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Maskvai nepatinka
naujas sekretorius

RAMANAUSKAITĖS TEISMAS
Kai mane paleido, neišdavė
net pažymos, kad buvau sulai
Nuo pat pirmos kalinimo die kyta, todėl darbovietė man da
nos kėlė siaubą visa vadinamų bar grasina atleidimu iš darbo
jų "auklėjimo namų" atmosfe už pravaikštas.
ra. Indai buvo nešvarus ir rie
Kokiais įstatymais Astravo
baluoti Buvo atvejų, kai pri prokuroras iš manęs atėmė bu
žiūrėtojai neleisdavo jų išplauti to raktus ir iki šiol jų negraži
net karstu vandeniu. Muilo ir no? Kodėl mane atitraukė nuo
rankšluosčio kartais prisieidavo darbo ir laikė areštuotą 25 die
laukti ištisą parą ir daugiau, nes nas, nors mano asmenybė, darbo
tuos dalykus išduodavo tik vir ir gyvenamoji vieta buvo išaiš
šininkas. Nebuvo jokių dezin kinta per porą dienų? Kodėl
fekavimo priemonių, nors sulai leidžiama fiziškai i r morališkai
kytųjų tarpe pasitaikydavo ser žlugdyti, šmeižti ir prievartau
gančių venerinėmis ligomis. Per ti niekuo nekaltus žmones? Ko
visą parą skambėdavo milicinin dėl pateisinamos i r užtušuoja
kų — prižiūrėtojų bjauriausi mos tokios tarybinio saugomo
keiksmai ir koliojimai. Sunku ir milicijos darbuotojų klaidos''
būdavo juos atitraukti nuo kor Kodėl laužomi tarybiniai įstaty-i
tų stalo ir prisišaukti -vandens, mai ir pažeidžiamos elementa
vaistų a r atidaryti langelį, riausios žmogaus teisės, kodėl
šlykštu būdavo klausytis pri trypiamas žmogaus orumas net
žiūrėtojų kalbų su kameroje paties prokuroro ir kitų aukštų
sėdinčiomis moterimis.
pareigūnų kojomis?
Į mano kamerą būdavo da Šie metai — saulėti, taikūs ir
romi Įsiveržimai. Nežinau Me saugūs Vaikų metai, o štai ne
no paliepimą tuomet vykdė pri tik tardytojai, ne tik darbo žmo
žiūrėtojai, ypač J. Patorskij, ku nių deputatai, bet net pedago
ris norėjo mane palaužti mora gai išdrįso prievartavimu ir
liškai. Reikalaudamas atsiduo bauginimu pasikėsinti į neliečia
ti jo glėbiui, jis laužydavo ma mas vaikų teises!
no rankas, o kad nešaukčiau —
Kokiu tikslu ir kieno įsakymu
užčiaupdavo burną. Sakėsi ga trukdoma pas Baltarusijos lie
lįs mane išprievartauti, ir apie tuvius atvažiuoti studentams,
tai niekas nesužinos. Skundai mokslininkams, folkloro rinkė
dėl J. Patorskio grubaus ir amo jams? Kodėl reikalaujama, kad
ralaus elgesio praslysdavo pro lietuviškos knygos būtų siunčia
viršininkų ausis, visiškai jam mos užsienio lietuviams, o Bal
netnikdydami mėgautis tolimes tarusijos lietuviams jų nuvežti
niais mano kankinimais. Net negalima? Kodėl ištisai lietuvit;
rugpiūčio 5 d., kai, pablogėjus gyvenamoje teritorijoje trukdo
sveikatai, man buvo iškviestas mas lietuvių kalbos mokymas,
gydytojas, Patorskis išdrįso, už kodėl lietuvių, kaip vienos už
laužęs man rankas, išstumti ma sienio kalbų, dėstymas ten įve
ne iš kameros neva tai tvarkyti damas tik nuo trečios klasės:
budinčiojo kabineto. Dėl mora Jei lietuviai yra piliečiai lygia
linės įtampos tuomet mane iš teisiai su rusais, tai jiems turi
tiko širdies smūgis, tačiau, vos būti atidarytos ne tik lietuviškos
man atsigavus. Patorskis tęsė klasės, kuriose visi dalykai dės
savo sadistiškus išpuolius.
tomi lietuvių kalba, bet lietuvių
Rugpiūčio 17 d iš Astravo apgyventose vietovėse, kaip Gi
atvyko tardytojas Bobrov. Jis riose ir Rimdžiūnuose, netgi lie
mane supažindino su parengti tuviškos mokyklos.
nio tardymo medžiaga ir paėmė
1979 m. rugpiūčio 22 d.
parašą, kad iškviesta atvyksiu į
A. Ramanauskaitė
teismą. Sekančią rugpiūčio 18
(Pareiškimas sutrumpintas —
d. buvau paleista namo.
Red.).

Maskva. — Prezidento Carrio paskirtas nauju valstybės
sekretoriumi Edmund Muskie
Kremliaus vadams nepatinka.
"Pravda" rašo, kad Muskie yra
linkęs užsienio politikoje į "va
nagų" pusę. Jis rėmęs Vietna
mo karą i r dabar dar remias
Izraelio ekstremistų politiką
Laikraštis klausia, a r Muskie
sugebės spirtis Brzezinskio mili
taristinei, prieš -sovietinei politi
kai. Informuoti Washingtono
sluoksniai mano, kad nesuge
bės, rašo "Pravda".
Edmund Muskie praleido s u
prezidentu Carteriu savaitgalį
Camp David, kur vyko pasitari
mai užsienio politikos klausi
mais. Trečiadienį jis pasirodys
senato užsienio reikalų komite
te, kuris turi jį patvirtinti se
kretoriaus pareigoms.
Kinija
pritarė sekr. Muskie paskyri
mui.

(Tprfnyi)
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MIRĖ JUGOSLAVIJOS
PREZIDENTAS TITO
Svarbus itesusirišusiy bloko steigėjas

Belgradas. — Sekmadienį Ju monė buvo nacionalizuota, ta
goslavijos vyriausybė paskel čiau partijos centras pavedė
bė: "Draugas Tito mirė". Tito, atskirų įmonių tvarkymą darbi
beveik 88 metų, kovojo su mir ninkams ir vietiniams vado
timi Ljubljanos ligoninėje nuo vams, jų taryboms. Žemės ūkių
sausio 12 d. Sausio 20 d. jam apie 85 nuoš. yra tvarkomi pri
vačių savininkų tačiau ūkis ne
buvo nupiauta kairioji koja
Tito kūnas bus traukiniu at gali būti didesnis kaip 25 akrai
vežtas į Belgradą ir laidotuvės
Už Maskvos neklausymą Tito
įvyks ketvirtadienį. įvairių val 1948 m. buvo išmestas iš komstybių prezidentai, karaliai ir interno. Jis pirmas parodė, kad
premjerai išreiškė dėl j o mir komunistai pasaulyje nebūtinai
ties gailestį i r kėlė j o nuopel turi mėgdžioti Maskvą i r jos
nus, išskyrus užsienio serbų, klausyti. Tokia laikysena pada
kroatų organizacijų vadus, ku rė nemažą įtaką Rumunijos par
rie tvirtino, kad Tito buvo bol tijai. Ją ėmė pamėgdžioti Al
ševikas, praliejęs daug kraujo, banija, Kinija ir kai kurios Va
varžęs žmogaus teises, diktato karų Europos komunistų parti
rius, kurį į valdžią pastatė jos.
Stalinas.
Prezidentas Tito sugebėjo iš
Sovietų Sąjunga irgi labai laikyti Jugoslavijos etninių gru
gražiai atsiliepė apie "socializ pių vieningumą Nors sunku
Izraelis nubaudė
mo įsteigėją Jugoslavijoje, apie mų buvo, kalėjimuose netrūko
Hebrono gyventojus kovotoją už taiką i r pažangą, politinių kalinių, federacija iš
Hebroną*. — Izraelitai su daug dirbusį taiptautiniam ko liko.
P a t s prezidentas mėgo gerai
sprogdino arabų mieste Hebro munistų ir socialistų judėjimui",
Tito.
pagyventi.
Daug kas jį vadino
ne keturis gyvenamus namus,
Po U-jo Pasaulinio karo par "pirmuoju komunistu karaliu
uždraudė gyventojams pasiro
dyti gavėse ir ištrėmė į Libaną tizanų vadui Tito pavyko s u  mi". Jis nešiojo ant pirštų bran
Hebrono merą bei religinį ara jungti į vieną federaciją dau gius deimanto žiedus, drabužių
Naujasis JAV valstybės sekretorius Edmund Muskie yra gerai susipažinęs ir su
bų vadą, šeiką Taminį. Ištremti gelį etninių grupių Jugoslavi- spintoje kabėjo įvairių spalvų.
Lietuvos reikalu. Cia jis matyti su poetu, tuometiniu Lietuvių Rašytojų
šviesiai mėlynų
miestų bur joje yra 22 milijonai gyventojų, daugiausia
draugijos pirmininku, Leonardu Andriekum Kennebunk Port, Maine, pranciš ir gretimų dviejų
iš
j
ų
serbai
sudaro
40
nuoš.,
'maršalo"
Tito
uniformų. Ju
mistrai.
Nors
penktadienio
puo
konų vasarvietėje.
Nuotr. dr. K. Amtorozaičio
limą pasigyrė organizavusi Pa kroatai 23, slovėnai — 8.6, ma- goslavijoje jis turėjo 17 vilų
lestinos Laisvinimo organizaci kedoniečiai — 5,6, Bosnijos mu rūmų, medžioklės pilaičių. Jis
ja, Izraelis įtaria, kad penkis sulmonai 5 nuoš., albanai — 5, turėjo keleivinį lėktuvą, kara
žydus nužudė ir 17 sužeidė vie montenegrai (serbų padermė) lišką jachtą, nesuskaitomą kiekį
2, vengrai — 2 ir turkai 1 nuoš. medalių ir dekoracijų
tiniai arabai.
Tito tapo Jugoslavijos prezi
Kubiečiai bėga
dentu 1953 m. sausio 14 d, ta
Popiežius Zaireje
Havana. — Amerika uždarė čiau komunistų partijos vadu
Mašssa, — šiandien popiežius
Kuboje, prie Šveicarijos amba jis buvo nuo 1937 metų Jugo
Reaganas ir Carteris laimėjo Teias rinkimus
slaviją
sudaro
šešios
respubli
Jonas Paulius II-sis atsisveiki
sados veikusią Amerikos inte
Indianapous. — šiandien pir- jį ir balsavo Juos dar žavi resų sekciją, kurioje slapstosi kos: Serbija, Kroatija, Slovėni na su Zaire ir skrenda į Keniją.
miniai rinkimai vyksta Indiano- j "Kennedžio" pavardė. Senato 308 vyrai, 6© moterys ir 12 vai ja, Bosnija - Hercogovina, Ma Kinšasoje nunia, besibraudama į
je, kur dar kartą paaiškės, a r rius gaudė meksikiečių bal kų. Jie visi yra gavę iš Kubos kedonija, Montenegro. Dar yra stadijoną, kur popiežius turėjo
neatėjo laikas senatoriui Ken- sus Kalifornijoje, Naujoje Mek vyriausybės vadinamą "salida", dvi autonominės provincijos: laikyti Mišias, sumindė penkis
Colorado
valstijose.
nedžiui prisipažinti, kad jis ne sikoje,
vyrus, dvi moteris ir du vaikus.
— leidimą išvažiuoti. Sakoma, Vojvodina ir Kosovo.
gali pasivyti prezidento Carterio, Prieš Texas balsavimą senato- kad tokių leidimų Kuba yra iš
Kai žlugo Austro-Vengrijos Susigrūdime sunkiau sužeisti 75
nežiūrint jo vidinių ir užsienio j rius aplankė Corpus Christi, davusi apie 200,000, tačiau pa imperija, buvo įsteigta kara asmenys, lengviau sužeista dau
padėties sunkumų. Indiana iš- Į San Antonio r Houstono meksi reigūnai daro įvairius trukdy lystė. Vidinės kovos kainavo giau 400.
rinks 80 demokratų delegatų. kiečių kolonijas. Jį visur ly mus,
1U
Popiežius įšventino dar 7 juo
kai ateina laikas išvykti, Jugoslavijai daugiau aukų, negu
Vienuolikoje kongresinių dis- dėjo žemės ūkio dailininkų uni-! " * ?^~ atstovybėj pasislėpę jų pareikalavo Hitlerio armijų dus Afrikos vyskupus, Zairei,
. _
__
„. ».
Amerikos
triktų delegatai bus paskirstyti
okupacija 1941 m. Stipriausia Burundžiui ir Sudanui. Popie
jos vadas Cesar Chavez. Tačiau kubiečiai bijo išeiti į gatvę.
pagal kandidatų gautus balsus.
jugoslavų
partizanų grupė buvo žių Zairėje lydėjo apie 90 įvai
ir ši meksikiečių parama nepa
Sekmadienį Key West uoste
Prezidentas Carteris 1976 metų
gen.
Draž
Michaflovičiaus vado rių Afrikos kraštų vyskupų.
dėjo Kennedžiui laimėti Texas viena senyva kubietė Maria
pirminiuose rinkimuose laimėjo
rinkimų
Montera, 67 m., išlipo iš laivo, vaujami "Cetnikai". Kita gru
Įkaitai kalinami
Indianą didele persvara. Už jį
Politinį galvosūkį turi Maine žengė kelis žingsnius, staiga ga pė buvo vadovaujama Josipo
jau pasisakė Hammondo, East
valstija, ypač jos gubernato vo širdies smūgį ir mirė a n t Broz, Maskvoje paruošto komu
jau puse metu
Chicagos ir Gary miestų me
rius, demokratas Joseph Bren- krantinės. Daug kubiečių, nau nisto, pasivadinusio Tito vardu.
Teherane*. — Amerikiečiai
rai.
nan. Jis turės paskirti naują jųjų ateivių, Floridoje lankė ka Jį rėmė sovietai ir britai. Kai
įkaitai
Irane kalinami jau pusė
Sen. Kennedy, lankydamasis Maine senatorių, kuris užims talikų bažnyčias ir išklausė šv. vokiečių kariuomene buvo pri
Gary mieste, puolė Carterio vi senatoriaus Muskie vietą, nes Mišių, kai kurie jaunuoliai — versta pasitraukti, Tito pasigrie metų šią savaitę Irano vy
bė Jugoslavijos valdžią ir 1946 riausybė žada atiduoti graikui
žimas pasipriešinti Maskvos bru daus politiką kuri skriaudžianti jis priėmė valstybės sekreto pirmą kartą savo gyvenime.
arkivyskupui Capucci žuvusių
kamam sovietiniam gyvenimo darbininkus ir žemąją klasę riaus vietą. Naujasis senatorius
Ne visi Floridos gyventojai m liepos 17 d. sušaudė Mkfaai- Irane amerikiečių kūnus.
būdui. Lietuvoje, labiau negu amerikiečių. Carterio finansi turės užbaigti sen. Muskie ka svetingai kubiečius sutinka Vie lovičių
Indijos spaudos agentūra pa
kituose
sovietų
valdomuose nė politika sukėlusi nedarbą, denciją, dvejus su puse metų. nas miestelis pasižymėjo savo
Tito daugiausia pagarsėjo,
skelbė,
kad nors Irano vyriau
kraštuose, rašo žurnalistas, yra aiškino Kennedis.
Politiniai stebėtojai sako, kad Klu Klux Klano skyriaus išsi kai po II-jo Pasaulinio karo at
sybė
oficialiai
neremia ginklais
jaučiamas prisirišimas prie Va
Šeštadienį paaiškėjo Texas gubernatorius Brennan pats šokimais.
Kubietis, prisipaži sisakė klausyti Maskvos. Jis,
karų. Lietuvius su Vakarais rinkimų rezultatai. Respubliko būtų linkęs tapti senatoriumi, nęs, kad jis buvo kalėjime, buvo gyvendamas Sovietų Sąjungoje, Afganistano sukilėlių, pastarieji
sieja ne tik istoriniai ryšiai, bet nų rinkimuose Ronald Reagan tačiau pačiam save paskirti būtų pradėtas koiioti, esą nusikaltė įsitikino, kad "darbininkų roju gauna Irano ginklų iš privačių
ir gausi išeivija, kurios įtaka gavo 52 nuoš. visų balsų, Geor negražu Spėjama, kad jis pa lių Amerikai nereikia. Bėglys je" nėra viskas labai gerai tvar šaltinių, daugiausia iš Irano dva
Lietuvai yra stipri, žurnalistas ge Bush 47 nuoš. Demokratų skirs mažai žinomą politiką, paaiškino, kad jis kalėjo dėl to, koma. Nors Jugoslavijoje pra- siškių — mulų
Amerikos naftos pramonės
Alan Philips pažymi, jog kata tarpe prezidentas Carteris gavo nepopuliarų, neturintį politinio kad atsisakė važiuoti į Angolą
šaltiniai
skelbia, kad Irano naf
likybė yra stipriausia lietuvių 56 nuoš., sen. Kennedy — 22. užnugario, o jam atlikus parei kariauti su komunizmo prie
tos
gamyba
sumažėjo iki
tautinės sąmonės atrama. At Daug delegatų liko nesusirišę, gą, gubernatorius pats kandi šais.
Japonai ieško
500,000 statinių per dieną, nors
vykusiam į Vilnių tuoj krinta į turį laisvas rankas konvencijo datuos 1982 m.
energijos
šaltinių
Irano naftos ministeris gyrėsi,
akis. kad sekmadieniais vienuo je balsuoti už vieną ar kitą kan
Stiprus kandidatas į senatą
— Prancūzijos Olimpinis ko
likoje dar atidarytų bažnyčių didatą.
Tokijo. — Japonijos premje kad pagamina L 3 mil. statinių.
būtų buvęs Maine valstijos gu- mitetas
nepritarė
Maskvos
yra pilna tikinčiųjų. Nežiūrint
Illinois gubernatorius Thomp- į bernatorius Kenneth Curtis, lai- Olimpiados boikotavimui
ras Ohira devynias dienas pra Prieš revoliuciją Tranas parduo
jau 40 metų trunkančio valsty son, kuris, sakoma, kampanijos j mėjęs rinkimus 1966 ir 1970
leidžia šiaurinėje Amerikoje davo po 4.1 mil. statinių kasNaujoje Zimbabvės respu
binio ateizmo, rašo Phillips, šeš pradžioje palaikęs John Connaly j metais. Šiuo met u jis yra JAV
Jo vizitas Meksikoje rišamas su j dien. Dabartinės gamybos vos
blikoje
pradėjo
streikuoti
anglių
tadienių vakarais bažnyčiose kandidatūrą, sekmadienį pasisa-j ambasadorius Kanadoje.
naftos prekyba Japonija tikisi užtektų vietinian Irano sunaudokasyklos ir cukraus plantacijų
matyti nenutrūkstama eilė ve kė už Reaganą, kuris šeštadienį
sudaryti su Meksika, kurioje Jirmu, rašo "Petroleum Intellidarbininkai.
dusių jaunų vyrų ir moterų, Texas valstijoje ir kituose de
— Irano ambasadoje Londo
Ohira praleido 4 dienas, ilgesnę gence* savaitraštis.
-^Prie Irano ir Sov. Sąjungos sutartį naftai pirkti. Šiuo metu
atnešančių krikštyti savo vai legatų parinkimo suvažiavimuo ne vakar pasigirdo trys šūviai,
KALENDORIUS
kus . . .
se laimėjo 130 delegatų. J M sprogimai, kai kurie iraniečiai sienos įvyko stiprus žemės dre Japonija gauna iš Meksikos po
laikomas jau nebesustabdomu išbėgo. Šias eilutes rašant padė bėjimas.
100,000 statinių kasdien. Ohi
Gegužės 6 d.: EJvodijus, Be
— Pietų Korėjoje įvyko Seou- ra bando gauti po 300,000 sta nedikta, Rokantas, Arga.
— Libano dešiniųjų krikščio iki respublikonų konvencijos.
tis dar buvo neaiški
Prieš balsavimą Testas valsti
nių milicijos vadas majoras
— Prancūzijos 'Le Monde" lo studentų demonstracijos.
tinių
Gegužės 7 d.: Stanislovas,
— Buvęs New Yorko miesto
Haddad, išleistas iš Izraelio li joje senatorius Kennedy buvo laikraštis skelbia, kad Irano gy
H Meksikos premjeras Ohira Į Donucelė, Butautas, Danutė.
goninės, kaltino Jungtinių Tau nuvažiavęs į Meksiką. Jis dėjo nybos ministeris Shamran pasa meras John Lindsay paskelbė vyks pas Kanados premjerą
Saulė teka 5:42, leidžiasi 7:53.
tų taikos kariuomenės Nigeri dideles pastangas laimėti Texas kė, jog tarptautinis teismas tu kandidatūrą į senatoriaus vietą j Trudeau, jis Kanadoje praleis
ORAS
jos dalinius, kad jie praleidžia valstijoje gyvenančių meksi rės pasmerkti Amerikos politi
— Nedidelis sprogimas suža- tris dienas. Japonija tikisi pirk
j Izraelį vykstančius palestinie kiečių balsus. Sakoma, kad ką Irane, tik tada bus paleisti iojo Egipto žydų sinagogos du- įtiKanadoje daugiau akmens anSaulėta, vėsiau, temperatūra
meksikiečiai didele dauguma už i įkaitai
čius teroristus.
dieną 65 i , naktį 45 l
ris Kaire.
glių.

NEPRIKLAUSOMYBĖ LIETUVIŲ SVAJONĖ
Kanados laikraštis "Tite London Free Press" atspausdino
Reuterio spaudos agentūros in
formacinį pranešimą apie Lie
tuvą. Tai agentūros korespon
dento Alan Philips įspūdžiai iš
apsilankymo Lietuvoje šių me
tų kovo mėnesį. Nepriklauso
mybė tebėra trijų su puse mi
lijono lietuvių svajonė, rašo
Žurnalistas, pažymėdamas, kad
lietuviuose tebėra gyvas nepri
klausomybės laikotarpio atsimi
nimas. Lietuvoje vis pasigir
sta protestų prieš sovietinę prie
spaudą, reikalaujama
laisvo
apsisprendimo teisės Pabaltijo
kraštams. Žurnalistas čia pa
mini praėjusiais metais Vilniu
je suimtą Antaną Terlecką, ku
ris drauge su 48-niais pabaltiečiais Maskvoje pasirašė laišką
Pabaltijo kraštų laisvės reikalu,
lietuviam taip pat rūpi apsau
goti savo kalbą, kuriai dabar
gresia rimtas pavojus. Kaip šio
pavojaus ryškų pavyzdį, žurna
listas iškelia faktą, kad Vilniaus
universitete, kuriame dėstomoji
kalba yra lietuvių, akademiniam
laipsniui gauti darbai turi būti
rašomi rusiškai. Lygiu būdu
Lietuvoje yra jaučiamas pasiry

CHICAGO, ILLTNOIS (50536

Indianos valstijos
pirminiai rinkimai

JONAS MIŠKINIS

KELIAS I SVEIKATĄ

Gyvenant išeivijoj,' lietuviško
jaunimo ateities klausimas kelia
dideliu rūpesčių. Kai gyvenome
savo tėvynėje, tėvams buvo tik
vienas rūpestis — suteikti galimy
bę augantiem vaikam pasiruošti
gyvenimui.

NESIRGTI IR SVEIKTI FAJfiGLVO UGDYMAS
JONAS

ADOMAVIČIUS,

!

TEYŲ RŪPESTIS AUGANČIU JAUNIMU

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 6 d.

MJ>.

KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 W«rt Garfield Blvd., Chicago, BL 60686

VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS (3)

pasakojama apie gimtąjį kraštą,
tai jau daug bus atsiekta.
Žodžiu, tėvų užduotis — iš
mokyti savo vaikus ne tik teisin
gai lietuviškai kalbėti, bet ir lie
tuviškai galvoti. Pagrindiniai šio
galvojimo bruožai yra lietuvių
kalba, papročiai, dainos, Lieturos
istorija ir geografija. Tik tėvų dė
ka šie dalykai gali išlikti jaunoj
kartoj.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Lietuvoj negrėsė pavojai nu
tausti ir užmiršti gimtąją kalbą.
Gydytojas gali pacientui pa bate) spuogų forma kartais page
DRAUGO premnerata mokama B anksto
Tos kilnios vertybės lydėjo jau
dėti ligą sustabdyti, bet ne rėja, kai prie <gydymo pridedami
metams y2 metų 3 mėn.
nuolio kiekvieną žingsnį: šeimo
pagydyti.
sulfones vaistai. Naujausi tyri
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
je aplinkoje ir mokykloje. Vai Tačiau svarbiausia tėvų parei
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
mai pasodė, kad per bumą pri
Margaret Waisman, M.D.
kas
žaisdamas
gimtuose
laukuo
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
ga — tai išmokyti vaikus lietu
imant vitaminą A (ar jo gami
se,
jau
nejučiomis
su
ja
su
Kitur
38.00
20.00
13.00
viškai kalbėti ir mąstyti Čia tė
nius — derivatives) galima su
Angliškai veido spuogai vadi
Savaitinis
25.00
15.00
augdavo.
Gimtoji
kalba
lydėjo
jį
vams talkon gali ateiti vaikų
kontroliuoti spuogus. Iki šiol bu
narni acne. Pagal Texas univer
mokyklon ir su ja neturėjo pro laikraštėliai, lengvo turinio pa
• Administracija dirba kas-j • Redakcija straipsnius taiso savo manyta ir anksčiau mūsų pra
siteto dermatologe profesore gyd.
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnešta, kad per bumą imamas vi Marija Kapa£inskien£ (kairčje), mo gos skirtis, išėjęs iš mokyklos sakos ir knygelės. Svarbu, kad iš
M. Waisman, iš daugelio spuo
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kytoja
Karolina
Klimavičiene
ir
Nijo
suolo.
eivijoje augęs jaunimas pamėgtų
taminas A neveikia spuogų gy
gu gydymo būdų sėkmingiausias
_
.
,
.
.
-:
^
I
anksto susitarus. Redakcija už
dančiai. Tuo reikalu mediciniški lė Grinciūtč džiaugiasi Lietuvio sody
Bet visai kitom sąlygom ir ap skaityti lietuvišką žodį. Žinoma,
• Redakcja dirba kasdien j s k e ! b i m ų t u r i n | neatsako. Skelbos Chicagoje ankstyvais gėlynais.
yra šis: 1 Sisteminis ir vietinis
tyrimai yra tęsiami
linkybėm bręsta išeivijoje lietu tėvui arba motinai po fizinio ar
s:o» — 4:00. šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
Nuotr. M. Nagio
antibiotikais gydymas; 2. Ben8:30 — 12:00,
protinio sunkaus darbo yra ne
j prašymą.
viškas
jaunimas.
Jie
susiduria
tik
zoyl peroxide želė ar skysčiai
Šiuo reikalu įdomu bus pami
lengva imtis dar mokytojo užda
su
svetima
aplinka,
svetima
mo
(gels and lotions) ir 3. spuogų nėti Lietuvoje spuogų gydymą.
vinių, tačiau kiekvienas tėvas tu
chirurgija. Angliškus pavadini Čia rašantysis Kėdainių gimnazi cid) turinčius muilus, valant odą. kykla, svetima spauda, kas mū
ri žinoti, kad jo yra šventa ir mose lietuvių kalba tampa naš giriamam pasakyti: „Tai mano
mus Įsidėmėkite kiekvienas ser jos 6-je klasėje turėjo spuogų vei Čia svarbu kovoti su riebalais. To šy mokykliniam jaunimui daro
būtina
pareiga tai daryti.
laite. Nemažai yra ir tokių, ku mamytė taip pasakė, tai mano tė
dėl
nereikia
odos
tepti
viso
nepaprastai žymios įtakos, kuri
gantysis — kitaip nepajėgsite iš de Gimnazijos gydytojas Savic
rie
didžiuojasi, kad jų vaikai iš velis taip liepė tarti... mums na
kiais
riebalų
turinčiais
vaistais
juo toliau, tuo daugiau tolina
mintingai bendradarbiauti su an kas prirašė ilgos vaistų eilės re
Kad
planingai
būtų
tas
auklė
moko
svetimą kalbą ir savąją bai mie tai įprasta".
gliškai kalbančiu dermatologu. ceptą veido tepimui. Mokyt Juo (angį. cold creams, moisturizers, nuo viso, kas yra lietuviška. Ne jimas vykdomas, reikia turėti V.
Gilinkitės į esminius spuogų rei zas Paukštelis, pastebėjęs ištep creamy facial elieaners). Pakar lietuvių kalba, svetimi papročiai Čižiūno knygą „Tautinis auklėji gia užmiršti. Kai kurie tėvai vis
kalus kiekvienas sergąs — be to tą veidą pasakė, kad veido spuo totinas tokiais riebalu turinčiais braute braunasi jaunon atžalon. mas šeimoje", kurioje vaizdžiai dar neįvertina žalos, kurios jų
— Amerikoje 82% moterų dir
vaikai patiria, gimtos kalbos ne
kių pastangų nesulauksite galimo gų neturės tas, kuris gers žuvies vaistais odos tepimas gali dvi ne
ba
ne todėl, kad joms būtina,
nurodoma,
kaip
turi
būti
auklė
Šioje ligoje palengvėjimo. Liga y- taukų po valgomą šaukštą kas geroves sukelti: 1. gali paaštrin Taigi tėvams, kurie nenori, jami vaikai lietuviškoje šeimoje. išmokę.
bet
kad nori dirbti.
ra labai atkakli, pas kai kuriuos dieną. Niekas negalėjo tada pa ti vos prasidedančius spuogus; 2. kad jų vaikai nutoltų nuo lietu
Išeivijoj
gyvenimo
sąlygos
Drąsiai galima sakyti, kad tik
labai sunki ir nemalonių komp aiškinti, kodėl tie taukai gydė gali kai kuriems suaugusiems su vybės, tenka visu rimtumu susi tie tėvai sugebės savo vaikus prie ryškiai rodo, kad tėvų mokykla
likacijų iššaukianti. Labai rimtai spuogus. Dabar žinoma, kad žu kelti spuogus, kurių jie niekada rūpinti. Juk esamom sąlygom vai savęs išlaikyti, kurie neleis jiem turi atlikti lietuviškos mokyklos
Advokatų Draugija
kai tegali būti auklėjami lietu
nėra turėję.
gilinantis į šios ligos sunkaus gy
uždavinius. Bet kur yra šeštadie
vies taukuose yra gausus kiekis
Yra įvairių muilų turinčiu sie viškoje dvasioje tik pačiu tėvų. nutolti nuo gimtosios kalbos, ku ninė lietuviška mokykla, ten pa VALDEMARAS BYJLAJHS
dymo pagrindus, kiekvienas gali
vitamino A. Iki šiol spuogų gy ros bei salicylinės rūgšties. Visi Vadinasi, vaiku auklėjimu ir lie rie ras laiko savo vaikam pasi
tikėtis laimingos išeities. Tiek tė
VINCAS BEIZGYS
dymui vitamino A gaminiai bu jie geri veido odos valymui. Ne tuvišku mokymu turi persiimti ir švęsti ir papasakoti apie Lietuvą reiga savo vaikus jon leisti ir pri
vai, tiek sergančiųjų artimieji bei
sidėti
prie
mokyklos
išlaikymo.
Teisiu daktarai
ir jos gražią praeitį, kurie diegs
patys sergantieji, pasilaikykite il vo vartojami išoriniai (ne per svarbu jų pavadinimas — jis vis susirūpinti tėvai. Jei tėvai ir ne jiem tėvynės meilę.
Kalbos
meilė
ir
jos
grožio
nuo
2458 W. 8»th Street, Ctrioago, m.
gesniam laikui visus šios ligos bumą — sisteminiai) — vieti kitokio fabrikanto kitaip vadina turi pasiruošimo mokymo dar
voka
pirmiausiai
turi
gimti
šeiVisi teL 778-8000
Rūpintis savp kalba visai ne- i moję- Kokis džiaugsmas vaikui lireikalų rašinius. Sis yra trečiasis niam spuogų tvarkymui. Netoli mas. Vaistinėse paprašius muilo bui, vis vien turi surasti laiko
Valandos pasai susitarimą
moje ateityje gal pasitcirtms sėk turinčio sieros ar minėtos rūgš pamokyti savo vaikus gimtosios
iš eilės.
mokytojo
mingiausias spuogų g> dymas var ties — kiekvienas tokį muilą gali kalbos. Ir jei į juos bus kalbama sunku ir labai įdomu. Juk * « - , tU3Jiistii<x m o k y k l o j
vijoje niekas nepersekioja gimto
Kiekvienas spuogas pas kiekvie tojant, kaip Lietuvoje, vitaminą
šeimoj tik lietuviškai ir dažniau sios kalbos. Niekas nedraudžia
gauti.
ną yra skirtingo intensyvumo. A per bumą.
jos išmokti. Svarbiausia, kad vai
Atsimintinas minėte muilo
Gydymas kiekvienam savitai pri
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
D R. K. G. B AL U KAS
Spuogų gydymas labai greitai vartojimas. Pacientas turi veidą puodukas jogurto, savo gamybos kai namie ir tarp savęs kalbėtų
taikomas. Ir pas tą patį pacientą
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
spuogai laikui bėgant turi būti keičiasi — įgaunant gydytojams praustis su minėtu muilu ne du arba Plain Lowfat jogurto, 1 pa lietuviškai. Bet ar to paisoma?
Nepadaptis,
kad
daug
kur
šeiGinekologinė
Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
didesnio
patyrimo,
tobulėja.
Per
savitai tvarkomi. Meskite iš gal
kartus per dieną (gerai du kartus kutis želatinos (Unflavored gela1443 So. 50ftt Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
vos netiesą, būk kokio valgio ne duosime naujausias žinias šiuo plauti turint lengvus spuogus), tin), 1 bananas, 1 šaukštas van
Kasdien 1-3 vat. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
reikalu.
Todėl
nė
vienam
nėra
valgysi, tokiu ir tokiu muilu nu
bet tris ar net keturis kartus per dens, 1 šaukštelis plonais, kaip
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
verta
laikytis
bet
kokių
mediciniš
siprausi, šiuo bei tuo pasitepsi —
parą. Vienu iš tų dvejopų muilų siūlais supiaustytos apelsino žie iimiiimimiimtiiiiiiiimHiiiiiiiii
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
ir su spuogais vargo neturėsi. De kų atgyvenų. Atsimmk'me, kad reikia praustis. Jiedu vienodai ge velės papuošimui.
ŠEIMOS
MALDOS
DR. VVALTER J. KIRSTUK
ja taip gyvenime nebūna. Todėl bendras apsišvietimas spuogų li rai valo tokio paciento odą.
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
gos,
kaip
ir
kiekvienos
kitos
rei
Darbas:
Želatiną
vandenyje
iš
Lietuvis gydytojas
visokius reklaminius rašinius bei
LIETUVIŲ KALBA
Kalbama daugiausia apie vei
DR.
PETER
T.
BRAZIS
kaluose
yra
kiekvienam
navdin
mirkyti
ir
su
apelsinų
sultimis
3925
West 59th Street
įvairius gero linkinčiųjų pata
do spuogus. Bet rasis ir tokiu jau
Per kvk B. Kaba, OFM, ga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.:
pirm.,
antr..
ketv. ir penkt. nuo 12-4
rimus nustumiate šalin. Gilinki gas. Tik taip apsišvietęs ligonis nuolių, kurie turės spuogus ant sumaišyti. Į blenderį supilti sul- lite gauti lapeli m rytmetinėm,
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
tės tik į šių dienų medicinišką geriau bendradarbiaus su gydy nugaros ir krūtinės Tokie tegul jtis, susmulkintas apelsino žieve- vakarinėm Ir {vairiems reika I Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 , uždaryta.
spuogu gydymą. Nežiūrint kaip toju ir išvengs nepagrįstų vilčių plaunas du kartus per dieną mi- i H jogurstą, želatiną ir išpalkti
lam* maldoaaa. iia grąžtai a»- vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
DR. IRENA KURAS
sunkus bus spuogų gydymas, bei klaidingo gydymo.
nėtu muilu ir vandeniu krūtinę naudojant Whip mygtuką.
spaosdmtM lapena (6 pusla Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
vien mediciniškas žinias kraukibei nugarą.
Visą sudėti į mažas stiklinaites pių),
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
karki atstoja maldakny
Spuogų gydymas muilu
DR. EDMUND E. CIARA
tės į savo galvas. Štai jos.
SPECIALISTĖ
Labai svarbu gydantis spuogus ar dubenėlius, apkaišyti plonais gę paprastom maldom, gaaaa0PT0METRISTAS
MEDICAL
BUILDING
Gollorado
universiteto
derma
Pasitaikys susirgti sunkesne
valyti riebalus nuo veido. Šalia supjaustytais bananų
lapeliais mas be mokesčio. Pastaskite
2 7 0 9 West 51st Street
3200
W.
81st
Street
spuogų forma. Didelės pūslės tologas prof. Loren E. Golitzt minėto odos valymo, dar ir kiti rožyčių pavidalu ir tarpelius pa pašto ienkk4} su pavarde ir ad
Tel. — GR 6-2400
(cystos) ir įprastam spuogų gy pranešė, kad spuogus gydant rei odos valymo būdai yra jau metų puošti plonomis apelsinų juoste resą dienraščio „Draugo" ad- Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
dymui nepasiduodanti liga gydo kia du kartus per dieną muilu — metais gydytojų patariami. Kai lėmis. Šis davinys skiriamas 4 as ministrarijai: 4545 W. 6Srd S t , 7-9: antrad. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
ma cortisono injekcijomis: sulei vandeniu praustis veidą. Žiūrint kurie jų dar nėra visuotinai me menims.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Chicago, HL 60629.
džiamas į spuogus cortisoninis kokio stiprumo yra spuogai: rei dicinoje priimti.
DR. J. MEŠKAUSKAS
Paruošė Adelė Duobleinė smiliiiiiiiiuiiimniliiiiiiiiniiiiiiiuHiliii
DR. E. DECKYS
vaistas (triamcinolone acetoni- kės ir dažniau su vandeniu ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Geriausias vaistas
de) jis vaistinėse vadinamas Ke' muilu praustis, jei labai riebus
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
nolog — 10. Pasitaikys ir anti veidas ir stiprūs spuogai. Minėtas
Benzoyl peroxide vaistai (5 ar
2454 West 71st Street
Emocinės ligos
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
biotikams nepasiduodanti spuo prof. M. VVaisman šitaip pataria 10 procentų) dvejopai pasitar <f
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad.
WCEV radijofonas (1450 AM) ir
gų forma. Tokia (antibiotic - re- su muilu elgtis spuogus tvarkant' n a u j a . jį e suteikia deguonies plau3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos
pagal
susitarimą
sistant) pūslėtoji (cystic) ar krū Naudinga vartoti sieros (sulfur) ko riebalu liaukoms — tada ten
MUZIKINIS KALEIDOSKOPAS
Telef. - 282-4422
vomis pasireiškianti
(conglo- ar salicylo rūgšties (salicylic a- blogiau veisias deguonies nemegs
DR. A. B. GLEVECKAS
tanfios bakterijos (propionibacte
Dr. ROMAS PETKUS
kviečia visus radijo klausytojus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rium acnes). Tuo būdu sumaži
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Tel. — BE 3-5893
Ofisai:
namas pagaminimas spuogų su
bei Čikagos lietuvius į
Specialybė Akiu ligos
111
NO.
WABASH AVE.
keliančių riebalinių rūgščių iš to
3 9 0 7 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
kino
filmo
seansą.
Valandos pagal susitarimą
je riebalinėje liaukoje esančių rie
Valandos pagal susitarimą.
balų. Antras geras veikimas to
Ofiso tel. — PR 8-2220
Bus
rodoma
pilna
Pučinio
opera
vaisto yra odos džiovinimas. Tas
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
benzoyl peroxide sumaišomas su
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
žele ar lotion — tiedu dalykai
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
sausina odą. Tuo būdu esti su
Dainuoja Los Angeles lietuviai.
2 6 5 6 West 63rd Street
"Contact lenses"
traukiamos pūslės ir pūlių pilni
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
spuogai (palules ir pustules). Gai
Rimavo Paulius Jasiukonis
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
la, kad tas vaistas neveikia gydan
DR. A. JENKINS
čiai j kitas veido spuogų pasireiš
Stintas jvyks 1980 m. gogužes 9 d,
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kimo formas, būtent i cystas ir
INKSTŲ,PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
8:00 vaL vak. JAUNIMO CENTRO kavinėj*
comedones.
PR0STAT0 CHIRURGIJA

LA

Kiekvieną dieną praktikuokite Šitokią gimnastiką. 3 pav. Išeities padėtis:
Stovėk tiesiai, pakele alkūnes iki pečių, suglaustos kumštys laikomos ties
krūtinės priekiu. Mankšta: Stipriai atmesk alkūnes atgal, stuburą tiesiai
laikydamas. Galva laikoma tiesiai, alkūnės pečių aukštumoje. Ufimk pra
dine padėtį. Pakartok palengva, didindamas mankštą iki tuzino kartu.

BOHEME

Valandos pagal susitarimą

Išvada. Pažinkite sudėtingą
WCEV — Mes esame Čikagos etninis balsas.
veido ir krūtinės bei nugaros sri
tyje atsiradusiu spuogų gydymą.
Tada išvengsime nemediciniško
tos ligos tvarkymo. Žinodami, ^iiffltMiHiiiHiiniiiiiiiiiiHiiiiiMiiititiiiiniiiiiiiiitiiintnHmiimiiiiHimHiimimHii'a
kaip sunkus yra spuogu gydymas,
Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir
nestrnesime į šynkelius ir kant
Europos likimo pranašystę atidengia tik ką U spau
rybės daugiau turėti pajėgsime.
dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys
Daugiau apie tai — kitą kartą.

J

Pasiskaityti. Modem Medicine,
April30 — May 15, 1980.
SVEIKO MAISTO RECEPTAS
Apelsinu atgaiva
Produktai: 2 puodukai apelsi
4 pav. Išeities padėtis: Stovima tiesiai, rankos ant klubų. Mankšta: Su nų sunkos ir jų vidinės išspaudos,
lenkiami pusiau keliai ir tuo laiku ištiesiamos pirmyn rankos delnais žemyn 1 šaukštas susmulkintos apelsi
nų žievelės storiau nuluptos, 1
UZimama pirminė padėtis.

HIMNAI

NAKČIAI

IR KITI RINKTINIAI RASTA]
Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio
priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsakalte-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Ketais dro
bes viršeliais, kaina $6.00.
Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus.

f

6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

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

2656 W. 63rd Street
• Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
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B r a n g i a i apmokamos

KELIONES IŠ PRAGARO
Solženicynas savo raštuose
pažymėjo, kad Leninas įsteigė
koncentracijos stovyklas. Nors
komunistai nuolat kartoja po
eto Majakovskio sakinį, kad
Leninas žmogiškiausias žmo
gus, tačiau galima teigti, kad
žiauriausias žmogus, nes Leni
nas įsteigė vietas, kuriose
nukankinta dešimtys milijonų
ir jose ir dabar tebekankinami
žmonės. Tiesa, .Leninas pats
nežudė, bet nežudė nei Hitleris,
nei Stalinas. Leninas turėjo tik
rus skerdikus čekos virši
ninkus, kurie malė žmones įvai
riausiomis priemonėmis. Prieš
šešiasdešimt metų Leninas
sukūrė pragarą, kuris tebe
egzistuoja ir šiandien. Nors ir
labai iškilmingai mini šimtą
dešimties metų Lenino gimimo
sukaktį, jokios raudonos, šil
kinės vėliavos ir milžiniški pla
katai to pragaro neišpuošia.
Komunistinis pragaras tai
ne iš Lietuvos ar kitų pavergtų
kraštų išbėgusių dvarininkų ir
vadinamų liaudies priešų ter
minas. Tas terminas naudoja
mas šiandien, bėgančių iš
komunistinio pragaro ir už tą
išbėgimą mokančių labai aukš
tas, net mirties kainas.
Komunistai viską vadina
atvirkščiai. Jie vadina komu
nistinę valstybę rojumi, o
Vakarus pragaru. Tačiau ne tik
komunistų koncentracijos sto
vyklos yra pragaras, bet pra
garas yra visa sistema, visa,
kas yra atitverta geležine už
danga, pro kurią žmones ver
žiasi iš to komunistinio rojaus
visomis priemonėmis. Dau
gelis jau užmiršo Berlyno gė
dos sieną, 635 mylių ilgio ir
devynių pėdų aukščio, spyg
liuotas vielas ir minų laukus;
per kuriuos žmonės veržiasi,
laimi arba žūna. Kai kuriems
Vakarų pasaulio teoretikams
atrodo, kad tikrai kiti be rei
kalo savo kraštus palieka ir
mano, kad jau dabar, praėjus
daugiau trisdešimt metų po ka
ro, nusistovėjus komunizmui,
niekas nebebėgs. Bet priešin
gai, dabar dar labiau bėga, ne
gu anksčiau, nes jokios Lenino
š v e n t ė s ir Maskvos gar
binimai nesumažino teroro,
komunizmas buvo ir tebėra
pragaras.
Komunistai visais būdais
niekina Ameriką, šmeižia ir įro
dinėja įvairiais paveikslais,
koks Amerikoje badas ir skur
das, kaip išnaudojamas darbi
ninkas, tačiau niekas pasauly
tuo netiki, nes kas tik sugeba,
kas tik suranda kokią progą,
palieka visus Lenino raštus ir
plakatus apie darbo krašto
laimę ir skuba į Vakarus, kad
galėtų čia "vergauti" kapi
talui. J u k tiesiog baisu, kaip
žmonės bėga laivais iš Kambodijos ir Vietnamo, kaip jie plau
kia laivais, kenčia badą, ligas1
ir audras ir kaip daugelis mirš
ta, bet jie pasirenka šį kelią to
dėl,
kad nebenori gyventi
komunistiniame pasaulyje. Ro
dos, tie šimtai tūkstančių, ba
sų, ligotų, audras perkentusių
žmonių,
pasiekę Vakarus,
turėtų įrodyti, kas per sistema
yra komunizmas, tačiau net ir
šiuo metu dar apsčiai yra Vaka
ruose žmonių, kurie labiau tiki
Maskvos propaganda, o ne
- . tais, kurie rodo komunizmo bai
sumą faktais, kurie sužaloti ir
mirdami pasirenka tremtį, ku
rie palieka savo namus, kad tik
toliau nuo to vadinamo rojaus.
Nereikia toli eiti, nes ir lietu
viškame pasaulyje yra as
menų, kurie netiki faktais, o
tiki labiau raudonųjų melu. Ta
čiau negalima teigti, kad ne

Jubiliatas (arkv, J. Skvireckas)
nemėgo ieškoti atgovio bei paguo
dos ir pasiplepėjimuose. Tą visą
laiką nuo 1913 iki 1914 metų vasa
ros man kaip ir neteko matyti jį su
kuo nors vaikštinėjant ar namie
pasiplepant; ir svečių bei lanky
tojų neprisimenu, kad būčiau ma

tiki, jie tiki, nes ne vienas ne
nori į tą "rojų" vykti,
priešingai, tik siunčia kitus. Ir
yra buvusių apgautų, kurie, jei
vienu ar kitu būdu grįžo atgal,
suprato, kokią buvo padarę
klaidą, o kiti tos klaidos negali
atitaisyti ir lieka tame pragare.
Jeigu jau dabar bėga žmonės
iš Afganistano, gali kai kas pa
galvoti, kad tai žmonės buvę ar
timi nuverstos valdžios bendra
darbiai, bet kai žmonės dabar
bėga iš Kubos pragaro, tai jau
turėtų daugeliui būti aišku,
kad, nepaisant kaip ilgai komu
nizmas valdo, jis nesikeičia,
prie pragaro tvarkos laisvėj gi
męs žmogus negali priprasti,
nors ir sukandęs dantis prie
spaudą neša. Iš Kubos atbėgę
žmonės į Ameriką ar į kitus
kraštus, atsiklaupę bučiuoja
svetimą žemę. Kai žmogus iš
kokios tremties grįžęs bučiuoja
savo tėvynės žemę, tai supran
tama, bet kai bučiuoja žemę
žmonės, praradę savo tėvynę,
kurion kiti nebeturi vilties grįž
ti į ją numirti, tai yra baisu. Vi
sos tos nuotraukos turėtų ne
vienam atverti akis, bet kas ne
nori — nemato, kas yra nusitei
kęs netikėti, kas pilnas laisvės
n e a p y k a n t o s , t a s netikės.
Juk tie visi kairieji žurnalistai,
kurie teigia, kad nereikia
Afganistanui jokios paramos,
nes ten liaudis kovoja už savo
laisvę, yra tie patys didieji lais
vės duobkasiai, norį kur tik
galima, įvesti pragaro sis
temą.
Ne tik eiliniai žmonės bėga
nuo sunkaus gyvenimo, bet bė
ga ir tie, kurie galėtų ten gy
venti g a n a pakenčiamai.
Nepaisant, ar tai būtų baleto
šokėjai ar sportininkai. Jie
negali pakęsti
dvasinės
prievartos, o tirono Stalino
duktė teigia: "Man taip nusi
bodo tie niūrūs, įtartinėją, išsi
gandę žmonės, kurie kalba pa
šnibždomis, kurie nutyli ir
slepia dalykus, kurie niekuo,
net patys savimi netiki. Pavar
gau nuo piktų įtarinėjimų, pesi
mizmo, klastos ir savęs ap
gaudinėjimo, nuo prievartinio
dviveidiškumo, tapusio antrą
ja prigimtimi visų tų, kurie
gyvena komunistiniame pa
saulyje".
Iš komunistinių kraštų žmo
nės lenda per sienas, kasasi ur
vus, plaukia per upes; grobia
lėktuvus, veržiasi traktoriais
ir baidokais ir, kaip dabar
matyti, bėga iš Kubos laivais,
skęsta audroje, būna išgelbėti
ar miršta. Ir jie sakosi tai darą,
kad ištrūktų iš komunistinio
pragaro. Amerika priima
dešimis tūkstančių, visas toks
grūdimasis sudaro daugybę
problemų, bet visos jos išsis
pręs, nes šis kraštas nėra komu
nistinės prievartos "rojus", o
laisvas. Laisvė yra visų gėry
bių šaltinis. Užteks čia ir daik
tų ir duonos. Bet savrbiausia,
kad tie, kurie, tuos žemę bučiuo
jančius, sergančius ir besiver
žiančius per banguotą jūrą žmo
nes pamatę, pasidarytų išvadą,
kas yra komunizmas.
Reikia tikėtis, kad kas nors iš
demonstravusių Vietnamo ka
ro metu ir dabar tylinčių su
pras, k a s yra komunizmas.Faktai rodo, kad ne
vienas, nors sunkiai pergy
vendamas, praregėjo. Bran
giai apmokėdami žmonės bėga
iš pragaro, tačiau jų kančios ir
vargai gal nuskaidrins protus
tų, kurie vis dar abejoja ir neno
ri tikėti, kad komunistinė sis
tema yra pragaro atspindys.
Al. B.

tęs; tik vieną kartą pas jį mačiau
aną milžiną kunigą Galkų, tą patį,
kuriam 1918 metų žiemą žmogžu
džiai plėšikai padus svilino, kad
atiduotų savo ir nesavo pinigus,
bet nieko nepešė.
M. Vaitkus (ii Keturi ganytojai)

Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariai okupuotoje Lietuvoje, nežiūrėdami okupacinės valdžios
draudimų, lankosi lietuvių parapijose, kur juos maloniai sutinka tikintieji.

SUSITARIMAS LIUKSEMBURGE VIENYBĖS VARDAN
Po ilgų derybų buvo priimta sankcijų v y k d y m o f o r m u l ė
R a š a n t š i a s eilutes
pasaulinės žinių tarnybos įvy
kius pasaulyje sekančius pilie
čius informavo (IV.22—23),
kad "į Liuksemburgą susirin
kusieji Bendrosios Europos
rinkos (Past.: kurių didžioji
dalis taip pat priklauso NATO
— aut.) užsienių reikalų
ministeriai sutarė, kad prieš
Iraną panaudos kokias nors
ūkiškas sankcijas, jeigu jų
numatytieji
diplomatiniai
žingsniai nepaveiks į kietaspandžius mulas. Deja, kaip
aiškino tie patys komentato
riai, dėl priemonių tai susitar
ta, bet teko nukelti sankcijų
įgyvendinimo datą net ligi ge
gužės 17 d. Ir jeigu ligi tos da
tos nebus pažangos dėl
kalinamų Teherane JAV
įkaitų paleidimo, tai tuomet
pradėsiančios veikti ir sank
cijos. "Tai nėra blogas ženklas
po pusmečio laukimo", teigė
JAV Valstybės d-to pa
reigūnai.
Skirtingi reikalai
Kasdieniniame gyvenime, ar
tai šeimoje ar mažesnėje tarp
valstybinėje grupuotėje, jau
nekalbant apie didžiulę NATO
s-gą, visada buvo ir bus nuo
monių skirtumų. Tačiau ar dėl
stipresnių spaudimo, ar dėl
ūkinių nuolaidų ar kokių nors
politinių lengvatų besitarian
tieji surasdavo susitarimo for
mulę, kuri jeigu ir ne visus
patenkindavo, tai bent sudary
davo vieningo
susitarimo
įspūdį.
Tačiau, galvojant apie tra
gišką afganiečių tautos kovą
prieš okupantus ir net į
Afganistaną suvarytų Sovietų
karių nuotaikas, jų tarpe ir nie-

BR. AUŠROTAS
ko prieš afganiečius netu
rinčių lietuvių rezervistų, tar
naujančių Sovietų armijos
eilėse, sunku suvokti, kodėl
taip ilgai teko Liuksemburge
laukti, kol buvo pasiektas šis
visus patenkinantis komp
romisinis sprendimas.
Nejaugi Europos politikams
nebuvo priimtini JAV vyriau
sybės kuklūs pageidavimai —
paremti ją kovoje už įkaitų iš
laisvinimą? Ar gal tiems poli
tikams būtų lengviau susitar
ti, kai Sovietų šarvuočių
divizijos pajudėtų į Vakarus?
Niekas negali įspėti, ką rytoj
sugalvos "laisvintojai"! Kas į
tai galėtų atsakyti? Ar skir
tingi reikalai svarbesni už lais
vę?

žmonių sukilimui prieš neken
čiamą komunizmą, Pran
cūzija ir Anglija, bendradar
biaudamas su Izraeliu, užpuolė
Egiptą už Suezo kanalo suvalstybinimą. Esą, JAV Karo lai
vynas trukdęs prancūzų - ang
lų laivynų veiksmams. Ir tai
palikę sąjungai sunkiai gyjan
čias žaizdas

1966 m. prezidentas de Gaulle paskelbė apie Prancūzijos
pasitraukimą iš NATO. Ta
čiau likusieji s-kai suglaudė
gretas, pertvarkė NATO su
dėtį ir sąjunga išliko perdaug
nepažeista. Po kelerių metų
Prancūzija vėl grįžo, dalyvau
dama strateginiuose planuose
ir kariniuose žaidimuose.
1973 m. prasidėjus arabų žydų karui, Europos s-kai
nenorėję JAV remti Sovietų
grėsmės akivaizdoje, kai
pastaroji buvo pasirengusi perNesutarimų netrūko
m e s t i s a v o d a l i n i u s ir
Žinoma, dar ranka mūsų pa pasmaugti Izraelį. O kaip da
siekiamoje praeityje ne tik bar?
smulkių, bet ir stambių susita
Olimpiados boikotas
rimų, kaip rašo savaitraštis
"USN & WR" 4.28 laidoje nie
Prisimintina, kad dar prieš
kada netrūkdavo. Jie dažnai savo mirtį G. Meany, AFLrCIO
nelikdavo vien prezidentinių pirm. ne vieną kartą skatino
slaptų pasikalbėjimų juos amerikiečius ir kitus pasaulio
tose, bet dažnai, lyg koks s p o r t i n i n k u s
boikotuoti
ugniakalnis, išsiverždavo į die Maskvoje rengiamas olim
nos paviršių. Verta juos prisi pines rungtynes. Tačiau tam jo
minti.
raginimui tada tik retas te
1953 m. JAV užs. reikalų pritarė.
ministeris John Foster Dulles
Dabar po bolševikų invazi
grasino prancūzams, kad "gali
jos
į Afganistaną ir JAV pre
tekti viską persvarstyti, jeigu
Prancūzija nesutiksianti, jog zidentas J. Carteris nuspren
vokiečių armija būtų įjungta dė, kad "olimpiados boikotas
NATO organinėn sudėtin". esąs svarbus politinis ir stra
Krizės išvengta suradus kitą teginis ginklas, kuris nau
formą vokiečiams įjungti į dingas JAV saugumui". Deja,
prezidento pirmieji mėginimai
NATO.
1956 m., vykstant Vengrijos atsitrenkdavo į griežtą sporti

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT
METŲ
Pirmo šios bolševikų okupacijos
dienos Lietuvoje
Mokytojo atsiminimai
JONAS MIŠKINIS

Cia radau keletą asmenų, kurie skirstė
bežemiams žemę. Valsčiaus raštinė pilna buvo
žmonių, norinčių dykai gauti žemės. Taip pat ir
mane priskyrė prie to nemalonaus darbo. Tačiau
dirbau tik 10 minu6ų.
Kadangi į tą bažnytkaimį keleiviniai traukiniai
atvažiuodavo ir išvažiuodavo tik tris kartus per
savaitę, tai aš nuėjau į stotį pasižiūrėti tvarkaraščio.
Kaip tik tuo metu važiavo prekinis traukinys
Rokiškio link. Paprašiau traukinio palydovą, kad jis
leistų man pavažiuoti į artimesnę didesnę
geležinkelio stotį. Jam leidus, taip aš nesugrįžau
dalyti žemės ir mokykloj vaikų mokyti.
Rokiškyje ir K a u n e
Po keleto dienų atsidūriau Rokiškyje. Čia
pasidairęs, užėjau ir į didžiulę menišką Rokiškio
bažnyčią, kuri yra gotiško stiliaus. Bažnyčios vidus

Į kiekvieną būklę gali būti
dvi a r net kelios pažiūros. Eu
ropiečiams Afganistanas yra
toli, jis dar toliau nuo Japo
nijos. O pastaroji taip pat yra
JAV sąjungininkė.
Tačiau
amerikiečių strategai su eu
ropiečių
pažiūromis
nesu
tinka, tvirtindami, kad "nete
kimas Persijos įlankos žibalo
yra lygiai lemtingas Vakarų
Europai ir Japonijai, kaip ir
JAV".
Ar JAV griežtesni žingsniai
prieš Iraną paskatino Europos
Bendrosios rinkos užs. reikalų
ministerius surasti kompromi
sinį s p r e n d i m ą Liuksem
burge? Galimas dalykas, nes
kas galėtų žinoti, kur slypi
tikrosios priežastys.

ninkų užsispyrimą, kad "spor
tą negalima maišyti su poli
tika". Bet prezidentas laimėjo,
kai
neperseniai
JAV
olimpinis k-tas 1,604 prieš
797 balsais pasisakė už "Mask
vos olimpiados" boikotą.
Ryšium su šiuo balsavimu
savaitraštis "Human Events"
4.26 laidoje rašė, kad "prie šio
nutarimo įgyvendinimo žy
miai prisidėję neliberalai, bet
William Simon, buvęs finansų
ministeris ir dabar tebesąs
JAV olimpinio k-to vykd. tary
bos narys. Savo kalboje susi
rinkusiems olimpiados atsto
vams W. Simon pareiškė, kad
"prezidentui
sunku
kovoti
prieš agresiją Afganistane, jei
gu net savos tautos nariai
nenori jo paremti šiame svar
biame politiniame žingsnyje".
Taigi, rodos, kai aiškaus
ginkluoto užpuolimo atveju rei
kia įrodinėti JAV sportinin
kams,
inteligentams,
kad
boikotas yra būtinas, tai ką be
kalbėti apie JAV eilinius pi
liečius, o jų rūpesčiai dažnai to
liau nesiekia už savo namų
slenksčių. Turbūt tą patį būtų
galima teigti ir apie kitų tautų
piliečius.

ŠVEICARAI BANDO
KURTI NAUJĄ HIMNĄ
Belgijos gyventojai turi „Brabanconne" himną, prancūzai
„Marseillaise". britai „God save
the Queen", bet šveicarai,
neturėdami kito himno, jau 20
metų gieda laikiną „Cantidue sui
sse" himną.

Suburti j ė g a s
Minėto savaitraščio redak
toriai sako, kad "šiuo metu
naujos grėsmės akivaizdoje vi
su baisumu iškilusios prieš
JAV vyriausybę, pastaroji
mėginanti pertvarkyti savo ir
sąjungininkų karines jėgas,
mobilizuodama NATO vals
tybių įtraukimą į Persijos įlan
kos gynimą. Pasak savaitraš
čio, praeityje NATO valstybės
griežtai atmesdavusios JAV
užuominas panaudoti NATO
ginkluotas jėgas už Vakarų
Europos ribų".
Šiuo metu JAV reikalaujan
ti, kad NATO kariuomenė
prisiimtų didesnę atsakomybę
ne tik Europoje, bet ir už Eu
ropos ribų. "Taigi t a m JAV
spaudimui į s a v o sąjun
gininkus kaip tik pasitar
nauja ir Irane laikomi ameri
kiečiai į k a i t a i , "
rašoma
savaitraštyje.
S ą j u n g i n i n k a i bijo
Londono dienraštis "Times"
neseniai rašė, kad, "jeigu da
bar sąjungininkai neparems J.
Carterio griežtesnės politinės
linijos, tai ji galinti tapti žy
miai griežtesne. Ir todėl s-kai
noroms nenoroms turės prisi
taikyti prie JAV pageidavimų,
kad išvengtų dar nemalones
nių pasėkų" (Past.: kas ir įvy
ko Liuksemburge — aut.;.
Vienas britų diplomatas taip
vertino dabartinę būklę: "Ame
rikiečių kariniai veiksmai žingsniai Persijos įlankoje gali
sukurti tokią įvykių grandinę,
panašią į tuos, kurie privedė
pasaulį prie dviejų pasaulinių
karų".

puošnus, didysis altorius paryžietiškos kilmės.
Langų vitražai su bajorų herbais. Žodžiu, vidaus
įrengimas pasižymi skoningumu, brangumu. Baž
nyčia jos steigėjams ir statytojams grafams
Tyzenhauzams kainavo milijonas caro rublių,
neįskaitant
neapmokamo
parapijiečių
darbo.
Užpakaliniame altoriaus šone išrašytos dirbusių prie
bažnyčios statybos darbų lietuviškos pavardės.
Abipus altoriaus stovi dvi bronzinės statulos —
viena Tyzenhauzo, kita jo palikuonio bažnyčios
fundatoriaus.
Šalia tos gražios įspūdingos bažnyčios sodelyje
per komunistų garsiakalbį be paliovos grojo išg
verusių plokštelių muzika, pertraukos metu ko
munistas žydas darkyta lietuviška kalba pašiepdavo
tikinčiuosius ir vis kartodavo, kad visos bažnyčios
Lietuvoje, o taip pat ir Rokiškio, bus greit uždarytos
ir paverstos teatrais, susirinkimų salėmis ir
sandėliais.
Nors ir paprasta diena buvo, bet bažnyčioje
meldėsi daug žmonių, o išėję iš bažnyčios labai
jaudinosi dėl šlykščios komunistų transliacijos.
Ekskursuodamas, pagaliau, atsidūriau Kaune.
Cia susotojęs dviem dienom, užėjau pas švietimo
ministerijos pradžios mokslo d e p a r t a m e n t o
direktorių Zilionį. KT
.
Nors jis ne savo kėdėje sėdėjo, bet
vaizdavosi ir jautėsi labai išdidžiu. Kada, įėjęs į jo
kabinetą, pasisakiau savo pavardę, tai jis garsiai du
kart ją pakartojo, sakydamas:
— A. a, draugas būsi tas Liiškinis!
Klausiu jį, ar kartais negalėčiau gauti mokyklą
kokiam nors didesniam centre, kur mano vaikai

Jau 1960 m. šveicarai nutarė tą
savo himną pakeisti nauju tautos
himnu. Poetai pasiūlė tada 15 nau
jų himno tekstų, bet nei vienas jų
neišlaikė „egzamino". Berno
vyriausybė turėjo antrą kartą
kreiptis į vox populi. Tačiau ir
tada jokia gaida nesukėlė šveica
rams patriotinio jausmo, ir „Cantiąue suisse" vis dar liko laikinu
tėvynės himnu. Net dabar, po 20
metų, rugpiūčio 1 dienos tautinei
šventei vis dar nesukurtas naujas
tautinis himnas.
Nieko negirdėti ir apie šešių poe
tų pateiktus naujo himno tekstus.
Tekstai guli, turbūt, vyriausybės
tarnautojų stalčiuose ir iš Berno
federacijos rūmų kamino nepa
sirodo jokių baltų dūmų.
Federacinė Šveicarijos vyriau
sybė ir kantonai yra įkritę į neviltį.
Koks himnas savo patriotiniu
turiniu ir melodija gali patenkinti
prancūziškai, vokiškai, itališkai ir
lotyniškai kalbančių šveicarų jaus
mus? Taip pat ir religijos atžvilgiu
katalikai ir protestantai turi tokį
himną sutapatinti ir su juo susi
taikyti. Be to ir Konfederacija ir 23
kantonai yra pateikę savo sąly
gas.
Patriotinis himno tekstas ketu
riomis kalbomis turi būti bendras
savo turiniu, dvasia ir muzikos
harmonija.
Taigi visur problemos ir prob
lemos, problemų turi ir Šveicari
ja, (t)
MODERNI CENZŪRA
Maskvoj besilankydamas ame
rikietis žurnalistas, siųsdamas
New Yorkan spaudai rašinį,
lydrašty pažymėjo, kad jis abe
jojąs, jog šis straipsnis laiku redak
ciją pasieksiąs, kadangi pas Sovie
tus korespondencijos cenzūra labai
griežta. Po dviejų dienų žurna
listui buvo grąžintas laiškas su
pašto cenzūros prierašu: „Kadan
gi savo laiške rašote netiesą, jog
mūsų krašte esanti koresponden
cijos cenzūra, laišką išleisti nega
lima".
j m

galėtų lankyti gimnaziją. Žilionis kategoriškai man
pareiškė:
— Nesutiksiu skirti ne tik į didesnį centrą, bet ir
prie geresnio susisiekimo.
Padėkojau jam už tokį palankumą ir daviau
suprasti, jog jo žinyboje nedirbsiu.
— Esu kvalifikuotas gimnazijos mokytojas ir ti
kiuosi, kad vėl gimnazijai būsiu reikalingas, —
pasakiau jam.
Pasišalinęs iš kabineto, greit išvykau iš Kauno.
Pavažinėjęs dar savaitę po istorines vietoves, su
laukiau "garsiosios" mokytojų konferencijos.
Švietimo žlugdymas
Artėjant mokslo metų pradžiai, visame krašte
plito gandai kad švietimo komisariatas (buvusi
švietimo ministerija -) Kaune ruošiasi šaukti viso
Lietuvos krašto mokytojų konferenciją.
Gandai išsipildė. Per spaudą ir radijo ištisas
dienas buvo varoma propaganda dėl konferencijos
būtinumo. Be to, komunistai kiek galėdami juodino
ir šmeižė buvusias Lietuvos mokyklas, jų progra
mas,
o labiausiai patį auklėjimą. Aiškino, kad
konferencijoje bus nustatyti nauji mokymo ir auk
lėjimo planai, pagal kuriuos klestės "naujoji,
pažangioji mokykla".

.(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gegužės mėn. 6 d. | kos. Gal dėl to Jaunimo sąjungoj ]
permažai dalyvauja lietuviško jau
nimo. Darbas tarp jaunimo orga
nizacijų ir Jaunimo sąjungos
vyksta daugiau lygiagrečiai, o ne
koordinuotai.

JAVIB-NES SOCIALINES VEIKLOS
GAIRIŲ PROJEKTAS

menis, k. a. sklypo, pastatų, personalo bei tų namų statybos ir
ju išlaikymo projektus, Socialinė
k-ja paruoš pražymus (grant applications) JAV federalinei val
džiai. Yra duomenų, kad gerai
paruošti projektai turi daug vil
ties gauti stambią JAV federali
nės valdžios finansinę paramą.
Be šios finansinės paramos mums
būtu beveik
neįmanoma šių
tikslų bendruomeniniais, visuo
meniniais pagrindais įgyvendin
ti. Tad reikia padėti visas pastan
gas labai aukšto lygio projek
tams paruošti. Tiesa, kai kalbame
apie senelių namus, tai turime
galvoje lietuviškąsias sodybas,
kur be didelės priežiūros reika
laujančių asmenų, būtų vietos
netolimai įsikurti ir kitiems lie
tuviams, kurie sudarytu sąly
gas mūsų seneliams pabendrau
ti lietuviškoje aplinkoje.
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LB turėtu dėti pastangas tarp4 butai Mūrini*. Lemonte.
organizacinio jaunimo bendravi
Per trisdešimt savo gyvenimo lo sunki ir čia neužteks vieno, ki
2-jų butų mūriais. Gerai užlaiky
mą intensyvinti, šalinant to ben
Lkensed, Booded, Insored
mėty Lietuvių
Bendruomenė to straipsnio spaudoje, pamokslo dradarbiavimo kelyje pasitaikan
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
tas. Marquette Parko rajone.
Nauji
darbai ir pataisymai. Virtuvė*
visuose laisvo pasaulio kraštuo bažnyčioje ar vieno, kito moky čias kliūtis, teikiant jaunimo or
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
RMOtranas su namu ir visais įren- ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Pardavimas
ir Taisymas.
se išvarė didelę ir prasmingą va tojo, tėvo ar visuomenininko ganizacijoms daugiau paramos.
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
gą. Ypatingai ji stipri JAV-se, kur susirūpinimo. Sustabdyti mišrias! Ruošti bendras regionalines sto
ŠIMAITIS REALTY
džiai išvalomi elektra. į automatą ga
M I 6 L I N A S TV
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
gyvena didžiausias išeivių lietu vedybas nėra įmanoma, bet jų vyklas, įsteigti centrinį profesio
2Sef W. (tth St„ tel 77t-14M
Insurance — Income Taa
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIUUIUIIIM
de ir telefoną.
Notary Public
vių skaičius. Lituanistinis švieti skaičių sumažinti visų veiksniu naliniais pagrindais "susipažini
mas, tautiniu šokiu ir dainų — mokyklos, spaudos, religinės mo biurą", kuris suteiktų progos
SERAPINAS — 838-2960
2951 W. 63rdSt., 436-7878
festivaliai užpernai buvo apvai bendruomenės organizacijų, ra JAV, Kanados ir net tolimes
illllllllllllllllllllllllllii
PACKAGE RXPRESS AGEXCY
TeL 839-1784 arba 839-5568
nikuoti neįtikėtinai šauniom Lie dijo, televizijos, knygų, Alto, Vli- nių kraštu jaunuoliams užmegs
MARIJA NOKEIKIENft
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilUUUlIlII
tuvių dienom. Be LB jokia kita ko ir Bendruomenės veikėjų — ti pažintis ir bendrauti. Žinoma,
SIUNTINIAI f LIETUVĄ
mūšy organizacija tokių žings bendrom ir suderintom pastangom čia profesionališkumas užtikrin
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujame* gero* rūšies
Marąuette Parko apyL savi
prekes. Maistas iš Europos —ratfHn
nių negalėtų suorganizuoti ir galima.
ninkas
parduoda
4
miegamų
ir
kitus
krėslus
2608 W. •» S t , Cbicagiv m . MtM.
tu absoliutų privatiškumą ir to
TEL. — WA &-3T87
taip sėkmingai juos pravesti.
mūr.
namą.
Valgomasis.
MoNEDZINSKAS,
4059
Archer
Ave.
biuro
funkcionavimą
tinkamoj
Žydu tauta išsilaikė Šimtme
x
m
Apie šiuos LB laimėjimus
dern. virtuvė. l /2 *Š. garažas.
Cbicago, m. 10632, tel. U7-5M8
čius svetur. Tačiau ir ją slegia aukštumoj.
švietimo, kultūros ir dabar jau ir
Skambint
476-3389.
mišrių vedybų problema. Pagal
Suaugusieji
politinėje srityje plačiai rašo mū
G. Rosenblattą ("Tėviškės Ži
Federalinės valdžios parama
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiintinituMt
su spauda (kartais ir amerikie
Šią grupę sunku apibendrinti
buriai" 1980 vasario 7 d.) Ame
Ji
yra
galima,
tačiau
tam
reikia
čių), garsina radijo programos
rikos žydams, kaip bendruomenei, ir jai pritaikyti tas pačias pasta įgyvendinamo ir labai patrauk
ir kalbama susirinkimuose. Tai
ŠERĖNAS perkrausiu baldus ir kitus
gresia sunykimas per 50 metu. bas ar sąlygas. Jiems rūpi darbo laus projekto. Projektus paruošti
jau vieša paslaptis, pilnai verta
Per 30 proc jų tuokiasi su kitu susiradimas, už jį gaunamas atly reikia tikslių duomenų ne tik 7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil daiktus. Ir ig toli miesto leidimai ir
šiuos darbus atlikusių pasigėrė
tautu žmonėmis. Speciali konfe ginimas, jo užsitikrinimas, profe apie mūsų senelius, bet ir apie dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos pilna apdraudė,
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
jimo ar net pasididžiavimo.
TeL — WA5-806S
rencija tuo klausimu pareiškė: sinis pasiruošimas ir kt Jiems rū
Šalpa rūpinas Balfas, Šiuo me "Norint sumažinti mišrių vedy pi lietuviškos šeimos sukūrimas, visą lietuviu išeiviją Amerikoje.
PuOdausio maro 22-jų metų banŠioms žinioms surinkti JAB LB
Dienraščio "Draugo" admi
tu sėkmingai vadovaujamas Mari- bų skaičių, reikia stiprinti tau šeimos prieauglis, jų išauklėji
falaw. 2 miegami. Pušų sausas beis- uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii
Socialinė k-ja ruošia specialią mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
įvairia prekių pagĮrtnfclmna ne nistracijoje galima pasirinkti Jjos Rudienės.
tišką auklėjimą mokyklose, įdieg mas, išmokslinimas ir lietuviš anketą, kurios pagalba bus apklau
brangiai U mūsa sandelio.
vairių liaudies meno darbų: me
Tačiau viena veiklos sritis vi ti vaikams stiprų tautinį nusitei kasis išauklėjimas. Pagerinta in sinėjami visi Amerikos lietuviai. tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
COSMOS PARCELS EXPRESS
siškai apleista, tiesiog užmiršta, kimą, skatinti gausesnį gimimų formacija, ar įsteigtas viršminė- Duomenis surinkti reikės didelės lite užimti. Marąuette Parke. —
džio, keramikos, drobes, taip
2591 W. m SU, Chicago, m. 60829
— tai išeivijos lietuvių sociali skaičių". Pagrindinė minėtos kon tas "susipažinimo biuras", galėtų lietuvių organizacijų talkos. LB $52,50t.
pat gražiai papuoštų lėlių.
niai reikalai. Elgiamasi lyg ju ne ferencijos išvada: "Laisvoje Ame lygiagrečiai pasitarnauti ir suau Jaunimo s-ga šią talką jau paža
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Apsilankykite } "Draugo" ad
būtų, l y g jie savaime susitvar rikos visuomenėje žydas nutaus gusiems, prisidedant prie jų pla dėjo. Tikimės, kad ir kitos orga
Tekt - S25-27J7
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
ministraciją
is pasižiūrėkite. Gal
kytų. Tiesa, praėjusios JAV LB ta vien dėl to, kad visai nesisten tesnių
pažinčių
užmezgimo, nizacijos prie šio darbo įvykdy-|
Vytautas Valantinas
rasite
kai
ką
padovanoti savo
Ofise
vafleia
automatinis
telefonas.
krašto valdybos turėjo savo tarpe gia išlikti žydu". Tas labai tin ypatingai tiems, kurie ruošiasi
lllllllilIUIIIIIIIIIIIIIIIIUlillllUIIUlilUlJUl
mo
gausiai
prisidės.
giminėms ar draugamsasmenis šiuos reikalus tvarkyti. ka ir mums, nes, norint išlikti sukurti lietuvišką
šeimą. Priei
6
r
' Matomai prašau kalbėti lietuviškai
Bet jais rūpinimasis nebuvo paju lietuviu, reikia stiprių pastangų. namą ir profesiškai paruošta in-;
Tikslių statistiniu
duomenų' ar angliškai ir paduoti savo telefoną 10% — 20% — 80% pigiau , .—
•Draugo" adresas: 4545 West
dėjęs iš vietos.
Nėra jokio kito magiško recepto. formacija dėl darbo pasirinkimo, surinkimas apie Amerikos lietu- f bei pavardę, kada jums patogu namus ui apdraudė nuo agnias ir automebilio
pa
mus.
63rd S t , Ohtaago, m . « 0 6 »
Dabartinė valdyba socialiniu Visa paslaptis glūdi lietuviškame jo susiieškojimo ir pasiinforma- vius patarnaus mums ir kitus so- i apžiūrėti.
F R A N K Z A P 0 L I S iiiniimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHi
reikalų naštą uždėjo man, pa jaunuolio-lės išauklėjime. Nėra vimas dėl darbo sąlygų bei jo at cialinės srities darbus įvykdyti.
reikšdama, kad "bet ką padarysi taisyklės, tačiau daugiausia "lie lyginimo daug padėtų suaugu Tie duomenys pasitarnaus ir ki
Tetef. GA 4-8854
V, W. 96th Street
— bus jau gerai, nes, kaip žinai, tuvišku ritmu plakanti Širdis sa siems ir tuo sustiprintų jų socia tiems lietuvių uždaviniams. Tie
linį
santykiavimą.
vaime ieško kitos panašios šir
ši sritis "terra incognita".
sa, kai kalbama apie duomenis,
2625 West 71 s! Street
Varčiau lietuvių ir anglų kal dies".
turima galvoje tik bendra statis
Ztnonas Ignonls
Tel.
737-7200
ar
737-8534
bu žodynus, norėdamas tiksliai
tika.
Kiekvieno
asmeninės
žinios
Pensijon
besiruošiantieji.
"Tėviškės Žiburiai" siūlo pra
apibrėžti, kur šios srities veiklos
bus laikomos paslaptyje. Reikia ir
Pensijon tinkamai pasiruošti kitų tikslių fizinių duomenų, k. lllllllllflllllllffltllllllllllllllllfllltllllllllll
KILIMUS IB BALDUS
barai prasideda ir kur jie baigiasi. dėti naują sąjūdį, siekiantį kurti
reikia
iš
anksto.
Suaugusiųjų
lietuviškas
šeimas.
Jis
galėtų
Plauname ir vaškuojame
Dienoraitinlai užrašai
Pergalvojau dabartinę
lietuviu
a. sklypo tinkamumas, pastatu
rūpesčiai
dėl
tinkamos
profesijos,
visų
rūsių
grindie.
skleisti
tą
mintį
jaunimo
gretose
visuomenės veiklos struktūrą ir
projektai, profesinis personalas
G U D I J A
BUBNYS — TeL RE 7-SieS
priėjau išvadą, kad socialinė sri per vasaros stovyklas, mokyklas, darbo sąlygų ir uždarbio užsitik- bei tikslus biudžetas. Šiuos duo
rinimo
be
abejo
daug
prisideda
1941-1944
tis tai skatinimas tarpusavio san kursus, spaudą, radiją, parapijas,
menis turėtų paruošU
vietinės
tykiavimo šeimoje, visuomenėje suvažiavimus, iškeldamas gražią prie pasiruošimo pensijai. Salia to k-jos drauge so Socialine k-ja.
Spaudai parengė Klemensą* l i t ą
i iš anksto būtina susirasti šaluti
sias lietuviškų vedybų puses.
ir Bendruomenėje.
Tai Lietuvos karo kapeliono die
We'il he!p you makethe right movė.
Lietuviškasis potencialas —
miiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiit noraštis Antrojo pasaulinio karo
Šiai minčiai nuoširdžiai pritar nius pomėgius ir juos kultyvuoti.
Savaime suprantama, kad no
milžiniška jėga.
metu.
riai ir pozityviai santykiaujama, darni, norim ją dar labiau sukon Kad nenutrūktu nuo tautinių
JEI GALVOJATE
šaknų,
svarbu
tuos
pomėgius
de
kai polinkiai ir interesai sutam kretinti — siūlydami, kad LB pra
Čia trumpai suminėtos LB so
Leidėjas Bronius Ignatavičius.
PIRKTI AR PARDUOTI,
pa. Santykiuose moralinis ar ma dėtu tą sąjūdį organizuoti: a) iš rinti su lietuviškąja visuomene cialinės veiklos sritys, kuriose
Spaudė; Pranciškonų spaustuvė
terialinis atpildas yra vienas iš dirbti išsamų projektą, b) subur — savieji Šachmatų, golfo ar ki daug ką galima konkrečiai įvyk
Kreipkitės
i
Brooklyn,
N. T. 1980. Knyga dide
Apdraustas
perkraustymas
geriausių tų santykių palaiky ti talkininkus; c) surinkti statis tokie gerai suorganizuoti klubai dyti. Žinoma, to vienas ar keli as
lio formato, 286 pusi. Kaina su
Įvairių atstumų
BUDRAITIS REALTY C0.
mo skatintojų — spiritus movens. tinius duomenis apie lietuviškas čia daug padėtų. Reikėtų šią menys jokiu būdu nepajėgs pa
persiuntimu $8.95.
veiklą
suderinti
su
jau
egzistuo
Tel.
376-1882
arba
376-5996
ir
mišrias
šeimas
tuo
reikalu
pa
Trumpai žvilgterėkime, kokie
daryti. Bendrai dirbdami Ame
6600 S. Puteski Road
Ulinois gyventojai dar prideda
jančiais pensininkų klubais, kur
yra mūsų santykiai ir juose ky- ruošiant specialią anketą; d) suIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUlUiUIIUIIUIIU 48 et. valstijos mokesčio.
rikos lietuviai yra įrodę, jog su
jų
nėra,
steigti
naujus
ir
jų
veik
Tel. — 767-0600
"iancios problemos, ir kaip mes, ! kviesti tuo klausimu suinteresuolą plėsti ir koordinuoti JAV ir Ka geba didelius darbus nuveikti. Independently owned and operated imiiniimiiiiiiiiiiiiiimimimiiimHimii
Užsakymas siusti:
išdiskutuoti
kaip visuomenė ir kaip organi tųjų suvažiavimą
Tačiau mumyse dar slypi nepap
nados ribose.
M. A. $ I M K U S
zuota Bendruomenė, galėtume ir priimti nutarimus; e) priimtus
rastai didelis potencialas, kurio, įniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
INCOME
TAZ SERVIOC
deja, tik labai maža dalis tėra įjun iHiniiiiimifiiimiJiiMiiiiiiiiimiiitiiimi
prisidėti prie siu santykių geres planus vykdyti.
NOTARY PUBLIC
Chicago, U 60629
Senelių priežiūra
gta konkretiems uždaviniams at
nio palaikymo šeimoje, jaunime,
Lituanistinės
mokyklos.
425©
So.
Maplewood,
taL
254-7460
BUTŲ NUOMAVIMAS
suaugusių, pensijon besiruošian
Gilioje senatvėje priežiūra ir likti.
Taip pat daromi VERTIMAI,
LB
tėvu
pasišventusių
mo
(Bus daugiau)
čių ir seneliu tarpe.
globa reikalinga visiems. Šio am
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
Nvaų pirkimas — Pardavimas
kytoju dėka tose mokyklose moks žiaus lietuviams problema dar
PILIETYBSS PRAŠYMAI Ir
Lietuviškoji šeima
Perskaitė "Draugą" duokite
kitokia blankai
Draudimai — Valdymas
lo lygis pakankamai aukštas. sunkesnė negu vietiniams, nes di
— Amerikos ūkininku yra ma
.iiiiimiHiiiiiiiiiiniHiiiiinimiiiimiimtfi
]i yra tautinio auklėjimo pa Jaunesnieji mokiniai iš tėvų ap džioji jų dalis visiškai nemoka žiau 4 mil., bet jie pagamina 295
jį kitiems pasiskaityti.
grindas, išmokantis vaikus pro linkos patekę mokyklon dar su angly kalbos. Ligos atveju jie mil. tonu grūdų ir 22.7 mil. tonu
Notariatas — Vertimai
D £ M E S IO
tėvių kalbos, papročių ir tradi noru ir motyvacija daugiausia da negali net susikalbėti. Svetimtau mėsos. Sovietu Rusijoj 33 mil.
cijų ir tuo pačiu įdiegiantis ge ro gerą pažangą mokykloj. Paau čių tarpe jie kenčia senatvę vie kolchozininku tepagamina tik
HELP WANTED VYRAI
resnį supratimą ir tėvų žemės gusiuose pamažu tas, deja, blės natvėje. Mums būtina organizuo 179 mil tonu grūdu ir 15.3 mil.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Tool and Die
meilę jos vaikams. Lietuviškoji ta ir dažnas jų net mokyklos ne ti savuosius senelių namus kiek tonu mėsos.
J.
B A C E V I Č I U S
šeima yra mūsų tautos išlikimo bebaigia. Blogiausia, kad mokyk vienoje didelėje lietuvių koloni
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
REIKALU
E.D.M. 0PERAT0R
lon stojančių mokinių skaičius joje. Bendrai dirbdami, tai gali iimmimtuiiiiiiiiimniiiiitiiiiiiiiiiimiii!
raktas.
llllllllllltUIIIIIIIHIIl
Ejcperienced in Tool and Die
Deja, svetima aplinka ir daž kasmet vis mažėja. Lituanistinių me ir turime padaryti. Vietovė
PORTAGE TOOL COMPANY
nu atveju abiejų tėvu darbas mokyklų rūpestis tiesiogiai pri se, kur yra didesnis skaičius sene
Vairinių kortelių naudojimas yra 2045 Pratt Blvd, Eik Grove, IL
pažus paprotys. Bizniaaiai jaa pla
svetur vis mažiau ir mažiau pa klauso LB Švietimo tarybai. Ta liu, reikia suburti iniciatorių ko
TeL — 569-3860
•
Į
S
I
G
Y
K
I
T
E
D
A
B
A
R
čiai
naudoja. Bet tinka ir visų luo
čiau
ir
kiti
bendruomenės
orga
lieka jiems laiko ir energijos lie
misijas, susidedančias iš vietinių Radijo Valanda jau 39 metus tar
mų atstovams turėti gręžias visa
tuviškam auklėjimui. Vaikai pra nai, ypač jos periferiniai vienetai organizacijų atstovų, dvasiškių, nauja New Jersey. New York ir Cou- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii tines korteles.
PAPER CUTTER
neetieut lietuviams !
deda nelietuviškai tarp savęs kal — apygardos ir apylinkės — tu medicinos personalo, ekonomistų, Kas šeštadienį nuo • iki 5 vai. po
Set-up paper box manufacturer seeks
Kreipkitės į "Draugo" adminis eacperienced lndividua.1 t» handle
iŠ WT3Vr> Stoties New Yorke
GEN. POVILAS
bėtis. Pagaliau ir tėvai, pritrūkę rėtu aktyviau prisidėti prie lie architekto ir inžinieriaus ir su piet
13S0 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai
traciją
visais panašiais reikalais. sheetlng and paper eutting dept
kantrybės ir laiko, kad lengviau tuviškos visuomenės išjudinimo, rinkti duomenis bei paruošti tam vak. 97.9 mes. FM.
have above average command
Būsite patenkinti mfisų patarnavi Muat
PLECHAVIČIUS
o? Eng-Iiah. dccellect saiary and
būtu, pradeda kalbinti vaikus kad ji pavieniui ar organizuotai tikslui projektą. Vietinėms komi Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
mu.
trinsea.
I dalį paruošė
U pačia svetima kalba. Ir taip pa ir pakartotinai skelbtų reikalą sijoms talkins, skatins ir rems
Contact RON KAY (312) 927-0500
234 SunHt Drive
mažu nutrūksta nuo lietuviško kuo daugiausiai mokyklinio am JAV LB krašto valdyba per savo
PETRAS JURGĖLA
Watcauag, N. J. 07061
TEL. - 75VSCM (2*1)
Kamieno ar net nutaustama, nes, žiaus vaikų mokyklon pritraukti. Socialinių reikalų komisiją.
HELP
WANTED—MALĖ *
FEMALK
II dali redagavo
jei šeimoje nėra lietuviškumo, jo Bendromis jėgomis turėtume įsą
Surinkus visus reikiamus duo- iiitiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiuiimmiiiiiit
PAULIUS JURKUS
nėra ir priaugančioje kartoje. B moninti jaunimą, kad tėvų kal
HIGHLT QUALIFIED
to kyia dar didesne problema — bos ir papročių geras žinojimas :niiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiimiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ž Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonu, spaustuvė. Didelio formato,
mišrioji šeima. Tiesa, yra išim suteikia jam ypatingas privilegi
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
GERIAUSIA
DOVANA
BET
KURIA
PROGA
|
$9J00 per hour.
Apply ka Persoo
čių, kur mišrioje šeimoje lietu jas ir tuo pačiu pastato jį žymiai
siuntimu $935. Illinois gyventojai dar
ELEFNERT BAKERY & P AŠTRY SHOP
viškumas kartais aukščiau stovi aukščiau už tuos, kurie tik vieną
prideda 54 et. valstijos mokesčio.
4701 N. LINCOLN, CHICAGO, ILLINOIS
negu kai kuriose lietuviškose šei kalbą tenaudoja.
i
p
(Įdainuota lietimikai)
| Užsakymus siusti:
mose. Trisdešimt išeivijos gyveni
Jaunimo organizacijos
mo metų praktika rodo, kad tai J
D S ME S I O
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t .
tfk išimtis. Faktas, kad tautiš
Lituanistinę mokyklą uoliai
Chicago. IL. 60629
kai mišrių šeimų skaičius kas lankantis jaunimas stoja į jauni |
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru|
met didėja, o su tuo ir atitrūki mo organizacijas ir jose yra to §
Dirigentas Alvydas Vasaitia
§ įiimmiiimiiiHiiiiiimiiimsiiiiiiiiiiimiii
mas nuo lietuviško kamieno ar liau sėkmingai auklėjamas lietu
Edmundas Kasasi ir Jenas Glrijetas jdainavo 27 populiariąsias
GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
§
net tautinio identiteto visiškas iš viškoj dvasioj.. Deja, tarporga- 1
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
1
llleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
sižadėjimas. Mūsų mažai tautai nizacinis jaunimo santykiavimas f
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.
vedėjas, gyv. Mouatainside, N. J.
čia gresia gyvybinis pavojus. Apie ne visur yra pakankamai išvys 5
Kaina su persiuntimu $10.75. Uisakymus siųsti:
S nes jis plačiausiai skaitomas lie
Dviejų plokštelių albumas su perstuatmni kainuoja $14.96. IU. gyv.
tai mes vengiame kalbėti ir nieko tytas. PLB Jaunimo sąjunga čia
prideda
70 c. valstijos mokesčio.
DRAUGAS, JĮ5Ą5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629.
1 tuvių dienraštis gi skelbimu kaikonkretaus nedarome Šiai pražū bando tą spragą užpildyti. Ta |
UZsakymus
siųsti: DRAUGAS, eMi W. Ord Street, Caieafa, 0L
UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
= sos yra rialeena prieinamo*
tingai tendencijai sustabdyti ar čiau ji dar nesugeba įtraukti jau- |
bent prilaikyti. Problema be ga-jnimo organizacijų didesnės ta 1- ^iMiiiniiuilllllllIUMIiilllillltilllIlMIUtlIiiillilIlilIIIIUiilllliiiiuJillIlllllIliiillillilirKr » m* n m i i i M i t s t * t t s s —tes s m
ANTANAS

BUTKUS

PASKUBĖKIT

PLUMB1NG

TELEVIZIJOS

M OVI NG

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Valdis Real Estate

VALOME

PRAEITIS KALBA

A. V I L I M A S
M O V I NG

INCOME TAX

B E L L REALTY

Lietuvos atsiminimai

PASTRY-COOK NEEDED

|

SOL. DANOS STANKAITYTGS

|

OPERŲ ARIJOS

I

KUR TAS ŠALTINĖLIS

1

— Artojas be botago — kaip Į — Geležis rūdija nuo nevaršuo be uodegos. Liet. patarlė Į tojimo; vanduo netenka švaru
Nepriklausomos Lietuvos me-tapo dideliu lietuviu kalbos ger
mo nuo stovėjimo ir šaltame
tais kasdien girdėjome per radi- bėju ir lietuvių tautinio susipra— Grožis be dorybės — pa ore užšąla; lygiai neveiklumas
Bcockton, Mass.
ją, Kauno centrinės radijo stoties, timo žadintoju. Jis su lietuvių!
našus į gėlę be kvapo.
pakerta proto pajėgas.
programą pradedant, siunčiamą kalba supažindinęs daugelį ano
Pnuirūzu
patarlė
Leonardo Da Vmci
BALFO 35 M. SUKAKTIS
muzikos garsu signalą: "Lietu meto kalbų turinėtojų ir žino
viais esame mes gimę, lietuviais vų. Dr. Zauerveinas ypatingai
1944 m. kovo 22 d. Chicagoje
turime ir būti".Šios dainos kūrė iškėlęs tyrinėtojams lietuvių kal
susirinkę iš įvairiu JAV-biu vietų
jas yra dr. Zauerveinas. Nors jis bos nepaprastą grožį, skambumą
lietuviai aptarė, kaip suteikti pa
savo kilme buvo vokietis, užau ir panašumą į sanskritų kalbą.
A. f A. VYTAUTAS G. BAUŽA
galbą Vokietijoje, tėvynėje ir Si
gęs
ir
išsimokslinęs
vokiečiu
dva
Jis
pasidaręs
dideliu
lietuvių
bi
Gyveno
Detroit, Michigan.
bire savo broliams ir sesėms. Tą
sioje
ir
tik
atsitiktinai
susipaži
Mirė
gegužes
4 d., 1980 m., sulaukęs 51 m. amžiaus.
čiuliu
visa
savo
įtaka
veikė
į
ano
dieną ir gimė Bendrasis Ameri
Gimė
Lietuvoj,
Sakių apsk, Slavikuose. Amerikoj išgyveno 31 m.
nęs
su
lietuviu
kalba
ir
kultūra,
meto Vokietijos valdovus ir įtiki
kos Lietuvių šalpos fondas su
Pasiliko
dideliame
nuliūdime duktė Rasa, tėvelis Jurgis Bauža,
nėjo, kad jie savo nutautinimo po
trumpintai — Balfas. Balfas po
sesuo Nijolė Feeman su vyru CarL, 1 sūnėnas, 4 dukterėčios, tetos
litika Prūsijose ne tik naikiną lie
visas JAV lietuvių kolonijas plito,
Stasė KananaviCienė Philadelphijoj ir Elena Bočkienė Toronte, kiti
rimas,
nepasitarnaująs
bendra
tuviu
tautinę kultūrą, bet ir
kūrėsi skyriai, meilės darbui auko Danguolė Valentinaitė, Gage Paiko, Chicagoje, LB apylinkes pirmininkė,
giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vai. S. Bauža kopi., 1930— 25th St, Detroit.
josi įvairiu tikybų ir pažiūrų lie kalba Vidurio Vakarų LB suvažiavime Chicagoje. Dešinėje apygardos pirm. darbiavimo puoselėjimui ir jaut kenkia savo valstybės interesams.
riu
klausimų
svarstymui,
palik
Be
to
jis
aktyviai
dalyvavo
anuo
K.
Laukaitis
ir
apygardos
Švietimo
vadovė
Vilija
Kerelytė.
Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, balandžio 8 d. Iš koplyčios 9:30
tuviai
Nuotr. P. Malėtos
tinas kvalifikuotiems asmenims, metiniame lietuvių tautinio atgi
vai. ryto bus atlydėtas į St. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 10
1944 m. Brocktono lietuviai įvai. įvyks pamaldos už velionies sielą. P o pamaldų bus nulydėtas į
o ne emociškai paveikiamoms mimo darbe. Dr. Zauerveinas ra
Holy Sepulchre kapines.
steigė du B alfo skyrius. Abu sky
masėms. Pasisakyta už artimą šinėjo Prūsuose leidžiamiems lie
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
riai įvykdė keletą vajų, surinko
bendradarbiavimą žmogaus tei tuvių laikraščiams, kalbėjo lie
lyvauti šiose laidotuvėse.
ir centrui pasiuntė 1,000 dol. ir
sių, savitu kultūrų puoselėjimo ir tuviškai organizacijose, veikė per
Nuliūdę: Duktė, tėvelis, sesuo ir kiti gimines.
nemažą kiekį aprangos. Bet vė
tautiškai grynu šeimų išlaiky mokyklas, kad tik sustiprintu tau
Laid. direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275.
liau tų skyrių veikla nusilpo.
mo srityse. Nutarta bendrai siek tinį lietuvių susipratimą ir apsau
Balandžio 20 d New Yorke pirm. inž. Alg. Gečiu.
Atvykus
naujiesiems
atei B'NAI 'RITH Anti-Defamation
Pasitarime žydams atstovavo ti iš komunikacinių priemonių e- gotų juos nuo nutautėjimo. Jo ei
viams, buvo atgaivintas 72 sky lygos patalpose vyko kruopščiai BTMAI 'RITH Anti-Defamation liminuoti vienu kitiems metamus liuotuose raštuose dvelkia gili
rius 1953 m. Balfo direktoriaus suplanuotas lietuvių ir žydu ats
lygos centro komiteto parei kaltinimus, kurie tik kenkia glau lietuvių kalbos meilė ir pagarba
Petro Viščinio rūpesčiu mažas bū tovu pasitarimas. Pasitarimo rnigūnas: JAV-iu programos direk džiam bendradarbiavimuo. Vie lietuvių tautinei kultūrai. Taip
relis susirinko Mykolo ir Stasės ciatorius buvo Anti-Denamation
torius Theodore Freeman, ko- ni ir kiti dės pastangas visuome pat visi jo raštai pasižymi visiš
Gofensų bute. P. Viščinis iškėlė lygos tarpkultūrinių reikalų ko
nės galvoseną formuoti antago ku lietuviu kalbos grynumu. Jis
mintį, ar neprivalu mums ką nors misijos pirmininkas adv. Alexan- direktorius Leon Klindcki, rabi nizmus šalinančia kryptimi. Su sukūrė amžiną lietuviu tautai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
daryti, padėti likusiems varge der Epštein (kanadietis), kuris, nas Leonard S. Krawitz, tarybos tarta keistis informacija ir išky dainą — Lietuviais esame mes
narys
Edmard
Weiss
ir
minėtas
lietuviams. Buvo atgaivintas 72 Pasaulio Lietuviu Bendruomenės
lančias problemas aiškintis regu gimę... Šios dainos žodžius kiek
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
Balfo skyrius. Atgaivintojai: Pet pirm. inž. Vyt. Kamantui prita A. Epštein, kuris pasitarimui pir liariai šaukiamuose pasitarimuo vienas lietuvis moka ,savo širdyje
mininkavo.
ras Viščinis, Mykolas Gofensas, rus, pasitarimo sušaukimo pa
nešioja ir dažnai jie iš lietuviu
se.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Lietuviu Bendruomenei atsto
Stasė Gofensienė ir Albinas Baru- stangas koordinavo su JAV LB
lūpų garsiai nuaidi.
Pasitarimas truko dvi ir pusę
lis. Iniciatoriai surašė 50 narių, Visuomeniniu reikalu tarybos vavo PLB garbės teismo pirm.
4330-34 So. California Avenue
Dr. Zauerveinas, kad ir buvo
valandos.
Jis praėjo nuotaikoje,
dr. Bronius Nemickas, JAV LB
išrinko naują valdybą: Jurgis
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
kuri atsispindėjo Alg. Gečiui Ep- vokietis — mūsų tautos laikomas
Samsonas pir., Adomas Biekša , ^ p a dėka ir tiems, kurie čia ne- Visuom. reik. tarybos pirm. A.
Gečys, Kanados LB Visuom. reik steino — Friedmano pasiustoje dideliu tautinio atgimimo veikė
4605-07 South Hermitage Avenue
vicepirm., Albinas Barulis sekr., išvardinti.
ju, aušrininku.
telegramoje:
"Mes
tikime,
kad
šis
komisijos
pirm.
adv.
Joana
KuraiMykolas Gofensas ižd., nariai
Telefonas — YArds 7-1741-2
Šios šventės dalyvius gražiai
J. Miškinis
Stasė Gofensienė, Stefanija Me- palinksmino vyrų sekstetas veda tė, PLB Visuom. reik. komisijos pasitarimas bus pradžia šilto ir
reckienė ir Julė Tubienė. Nuo to mas kom. J. Gaidelio. Jie padai narys kun. K. Pugevičius, JAV nuoširdaus bendravimo, kuria
me mūšy grupės ras galimybes
laiko per 27 m. kiek įdėta abiejų: n a v o \Q dainų, o klausytojams LB tarybos narys dr. Viktoras
— Dail. Von Gogh piešti praStankus, AABS darbuotojas dr. kartu darbuotis mūsų žmonių
Gofensu širdies ir aukos, susi-1 p r a šant, dar vieną pridėjo,
dėjo tik sulaukęs 27 m. am
Romualdas Misiūnas ir Audronė bendram labui."
laukta daug priekaištų, o mažai
Ag žiaus.
Vžlišes paruošė O. Eikinienė Misiūnienė, turėjo su adv. Eppadėkos.
su talkininkėmis M. Sakadolskie- steinu pirminius kontaktus pasi
1980 m. balandžio 20 d. dabar ne ir Šišiene.
tarimo minčiai gvildenti.
tinė Balfo 72 skyr. valdyba, cent
Buvo gausus ir "Laimės šuli
Posėdis buvo pradėtas lietuvių
ro valdybos įtaigojama, suruošė nys".
ir žydu atstovu tarpusavio pasi35 m. Balfo veiklos sukaktį ir pa
Laidotuvių Direktoriai
Balfo 72 skyr. svečius sukvietė informavimu apie grupių emigra
'
gerbė žmones, kurie meilės dar į 35 m. Balfo šventę bendram ciją į Ameriką, turimus uždavi
bui aukojosi ir tebesiaukoja.
džiaugsmui, pagerbimui nusipel- nius, sutinkamas problemas ir
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Šventės iškilmingumui prisidė nusiujų šalpos darbe, juos vaiši pagrindines veiklos sritis. Po to
Tel.
737-8600-01
no
ir
gražia
programa
linksmino
atvirad, tačiau mandagiai aptar
jo savo atsilankymu Balfo centro
valdybos direktorius Bostono Bal be įėjimo aukos. Tačiau gerašir tos tos problemos, kurios lietuviu
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
fo pirm. kun. Antanas Baltru- džiai svečiai į aukų Balfo bend — žydų tarpe kelia nesusiprati
Tel.
422-2000
šiūnas ir buv. Bostono skyr. pirm. rą fondą sudėjo nemažą sumą. mus ir ju tarpusavio bendradar
Ant Andriulionis, Brocktono 72 Didesnės ar mažesnės aukos yra biavimą trukdą Pasidžiaugta esamais šviesiais pavyzdžiais abi
skyr. atkūrėjai, rėmėjai, Bostono branginamos.
pusiame
bendradarbiavime, nu
— Brocktono vyrų sekstetas,
Tikėkite, ką į vargą pateku
tarta
ji
skatinti,
ieškant to, kas
-su vadovu komp. J. Gaideliu, siam davėte, neliksite be atlygi
mus
jungia
ir
siekius
stiprina. Su
Brocktono veikėjai ir visuomenė. nimo jūs patys.
Šventės pobūvį atidarė 72 skyr.
mirė 1980 m. balandžio 30 d. vakare Marianapolyje,
E. Riboldenė tikta, kad praeities žaizdų atvė
Thompson, Conn.
pirm. Jonas Šuopys, invokaciją
sukalbėjo Šv. Kazimiero liet. paGimė 1918 m. rugpiūčio 18 d. Elizabeth, N. J.
rap. kleb. kun. P. Šakalys ir vado LIETUVOS DUKTfAŲ DR-JAI MIRUSIEMS PRISIMINTI
Marijonų vienuolijoje pirmuosius įžadus padarė 1941
vavo programai, apžvelgdamas
m. liepos 16 d.
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Balfo kelius 35 m. bėgyje. Svei
Kunigu įšventintas 1946 m. gegužės 26 d.
A. a. J. Bumbuliui mirus
kino Šv. Kazimiero parap. klebo
A. a. Morkūnui miras:
Pašarvotas Marianapolyje, iš kur pirmadieni gegu
$10.00
$20.00
nas kun. P. Šakalys, Šv. Kazimie 1. Pr. Bičkienė
1. P. Klapatauskas
žės 5 d., perkeliamas į šv. Marijos bažnyčią, Putnam,
$112.00
ro parap. choro ir seksteto var
2.
Millie
Sercikis
TĖVAS IR SŪNUS
Conn., o po pamaldų išvežamas j Chicagą.
A. a. A. DubausUenei miras:
$5.00
3. Pranas Pinkus
du — Vyt. Eikinas, Katalikių Mo 1. M. Valiukevičienė
$10.00
Antradienį, gegužės 6 d , 2 vai. po pietų bus pašar
$10.00
terų s-gos 15 kp. — E. Ribokie- 2. A. Žitkienė
$5.00 ( 4. P. Prankiene
2533 W e s t 71 S t . , C h i c a g o
$10.00
votas
Marijonų koplyčioje Chicagoje (6336 So. Kilbourn
5. P. Eigelis
nė, Martyno Jankaus Šauliu kp. —
$5.00
1410 S o . 50th A v . , C i c e r o
A. a. J.
Ave.), 7 vai. vak. bus atgiedoti gedulingi Mišparai.
6. P. Padvaiskis
pirm. Petras Šaulys ,Brocktono ta 1. A. Sulaitienė
$10.00
$50.00
7. J. Vingilis
Tel. 476-2345
Laidotuvių koncelebracinės šv. Mišios bus trečiadie
rybos — pirm. Romualdas Bieike$5.00
g. P. Janulis
A. a. Briedienei miros:
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I
nį, gegužės 7 d , 10 vai. ryto, po pamaldų bus palydėtas į
$10.00
vičius, Lietuvių bendruomenės ir
9. K. Cemauskas
1. Pr. Bičkienė
$20.00
Šv.
Kazimiero
lietuvių
kapines.
$10.00
10. J. čepkauskas
"Sūkurio" — pirm. E. Sužiedėlis.
$5.00
11. J. Steponaitis
A. a, VadopaUeaei mirus:
Raštu Balfo 72 skyr. valdybai
Nuliūdime liko brolis Hubertas su vaikais, Marijonų
$10.00
12.
K.
Paskunigis
S.
ir
S.
ir
R.
Vadopalai
$75.00
sveikinimą prisiuntė Susivieniji 1.
vienuolija,
giminės ir draugai.
13. p n i o s Sekmokienfis vardu $20.00
mo Lietuviu Amerikoje 17 k p
A. a. J. Grigučiui mirus:
14 P. Zubrickas
$10.00
Giminės ir artimieji kviečiami laidotuvėse dalyvauti.
1. H. Berchau
$10.00 15. L. Keparutis
pirm. M. Gofensas.
$10.00
2.
V.
ir
G.
Kapteinis
$10.00
Nusipelnusius pristatė ir ženk
16. S. ir L. Vakseliai
$20.00
Broiis HUBERTAS ir MARIJONŲ VIENUOLIJA
$30.00 17. A. ir M. Skaudžiai
lelius prisegė Antanina Sužiedė- 3. Olga Vaičaitierae
$5.00
Laidotuvių direktoriai: Jonas Evans, Jr. ir Stasys
18. J. Senkevičiūte
$20.00
lienė.
A . a. D . BteOcevMaenei mirus:
Evans,
tel. 737-8600.
19.
E.
ir
P.
Rimkai
$10.00
O.
Kamarauskas
$100.00
1
Balfo 72 skyr. atkūrėjus: Stasę
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
20. J. Juška
$10.00
A. a. R. Vlrkau miras:
21. K. KončienS
$5.00
ir Mykolą Gofensus, Petrą Višči
$10.00 22. J- Merkiene
$5.00
nį ir Albiną Barulį, rėmėjus: Juo 1. P. L. Aleksa
$20.00 23. A. Stoškus
2. O. Elertas
zą ir žmoną Kairius, Šv. Kazimie 3. A. ir T. Kuraičiai
$20.00 i 24 _ 0 ; Bakairienė
PHILLIPS - LABANAUSKAS
ro parap. kleb. kun. Petrą Šakalį, 4. M. Macieža
$10.00 25. B. ir J. Bagdanskiai
$2000
3307 SO. LITUANTCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
Oną Eikinienę, Vincą Kasakaitį, 5. L. V ė ž y s
$10.00
A.
a.
p-nei
Špokienei
miras:
$20.00
Liudą Šukienę, Juozą ir Albiną 6. B. Briedis
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
1. L. Špokas
$15.00
$10.00
Baškauską, Mariją
Jurkštineę, 7. M. Baras
2314
VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
$20.00
Mariją Janonienę, Adolfiną Prfž- 8. A. Keliotis
A. a. U Ir J. Gaižučiam mirus:
2424
YV.
60th
STRFR
Tel.
REpublic 7-1213
$10.00
$17.00
gintaitę, Ernestą Bliudnflcą ir 9. Karių ir Paronių šeimos $2000 1. Albina Gaižute
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.
Tel. 9 7 4 - 4 4 1 0
10. V. S m o g i s
Jurgį Ludonį, Balfo 72 skyr. da 11. M. Mackis
$20,00
A. a. J. Navickui m i n s :
bartinę valdybą ženkleliais apdo 12. A. TVeras
$10.00
1. p p. Rusiai
$20 00
$25.00 2. M Navickiene
PETRAS BIELIŪNAS
$30.00
vanojo apskrities Balfo pirm. 13. L. Brencius
Gražina
ir
Domas
Krivickai
kun. Antanas Baltrušiūnas. Ap
4348 SO. C ALIFORNIA AVE.
A. a. E. Karaitfenei mirai:
Tel. LAfayette 3-3572
A. a. E. BuOdenei maras
dovanoti Jonas Suopis, vicepirm. 1. M. Stankūniene
1.
Algirdas
Karaitis
$150.00
$20 00
Juozas Dabrega, Ona Eikinienė,
A. a. J. Gaudutei miros:
A. a. p-ael Karalienei miros:
JURGIS F. RUDMIN
Ant Sužiedėlienė, Antanas Jurkš
1. Jolita Birutis
$25.00
1. V. Virkau
$20.00
tas ir Ignas Leščinskas.
3319 SO. U T U A M C A AVE.
Tel. YArds 7 - 1 1 3 8 - 3 9
$20.00
2. H. Bagdoniene
$15.00 2. Alesc Lauraitis
Balfo 72 skyr. valdyba dėkojo 3. E. ir V. Pikeliai
$50.00
$20.00 3. Jurgis Daugirdas
vyrų seksteto vadovui komp. J. 4. A. ir E. Zujai
$10.00
A a. p-aei VasOlauskianel mira*:
POVILAS J. RIDIKAS
$1000
Gaideliui ir seksteto vyrams Vyt. 5. A. Aglinskas
1.
K
Vasiliauskas
$5.00
6.
M.
ir
M.
Vaišvilai
$10.00
Eilrinui, Pr. Šimkui, R. Lizdenhii,
3354 SO. HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
$5.00
$10.00 2. V. ir T. Lapacinskai
Br. Banaičiui, H. Lingertaičiui ir 7 L. ir J. Grigališkai
$10.00
$10.00 3. E ir P. MozoraiCiai
N. Lingertaičiui. Dėkojo Sanda 8. V. ir A. Giniociai
4.
A.
Slapkauskas
$10.00
9. E Pušneraitfene
$1000
VASAITIS - BUTKUS
ros klubui duodančiam be mo- 10. A, Beniulis
$10.00
širdingai
dėkojame
lesčio salę sueigoms ir už kitą U . Mr. ir Mrs. Max Taraava $10.00
1446 So. 5<>!h A>e., CK f RO. ILL.
Tel. OLympic 2-1003
paramą. Nemažai Balfą rėmė ir I 12. O ir S. Mikalauskai
LIET. DUKTERŲ DR-JA
$5.00
Kazimiero klubas — jiems pade- i

VOKIETIS — MOŠŲ AUŠRININKAS
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Tarėsi lietuviu ir žydų atstovai

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

KUN. EDMUNDAS BUDRECKIS, MIC

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JL t A. ONAI MALINAUSKIENEI Lietuvoje
mirus, dukterį Aleksandrą Zalubienę su
seimą ir gimines giliame skausme širdingai
užjaučiame.

DRAUGAS, antradienis. 1980 m. gegužės mėn. 6 d.

IŠ ARTI IR TOLI
L L

CHICAGOS
ŽINIOS

VALSTYBĖSE

AUSTRALIJOJE

— Liet. Bendruomenės vado
vu konferencija buvo suruošta
balandžio 4-5 dienomis Adelai
dėj. Konferenciją atidarė kraš
ATSARGIAI SU PAVĖ2TNIMU
to valdybos pirmininkas V. NeBevažiuojant vienam vaikinui
verauskas. Visi apylinkių atsto
su mergina netoli O'Hare spro
vai pateikė savo veiklos prane
X Kun. Donaldas Petraitis, go padanga. Atsarginės neturė
šimus ir išreiškė solidarumą
MIC, Marijonų vienuolijos vy jo. Jie automobily palaukė iki
krašto valdybai. Tartasi politi
riausiojo vadovo pirmasis asis ryto ir sekmadienį apie 5:30
nės veiklos pagyvinimo reika
tentas ir Romos vienuolyno vy vai. pčstiišėjoi eškoti pagalbos.
lais, nutarta globoti politinius
resnysis, kartu su generalinės Nepažįstamas žmogus pasisiūlė
kalinius, daugiau rūpintis kul
tarybos nariu kun. Venceslavu( j u o s pavežti. Pavažiavęs, gra
tūriniais lietuvių reikalais, or
Makos, MIC, atvyko į Cnicagą gindamas peiliu, privertė vaikiKANADOJE
ganizuoti Lietuvių dienas, spor
dalyvauti a. a. kun. Edmundo n ą į ^ ^ 0 m e r g į n ą nU sįvežė. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba su IX Tarybos nariais ir apylinkių pirmininkais per apygardos atstovų
suvažiavimą balandžio 27 d^ Chicagoje. B kaires: Julius Valeika, Vilija Kerelyte. buvęs iždininkas Juozas Ivanaus
tininkų
iš Amerikos priėmimą,
Budrecko laidotuvėse, o po to P a l e i d o p r i e £735 N. Nordica kas, Kazys Laukaitis, PLB pirm Vytautas Kamantas, JAV LB Krašto valdybos švietimo tarybos pirm. Jonas Kava
Vytautas Meilus buvęs lie pagyvinti lietuvių jaunimo veik
kartu su vyriausiu vadovu kun. A v e d r a g o j e . Mergina pasi- liūnas, Danguolė Valentinaitė ir Ričardas Burba. Stovi valdybos vecepirm. Stasys Jokubauskas, valdybos sekreto tuvių visuomenės veikėjas, ilgo
J. Sielskiu
padaryti oficialią š a u k ė s a v o b r o U > patelefonavo re Agnė Katiliškytė, East Chicagos valdybos pirm. A. Vilutis, Tarybos narys J. Vaznelis, Tarybos narys dr. A. Raz kai dirbęs Kanados užsienio rei lą ir atlikti kitus naudingus
visų vienuolynų, marijonų ve- policijai, pasakė.k aip atrodė ma, Tarybos narys St Džiugas, Marąuette Parko valdyto** pirm. Birute Vindašienė, Melrose Parko vicepirm. Jonas kalų imigracijos skyriaus tarny darbus.
damų parapijų ir įstaigų vizitą- grobio a u to m obilis, ir jis po Rugelis, Tarybos narys dr. F. Kaunas, tarybos narys kun. J. Borevičius ir Tarybos narys Modestas Jakaitis.
boję net keliuose užsienio kraš
ŠVEICARIJOJE
Nuotr. P. Malėtos
20— min. buvo suimtas. Kalti
tuose, išėjo į pensiją. Gyvena
cųą.
— Sol. Lilija Šukytė kovo mė
Toronte ir Floridoje.
X "Tre$ Varti", latvių kultu namasis D. Holland, 23 m. pri
nesį dainavo Genevos operoje.
ros žurnalas, naujausiame nu sipažino.
— Kanadiečiu spaudoje pra Ji šešis kartus iš eilės suvaidi
mery išspausdino Aloyzo Baro
dėjo reikštis Rūta Stančikaitė. no Margaritos vaidmenį GouKONCERTAI LAUKE
no novelę "Prie slenksčio". Ver
kevičius. Sugiedotas Tautos him lionį A. Panemunės kapinėse, pa Jos straipsnis apie motorinių nod operoje "Faustas". Daini
PREZIDENTO
Chicagos kamerinis orkest
tė Janis Zarinš. Iš viso latviai
sakė buv. „Lietuvos aido" redak rogių priežiūrą buvo išspausdin ninkė pakviesta dainuoti Gene
nas.
A. STULGINSKIO
yra išsivertę A. Barono du ro ras pietinėje Mokslo ir pramo
Po to buvo dvi paskaitos. Pag torius Valentinas Gustainis. Aka tas dienraštyje "The Globė a. vos operoje taip pat gegužės
MINĖJIMAS
nės muziejaus pusėje gegužės
manus ir novelių rinkinį.
rindinis paskaitininkas — niujor- demija baigta giesme Marija, Mail" 1980. IU. 26. Be —to, ji mėnesį. Vieną L. Šukytės vaidi
25 d., birželio 1, 8 ir 15 d. 3:30
yra sportinio žurnalo "Snowmo- nimą aplankė Šveicarijos lietu
Nors ir pavėluotai, pirmojo kiškis Vytautas Vaitiekūnas kal Marija.
x švč. M. Marijos Gimimo vai. p. p. turės koncertus vi nepriklausomos Lietuvos konsti
Kai dažnai mūsų ruošiami mi bile Sports" redakcijos bendra vių grupė su dr. A Geručiu.
bėjo tema „Lietuvos respublikos
parap. 40 vai. atlaidai vyksta siems nemokamai.
tucinio prezidento a.a. Aleksand prezidentas A Stulginskis". Savo nėjimai pasibaigia akademijomis darbė ir administratorė.
Dainininkei įteiktas lietuvių laiš
gegužės 5-7 d. šv. Mišios ir
ro Stulginskio mirties dešimtme gerai paruoštoje paskaitoje cha salėse, nepalikdami ryškesnių
GRAIKŲ SIMPOZIUMAS
•TUitos" klube
Montrealyje kas ir dovana.
pamokslas rytais 9-vai., o va
čio minėjimas, surengtas Ped. Li rakterizavo didįjį valstybininką pėdsakų ateičiai, tai šis minėjimas
De Paul universitete, 2323 tuanistikos instituto, buvo gegu
inž. Juozas Danys rodė spalvo
— Dail. G. Stanulio paroda.
karais 7 vai. Pamokslus sakys
buvo maloni išimtis. Jo proga tą filmą "Kelionė apie Lake Silkaip
žmogų,
kaip
politiką.
Be
to,
No.
Seminary
Ave.,
Chicagoje
Kovo 29 d. Neuchatel universi
kun. St. Gaučias.
žės 4 d. Prasidėjo pamaldomis
gegužės 8 d. 3:30 vai. p. p. ruo Švč. M. Marijos Gimimo par. baž apžvelgė jo vaikystes metus, nu Ped. lit. institutas išleido labai ver — Sidabrinį ežerą". Ten tetiniame mieste,
Šveicarijoj,
X Juozo Uubino su Antani šiamas simpoziumas apie Grai
eitą mokslo kelią, politinį darbą. reikšmingą knygą — „Aleksand yra KLB Montrealio apylinkės atidaryta dail. Gabrieliaus Sta
na Urboniene moterystė buvo kiją. Be kitų, kalbės Graiki nyčioje Marąuette Parke 10:30 Iš jo patyrėme ne visiems gerai ro Stulginskio atsiminimus", 196 jaunimo stovyklavietė "Balti
nulio paveikslų paroda, žinomo
palaiminta švč. M. Marijos Gi- jos gen. kons. S. Dokianos. Bus vai. ryto. Koncelebracinėms šv. žinomus faktus, kad išrinkus Stei pus. Iš įžanginio žodžio knygoje ja".. Vasarą į ją suvažiuoja sto
je Distelheim galerijoje. Ji bus
mimo par. bažnyčioje gegužės j m
Davaišinti Mišioms vadovavo vysk, V. Briz- giamąjį seimą, Stulginskis siū aiškėja, kad A. Stulginskis, grįžęs vyklauti jaunimas ne tik iš iki gegužės 4 d. Tai jau vienuo
s v e čiai bus
4 A <* vaj n r. Motervste I U . ' s v e c i a * "J" P*vawura.
dalyvaujant dešimčiai lęs Respublikos prezidentu rinkti iš Sibiro, buvo pradėjęs rašyti Montrealio apylinkės, bet ir ki- liktoji individualinė dail. Stanu
k
įigų,
garbingojo
velionio ger- A. Smetoną, tiktai tam pasiprie savo atsiminimus. Prieš 15 metų
4 O. d vai. p. p. Moterystę > K a l b ė s t r y s D e P a u l u n l v . pro f e Ų >
V-' tų tolimų vietovių. Aplink šį gra lio kūrybos paroda. Be to, dai
rankraštis pasiekė Chicagą.
1
naujavedžioiš brolis
kun. Bronius
j| g_oirni ai ni t P159
.et"n g i r nG ar sa i k i ruošiamas
i o s n e t > r i . 'į bėm j r šeimos artimųjų. Su vysk. šinusi politiniu partijų koalicija.
palaimino
Vokietijos
atvykęs
žų ežerą prie aukštų kalnų čia lininkas dalyvavo 13-je kolekty
a
r
Ti,i,...
įminint įoy-tas ^raiKijos nepn-1 y Brizgiu kartu koncelebravo
peržiūrėjo
ir
sutvarkė
mokyt.
Jo
A.
Stulginskis
labai
nenorėjęs
bū
Liubinas.
1
turi savo vasarnamius apie 30 vinių parodų. Dail. G. Stanulis
klausomybės metines.
par. klebonas kun. A. Zakaraus ti renkamas prezidentu ir šios pa nas Račkauskas (mirė 1979 m . ) . .
Filme parody profesoriauja Genevos dailės
x Liuda Grianzdienė, gyv.
kas, Marijonu vienuolijos provin- reigos jam beveik prieš jo valią Atsiminimai, tiesa, n e p i l n i - a p i - ] — - 3 e : r v ; '
TIRS SINDIKATĄ
ta
skautų
stovykla
"Baltijoje": mokykloje.
Cicero, UI., išvyko poilsio į
ciolas kun. J. Dambrauskas ir ku- buvusios primestos. Jo preziden ma laikotarpi nuo A. Stulginskio
m POLICIJA
jų
užsiėmimai,
pamaldos
ir vi
Floridą pas savo dukterį ir
, nigai: V. Bagdanavičius, P. Dau- tavimo metu buvo pravedama že vaikystės ligi Lietuvos nepriklau
sas
skautiškas
gyvenimas.
Gra
Kovai su nusikaltimais komi- j ^ ^ j Duoha^ p G a r § v a > z
žentą Dalią ir Vytautą Aukšti0KUP. LIETUVOJE
somybės pradžios. Knygą išleisti
mės
reforma,
gerinamas
ūkis,
at
naičius, kurie Fort Lauderda- sija pradės tirti, ar kriminnali-1 G e i a ž i u S j A. S t a š y s > j . Vaišnys ir gautas Klaipėdos kraštas ir atlik padėjo velionies duktė dr. Aldo žiai atrodo lietuvių vasarnamiai.
— "Mokslo draugijos Lietu
n
Matyti, kaip čia visi dirba,
tu n savo motelį "Tropical S » sindikatas Chicagoje neturi j k a n v Zakarauskas. Skaitymus ti kiti dideli darbai. Baigdamas na ir žentas dr. Jonas Juozevi- maudosi, valtimis irstosi, vieni voje". Tokiu pavadinimu nese
Paims Motei". Ten žada pabū ryšio su policija. Įtarimai buvo atliko kan. V. Zakarauskas, evan iškėlė velionį prezidentą kaip ciai.
kitus lanko. Sidabrinio ežero niai Vilniuje Iš mokslų istorijos
pasirodę spaudoje.
ti porą ar daugiau savaičių.
geli ją skaitė kun. A. Zakaraus tremtinį ir kietą Lietuvos valsty
Minėjimui ruošti buvo suda apylinkės buvo parodytos visais Lietuvoje knygų serijoje išleis
kas, komentatorius buvo J. Poli- bingumo bei tautinio atsparumo rytas komitetas, kurį sudarė:
80 MDL. DOL. TYRIMAMS
tas naujas istorinis veikalas, ku
x "švietimo Gairės", kurias
keturiais metų laikais.
kaitis.
Pamokslą,
išryškindamas
vysk.
V.
Brizgys,
gen.
konsule
J.
rį paruošė Istorijos institutas.
simbolį.
leidžia JAV LB Švietimo ta International Harvester pasi
velionio
neseniai
išleistus
atsi
Daužvardienė,
dr.
J.
Meškaus
—
Aušros
Vartę
parapijos
Veikalo
autoriai: L. Gylienė —
ryba, redaguoja Vida Augulytė- ryžo pastatyti mokslo ir tech
Prof. Balys Vitkus, buv. Žemės
minimus,
jo
kančias
Sibiro
trem
kas,
dr.
J.
Račkauskas,
prof.
B
choras ruašiasi paminėti savo Vilniaus medicinos draugija, E.
Bučmienė ir Stefanija Stasienė. nologijos
laboratoriją
Burr tyje, jo anksčiau atliktus darbus ūkio akademijos rektorius, patei
kė žinių apie A. Smlginskįjcaip Vitkus,^ dr. A - R a z m a > d i r e k t A1 - į veiklos trisdešimtmetį. Šis cho- Tamulevičienė — Rusijos geoišėjo iš spaudos. Rašo Jonas Ridge vietovėje, 23 mylios į piet j Lįet
kultūrinei
rv
u v o s valstybei ir
-~ " — A - Rūgyte* St. Peter-jpgg y ^ vį e n a a & patvariausių' grafų draugijos skyrius, L Muagronomą/kuris dar carinės Rusi-' Dundulis.
Kavaliūnas, Gediminas Kijaus- vakarius nuo
Chicagos, kuri i pažangai, pasakė vysk. V. Brizgys.
ir seniausių meno vienetų. Nuo levičius — Rusijos geografų su
kas, SJ. Virginija Juodišiūtė, turi 442 akrus žemės. Bus baig-; § Mišiose aukas nešė Birutė jos laikais su dideliu ryžtu pasili soniene.
v
Pažymėtina, kad salės scena pat AV parapijos įsteigimo rinkta medžiaga apie žemės
Andrius Kazlauskas, Jadvyga ta statyti 1990 metais. Labora- Į Vindašienė
ko
dirbti
Lietuvoje,
atsižadėda
ir Petras Spetyla.
buvo gražiai dekoruota pagal Montrealyje jis dalyvauja kiek ūkį, I. Petrauskienė — Lietuvos
Kregždienė. Juozas Plačas, Vi torijoj dirbs apie 2000 — moksli
§ v . Mišių metu puikiai giedojo mas labai geros siūlomos vietos dail. Ad. Valeskos projektą. Sce
vieną sekmadienį 11 vai. pamal gamtininkų draugija, A. Užuoda Augulytė-Bučmienė, Aman
Rusijoje. Tačiau išsimokslinęs už
ninkų.
parapijos choras, vadovaujamas sienyje agronomas savo profesinį nos apšvietimą tvarkė Paulius dose. Didžiųjų
da Muliolienė, Juozas Mašino
švenčių proga tienė — Lietuvos gamtininkų
muz. A. Lino, prie vargonų bu darbą dirbęs palyginti neilgai. Vis Alekna. Buvo išleista vertinga duoda religinius koncertus. Jis draugija. Nors šios draugijos ir
ms. Pranas Razminas, dr. Jo
vo K. Skaisgirys. Per aukojimą solo dėlto prie žemės ūkio darbų jis minėjimo programa su keliomis
nas Danis ir kiti.
—
taip pat dalyvauja Kanados Lie nebuvo lietuviškos, vis dėlto pa
giedojo sol. Jonas Vaznelis, o per grįžo baigęs prezidento pareigas, nuotraukomis iš A. Stulginskio
tuvių dienoje ir dainų šventėse. teikta medžiaga įdomi mūsų
komuniją — sol. Stasys Baras, kurį laiką būdamas Sibire ir po gyvenimo. Iš viso, minėjimas bu
x
Aleksandro Stulginskio
Gegužės 10 d. AV salėje jis ruo krašto kultūros istorijai pažin
vargonais pritariant muz. Alvy rą metų Lietuvoje, sugrįžęs iš vo tikrai prasmingas, gerai su
moksleivių ateitininkų kuopos
ti. Knygos redakcinė kolegija:
šia vakarą.
dui Vasaičiui. Pamaldų pabaigoje tremties.
šventė įvyko praėjusį sekmadie
planuotas ir puikiai pravestas.
— Vytautas Gruodis, kurį lai M. Jučas, P. Slavėnas, B. Vait
choras ir visa pilnutėlė bažnyčia
nį Ateitininkų namuose. Davė
(bk)
Meninėje programos dalyje ra
ką gyvenęs Šveicarijoje, grįžo kevičius. 180 pusi.
sugiedojo Lietuvos himną. Proce- gelių trio (B. Pakštas, L Bichįžodį būrelis vyresniųjų moks
su šeima į Montrealį, kur yra
cijoje, įeinant Mišioms ir išei nevičius ir V. Vaitkevičius) la
leivių ir studento įžodį Erikas
VOKIETIJOJE
DAUGfcJA BEDARBIŲ
įsteigęs naują tarptautinės pre
nant po pamaldų, buvo nesama bai gražiai išpildė keletą liūd
Vasiliauskas ir Vilius Dundzila,
— Vokietijos lietuvių katali
Illinois valstijoje pereitą mė kybos bendrovę.
Lietuvos vėliava.
nos lietuviškos liaudies muzikos
x Lietuvišku knygų, kurios
kų
suvažiavime gegužės 4 d.
— "Watertrary - American"
nesį bedarbių skaičius iš 6.9%
Pamaldose dalyvavo visa velio dalykų.
"Drauge" parduodamos atpigin
laikraštis balandžio 23 d pa paskaitas skaityti buvo pakvies
Programa buvo baigta Marijos pašoko iki 7.4%. Iš viso Illinois skelbė, kad J. Dovydaitis, 15 ti:: dr. A. Maceina, dr. J. Če
tomis sąlygomis, už didesnę su Jonas Kimbarkas, ilgametis Cicero. nio šeima — duktė dr. ^ Aldona
valstijoje yra 404,000 bedarbių.
mą užsisakė: Paulina Grigelai- 111., mieste valdybos sekretorius, vėl! Juozevicienė, a n ū k ė s R. Račkaus- Smilgaitės paruoštomis skaidrė
m., išrinktas savaitės berniuku ginskas, prel. dr. L. Tulaba,
OKLAHOMOS OPERETft
tienė (Oak Park), dail. Marija perrinktas naujam terminui. Jis čia Į kienė ir J- N o r v i l i e n ė SU vaikais, mis ir filmu. Ekrane buvo rodo
Jaunimo
už puikų beisbolo žaidimą. Jis kun. —A. Rubikas.
išskyrus žentą dr. J. Juozevičių, ma visa eilė nuotraukų iš velio
Ambrozaitienė
(Chesterton), matyti su žmona.
yra savo mokyklos Sacred simpoziumo moderatorius A.
Chicagos
pietuose,
5620
S.
dr. Roma Degėsienė (GeveX Bruno Shotas, žinomas či kuris sunkiai serga. T a i p pat da nio A. Stulginskio gyvenimo, įskai Harlem,
esantis Candlelight Heart beisbolo komandos meti- Šmitas, referentai: Ed. Dresleland), Aleksandra Pakulienė, kagiškis, buvo atvykęs į "Drau lyvavo Lietuvos gen. konsule J. tant valstybinį darbą ir Sibiro teatras stato komp. R. Rogers į kas.
ris, Reg. Zavackaitė, Kęstutis
tremtį. Taip pat be galo įdomu
Daužvardienė,
visa
Lituanistikos
Dalia Bylaitienė (Chicago).
gą", domėjosi lietuviškomis kny
— Los Angeles gegužės 31 d. Ivinskis ir Daina Kamantaitė.
sukurtą
instituto vadovybė, organizacijų buvo ekrane stebėti filmelę iš pre operetę "Oklahoma",
gomis.
Pasinaudodamas
pa
mokslo
metus baigia šeštadie
x L. Bichnevičiaus orkestras
zidento paskutinio gimtadienio ir pagal O. Hammersteino žo
skelbtu jų atpiginimu, įsigijo atstovai ir net iš toliau atvyku
gros tradiciniame Dzūkų drau
sių. Pamaldos praėjo iškilmingai jo laidotuvių iškilmių. Buvo per- džius. Daug tos valstijos etninių ninė mokykla, o birželio 7 d —
įvairių leidinių už 41 dolerįbruožų, dainų, baleto ir muzi- parapinė. Ir ateinančiais metais
gijos baliuje geg. 17 d. Jaunimo
x "Džiaugiuosi labai pagerė ir gražiai, ypač gražiai giedant, duota ir magnetinėje juostelėje
šeštadieninės Šv. Kazimiero lit. DENGIAME IR TAISOME
centre. Staliukus rezervuoti tel.
chorui
specialias
giesmes
ir
soįrašyta
kalba,
kurią
laidojant
ve-Įkos
VISŲ RCŠIŲ STOGUS
jusia mūsų dienraščio spaudos
mokyklos vedėju sutiko pasilik
925-5159 arba 927-5980. (pr.)
technika, gražiai atspausdinto listams suteikinat pamaldoms iš
U
i
savo darbą garantuojame
ti Vladas Pažiūra.
kilmingumo.
x Dar gauta 20 papildomu mis įdomiomis ir aktualiomis
ir esame apdrausti.
— Stasys Tamulis su šeima
Akademinė
dalis
suruošta
3
vietų
"Laiškai
Lietuviams" I iliustracijomis, kurios man dide
Skambinkite
iš Chicagos prieš kiek laiko
ekskursijai į vakarų Europą.! lį džiaugsmą suteikia. Kasdieną vai. p.p. Jaunimo centro didžio
ARVYDUI MELAI
atvyko gyventi į Arizoną ir čia
Prašoma skubiai registruotis nekantriai laukiu savo geriau- joje salėje, kuri buvo pilnutėlė da
TeL — 434-9655
pietinėj Phoenbeo miesto dalyje
pas .American Travel Service s io "Draugo" — rašo mums lyvių. Jų tarpe buvo vysk. V. Briz- j
nusipirko didesnę nuosavybę.
Bur*»au, 972* S. Western Ave., skaitytoja Irena Kerpelienė iš gys, Lietuvos gen. garbės konsu
••iiiiiiHiiHiiHiHiniiiiiiHHiHMiiiiiiiimiiHiimniiimiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiHiiic
Chicago, I1L 60643. TeL (312) New Yorko, siųsdama auką. Dė- le J. Daužvardienė, velionio pre
zidento duktė dr. Aldona Juoze
288-9787. (ak.)
| kojame.
viČienė, Norvilai, Račkauskai ir
x Kazys Rožanskas, žinomas kiti giminės bei artimieji. Akade
X Midland taupymo bendro
vei reikalinga
čikagiškis, kelių organizacijų miją rengėjų — Pedagoginio li
Į
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia paTARNAUTOJA
darbuotojas, sėkmingai platina tuanistikos instituto — vardu ati
1 piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų
(TeDer)
lietuviškas knygas įvairių pa- darė instituto rektorius prof. dr.
1 galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos
Su patyrimu ar be. Skambint rengimų metu. Tai labai stropus Jonas Račkauskas, o pravedė PLI
i trečdalį.
925-7400 arba vakarais 778- šių dienų knygnešys. Šiomis studentė Audra Kubiliūtė.
B
Invokacijos
vietoje
Maldą
iš
Si
dienomis,
pardavęs
knygų
už
3579. (sk.)
1
Knygų pasirinkimas yra didelis, Sekite mūsų padidesnę sumą, gražiai atsiskai biro maldaknygės paskaitė stud.
x NAMAMS PIRKTI PA
tė su "Draugo" administracija Neris Pupiūtė. Tautiniais drabu
§ pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į
SKOLOS duodamos mašau xnežiais pasipuošusios mergaitės pa
už paimtas komisan knygas.
i DRAUGJį ir Jūs rasite malonų patarnavimą,
DMiniais imokėjimais ir priei
X Liucija Hohhmaiuenė, či- dėjo gelių puokštes prie A. Stul
namais nuošimčiais.
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA.
kagiškė, užsukusi į "Draugą", ginskio paveikslo. A. Vanagaičio Saujai išrinktoji LK federacijos valdyba Australijoj. Sėdi is kaires: Vik f
Mutual Federal Savingt. 2212 pa^. .udojo paskelbtu lietuviš "Maldą" atliko muzikai: E. Sa- toras Laukaitis — pirm., Elvyra Semetienė, Halina Statkuvienė, Vida Vai
f
DRAUGO ADMINISTRACIJA I
W«#t Cermak Road — Tslef. kų knygų atpiginimu ir įsigijo kadolskienė, B. Pakštas, L Rim tiekūnienė, kun Pr Vaseris Stovi: Juozas Jurgelaitis, Vincas Žemaitis, Juo
iiiiiiuiiiiiiuiiHiNUfiiiumiiHitfiHiifniiiiiHtnimimitfiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii'iim
kus, L Bichnevi&us ir V. Vait- zas Keblys, Valentinas Cizauskas..
YI 7-T747
(ak.) jų už keliasdešimt dolerių.
— Dr. Marija b* Aleksandras
Žemaičiai iš Leonia, N. J., ge
gužės 1 d. išvyko į Kiniją dviem
savaitėms, bet dar lankysis
Hong
Konge ir Filipinuose.
Keliaudami su gydytojų grupe,
jie turės progą pastudijuoti įvai
rius medicinos klausimus Azi
joje ir kituose kraštuose. Grįž
dami dar žada sustoti San Fran
cisco mieste, Californijoj.
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