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i kan. J. Stankevičiaus dienoraščio

Sunkiausiu Lietuvos
Bažnyčios metu
"Pasą turiu, bet daugelio pilietinių teisių neturiu"
tinis ir visada būdavo tyro vanIki šiol (1964 m.) aš pats nedens. Aš saujomis iš to šaltinė- žinau, kas aš esu: mokslininkas,
Milupė! Milupė! Kadaise jos lio pasisėmiau gaivinančio van- pamokslininkas, veikėjas, organikrantais mes šėldavome ir links dens, atsigėriau, nuploviau įkai- zatorius, pedagogas, žurnalistas,
mi būdavome. O dabar! Kur bu tusį ir ašaromis pasruvusį veidą, diplomatas ar artistas. Aš dabar
vo išsivingiavusi Milupės upė, Mažas būdamas tame šaltinėlyje tiek težinau, koks žiaurus, nekur buvo gėlėse paskendusios pie aš skendau. Vyresnieji broliai pastovus ir apgaulingas yra gyvos, kur kadaise naktimis arklius mane išgriebė beveik jau be są- venimas... Bet geriau apie tai nieko!.. Aš tikrąjį save atrandu tik
ganydavau, — riogsojo didžiulis monės.
Kai iš tėviškės kaip svetimas, audrose ir kančiose. Ramybė —Į
griovys. Iš kur tas griovys čia
nepažįstamas
ir nesuprastas išvy- tai ne mano likimas. Šiuo metu
atsirado? Ant kranto dar tebekau,
kreivos
akys ir piktos šir- (1964.VIII.13), kada rašau tai,
riogsojo galinga technika, kuri
dys
paleido
gandą:
"Stankevičius ką čia rašau, norėčiau nuo vistuos išrausimus padarė. Buvo
Milupės upė, bet jos daugiau ne Šulinėlyje buvo paslėpęs savo ko pasitraukti ir ramybėje pailbėra. Kur dingo tėviškės sodas? auksą. Atvyko, iškasė ir išvažia- sėti. Taip norėčiau, bet netikiu,
kad taip būtu.
Ir jo jau nebėra! Vietoj sodo, — vo..."
laukiniai brūzgynai... Dar stovi
Liūdnos išvados: nėra laiko,
gimtasis namas, bet ir tas jau kada aš gimiau; nėra vietovės,
v Ju
ev
kurioj, ai gimiau. Be, tikrai ai J ^ » g
%£>«?£*%£
J
• y ,. . „ r
..
me gyvena žmonės, kurių aš ne esu gimęs, esu užaugęs ir dabar
sveriu
115
kg.
Sakoma,
kad
dide•
•
?
•
>
d
a
viešpatavo
tik
inepažįstu, ir kurie manęs nežino.
lio
svorio
žmonės
esą
neveiklūs,
paeinami
miškai
Juose
rinkosi
Kai vaikščiojau toje vietoje, ku
J
ir
ri yra mano gimtinė, joje gyve Aš savo gyvenimu galiu įrodyti,
revoliucionieriai.
Sie
vyrai
grobė
ną žmonės į mane žvelgė su ne kad tai netiesa.
pasitikėjimu. Tie žmonės turėjo
Kas aš esu pagal socialinę kil mergaites iš Rytprūsių ir tuo bū
savo pažiūras, savo reikalus, sa- mę? Dabar esu parijas*). Tiesa. du sukūrė savotiškas šeimas. Po
vo džiaugsmus, ir savo bėdas. Ar p a s ą aš turiu, bet daugelio pi- keletą kartų į gyvenimą atėjo
buvo galima pajukti, kad -aš sa- -lietinių teisių neturiu. Kaip nusi- nauji žmonės, kurie nieko neži
pirmtakus
ir.jų
vo tėviškėje apsilankiau?
kaltelis atėjau į gyvenimą todėl, nojo
J ^ ^ apie
" ^ savo
£ žmonės"
p"aveldė
Romantika pa:ilieka romanti- kad mano tėvai turėjo 40 ha že- . , į f l Į „ , M | j§ ^ o protėvių. Ir
ka. Ateina civilizacijos ratai ir mės sklypą ir nuo ankstyvo ryto a g ^ ^ ^ 3 5 £ tokių. Ir kas daviską sumala.
iki vėlybos nakties dirbo kaip w
^ k a j b u v o ma_
Jėtų g
.• _
juodi jaučiai. Komunistinėje sant- n Q p r o t ė v i a i . žmogžudžiai, p l e .
Kaimynystėje atsirado žmonių, varkoje parijas as esu ir todėl, ą»._^ y a a r revo liucionieriaikurie iš tolo mane atpažino. Jie kad aš esu kunigas. Bet dėl to aš ^5 ^ t o s n u 0 monės, kad mano
sekė akimis, kur aš einu, ir ką nesigailiu. Mano kaimynas An- _ r o t e v i a | ^
revoliucionieriai,
darau.
tanas Sniečkus tuo atžvilgiu yra
Mūsų laukuose buvo vietovė, laimingesnis. Jo tėvai turėjo 80
* Beteisis, niekinamas žmogus. Red.
vadinama "Šulinėliu". Jis buvo ha žemės. Bet aš jam nepavydu(Bus daugiau)
ant kalnelio, bet ten buvo Šal- liauju.
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AR TURKIJA NUSISUKS
NUO VAKARU?
Tradiciniai antirusiška šalis priversta užmegzti artimus
ryšius su komunistiniais kaimynais
Istanbulas. — Turkiją lankys
sovietų kariuomenės štabo vir
šininkas maršalas Nikolaj Ogar1
kov. Vakarų diplomatų spėlioji
mais, vizitas yra įspėjimas, kad
su turkais negalima žaisti. Turki
ja žinoma kaip tradiciniai anti
rusiškas kraštas, o jei pradeda
jieškoti dialogo su Maskva, gali
pasukti neutralumo linkme. Tur
kams reikia ginklų. Nors jie ir
neigia, bet visai galimas daly
kas, kad jie su maršalu kalbės
ir apie ginklų pirkimą.

prekybinė sutartis. Šių metų pre
kyba, palyginus su praėjusių me
tų pirmu ketvirčiu, jau padidėjo
40 proc.
Rusai, jų sąjungininkai, sten
giasi išnaudoti susidariusią pro
gą ir skuba pasiūlyti viską, ko
turkai negauna iš savo pyktelė
jusių sąjungininkų, Vakarų. SUilo, žinoma, ne veltui Tikisi su
laukti politinių procentų. Nori
tą strategiškai labai svarbią ša
lį atšaldyti nuo Vakaro, paskui
ją "susuominti", atskirti nuo
NATO, pasirašyti nepuolimo,
draugiškumo ir kitokias sutar
tis. Čia jiems padeda ir graikai,
gyveną Kipre, Amerikoj ar kur
kitur savo protestais ir spaudi
mais į Kongresą, kad tik neat
šauktų turkams boikoto, nepra
dėtų pardavinėti ginklų,

Turkija ginkluota tik amerikie
tiškais ginklais, bet jau ketvirti
metai, kai jų negauna. Premjeras
Bulent Ecevit yra pasakęs, kad
jei Amerika ginklų ir toliau ne
duos, jis jų pirks iš bet kur. Prieš
savo pačių norus jie bus privers
ti gerintis komunistiniams kraš
tams. Ecevit jau lankėsi Jugosla
vijoj, praėjusią savaitę priėmė
Smėlėti, pušimis apaugę Nemuno krantai netoli Droskininkų
(V. Stanionio nuotrauka) Rumunijos ministerį pirmininką
Manea Manescu, gal dar irgi šią Mari jonų suvažiavimo
savaitę lankys Bulgariją, o birže
dalyviai pas popiezhi
lio mėnesį pakviestas ir skris į
Padėkojo už
Sovietai paskyrė
Maskvą.
Vatikanas. — Paulius VI
Ogarkovo vizitas ir susitikimai
Ševčenkos įpėdinį
lietuvišką žodį
diencijoj
priėmė Marijonų vie
su kitų komunistinių šalių vadonuolijos trimetinio maldos k stu
Roma. — Iš įvairių kraštų
dijų suvažiavimo Romoje daly
New Yorkas. — Sovietai jau
lietuviai t e l e g r a m o s ir laiškais paskyrė kką atstovą Jungtinių
vius. Jiem tartame žodyje. PauMys
padėkojo Pauliui VI už Velykų Tautų gen. sekretoriaus pavaduo
VI priminė Marijonų vienuoli
rytą lietuviškai ištartus velyki tojo postui užimti. Buvęs tose pa
jos atliekamą svarbią jaunimo
nius sveikinimus. Italijos Lietu reigose Arkady Ševčenko atsista
auklėjimo misiją, palinkėdamas
vių Bendruomenės pirmininkas tydino ir ateisakė grįžti į Mask
tolimesnės sėkmės šiame darbe.
prel. Vincas Mincevičius pažymė vą, pasirinko laisvę ir Ameriką.
"Jūsų uždavinys nėra lengvas,
jo, jog lietuvių kalba ištarti ve Naujuoju JT pareigūnu bus Mibet labai svarbus", — kalbėjo
lykiniai sveikinimai suteikė lietu chail Sytenko, nuo 1973 buvęs
popiežius. "Su pasiaukojimo dva
viams paguodos ir sustiprino juo Užsienio reikalų ministerijoj Vid.
sia ryžtingai vykdykite jį ir to
se pasiryžimą ir toliau ištvermin Rytų skyriaus viršininku. Prieš
liau, atverdami jaunimui savo
gai liudyti savo tikėjimą, visada tai buvo ambasadorium Irane ir
protą i r širdį, ypač gi siekdami
likti ištikimais Bažnyčiai ir Kris Indonezijoj.
gerai suprasti jaunų žmonių sie
taus Vietininkui. Paulius VI tele
los polėkius". Audiencijoje daly
Sytenkos paskyrimas J. Tau
grama per Vatikano valstybės
vavusių marijonų grupėje buvo
sekretorių kardinolą Villot nuo tose aiškinamas skubėjimu už
ir keturi lietuviai kunigai: Juo
širdžiai padėkojo Italijos Lietuvių imti tuščią vietą kaip galima
zas Vaišnora, provinciolas Juo
New Orleans. — Šis i-niestas
greičiau,
o
parinkimas
Vid.
Ry
Moro
šeimos
Bendruomenės
pirmininkui
ir
per
Mgiranistanas
zas Dambrauskas, jo pavaduoto
gauna pirmą juodą merą. Emest jį visiems lietuviams už išreikš tų žinovo, rodo, kad Vidurinių
jas Stasys Saplys ir Stepas Ma
kaltinimas vyriausybei Morial, 48 metų, vakar prisiekė tą ištikimybę ir suteikė Apašta jų Rytų klausimą nori sovietai
tulis iš Anglijos.
bus komunistinis
sutvarkyti Jungtinių Tautų ribo
liškąjį palaiminimą.
ir pradėjo eiti pareigas.
se, kur ir jie turės svarų balsą.
Roma. — Aldo Moro šeima
New DelhL — Afganistanas
Bulent Ecevit
pasiskelbė "demokratine respub kaltina vyriausybę ir krikščionių
wmSt.
m I
lika", ir karinė valdžia, nuvertusi demokratų partiją, kad nenori
Ilgy tardyrmi išvarginti vaujančiais asmenimis turės dide kutu V Tamašauskas
#
prezidento Daoudo -vyriausybę, derėtis su Raudonąja brigada ir
lės politinės reikšmės. Bus už
pa^cyrė ministeriu pirmininku neišvaduoja buvusio premjero.
Kopenhaga. — Pietų Korėjos megsti ir glaudūs ekonominiai
Nur Mohammed Tarakkį, proko Jeigu partija nieko nedaro, turi
Ofc. Lietuva. — Gauta žinių
pilotas ir navigatorius, išleisti iš ryšiai. Rusai jau davė 700
munistinės liaudies frakcijos va sušaukti vyriausiąją tarybą ir
iš
ok. Lietuvos, kad Baisiogaloj
Sov. Sąjungos, per Stockholmą mil. dolerių paskolą įvairiems
dovą. Toji partija iki šiol veikė tą reikalą diskutuoti, sako Moro
balandžio
20 mirė ir 22 dieną
atvyko į Kopenhagą ir tebėra per projektams. Prieš tris savaites pa
sūnus.
tik pogrindy.
daug pavargę nuo tardymų. Ne sirašyta 288 mil. doL apimties palaidotas vietinės parapijos kle
bonas Vaclovas Tamašauskas.
įtakingi
asmenys
gavo
septynis
nori daug kalbėti. Sovietų tardy
Pirmoji šalis, kuri pasiskubino
Velionis buvo dar jaunas, gimęs
naujus,
atrodo,
kad
Moro,
pra
tojai juos visą laiką klausinėjo.
pripažinti naują vyriausybę, bu
1920, kunigu įšventintas 1945
šymus. Gavo net socialistų ir
Kapitonas tiek pasakė: "Buvau
vo Sovietų Sąjunga.
komunistų partijų. Visuose pra
priverstas pasakyti ar parašyti Pasikeitimas kaliniais metais.
šo neatidėlioj?nt užmegsti ryšį
Mūsų turimomis žiniomis šiais
tai, kas tokioj situacijoj buvo ne
Naujos rūšies
su teroristais
metais
jau mirė Lietuvoje septy
išvengiama", bet paneigė Tasso
Lewisburg, Pa. — Robert
ni
kunigai.
Kunigų mirimai vir
tvirtinimus apie jų prisipažinimą Thompson, gimęs Leipzige, Vo
atomine bomba
Mondale lanko
ir prašymą dovanoti.
kietijoj, nuteistas 13 metų už šija primicijų skaičių tris kartus.
šnipinėjimą Sovietų Sąjungai, bu Vienintelė Kunigų seminarija
Washingtonas. — Amerikoj la
Azija ir Pacifiką
vo iškeistas į Rytų Vokietijos ka Kaune negali nei priimti bet k*
Novosibirsko kalėjimo, Sov. Sąjungoje, sargybos bokštas
Ir čia kalti
bai slaptai pradėta tyrinėti nau
lėjime esantį amerikietį studentą be valdžios žinios, nei tiek, kiek
(Iš "The Voke of the Martyrs" 2/1978)
jos rūšies atominę bombą, kuri
Atsimenant,
Bangkokas. — Viceprezidentas
"imperialistai"
Alan Van Normaną, kuris auto butų norinčiųjų.
turi didelę griaunamąją jėgą, bet
kiek
padarė
nuolaidų
katalikų
Walter Mondale atvyko į Tąją.
mobilio bagažinėje bandė iš Ry
mažiau radioaktyvių liekanų.
Bažnyčiai kitos komunistinės ša
Kelionėj po Azijos ir Pacifiko kraš
Havana. — Etiopija ir Kuba tų Vokietijos išgabenti vokiečių
Tai būtų priešingybė neutroni
lys, pvz., Lenkija, Vengrija, net
tus Mondale lanko ar lankys dar
šeimą.
Pasikeitimas
kaliniais
bu
bendram komunikate apkaltino
nei bombai. Pentagonas išradimą
Bulgarija, tai Sovietų Sąjunga KeFilipinus, Indoneziją, Australiją
"imperialistines jėgas", kurios vo Berlyne.
vadina "RRR". Kariniu požiūriu
ka bene vienintelis civilizuotas
ir Naująją Zelandiją. Jo misija,
Etiopijos viduje stengiasi "kurs
ginklas tuo būdu patogus, kad
kraštas, kuris taip kišasi į reli
diplomatų teigimu, yra sustiprin
tyti vieną gyventojų dalį prieš
Neleis sovietams
po tos bombos išsprogdinimo
gijos reikalus.
ti
tautų pasitikėjimą Amerika.
kitą ir siekia savanaudiškų tiks
greit galima būtų įžengti. Prie iš
Po Vietnamo
karo
pabaidos
žvejoti
lų". Komunikatas buvo paskelb
radimo dirba Pentagono ir Enerprieš trejus metus, tos valstybes
tas baigiant Etiopijos šefo Mengijo; departamento žmonės.
KALENDORIUS
jautėsi Amerikos primirštos.
gistu Haile Mariam vizitą Kubo
Oslo. Norvegija
Barentso
je.
jūroje daugely vietų uždraudė
Gegužės 2: Anastazas, ViboroWashingtonas. — Vakar į New
Maskva, — Vakar visam pa
svetimų kraštų švejams žvejoti, da, Dangerutis, Meilutė.
Yorką atvyko Izraelio premjeras sauly ortodoksai šventė Velykas.
Detroitas. — GM netikėtai pa nori savo 200 mylių zonoje van
Gegužės 3: Pilypas ir Jokūbas,
Begin. Vakare turėjo atsirasti ir Šventė ir Maskvoje. Tik čia šiais
kėlė kainas naujiems automobi denis užkonservuoti ir padidinti ap., Dirvonis, Drebulė
Japonijos ministeris pirmininkas metais, kaip ir pernai, šeštadie
žuvų kiekį. Labiausiai dėl to pyks
liams apie 100 dol.
Saulė teka 6:48, leidžias 7:48.
Fukuda. Ir vienas, ir kitas susi nio nakrį. kad atitrauktų jauni
ta
sovietai.
Praėjusiais
metais
jie
Chryslerio korporacija skiria
tiks su prezidentu Carteriu. Be mą nuo bažnyčių lankymo, per
ORAS
300 mil. dolerių naujiems, ma protestavo, kai ir Norvegija pa
gin dar lankysis ir kituose mies radiją davė "rock" muziką. Toji
Saulėta, bet šalta, naktį apie
žiems automobilių motorams ga skelbė savo ūkiniais vandeninus
tuose, įskaitant Chicaga ir Los muzika niekad kitomis dienomis
200
mylių
nuo
krantu,
zoną.
30, dieną netoli 5G kigsr.ig. __
įaegrojasu.
RodaĄjos žfrintako Seiaaa pasiruošusi atremti puolimus
Aagetes,
minti.

I
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KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M D.
K F U A S I SVEIKATA. 1601 West Garfiekl Blvd.. Chkmgo. VL.
FU 6-6439

LAIŠKAS
UTHUAMAN
ATVIRAS IAISKAS LAISVOJO
PASAULIO LIETUVIU
POLITINIAMS VEIKSNIAMS.
LIETUVIŲ SPAUDAI IR
PATRIJOTAMS LIETUVIAMS

PROSTATOS NEGEROVES
Pažinkime prostatos rei- Į virt*> k a d »s df\aT t a P ° ? a f ^ u s
kalus, tada lengviau bus antras savo dažnumu vezys po
plaučių vėžio.
mums ir gydytojui šioje
Prostata yra kūno viduje. Už
srityje tvarkytis.
tai prostatos vėžys dažnai esti su
Mediciniškas raginimas randamas jau pavėluotai — kai
jis esti jau iš prostatos išėjęs į ki
Pirmasis ženklas prostatos ne tas kūno dalis. Prostatos vėžys ne
gerovės pasireiškia,
paprastai, sukelia jokio skausmo savo anks
naktį nesulaikomu noru šlapin tyvoje stadijoje —kol jis dar ran
tis. Vėliau gali atsirasti stiprus dasi pačioje prostatoje — dar ne
spaudimas pilvo apatinėje dalyje. perėjęs prostatos kapsulės. Skaus
Dažnai pasitaiko ilgiau užtrukęs mai dėl prostatos vėžio prasideda
deginimas po nusišlapinimo ar po tada, kai jis persimeta į kaulus ir
intymių santykių. Tie reiškiniai kitas kūno dalis.
yra pirmieji skambučiai prostatos
Prostata gali būti tiriama per
negerovės, kuri paliečia pusę vi- išeinamąją žamą. Gydytojas, užsu vyrų, daugiausia antroje jų į užsimovęs pirštinę, apčiupinėja
prostatą. J> esti kaip kaštanas —
amžiaus pusėje.
iš dviejų dalių sudėta, per vidu
Metų metais anksčiau apie pro rį kiek įsmaugta. Rentgeno tyri
statą mažai buvo kalbama. Pa mas ir kraujo tyrimas taip pat pri
našiai buvo ir su krūties vėžiu pas klauso prie prostatos ištyrimo.
moteris. Gausėjant vyresnio am Kraujo tyrimas dažnai nieko ne
žiaus vyrų skaičiui, dažnėiant jų sako dažniausiai tok kol prosta
tarpe prostatos negerovėms, tylos tos vėžys nebūna išėjęs iš pačios
uždanga apie prostatos reikalus prostatos į kitus audinius. Dabar
buvo mokslo pakelta. Visada taip surasti jautresni
tyrimo būdai
būna: gausa verčia žmogų kreip prostatos vėžio susekimui dar jam
ti dėmesį į tai, į ką jis seniau .pro esant pačioj prostatoj. Taip vadi
pirštus žiūrėdavo. Seniau mažiau nama radioimmunizacijos tech
buvo vyresnio amžiaus žmonių. nika. Susekami maži kiekiai enTada į jų nesunkias negeroves zymų, kurie esti būdingi vėžiui
mažai kas kreipė dėmesį. Net iki prostatoje esančiam — dar neišdabar daugeliui žmonių prosta siplėtusiam i kitas kūno dalis.
tos reikalai yra tamsi sritis. To
Būna trejopas prostatos vėžio
dėl susipažinsime kiek nuodug
niau su kai kuriais prostatos rei gydymas: operacija, radiacija ir
per kraują gydymas (chemothekalais.
rapy). Gydymas pasirenkamas
Prostata — lyties organų dalis
pagal prostatos vėžio stovį. Su
Prostata yra liauka. Ji gamina sekta, kad hormonais gydymas
sekretą tiesiai į kraują ir išoriniai naudingas vėžio plėtimosi sulai
i kanalą — šlapumo takus. Su kymui. Hormonai vyrams nuo
dėtinga yra prostatos veikla, ne prostatos vėžio vartojami moteriš
visa dar žinoma medicinai. Jos dy kieji. Jie sulėtina vėžio augimą
dis yra du prie dviejų colių. Sve prostatoje mėnesiams ar keliems
ria 3 — 4 uncijas* Ji randasi že metams.
Moderniškiausia prostatos ne
miau šlapumo pūslės ir apsupa iš
gerovėms
tvarkyti operacija da
tos pūslės išeinantį šlapumo ka
bar
yra
per
kanalą prostatos nege
nalą (lataką), vadinamą urethra. Jos užduotis yra išskirti skys rovių tvarkymas. (Specialiais ins
tį 4 tą kanalą, kad palengvėtų trumentais įeinama per šlapumo
vyriškos sėklos tekėjimas tuo ka išorinį kanalą ir padidėjusi pros
nalu. Vyriška sėkla vadinama tata mažais gabaliukais išpiaustosperma. Prostata vra cheminis fab- m a > ° t i e gabaliukai išplaunami
rikas — gaminama joje enzymai \ laukan).
Ii operacija angliškai
vadinama
transurethral
reaction.
(celių varikliai) ir hormonai.
Daugelis šlapumo takų specia Bpiaunama - išdeginama prosta
listų (urologų) mano, kad tik ta iš vidaus. Instrumentas turi
dabar medicina pradeda susipa šviesos šaltinį. Gydytojas mato
žinti su prostatos sudėtingu vei kanalo vidinę sienelę ir prostatos
kimu, turinčiu įtakos visam žmo audinius.
gaus kūnui. Visi lietuviai turime
Prostatos prašalinimas (prostaKautis vieną kūno dalį laikę ne tectomy) skaitoma didžioji opera
taip svarbia ir nutylėti apie jos cija. Pacientas apmarinamas vie
negeroves. Nėra jokia gėda ar nu iš dviejų būdais: spinaline
negražumas susipažinti su bet ko (spinal) ar bendra narkoze (gekiu žmogaus kūno organu bei da neral anesthesia). Mirtingumas
limi.
po tokios operacijos didžiosiose li
goninėse esti mažesnis kaip vie
Prostatos negerovės
nas nuošimtis operuotųjų.
Prostatos negerovės apima šla
Lytiniai reikalai po operacijos
pinimosi sutrikimus, šlapumo ka
nalo uždegimus, prostatos gerybi
Daugelis vyrų rūpinasi, kaip
nį padidėjimą (benign prostatic jiems bus po operacijos su lyti
hypertrophy) ir labiausiai pavo niais dalykais. Jie domisi, kaip
jingą prostatos negerovę — vėžį. jiems bus po prostatos operacijos
(Sutrumpintai gydytojai vėžį — su intymių santykių atlikimu
cancer vadina Ca, o gerybinį pro (orgazmo pasiekimu). Sis reika
statos padidėjimą vadina BPH. las priklauso nuo dviejų dalykų:
Tai pirmosios raidės trijų žodžių: 1. kai jau esti pakenkti nervai ir
benign prostatic hypertrophy). raumenys dalyvaują lytinių san
Toks padidėjimas gali sukelti tykių atlikime dar prieš opera
skausminga negalėjimą šlapintis. ciją. 2. Kaip yra pratyręs chirur
Toks negalėjimas gali būti laips gas — kiek jis sužeidžia nervus
niškas: nuo apsunkinto šlapini ir raumenis intymių reikalų at
mosi iki visiško šlapumo susilai- likimui būtinus. Per kanalą opekymo. Europoje dabar vartojami r a c į j a y r a sėkmingesnė už visas
vaistai sumažinimui
gerybinio kitas. Paprastai, operacija nesu
prostatos padidėjimo. Kol kas mažina intymiems santykiams
šiame krašte tie vaistai neleidžia pajėgumą.
mi T»«dori. &o krašto vaistus
.Apsaugoj amosios priemonės
kontroliuojanti įstaiga tuos vais
tus dar bando.
Daugelis urologų pataria vy
rams, sulaukusiems 50 metų am
Prostatos vėfvs
žiaus, lankytis pas gydytoją kiekVisų labiausiai
bijoma liga vienais metais prostatos apžiūrėyra prostatos vėžys. Sio krašto jimui. Bendrai imant, ankstesnė
kova! su vėShi draugija (Ame- prostatos vėžio diagnozė laiduoja
rican Cancer Society) tvirtina, geresnį pagijimą nuo tos ligos,
kad prostatos vėžys taip gauiė- Kol kas dar neprieita vienodos
ja per paskutini šimtmečio ket- nuomonės, ar visais- vėžio- ligos at

Nuo balandžio mėn. 16 iki 19
dienos per JAV televizijos XBC
stotį (5-tą kanalą) buvo rodoma
programa "Holocaust" apie tai,
kaip Hitlerio naciai naikino žydų
rasę Europoje. Paskutinėje dalyje
(bal. 19) buvo rodoma, kaip bu
vo likviduoti Varšuvos geto žy
dai sukilėliai, ir ten vienas jų su
kilimo vadas gynimosi scenoje
pasakė: "Šaudykit, naikinkit tuos
prakeiktus lietuvius esesininkus
— mūsų žudikus"... Tą girdėjo
visa Amerika, o gal ir kitur.
Šis melagingas Lietuvos vardo
šmeižimas toli gražu nėra pirma
sis. Jau 1958 rugsėjo mėn. Ame
rikos autoriaus išleistoje knygoje
"Exodus" ir visose jos sekančio
se laidose bei vertimuose iki šiai
dienai yra šie išsireiškimai: "...
Lithuanian guards of the Germans who merely clubbed and
kicked people to death"..., "The
fifteen exits were guarded by Positikimais galioja minėtas apsau
gomasis tyrimas.
Dar nėra vienodos nuomonės
dėl prostatos vėžio labai nuodug
naus gydymo (aggressive treatment) pasėkų. Žinoma, galioja
tiesa, kad kuo anksčiau prostatos
vėžį suseksi, tuo lengviau bus jį
nugalėti. Dabar abejojama, ar
galima blogiausią prostatos vėžio
formą sulaikyti nuo išsiplėtimo
p o kitas kūno dalis. Mat, kai vė
žys atrodo esąs vietinis — dar
prostatoj esąs kliniškai, jau jis
gali būti išsiplėtęs biologiškai. At
sitinka, kad net mažiausi prosta
tos vėžiai jau būna vaikus išsiun
tę į kitas vyro kūno dalis.
Laimė, kad esti tokių prosta
tos vėžių, kurie labai lėtai auga
ir niekada žmogaus gyvybei ne
sudaro pavojaus. Tokį vėžį ar operuosi, ar prostatoje paliksi —
jis neaugs ir žmogui nieko blogo
nedarys. Tokie vėžiai dažnai ran
dami prostatoje pas vyrą mirusį
nuo kitos ligos. Tie tokie prosta
tos vėžiai esti maži, vietoje besi
laiką — kitaip sakant, bevaikiai.
Už tai kiekvienu atveju su pros
tatos vėžiu būna kitaip. Vieni jų
labai agresyvūs — vaikingi, grei
tai išsiplečia po visą vyro kūną,
kiti priešingai — vietoje visą
vyro gyvenimą tuną. UŽ tai da
bar vyksta tyrimai išsiaiškinimui,
ar galima kiek padėti tokiam vy
rui, kurio prostatos vėžys yra la
bai vaikingas — greitai išsipleČiąs
po kitas kūno dalis. Tiriama ir
tokie prostatos vėžiai, kurie yra
gėrybiniai — gal tokiems vėžiams
visai nereikia agresyvaus — stip
raus gydymo. Tai taip vadinamų
"gerų" ir "blogų" vėžių reikalas.
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Gerbiamieji,

I
Anelė Arbataitienė su vyru Bronium vaišinasi Lietuvio sodyboje, Chi
cagoje skanhi-sveiku maistu ir kartu klausosi Sodybos kapelos muzi
kos
Nuotr. M. Nagio

lish Blues and by Lithuanians.
The ghetto had returned to Polandl (Aut. kalba apie 1940 me
tus)", "At three o'clock in the
moming, three thousand crack
SS troops flanked with Polish
Blues and Lithuanians mrew a
ring around the entire ghetto".
(Varšuvos geto likvidacija 1943
m.).
Sie ir panašūs šmeižtai prieš
lietuvių tautą yra kartoti ir karto
jami per kai kurių amerikiečių
spaudą ir radiją. Mes puikiai ži
nome, kad Lietuvių tauta (vie
nintelė visoje okupuotoje Europo
je) nedavė nei vieno organizuo
to SS dalinio, mes žinome ir ma
tėme, kas naikino Kauno ir daug
kitų getų, bet tai nėra mūsų rei
kalas kaltinti kaimynines tautas—
jų .pačių vėliavėlės ant ranko
vių už save kalbėjo. Iš kitos pusės
— čia egzistuojantys turtingi ele
mentai turėtų per savo kišenius
ir su gėda būti supažindinti su
faktais ir pajusti, kokį šlykštų
šmeižtą jie puoselėja ir kursto
klaidingai prieš visą Lietuvių
tautą. Mes irgi nedrįskime to už
miršti tarytum koki auksinio jau
čio dvasios ubagai!
.r

Kalbėkim atvirai: kam mes au
kojame ir remiame mūsų politi
nius veiksnius, jei iš jų nei vienas
neužprotestuoja tokio mūsų tau
tos įžeidimo? Ką pavieniai asme
nys darė anai? laikais, tai yra vie

nas dalykas, bet kada visa mūsų
tauta yra taip melagingai prieš
visą pasauli apšmeižiama, tai mes
turime vieningai reaguoti ar tai
kelių milijonų byla prieš tokius
melų propaguotojus, ar kitais mū
sų organams žinomais keliais.
Mes pavieniai žmonės ar mažos
grupelės, galėjome dirbti ir prava
ryti laiškais bei kitais būdais kon
greso rezoliucijas ir t. t , bet ši
tokiam dalykui turi reaguoti tie,
kurie kontroliuoja mūsų suauko
tus pinigus ir jiems mūsų visų
patikėtą reprezentaciją f Čia jau
ne kromelių ar klikų, o viso pa
saulio opinijos klausimas apie mus
kaipo tautą!
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rasa, gavus Ii Jo mokesti, atžymima aki kada yra užrimna-ftĮea
DRAUGO
6 men.
$33.00 $19.00 $15.00
b? Cook
1300
Kltar JAV
31.00
18.00
Kanadoje
....
15.00
33.00
19.00
Užsienyje
15.00
34.00
204)0
25.00
9.00
15.00
Sąvaroms
• • Redakcija straipsnius taiso savo
* Administracija dirba
I nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
<bea nuo 8:30 ik; 4:30,
dieniais nuo 830 iki 12:00. I nesaugo. Juos grąžina tik iš anka
. »_^_,_,»_ ~-M- ._ ^ 1 to susitarus. Redakcija ui skelbi- ^ ^ ^ £ i ^ S J S ! 2 S I m turtoj neatsaką Skelbimų
830 — 4:00. SPStadinriafs I Z7innm Tjuii.nri».mim o.m» m .
830-1*00.
I Į*™* Pri>toneto°» gavus nes-
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ttgoa
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. PulasJd Rd. (Crmwford
Medlcal Bnflding) Tel LU 5-6446
M neatsiliepia skambint 374-8004
Priima ligonius pagal

susitarimą.

TeL ofiso Ir buto: OLympie 2-4109

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-1 v a i ir <-8 vai. vak.,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

DR. V L BLAŽYS

TeL BElianee 5-1811

PLAUČIŲ JR VIDAUS LIGOS

D*. WALER J. KIRSTUK

Marųaette Medical Center
6132 So. Kedzfe Avenae.
Vai: pirmad., antrad Ir ketvtrtad.
« iki 7:80 vai. vakaro.
BeStad. nuo 1 iki S v a i
Pagal susitarimą.
Ofise telef. WA 5-2670.
Rezid. tai. WAlbrook 5-8048.

Lietuvis gydytojas)
S925 West 59tb Street

Raimundas V. Mišauskas
1736 N . 34th Ave. TaL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
Stone Park, 111. 60165

V a i : pirmad., antrad., ketvirtai.
Ir
p e u k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
v a i vak.
TreC ir Seetad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200
West 81st Street
2434 West 71st Street
DEKWINSKY METŲ VYRAS
Ofs.
teL
RE
7-1168, rez. 239-2919
Vai: pirm., antr., ketv. Ir penkt.
1:00 - S:00 vai. popiet, tre& Ir s e č t
Edward Derwinsky, veiklų
4-1818; rez. PR 8-9991
tik susitarus.
Ulinois senatorių, Kongreso pa
DR. J. MEŠKAUSKAS
reigūnų klubas išrinko metų Dr. Jonas G. BYIA-BYLAITIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
vyru ir jo pagerbimas įvyks
GALVOS IR STUBURO LIGOS
2454 West 71st Street
Hyatt Regency viešbuty gegu
2858 West 6Srd Street
71-os
ir Campbell Ave. kainp.
žės 5 d. Metų vyra Chicagoje
CHeago, minois 66629
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir
buvo išrinktas 1959 m. ir 1961
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
TeL — 476-3409
m. Ed. Derwinsky su žmona
Valandos pagal tumi tarimą
OPTICAL
STUDIO
Patricia augina dukrą, 16 m., ir
VIOLETA KAROSAITft
sūnų, 10 m. Kongresmanas tei Dr. A n t Rudoko kabinetą pereme 7061 S o . Washtenaw — TeL 77S-S7M
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju
gia, kad šį ruden| daugiau lai
DR. EDMUND L CIARA
receptus.
mes respublikonai, dėl prez.
Didelis akinių rBmų pasirinkimas.
OPTOMETRISTAS
•
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:Ss.
Carterio administracijos netin
West 51 st Street
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 10-4 v, p. p
Trečiadieniais uždaryta.
kamai vedamos politikos.
Tel. — GR 6-2409
V a i : pagal susitarimą,: pirmad. Ir
ketv. 1.4 Ir 7-9: antrad. ir p e n k t
10-4; seStad. 14-8 v a i

Ofis. tai

1854477; Bes. 248-2889

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
S»pectaljb5 — Nerve Ir
Emocinga ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG.
8449 So. Pnlasfci Rosd

DR. A. B. GLEYECKAS

Telec. —

282-

DR. ROMAS PETKOS
SJKJC LIGOS — CHUUTRGMa
OftaM:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAI* AVE.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK H.ECKAS
(Kalba lietuviška!)
OPTOMETRISTAS
Pritaiko

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2818 W. 71st S t — TeL 737-5149
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treo.
TeL — B E 8-5893
Specialybė Akių ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West lOSrd Street
INKSTŲ, PŪSLES Et
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO CHIRURGIJA
2888 W. MM Street
Ofise teL — PR 8-2220
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
Du Vladai: Radzrakynas (kairėje) ir Darąs seka Lietuvio sodybos pa- DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK8A
žmonio programą
Nuotr. M. Nagio
Ofiso teL 778-2880, rezid. 448-5548
V A I KŲ
LIGOS
IŠVADA. Stiprinkime savo or
DR. J. J. SIMONAITIS
2858 West 83rd Street
ganizmą geru maistu ir sveiku gy
:^imilHIIIIIHIIIIIIHIHIJIHIIIIIIIIIIIIlIllf|f||flllllį|||||iHlinillllllllimillll!liil||||||||f^:
£ I Pirmad., antrad., ketvtrtad. ir p e u k t
GY D Y T O t A S
venimu bei vengimu visokių ken
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 v a i
Adresas
4255 W. 83rd Street
I
"LIETUVOS
DIDŽIOSIOS
KUNIGAIKŠTIENES
BIRUTIS
|
vak. sefttad. nuo 1 iki 4 vai.
kėjų. Tik tada mes turėsime dau
Ofiso telef. R E S-4410
giau galimybės susilaukti "gerų"
| KARIU ŠEIMŲ MOTERŲ BįR-JOS DVIDEŠIMTMETIS" | Ofs. PO 7-6000 Bes, GA 8-7278 Rezidencijos telef. GR 8-0617
vėžių, kai jie mus nelaukiamai
Ofiso v a i ; pirmad. ir ketvirtad.
aplankys. Tas toks sveikas žmo 3
DR,
A.
JENKINS
nuo IKK) Ugi 3.-00 vai. popiet
Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato =
gaus užsilaikymas — visose gyve | leidinys, kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $5Ą1. Ulino- | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso teL H E 4-212S. Namo OI 8-S1SS
nimo srityse tvarkos prisilaikymas | jaus gyventojai prideda 25 centus taksų
=
8844 West 88rd Street
DR. V. TUMAS0NIS
yra visiems patartinas. Jau žino S
E
Valandos pagal susitarimą
CHIRURGAS
ma, kad vienuolės rečiau serga E
Užsakymus siųsti: Draugas, }5į5 W. 6Srd St, Chica- £
2454 West 71 st Street
moteriškųjų organų vėžiu. San 1 go, IU. 60629.
I
Tai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad.
tūrumas visose gyvenimo srityse 5"iHiHimtiiiiMHmMtiHHtiHiiiHtMimimmiiiiiiiiiiiiiH<iHiii
DR. K. A. JUČAS
umiiiimiiii i?
2-« Ir «-7 i anksto
DERMATOLOGIJA
yra žmogui naudingas.
CHIRURGIJA
TeL ofiso PR 8-8446
Visas reikalas sukasi apie mi IHIIII!IIIMIIIfHlf!tininHt1lt1IHII1tllllimillflllinin!Mllll!l!llll!IM||U|fHfHHIIII!ll|f[f
S214 N o . Westeni
nėto santūrumo įsigijimą kiek
F. C WINSKUNAS
1882 No. Western Avenue
vienam šios žemės gyventojui, čia
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
TeL staakoms 12 valanda
priename svarbiausią žmogui da
8187 West 71st Siteet
4884441 _ 881-4888
lyką: jo asmenybės (charakterio,
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Treg. tr seetad. pagal stsatartass.
nusiteikimų, emocijų) tvarką. Ši
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik
Istaleos Ir boto teL 852-1381
Ofs. teL 588-8188; nanu 381-3771
tvarka įsigijama tik nuo pačių pir
kiekvienas turi giminiu.
DR.
FERD.
m
.
KAUNAS
mųjų žmogaus gyvenimo dienų
DR. PETRAS ŽLI0BA
BOdami CbJcagoje, aplankykite Jūsų gerąfl draugą — dlenraStj
BENDROJI MEDICINA
augant reikiamų tėvų aplinkoje:
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
DRAUGĄ, kur galima pasHnkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio.
1487
8o.48tk
Oeavt,
Oesre,
BL
8884
So.
Narragaasett
Avenae
vaiką mylėti pajėgiančių, vaiko
Bevelk vi«n idėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai
Kasdien 10-12 ir 4-7
VaL: pirm., antr.. ketr. ir penkt
elgesius riboti sugebančių ir jam
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote jsigyti. Matysite, pasiimsite
2-7; šeštadieniais pagal snidtartma
Išskyrus trec. ir iefitad.
J rankas, peržiūrėsite ir Įsitikinsite, ar norite pirkti.
augti natūraliai leidžiančių. Be
šitų trijų būtinumų nėra ir nebus
Be to, galėsite pasirinkti kokj dalykėli ii čia esančiu rankdarbių ar
— Jeigu neieškai draugo, ta DR. ŽIBUTE
2APARACKAS
ant žemės žmogaus pajėgiančio
keramikos! Pasirinkimas tikrai didelis.
pats sau priešas. Rustavebs
Tejef. — 387-1285
žmoniškai gyventi —- visame ka
Atvykę į Cfafcsgą, neražrairSklte aplankyti DRAUGO.
S
AKIŲ LIGOS - CHmURGtJA
me reikiamą saiką užlaikyti.
Ofisas:
— Geriausias žmogus dainai
Adresas: DRAUGAS, « « W. Ord Street, CMcago, HL N O , E
788
North
aticMgaa,
Saite 488
PASISKAITYTI. Gilbert Cant:
esti nulietas i i klaidų.
Valandos
pagal
susitarimą
r
Malė Trouble.
Šekspyras
mtimrmHii<>... l |Mi,MMtiMi"if>
iMuiiiiinHiMuiiiiiiiiumiiiiiiiii"
- •
• *

ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE?

i

f

^ ^ " • ^ • W W W W « H P i W W P P B i

^

Kai mirusieji

REMIA GYVUOSIUS
Pabaltiečių reikalams sldrtas
Henderson, Chicagoje susitikęs su
grupe lietuvių, estų, ir latvių, pa
tarė kuo daugiau tautinėje spau
doje rašyti apie testamentų būti
numą, kad palikimai nepatektų
Sovietams, su kuriais reikia byli
nėtis, kas gana sunku. Maskva
pristato įvairių dokumentų ir
sunkiai uždirbti laisvajam pasau
li pabaltiečio pinigai tenka Pa
baltijo okupantui, kad Ss stiprė
tų ir kad galėtų dar daugiau eng
ti pavergtuosius.
Tiesa, yra neturinčių kam pa
likti, kiti galvoja tai vėliau pa
daryti, tačiau atsiranda nelau
kiančių tos likiminės paskutinės
dienos ir savo testamentus su
tvarko anksčiau, palikdami su
mas ir Lietuvių fondui, kurio su
važiavimas vyksta ateinantį šeš
tadienį Chicagoje. Ne visi miru
sieji į LF sąrašus patenka per
testamentus, kiti įrašomi po mir
ties, tačiau vistiek Lietuvių fon
do sąrašuose jie išlieka gyvi am
žiams, jie išlieka gyvesni už kai
kuriuos gyvus asmenis, neski
riančius fondui savo įnašų. Tie
mirusieji remia ir šiandien gy
vąją lietuvybę.

AMERIKINIO OKIO KEISTENYBES

KAIP BEL&AI BANDĖ PREKIAUTI SU KINAIS
linkima, bet karta ir liūdna istorija

Nežinoma net ai amerikinis ūkis kyla, ar krinta

nereikia tas surenkamas sumas
tuo pat sunaudoti gyviesiems rei
Nuo Kalėdų iki dabar visi pri
kalams, pasirodo, kad nebūtų bu siklausėme ūkinių nauiienų, pa
vę praktiška. Tiesa, buvo esmi gal kurias JAV ūkiškai neištrau
nių reikalų, kurie gal ir nuken Mamai skęsta. Žinių tarnyba gąs
tėjo, tačiau lietuviškoji veikla te dino mus šalčiais, net ledynų am
bebuvo gyva visa tą laikotarpį ir žiaus atėjimu, angliakasių strei
jai kasmet lėšos buvo ir tebėra ku, dolerio nepaprastu kritimu
ir dabar reikalingos.
visose pagrindinėse Vakarų vals
Ir jei nebūtų tos sėklos, to pa tybėse ir aukso kainos kilimu.
stovaus aruodo, daugelis dalykų Tas vėl buvo perlipęs per 180 dol.
nebūtų buvę galima atlikti. Tie už unciją, kai mums čia atsibas
sa buvo skubių vienkartinių už čius, jį kad ir rėškučiomis galė
davinių, bet jiems buvo ir suren jai semti po 35 doL Wisconsino
kamos specialios lėšos. Supran elektros bendrovė net valdiniu
tama kultūrininkams, kūrėjams užtikrinimu pasirūpino, kad jos
retėjant. vis prarandamos gali nevers su kuo nors dalytis angli
mybės, kad tas ir kitas bus padą-' mis, sakydama, kad ir kitos bend
ryta, tačiau nereikia užmiršti, rovės galėjo apsirūpinti atsargo
kad retėja ir tie fondui ir kitur mis, nes angliakasių streikas bu
aukoję lietuviai ir jie didesnių su vo lengvai pramatomas.
mų niekada nebesukels, jeigu jie
Liūdnų samprotavimų buvo
jų nepaskirs kol gyvi arba neįra
apsėsta
ir Merrill Lynch bendro
šys savo testamentais. Tai gerai
supranta ne vienas rašąs savo vė, didžiausia pasaulyje vertybi
testamentą, ypač tas, kuris ne niais popieriais prekybininkė. Ko
turi artimesnių giminių, Lietuvių vo 20 d. ji pranešė savo klien
fonde esančios jų paskirtos sumos tams, ypač mokydama atsargu
kalbės darbais už mirusį aukoto mo fondų valdytojus, nes "mū
ja, liudydamas, kad buvo žmo sų nuomone" akcijų rinka kainų
nių, kurie sugebėjo savo santau žemumo ribos dar nepasiekė, ne
pomis naudotis ir iškeliaudami žiūrint 283 taškų kritimo pagal
į amžinybe jas paskirti, kad jo D-J pramoninį rodiklį. Pramoni
Šiais metais balandžio pradžio mis naudotųsi išlikusieji gy nė gamyba, kuri 1. ketvirtį turė
je Lietuvių fonde buvo 4434 na vosios lietuvybės nariai Pasta jo kilti 4,4 proc. greičiausiai kririai, iš jų 1300 mirę, apie 700 ruoju metu jau yra testamentais sianti. B tikrųjų tik vasario mėn.
mirusių narių nepaliko jokių įga ir daugiau paskirta nemažų su }i pakilo 1,4 proc. Palūkanos irgi
liotinių, todėl jiems nebesiun- mų, o ligi šiol jau realizuota 28 kilsiančios. Trumpalaikio kredito
čiami jokie raštai ir kvietimai į palikimai jų tarpe ir J. Krukonio palūkanos tikrai pakilo. Šį kartą
tačiau pirklių tai laikoma geru
suvažiavimą. Kaip matome lie 143,037 doL suma.
ženklu,
nes rodo naujojo centri
tuvių fondas gyvas, pastovus ne
Ta pačia proga tenka prisi
išsenkantis mūsų kultūriniems minti ir pL A. Rėklaitį, kuris kal nio banko valdytojo Millerio ne
išlaidžios
reikalams remti jėgainė, o žmo bėdamas apie testamentų skyri priklausomumą nuo
valdžios
pageidavimų,
kitaip
ta
gus yra laikinas, bet tam tikra mą Lietuvių fondui, to ir pats ne
prasme ir jis išlieka Lietuvių fon užmiršo ir apie devyni tūkstan riant, jis yra prieš infliaciją ir
do rėmuose amžinesnis. Ir tie čiai dolerių teks fondui, nepai prieš beatodairinį ūkio augimą,
•
Lietuvių
fondo nariai, kurie jau sant, kad a.a. Rėklaitis į Lietu O ką mums akcijų rinka ištaisė
yra pasitraukę iš šio pasaulio, vių fondą įtraukė daug savo arti
Viską suvedus, ne tik minėta
tam tikra prasme išlieka amžini, mųjų ir daug dirbo redaguoda
gyvosios lietuvybės rėmėjai, nes mas **Vardyną", su LF narių są bendrovė, bet ir kitos tarpinin
_ j ų įneštų sumų procentai ir šian rašais. Tą darbą tęsia K. A. Gir- kės patarinėjo dalimi akcijų atsi
kratyti, nes akcijų rinka esanti,
dien teberemia kultūrinius dar vilas.
bent iki 4. ketvirčio pagrindinėje
bus. Ir tokių mirusiųjų išliekan
*
čių gyvesniaiš už kai kuriuos gy
Lietuvių fondo suvažiavimas kritimo būsenoje. Tik gale metų
vuosius, vis daugės.
yra darbo ir iškilmių diena. Ne prasidėsianti kita pasaka — atei
I gegužės 5 d. įvykstantį suva paisant fvairių nesėkmių, sunku siąs ilgas pastovus akcijų kainų ki
žiavimą išsiųsti 3625 laiškai mų, nepasitenkmimų vienu ar ki limo laikotarpis, surištas su visų
nariams gyvenantiems JAV ir tu paskyrimų ar iš viso lėšų pa šakų ūkiniu atkutimu. O tuo tar
109 laiškai gyvenantiems kitur, dalinimais, suvažiavimas yra pu, jei akcijos ir pakiltų, tai jos
tai rodo, kad LF narių yra ui mūsų išeivijos vieno iš stebuklų, nepersrversiančios per 800 pagal
Amerikos ribų. Lietuvių fondo į Lietuvių fondo šventė. Ir todėl D-J rodiklį. O po tokio mažo pa
našai auga, kovo mėnesį surink rodos nebūtų reikalo tokio gyvy kilimo galįs būti net visuotinis
ta 6,777 doL, o iki balandžio 20 bingo suvažiavimo metu kalbėti pilnas akcijų kainų kritimas. Kiti
d. per 6,000 doL Bendra įnašų apie testamentus ir mirusius. Bet kalbėjo, kad kritimas sieksiąs net
suma šiuo metu yra 1,450,000 verta prisiminti ir tie, kurie su žemiau 600 tašk., pagal D-J ro
dol. Tai gana nemaža suma, bet važiavime nebedalyvauja, kurių diklį.
ji atrodo dar didesnė, kai pama jokie LF raštai nepasiekia, o ku
Bet štai, ir vėl žmonės sugal
tai kiek tas Lietuvių fondas iš rie tačiau tebėra gyvosios lietu
voja,
O Dievas parėdo. Pirmojo
dalino pinigų. Per 1962-77 m. vybės nariaL Jų suaukotos sumos
laikotarpį pelno skirstymo komi skirstomos, dėl tų somų ginčija ketvirčio akcijų kainų svyravimai
sijos išdalino 476.677 doL Visa masi, tie mirusieji, iš viso be pagal D-J rodiklį buvo tokie: sau
tai gauta iš procentų, kurių per veik trečdalis, 1300 narių, tebė sio 3. — 803, gale vasario — 739
(žemiausia 1978 kaina), balan
visą L F veiklą vidurkis įvairavo, ra gyvojo LF nariaL
džio — 3. — 751, balandžio 25
vienais metais didesnis, kitais
Džiaugdamiesi Lietuvių fondo — jau 833,59. Paskutinioji kaina
mažesnis, bendras vidurkis, nuo narių suvažiavimu, turime prisi
įdomi tuo, kad ji aukščiausia
minti, kaip kartais mirusieji iš
įsisteigimo. 6.77 proc.
*
lieka gyvesni už gyvuosius, ati
Taigi išskirstyta beveik pusė tolusius nuo lietuviškojo gyve
milijono dolerių ir niekas Lietu nimo. Sėkmės Lietuvių fondui,
vių fonde nesumažėja, išskyrus į skubančiam i antrojo milijono
amžinybę iškeliavusius LF na baigmę.
rius. Ir kai buvo abejojama ar
AL B

to įstatymo svartymą atidėti iki
sekančiųjų metų pradžios. Prezi
dentas vistiek savo, girdi, nuo to
šiais metais ir kad prie jos priei infliacija nepadidėsianti.
ta net tris kartus pastatant nau
Blogos ir geros JAV ūkinės
jus akcijų pardavimo kiekio re
naujienos
kordus. Vienas jų siekė per 63 mil.
akcijų pardavimų per 6,5 vai.
K blogųjų paminėtinos: inflia
Savaitėj, kuri baigėsi balandžio cija pakilo iki 7, i proc., biudžeto
21., buvo parduota 212 mil. ak nepriteklius gali siekti 60 bil.
cijų, o 24 ir 25. dienomis apie dol., naftos 1977 įvežimas pakilo
96 miL
iki 45 bil., pirkėjų įsiskolinimas
LEONARDAS DAUGIS

Ne insi apie amerikinį ūkį
galvoja tik blogai
Atrodo, kad tas ūkis, nežiūrhit
kai kurių negalavimų, daro gra
žios pažangos ne dėl naujos val
džios ūkinių sugebėjimų, o kaip
tik dėl nesugebėjimo. Prezidentui
su kongresu trinantis,.ūkis ir ne
gali būti per daug įsakinėjamas.
Dėl to savaime truputį daugiau
sukapitalistėjome
Nežiūrint valdžios ūkinės po
litikos mėgėjiškumo, gerai kad
nebuvo susigundyta Galbraitho
peršamąja tvirtos rankos kainų ir
uždarbių politika. Tokia politika
ūkį visai sujaidctų.
Ūkiškai labai gerai ir nemen
kas socialinio draudimo mokes
čių pakėlimas. Šiuo įstatymu so
cialinis draudimas buvo ištrauk
tas iš bankroto. Gaila tik, kad dar
nei metams nuo jo priėmimo ne
praėjus, kongresas tą gerą įstaty
mą nori keisti, mokesčius mažin
ti, Vadinasi, kongresas bene mie
godamas tą įstatymą priėmė ir
tik per apsirikimą šį tą gero pa
darė.
Kai ūkis daro pažangos, tai pre
zidento užsispyrimas mūsų paja
mų mokesčius jau 78.10.1. infliaciniai sumažinti net 25 bil. dol.
nepagirtinas. Dėl to Centr. ban
ko vald. Milleris prašė kongresą

gerokai per didelis, s»ekia 13 proc.
visų pirkėjų pajamų, gydymo tar
nyba toliau gobšiškai kyla, val^*;<»i be tikro reikalo dabar kai
nuoja 18 bil. metiniai, angliaka
sių 39 proc per 3 metus uždar
bių ir patogumų laimėjimas per
didelis ir labai infliacinis. To
laimėjimo pasėkoj pakilo plieno ;
vežimų ir kitų prekių kainos.
Gerai, kad ir gerųjų naujienų
netrūkstame. Per pastaruosius 15
mėn. naujai įdarbinti 4,5 mil.
žmonių. Nedarbas krito iki 6,2
proc. Kovo mėn. namų statyba
pakilo iki 2,074.000 v n t Naftos
importas šiuo metu sumažėjo 9
proc. Kovo mažmeniniai pardavi
mai pakilo 1,9 proc. iki 62,85 bil.
dol. Viso pirm. ketvirčio tokie
pardavimai siekė 184,41 bil. ir
buvo beveik lygūs 4. ketv. 1977
pardavimams, kurin įėjo kalėdi
niai pardavimai, kai šiemet di
deli šalčiai, angliakasių streikas,
mažinę pardavimus. BTP 1. ketv.
infliaciniais doleriais irgi pakilo,
bet pastoviais — krito 0,6 proc.
Toks kritimas nelauktai malonus,
nes minėti blogi veiksniai gamy
bą mažino ir jei tik tiek sumaži
no, tai reiškia, kad ir čia buvo
persiverkta. Gale savaitės laukia
ma paskelbimo kitų pagerėjusių
rodikliu.

Europos valstybių vadovai, susirinkę Kopenhagoje, aptarė savo ekono
minius sunkumus, atsiradusius ryšy su JAV-bhj dolerio kritimu. Kai
rėje stovi — T>. Britanijos premjeras Jam«s Callaghan. Sėdi (iš d.):
V. Vokietijos kancleris W. Schmidtas, Prancūzijos prezidentas Giscard
d'Estaing, toliau — danų, belgų, norvegų atstovai. Sutarta: jei JAV-bės
ir toliau leis kristi savo doleriui, sudaryti Europos kraštų finansinę
sąjungą, kuri būtų nesurišta su doleriu
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AL.TENISONAS
Komunistinė Kinija dabar su
darė prekybos sutartį su Europos
Bendruomenės šalimis, kurių tar
pe yra ir Belgija Apie prekybą
su Kinija jau svajojo Belgijos ka
ralius Leopoldas n (1865-1909).
Šis karalius, aplankęs Kiniją, su
prato, kad prekyba su Kinija bū
tų naudinga Belgijai. Tik dide'ė kliūtis buvo, kad tada Kiniją
valde neprotinga karalienė per
:avo gubernatorius, kurie imdavo
kyšius. Taigi reikėjo gauti tų gu
bernatorių simpatiją, ir karalius
Leopoldas II nutarė pamėginti.
Tai linksmi puslapiai iš Belgijos
istorijos, kurių nėra mokyklų
vadovėliuose.
Baronas Van der Elst, pasiun
tinys ypatingiems reikalams ir
Įgaliotas ministras prekybos ry
šiams su Kinija sudaryti savo
pastangas paskelbė 1924 m. straip
sny "La revue Generale".
1896 m. Leopoldas II žinojo,
kad Kinijos vicekaralių* Li Hung
Tsjang, šiaurinių provincijų val
dovas ir karalienės patarėjas už
sienio reikalams, dalyvaus Rusi
jos caro Nikalojaus II karūnavi
mo iškilmėse, o iš ten pakvies
tas į Vokietiją, į Huegel vilą, kur
jį priims Krupas. Vokietijos plie
no magnato tikslas buvo aiškus.
Kinijoje buvo statomas Pekino —
Hangkovo geležinkelis ir tam
reikėjo užsienio medžiagų. Ir Le
opoldas tikėjosi gauti kokį užsa
kymą.
Žaislinis traukinukas
Belgijos karalius pavedė ba
ronui Van der Elst pakviesti Li
Hung Tsjangą ir į Belgiją. Kru
pas nesipriešino, kad Belgijos pa
siuntinys dalyvautų Huegel vilo
je bankete. Banketas buvo suruoš
tas kiniečio vicekaraliaus garbei.
Van der Elst buvo stipriai pa
veiktas tuo priėmimo būdu, kokį
Krupas skyrė savo svečiui. Jis ne
pagailėjo pinigų. Krupo vilos so
de tapo skubiai pastatyta Li Hung
Tsjang statula natūralaus dydžio,
padaryta iš nerūdyjančio plieno.
Belgijos ambasadorius nė kiek ne
abejojo vokiečio veidmainišku
pataikavimu: "Aišku, rašė jis,
"kai svetys išvyks, statula bus iš
tirpyta ir sulieta į patrankas"...
Krupas padovanojo Li Hung
Tsjang miniatiūrinį traukinuką,
ir kinietis buvo juo taip sužavė
tas, kad tuoj užsakė pas Krupą
tikrą traukinį Tai buvo dalykas,
apie kun belgai nebuvo pagalvo
ję, norėdami suvilioti kinietį. Van
der Elst lengvai prikalbėjo vice
karalių aplankyti Belgiją ir tele
grafavo Leopoldui, kad reikalas
tvarkoje Ambasadoriui Berlyne
buvo pavesta surasti Kinijos him
no gaidas. Po ilgo ieškojimo vie
noje muzikos krautuvėje pavyko
rasti neva himno gaidas, 150 eg

cijų vadovybėm. Tai ypatingai atsitinka, kai iškyla
aikštėn svarbesnis įvykis, reikalaująs skubių ir aiškių
sprendimų. Kudirkos, Simokaičių, Bražinskų, Kalantos
atvejai y r a įvykę faktai, kai Vliko vadovybė nedels
dama užmezgė ryšį su minėtų organizacijų, bei insti
tucijų vadovybėm, pasikeitė t u o reikalu nuomonėm ir
sutarė reikiamos akcijos planus.

zempliorių, kuriuos visus ir nu
pirko orkestrui paruošti groti...
Pypkės uždegėjas
Van der Elst lydėjo Li Hung
Tsjangą miegamajam traukinyje
į Briuselį. Vicekaralius nežinojo,
kur yra Belgija ir manė, kat tai
atskiras kontinentas tarp trijų
vandenynų. "Wagon — lits"
konduktorius įteikė jam Europos
žemėlapi, kurį jis visą važiavimą
žiūrinėjo, o kinietis tarnas vari
nėjo nuo jo muses, kuriu nebu
vo. Kitas tarnas, buvęs laivo kapi
tonas, kalbėjo gerai prancūziškai.
Per kiniečių karą jo laivas buvo
paskandintas Kapitonas, prasidė
jus jūros mūšiui, su laiveliu pa
bėgo ir už tai buvo nuteistas mir
ti, bet Li Hung Tsjang bausmę
dovanojo su sąlyga, kad jis jam
per visą amžių turės kimšti ir už
degti pypkę. Kadangi Li Hung
Tsjang buvo didelis pypkininkas,
tai kapitonas turėjo pakankamai
darbą
Briuselio stotyje vicekaraliaus
laukė karieta, šešiais arkliais pa
kinkyta. Orkestras užgrojo kinietišką himną, bet kinietis liko šal
tas savo tolimos tėvynės garsui.
Po kelių dienų, kai jam tas "him
nas* jau įkyrėjo, jis paklausė, ar
čia belgiška liaudies dainelė gro
jama?!... Pasirodo, ta Berlyno
muzikos krautuvė pardavė amba
sadoriui vieton kiniečių himno
kokį tai senai užmirštą karišką
maršą...
Vicekaralių lydėjo jo svita —
sūnus Li Tsjing Son ir įsūnis
Lord Li. Bellevue pilis buvo pa
vesta svečiams. Leopoldas II sve
čių garbei suruošė iškilmingą
banketą. "Kinietis rijo, kad rodė
si tuoj užsprings", — rašė Van
der Elst, "prakaitavo ir juo dau
giau valgė, juo liesėjo. Po kiek
vieno valgio jo tarnai vis nuvilkdavo nuo jo po viena paltą, ku
riais jis buvo apsivyniojęs. Paga
liau svetys pradėjo svyruoti"...
Po to įvykio, visų svečių nuste
bimui, įvyko nelauktas numeris
prieš dvaro protokolą: kinietis prie
stalo užkūrė pypkę!... Po minu
tės pradėjo poniutės čiaudėti, šei
mininkas, kad užtušuotų inciden
tą, pavedė išdalyti svečiams ciga
rų ir visa salė paskendo dūmuo
se. Išgėręs konjako vicekaralius
prie stalo užmigo.
Atėjo laikas, pagal nustatytą
programą, važiuoti į Brasschatą,
bet net du gydytojai su šaltais
kompresais negalėjo vicekaraliaus
prikelti. Buvo tada nutarta įsūnį
Lord Li vežtį į Brasschatą kaip
vicekaralių Li Hung Tsjang!
Ten visa misija buvo entuziastiš
kai sutikta, keltos ovacijos vicekaraliui Li Hung Tsjangui. Belgijos
menininkas nupiešė paveikslą,
(Nukelta į 5 pusL)

nimo demonstracijos Washingtone idėja Labai sėk
minga paties jaunimo ruošta Pabaltijo tautų jauni
mo demonstracija įvyko 1977.9.24. Vlikas jos organi
zavimą rėmė moraliai ir finansiškai.

Politiniu darbu besidomintiems jaunuoliams jau
keli metai Vlikas skiria stipendiją vasaros metu dirbti
Vliko įstaigoje New Yorke. šis bandymas prisidės
Spaudoj ir gyvenime
Vliko moralinis autoritetas lietuviškoje visuome prie pastangų išugdyti politinio darbo vadovų iš jau
ST. DZDKAS
nėje buvo žymiai sustiprintas po 1964 m. įvykusio su nimo tarpo.
sitarimo, grąžinusio į jo struktūrą visų politinių gru
Vlikas ir po 35 savo veiklos metų, nežiūrint paki
KAS YRA BAŽNYČIA
Veiksnių konferencija, įvykusi 1968.10.21-22 Wa- pių atstovus. Vlikas nuo to laiko, greta savo tiesiogi
tėjusių
tarptautinių sąlygų ir laiko tėkmėje kitoje per
shingtone, buvo ypatinga tuo, kad joje spaudos atsto nių uždavinių vykdymo, daug dėmesio kreipė, kad
Šventasis Tėvas susitikime su, dos stebuklingo grožio, jos gispektyvoje atsiradusios Lietuvos nepriklausomybės
vai buvo pilnateisiai dalyviai.
laisvinimo darbuose nebūtų trinties ir nesveikų varžy
maldininkais ragino juos pagi- iliausios prasmės. Malda yra
atstatymo problemos, tebėra Vyriausias Lietuvos Iš
bų. Kaip žinoma, pačioje didžiausioje ir aktingiausioje
linti savo žinias apie Bažnyčią, į malda — apibūdina Bažnyčią,
laisvinimo Komitetas, tautos mandatą vadovauti lais
Dar viena naši bendrinė Veiksnių konferencija
išeivijos santalkoje — JAV —dvi centrinės organiza
jos paskirti ir uždavinius, gerai kuri yra besimeldžiančių žmonių įvyko 1974.10.26-27 White Plains kolegijos patalpose.
vinimo kovai įgijęs krašte. Tas mandatas vėliau buvo
cijos — ALT ir LB —laisvinimo darbų dalį atlieka ir
patvirtintas rezistencijos prieš Sovietinį režimą vado
suprasti, ką reiškia būti Bažny- bendruomenė. Bažnyčia, be to, Atstovus, kurių buvo 24, turėjo: Vlikas, PLB, AL.
dėl to neišvengiamai kyla nesusipratimų. Vliko vado
vybės. Tą mandatą Vlikas vykdė be pertraukos, ne
čioe nariu, priklausyti Bažny- mes vadiname ir Dievo namus, T, JAV LB, Kanados LB ir Laisvės Komitetas. Stebė
vybė visada buvo nuomonės, kad kiekvienas pozity
žiūrint personalinės ir organizacinės jo kaitos.
čiai. Kas gi yra iš tikrųjų toji tai y r a tą pastatą, į kurį tikin- toją turėjo Lietuvos Diplomatinė Tarnyba. Buvo pla
vus įnašas į Lietuvos laisvės kovą yra svarbus ir ver
Bažnyčia, kuriai mes priklauso tieji renkasi maldai. Ir, paga čiai išnagrinėtos ir sutartom išvadom išreikštos šios tingas, nežiūrint, kas jį atliko. To principo laikydama
V m VLLKAS ISTORINĖJ PERSPEKTYVOJ
me? Ką ji veikia? — pastatė nau. Bažnyčia juk yra religinė problemos: 1. Lietuvos laisvinimo darbo sampratos ir sis, Vlikas y r a dėjęs nemažą pastangų laisvinimo
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas per
klausimą šventasis Tėvas šian bendruomenė, kurios egzistenci lietuvių bendravimo klausimas, 2. Lietuvos laisvinimo darbams koordinuoti ir kilusiems nesutarimams likvi
ilgalaikių
darbų
ir
priemonių
klausimas
ir
3.
Lietuvos
35
savo
veiklos metus išgyveno entuziazmo, gal iliuzi
dieninėje bendrojoje audienci jos tikslas yra malda garbinti
duoti. T a s principas taikomas ir santykiuose su PLB,
laisvinimo
einamųjų
ir
specialiųjų
darbų
bei
žygių
joje dalyvavusiem maldininkam. Dievą. Taip, Bažnyčia yra besi
kurios darbo plotai, metodai ir organizacinė prigimtis jų, erą, prieblandos laikotarpį ir pagaliau prablaivėji
mo metą. Pirmasis periodas baigės, kai ėmė aiškėti,
Šiandien teatsakysime į antrąjį meldžiančios žmonijos gyvas klausimas. Antroji tos konferencijos sesija jvyko Chi yra skirtingo pobūdžio.
cagoje
1975.4.12-13.
Dėl
JAV
lietuvių
centrinių
orga
kad
pastarąjį karą nelydės taikos konferencija, kuri
klausimą, kalbėjo Paulius VI: paveikslas, žmonijos, kuri tiki.
Išeivijos jaunoji karta kurį laiką mažai domėjosi
nizacijų
nesutarimų
ši
sesija
jai
skirtų
pagrindinių
būtų turėjusi sukurti taikos pagrindus pokario Euro
Ką veikia Bažnyčia? Atsaky
kuri trokšta santykiauti su Die klausimų neaptarė ir reikalingų išvadų nesutarė. Tie Lietuvos laisvinimo veikla. Tik, atrodo, Kalantos ir Ku pai. Taikos konferencija įvykti negalėjo, nes šis karas
mas yra trumpas ir paprastas:
vu, kurį prašo Dievo malonių ir klausiniai buvo: informacija, finansavimas ir Europos dirkos ivykių sukrėsta, ji pasuko nauju keliu. P. L. neišsprendė pagrindinės karą iššaukiančios problemos,
Bažnyčia meldžiasi Taip, mal
Jaunimo S-gos kongresas, įvykęs 1975 m. gale Pietų
da jTa pirmutinė Jos pareiga į Dievą yra sudėjusi savo viltis, saugumo konferencijai pasirengimas.
Amerikoje
išeivijos jaunimo veiklą pakreipė į Lietuvos neišlaisvino Vidurio Europos tautų. Priešingai, jis su
žmonijos,
kuri
maldoje
semiasi
ir svarbiausis uždavinys. Tie
Greta formalių veiksnių konferencijų Vlikas, daž laisvinimo vėžes. Priimti nutarimai tai aiškiai liudija. darė sąlygas net ir toms tautoms, kurios tuoj po karo
sau
jėgų
tobulai
atlikti
jai
skir
si, visiem turbūt tai yra jau ge
niausiai per savo pirmininko asmeninius kontaktus, Jaunimo politinei sąmonei sustiprinti Vlikas ir P L neva turėjo nepriklausomybę, greitai jos netekti, pa
ni žinoma, bet gaJ ne vįgi dar tus uždavinius šiame žemiška- dvišales vadovybių konferencijas ir kitais būdais palai Jaunimo S-e* 1977.2.26-27 faireneė politini seminarą, tenkant j Sovietų dominuojamą sferą.
pajėgia pilnai suvokti vao maJ-ijame gyvenimo.
i ko ryšį su visų laisvinimo darbų diroaociu orcamza-* «uname dalyvavo 3* jaunuotiai seminare guoe jau-.
(Bus daugiau)

£*IAT?GAS. antracitams. S99R trr. ge-fučge rafcn. 9 8.

Du poetai — lietuvis Bernardas Brazdžionis ir australų poete Maureen
Freer, 10 kilometrų aukštyje veda gyvą pokalbį

SYDNEY - MIESTAS "SMĖLYNŲ IR MERGINŲ"
J U O Z A S KOJELIS
Australiečiai. o tai sužinojo*!
m e kiek vėliau, skrisdami iš sos
tinės Camberros į Adelaidę, di
džiuosius savo miestus charakte
rizuoja taip: Melbourn — konser
vatyvus, Adelaide — bažnyčių ir
festivaliu
miestas,
Sydney —
"smėlynų ir nuodėmių". Kad
gražiau skambėtų. Bernardas pa
siūlė pavadimi jį "smėlynų ir
merginų" miestu. T e g u būna ir
taip, nors nežinau, ar mergina yra
nuodėmės sinonimas. Į Sydney
pirmiausiai ir patraukėme.
Gražus Sydney, stebint jį pro
žemai nusileidusio lėktuvo langą.
Vandenyno įlankos, per jas n u 
tiesti tiltai, parkai ir kalnai kiek
primena Californijos San FranciscO", tik visumoje žymiai dau
giau raudonos spalvos. Apkeliavęs
Camberrą, Adelaidę ir Meibourną, prieš grįždamas Amerikon,
Brazdžionis dar kartą
sustojo
Sydney mieste ir vaizdus bei įspū
džius sintetindamas "Sydney Harbour Bridge and City skyline
from Luna park" atvirutėje suei
liavo:
Krantų nematome, o tiltai
Juos jungia, širdis jungdami,
Ir erdvės žodžio nenutildo,
N e s šaknimis — nesvetimi.
Melbourne, Sydney, Adelaide,—
Padangė nors ir nebe ta —
Lietuvišku žodžiu dar aidi
Kengūrom šokantį gamta...
Nors ga! kai kas kai kur

lankymosi provizorinė progTama'
li. 13 " M Ū S Ų Pastogė" paskel
bė ilgesnį straipsnį apie B . B. k ū 
rybą. Jame randame t o k i ų min
čių: "Brazdžionis savo kūrybi
niame kelyje niekad n e b u v o epi
gonas, pasekėjas arba kartojas tai,
ką kiti prieš jį b u v o atskleidę a r
išsakę. Brazdžionis atkakliai ėjc
savo keliu neatsižvelgdamas nei
į kritikas, nei į laiko bei sociali
nes nuotaikas.
Brazdžionio kūryboj
galima
Įžiūrėti dvi pagrindines kryptis:
pirmoji — D i e v o suradimas ir jo
išgyvenimas lietuviškoje
aplin
koje, ir antroji — poeto sielvartas
ir auka lietuvių tautai. Šie d u
motyvai niekad radikaliai neiš
siskirstė, bet iš tiesų ėjo drauge,
tik pagal reikalą ir nuotaikas d a u 
giau pabrėžiant tai v i e n ą , tai ki
tą motyvą...
Tur būt, šiandien n ė r a viete
lės pasaulyje, kur B. Brazdžionis
nebūtų lietuvių tarpe
žinomas,
skaitomas ar
deklamuojamas,
įskaitant ir okupuotą Lietuvą,
kur jis oficialiai draudžiamas,
bet slaptomis kartojamas, n e t per
spausdinamas...

Džiaugdamiesi poetą
turėda
mi savo tarpe, drauge t u r i m e pa
brėžti, kad jis niekad n e b u v o ša
lia mūsų, o visą laiką s u m u m i s " .
I. 2 8 apie B. B. atvykimą rašė
T ė v i š k ė s Aidai" ir per k e l i s n u 
merius rotatoriniai laikraštukai
— "Adelaidės lietuvių ž i n i o s " ir
norėjo — "Šventadienio balsas".
Lietuvis nesukengūrėjo!
Lietuviškos radijo v a l a n d ė l ė s
Camberroįe, Adelaidėje ir M e l 
DRAUGIŠKAS SUTIKIMAS
bourne pranešinėjo apie B. B. p o 
Kaip visose tarptautinėse kelio ezijos vakarus. Tik, kiek b u v o m e
nėse, ir čia atkeliavus, pirmoji informuoti, Sydnejaus radijo v a 
stotis — tai muitinė. Žingsniuo landėlė tylėjo apie poezijos v a k a 
dami i muitinę kalbamės, kad rą ir apie Vasario 16 m i n ė j i m ą .
šiame lėktuve tikrai nebus buvę Nepriklausomybės šventės proga
daugiau lietuvių, nes ilgoje ke buvusi skaitoma Eduardo M i e ž e 
lionėje kuris nors iš mūsų būtu laičio ir kitų okup. L i e t u v o s ra
m e nugirdę lietuvišką šneką. Bet šytojų kūryba. Poezijos vakarą
vos spėjome tai pasakyti, kai ša radijo valandėlės vedėjas rekorlia mūsų, irgi eidamos muitinės davęs, bet ar panaudojo savo p r o 
link, lietuviškai kalbėjosi dvi m o  gramai, nežinome. A p l a m a i yra
terys — jaunesnė ir vyresnė. U ž - J daug nusiskundimų S y d n e y liekalbinome. Pasirodo, motina ir• tuviškos radijo v a l a n d ė l ė s kultūduktė atkeliavusios į Australiją. riniu lygiu ir lietuviška krypti
Tik žmonių spūstis mus nuo jų mi.
greit atskyrė ir nebegalėjome ar
LIAUDIES MENO PARODOJE
timiau susipažinti.
Aerodrome svečio poeto laukė
Sydney bendruomenininkai: spec.
komiteto pirmininkas dr. A. Mauragis. ALB krašto valdybos vice
pirmininkas kultūros reikalams
dr. R. Zakarevičius. Sydney apy
linkės pirmininkas V. Saudargas,
A. Saudargienė ir "Mūsų Pasto
gės" redaktorius poetas V. Kazo
kas. Tačiau Brazdžionis Australi
joje buvo laukiamas jau visas pus
metis. Mat, pirmos žinios apie jo
atvykimą "Mūsų Pastogėje" pa
sirodė 1977. IX. 12, o konkrečiau
X . 17 numeryje. Detalų praneši
m ą su tikslia data ir provizorine
programa "Mūsų Pastogė" pa
skelbė š. m. sausio 30 d.:
"Vienas iŠ mūsų populiariau
s i ų poetų — Bernardas Braz
džionis i Australiją atvyksta va
sario 15 d. Su juo atvyksta... Juo
z a s Kojelis iš Los Angeles. Sve
č i a m s sutikti ir juos globoti Sydnejuje sudarytas specialus komi
tetas, kuriam vadovauja dr. A.

Mauragis. Jau sudaryta svečių

;

rr-.*r— "a?***r, *?*&-:? *r Stor
pirštienė, akordeonu pritariant
muzikui B. Kiveriui, padainavo
kelias liaudies dainas, o taip p a t
pademonstruotas Lietuvoje ga
mintas, silpnos kokybės filmas
apie M. K Čiurlionį.
Programą pravedė tautiniais
rūbais apsirengusi Ginta Viliūnaitė.
Čia teko susipažinti su simpa
tišku A L B krašto valdybos vice
pirmininku Vytautu Patašium,
kurio, gaila, vėliau nebegalėjau
sutikti ir pasikalbėti, nes rytojaus
dieną anksti turėjo jis išvykti į
metinį LB Camberros apyUnkės
susirinkimą. T a č i a u apie jį iš ki
tų teko išgirsti labai gerų atsilie
pimų.
Po programos dalyviai buvo
pavaisinti kava ir lietuviškais
kepsniais, ir visą vakarą iš juos
telių b u v o perduodama lietuviš
ka muzika ir dainos.
Parodoje b u v o išstatyti ne tik
tautodailės eksponatai, bet pa
teikta ir geros informacinės me
džiagos: Lietuvos žemėlapis ir įra
šai su istoriniais faktais bei oku
puotos Lietuvos padėtimi.
D ė k o j a m e parodos organizato
riams už gražias pastangas, ten
ka iškelti v i e n ą gal ir n e visai
pagirtiną faktą. Akis užkliuvo u ž
miniatiūrinės lietuviškos koply
tėlės, kur lietuvišką ornamentiką
dengia stogelis. Jokio religinio
ženklo. Gal dėl koplytėlės mažu
m o tai ir pateisinama. Tačiau s u
objektyvia moksline tiesa neside
rina a i š k i n a m a s i s parašas: "Lith u a n i a n cross — roofed pole. It
represents the cosmic tree. It i s
erected on special occasions: o n
arrival at the n e w member to t h e
family, the recovery from the i l lness o r a good crop. O r to pay
respect to the d e a d one".
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CLASSI.FIEO
R E A L
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Budraitis ReaHy Co.

ĮTairhg p*ek±q pastrtokmtas nebran
giai ii mošų tmmomo.
O08M0S PAKCELS EXPRESS

B S A L

E S I

TINLEY PK. -

JillIlHliUIllIlUIIIIIIIIIIIHIlIlIlIUIIIII

PARDAVIMUI MOTORAI

A T E

BY 0WJU5R

9 m . raised ranch. 4 or 5 bedrms.
Turime 4 motorus, labai gera
Panelled family room with a fire- me stovyje, kurios galite įsigyti
Mes s u 60 kitom namų pardavi
place. 2V2 batbs. Centr. air-cond. labai prieinama kaina. Firmų var
įstaigom aptarnaujame pietva
SIUNTINIAI j LIETUVĄ mo
3y 2 car garage, elec. doors. Side dai ir specifikacijos yra sekančos:
karių Cnkagą — tas daug pagrei
833S S. Hmlsted SL, Chicago. UI. S0«06
drive. Nice sun deck 532-6598
1. IPesttaghouše motor 3 pfaase,
*5M W. SMh S t , Oilcago, m . 6*«8t tina pardavimą ir pirkimą.
Tatef.i taB-9787 — 264-33*0
L 5 HLP., 60 eycles, 220-240 V. —
NORINTIEJI
Vytautas Vahurtiaaa
$1540
PARDUOTI AR PIRKTI

tiHiitumiuiiuimiiiiiiiitiummiiumiiii!

arba išnuomoti botą

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

be jokio įsipareigo^mo skambinkit
mums.

-

,

.

.

.

Rimtas Nantu
Pardavimas

2. Kirable Motor, 1 pftaae, 54 JHJ»,
60 eycles, 220 V.
$154)0
8. KimUe Motor, $ «fceae, 1 HJP,
60 cyctesk 220 V
$15410

Ir
Parke
gabiam i
Taip pat, abejojant dėl turimo * J!!!?*
žmogui.
Pigus.
Į DRAUDIMO, ar norint andausti 1 • " • * « • " » » • $16,900.
*«*"»•

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

AUTOMOBILĮ, GTVTTHS
****** **&*** gama* netoa
NAMA
ir SVEEKATA maloniai jujns pa- ano Chtcagos, prie ežero didelis na
mas
ir 3 akrai Žemes. Daug Htų prie
j tarnaus
statu. Svarus oras, aplinka ir namas
TeL 376-1882 arba 876-5996
tinka pastoviam gvvemmuL $45,000.
BALYS BUDRAITIS
HUinuMuuuimuiuiiiMiiiiuuiiiiiiiiiiini
Modernas 15 metų muro namas.
424S W. SSrd S t , Ouoago, m
IIIIIUlUnillHHIIII
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
PACKAGE ESOPRFSS AGESCY
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar767-0600 a i t e 778-9371
MABHA NOREIKTENS
ouetee Pke. Aukšta kokybe. 2ema

Alfe iadukctton Motor, S
9 HJP.. 60 eyote, 220-240 V.
$25.00

Tfoefontiokite —

L05-9500
umauitttiiHtiM«muHHiUiiiii>*M>

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos g w o s rūšies
prehes. Maistas Iš feuropae aandeltu.
2S08 W. «» 8L, ChK3»«o. m . *062».
TEL. — W a 5-8787
IIIIIIItlIlIlIlIlIlimilllllllHllllllilIlUIIIIIii

NORVEGIJOJ ŽVĖRIŲ IR

PAUKŠČIŲ STOTYS

Norvegijos gyventojų skai- į
čius nepasiekia nė keturių mi- !
lijonų (be kolonijų), šis kraš-;
tas tari dvidešimt tūkstančių]
kilometrų pajūrio juostą, valdoj
apie penkiolika tūkstančių sa
lų. Nuo seno čia rūpinamasi
gamtos apsauga. Pirmasis gam
tos apsaugos įstatymas Norve
gijoje išleistas dar 1910 metais.
Gamtos apsaugos tarybos inicia
tyva 1960 m. Norvegijoje buvo
išskirta 16 teritorijų, 6000 kva
dratinių kilometrų, nacionali
Juk jau tokia paprasta tiesa, niams parkams kurti. Kol kas
kad kryžius yra krikščionių reli- sukurti ne visi
nacionaliniai
giios simbolis. Lietuviškos koply parkai, bet šito laukiama arti
tėlės taip pat. "Koplytstulpiai", miausiais
metais. Nacionali
"stogastulpiai", "gyvybės" arba niuose parkuose saugoma kalnų
"Kosminiai medžiai" — tai s o  tundra, slėniai, upės, kriokliai,
vietinės eros produktai, bandomi pelkės ir miškai.
Be to, val
Įteisinti į lietuvių liaudies m e n o stybės
direktoriatas
įsteigi
tradicijas. V ė l i a u Melbourne kal keturiasdešimt miško rezervatų,
bantis apie tai s u vienu žymiausiu kur iš esmės saugomi primity
Australijos skulptorių, Karališ vūs spygliuočių miškai. Steigiakos T e c h n o l o g i i o s instituto skulpmi ir lapuočių miškų rezervątūros skyriaus vedėju Vincu J o į tai.
mantų, jis apie tuos "stulpus" 15Labai dideles reikšmes turi
sireiškė kaip apie lietuvių liaudies meno tradicijų profanaciją. pelkių apsauga. Pelkės teikia
Tas "stulpų" mitas mokslo var daugiausia duomenų istoriniams
du kuriamas vienos Californijos tyrinėjimams, remiantis žieda
universiteto lietuves profesores ir dulkių analize, čia veikia žvė
pirmoje eilėie siūlomas svetimie rių ir paukščių stebėjimo sto
Mšk.
siems. Atrodo, turėtų būti elgia tys.
masi priešingai; pasišaukti moks
— Pasaulis neužmoka žmo
lo talkos mitams aiškinti, bet ne
mokslo vardu mitus kurti. Gaila, gui až t a i ką jis žino; užmo
kad ir Australijoje tas "mokslas" ka už tai, ka iis daro su savo
žinojimu.
— ML Forman
nekritiškai buvo priimtas.

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T
Išnuom. apšild. 3-jų kamb. bucas
rūsy o r e s n i o amž. asm. Pilnai ap
statytas. Marąuette Pko. Skambint
po 7 v. v., treč. ir sekm. visą dieną
t * 737-7568

M I S C E L L A N E O l ' S

SIUNTINIAI { UETUV4
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 406$ Archer Ave
CMeago, UL 60632, teJef. 927-9080

Pagerbkime mūsų

MOTINAS

6 kamb. naujo tipo
ir garažas. Centr. oro Šildymas ir
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas.
KasIS atiduoda už $38300.
5 kamb. labai modernus maro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir
Kedzie. $39.800.
Gražus platus sldypas ir garažas
Marquette Parke. Vertingas pirkėjui.
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas
nusileido
iki
$38,500. Marąuette Parke.

Vddis Real Estate
2625 Wes* Tįsi Street

HELP WANTED

VYRAI

MACHtVE SHOF li£AD MAN
We are s. ataiapiive, eie builriing &
machine Joto shop.
Our worl£ is
varted A interesttog.
We need a
macirine shop lead' mao witb set-up
eetp. oc mills & drlHs for our nlght
shift. Benefits lncl. profit šnarins
& overtime. Manor Tool & Mfg.
Co., 9200 Ivanhoe St., SchiUer Park.
Gan S78-2O20

OFFSET PRESSMAN
2nd sbift. Heidl. 4C 4/c & 2/c. Eacerience aecessary. FuU or part tune.
Good working condmions. AU benefits.
CaO F o r A p p o i n t m e m 663-5429

SEMICEM&N
•

Expauding oommercial laundry route
needs EXPERIENCED men
TeL 737-7200 ar 737-8534 operation
to repair 5PEID QUEEN and Maytag
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
laundry machines. Mušt be thorough
Brigjtton Parke: 21 buto mūr. Nuo- in English. Top salary. CALL 3345578
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
miniakai patys šildo. Daugiau kaip
dimai ir pilna apdrauda.
$36,000 metinh} pajamų. Kaina: 5 me
TEL. — W A 5-8063
tų pajamos.

O V I N G

V A L O M E

Marąuette Parke: Didelis mfir 6
kamb. bungalow. Gazu Šildomas,
įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500.

REWINDERS
ORDER PICKERS

•

Material H a n d l e r s

Turime pirkėjų — trūksta namų Paper converter company is inter25 metai kai be pertraukos tarnau viewing now for employment from
JUNE to NOVEMBER with petestial
jame lietuviams ir ių draugams.
for permanent employment Located
7-M08 Š I M A I T I S
R € A L T Y 2 miies north of Eisenhauer.
CaD for appoiatment
Insurance — Income Tas

KILIMUS IR BALDUS
visų rflaiu griadia.
J. BUBNYS — TeL

(iniiiimHHiiHiiiiiunmiHHiiHMiimimi 2951 W. 63rd S t 436-7878
10% — 20% — ZO% gg— I g į Į t o
bUlo pas mos

FR A N K

ZAP0LIS

S208H West M*h Stree*
Chicago, mtDote
Tdef. «A 4 - M M
UIIIIItllinUHIUUHflHUiUIIUiiU3}gUiHMH
IIIIUIlIlHlimillUHi

M. E 11 M K 0 S
KOTAKT P T B M C
OTOOKB TAX
9EBVUm

Valdymai
Draadfanal — Income Tax
NoteriatM — Vertimai

BELL

REALTY

D t M E S I O

MlfiLIlAS TV

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

įjungdami jas į šį

THE F0RTY TEARS
OP O A R K R E S S
Paratt Or. imam Vi
Mae artoruKui Uotuviu kovo*
I ans5u kajba »wert*

DRAI1GB

RADIO PROGRAMA

V T B A I

I B

MOTERYS
- .

• . » • . • • • • •

Bmdery HandWarker
Apply 8:30 AM. to 4:00 P M .
Monday t i r u Friday.

Spalvotoa ir Papraatoa. Radijai
Sterao Ir Oro VeilatuvaL

2S46 W eeth 84, WL TM-14M

ST. CLAJCB MFG. CORP.
129 2Sth Ave^ BeOvood, Illiaots
,TEJL — 547-7500

OFFSET PKESSMAN
MABQTJETTE PARK
HeideJberg
Kord also small Chlet.
2-ja; butų po S adeg. marintai 11 Good opportunity
for printer witli
metų senumo. Atskiros Šildymo sis eiperience. Also:
temos. Garažas. Arti 73 ir RockweU.
C A M C B A M A N & STKIPPEK
$58^00.
U. W. Side
BUTŲ N T O K A T M A S
CaJ! day or eveniiųjs. 282-0968

4250 Sflt M»|ifew>n«4t tot 254-7450
Taip pat daromi V K R T T M A I .
OnONTC tfkvteOmal. pOAomJ
PTLTETTBfiS PEA8TMAI to
ldtakte bkutkal
J.
B A C E V I Č I U S
«HIIII
MSft So. Kedrfe Ave. — 778-2288

TELEVIZIJOS

specialų
SIdney aerodrome mes su Bern.'
Brazdžioniu
išsiskyrėme.
Ji
pasiėmė globoti poetas Vincas ir
šv. M i š i ų devindienį!
dr. Genovaitė Kazokai, o mudu
su žmona atsidūrėme svetingoje
Mauragių pastogėje. Kiek pasil
sėję vėl visi išvykome į Sydney
MOTINŲ DIENOS ROVEttA - GESUŽES & - I 4 d. d.
pajūrius, kur daug gamtos grožio,
smėlio ir merginų, bet nuodė
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
mių tai nematėme. Vakare nu
Si noveca, } vllniaiia Auaroa Vartų StebukL Gaiisatingumo ir
vykome į Bankstown (Sydney
Nepaliaujamos Pagalbos fe£- Dievo Matiaą Mariją, bus ceiebruomiesto dalis) miesto biblioteką,
mūsų motin na, pnaaiitei, ooivaa, močiutes ir žmonas,
kur įvyko lietuvių liaudies meno
g y v a s ir mirusias.
parodos atidarymas Pakvietimus
su informacinėmis žiniomis apie
ReOcftdamas/a dadz^maą at
lietuviškus audinius ir gintarą
) * 1 * T . Mi4n,
siuntinėjo Bankstown miesto ta
ryba, tačiau pačios parodos orga
gyva/mirusi
nizavimo naštą nešė dr. G. Kazokienė.
Parodos atidaryman susirinko
apie 100 žmonių, kurių didelė
dalis ne lietuviai. Kalbą, paryš
kindama reikšminguosius Lietu
vos istorijos momentus, pasakė dr.
G. Kazokienė. Teisingai nuŠvie-;
tė ir dabartinę Lietuvos padėtį so- į
vietų okupacijoje. Po paskaitos

m m m š m t m m m m m m m Ė m m š m Ė m m

GUIDE

PARDAVIMUI

5. K. SMITM C0MPAMT
2857 N. Westera Ave.

VSattbiių karDettų naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles.
Kreipkftėa 1 '•Draugo'* adminis
traciją visais panašiais reikalais
Busite pstsalrlnfl mūsų patamavi-

WANTED — MOTERĮ S
• " -

" " ' "

S E C R E T A R Y _ LEGAJ.
Shopping center developers need capabie, matese person witb good secretarial skills, shorthand, typing. Legal experieDce esse&tiaL Good pay.
Excellent working conditions. Located
off Edens Expressway. Call 288-8383.

COOK TRABfEE A DIETARY AIDĖS
needed for Foz Valiey Nursing Cen
Apaimoka skelbtis dien. DRAUGE, ter in S. Elsin, UI. Under new mannes jis plačiausiai skaitomas lie agement. Those applying mušt be
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai thorough in English and have own
nos yra visiems prieinamos.
Transportation. Coatact Dietknan
•87-SS-o
H E E P

W A N t E D - I A L E

A F E M A L E

*
Seniausia UetuvlŲ Rsdto
ma Naujoj Anįfiįoį
Ii
WNSR 1380 banga, veikia
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių Zimų santrauką Ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdufeės
pasaka. Sia programą veria Stepo
nas Ir Valentina Minkai- Biznio
reikalais kreiptis | Bsitic Florists
— geilų bei dovanų krautuve, SOS
Ė. BroadwsT. So Boston, Mase
02127. Telefonas 28*0489 Tsn pat
gaunamas dienraštis "Draugas** kr

Manulactiiring Pbmt Has BsoeOent Openings Fort

MAINTEIIAJICE MEN PACKERS 0PERAT0RS
— Al I S h i f t s —
Good Startinę Wages and Merit Inrreases.
EvpfTienoftd er VVfll Traki
Our Benefit Package is a m n g the Best in the Ootmtry,
includiig Broad Health Coverage — Broad Dental —
Profit Sharing and Peosion Platn.

Apply 8 to S P.M. orCaU 296-8118

THOMPSON BTOUSTRIES
I7»7 U. Wiiihrof 0rH D M Plalaes, III.

w^XdA<sox»a«2ai
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PARENGIMAS CHtCACOJ
G r u ž ė s 5 d. — Vakaronei Birželio 11 d. — Altos Cicero
jaunumu, ruošiama Liet. fronto skyriaus ruošiamas birželinių
bičiulių Jaunimo centre.
įvykių minėjimas Šv. Antano
parapijos salėje.
Gegužės 5—14 d. — Jaunimo
centro metinė meno paroda.
Birželio 17 d. — Brighton
Parko Liet. namų savininkų ge
Gegužės 6 4 — Motinos die
gužinė Vyčių salėje ir sodelyje.
nos minėjimas, ruošiamas Mar
Birželio 17—18 d. — JAV ir
ąuette Parko lit. mokyklos, pa
Kanados LJS politinė konferen
rapijos salėje.
cija Jaunimo centre.
— Panevėžiečių klubo pobū
Birželio 17—18 d. _ Amer.
vis - vakarienė B. Pakšto sa
liet.
inž. - arch. s-gos Chicagos
lėje.
— l i e t u v i ų fondo suvažiavi skyriaus narių ir jų šeimų va
saros išvyka "Gintaro" vasarmas Jaunimo centre.
— Lemonto lit. mokyklos pa į vietėje.
vasario balius St. Constantine
Birželio 18 d. — Šakiškių klu
Hellen graikų parapijos salėje.
bo gegužinė Vyčių salėje ir so
Gegužės 6—7 d. — Dzūkų delyje.
— Jaunimo dainų koncertas
dienos Jaunimo centre.
Jaunimo
centre.
Gegužės 7 d. — Motinos die
— Kun. A
Tamošaičio 25
nos minėjimas, ruošiamas Chicagos Anglijos - Britanijos lie metų kunigystės šventė Jauni
mo centre.
tuvių klubo šaulių namuose.
— Irenos Veleckytės baleto
Liepos 7—22 d. — Jaun.
ir muzikos studijos koncertas skautų,-čių stovykla Rako sto
Jaunimo centre.
vyklavietėje.
— V y S ų senjorų gegužinė
Liepos 16 d. — Zarasiškių
— Motinos pagerbimas Vyčių
klubo gegužinė Vyčių sodelyje
salėje.
— LKMA paskaita sociali ir salėje.
niais reikalais Jaunimo centre.
l i e p o s 23 d. — Baifo Chica
Gegužės 13 d. — Cicero litua gos aps. ir skyrių gegužinė Ponistinės mokyklos vakaras šv. lonia Grove.

MOŠŲ KOLONIJOSE

PADĖKA

BiržeHo 9 d. — Iz Motekaitienės dainavimo studijos moki
nių koncertas Jaunimo centre.

BELGAI IR KINAI
(Atkelta iš 3 psL).
kur Li Hung Tsjang stovi vidu
ryje, nors jo visai ten nebuvo.
Vėliau vicekaralius
aplankė
Antverpeno žvėryną, kur gavo
dovanomis papūgų ir kitų paukš
čių ir išvažiavo j Kinija., jokios
prekybos sutarties nesudaręs, nie
ko neužsakęs ir nieko nepirkęs...
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dovams, o taip pat visiems daly
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D
praėjusiems
gražiu
giedojimu
prie
ris patalpino gražu
straipsnį. Pa-!
v
turiningesnės Maldos dienos. Dė vavusiems šv. Mišiose.
Maldos dieną. Paskelbsiu kolegi ramą teikė Šv. Kazimiero vienuo
Worcester, Mass.
kojame organizacijoms ir jų va
joje, pranešiu pažįstamiems Holy lijos seselės su jų vadovaujama
MALDOS DIENA
Trinity parapijoje. Norėčiau ir Šv. Kazimiero pradžios mokykla, i
Amerikos Lietuvių Romos ka pats dalyvauti, bet tuo laiku pri Naudojome ir telefoną, pagal cen
talikių Moterų sąjungos 5-ta kp. valau kolegijoje laikyti Šv. Mišias" tro valdybos nurodymą, kurį šia/
balandžio 23 d. pravedė Maldos Kun. prof. St. Yla iš Putnam, dieną pavadino Telephone Pray-,
dieną mūsų kolon^bje, prašant Conn. rašo: "Ačiū už kvietimą ethon diena. Dėka mūsų kuo
Dievą, kad arkivyskupas Jurgis dalyvauti ark. J. Matulaičio beati pos narės M. Česienės dukrelės;
Matulaitis butų greičiau paskelb fikacijai skirtose pamaldose, svei mokytojos Gražinos Čėsnaitės vi-i
tas šventuoju. Taip pat buvo kinu patį sumanymą ir jo pristaty sa Maldos diena buvo įrašyta iri
meldžiamasi ir kitomis svarbio mą spaudai. Tikime bus gražių radijo bangomis bus perduota įi
mis intencijomis, kurios anksčiau vaisių. Tokiu keliu reikėtų eiti Lietuvą. Ji dar turėjo pasikalbėji
visiems". Gauta ir daugiau gra mą apie arkiv. J. Matulaitį ir ve- Į
buvo paminėtos spaudoje.
Sąjungos narės, "Nevėžio" ir žių atsiliepimų, bet yra truputis damą beatifikacijos bylą su kun.
"Neringos" tuntų skautai ir skau ir apsnūdimo kitose kolonijose. prof. St. Yla, kuris yra daug knygų \
tės, LB jaunimo tautinių šokių Siuntėme laiškus į mūsų diecezijos parašęs apie ark. J. Matulaitį ir j
gimnazijos
(highs- apie Maldos dienos organizavi- i
sambūris "Žaibas", Dr. Vinco kolegijos,
chools)
ir
pradžios
mokyklas,
skel mą su kuopos sekretore. Moterų
Kudirkos šaulių kuopa ir kitos
bėme
per
lietuvių
radijo
progra
sąjungos 5-tos kuopos valdyba dė
organizacijos rinkosi į Šv. Kazi
mos
valandą,
kurios
vedėjas
yra
koja Šv. Kazimiero parapijos vy
miero parapijos salę iš kurios, va
E.
Meilus,
jr.
Jis
mielai
talkinin
rų chorui. Solistui V. Roževičiui
dovaujant Moterų Sąjungos 5
kavo.
Rašėme
į
vietos
amerikieir
vargonininkei O. Keršytei prikuopai, ėjo i Šv. Kazimiero parapi

jos bažnyčią, grojant maršą varnininkei O. Keršytei. Žmonių be
veik pilna bažnyčia Altorius pa
puoštas geltonų, žalių ir raudonų
gėlių puokštėmis.
Šv. Mišias koncelebravo šv. Ka
zimiero parapijos asistentas kun.
B. Uždavinis, MIC, parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, ir
svečias iš Putnam, Conn., Mari
jos Nek. Prasidėjimo seselių ka
pelionas kun. prof. St. Yla. D a 
lyvavo ir gausus būrys seselių iš
Antano parapijos salėje.
BugP* 5—12 d. — Liet fron Putnamo. Taip pat didelis šios
Gegužės 14 d. — LB Vid. Va t o bičiulių stovykla Dainavoje. parapijos pagelbininkas kun. J.
Bakanas. Klebonas kun. A Miciū
karų apygardos atstovų suva
Rūgs. 29 — spalio 1 L — Mė
nas pasakė pamokslą apie arki
žiavimas Jaunimo centre.
gėjų meno
paroda Jaunimo
vyskupą Jurgį Matulaitį, jo atlik
Gegužės 19—27 d. — DaiL centre, rengiama Putnamo se tus darbus ir supažindino, kaip
Vytauto Igno dailės darbų pa selių rėmėjų.
vyksta beatifikacijos byla ir koki
roda Jaunimo centre.
Spalio 1 d. — Madų paroda, darbai reikalinga atlikti. Dova
nas prie altoriaus nešė Centro val
Gegužės 20 d. — Poezijos pa ruošiama Putnamo seselių rėmė
dybos pirmoji vicepirm. G. Kaneb
vasaris,
ruošiamas
Chicagos jų Jaunimo centre.
pirm. J. Mack, išvykus svarbiais
poezijos draugijos Amerikos leSpalio 6—15 d. — Jaunųjų
reikalais i kitas kolonijas ir Mo
gijono Don Varno posto patai- akademikų meno paroda, ruo
terų sąjungos 5 kuopos pirm. P.
pose.
šiama A S S Chicagos skyriaus.
Hassett. Kun. B. Uždavinis pa
Spalio 7 d. — "Nerijos" tun sakė trumpą pamokslėlį anglų
Gegužės 21 d. — "Sandaros"
kalba ir sukalbėjo
maldą
gegužinė Vyčių sodelyje ir sa t o vakaras Jaunimo centre.
lėje.
Spalio 13 d. — Ak. skautų prie arkivyskupo Jurgio Matu
— "Aido" choro koncertas, sąjūdžio metinė šventė Jaunimo laičio. Giedojo Šv. Kazimiero pa
rapijos vyrų choras, vadovauja
ruošiamas P U S Ryšių centro centre.
mas varg. O. Keršytės. Solo Šuber
Jaunimo centre.
Spalio 14 d. — "Ateities" va to Ave Maria solistas V. Roževi— Kr. Donelaičio lit. mokyk
karas Jaunimo centre.
čius. Dalyvavo Šv. Kazimiero
lų XVII metinė pavasario šven
— Anglijos - Britanijos Bet. vienuolijos seselės, kurios vado
t ė Jonynų sodyboje, Chesterklubo rudens balius Jaunimo vauja mūsų parapijos Šv. Kazi
ton, Ind.
centro kavinėj.
miero mokyklai, Lietuvos Vyčių
Gegužės 26 d. — M. MotekaiSpalio 21 d. — Lietuvos duk Centro valdybos pirm. A Miner,
čio fortepijono ir vargonų stu
terų dr-jos rudens balius Jau įvairių organizacijų pirmininkai
dijos koncertas Jaunimo centre.
ir vietos bei iš kitų kolonijų at
nimo centre.
Gegužės 26-27 d. — Lietuvių
vykę
lietuviai.
Spalio 22 d. — SoL Danos
poezijos dienos Chicagoje, Jau
Stankaitytės rečitalis Jaunimo
Buvo renkamos peticijos, ku
nimo centre.
centro salėje.
rios bus persiųstoa i Romą. Mo
Gegužės 27 d. — šaulių s-gos
Spalio 28 d. — Lietuvių fon terų sąjungos 5-tos kuopos tiks
centro valdybos ruošiamas pa
do banketas Sabre Room, Efi- las buvo šią Maldos dieną pra
rengimas Šaulių namuose.
ckory Hills.
vesti plačiausiu mastu, todėl iš
— Kun. A Lipniuno ateiti
Spalio 28—29 d. — Balfo siųsta laiškai į Vokietiją, Kana
ninkų kuopos balius Jaunimo
XLX
seimas švč. M. Marijos dą, Italiją, Centrinę Afriką, toli
centre.
mąjį Sibirą, kur ištremti kenčia
parapijos salėje.
Gegužės 28 d. — Chicagos
Lapkr. 3—12 «L — VU l i e  mūsų sesės ir broliai. Tėvų Sale
Anglijos - Britanijos lietuvių tuvių fotografų foto darbų pa ziečių centro direktorius iš Itali
klubo gegužinė, ruošiama Vyčių roda Čiurlionio galerijoje, Jau jos kun. M. Burba rašo: "Mes vi
sodelyje ir salėje.
si saleziečiai, seselės ir kiti jungsinimo centre.
— Marąuette Parko L i e t na-. Lapkričio 5 d. — Poeto Bėra. mės kartu su jumis maldose ba
mų savininkų organizacijos ge Brazdžionio lyrika dr. J. Brie landžio 23 d. Jūs dar ilsėsitės
gužinė Bruzgulienės darže.
džio muzikos harmonijoje Jau nakties poilsyje, o mes jau busime
pradėję Maldos dieną."
nimo centre.
Birželio 3 d. — J. Puodžiūno
Lapkričio 18 d. — Zarasiškių
Neaplenkėme savo laiškais ir
baleto studijos vakaras Jauni
klubo
rudeninis
parengimas Amerikoje lietuvių kolonijų. Kun.
mo centre.
šaulių namuose.
dr. V. Cukuras iš Woodstock
Birželio i d. — Chicagos
Lapkr. — 25 d. — Marąuette l Conn., kuris yra Annhurst kole
Aukšt. lit. mokyklos m. metų Parko liet. namų savininkų ru-i gijoje profesorius ir tos kolegijos
užbaigimas ir abit. išleistuvės.
deninis balius Marąuette Parko kapelionas, rašo: "Labai puikus
I projektas ir sveikintinas surengti
— Dariaus - Girėno lit. mo parap. salėje.
kyklos užbaigtuvės
Jaunimo
centre.
— A. Jurgučio piano studijos
mokinių
koncertas
Jaunimo
centre.

Birželio 10 d. — Altos ruošiamas birželio skaudžiųjų įvykių
minėjimas Jaunimo centre.
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A.

A

ONA KRYŽEVIČIENE
Mirė balandžio 6 dieną 1978 metais. Buvo palaidota balandžio
10 dieną Lietuvių Tantmese kapinėseNuoširdžiai dėkojame kunigui KireiHui už maldas koplyčioje, šv.
Mišią atnašavimą ir ož palydėjimą j kapines. Solitsei poniai Giedrai
tienei už giesmes bažnyčioje. Laidotvių direktoriui ponui Evans ir
sūnui. Visiems aukojusiems šventoms Mišioms. Tauragės klubui už
gėlest velionei Nuoširdi padėka už maldas koplyčioje ir už palydė
jimą velionės j amžiną poiMo vietą. Lietuvos Dukterų, draugijai už
taip gražiai sukalbėtą rožančių. Lietuvių Pensininkų draugijai už
grabo nešimą ir taip gausiai dalyvavusiems, palydint tavo nare j
amžino poilsio vietą.
Elena ZeJbKbė m vyn Staram, Jūratė ir Edmundai Zagafeiai
fa- Vincas PavtteJm

A. A.

VLADAS SKIRMUNTAS
Gyveno 4710 — 28th Avenue, Kenosha, Wisconsin.
Mirė bal. 30 d., 1978 m, Kfięs iš Skaudvilės. Taura
gės apskr. Amerikoje išgyveno 29 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Markūnaitė), sūnus Jonas, marti KaUhy, duktė Aušrelė, žentas Arū
nas Liulevieius, anūkai Vėjas ir Gytis, duktė Daina, žen
tas McGary, brolis Balys Jacikevičšus, jo žmona Bronė ir
sūnus Linas, kiti giminės, draugai k* pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradieni Mishler kepi. 708 —
57th Street, Kenosha Wisconsin.
Atsisveikinimas ir rožančius 7 v a i vak. koplyčioje.
Laidotuvės įvyks trečaad., geg. 3 d. 9:30 vai. ryto bus at
lydėtas | Šv. Petro bažnyčią, 23 St. ir 30 Ave. kampas, ku
rioj 10 vai. ryto bus atlaikytos šv. Mišios už vteMcndes sielą.
P o pamaldų bus nulydėtas į- St. George kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Žmona, sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai.

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. SAIDAS Ir NERALDAS F, BAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. CalHanila A T M M
Telefonai U 3-8440 ir LA 3-9852
4605-07 Sotrtti Htrmltagt

AVMM

Tetefaoas — YAnb 7-1741-2

Mažeika S/Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOJTH YVESTCRN AVE

Buvusiam Vilniaus Universiteto Hunianrtarinių Moks
lų Fakulteto Dekanui

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

staigiai mirus, jo ŽMONAI, DUKTERIMS ir SŪNUI bei
jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.
A* ir M- Vaišniai

•

<f&®.
A. A.

AGOTA

STANISLOVAITIS

KUČINSKAITE
Gyveno Cicero, Illinois.
Mirė geg. 1 d., 1978, 6 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leo Stanis, duktė Eu
genija Braun, anūkai James Braun su žmona Donna. ir Clifford
Stanis, 2 proanūkės, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų dr-jai — amžina narė.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet VasaitisButkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero,
Laidotuvės įvyks ketv., geg. 4 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų bus nulydė
ta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstaNuliūde: Sunūs, duktė, anūkai ir proanūkės.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidatuvli DfrskHriv Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PRILUPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABAMUSKAS
3307 SO. UTCASKA

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirus staiga atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą mamą, uošvę ir senelę, kurios netekome
1973 m. gegužės 4 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą 5 sv. Mišios bus atnašauja mos: geg. 4 d. 7 vai. vak.
Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje; geg. 5 d. 7 vai. ryto T. Marijo
nu koplyčioje ir Wind90r, Kanadoje; geg. 7 d., sekmad., 12:30 vai.
popiet šv. Jurgio bažnyčioje ir šv. Judo bažnyčioje, Pbarr, Texas.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti pamaldose ir kartu su mums pasimelsti už a. a. Agotos Ra
dzevičienės sielą.
Nuliūdę: Mete Terašė Urbonienė, sftaūs Broniu*. Vytas ir Algis

TeL Y Ardu 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N0S
2314 W. 23rd FLACE
Vfrtfnia 7-6672
2424 W. 69tfc STREET
TeL REpublic 7-1213
11028 Sootiiwest Hlgkvfay, M o s Hffls. BOL
TeL 974-4416

PETRAS NIEUONAS

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A. AGOTA RADZEVIČIENE

AVE.

TeL LAfayette 3-3672

4348 SO. CALIPORMA AVE.

P. RU0MIR
TeL YArds 7.1138-39

3319 SO. LITUAN1CA AVE.

POVILAS 1 RIDIKAS
TeL YArds 7-1911

3354 SO. HAL0TED STBfET

VASAITIS - MITKUS
1444 8 0

IX.

TeL OLjupfe 2-1063

r\
DRAUGAS, antradienis, 1978 m. gegužės mėn. 2 d.

įį.

wt

'

PAGERBIANT VELIONĮ KANKINĮ

x Vida Kuprytė, Daiva Mar
Jautriomis pamaldomis buvo Prancūzijoje, talentingas, yra
kelytė, Jonas Juozevičius ir Ta
Chicagoje, jėzuitų koplyčioje, sukūręs jaunimo dainuojamų
das Klimas penktadienį, gegu
bal. 29 d. paminėta keturių sa dainų, 30 nv išbuvęs Pagirių
•P t
V w •
žės 5 dieną, Jaunimo centro ka
vaičių sukaktis nuo mirties kun. klebonu, mirė kaip Dievo karei
vinėje kalbės tautinio sąmonin
Eugenijaus Sabaliausko, sale vis, klausydamas išpažinčių Pa
gumo temomis. Moderuos Pet
' ziečio, mirusio Lietuvoje kovo žymėjo, kad mūsų persekioja
ras Kisielius, jr. Pradžia 8 vai.
27 d. šv. Mišias, vadovaujant ma tauta nėra Dievo užmiršta,
1
vakaro,
vysk. V. Brizgiui, drauge aukojo puošiasi Kristaus , vainiku, kuris
x Auroros, BL, LB apyL
kunigai: A. Sabaliauskas (ve labai erškėčiuotas. Lietuva Die
A. a. prof. dr. Joną Pori
lionio brolis), L. Zaremba, V vui brangi kaip Kalvarijos kal
ną, jo mirties ir laidotuvių pro valdybos naujasis sąstatas: Do
.- .
micėlė
Vizgirdienė
—
pirm.,
Ma
Rimšelis, J. Urbonas, P. Jaku- nas. Negali pražūt taip talentin
ga, gražiai paminėjo "Mūsų ži
levičius, K. Trimakas, V. Gutau" ga tauta.
nios" — Jaunimo centro Ch> rytė Vizgirdienė — vicepirm.,
Maldą sukalbėjo kun. J.
kas, A. Naujokas, J. PrunsMs *r
cagoje biuletenis, redaguoja Algis Venckus — kult ir šviet.
*'"''^SMlMiii
Prunskis,
ir vyko skaniai pa
saleziečiai
kunigai:
P.
DeCristoreik.
vadovas,
Vytautas
Vizgir
mas Antano Saulaičio, SJ. Pa
ruoštos
vaišės,
kurių metu sve
bal,
J.
Davie,
E.
Fraggioni.
Me
teiktas jo laidotuvių ir akade*į da — ižd., ir Bonaventūras Ja
lodingai giedojo Gimimo švč. M čius globojo J. Šimaitienė. Vie
mijos aprašymas, atspausdinta blonskis — narys. Kontrolės
Marijos par. choras, diriguoia- nas stalas buvo nuklotas la'dokomisiją
sudaro
Petras
Vizgirda
12 nuotraukų. Viršelis pa
mas A Lino. vargonais oa'v tuvių ni'otraukomis. ?al'a pasta
puoštas paskutine velionio nuo — pirm., Adelė Vizgirdienė ir
dint K. Skaisgiriui. Gausiai susi tytos velionio stambios nuotrau
Juozas Vizgirda.
trauka.
rinkusius
pamaldų dalyvius ma1 kos. Pažymėtina, kad velio
X "Draugo" romano premijos
x Dariaus-Girėno lituanisti
jteikime, kalbant už mecenatus nės mokyklos mokslo metų už- Vydūno Jaunimo Fondo 25 metų sukakties minėjime, prof. dr. Tomui Remeikiui buvo įteikta Fondo 1977 dingai nuteikė ir soL M. Mom- nio kūnas išbuvo tris paras pa
šarvotas bažnyčioje, ir dieną —
m. pasižymėjusio jaunesniosios kartos kultūrininko premija. Nuotraukoje iš k. į d. Fondo vald. pirm kienės giesmės.
Adą ir Andrių Skučus, įsi beigtuvės ruošiamos birželio 4 Vyt.
:
Mikunas. dr. Remeikis, vald. nariai J. Variakoji inė ir V. Garbonkus
Nuotr J Tamulaičio
Pamoksle vysk V. Brizgys naktį skambėjo giesmės bei bu
brovė klaida: Pasakyta — And d. Jaunimo centre, ši mokykla
priminė velionio pasišventimą, vo grojama gedulinga muzika.
rius Skučas, baigęs Praboje karo neseniai atšventė savo 15 metų
mažėjantį Lietuvos kunigų skai- Po vaišių kun. A. Sabaliaus
akademiją, nepriklausomoj Lie veikios sukaktį, šiuo metu jai
Čių, gyvą tikėjimą prispaudime kas padėkojo vyskupui V. Briz
tuvoj buvo pulkininkas. Turi vadovauja prityręs pedagogas
ir skatino rūpintis naujais pa giui, kunigams, dalyvavusioms
būti: Andrius Skučas, baigęs Juozas Plačas.
šaukimais, kad galėtume nešti seselėms kazimierietėms, cho
Prahoje aukštąjį mokslą, kaip;
x Jonas Adomaitis, Tmley
"LAIŠKŲ LIETUVIAMS"
lusia šio šimtmečio pradžios Sonata ir Edv. Balsio Drebulytė dvasinę stiprybę, kai Lietuva rui, jo vadovams, solistei, daly
mišk. inžinierius Lietuvoje —
vavusių draugijų atstovams:
XIX VAKARONĖ
tamsiomis mūsų tautai dienomis išdykėlė (fragm. iš "Eglės Žal bus išlaisvinta.
Klaipėdos krašte vadovavo me Park, DL, aukojo 7 dolerius.
Lietuvos Dukterims, šauliams,
Po
pamaldų
Jaunimo
centro
AčiiL
šviesų idealizmą ir meilę žmo čių karalienės" baleto).
džio pramonės įmonei.
Niekas
akivaizdžiau
neparo
kavinėje buvo gedulo programa birutininkėms, ramovėnams, jur
X Dr. Petras Buinauskas, 61
gui Šatrijos Raganos mintys
Po programos svečiai pakviesX WOPA radijo stotis Cbido
greit
prabėgančio
laiko,
kaip
priminti velionį. Programą pra barkiečiams, giminėms, pažįsta
m. amžiaus, darbavęsis St.
— laiškai tebėra brangūs, aktu ti pasivaišinti, kur prie kavos
cagoje, veikianti banga 1490, šį
tradicijomis
tapę
mūsų
kultūri
vedė akt Živile Numgaudaitė. miems, kurie dalyvavo, progra
Charles mieste, šeštadienį stai
alūs dar ir šiandien.
puodelio dar ilgai daūntasi mū- Meniškai buvo perteiktas R mą pravedusiai akt. Numgau
vakarą gegužės 2 d. 10 vaL 30
nio
gyvenimo
įvykiai
Vienas
Laidoja
min., "West Suburban" progra ga mirė Chicagoje.
tokių yra ir šis "Laiškų Lietu Iš rašytojos kūrybos — Irkos Z T ^ l ^ T " ^ ' r Ū p e * ^ Brazdžionio eilėraštis "Esu mir- daitei, seseriai Viktorijai, kuri
mas
trečiadieni.
moje, perduos anglų kalba pa
viams" vakaras, kasmet subu tragedijos, Mėlynosios mergelės, ciais, pabendrauta su p r o g r a - ^ Paskaityta ištrauka velio velioniui broliui buvo suruošusi
,
sikalbėjimą su kun. J. Prunskiu
X Anka *'Drangtti' atsiuntė: riąs skaitytojus bei bičiulius pa Sename dvare. Tikruoju keliu mos atlikėjais, pasidžiaugta kul nio laiško, broliui rašyto 5 die primicijas, o dabar čia — laido
apie Lietuvą ir Chicagos lietu po 4 dolerius — Petras M. Sta sižmonėti bei pasidžiaugti lietu — ištraukų su jsijautimu per tūringai praleista vakarone. Kai nos prieš mirtį. Iš daugelio gau- tuvių vaišes. Pasakojo, kaip vevius.
ras, Jonas Švarcas; po 3 doL — višku žodžiu, vis gražiai bekles- davė aktorė - režisierė Živilė geso paskutinės kavinės šviesos, tų užuojautų perskaityta vysk • lionis brolis, lankantis kun. Anjau buvo vėlyva naktis. J. T. V. Brizgio, saleziečių provincio- j tanui, parodė randus nuo komux Emilija čekienė, Liet. tau A. Banevičius, J. KohL Visiems tinčiu svečioje Amerikos šalyje. Numgaudaitė.
Toliau
"L.
L."
redaktorius
tinės sąjungos darbuotoja
ir dėkojame.
k> iš New Yorko, rašyt V. ši- nistų bizūnų, graudžiai nusakyRodos, dar tik vakar sveikinkun. J. Vaišnys, SJ, pakalbėjo MARQUETTE PARKO NAMŲ maičio iš Saudi Arabijos bei pa j damas, kaip buvo mušimu, šūti
<Lu h
buvusi pirmininkė, pereitą sa
x Rožė Daukšaitė, Woodha'
-"
rainių
konkurso
SAVININKŲ BANKETAS
vaitgalį buvo iš New Yorko į ven, N. Y., atsiuntė auką. Ačiū. laimėtojai, o štai — jau prasku- apie žurnalo konkursus, jų da
reikšta dalyviams padėka kun- viais terorizuojamas, kad sutiklyvius
ir
mecenatus,
pasidžiaug
Chicagą atskridusi. LTS Cicero
A.
Saba'iausko ir velionio sese- tų būti pranešėju, bet velionis
,bėję vieneri metai. Šiandien vėl
Marąuette Parko lietuviai na rų Paulinos Dambrauskienės ir išliko nepalaužtas.
damas,
kad
ir
vienų
ir
antrų
vis
skyriaus vadovybes pakviesta,
X Abituriento dėmesiui! Abi-į turime naujų laimėtojų; šioje
mų savininkai surengė linksmą Viktorijos Orentienės vardu.
dalyvavo to skyriaus 20 metų turientaį kurie gavote anketas: jaukioje seklyčioje juos tuoj dar netrūksta.
Visas šis velionio kankinio
sukakties minėjime ir pasakė | į jums rengiamą pristatymo ir į sužinosime, o kartu pasimėgau- Seka konkurso akto — pro pavasario banketą balandžio
Kun- dr. V. Rimšelis savo kai prisiminimas, lyg laidotuvės
pagrindinę kalbą. Skyriaus pir susipažinimo pokylį ir dar jų ! sįm e dailiuoju žodžiu ir muzika, tokolo skaitymas. Iš jo sužino 22 d., Marąuette Parko parapi boj priminė, kad velionis kun. j laisvame pasaulyje, praėjo jaujome, kad vertinimo komisija jos salėje. Banketą pradėjo Eugenijus turėjo 65 m. am- dinančiai iškilmingai ir įspūdin
mininko Prano Kašubos lydima, negrąžinote, prašomi nedelsiant Į T o k i o m i s ^ t f ^
„ ^
N.
1977 m. skelbtojo konkurso ra draugijos pirm. Juozas Skeivys. žiaus, buvo mokęsis Italijoje, gaL
užsuko į "Draugą", domėjosi
J.Pr.
B
l r
P
8
!
5
S
L
S
?
^
^
f
^
l
u
ž
u
b
a
l
i
e
n
ė
atidarė
X
I
X
"L,
L."
0
šinius įvertino taip: pirmoji pre Pasveikino visus ir pasidžiaugė
spaudos darbais ir kalbėjosi su nei, 11037 S. Befl Ave., Chicago,
dienraščio vadovais. Sekmadie DL 60643, teL 238-6378. Sve- žurnalo rašinių konkurso vaka mija nepaskirta; antrąja pre gausių svečių skaičiumi. Supa
balandžio 28 d. įvykusią
nio vakare kalbėjo Lietuvių te čius taip pat prašome dalyvauti j ronę,
į į ^ į J a u n ^ ; centro" k a v i mija apdovanotos Nina Gailiū- žindino su žymesniais svečiais
levizijoje.
nienė (Knoxville, Tenn.) ir Gra ir pristatė finansinių įstaigų
abiturientų pokylyje u* rezer '
nėje.
žina Kriaučiūnienė (Lansing, stalus.
X Stasys Kivėnas, praėjusį vuoti stalus pas V. Aleknienę.
Laiškai, aplamai, rašomi gra Mich.) — joms tenka po 100 Vladas Garbenis maloniai pri
šeštadienį važiuodamas iŠ Flo Pokylį rengia Liet. Mot Federa
— Panevėžyje, dailės parodų
J. A. VALSTYBĖSE
ėmė svečius. Aleksandras Atutis
ridos į Chicagą, buvo sustojęs cijos. Chicagos klubas ir Abitu žiausiais žodžiais, kad ilgai bū ų do'erių. Premijų mecenatai: Br.
_
.
_
.
'rūmuose,
buvo suruošta iš Rypristatė meninės dalies išpildytoplento pakrašty, kai į jo masiną rientų motinų komitetas gegu- atmenami, todėl buvo ir gražu | ir P r . Vitai bei Br. ir J. VeselSu Tašyt. Tomu Venclova _-„
. - ~ T „^Ą^,
Aniu
trenkė sunkvežimis ir vietoj už žės 20 d.. 7 vaL vak. Sheraton ir prasminga, kad vakaronės kai. Trečioji premija — 75 dol. J . - Vacį H M , ir š į v a k a r , ruošia F i l i a i , akaut, E f c t t S t r o T ^
mušė. Buvo 40 metų amžiaus. Inn restorane, 9333 S. Cicero programa pradėta Šatrijos Ra- — tenka Nijolei Gražulienei (iš Smith,
kurie
pasikalbėjimo j s .gos Los Angeles skyrius, šia
būdu
(aukštaičio
ir žemaičio) proga bus pristatyta jo naujoji
Ave.
(pr.).
ganos-Pečkauskaitės
kūryba,
kė
Haseicrest,
BĮ.);
mecenatas
Vyt
— Naujas viešbutis pastatyLiko motina Aleksandra, žmo
linksmino
svečius.
Klebonas poezijos knyga — "98 eilėras- tas Marijampolėje (dabar KapVizgirda.
Ketvirtoji
premija
na ir 5 vaikai, kurių vyriausias
"
"
skiriama Daliai Staniškienei iš kun. Antanas Zakarauskas su čiai". Programą praves dr. sukas), turįs 160 vietų. Projek
16 metų.
Clevelando. 50 dol. mecenatė kalbėjo maisto palaiminimo mal Algis Avižienis. Vakaras įvyks tavimo darbus atliko arch. A.
x Albina Normantienė, Elidą ir pasveikino pilną salę prisi dr. Z. Brinkio rezidencijoje ge Kačinauskaitė.
Stefa Rudokienė.
zabe'h, N. P., maloniu laiškeliu
Mecenatų vardu žodelį tarė J. rinkusių linksmų svečių. Svečiai gužės 13 d., šeštadienį, 7:30 vaL
padėkojo "Draugui" už tikslią
Veselka, laikydamas garbe būti patenkinti vaišinosi D. Kuraus- vak. Kadangi vietų skaičius ri mtiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SEMONTAI OTLARE
GAUDYS APGAVIKUS
informaciją, atnaujino prenume
betuviškos spaudos darbo tal kienės pagamintu skaniu mais botas, norintieji dalyvauti pra Advokatas JONAS GIBAITIS
Illinois gubernatorius ThompDidžiajame O'Hare aerodroratą ir atsiuntė 9 dolerių auką.
kininku; jis skatino rašančius tu. Stasys Patlaba pranešė do šomi iš anksto pranešti apie
son paskelbė, kad sudaromas j j ^ a p į e ~tris mėnesius tęsis paNuoširdžiai dėkojame.
6847 So Kedzie A v e n o e
dalyvavimą. Bus proga įsigyti
kurti kilnius, dvasią keliančius vanų aukotojų pavardes.
x Pijns Domeika, Rochester, 30-ties žmonių vienetas, kuris j grindiniai pakilimo i r nusileidi- rašinius bei kovoti su neretai Dovanų paskirstymą pravedė naują poezijos knygą ir pabenI ei . ;76-3.'i99
N. Y., savo sveikinimus "Drau gaudys apgaulingai imančius pi mo takų remontai ir gali būti mūsiškėje spaudoje pasireiš S t Patlaba, J. Skeivys, P. Pat- drauti su autorium. Los AngeChicago, Illinois 6062d
gui" parėmė pinigine dovana. nigus iš vargšams gydyti skirtų sulėtintas lėktuvų judėjimas.
kiančiais neetiškais poreiškiais. labienė ir M. Simokaitis. Ra- les filisteriams skautams vado- Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
Medicaid sumų.
Dėkojame.
i Konkurso dalyviams atstovą- guolio varžyboms vadovavo Juo- vau ja i n l Edmundas KulikausYPATINGA OPERACIJA
gestad. 9 vai. iM 1 vai. d.
PASIDAVĖ
N
l ė
zas
Bacevičius.
Kitus
patarna-.
kas.
x Liet Gailestingųjų Seserų
Vienos Cikagietės Margaritos' ™\_ ^
Gražuhenė padėkojo
iinHiiniiimiiiifittiiHiiMiiiiiiiiniiiMiiin
vimus atliko: Kostas Repšys-, |
- Iš Los Angeles į Toronto
Vienas iš Weatherman po
už
įvertintas
pastangas
ir
pasi
S-gos metinės šv. Mišios bus at
O'Rourke, 52 m., koja buvo iš
našaujamos geg. 7 d., sekmadie grindžio maištininkų — John gelbėta persodinant 24 col. ve džiaugė, kad išsakytieji žodžiai A Gudauskas, Juozas Zenkus, Lietuvių dienas vyksta šv. Ka IIIIIHHIINlIHIlIlHIIHItlIMItltlIlIinilllllll
zimiero parapijos choras, spor
nį, 10 vau. ryto T. Jėzuitų ko Fuerst — ieškomas dėl nusikal ną, kuria kraujas maitino nau — lūkesčiai išvysta dienos švie R Andriukaitis.
,
S t Patlaba padėkojo svečiams to klubas "Banga • ir rinkti
plyčioje už a. a. mirusias nares. timų 1969 metais vykusių riau jagimį iš motinos kūno (umbi- są — spaudos puslapius.
Po pamaldų bendri pusryčiai su šių metu Chicagoje, pasidavė lical cord). Operacija padary Kad vakaronė taptų tikrai J už gausų dalyvavimą ir iškėlė Lietuvių bendruomenės seimo
Šeimos nariais. Prašome daly Cook apskrities administracijai ta šv. Elzbietos ligoninėj. Ma pilna dvasios atgaiva, progra draugijos valdybos pastangas atstovai: Vytautas Vidugiris ir
vauti pamaldose ir pusryčiuose. Tai jau penktas tos rūšies pa noma, kad tokia operacija bu mos pradžioje išgirstą žodinę kuo ilgiausiai išlaikyti Marąuet Jonas Činga. Vyksta ir daug pa
vienių asmenų.
kūrybą seka muzika. Rašytoja te Parko apylinkę lietuviška.
(pr.). bėgėlis, pasidavęs teisingumo vo pirma Chicagoje.
organams. Jis kaltinamas mu
N. Užubalienė į estradą kviečia Ruikio orkestrui grojant lie
X Mildos Kvietytės pasakų šimu, priešinimuisi policijai, da TIKRAI BUVO PIKTA ŽIEMA
DIDŽ. BRITANIJOJ
mūsų daugelio kultūrinių rengi tuviškas šokių melodijas, paten
knygelę "Kalnuose" viena litu lyvavimu minios riaušėse.
x Lietuvių sodyba tvarko
Rodos reikėtų greičiau už nių talkininkus Manigirdą Mo- kinti svečiai toliau linksminosi.
anistinė mokykla įvedė trečiame
ma.
Ji ruošiasi š. m. vasarą
Rengėjai
reiškė
padėką
sve
miršti
buvusią
žiemą,
tačiau
tekaitį
(piano)
ir
Pov.
Mariuką
ĮKLIUVO TEISINES K£
skyriuje skaitymo priemone, ki
priimti
pas save didesnį vasa
apie ją dabar skelbiamos sta (smuikas). Muzikos menininkai čiams, o svečiai klausinėjo,
t a — užsakė didesnį kiekį mo "Areštuota Ariene Otis, 30 m.,
tistikos rodo, kad jos tikrai vakaronės dalyvius pradžiugino kada turės tokią malonią progą rotojų skaičių.
kyklos bibliotekai, trečia — nu baigusi teisės studijas mergi
— Lietuvių namų bendrovės
negalima užmiršti, nes ji buvo Pr. Ha«idelio keturių dalių pabendrauti. Stasys Patlaba
pirko apdovanoti deresniems že na, kaltinama iš šalpos fondų
susirinkime
Londone dalyvavo
iijTIšft viena sunkiausių. Šimtą dienų
mesniųjų
skyrių
mokiniams apgaulingai išėmusi
42 akcininkai, atstovavę 3807
'
temperatūra buvo 10 laipsnių
mokslo metų pabaigoje ir t t doL Ji padariusi 505 nusikalti
akcijas. Iškeltas reikalas plėsti
žemiau normalios. Buvo rekor
Jei likusios mokyklos ryžtųsi mus.
Lietuvio sodybos veiklą, statyti
dinių šalčio dienų, kokių nebu
tą knygelę kuriuo nors būdu pa
joje namukus.
vo šimtmečio bėgyje. Sumušė
BRANGSTA
PIENAS
naudoti, siūlome kreiptis tiesiog
— Bradforde, Lietuvių ben
Chicagoje pieno galionas pa visus sniego iškritimo rekorį leidyklą (Pasakų Fondas. *540
drijos susirinkime gražiai pami
So. CampbeH Ave., Chit „ BL brangęs apie 6 centus. Kovo dus, kuris išgulėjo nenutirpęs
nėta kankinė Nijolė Sadūnaitė.
60629). Mokyklos, užsakiusios mėnesį pragyvenimas Chicagoje ilgiausią laiką,
f naują bendrijos valdybą iš
I
nemažiau kaip dešimt egzem pabrango 1.1%.
Dienraščio "Draugo" admi
BEISBOLO
DIENA
rinkti: Alf. Gudas, A. Kadžiopliorių, gauna 25 r< nuolaidą.
nistracijoje
galima pasirinkti įINVALIDŲ SAVAITE
Beisbolo profesionalų rungtynis ir L. Šilingaitė.
(pr.).
vairių liaudies meno darbų: me
ūlinois valstijoje ir visoje nių metu Chicagoje White Sox
OKUP.
LIETUVOJE
džio, keramikos, drobės, taip
v 1978 m. kenonių į Vilnių Amerikoje gegužės 14—20 d. parke, Bridgeporte. šįmet bus ir
— Rašytojo J. Grušo tragiko pat gražiai papuoštų lėlių.
t vark rastis jau paruoštas. Tei skelbiama invalidų savaitė. D- lietuviams skirta diena. Anksmediją "Meilė, džazas ir vel
raukitės pas Marių Kielą. 6657 linois gubernatorius Thompson čiau yra buvę skirtos dienos
Apsilankykite j "Draugo" adpaskelbė
šią
savaitę
Illinois
vaimeksikiečiams
ir
lenkams,
kunias''
pastatė scenoje Karagan
So. Talman Ave., Chicago, HL
ministrariią ig pasižiūrėkite. Gal
dos rusų dramos teatras. Re
60629. teL 737-1717.
(pr.) stijoj, o Chicagos meras Bilan- rių metu jie galėdavo pademonH*s:tr- kai ka padovanoti -<»vo
dic Chicagoje. Tuo metu bus s'ruoti toms tautinėms būdinžisavo D. Draliukas, dekoraci
riminėms ar draugams
X Reikalinga raitininke — renkamos aukos invalidams, bus gas tautinio meno detales. Liejas piešė K. Andrejevas.
Jurgis
Janulaitis
Cicero
Laetuvių
namų
savininkų
susirinkime,
bal.
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Mutual Federal Savings and rengiami įvairūs parengimai, iš- tuvių diena bus birželio 17 d.,
— Steponas Stulginskis, ar
Draugo" adresas: 454.*> \Veat
d.
šv.
parapijos
salėje
pamoko
kaip
įsitvirtinti
biznyje. Dešiv Antano
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chitektas,
neseniai
atšventė
sa68rd
SU Chicago, 01. 60629.
AM » « n j .
^ i-- *<-~»Oj n e j e . cicero Namų eavuunkų pirm. Vaclovas Leščinskas
847-7247.
(ak.) dėti tinvalidams.
| klubu.
>
Nuotr, K. A- Ffr^ągk* X© 70 mėty amžiaus sukaktį.
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IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOS ŽINIOS

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"
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