano. Visi
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAVTMO DARBAI
ninku kuopos kaukių vakaras, kyšime kovo 5—8 dienomis. šiomis. šv. Onos bažnyčioje, va
Eleonora ir Feliksas Sereičikai
(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas
ruošiamas sekmadieni, vasario Dėl informacijų kreipkitės pas sario 21 d.. 12 vai. p. p. V. Kas šventė savo vedybinio gyvenimo sugiedojo Ilgiausių metų.
Jakštas,
Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje.
GT. M.
21 d., nuo 4 iki 7 v. vakare Mar Marių Kielą tel. 737-1717.
niūnas studijuodamas aktyviai 60-ties metų sukaktį.
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistą; Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas
(sk).
ąuette P a r k o parapijos salėje.
Dainauskas, Vilniaus Akademija Educacinės komisijos veikloje. . . Vin
veikė skautuose ir neolituanuoTa progaVida ir Giedrius Mei"I U T U A N I " CHICAGOS
Kviečiami priešmokyklinio ir
cas
Maciūnas. Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XIX amžiaus pra
y Lietuvių Fondo Fed. Kre se. Buvo korp! Neo-Litbuania lai sukvietė nemažai svečių: gi
ŽURNALE
džios sąjūdis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
mokyklinio amžiaus vaikai ir jų dito Kooperatyvas moka aukš- į Chicagos skyriaus pirmininkas, minių, kaimynų, pažįstamų pa
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincas Trumpa, Vilniaus Universitetas
tėveliai. Vyresniems vaikams tesnius procentus už indėlius Studentų sąjungos vicepirminin sveikinti ir atšvęsti dėdės Fe
Pereitą sekmadienį, vasario
ir Vilniaus Stanislovo Muravskio atsiminimuose. Domas Krivickas, Ke
(nuo 6-8 skyriaus) bus šokiai.
kaip bankai ar taupymo b-vės. kas, "Lituanus" žurnalo fonda- likso ir Eleonoros Sereičikų gy 14 d., 3:30 vai. popiet trans
letas bruožiu iš Vilniaus Universiteto veiklos. Stase Vaikeiiene, Vil
(pr.). Kiekviena sąskaita yra apdraus- cijos pirmininkas. Meninę pro venimo taip svarbų jubiliejų.
niaus Universiteto Biblioteka pokario metais.)
liuotą mūsų Operos vieneto įdai
Išleido The Institute of Lithuanian Studies, Inc. Chicago 1981.
Iškilmės prasidėjo Mišiomis nuotą "I Lituani — Lietuviai"
x Parduodamas 1978 m. Ze- I ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas gramą atliks dainininkė Rita
260
pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11.25.
Markelytė
Dagienė.
Ji
kompo
Nekalto
Prasidėjimo
bažnyčioje.
operą
plačiai
aprašė
vasario
phyr. Air conditioning, power Į atidarytas trečiadieniais nuo
steering, power brakes, 6 cuin- j 12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 nuoja muziką liaudies dainoms, Sukaktuvininkams jžengus j baž- mėn. "Chicago" mėnesinis žur
UZsakymus siųsti: DRAUGAS, b51f5 W. 6Srd St.,
derių, de luxe. 23,000 mylių. Ge- Į vai. L F . patalpose tel. 737-2110, o taip pat ir savo sukurtiems nžčią, juos sutiko msgr. D. A. nalas, kuris yra leidžiamas
Chicago, TU. 60629
ram stovy. Vacys — telefonas | sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau- žodžiams ir pasirodys su savo j Mozeris ir suteikė jiems palai- WFMT radijo ir 11-to TV kana
Illinois gyventojai dar prideda 70 et. valstijos mokesčio.
4369667.
(sk.). į nimo Centre.
minimą. Mišias atnašavo ir pri- lo stoties.
(sk.) kūryba.
^
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