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REIKALAUJA TEISTI
ADVOKATĄ CLARKĄ

ŽYGIS Į ŠILUVĄ
(Tęsinys)
traukti, kad nepatektų į einan
Rytojaus dieną, dar toli prieš čiųjų gretas. Pavienės lengvos
ankstyvąsias Šv. Mišias, bažnyčia : mašinėlės lenkė einančius. Vie
vėl pilna. Tai vienoje vietoje, tai ni siūlėsi pavežti pavargusius, su
kitoje bažnyčios vietoje skambūs negalavusius, kiti suko į šaluti
jaunatviški balsai užvesdavo gies nius keliukus; iš mašinų lipo ke
mę, prie kurios tuojau prisidėda leiviai ir stojo paplentėje šalia
vo visa bažnyčia.
jau stovinčių vietinių gyvento
Išėjęs iš bažnyčios jaunimas jų. Vieni ašaras braukė, kiti dė
išsirikiavo po keturis. Nutarė žy- -.josi prie žygiuojančių. Visų vei
gio metu elgtis kaip bažnyčioje: : duose nuostaba su džiaugsmo ir
nesikalbėti, neatsakinėti j paša nerimo atspalviais. Nejaugi Lietu
linių klausimus, giedoti ir mels va keliasi?!
tis. Daugelio rankose mirgėjo gė
Iš lėto praslinko
ir pilka
lės, tarp pirštų matėsi rožiniai "Volga", kurioje sėdėjo ministras
(rožančiai"). Tai atgailos eisena Mikalauskas su keliais saugumie
už savo ir kitų nuodėmes, užj čiais. Priešais pasirodė maršruti
blaivybės akciją tautoje, už jau nis autobusas Kaunas — Tytuvė
nimo prisikėlimą.
nai. Jis sustojo, ir keleiviai prisi
Pagaliau pasigirdo maldos žo jungė prie eisenos.
džiai, ir eisena pajudėjo Didin
Šiluvos koplyčioje jaunimas su
gai atrodė šiais laikais tūkstanti sikaupė maldoje, prisiminė žygio
nė besimeldžiančio jaunimo eise intencijas. Bažnyčioje išklausė
na, (nors buvo ir vyresnio am jauno kunigo laikomas Šv. Mišias
žiaus žmonių, bet dominamo ir pamokslą. Ir vėl beveik visa
jaunimas). Atsirado keli fo'ogra- bažnyčia priėmė Šv. Komuniją.
fai. Kas žino jų tikruosius kės
Po pamaldų grįžę į koplyčią
lus? Tačiau niekas nenusuko ir
keletos miestų Eucharistijos Bi
neslėpė savo veido: visi ėio susi
čiulių atstovai perdavė rožankaupę, ryžtingi, pasiruošę bet ko
žančius kitų miestų atstovams.
kiam ateistų išpuoliui. Mie:>t3(Lietuvoje vis po keletą miestų
lio gyventojai, pardavė'os stovė
kasdien ištisą mėnesį kalba bend
jo gatvių pakraščiuose, šalis par
rai rožančių Eucharistijos Bičiu
duotuvių, už langų ir su nuo
lių intencijomis, o mėnesio pa
staba stebėjo neįprastą reginį.
baigoje suvažiuoja į Šiluvą šią es
Pirmosios gretos tuojau susidūrė
tafetę perduoti kitiems miestams)
su miesto Vykdomojo komiteto
Dvasioje sustiprėję ir pilni ryž
pirmininku, per megafoną šau
to maldininkai išsiskirstė į na
kiančiu išsiskirstyti, bet maldos
mus.
žodžiai užtrenkė megafoną, o pa
čiam pirmininkui beliko tik pasi
(Bus dtvMritu1*

Irano parlamente vyksta valymas

Washingtonas. — Vyriausybė • Jis esąs senas žymaus revoliuturi naują rūpestį: a r bausti cijos teisėjo Kalkalio priešas,
amerikiečius, kurie, nepaisydami | net žudęs ajatolos Kalkalio gru
prezidento draudimo, keliavo į pės žmones. Išmestas Moezi
Iraną ir dalyvavo tarptautinėje sekmadienį pareikalavo sudaryti
konferencijoje,
kuri
svarstė komitetą ir patikrinti, ar ajato"Amerikos nusikaltimus". Bu la Kalkali tinka b ū t i parlamento
vęs valstybės prokuroras Ram- nariu.
Parlamento pirrnininkas pa
sey Clark gynėsi ABC televizi
jos programoje nesąs išdavi sakė, kad pirmiausia bus pati
kas, o tik ieškojęs Irano-JAV krinti visi išrinkti atstovai, bus
santykių pagerinimo. Jis pasa nustatytos parlamento taisyklės,
kė, kad Irano vyriausybė žino, bus išrinktas premjeras, nu
jog įkaitus laikyti negerai, ta statyta vyriausybė, t i k tada
čiau JAV turi atsiprašyti ira bus galima pereiti prie vidaus
niečių. Amerika visada remia ir užsienio politikos klausimų
įvairius tironus, kaip Irano ša ir prie amerikiečių įkaitų. Pir
chą ar Filipinų prezidentą Fer mininko Sahabi manymu, įkai
Indijos vyriausybei pradėjus šilčiau bendradarbiauti su Sovietų Sąjunga, užsienio reikalų ministeriui viešint Maskvo dinandą Marcos, nors tokia pa tų klausimas bus
svarstomas
je, opozicijos grupe Yuva Janata surengė demonstracijas prie sovietų ambasados. Indijos jaunimas protestavo prieš
rama pažeidžia
demokratinius liepos mėn. pabaigoje.
sovietų politiką Afganistane.
JAV principus. Mes visada pra
laimime dėl tokios paramos. I r
Nusikaltėlius sius
sovietų pavojus Iranui padidėjo
po nuolatinio JAV kišimosi į
atgal į Kube
Irano reikalus, pasakė Clark.
Fort Chaffee. — Arkansas
Jis atmetė senatoriaus Robert
policija
suėmė t r i s kubiečius,
— Prezidentas Carteris p a  Dole reikalavimą teisti Clarką
pabėgusius
iš pereinamosios sto
siuntė kongresui naują gazolino už valstybės įstatymų laužymą. vyklos ir įsilaužusius į netolimo
normavimo planą, kurį Įgyven Clark pasakė, kad niekas ne Barling miestelio gyventojo na
Sovietai planingai naikina afganų kaimus
prieštaravo, kai jis dalyvavo
dinti kainuotų apie 2 bil. dol.
mą. Prie jų r a s t a s revolveris ir
New Delhi. — Afganistane Į sių kaimų.
Sovietų helikopte— Per savaitę du kart gedo žmogaus teisių, konferencijose,
kur buvo nagrinėjami sovietų I durklas. Pačioje stovykloje posovietų helikopteriai i r t a n k a i j riai, persekiodami sukilėlius, Strateginės
Oro komandos
daužo netoli šeštinės sutrauk- naikiną jų apylinkės kaimus, šu. kompiuteriai, pradėję aliarmą. disidentų reikalai, jų persekioji- | licija konfiskavo daugiau peilių
ir kitų ginklų, n e t kelis butelius
tą laisvės kovotojų kariuomenę linius, bombarduoja kalnų upe- įspėdami, kad į Ameriką a t - mas. Niekas neprieštaravo, kai
stovykloje gamintos degtinės.
Pagmano
kalnuose.
Kabulo lių užtvankas. Ti« kaimai bū-' skrenda sovietų raketos. So- '; jis vyko į Iraną, prašomas pre
Suimta viena moteris Graciela
radijas ramina gyventojus neti davo sukilėlių prieglauda. Mi- v ietų žinių agentūra piktai pa- 1 zidento Carterio, valdišku lėktuZamora, kuri 1970 m. buvo pa
kėti gandais apie numatomą r ę s Kinijos komunistų pirmi- smerkė šiuos įvykius, sakyda- vu, derėtis dėl įkaitų paleidimo.
grobusi
keleivinį lėktuvą ir prisostinės puolimą. Užsienio ste-1 n i n k a s Mao Tse Tungas savo | m a , k a d Pentagono generolai Senatorius John Tower pareikalavo
sušaukti
jury,
kuri
navertė
jį
skristi į Havaną,
bėtojai mano, k a d sovietų k a - ; "raudonojoje knygelėje" aiški-; žaidžia su branduoliniu karu.
Amerikoje jau suimta 800 kuriuomenės vadovybef naudinga \ no, kad, kariaujant su partiza- j>į\ ŠJ U gedimų ginčai vyko ir grinėtų Clarko kelionę j Teheraną.
šitoks
jo
"šliaužimas"
ir
|
biečių.
kriminalinių nusikaltėsutraukti laisvės kovotojus į į nais, būtina sunaikinti sodybas \ Britanijos parlamente.
"mea culpa" šaukimas, prisipa- į Uų. jų tarpe apie 100 Fort Chaf
vieną vietą, tuo pačiu a t s i r a n d a j ir kaimus, kur partizanai randa;
Iranas pasirašė su Rumufee stovyklos riaušių, kėlėjų. Vyproga sunaikinti daugiau suki-1 paramą. Mao r a š ė : "Kaimai ir j n į j a naują prekybos sutartį. žįstant prie Amerikos kaltės,
|
riausybė nutarė juos grąžinti
lėlių.
jų žmonės yra vanduo, o parti- Turkija gavo leidimą pirkti iš prailgina įkaitų kalinimą, pasa, atgal į Kubą. Valstybės depar'. kė sen Tower.
Afganai skundžiasi, kad j i e zanai — žuvys", šios taktikos ; Irano daugiau naftos,
Bandoma nustatyti vienodas kainas
Kiti Irane buvę amerikiečiai ; tamentas ieško diplomatinių kenegali kovoti su rusais "akis j laikosi ir sovietų kariuomenės! — Turkija pareikalavo, k a d
' lių per Amerikos Valstybių orhelikopterio irgi pabrėžė nebiją teismų,
Alžiras. — Alžire prasidėjo statinių. Kai kurios šalys: Ku-; a k į ' . Laisvės kovotojai esą gė vadai. Sugriovus kaimus, gy-j Irakas nubaustų
; ganizaciją ar Jungtines Tautas,
naftą eksportuojančių valstybių vaitas, Venecuela, Libija, Abu' resni šauliai, d r ą s e s n i kovoto- į ventojai atsiduria Pakistano pa-' įgulą, kuri nušovė 10 turkų Amerikai reikia turėti su Ira- \ kad Castro pasiimtų atsiųstus
: no vadais dialogą, reikia irakonferencija, kurioje bandoma Dhabi ir Iranas sumažino savo jai, tačiau jie priešo kareivius | bėgėlių stovyklose, apylinkės | ūkininkų praėjusią savaitę.
J niečius suprasti, reikia mažinti i nusikaltėlius. Spėjama, kad jis
nustatyti pastovias naftos kai gamybą, kad vartotojai pajustų ; sutinka už plieninių t a n k ų a r I ištuštėja i r ginkluoti vyrai ne— Pakistano užsienio reika i krizę.
i gali atsisakyti. Senatorius Roį beturi k u r gauti maisto ir prienas,
nustatyti
pagaminamos trūkumą ir daugiau mokėtų. helikopterių šarvų.
lų ministeris Agha Shahi išvyko
įbert Byrd p a t a r ė vyriausybei
Kabulo r a d i j a s paskelbė, kad 1 glaudos.
Norvegijos socialistų partijos
naftos kiekį.
Konferencijoje Daromas spaudimas ir didžiau
į Rumuniją ir Vakarų Vokieti
| paprastesnį metodą. "Juos rei
revoliucinis teismas
pirmininkas atidengė, kad treIrakas. Libija, Alžiras siūlo siai gamintojai — Saudi Arabi specialus
ją t a r t i s dėl Afganistano kri
kėtų nuvežti į Guantanamo ba
į čiadienį laukiama Irano užsiepakelti kainas, o kitos šalys aiš jai, kuri kasdien pagamina po; nuteisė m i r t i 10 buvusių aukš
zės.
zę, atidaryti v a r t u s i r išstumti
Miestų burmistrų
! nio reikalų ministerio, kuris
kina, kad kainos ir taip aukštos, 9,5 mil. statinių, kad ji mažiau', tų valdžios pareigūnų, jų t a r p e
— Sovietų spauda
reiškia
j Kubos pusę", pareiškė sen.
Oslo mieste susitiks su Europos
buvusio prezidento Amino brolį
stumiančios pramonės valstybes gamintų.
"užuojautą"
amerikiečiams,
kuByrd.
konferencija
socialistų veikėjais i r kalbėsis
Kongrese didėja spaudimas Į ir sūnėną. Jie s u š a u d y t i už gy
į ekonominę krizę, nuo kurios
Seattle. — Amerikos miestų I " e m s gali tekti rinkti preziden I apie amerikiečių įkaitus.
ilgainiui nukentės ir naftą ga JAV vyriausybei vėl pradėti su- į ventojų žudymą, sąmokslą prieš
Karo aviacijai
tą iš tokių kandidatų kaip Readarinėti naftos atsargas. Kon-! vyriausybę. S u š a u d y t a s Amino i merų konferencija Seattle mieIrano parlamentas, kurio vaminančios šalys.
ganas i r Carteris. Pirmasis
trūksta mechaniku
Pastaruoju metu aukščiausią greso komitetas, kuris svarstė; brolis buvo šiaurinių provincijų' s t e svarsto augančias miestų nuolat pabrėžtas Sovietų Sąjun \ liai ajatola Khomeinis pavedė
komunistų
partijos
vadas,
o
sūproblemas,
finansų
stoką,
nelėšas
sintetinio
kuro
gamybai,
.
amerikiečius
įkaitus,
pradėjo
Norfolkas. — Laikraštis "Virkainą gauna Alžiras, po 38 dol.
gos grėsmę, o Carteris — pil
nėnas
vadovavo
s
a
u
g
u
m
o
mili-1
darbą
i
r
ekonominį
atoslūgį,
panildė
ši
'statymo
projektą
savo
narių
valymą.
Parlamenginian
Pilot" aprašo karo laivy
už statinę, Saudi Arabija ima
nas veidmainiško nuotykių iešeriai
ir
b
u
v
o
užsienio
reikalų
Į
šiandien
konferenciją
žadėjo
apreikalavimu
sudaryti
atsarginius
!
tas
nutarė
išmesti
t
r
i
s
išrink
ne pasireiškusią lėktuvų mecha
po 28 dol. Irako pasiūlyme kai
viceministeris. S u š a u d v t a s Ab lankyti prezidentas Carteris. į kojimo.
' tus atstovus, jų t a r p e Ismaili nikų stoką. Atlanto laivynui
nos būtų suvienodintos. Vieni naftos sandėlius.
Naftos sandėlių klausimas ki dul Kalakani, b u v ę s laisvės ko Prieš jį lankėsi kiti kandidatai j — Lenkijoje mirė 73 m. bu- Moezi iš Malayer provincijos. reikia apie 300 daugiau mecha
gamintojai jas pakeltų, kiti —
į prezidento vietą: Ronald Rea-1 vęs prezidentas, pašalintas karnikų, kitaip kai kurios eskadri
sumažintų ir visos valstybės lo 1973 m. arabų šalims paskel votojų v a d a s š i a u r ė s vakarų
t u su Wladyslawu Gomulka,
gan ir J o h n Anderson.
Afganistane.
bus
naftos
boikotą.
Naftos
san
lės
turės nutraukti mokomuo
reikalautų po 32 dol.
Šeimos nelaime
Irano ir P a k i s t a n o radijas pa
Ekonomistai pranašauja, kad maršalas Mariau Spychalski.
dėliavimas prasidėjo 1977 m.,
sius skridimus.
Prieš
konferenciją.
OPEC
— Izraelio kareiviai nušovė
kai kongresas nutarė pirkti 750 skelbė apie sovietų kariuomenės J A V bedarbių nuošimtis dar gali
U. S. News & Worid Report
(Organization of Petroleum ExRytu Vokietijoje
Jordano teritorijoje du palesti
»ti ir pasiekti 10 nuoš.
mil. statinių, šis sandėliavimas I kovas vakarinėje H e r a t o pro- didėti
skelbia,
jog k a r o aviacijos vir
porting Countries) grupės gene
niečius teroristus.
Berlynas. — Rytų Vokietijos šila, kuris vadovauja mechani
nutrauktas po Irano revoliuci- vincijoje, netoli I r a n o sienos.
ralinis sekretorius Rene Ortiz
Vokietijoj mažina,
— Libane bandoma sudaryti spauda paskelbė, kad "nelaimin kų grupei, gauna per metus al
jos, kai pasireiškė naftos trūku- j "Philadelphia Inquirer" p a 
apkaltino naftos vartotojus at
naują vyriausybę, kurioje būtų game atsitikime" žuvo finansų gos 11,347 dol. Be to jam duo
mas.
"Energijos departamento | skelbė žinią, k a d CIA superka
kitur - didina
sargų sudarinėjamu. Šiuo metu
musulmonų ir krikščionių atsto , ministeris, centro komiteto na- dami maisto i r buto priedai,
žiniomis, senuose druskos ka pasaulinėje ginklų rinkoje leng
pasaulyje yra 6 5 bil. statinių
Berlynas.
—
Praėjusių
metų
į r y s Siegf ried Roehm ir jo žmo- 4,149 dol. Po įvairių mokesčių
vuosius
g
i
n
k
l
u
s
:
sovietų,
vokie
syklų tuneliuose yra laikoma
vai.
naftos atsargų, šitokia varto
spalio
mėn.
Leonidas
Brežnevas
Privačiuose pokal- viršilai lieka 14.2H dol. T u o
92 mil. statinių. Naftos pylimas čių, belgų i r izraelitų g a m y b o s
— Egipto prezidentas S a d a t a s ; na Ruth.
tojų politika gali priversti naftą
juos
Afganistano j pažadėjo sumažinti kariuome pasakė, kad jis pasirengęs de ' biuose R. Vokietijos pareigūnai pačiu metu, t ų pačių kvalifika
į tunelius sustabdytas Saudi ir siunčia
gaminančias
šalis
sumažinti
Valstybės nę Rytų Vokietijoje. Praėjusią rėtis su Saudi Arabija dėl san pripažino, kad "nelaimingas at cijų mechanikas, dirbąs civilinė
Arabijai spaudžiant ir grasinant laisvės kovotojams.
gamybą, pareiškė sekretorių?.
sitikimas" įvyko t a i p : ministe je aviacijoje, po visų mokesčių
departamentas
atsisakė
k o  savaitę Rytų Vokietijos žinių tykių pagerinimo.
sumažinti gamybą.
Jo žiniomis, Amerika supylė į
agentūra paskelbė, kad iš Guerio žmona, nusivylusi dėl savo gauna 20,877 dol.. net 6.663 dol.
Pramonės valstybių vadų su mentuoti šią žinią.
požemines druskos
kasyklas
Z
,
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~a~
~
„
~
^
+
„
!
—
Pakistano
prezidentas
pavyro
neištikimumo, pagriebė re daugiau už k a r o aviacijos me
Indijos
žinių
a
g
e
n
t
ū
r
a
skel
•D^*r,^,«o
Texas i r Louisianoje 91.7 mil. važiavime Tokijo prezidentas bia, kad prie K a b u l o s u t r a u k t o s strof
dahnvsmiesto
su tankais.
išvažiavo
Brežnevas,
sovietų I' žadėjo
. Į* vpravesti demokratinius volverį ir jį nušovė užmiesčio
Carteris pažadėjo Vakarų Eu
statinių naftos.
,.,.,.
. i - J . - •» _JU- onrwv i „«„; ~„ 'i rinkimus, tik nutylėjo, k a d a jie viloje, po to, nusišaudama pati. chaniką.
J
ropos vadams, kad jis pasitars afganų sukilėlių jėgos turi sun-1 zadejo išvežti 20.000 kareivių I
»J
Šiais metais naftos kainos
kių
nuostolių.
N
o
r
s
sovietų
Boehmas buvo finansų ministesu jais prieš pradėdamas pirkti
' ir 1.000 tankų. Pusė tų jėgų jau •*v—
yks-Aukso uncijos kaina Eu riu nuo 1966 m.
pakilo 3 dol. už statinę. Kyla
KALENDORIUS
tankai
a
p
š
a
u
d
o
sukilėlius
tik
i
š
naftą strateginėms atsargoms
ropoje vėl pasiekė 600 dol.
išvažiavo.
klausimas, kaip aukštai nafta
tolo
ir
negali
įkopti
į
neprieina
Korespondentai,
komentuoda
papildyti.
Birželio 10 d.: Getulijus, MakJAV žvalgybos žiniomis, so
— Pietų Afrikos teismas nu vai įvykį, rašo, jog komunistai
gari kilti. Vakarų
pasaulyje
mus kalnus, sukilėlius pasiekia
vietai vykdo Brežnevo pažadą, teisė baltą universiteto labora- ! nemėgsta rašyti apie vyriausy- sima^ Vainius, Vingailė.
šiemet vartotojams reikės apie
rusų helikopteriai
Birželio 11 d.: Barnabas Ap..
tačiau k a r t u pradėjo stiprinti
— Sekmadienį Italijoje vyko
28 mil. statinių naftos kasdien.
\ bes narių šeimas. Išimtis liečia Rozalina, Dainius, Aluona.
Amerikietis
korespondentas I savo jėgas Lenkijoje, čekoslo- I torijos mokslininką, kuris kurs- tik vyriausio R. Vokietijos va
Nežiūrint taupymo ir kitų ener savivaldybių rinkimai.
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.
Richard
B
e
n
Cramer.
kurio \ vakijoje. Dvidešimt šešios r u - 1 t e s juoduosius sukilti prieš vy- do Ericho Honeckerio žmoną
gijos šaltinių naudojimo, naftos
— Tailandija atmetė naujo
sausybę. Jam skirta 15 metų Margot, nes ji yra pati politikė,
sunaudojama nedaug mažiau, sios Kambodijos valdžios, pa straipsnius p e r d u o d a Knight- į sų divizijos tose valstybėse ga-1 bausmė.
ORAS
kaip 1979 m., kada OPEC šalys statytos Vietnamo okupantų, Ridder laikraščių sindikatas, ra-Į vo dar 30,000 kareivių. 1,000
— Jamaikos politiniuose ne švietimo ministerė. Ji spaudoje
Saulėta, temperatūra
dieną
šo i š Afganistano apie š i m t u s : artilerijos pabūklų i r 1,200 tankasdien parduodavo po 31 mil. siūlymą derėtis.
dažnai minima
ramumuose žuvo 7 žmonės.
80 L naktį 65 1.
sunaikintų. sugriautų, sudegu- kų ir šarvuočių.

NAFTOS VALSTYBIŲ
KONFERENCIJA

Helikopteriai daužo į|
kalnus prie Kabulo
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 10 d.

Mūsu kolonijose

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI

IR SVEIKTI PAJĖGUMO

JONAS

ADOMAVIČIUS,

MD.

GIRTAVIMAS IR VENŲ IŠSIPLĖTIMAS
Kojų venų
išsiplėtimas
pasitaiko
girtaujantiems
93 iš šimto, o abstinen
tams — tik 55-iems
H. Tanyol, M. D.
Buvo atlikti tyrimai su 114 al
koholikų ir su 60 abstinentų. Ti
riama buvo jų kojų venų išsi
plėtimas (varicose veins). Gir
taujančių grupės
žmonės daug
suvartojo alkoholio per nuo vienų
iki 60 metų laikotarpius. Vidu
tiniai tiriamieji girtavo 23 metus.
Palyginimui buvo tiriami nesisvaiginantieji: jų tarpe du treč
daliai visai nevartojo alkoholio
per visą savo gyvenimą^ likusis
trečdalis paragaudavo labai re
tais atvejais svaigalų ( 1— 2
stiklines alkoholinio gėrimo per
ištisus metus). Taigi, įie priskaityti prie negeriančiųjų.' Jų kojų
venų išsiplėtimas
(varikozinės
venos) buvo lyginamos su gir
taujančiųjų tokia negerove. Ir
štai kas gavosi.

DVI IŠKILMINGOS DIENOS
SV. KAZIMIERO LIETUVIŲ
PARAPIJOJ

UGDYMAS

K E L I A S l S V E I K A T Ą , 1601 West Garfield Blvd., Chicago, LL 60636

alkoholikų ir 33 nuošimčiai ab
stinentų turėjo ryškiai pastebi
mus venų išsiplėtimus.
Didžiojoje kojų venoje vidi
nių vožtuvų
nepakankamumas
buvo rastas pas 40 (39) proc. iš
102 tirtų abiejų grupių žmo
nių.
Išeina, kad venų vožtuvų ne
pakankamumas
nėra pirminė
priežastis venoms išsiplėsti. Toks
tų vožtuvų
nepakankamumas
gaunasi tik vėliau — jau ilgokai
pabuvus išsiplėtusiomis venomis.
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Gegužės 25 d. buvo teikiamas
Sutvirtinimo sakramentas.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
Erdvią Sv. Kazimiero bažnyčią
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
užpildė šeimos, kurių jaunuoliai
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
paruošti gauti Sutvirtinimo sakra
DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto
mentą.
metams ' •> metų 3 mėn.
i
Chorui gražiai giedant, proce Į I
$22.00
$15.00
Chicago ir Cook County $40.00
22.00
15.00
sijoj gražiai žengė 79 jaunuoliai,
Kanadoje
USA
4000
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
lydimi kunigų, vyskupo Law20.00
13.00
Kitur
38.00
Valė Točelauskienė <k_) ir Marija Bosienė seka Lietuvio sodybos Chicagoje rence Riley (Bostono diac-?zijos).
15.00
Savaitinis
25.00
pažmonio programą.
Nuotr. M. Nagio
Iškilmingos Mišios ir pamoks
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa
las vysk. L. Riley angliškai. Mi
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
kurių
venos
!
odą
priemones
naudojant.
dėl
šias ir giesmes choras ir sol. M.
žascių
nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ
dieniais nuo 8:30 iki 12:00
Dauguma pacientų kiek page Bizinkauskaitė, vedami komp. J.
išsiplečia. Tuo tarpu mes, lietu
anksto susitarus. Redakcija už
viai, tvarkykimės su jau žino rėdavo per pirmas dvi savaites. Gaidelio giedojo lietuviškai.
Redakcija dirba kasdien c| skelbimų turinį neatsako. Skelmomis kojų venų
išsiplėtimo Sunkesnės formos spuogus reikė
8:30 — 4:00. seštadtemais j b i m ų k a i n o s p r į s j u n c i a m o s gavus
Padėka kleb. kun. P. Šakaliui,
8 3 0 — 12:00
priežastimis: tvarkykimės su nu davo gydyti tris mėnesius. Lacti- jo geram draugui vysk. Lawrence
j prašymą.
tukimu, su perilgu stovėjimu ir nex buvo veiklus 80 proc. Iš 300 Riley, seselėms, parap. chorui ir
su tais smuklėsna vaikščiojimais pacientų veido spuogai buvo at tėvams už gražią Sekminių die
bei namuose išgėrimais. Nega sparūs gydymui pas 60 jų dalis ną, iškilmingai pravestą Sv. Kazi mokslą pasakė kleb. kun. P. Šaka
— Amerikoj, apklausinė j u s
lint ilgai nestovėti, kaip fabrike pacientų šiame skaičiuje nepildė miero liet. parap. bažnyčioje, Su lys.
grupę moterų, iš jų 7 0 % pasisa
duoną uždirbant, reikia kojas su gydytojo nurodymų.
tvirtinimo sakramento suteiki
Po Mišių, mokinių
orkestrui kė, k a d nevedę poros, jei sušilau
veržti varžtais bei kojinėmis. Ne
Pasitaisiusiųjų tarpe pusė turė mą.
grojant, su vėliavomis eisena i kia vaikų, turi susituokti vaikų
galint į smukles takų užželdinti,
jo geroką (reasonable) pagerėji
netoli esančią aikštę, prie Tukio gerovei.
ANTROJI SEKMINIŲ DIENA
reikia stengtis nors kiek mažiau
mą, kita pusė gerai ar puikiai
vardo paminklo, žuvusiems lais
tuos takus mindžioti. O jau su tais
pasitaisė. Gerokai
pasitaisiusių
Gegužės 26 d.buvo Alto užpra vės gynėjams brooktoniečiams žemėje raduisų amžiną poilsį.
(daugiausia profesionalų) sangrupėje buvo jaunuoliai tarp 18 ir šytos Šv. Mišios už žuvusius lais lietuviams. Jie palaidoti Kalvarijos
būriais prie naminių barų rūsiuo
E. Ribokienė
25 metų amžiaus ir jau ilgus me vės gynėjus Sv. Kazimiero baž ir miesto kapinėse. Altas padėjo
se tvarkytis tik tada mes nusto
tus turį spuogus. Gydant su Lac- nyčioje. Organizuotai dalyvavo vainiką, klebonas kun. P. Šaka
sime, kai daugiau asmenybėmis
tinex pūslės ir paraudimas pra Martyno Jankaus šauliai su vė lys ir Alto pirm. R. BieLkevičius
sustiprėsime ir galvoti kur einame
nyko, bet oda liko randuota, šiurkš liavomis. Parap. mokyki, puoš tarė žodį. Visi sugiedojo Lietuvos
Advokatų Draugija
bijoti paliausime.
ti ir patinusi. Gerai ar puikiai pa nus "Gintarėlių" būrelis, veda- himną.
Pasiskaityti. Surgery, 48: 1061,
VALDEMARAS BYLATTIS
sitaisiusių tarpe pacientai buvo I mas ses. Berhman Sakelytės su 12
m
Vėliau pavieniai ir šeimomis
1960.
tarp 12 ir 18 metų amžiaus. Kuo•,vėliavų. Giedojo parapijos choVINCAS
BRIZGYS
jaunesni buvo pacientai, tuo pūs- j ras, kurį veda komp. J. Gaidelis. lankė savo artimuosius, kaimynus
Teisių
daktarai
lės buvo pav'enės ir ryškiau ma- j Mišias atnašavo ir turiningą pa- ir draugus. Kalvarijos kapinėse
NAUDINGĄ PATARIME
besiilsinčius. Kiek daug šiose ka 245* W. «9tb Street, Cbteago, U
tomos. Tokie ligonys lengviau pa
Visi teL 778-8000
pinėse paminklų, kurie ženklina
siduodavo gydymui.
mo veikimo tiem mažomis, tiek
[GYVENDINK —
Va.iar.do«
p*c*i susitarimą.
didelį skaičių
lietuvių, ne savo
didelėmis
dozėmis
tą
vaistą
var
Tik keli pacientai pradžioje
SVEIKESNIS BOSI
tojant. Atsimintina, kad didelėLactinex gydymo apturėjo pablo-.
, . . . , . ,
,
stovio
(daugiau
!
™
dozėmis
ilgai
gydant,
ar
nuo
i
Tel. ofiso h- buto: OLympic 2-4159
gejimą spuogų
lat, be pertraukos, tą vaistą* 12 DR. K. G. BALUKAS
VEGETARAI
STOKOJA
jų oda paraudo). Tik toliau gy imant, nebuvo pasiekta geresnių,
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
VITAMINO
B— 12
dant su Lactinex — jų veido rezultatų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero
Klausimas. Mano duktė pradė spuogų stovis pagerėjo ir raudo
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical Building). T e l . LU 5-6446
jo valgyti vien daržoves. Ji sakosi numas veido dingo.
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Lactinex nesukėlė jokio neigia- iiimimiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiimiiiiimii
vegetariškas maistas yra daug
Priima'ligonius
pagal
susitarimą
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 "
Sol. Praurime Ragiene
sveikesnis. Nieko aš jai negaliu
padaryti: ką nekalbu — ji nė
dainuoja
DR. WALTER J. KffiSTUK
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
girdėti nenori. Jos draugas taip iiiiimiiiiimiiiiimiimiiiimiimiiiiiiiiiii
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
valgo. Visas vargas, kad ji išblyš
3 9 2 5 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
ko, aš bijau, kad jai kokia liga
14 skijgingų lietuvių kompozi
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt
2 4 3 4 West 71st Street
Seniausia Lietuvių Radlo programa torių dainos ir arijo*--8 su stygi
neprikibtų. Malonėkit,
mielas
uždaryta.
-.
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
irpenkt.
1:00
&00
daktare, šiuo reikalu pasisakyti. Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, nio kvinteto palyda, 2 su klarivįi.
popiet,
treč.
ir
šešt.
tik
susitarus
,
Dėkingos bus, žinau, ir kitos susi 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo neto partija papildoma ir 4 su for
DR. IRENA KURAS
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
rūpinusios motinos su tomis dieti- dama vėliausių, pasaulinių Žinių san tepijono palyda (Beržui, berželiui.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
KŪDIKIŲ tR VAIKŲ LIGOS —
nančiomis dukrelėmis. Ačiū.
trauką ir komentarai, muzika, dainos Sofijos malda. Skamba, skamba
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
Atsakymas. Britų mediciniška ir Magdutes pasaka. Sią programą kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
OPTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
2 7 0 9 West 51st Street
spauda praneša, kad vegetarai tu veda Steponas ir Valentina Minkai. Mylėk lietuvį ir kitos).
3200 W. 81st Street
Tel. - G R 6 - 2 4 0 0
ri reikšmingai mažiau vitamino Biznio reikalais kreiptis į Baltic FloDiriguoja:
Arūnas
Kaminskas.
Vai. pagal susitarimą: pirrnad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
B — 12 savo kraujuje, palyginus rists — gelių bei dovanų krautuvę,
Plokšteles kaina su persiunti 7-9:antrad irpenkt. 10-4: šestad. 10-3val Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
502 E. Broadvvay, So. Boston. Mass.
su normaliai besimaitinančiais 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
žmonėmis. Kraujas tiriant abie gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra deda 48 et. Elinois vais. mokesčio. Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 : Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
jų grupių žmonių esti vienodas site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
DR. J. MEŠKAUSKAS
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
DR. E. DECKYS
morfologiniu atžvilgiu. Tik vita gaiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629.
Specialybė — Nervų ir
mino B — 12 vegetarams trūks
Specialybė vidaus ligos
iiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiuuiiiimiimiiiiimii iiiimiiiimmimimmmiiimiiiiiiiiiiiiiiit
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 71st Street
ta. Tas trūkumas sukelia maža

i

Venų išsiplėtimo priežastys
Kaip vėžius plaučiuose žmo
nės apturi dėl įvairių priežasčių:
įvairiopų dulkių, bet daugiausia
dėl tabako rūkymo ? taip būna ir
su kojose- venų išsiplėtimu. Dau
giausia jos išsiplečia pas alkoho
likus. Bet pasitaiko toks negeru
mas ir pas abstinentus. Tik pas
juos daug rečiau ta negerovė ap
silanko. Išeina, kad nereikia ne
tik girtauti, bet privalu ir kitų
negerovių saugotis, kurios veda
Nė vienas žmogus nebuvo pri prie venų išsiplėtimo pas ne
skirtas prie negeriančiųjų, jei ne geriančiuosius.
buvo tikrų duomenų, kad žmo
Nereikia numoti ranka į me
gus negirtauja. Taip pat nebuvo
dicinos tvirtinimą, kad plaučių
priimti tyrimui visi tie gerian
vėžį dažnai sukelia tabakas, nors
tieji, kurie jau turėjo pakitimus
kūne, vedančius prie kojų venų , ta blogybė pasitaiko ir pas nerūišsiplėtimo. Prie tokių negerovių | kančiuosius. T a i p pat nedarytibuvo priskaitomos ligos, kurios | na klaida, tvirtinant, kad venos
sukelia kojų venų išsiplėtimą: į kojose išsiplečia ir pas negeriankepenų sukietėjimas (portal cir-11 čiuosius — todėl toliau girtaukirhosis), kepenų ir blužnies padi j me kaip girtavę ir visai nekreipdėjimas
(hepatosplenomegaly), I kime dėmesio į venų išsiplėtimą
nenormalūs duomenys tiriant ke į per girtavimą.
penų darbą, antrinės kojų venų
išsiplėtimo priežastys, venų už
sikimšimas (thromboplebitis) ir
nesutvarkytas širdies darbo pairimas (congestive heart failure).
Moterys nebuvo tiriamos, nes
joms dažnai kojų venos išsiple
čia dėl turėto nėštumo. Taip pat
nebuvo tiriami tie žmonės, kurie
sirgo pagausintu kraujo kiekiu
(polycythemia), mat, tokie ligo
niai dažnai gauna varikozinės
venas kojose.
Abejose tiriamųjų grupėse di
delės išsiplėtusios venos ribojosi
kojose. Toms tiriamųjų grupėms
smulkus mažųjų venų — veneH* išsiplėtimas (telangiectasias)
buvo plačiai kūne paplitęs; taip
išsiplėtusios mažiausios venos bu Jadvyga ir Kazys Ramanauskai svei
katą stiprina gera nuotaika Lietuvio
vo rastos ties čiurnomis iš abiejų sodybos Chicagoje gėlynuose.
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
kraujystės vieną rūšį. Aišku, arba :UIIIIHIIUIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllliniHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirrnad, antrad . ketvirtad irpenktad
pusių, kojose, pėdose, pakink
Nuotr. M. Nagio
tvarkykimės su maistu, arba priValandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.
liuose, šlaunyse, stiėnose, pašoniminėkime, gydytojo žinioje bū
Dar
medicina
nožino
priežas
12
kauliuose, ant krūtinės priekio,
Telef. - 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
ties, kodėl alkoholikai dažniau dami, vitaminą B .
kakle ir veide.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
1
Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- \
Dauguma
alkoholiku turėjo susilaukia kojų ir kitų kūno da
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
SPUOGU
KONTROLIAVIMAS I piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų §
liu
venų
išsiplėtimo.
Toks
ve
visiems pažįstamą jų veidh odos
Ofisai:
Specialybė A k i u ligos
PIENO
BAKTERIJOMIS
111 NO. VVABASH AVE.
kraujagyslių išsiplėtimą, laip pat nų išsiplėtimas pas alkoholikus
=
galima
įsigyti
už
pusę
originalios
kainos
arba
už
jos
|
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
dar kepenų visai nepragėrusius
4200 NO. CENTRAL AVE.
Klausimas. Girdėjau kalbant,i
jų krūtinių, kojų, čiumu ir pėdų
Valandos pagal susitarimą
|
nurodo, kad kepenų pakenkimas kad pieno bacilos padeda sutvar Į trečdalį.
Valandos pagal susitarimą.
oda buvo labai gausi kraujagys
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
neturi lemiamos įtakos į venų iš kyti veido spuogus. T a i p gausiai
lėmis (vaškuiiarizuota). Kojos jų
I
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- j
DR. FRANK PLECKAS
siplėtimą.
pranešėte apie tą jaunuolių ne i pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į | DR. JANINA JAKŠEVlClUS
dažnai buvo padengtos ištemto
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
mis, išplėstomis ir susivijusiomis
Nauji tyrimai ploniausių krau gerovę šiame skyriuje, malonė i DRAUGE ir jūs rasite malonų patarnavimą.
OPTOMETRISTAS
i
VAIKŲ LIGOS
venomis. Jos sudarė raižinius iš jagysiių (kapiliaru) susekė, kad kit, tamsta daktare, pasisakyti dar
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"'
siplėtusių venų kojose. Iš 114 al pas turinčius išsiplėšius venas ir šiuo reikalu. Dėkoju iš anksto |
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. §
Valandos pagal susitarimą
2
6
1
8
W
71st
St. - Tel. 737-5149
koholikų 93 procentai j u turė žmones, tiek negeriančius, tiek al savo sūnaus vardu.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
Ofs
PO
7-6000.
Rez
GA
3-7278
DRAUGO ADMINISTRACIJA
|
Atsakymas. Mediciniška spau |
jo išsiplėtusias venas, smulkes koholikus ir jau kepenis pragėru
ploniausios da da praneša, kad gyd. D. Robert»
nes ir smulkiausias jas k-jose, pa sius arterijų
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lyginus su tokiais pakitimais pas lys (kapiliarai) pagausėja duota H. Siver Baltimorėje gydė tris
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
abstinentus — tik 55 procentai iš me odos plote. Tie nauji kapilia šimtus veido spuogus turinčiuo I
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Papigintas
knygų
išpardavimas
tęsis
iki
kito
§
Valandos pagal susitarimą
60 tirtųjų buvo varginami to rai gali daugiau kraujo paduoti į sius pacientus pieno bacilomis
2656 W. 63rd Street
1
mėnesio
—
birželio
14
d.
1
venas. Panašiai būna tu-int ke (lactobacillus). Tas vaistas to
kių negalių.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
6132 S Kedzie Ave Chicago
bei nėštumą, kių bakterijų turįs vadinasi vais FuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi?
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545
70 nuošimčių alkoholiku tu penų sukietėjimą
WA 5-2670 arba 489-4441
1
tinėje
(Lactinex).
Kartu,
žinotodėl
manoma,
kao
kraujo
perrėjo išsiplėtusias venas veide, ant
<f
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
krūtinkaulio viršutinės dalies, pa- gausus į venas prifekėjirros "yra';ma, su gera veido higiena, tie vaisGiedros Nasvytytes-Gudauikienes
ODOS LIGOS
šonkaubuose ir kitose krutinės | pagrindinė priežastis venoms iš-Į tai gerokai talkino tvarkant spuo
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Tel. - GR 6 - 0 6 1 7
dalyse. Tokios negerovės sulau-1 siplėsti. Taip atsitinka ir perdaug gus.
Valandos pagal susitarimą
KOMPOZICIJOS
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave
kė tik 28 nuošimčiai negerian- j kraujo turint: venos išsiplečia daž
Buvo gydoma su Lctinex kurį
įstaigos ir buto tel 6 5 2 - 1 3 8 1
NORĖČIAU SKRISTI
Naujai dainos maJiema ir jau
čiujų.
Į nai stemplėje ir odoje sergart per laiką, po to daroma pertrauka. Pa
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
niem.
Kaina $2.00
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Čia atmintina, kad gydytojas! tirštu krauju (polycythemia).
cientas gaudavo dvi ar tris table
Gydytojas ir Chirurgas
piano akompaniSopranui
ieško pas alkoholikus, jau kepė-j livada. Aukščiau minėti tyri tes Lactinex su pienu kasdien per
DR. V. TUMAS0NIS
4 DAINOS
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
nu sukietėjimą turinčius, tokių mai nurodo, kad cheminis kraujo aštuonias dienas (viso nuo 48 iki
Kaina |3.00
mentu»
OF FAMII.Y PRACTICK.
2
4
5 4 West 71st Street
smulkiausių gyslelių išsiplėtimo, pakitimas gali vesti prie venų iš 72 tablečių). Po to dvi savaites
1407 So 49th Court. Cicero. III.
Vai
pirm
.
antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
VIEŠPATIES
kurios yra panašios savo storu siplėtimo. Iki šiol vyravo medici jokių vaistų neiimdavo per purKasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt
6-7 — iš anksto susitarus
Kaina 1.00
gamam balsui.
PASAULIS
mu ir forma į voratinklį. Visada noje nuomonė, kad mechaniš ną. Toks su pertraukomis spuogų
Ofs tel 586-3166: namų 381-3772
DR. IRENA KYRAS
jos esti randamos pas jau kepenis kas spaudimas (ilgai stovint fab gydymas su Lactinex buvo karto
Populiarių dainų ciklas.
METŲ LAIKAI
praradusius alkoholikus — jų rike) sukelia kojų venų išsiplėti jamas tiek kartų, kiek reikėdavo.
DR. PETRAS 2U0BA
Kaina $2.00
DANTŲ GYDYTOJA
krūtinių odoje. Siame tvrime to mą. Tikras dalykas, kad yra dau Pacientui būdavo patariama odą
2659 VV 59 St.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
[Jžaakymua mų*U: DRAUGAS, 4546 W. 6Srd Str.,
476 2112
kių kraujagyslių išsiplėtimo ne giau priežasčių tokiai negerovei tvarkyti: valyti odos
6745 West 63rd Street
paviršių,
yal pagal susitarimą Pirm . antr. treč
Ghicago, Ifl. 60629. DUnojau* gyventojai prideda 5% takau.
Vai pirm . antr ketv ir penkt
buvo rasta pas nė vieną nege atsirasti. Tolimesni tvrimai aiš karštais veido kompresais valyti
ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 iki 1 vai
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
daugiau
prie- riebalus, atsakančias
riantįjį. Praktiškai 96 nuošimčiai kiau nušvies
valymui
4>
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Politinis bandymas

TAUTYBIŲ ATSTOVAS PREZIDENTŪROJE
Prezidentų Nixono ir Fordo
laikais prie prezidentūros asis
tentu tautinėms grupėms ats
tovauti buvo paskirtas dr. Myron Kuropas. Savo uždavinius
jis neblogai atliko, nors buvo
ukrainiečių veikėjas, susirūpi
nęs pirmiausia savo etninės
grupės reikalais. Bet jis ne
praleido iš akių ir kitų etninių
grupių keliamų klausimų. Jis
domėjosi ir pavergtųjų tautų
atstovų rūpesčiais bei vi
suomenine veikla.
Pasikeitus prezidentams ir
partijai, ilgai tokio specialaus
atstovo prezidentūroje ne
buvo. Etninius reikalus tvarkė
tai vienas, tai kitas savo kilmę
prisipažįstąs asistentas ar
asistento padėjėjas. Prieš kelis
mėnesius, rinkiminiam įkarš
čiui pradėjus įsisiūbuoti, pre
zidentas J. Carteris vėl pasky
rė atstovą italų kilmės žymų
veikėją etninėms grupėms
New Yorko švietimo tarybos
pirmininką Stephen Aiello. Jis
lietuviams jau gerai žinomas iš
prezidentūros savo vardu ra
šomų pranešimų ir atsakymų į
laiškus.
Amerikos italai, kurie šiuo
metu gal yra viena stipriau
siai susiorganizavusių etninių
grupių, džiaugiasi italo pa
skyrimu. Bet kartu jie atvirai
svarsto jo galimumus būti
tarpininku tarp daugiau kaip
šimto milijonų etninių grupių
žmonių ir valdžios pareigūnų,
kurių tarpe taip pat yra ne
mažai iš etninių grupių ir net iš
jų organizacijų vadovų. Italų
žurnalas "Attenzione" kelia at-.
virą klausimą: ar šis politinis
bandymas yra tik rinkiminis
manevras ar tikras noras su
megzti stipresnį ryšį su dvi
kalbiais ir dvikuhūriais amerikiečiais. J i e kelia dar
svarbesnį klausimą — ar jis
bus išgirstas ir išklausytas?
Vienu atžvilgiu jis turi būti
atstovas visų organizuotų ir
net neorganizuotų tautinių
grupių, kurios tarp savęs nėra
lygios nei savo istorija, nei kul
tūra, nei politiniais siekimais
šiame krašte. Kitu atžvilgiu jis
atstovauja ir prezidentūros
nuotaikoms, kurios ne visuo
met yra palankios tautinėms
grupėms, ypač grupėms tų ats
tovų, kurių šaknys yra už gele
žinės uždangos. Šis bandymas
yra politinis, bet jo rezultatai
labai neaiškūs
nepa
aiškės.

Baltųjų rūmu vadinamam
prezidento asistentui etni
niams reikalams yra sunki
našta. Jis turi vadovauti ir bū
ti tarpininku tarp įvairių gru
pių. Neaiški jo pozicija ir pa
čioje, politinėje veikloje, kai
etninės grupės kelia ne tik vi
daus reikalus, bet mėgina pa
lenkti ir užsienio politiką pa
gal savo įsitikinimus.
Etninių reikalų skyrius pre
zidentūroje yra skirtas per
žiūrėti paskyrimus į valdžios
postus, saugoti viešąją tvarką,
kad nebūtų diskriminacijos,
kad infliacija ir ekonominė kri
zė neliestų tik viduriniosios
klasės, bet būtų padalinta vi
sai tautai. Tai turi jausti tau
tos dalis, suprantanti kilmės
šaknis, ir ta dalis, kuri jau ne
jaučia
tautinio
priklau
somumo savo kilmei, juo ma
žiau
amerikietiškumui.
Prisimintinas tik susikirtimas
žydų grupės su juodaisiais, ku
rių vieni ir kiti mėgina spręsti
Artimųjų Rytų politines prob
lemas pagal savo reikalus, o ne
pagal tai, kas svarbu visai
Amerikai.
Minėtas italų žurnalas dėlto
S. Aiello poziciją vadina "pyk
čio ir pralaimėjimo institu-

cija". Jokiu būdu jis ar jo pagelbininkai negali patenkinti
visų etninių grupių reikalavi
mų, negali pakeisti įsisenėju
sios tvarkos, priklausomumo
partijai ir neaiškios įtakos, vei
kiančios savais keliais ir sa
vais būdais. Paskyrimai į poli
tines vietas etninių žymesnių
veikėjų, nepaisant jų aukštų
kvalifikacijų, svarstomi visiš
kai iš skirtingo taško, negu
paprasti paskyrimai pagal
partiją ir nuopelnus partijai
rinkimų metu.
Taigi ir šis politinis manev
ras šio meto madai — etnišku
mui pabrėžti yra tik laikinis.
Jo išdavos gali būti geros ir
blogos ir tai priklauso nuo to,
kaip vertins prezidentūros vir
šūnės etninėms grupėms ats
tovavimą, t a r p i n i n k a v i m ą
tarp etnikų ir prezidentūros,
taikymą vienų grupių su ki
tomis, kad jos rūpintųsi dau
giau savo kultūriniu palikimu,
o mažiau tarptautine politika.
Ne šio skyriaus vadovas, bet
pats to skyriaus manipulia
vimas yra pralaimėjimas, nes
jau dabar į jį mėginama suves
ti tik etninių grupių santykius.
Jis yra tiek geras, kiek tau
tinės grupės gali pareikšti ir
savo valią šio krašto vyriau
sybei.
m

N a u j a knyga nurodo krašto informatorių s i l p n u m ą
Skaitančiai ir politiniu kraš
to gyvenimu besidominčiai
mūsų visuomenei nėra jokia
paslaptis, kad JAV žinių,
informacijų tarnybos yra kont
roliuojamos ne visada šio kraš
to politikai ar tautiniams rei
kalams palankių asmenų ar
kapitalo atstovų. Klaidingų ži
nių plitimui
prilaikyti
Washingtone yra net įkurta
speciali organizacija vardu
"Accuracy In Media — AIM ar
ba "Tikslingumas žinių tar
nybose". Tiesa, ši menkutė
organizacija yra beveik bejėgė
kovoti prieš melus ir netikslu
mus, skleidžiamus didžiųjų ži
nių tarnybų. Na, kartais pasi
taiko, AIM ima ir patraukia
teisminėn atsakomybėn kokį
nors žurnalistą, — tai ir vis
kas. Toks veiksmas galimas
prilyginti "musės įkandimui į
kietą dramblio odą". Yra
daug blogiau, kai toks CBS va
karinių žinių ar "dokumen
tinių" pranešimų redaktorius
Dan Rather, besiruošiąs užim
ti Walter Cronkite kėdę, slap
tai vyksta į Afganistaną ir, ten
nuvykęs, kalbasi su partizanų
vadais. Toks jo pasikalbė
jimas su Afganistano kovoto
jais čia buvo perduotas IV.6
per CBS TV žinių tinklą. Ką iš
jo žiūrovai galėjo patirti?

Ar reiktų nekreipti dėmesio į
šį prezidentūros skyrių ir jo
vadovą? Toks klausimas kyla
visiems sambūriams, kurie yra
susirūpinę ne tik savo tau
tinėmis šaknimis, bet ir savo
tautų likiminiu keliu. Bet klau
simą reikia spręsti atsargiai ir
blaiviai. Jeigu per šį etninių
reikalų skyrių galima pareikš
ti net ir politines nuomones,
susirūpinimą savo pavergta
tauta, kankinamais ir perse
kiojamais broliais už geležinės
uždangos, reikia jį vertinti ir
juo naudotis. Bet kai tik šio
skyriaus atstovas prezidentū
ros vardu daro politinius pa
reiškimus, tai žinotina, kad tai
yra tik mandagus diplomati
nis atsakymas, kuris nieko ne
įpareigoja — nei prezidento,
nei jo vyriausybės, nei sky
riaus etniniams reikalams. Čia
jau yra daugiau negu etninis
reikalas. Cia paliečiamos tau
tų ir žmonių laisvės viltys. Tos
viltys remiasi politikos tarp
tautiniais susiklostymais, o jie
nepriklauso tik vienai kuriai
valstybei.
Lietuvių politiniai ir visuo
meniniai susibūrimai mėgina
prieiti prie aukščiausių val
džios viršūnių šiame krašte.
Tai geras kelias, nes tai joms
neleidžia užmiršti, kad lie
tuvių tauta pavergta ir nio
kojama, kad jau keturias
dešimt su v i r š u m metų
daromos jai skriaudos nėra ati
taisytos a r taisomos. Etni
nėms grupėms ir jų reikalams
skirtas atstovas yra tas lai
dininkas, kuriuo iki viršūnių
nueina pavergtųjų tautų ats
tovų ir pačios pavergtos tau
tos troškimai ir viltys. Jie bent
šiuo būdu pasiekia stipriau
sios valstybes vairuotojus.
Bet tai dar nėra nei išlais
vinimas, nei išlaisvinimo vil
tys, o tik viešos politikos judi
nimas, kad vergija nebūtų
įteisinta. Pasikliauti tik šiuo
veiklos būdu būtų savęs paten
kinimas. Reikia ir savo tarpe
daugiau susiprasti, susikalbė
ti ir sudaryti stipresnį užnu
garį, nes tik su didžiosiomis
tautinėmis grupėmis, su dide
liais jų sambūriais skaitosi vy
riausybės ir įtakoja net vie
šąją politiką. Tai kaip tik ir
pabrėžia amerikiečių italų jun
ginys, kurio pastangomis bu
vo sukurtas šis skyrius, tam ra
gina jis ir kitas etnines grupes.
P.S.

P o ginklu į darbą aš varomas
vis...
SuSalusiom rankom tą žemę
kirkuoju,
O vakarą grįžęs barakan
šaltan
Išalkęs kaip žvėris, be dalios, be guolio.
(Iš Sibiro lietuvių poezijos)

Esą, "sukilėliai yra vis tiek
pralošę karą prieš sovietinius
okupantus, nes pastarieji yra
žymiai stipresni." Kai partiza
nas prašė ginklų paramos, tai
CBS atstovas nenorėjo ta te
ma kalbėti. Jis tik kartojo:
prieš Sovietus jūs pralošėte.
Kaip rašo "AFJ" birželio lai
doje "Win8ton Churchillis ne
prašė nieko kito tik "įrankių
darbui atlikti", t.y. ginklų ir
1940 m. šis pasikalbėįmas Ed.

BR. AUŠROTAS
Murrow, taip pat CBS kores
pondento buvo perduotas į
JAV. Iš to gimė 1940-41 m.
Lend Lease. Bet ten buvo kal
bama apie kovą prieš nacius, o
ne prieš komunistus! Jau 40
metų nuo tų lemtingų dienų,
bet dabar nekalbama apie nau
ją Len Lease pagelbėti Afga
nistanui. "Jūs pralošėte Sovie
tams," įtaigoja Dan Rather ir
Co.
Apie a u t o r i u s

čiuose Baltuosiuose rūmuose.
Skaitydamas šiuos faktus, nie
kas negalėtų būti per daug ma
loniai nuteiktas, teigia knygų
recenzentas. (Past.: Knyga iš
leista Crown b-vės, Nevv
Yorke).
Nekreipia dėmesio
Orlando Letelier, buvęs Či
lės diplomatas prie komunis
tuojančio Allendes vyriau
sybės, pastarąjį nušalinus,
veikė Washingtone kaip KGB
vadinamas "įtakos agentas".
JAV sostinėje pagal Maskvos
direktyvas jį tvarkė Fidel Castro žvalgybos v-kas, gyvenęs
Washingtone. Yra žinoma, kad
O. Letelier turėjo įvairių rei
kalų su "liberalinėmis" ir kraš
tutinių pažiūrų moterimis. Jis
taip p a t papirkdavo kongreso
narius bei patarinėdavo kai
kuriems senatoriams. Jis pa
tardavo ir vyriausybės na
riams, kaip sumenkinti CIA or
ganizaciją bei kokiažrėtų būti
Amerikos
politika
anti
komunistinės Čilės požiūriu.
Tai yra faktai ir daug geresni
už bet kokius vaizduotės su
kurtus. Tačiau nei sostinės, nei
kita didžioji spauda šių faktų
neaiškino, nesikniso į tas pa
slaptis nė garsieji žurnalistai
— tardytojai. Kodėl?

T a č i a u g r į ž k i m e prie
"Spike", atseit, iešmo. Kaip ra
šoma savaitraštyje "The Review of the News" V.28 lai
doje, šios knygos autoriai yra
Arnaud de Bochgrave ir Robert Moss. Pirmasis yra sa
vaitraščio "New8week" užsie
nio korespondentas, ilgus
metus gyvenęs užsieniuose.
Antrasis yra "Economist"
redakcijos narys nuo 1970 m.
Be to, jis bendradarbiauja dau
gelyje Europos laikraščių, kaip
"Die Welt" V. Vokietijoj,
"France - Soir", Paryžiuje ir ki
tuose. Kaip pirmajam, taip ir jo
bendradarbiui yra puikiai pa
žįstami daugelio kraštų poli
tinio gyvenimo užkulisiai bei
Toks Philip Agee, buvęs CIA
Kremliaus didžios pastangos ir bendradarbis, vėliau tapęs
viltys sužlugdyti laisvąjį pa išdaviku, sugebėjo pačioje sos
saulį.
tinėje surasti savo sėbrų, kurie
Šioje knygoje autoriai skai spausdino slaptas žinias apie
tytojui pasakoja neįtikėtiną tos įstaigos veiklą. Tos subpolitinio gyvenimo istoriją, versinės grupės narys William
kaip giliai yra sulindę sovieti Shaap buvo pakviestas "N.Y.
nių klaidingų žinių (disin- Times" dienraščio rašyti į jį at
formation) vadovai visose virą laišką. Ir nors Ph. Agee
JAV žinių tarnybose kaip buvo ištremtas iš keturių Eu
kongrese, kabinete ir net pa- ropos kraštų, jo sudaryti ry, ,

•.'•./•".

SENELIO

SKUNDAS

Neleidžia numirti, kur augau,
gimiau,
0 Sibiio žemėj trūnyti bijau —
Čia amžiais kankinčiaus
be miego
ramaus,
Čia kaulai rūdim ir šalna
apsitrauks.
Čia taigoje vėjas siaubingai
raudos.
Kraupiai pakaruokliai
kas naktį
vaitos,
Čionai — kruvinoji
žudymių
lanka.
1 dangų vis kelsis kaulėta
ranka.
(Iš Sibiro lietuvių poezijos, 1954 m . )
šiai su JAV revoliucionieriais
įgalino juos išvilkti dienos
švieson kai kurias NATO kraš
tų žvalgybos slaptas ope
racijas.
Tai yra faktai. Tačiau JAV
didžiosios žinių tarnybos tyli.
Kodėl?
Dar įdomiau. JAV prezi
dentas priima valstybinėn tar
nybon asmenis, remiančius So
vietų išmokslintus teroristus
Azijoje, Vid. Rytuose, Afrikoje
ir L Amerikoje. Tyrinėjimų
metu tie asmenys negalėjo at
sakyti į daugelį su JAV sau
gumu surištų klausimų. Tie
atsakymai yra laikomi didžio
je paslaptyje, kad nepakenktų
prezidentui. Tai yra faktai. Di
džiosios visa žinančios žinių
tarnybos tyli. Kodėl?
Ant iešmo
Daug puslapių su panašia
medžiaga būtų galima pri
rašyti. Juose būtų galima įro
dyti, kad daug medžiagos, ne
palankios Sov. S-gai, kom.
Kinijai, Kubai bei kitiems
komunistų kraštams y r a
"užmaunama ant iešmo". Ta
čiau iš kitos pusės daugybė
JAV nepalankių žinių su di
džiausiu įnirtimu, išpučiant
jas ligi begalybės, yra spaus
dinama liberalinėje spaudoje.
Savo kraštą stengiamasi
šmeižti, kad nuo Amerikos ats
tumtų dar kelis likusius drau
gus. Retai kada rašoma apie
Sovietų ar kitų komunistų pla
nus ir net tokius aiškius daly
kus, kaip jų pastangas užval
dyti laisvąjį pasaulį. Pastarieji
straipsniai visada patenka ant
iešmo ir redaktoriai tokius
straipsnius palieka vabalams
sugraužti. Kodėl?
Atsakymas aiškus: nelies
kite mūsų draugų komunistų.
Jie ne naciai. Liberalai neken
čia tautiškai nusiteikusių šio
krašto piliečių.
Nepatenkintieji

torai

Vakarų Vokietija vis labiau susiriša ekonominiais ryšiais su Sovietų Sąjunga. Vokiečių prave
dama Sovietų kuro dujų linija Bavarijoje.

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas

Kartą apie 2 vai. naktį buvau prikeltas ir
nuvestas į Sedovo kambarį tardymui. Jis buvo gerai
nusiteikęs. Paprašė sėstis. Per telefoną pašaukė
mergaitę ir kažką jai pasakė. Paklausė, kaip
jaučiuosi. Atsakiau, kad esu pavargęs. Netrukus
grįžo mergaitė su lėkšte sumuštinių, pyragaičių ir
dviem stiklais arbatos. Ji padėklą padėjo ant stalo ir
išėjo. Sedovas pasiūlė užvalgyti ir išgerti arbatos,
kad prasiblaivyCiau iš miego. Aš tikrai buvau
alkanas. Suvalgiau sumuštinį, išgėriau arbatos. Jis
pasiūlė dar vieną sumuštinį. Aš jau siekiau to
sumuštinio ir pasijutau, kad silpsta mano jėgos.
Atsibudau gydytojo kambaryje. Gydytojas davė
man tabletę. Aš vėl užmigau. Kai antrą kartą
atsibudau, stovėjau. Kažkas mane laikė. Sedovas
klausė mano pavardės. Aš kažką sakiau, bet mano
balso niekas negirdėjo. Sedovas šaukė: "Lypinski,
Lypinski, Lypinski!" Jis į mano ranką įdėjo rašomą
plunksną ir vedžiojo ant popieriaus. Gal aš
pasirašiau, bet nieko neatsimenu. Man vėl davė

Minimame savaitraštyje
sakoma, kad "knyga "Spike"
Washingtonui palikusi spro
gusios bombos padarinius".
Senate buvę užsiminta apie
galimus apklausinėjimus. Kai

tabletę. Vėl atsiradau Sedovo kambaryje. Jame buvo
daugiau tardytojų. Jie juokėsi iš manęs, bet aš į juos
nekreipiau dėmesio ir žiūrėjau į vieną tašką. Jau
buvo diena.
Pagaliau buvau nuvestas į vienutę ir
uždarytas. Mano savijauta buvo labai bloga. Atrodė,
kad ant manęs griūva sienos. Pagaliau užsnūdau.
Kai atsibudau, aplinkui buvo tamsu. Po kiek laiko
sargyba mane nuvedė į kamerą. Ant stalo buvo du
daviniai duonos, sriubos ir košės. Aš negalėjau
valgyti. Supratau, kad aš iš kameros buvau išvestas
48 valandoms. Porą dienų jaučiausi kaip ne savas.
Vėliau atgavau apetitą. Dabar mane dažnai tikrino
sargybinis. Nuo to karto aš netikėjau jokiam
komunistų pareigūnui. Dar daugiau meldžiausi ir
prašiau Dievą ištvermės bei apsaugos nuo pavojų.
Po kelių savaičių, 1942 m. liepos 26 d., 2 vai.
naktį vėl buvau prikeltas ir nuvestas į patalpą, kur
buvo komisaras ir kalėjimo viršininkas. Komisaras,
pranešė, kad aš pagal paragrafą 58-6 esu nubaustas
15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo ir davė pasirašyti
dokumentą. Paragrafas 58-10-2 pakeistas į 58-6. Jokio
teismo nebuvo. Komunistų nuostatai reikalauja kali
nį ištardyti per mėnesį, o mane tardė 13 mėnesių. Ir
paragrafas pakeistas. Tai reiškia, kad esu ne vo
kiečių, bet Vatikano šnipas.
Lubiankos "universitetas"
Po sprendimo paskelbimo buvau grąžintas į
kamerą, bet negalėjau užmigti. Po poros dienų į
mano kamerą atėjo jauna moteris, maloniai
pasisveikino ir paklausė, ar aš nenorėčiau skaityti
knygų. Ji esanti kalėjimo bibliotekos vedėja. Knygos
keičiamos kartą į savaitę. Aš nustebau ir labai
nudžiugau. Knygų skaitymu aš pradėjau savo
"doktoratą"
Lubiankos "universitete". Knygų

žurnalistai rašo savo straips
nius, tikrinasi ar jų šaltinis ne
pateikė melų ir apgaulės iš
sovietinio malūno.
Žinia, taip pat bus nemalo
niai nuteikti ir "ketvirtosios jė
gos" kontrolieriai. (Past.: Cia
turima galvoje JAV žinių tar
nybų galiūnai — aut.). Daug
nemalonumų gali turėti ir ty
čia "apakusieji" žurnalistai,
pasitarnaują komunistų rei
kalams. Panašiai, kaip mano
straipsnio pradžioje minėtas
CBS TV šulas, D. Rather.
Primenama, kad knygoje
"Spike" skaitytojas suras ne
vieną asmenį, gal kiek užgražintą,
atstovaujantį
"VVashington Post", "N.Y.
Times", "Transnational Ins
titute" iš Amsterdamo. Ten
taip pat galės surasti įdomių
faktų apie Fabergė, kos
metikos reikmenų turtuolį Samuel Rubin, daug kartų pasi
tarnavusį
komunistų
valdovams Kremliuje.
Tai yra faktai. Tačiau libera
lams prieš komunistus rašyti
yra užburtas reikalas.
UŽTARIA SACHAROVĄ
Ukrainietis žmogaus
teisių
gynėjas Anatolijus Marčenko vie
šai paragino sovietų mokslų
akademijos narį ir Nobelio premi
jos laureatą fiziką Piotrą Kapitzą
apginti savo kolegą, sovietų val
džios persekiojamą akademiką
Sacharovą. Fizikui
Kapitza
pasiųstame atvirame laiške,
ukrainietis Marčenko primena jo
drąsias pastangas Stalino lai
kais, siekiant išgelbėti nuo mir
ties koncentracijos stovykloje fizi
ką Landau. Šiandien kito žymaus
ruso mokslininko — akademiko
Sacharovo — likimui gresia pavo
jus, rašo Marčenko fizikui Kapitzai skirtame laiške. Jūsų inter
vencija gali daug patarnauti ne
tik akademikui Sacharovui, bet,
apskritai, ir visos Rusijos rei
kalui.
86 metų amžiaus fizikas Kapit
za yra pagarsėjęs sovietų mokslų
akademijoje savo nepriklau
somomis pažiūromis. Sacharovo
reikalu jam laišką pasiuntęs
ukrainietis Marčenko už žmogaus
teisių gynybą jau penkis kartus
buvo kalintas sovietų priver
čiamųjų darbų stovyklose. Savo
išgyvenimus lageriuose jis yra
aprašęs
atsiminimų
knygoje
„Mano liudijimas".

skaitymu pagerinau rusų kalbos
mokėjimą.
Perskaičiau visus Tolstojaus ir kitų rusų klasikų
1'ūrinius. Neskaitant dienos rutinos, daugiau laiko
prt-leidau su malda ir knygomis. Dieną, kai
Kremliaus varpas išmušdavo 12, kalbėdavau
"Viešpaties Angelas". Porą kartų į dieną valydavau
kameros grindis, nors buvo reikalaujama valyti
vieną kartą. Stengiausi susitvarkyti savo drabužius,
kuriuos dėvėjau nuo Cusovoj laikų. Adatas, peilius
kaliniams uždrausta turėti. Aš adatą pasidarydavau
iŠ žuvies kaulo. Siūlų prasimanydavau iš tų pačių
drabužių ar kojinių.
Perskaičiau knygą "Ortodoksų Bažnyčia Rusijo
je". Ji buvo išleista ryšium su naujo patriarcho
išrinkimu. Tai pirmas patriarchas nuo 1925 m. Tuo
būdu, matyt, norėta reaguoti į propagandą, kad
Rusijoje nėra religinės laisvės. Knygos pabaigoje
buvo įdėtas Ortodoksų Bažnyčios hierarchijos
pareiškimas prieš fašizmą. Manau, kad tas
pasisakymas buvo parašytas saugumo.
Nors buvau nuteistas, bet retkarčiais mane
iškviesdavo tardymui išgauti daugiau žinių. Kartais
būdavo paliečiami ir religiniai reikalai. Aš buvau
atsargus: pasakydavau, kad jau esu nuteistas, o
religiniais
klausimais
nediskutuodavau,
nes
komunistais nepasitikėjau. Kartais tardytojas at
sinešdavo sąrašą kardinolų, vyskupų, kunigų ir
klausinėdavo apie juos. Žinoma, aš nieko negalėjau
apie juos pasakyti. Taip pat klausinėjo apie
"Ru8sicum" kolegiją Romoje. Sąraše buvo daug ir
naujų man nežinomų pavardžių.

(Bus daugiau).

D R A U G A S , antradienis, 1980 m. birželio mėn. J O j i

LIETUVIAI WORCESTERY

MOSI) KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.
NAUJA LB VALDYBA

I nelių namo gyventojai
vežioja
mose kėdėse, o stipresnieji patys
atėjo prie Marijos statulos.
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HELP WANTED — VYRAI

jklamavo. Antro skyriaus berniu
TOOL AND DIE MAK£RS
ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Dalyvavo Brocktono Šv. Kazi
kas pagiedojo labai gražiai
Il
LB Omahos apylinkės susirin
AND MACHTNISTS
Parduodamas
6
kamb.
(3
mieg.)
namas.
giausiu metų. Programėlę paruo kime buvo išrinkta nauja apy miero parap. mokyklos jaunimas
2 vonios, "Florida room". Naujas Min. 3 years general machine shop
Gegužės 2 5 d. per Sekmines Sė š v . Kazimiero vienuolijos se linkės valdyba, kurią sudaro: A. su 12 vėliavų. Graži buvo Ameri 7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil centr. vėsinimas ir apšild. Nauji kili eacperience reąuired. Overtime availŠv. Kazimiero parapijos klebonas selės, kurios vadovauja mokyklai Antanėlis — pirm., V. Damaus kos Lietuvos būrelio eisena, lydi dymas. Marquette Parke. Del ligos mai. 1800 kv. p. gyvenimui patalpa. able. Excellent wages and benefits.
ma 6 0 tmokinių orkestro, vado parduoda pigiausia kaina. $29,500.
CAMDEX AUTOMATION, INC
kun.
Antanas Miciūnas, M I C , nuo jos įsisteigimo.
Skambint po 6 vai. vak.
kas — vicepirm., A. Totilas —
TEL. _ 849-3100
Tel.
(813)
866-1397
vaujamų
mokytojos
seselės
Berhšventė 40 m. kunigystės sukaktį.
Prasideda sveikinimai. JŲ daug vicepirm. kultūriniams reikalams,
Puikiausio mūro. 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beisGražus Sekminių rytas. Šv. Ka žodžiu ir raštu. Raštu sveikino J. Navakienė — sekr. ir J. N a i - man M. Šakalytės.
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale Išsikeliame į Wisconsmą — Parduo
zimiero parapijos parapiečiai, ne vyriausias marijonų
vienuolijos kelis — iadin.
Iškilmių koordinatorė ses. A n 
tas.
Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. dame 3-jų miegamų namą 69-os ir Pu- HELP WANTED — MOTERYS
mažas skaičius Aušros Vartų ir vadovas k u n . J. Sielski iš Romo;,
Pirmas žingsnis naujos valdybos gelą paskelbė iškilmių dienotvar Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga laski apylinkėj. Centr. oro vėsinimas.
kiti Šiltų saulutės spindulių ly jo pavaduotojas kun. D . Petraitis buvo sušaukti Omahos lietuvių kę ir pakvietė -vienuolijos virši lite užim'l. Marąuette Parke — {rengtas rūsys. Mūr. garažas. Kreiptis
Reikalinga moteris namų ruošos
dimi rinkosi į š v . Kazimiero pa- taip pat iš Romos,
pravincijo- organizacijų pirmininkų pasitari ninkę seselę Anunciatą M. Ma $52,500.
į savininką (angliškai) po 3 vai. po darbui 1 dieną savaitSje. Oak Lawn
rapijos bažnyčią. Altorius papuoš- j las k u n . J. Dambrauskas, vysku- m ą ir veiklos kalendoriaus suda žeikaitę, Ji šiltu žodžiu ivisus pa
apyl. Skambint (angliškai) 636-9024.
piet tel.
Platus sklypas. Geroje vietoje in
tas gražiomis gėlių puokšiėmis, pas V . Brizgys, Šv. Kazimiero se- rymas.
— 7674)074
sveikino, dėkojo Dievui už duotą vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Reikalinga moteris prižiūrėti 2-jų me
užtiesimas išsiuvinėtas T e D e u m i sėlių vienuolijos vyriausia vadoLietuvos okupavimo 40 m. s u  gražų pavasarišką orą Marijos
;
Ofise
veikia
automatinis
telefonas.
CLEAN 5 -2 room brick. 3 bedrms. tų berniuką 4 dienas savaitėje. Atly
Laudamus žodžiais. Žvakės d e - | v ė iš Chicagos, Nek. Marijos kakties minėjimo proga, apylin garbei. Dėkojo šventės rengėjams
ginimas — 20 dol. į dieną. Marąuette
ga. Parapijos vyrų choras, vado- j Prasid. seselių vardu ses. Marga- kės valdyba sudarė delegaciją ir visiems suvažiavusiems.
Maloniai prašau kalbėti lietu Full bsmt 2 car gar. Large corner Parke. Skambinti —
lot.
$71.500,00.
3622
W.
54th
St.
viškai ar angliškai ir paduoti savo
vaujamas m u z . Z. Snarskio, var- Į rita iš Putnam, Conn., Lietuvos pas Omahos arkidiecezijos arki
776-5490 arba 346-9591
Brocktono
ligoninės
kapelionas
telefoną bei pavardę, kada jums TeL 767-1151.
gonais grojant vargonininkei O . Vyčių Naujosios Anglijos apskr. vyskupą prašyti, kad paskelbtų
kun. Richard CroWley tarė turi- patogu namus apžiūrėti.
Keršytei, didingai užgieda Veni į įr kiti.
birž. 15 d. Maldos diena už pa0
IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T
M I I C I L L A N I O I ' I
Žodžiu sveikino miesto bur s e s ^ L t e s m s c a l i o ^ C - Į ^ Jaunimą pamokantį žodį
Creator Spiritus.
Po gyvo žodžio, kun. R. CrowSolenizantas, lydimas marijo mistras J. Levy ir įteikė Worces- talikų Bažnyčią. Omahos laikraš
ISNUOM. kambarys moteriai pensi
nų kunigų — Marianapolio m o  terio miesto raktą. Miesto valdžios čių redaktoriai paprašyti savo v e  ley pravedė rožinio dalį. Po t o
10% — 30% — X0% pigiM mokeatt ninkei. Apylinkėje 55-os ir Hamlin
2644 W. 69th Street
u i apdraudę nuo ugnies ir automo Ave. Skambint RE 5-2241.
damaisiais priminti komunistinės mokiniai padėjo prie Marijos sta
kyklos vedėjo k u n . J. Petrausko, atstovas W . Glodis.
bilio pas mus.
Parapijos
tarybos
vardu
—
A.
ir imperialistinės Rusijos grobuo tulos po gėlę, kiekvienas atkal Tel. 737-7200 ar 737-8534
vienuolyno viršininko kun. V.
FRANK Z A P 0 L I S
Parulio, svečio iš Argentinos, R o - Seilius, Worcesterio organizacijų niškumą ir jos nusižengimus prieš bėdamas po Sveika Marija...
Telef. — GA 4-8654
MISCELLANEOUS
sario Šv. Kazimiero parapijos kun. tarybos pirm. P. Molis, Naujo žmogaus teises. Kai tik bus gau
Lietuviškas restoranas su namu ir Į
Po
rožinio
giesmės
buvo
pra
32081/,
West 951h Street
Švedo ir svečio iš Stockbridge sios Anglijos šaulių rinktinės, dr. tos juostelės su įrekorduota ati
įrengimais Marąuette Parko rajone.
moginė dalis: dovanų dalijimas, Labai geras biznis. Lengvos pirkimo j
pavardės neteko sužinoti, arėjo Vinco Kudirkos šaulių kuopos ir tinkama programa
minėjimui,
PACKAGE EXPRESS ACiENCY
miiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimii
prie altoriaus koncelebruoti Sv. lietuvių Piliečių klubo vardu — bus transliuojama per vieną ar mokyklų sporto varžybos, laimė- ! sąlygos.
MARIJA XORElKIEXfi
2 butai — medinis. 68 ir MapleMišių auką. Solenizantas kvietė A. Z e n i u s , Worcesterio LB apy dvi radijo stotis. Birželio 22 d. jusiųjų apdovanojimas, vaišės ir
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
visus esančius bažnyčioje su juo linkės pirm. P. Babickas, Lietuvių skautai ir skautės ruošia m i n ė  kt. Dalyviai dėkojo seselėms už wood. Labai tinka giminingoms šei
Labai pageidaujamos geros rūšies
turiningą programa, Sv. Kazimie moms.
jungtis šiose D i e v u i padėkos Šv. Labdr. draugijos pirm. K Ado jimą parapijos salėje.
prekės. Maistas iš Europos sandelių.
MOrinis bungak>w Brighton Parkt.
ro
parap.
mokytojom,
ypatingai
2608
\V. 69 St., Chicago. UL 6062S
Mišiose. Kartu su juo koneeleb- mavičius, ALRK Moterų sąjun
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- j Apdraustas perkraustymas
TEL. — WA 5-2787
ses. Berhman, už giesmių, orkest
ravo ir minėti kunigai. Labai ap gos centro vald. pirm. J. Mack,
iuoti. Geras pirkinys.
ro paruošimą ir pravedimą. Pa
{•airių atstumų
gailestaujame, k a d turėjęs daly Lietuvių Meno mėgėjų
ratelis
MARIJOS D I E N A
dėka
ir
šventės
ruošimo
komite
SIMAITIS
REALTY
vauti provinciolas kun. Juozas V. Roževičius. Sveikino daug ir
TeL 376-1882 arba 376-5996
Insurance — Income Taz
Dambrauskas sunkiai
susirgo. kitų organizacijų. Būtų per ilga
Gegužės 20 d. Nukryžiuoto Jė tui: Bloomsteinams, J. Piscitelli,
Proi. Dr. Br. Povilaitis
•niimiHiiHiiniHiiimiiiiiiuiiuiimHiiinfr
Notary Public
Taip pat dėl nesveikatos nega eilė jas visas išvardinti.
zaus vienuolyno sodyba skendo L. Bružinskarms, p. K. Mackinaw
ir Robertui Diliui.
2951 W. 83rd Street
lėjo atvažiuoti k u n . Jonas BakaSveikintojai įteikė ir dovanė gėlėse. Į taip išpuoštą sodybą se
nas pasakyti pamokslo. Pačiam les. Programos vedėjas priminė, selės Marijos pagerbimui sukvietė
Parapinės mokyklos dėstančios T»l. 436-7878 ar 839-5568
Tai trumpa istorija apie 2emėa
jubiliatui teko sakyti pamokslą kad pagrindinis kalbėtojas būtų seselių vedamų parapinių mokyk tikybą yra labai reikšmingos. Be
KILIMUS I R B A L D U S
Ūkio
Akademiją, vienintelę Lietu
lietuvių kalba. Jis nekalbėjo apie
Plauname ir vaškuojame
buvęs provinciolas kun. J. Damb lų per 500 mokinių: So. Bostono simokantis jaunimas savo žodžiu
vos
aukštąją
žemės ūkio mokyk
visų rūšių grindis.
save ir atliktus darbus per nueitą
lą, kuri buvo įkurta 1924 m.
rauskas, kurio susirgimą dar kar Šv. Petro parap., Brocktono Šv. ir liudijimu tarnauja Bažnyčios
40 metų kunigystės kėlią. Jis
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
tą apgailestavome, todėl kalbėtojo Kazimiero, Norwoodo Šv. Jurgio stiprinimui. Parapinėse mokyk
Išleido Lietuvių Agronomų Są
kalbėjo apie Šventosios Dvasios spragą teko užpildyti pačiam o-jkateketus^Nemažai atvyko alumpr
lose jaunimas gauna auklėjimą,
junga Chicagoje 1979 m. Spaude
n
atsiuntimo šventę. Pabrėžė & n » | p r a m o s vedėjui A. Mioikauskui- j U- Suvažiavo*Brocktono, Bosto-j
NBGHBORHOOO]
HfHiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiHiiii
Morkūno spaustuvė. Didelio for
kurio taip Šiandien trūksta.
U.S.A."
no,
Normoodo
ir
apylinkių
jaunos
mato. Kaina su persiuntimu $21.25.
tosioc Dvasios veiklą bažnyčioje j Miner. Jis kalbėjo apie sdienizan
M. A. Š I M K U S
E. Ribokienė
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
Šeimos
su
vaikais
ir
seneliais.
Sv.
We'll help you make trte right movė
ir kiekvieno ž m o g a u s
širdyje, j t a trumpai, prisimindamas jo bio
IJfCOME TAX SERVICE
jos
mokesčio.
XOTARY PUBLIC
prote. T i k reikią nugalėti visas j grafiją, kuklumą ir nepaprastą jo Juozapo N . Jėzaus globojamų se•i
4259
So.
Maplevuod,
tel.
254-7450
į
J
E
I
G
A
L
V
O
J
A
T
E
kliūtis žmogui ir priimti Švento- jiūpestį ir dedamas pastangas iš— Chicagos policija turi 1,Uisakymus siųsti:
Taip p a t daromi VERTIMAI,
•
sios Dvasios veikimą.
laikyti parapijos mokyklą, kur šeima ir jeigu ką nors dėl savo 652 automobilių su policijos
PIRKTI AR PARDUOTI
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
žmogiško silpnumo esu užgavęs,
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
ženklais ir 1,388 be ženklų. Taip
Anglų kalba pamokslą pasa pats dažnai daug darbo įdeda.
Kreipkitės
į
kitokie blankai.
1
Pagaliau atėjo eilė prabilti ir j tai viešai atsiprašau. Dėkoju už.
^
^ ^
^ 4g
Chicago, I L 69829
kė Marianapolio mokyklos v e d ė 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiujinMiiiimnummmi
v
jas kun. J. Petrauskas. Jis priminė, pačiam solenizantuį kun. Anta-i is>cą jums visiems, kurie koKiui
BUDRAITIS REALTY C0.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiinuinmiiiNH)
kad kun. A. Miciūnas n u o jau nui Miciūnui. Jo žodžiai "Mano Į nors būdu darjju prisidėjote prie<
6600 t Putoki Road
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
n ų dienų buvo gabus, geras ir sieloj šiandien šventė. Iki šio žšios mano sukakties tokio gra-j
pavyzdingas studentas, toks liko iai&o m a n buvo viskas labai ma- l *i su s paminėjimo. Tegul D i e v u - Į
Tel. - 767-0600
v ir kitus kraštus
atlygina tiek, kiek kiekvienas
ir pasiekęs kunigystę,
priminė lonu ir gerai. Dabar atėjo sunInaependtntlj
owned
and
operated
NEDZINSKAS,
4059 Archer Ave.
esate
verti". Pabaigoje maldą sutaip pat ir davė statistiką apie m a klausias momentas — parodyti
Chicago, UL 60632, tel. 927-5980
Sėjantį kunigų skaičių ir čia n u  jums, kaip aš jaučiuosi. Pasakyti Į Raibėje parapijos vikaras kun. B.
P e r k u n . B. K a b a , O F M , ga>
Uždavinis.
nminumtiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHin
rodė patį vyriausią kunigą Kris vien ačiū būtų per mažai už jūsų
lite
gauti lapelį s u r y t m e t i n ė m ,
:
Dovanos, gražūs sveikinimai ir
tų, kurio šiais laikais jaunir-'.as Šiandien man parodytą me lę.
BUTŲ
NUOMAVIMAS
vakarinėm
ir įvairiems reika
nenori sekti. A p i e tai kalbėjo ir tisu labai dėkingas jums, nes jūs dar gražesni daugelio linkėjimai
lams maldomis, Sia g r a l i a i a t 
Namų pirkimas — Pardavimas
pernai l a n k y d a m a s Bostoną Sv. padarėte šią dieną m a n laimin buvo pasakyti. Manau, kad ir
SER£NAS perkrausto baldus ir spausdintas lapelis ( 6 pusla
karštesne
prisiminėme
Tėvas Paulius II jaunimui, kvies giausią. Esu dėkingas Dievui už malda
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
Draudimai — Valdymas
pių),
kuris a t s t o j a m a l d a k n y 
kleboną
negu
paprastai.
Prisimin
suteiktą
man
kunigystės
pašauki
dimai ir pilna apdrauda.
damas jį sekt; Kristų, baigė savo
ge paprastom m a l d o m , g a u n a 
TeL — W A ^ 8 0 6 3
mą, tėvams u ž gražius pamoky kime ir toliau. Mylėkime savo pa
žodį kun. J. Petrauskas.
mas
be mokesčio. P a s i ų s k i t e
rapiją,
kuri
yra
antrieji
mūsų
Solo giedojo V . Roževičius. P o j mas, Sv. Kazimiero seselėms, pas
N o t a r i a t a s — Vertimai
pašto
i e n k k t į s u p a v a r d e ir a d 
Mišių choras pagiedojo "O Kris-į kurias m a n teko lankyti mokyklą, namai. Mylėkime ir mūsų klebo
iiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiHiiiimiinimniimi
resu
dienraščio
„Draugo" ad!; įvairiu prekiy pasirinkimas ne
tau, Pasaulio Valdove". Švento i už gražius patarimus, tėvams ma ną, kad Dievulis nepagailėtų jam
brangiai
iš
mūsų
sandelio.
ministrarijai: 4 5 4 5 W . 63rd St..
riuje Mišių dalyviai sveikino šo rijonams, kad priėmė mane į jų geros sveikatos ir laimingai su
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
Chicago,
1TL 60629.
lauktų
jubiliejaus
n
e
kur
kitur,
o
eiles, visiems kunigams ir drau
lenizantą.
2501
W.
69
S
t
,
Chicago,
UL
60629
Taktu* paJto ženklus išlėkto Amerikos 6529 S. Kedaae A v . — 778-2233
Po pietų Maironio parke vy gams, kurių turiu visoje Ameri Worcesterio lietuvių tarpe.
uiHtnniiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiNi
paitts.
koje.
Dabai
jūs
visi
esate
mano
•HHIItH>inmiHIHtlllllllllllMHUIHIHHIIM
J.
M.
ko tolimesnė šių gražių iškilmių
ŠVENTĖ 40 M E T Ų
K U N I G Y S T Ė S SUKAKTĮ

PASKUBĖKIT

Valdis Beal Estate

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

Brockton, Mass.

VA LO M E

Letiers
Lift S p r i t s

Žemes Okio Akademija

ŠEIMOS MALDOS
UETUVIŲ KALBA

M OVIN G

INCOME TAX

BELL REALTY

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

dalis, surengta parapijos tarybos.
Prisirinko pilna salė svečių. Pa
daugėjo ir kunigų skaičius. Prie
dalyvavusių Sv. Mišiose dar pri
LIETUVA, TĖVYNE MCSU A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
sidėjo kleb. k u n . Volungis, kun.
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų
A. Yankauskas, k u n . J. Steponai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
labai malonu.
me gimę. Mes su rūtom, Lietuva brangi. Kada no
tis, kun. V. Martinkus, kun. B.
L Ispanų — Valsas
riu verkiu, Ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrai"
Uždavinis. Jie visi solenizantą at
2. Sapnas — Tango
ir kitos.
3. Gyvenimas — Fokstrotas
lydėjo į salę, kurioje svečiai pasi
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas
2. ŠOKIME —
tiko ilgais plojimais.
5. Liūdna man be tavęs — Tango
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia
Programos vedėjas A. MiniS. Daina padės gyventi — Fokstrotas
mergina. Meilės istorija ir 1.1.
kauskas — Miner pakvietė AtD pusė
holio Sv. Pranciškaus parapijos t TYKUS BUVO VAKARĖLIS 1. Bučkis - Valsas
kleb. k u n . J. Steponaitį 5,ukalbėti
Siu nektely (Dzūkų daina), Kas bernelio sumislyta,
2. Širdie — Tango
maldą. Sugiedota Ilgiausių metų.
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok, Dėdės Jo
3. Skraido garsai — Fokstrotas
no polka ir kitos.
4. Skrenda naktys — Fokstrotas
Sveikino P. Molis lietuvių kal
5.
Paskutinis sekmadienis — tango
ba ir pakvietė pakelti v y n o taures 4. ANTANAS KUČINGIS 6. Turiu dvi merginas — Fokstrotas
į solenizanto sveikatą.
Anglų
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai. Tyliai,
Kaina tik $8.00
kalba sveikino A. Seilius.
tynai NemunėKs teka. Iš operų "Eugenijus Oniegtaas" "Don Juan" ir t. t
Meninę programos dalį atliko
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS
parapijos vyrų choras, vadovau
Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas. Dr.
5. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ —
jamas muz. 2 . Snarskio, akompa
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-KatilišI pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
kienė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
nuojant parapijos vargonininkai
tytė: Eilėraščiai.
sini malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
O. Keršytei. Padainavo
šešias
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus
liaudies dainas, kurios buvo paly
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai.
PrlstminktaM Joną AlstL Jis pats savo kūryba įkalbėjo
dėtos ne tik akompaniatorės bet S. LEONAS BARAUSKAS —
i plokštelę. Jų yra 30 ir kaina tik $6.00.
ir su fleitomis J. Juodaitytės, V.
Sandaros skrynia. 2emaičių pasveikinimas, Naujiesi
Juodaitytės ir A.
Tamošiūno.
nadektousš, žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
Užsakymus siųsti:
bys. Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti...
Choro vardu A . Glodas ir K. RaČiukaitis įteikė dovaną. Sv. Kazi
7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. Juzė Krikstoiaitytė DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S C CUeago, IL 80628
Ko vėjai pučia, Pamiėjau vakar, Treji gaidžiai ne Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę per
miero parapijos mokykla taip
;
giedojo. Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto, siuntimui TJlinois gyventojai moks 5% mokesčių.
pat atliko programos dalį. V sų
Banaičio Ir kitos dainos
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto
mokinių ir mokytojų vardu svei
Kasm kiekvienos plokštelė* M.00
iSlaidoms.
kino mok. J. Statkus ir įteikė do
vanėlę. Mokiniai dainavo ir de-

D Ė M E S I O

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ

Telef. — 935-2737
Vytautas Valantinsa
llllllllllllillllllllllllllllliuuilllilllliuiliu

Zenonas Lgnonls

PRAEITIS KALBA

S 4 W C0NCRETE W0RK

Liaudies menas ir kitkas

"Drauge"

Ali type of ooaerete woifc and
Dienraščio " D r a u g o " a d m i 
brick work.
nistracijoje g a l i m a pasirinkti ^
Fres estimates. 24 br. tel. servies vairių liaudies m e n o d a r b ų : m e 
768-2111 or 994-7664
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.

Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA
1941-1944

fiiimiimMfiiiimiimiiiiinimmnniittiitt

Spaudai parengė Klemensas Jfira
Tai Lietuvos karo kapeliono die
noraštis Antrojo pasaulinio karo
metu.

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

Leidėjas Bronius Ignatavičius

imiiiininiitiiiiiHiiiiiHiiuiimmimiiiHi

TELEVIZIJOS
M IGLINAS

TV

Apsilankykite J " D r a u g o " ad
ministraciją ią pasižiūrėkite. O e i
rasite kai

ką

padovanoti

ŠUTO

giminėms ar draugams.
' D r a u g o " a d r e s a s : 4545 W e s t
« r d S I . CbJeago, m . 6 0 6 I 6

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 2346 W . 69 S t , teL 776-1486
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide tiiiiimiiiiitiiimiitiimiintuiiniiiuiiiiMf mtumiiitiNUHimunumniimiuumnHi
lio formato, 286 pusi. Kaina iu
imiiiiiiiiiiiintmiiiiitniiiiiiimniuimHi
persiuntimu $8.95.
Illinois gyventojai dar prideda
48 et. valstijos mokesčio.
Uisakymus siusti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

P LUM BING

VTZmiflŲ KORTELIŲ

Lkensed, Bonded, Insared
HEIKALŪ
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. Vizitinių kortelių naadojlaaas yra
Į automatą galit kalbėt lietuviškai irsiu* paprotys. Blsnieriai jaa pla
palikit pavardę ir telefoną.
čiai naudoja. Bet tinka ir risų luo
mų atstovams turėti graHas vksv
S E R A P I N A S — 636-2960
HMiiniiniiitiiiiiiiiiiiiimuunauiMUiuiiu tinęs korteles.

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGB.
nes Jis plačiausiai skaitomas U«Perskaitė "Draugą** duokits
tnvių dienraštis, gi skelbimų ks>
f kitiems p a s i s k a i t y t i
•os yra rist«nis prieinamos.

KrsipkiteB i "Draugo" admnustradją visais paneliais reikalais.
Bosite patenkinti mUsu pataraart>
mu.

TAUTOS FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

i \ | j j M , koloilltOSP

šventė buvo Lietuvoje iškilmin-,
DRALTGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 10 d.
CHICAGOS NEGRAI
gai apvaikščiojama, apdainuoja-!
Darbo departamentas skel- ,
ma, apkupoliuojama. Sekdami
tą gražų lietuvišką paprotį Wis. ; bia, kad 1978 m. 1 4 . 6 ^ Chica- <
Mūsų ko r po rantui
consino šauliai kasmet Jonines i gos negrų buvo bedarbiai, kai
apskritai JAV-se bedarbių p r o 
švenčia.
Šiemet toji šventė bus šven centas tais metais buvo 11.9,
čiama birželio 28 d., Vinco Bag- taigi Chicagoje bedarbių n e g r ų
nuoširdžiai užjaučiame žmoną DR. ALDONA, duk
dono sodyboje ant Michigano i procentas didesnis
negu viso
ras RAMUNĘ ir JŪRATE ir jų seimas, sūnų JONĄ,
ežero kranto, Kenosha, Wis.
krašto vidurkis, tačiau 1979 m.
brolį KUN. JUOZĄ ir kitus artimuosius.
Šauliai kviečia visus Wiscon-1 Chicagoje negrų bedarbių bu
sino lietuvius padėti jiems už
C
Med. Korp! "Gaja"
kurti laužą ir su jais pakupo- vo 10.2 Y, kai JAV vidurkis bu
vo 11.9*7, taigi Chicagos negrų
liuoti bei pabendrauti.
Jurgis Milas
padėtis gerėja.

Tautos fondo tarybos pirmi trumpai nupasaKOjo apie savo va-|
Kenosha-Racine, Wis.
ninkas Jurgis Valaitis, pradėda dovaujamos
atstovybės pastan
mas suvažiavimą, vykusį gegužės gas, telkiant lėšas Tautos fondui,
MINĖJIMAS
24 d. Kultūros židiny, Brooklyne, o A. Firavieius, Toronto atstovyŠiemet sukanka keturiasde
pabrėžė
suvažiavimo
svarbią j bės pirmininkas, kuris surenka
šimt metų nuo mūsų Tėvynės
reikšmę. Juk iš tiesu čia bendram į daugiausia
aukų,
nesitenkino
Lietuvos okupacijos pradžios.
darbui ir svarbiam uždaviniui su- vien savo formaliu pranešimu,
Raudonasis teroras, kuris tebesivažiavo Tautos fondo vadovy- bet tarė dar gilų ir prasmingą visiaučia mūsų mieloje Lietuvoje,
bė, jos artimiausi bendradarbiai,įsus suvažiavimo dalyvius sujaupakeitė mūsų visų gyvenimą,
aukotojai ir Lietuvos laisvinimo! dinantį patriotinį žodį apie lietubet paliko m u m s progą šiame
vykdytojai. Tai tikrai vertas dė vių kančias sovietinio ruso okupa laisvame krašte prisiminti ne
mesio šios lietuviu visuomenės cijoje ir, deja, ty tautos kančių tolimą praeitį. Toji nelemta
dalies vieningumas, siekiant to ir laukiančios sau laisvės ne visi praeitis bus paminėta birželio
paties ir kartu pačio svarbiausio lietuviai norį suprasti ir jie nei 15 d., 3 vai. p. p., Šv. Kazimiero
jo tikslo — Lietuvos laisvės atko savo darbais, nei aukomis nepa parapijos svetainėje, 815 Park į
remia laisvinimo darbu.
vojimo.
Ave., Racine, Wis.
Suvažiavimas išrinko naują
Nuskambėjus tautos himno gar
Minėjime kalbės Petras Ne- i
sams, pranciškonas kun. L. An- Tautos forndo tarybą iš ŠIŲ as krošius, dainuos Racine Moterų;
driekus, savo maldoje Sekminių menų: A. Firavičiaus, J. Valaičio, kvartetas, talkinamas vyrų. Bus
švenčiu išvakarėse vykstančiam J. Giedraičio, 1. Banaitienės, B. ir daugiau programos.
suvažiavimui palinkėjo dvasinės Lukoševičienės, M. Norekienės.
Minėjimas prasidės pamaldo
J. Pažemėno, dr. P. Vileišio, A.
stiprybės ne tik suvažiavimo da
mis
už žuvusius dėl Lietuvos
Vakselio, V. Banelio ir J. Audė
lyviams, bet ir jį atstovaujan
laisvės
9:30 v. r. §v. Kazimie- \
no. Į kontrolės komisiją išrinko
tiems. Lietuvos atstovas dr. St.
ro
bažnyčioje,
baigsis po meni
A. Sperauską, L. Tamošaitį ir
Baokis prisiųstame sveikinimo
. I Čempę. Tautos fondui
rašyti nės dalies bendromis vaišėmis.
laiške palinkėjo visiems lietu
Minėjimą ruošia Racine Altos
viams koordinuotis visuomeni- šiuo adresu: P.O. Box 21073. skyrius. Talkina Kenoshos Al

••Mae daAucvr I J r t ^ g « e ^ l W o a d l f a a , ! B ^ **

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI mirus,

A. t A. INDREI DAMUSYTEI-ČEPULIENEI
amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusius vyrą RIMA, tėvus
prof. dr. ADOLFĄ ir JADVYGĄ DAMUŠIUS, brolius dr.
V Y T E N Į su šeima ir SAULIŲ, seserį GINTĘ, gimines
bei d r a u g u s nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Amerikos Liet. R. Katalikų
Federacijos
Valdyba

A- A.

1MZL

tos skyrius ir kitos lietuviškos,
lkus konsulas A. Simutis, sveikin- j
''
organizacijos.
damas suvažiavimą, tarė: „Finan-Į
JONINĖS
sų ministerio postas krašto vy
— Chicagoj yra 964,184 auriausybėje yra svarbiausias, nes
; tomobiliai, 56,506 sunkvežimiai,
Joninės tradicinė senovės lie
apie jį sukasi visi vyriausybės a t
tuvių šventė a r b a vidurvasario
10,282 motociklai.
liekami valstybės darbai". Ta pa- j
ti analogija tinka ir Tautos fon-1
dui,
finansuojančiam Vyriausio
Lietuvos išlaisvinimo komiteto Į
atliekamus Lietuvos laisvinimo dar j
bus. JAV LB New Yorko apygar- į
dos pirmininkas A. Vakselis savo'
sveikinamuoju žodžiu palinkėjo!
Tautos fondui augti ir stiprėti, i
Suvažiavime dalyvavo ir du VLIMirė 1980 m. gegužės 18 d. Palaidotas gegužės 22 d.
Ko vicepirmininkai dr. K. JurgėŠv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.
la ir Liūtas Grinius. Pastarasis su- j
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jam pas
važiavimą painformavo apie Vii-i
kutinį
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
ko atliekamus darbus, pasisekusią |
Dėkojame
aukojusiems šv. Mišioms. Dėkojame kan.
pirmininko dr. K. Bobelio kelionę I
V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, atlaikytas gedu
Pietų Amerikoje ir kaip Va'lsty- i
lingas šv. Mišias ir palydėjimą velionies j. kapines.
bės departamente pasiektas su-'
Dėkojame visiems grabnešiams ir laidotuvių direk
tvarkyti Lietuvos diplomatinės tar
toriui Donald A. Petkui ir jo sūnui už malonų patar
nybos finansavimas.
navimą.
Suvažiavimo dalyviai gavonau 1
jai atspausdintą Tautos fondo
Ona Vencienė
statutą lietuviy ir anglu kalbo
mis. Jame, be bendrųjų Tautos
Aldona ir Vytas
Vaitkai
fondo sąrangos dalyku, įjungtas
ir Lietuvos Laisvės iždas, kurio turį
tas skiriamas išlaisvintai nepri-|
klausomai Lietuvai. Šio iždo turtą !
sudaro testamentiniai nekilnoja- j
mojo ir kitokio turto palikimai.,
piniginės aukos, brangenybės ir kt',
Testatorius arba aukotojas gali
mirus,
pasirinkti, kam jo turtas nepri- \
jo žmoną ALDONA sūnų J0N& dukter RAMUNĘ
klausomoje Lietuvoje turėtų būti;
perduotas — valstybei arba ko- j
RAČKAUSKIENĘ ir žentą JONĄ, dukterį JŪRATĘ
kiai nors institucijai bei organi- j
NORVILIENĘ ir žentą ALGI, brolį KUN. J0N$ JU0zacijai — ligoninei, mokyklai,;
bibliotekai ir pan. Savo duoda- >
ZEVIČIŲ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
mu įnašu Lietuvos laisvės iždui j
kiekvienas lietuvis įatmžina savo!
JAV LB švietimo Taryba
vardą ne tik Tautos fondo, bet <
ir Lietuvos istorijoje. Duodamosios,
aukos arba palikimai Tautos fon-1
dui, Amerikoje nurašomos nuo
pajamų mokesčių (tax exempt). !
Tautos fondo pajamų šaltinis
yra plačioji lietuvių visuomenė.
Iš fondo tarybos pirmininko J.
Valaičio, valdybos pirmininko J.
Giedraičio, ižd. V. Kulpos ir fi
mirus, jos VYRUI, tėvams JADVYGAI ir dr. ADOL
nansų sekret. A. Katinienės pra
FUI DAMUŠIAMS, seseriai GINTEI, broliams SAU
nešimų suvažiavimui
išryškėjo
LIUI ir VYTENIUI bei kitiems artimiesiems nuošir
geras ir nuoširdus visuomenės
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Vliko atliekamųjų Lietuvos laisvi
nimo darbu vertinimas, pilnas pa
sitikėjimas Tautos fondo organi
Elvyra ir Pilypas
Naručiai
zacija, kaupiančia lėšas Vli
Aldona ir Viktoras
Naudžiai
ko veiklai.
Ona Kanaukienė
Iš pateiktosios 1979 m. pinigi
nės apyskaitos matyti, kad 1979
m. sausio 1 d. fonde buvo ir sau
giai bankuose padėta 74,954.63
dol. Per praėjusius metus gauta £UllllHIIIIIIIUHIII1IIIJIIIIIIHIIIHMHIUIUUIIIIIIIIII!mmHllllllllimHimilMIIIIIHIIII»j
96,151.01 dol., Vliko darbams fi
I
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
|
nansuoti duota 59,301.36 dol.,
Tautos fondo veiklai
išleista
STAJNKATTYTĖS
5,962.25 dol., tad iš viso išleis
(Įdainuota lietuviškai)
=
ta 65,262.61 dol. O 1980 m. i
pradžiai liko
105,842.06 dol.
„Tai geriausias balansas" —pa
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
=
sakė dr. J. K. Valiūnas, Vliko gar |
§
Dirigentas Alvydas Vasaitis
|
bės pirmininkas.
Pagal atskiru kraštu fondo at
GRAŽINA, AIDA. KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA,
|
stovybių bei įgaliotinių pastangas t=
CAVALERIA RUSTICANA I R KITOS.
|
gauta iš Australijos 4.862.39 dol, §
Did. Brit. — 4,190.00 dil.. Kana- |
Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti:
=
dos — 29,763.53 dol. (kanadiš-| 1=
DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629.
f
kais doleriais — 35,000 dol.). Į =
=
Dl. gyventojai d a r prideda 60 e t valstijos mokesčio.
E
JAV — 47,737.53 dol.
1
Kanados Tautos fondo atstovy ^ilUHiniHIIIUIIIII!ll!ll!lll11UUtUIUUIUIIIlHU!!HiilllllinH1Utllllllllllllllillllll!lin?
bės pirmininkas J. Vaičeliūnas

PADĖKA

A. f A.

JONAS CIVYLIUS

KOLEGAI JONUI JUOZEVIČIUI
iškeliavus amžinybėn, gedulo prislėgtą
kolegę Aldoną, jos šeimą ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi kurso
draugai:

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
B. Beinoris
A. Brazis
V. Dubinskas
D. Dulskytė-Valiūniene
R. Gineitis
J. Gurklevičius
J. Gurkievičiūti
•Dubinskiene
F. Kaunas
J. Kudirka
P. Mažeika I
P. Mažeika II
V. Musonis

V. Mekutavičius
S. Pragulbickas
P. Ramtis
J. Reinys
I. Sakavičiūte
I. Saulynas
V. šaulys
D. širvydaitė
•Bieliauskiene
A. Survilaite
-Hakutiene
E. Tallat-Kelpša
R. Vienužis
A. Zotovas

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-0852.
4fc>05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
T e l e f o n a s - Y A r d s 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVIČIUI

A. f A.

INDREI DAMUŠYTEI-CEPULIEMEI

|

|

SOL. DANOS

OPERŲ ARIJOS

Į

Į

PETKUS
A.

A

MARQUETTE FLNERAL HOME

MARIJONA ZOLPIENĖ
Gyveno Chicago, Dlinois, Bridgeporto apylinkėj.
Mirė birželio 8 d., 1980 m., 8:45 vai. vak., sulaukus 81 m,
amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dalia Ondrick, sūnus Algird
Zolp, marti Nilda, 11 anūkų: Dalia Sobyra su vyru Stanley, D e b o r a
Schwartz, su vyru Jim, Raymond. Dawn, Donna, Darlene. Marshall,
Algird Zolp su žmona Joni, William Lourdes ir Gregory, bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Apšvietos draugijai. Liet. Piliečių lygai, Brighton Par
ko Moterų klubui, Bridgeporto Namų Savininkų dr-jai ir S. L. A.
Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 12 d. Iš koplyčios 10
vai. ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Noširdžia kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

TĖVAS IR SŪNUS
2 3 3 3 VVest 71 St., C h k . i g o
1410 So. 5 0 t h A v . , C k e r o
Tel.

476-2345

\IKšTE AL'TOMOBIl I WlS STAT> Ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Duktė, sūnus, marti ir anūkai.

Laid. direkt. P. J. Ridikas. — Tel. 927-1911.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. L H L A M C A AVE.

A. f A. ANTONETTE BANZINAS
Gyveno 15255 Catalina Drive. Orland Park, 111. Anksčiau gyv.
Chicągo.e Marquette Parko apylinkėje.
Mirė biržeiio 8 d., 1980 m.. 7:20 vai. ryto, sulaukus 83 m
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aida Dorcak, ž e n t a s Emil,
2 anūkai Robert Dorcak su žmona Mariiyn ir Gail Ward s u v y r u
John, 4 proanūkai: Suzanne, Marianne ir Diane Dorcak ir Jeffrey
Ward, sesuo Frances Aleknaitis, sesers duktė Ann Jage su šeima ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet Lack (Palos) ko
plyčioje, 11028 Southwest Highway, Palos Hills. 111.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 1 1 d
Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Manjos Gimimo parapijos bažnyčią
Chicagoje, Marąuette Parke, kurioje įvyks gedulingos p a m a l d o s už
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir p a ž į s t a m u s da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Duktė, žentas, anūkai Ir proanūkai.
Laid

direkt

Steponas C

Lack ir Sūnūs. — Tel. 974-4410.

I ei. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2 3 1 4 W. 23rd PLACE
I ei. VIrąinia 7 4 * 7 2
2424 VV. t-oth SIRF F T
7 ei REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
T ei. "74-44 10

PETRAS BIELIŪNAS
4 3 4 8 S O CALIFORN1A A\T

Tel l Afavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331"

SO I I I L A N K A A\ F

I ei YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3 3 5 4 S O H A L S T E D ST RF t T

Tel.

YArds 7 - W l l

VASAITIS - BUTKUS
1446 Su, «;<)th W

. ( |( į K(). H Į

Tel. OLympu 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 10 H.

IŠ ARTI IR TOLI

X Kun. Williamą
Zavaskį,
Waukegano Šv. Baltramiejaus
parapijos kleboną, plačiai apra
šo "The Chicago Catholic" sa
vaitraštis birželio 6 d. laidoje,
įsidėdamas ir jo nuotrauką, ku
rioje jis stovi prie lentos, a n t
kurios, parašyta lietuviškai "Ry
tas, Mes esame" ir t. t., o pokal
byje rašoma, kaip jis mokosi
lietuvių kalbos, kurios p a k a n k a
mai nebuvo išmokęs vaikystėje.
Jis jau gali Mišias laikyti lietu
viškai, j a u yra sakęs ir pamoks
lą. Pasakoma, kad jį lietuvių
kalbos moko Stella Tamašaus
kienė.

Straipsniui rinkdama žinias, L.
Craft lankėsi Lietuvos pasiun
— A. a, Indrė Damušytė-Ce- tinybėje ir kalbėjosi su Lietu
pulienė mirė birž. 7 d. Clevelan- vos atstovu dr. St. Bačkiu.
de. Liko vyras, tėvai dr. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai, du
URUGVAJUJ
broliai, sesuo, vyro tėvai ir
— Dr. Alfredas Stanevičius,
d a u g giminių.
X VI-sis JAV ir Kanados Te
grįžęs iš Š. Amerikos, pradėjo
— Lietuvos Diplomatinės t a r dirbti savo nuosavame naujame
atro festivalis ruošiamas lapkri
nybos
tęstinumo išlaikymu nuo dantų gydytojo kabinete.
čio 26-30 dienomis Jaunimo
širdžiai besisielojąs kongresui.
centre.
—
"Ąžuolyno'* ansamblio
Charles
F
.
Dougherty
laimėjo
t r y s šokėjai ir viena mergaitė
X Ses. M. Agnesine, Šv. Ka
respublikonų partijos nominaci pasiliko Š. Amerikoje. Ansamb
zimiero seserų vienuolijos gene
ją a n t r a m terminui. Laimėji liui dabar trūksta šokėjų, ypa
ralinė sekretorė, birželio 15 d.,
mas buvo pasiektas maža bal tingai berniukų. Norintieji šokti
sekmadienį, 7 vai. v. dalyvaus
sų
persvara pirminiuose rin prašomi
atvykti į repeticijas
Šv. Vardo katedroje,
minint
kimuose,
partijai
atsisakius
x
Kristijono
Donelaičio
litu
trečiadieniais.
Tragiškojo Birželio gedulingas
remti Dougherty dėl jo vykdo
mokyklų
vadovybė
—
—Margučių
konkursas
sukaktis, ir skaitys iš "LKB anistiniu
mos akcijos reformuoti miesto U.L.K. draug. rūmuose. I pre
primena,
kad
liepos
6
d.
ChicaKronikų" ištraukas. Visuomenė
respublikonus. Partijos išstaty miją laimėjo Geraldas Dobilevitaip p a t kviečiama dalyvauti, goje įvyks VI Tautinių šokių
t a s kandidatas pralaimėjo, ir čius, TJ C. Ibarra-Vetta. H Sernes galės nuvykti iš įvairių pa šventė. Kad mokiniai galėtų tin
t u o kongr. Dougherty prestižas gio Andrulis. Teisėjais buvo: C.
kamai
pasirodyti,
reikalingos
j
rapijų ir specialiais autobusais,
papildomos
repeticijos.
J
o
s
jau
Į
žymiai pakilo. Visa eilė JAV Dorelytė, Gvidas Mačanskas ir
kuriems reikia tik iš anksto re
vyksta
Marąuette
Parko
Fieldj
L B Visuomeninių reikalų tary kun. J. Sukackas, šventę paįvai
gistruotis.
house (Kedzie ir 67 gatvė) to
bos narių ir pavienių lietuvių
X Lituanus Fondacija kvie kia t v a r k a : birželio 11, 18, 25 Chicagos Aukšt. lit. mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje iš kairės: Nijolė Pupienė, Rūta Jautokienė, dir. Juozas buvo aktyviai įsijungę į šią rin rino 'Ąžuolynas", pašokdamas
čia visus JAV-se ir Kanadoje ir liepos 2 d. pradinei ir aukštes Masilionis, Danute Eidukienė, kun. Antanas Saulaitis; an troje eilėje: Faustas Strolia, Dovas Šaulys ir Rimas Černius. kiminę kampaniją, ir todėl ten keletą šokių.
N'itotr. V. Jasinevičiaus
universitetus baigusiuosius tuoj niajai mokykloms 7-9 v. v. Visi
k a laukti dar didesnio kongr.
po šokių šventės (liepos 6 d.) repeticijose turi
būtinai daly
Dougherty palankumo lietuvių
atsilankyti Chicagos Amfiteat vauti, kitaip negalės šokti šven
reikalams.
ro garbės svečių susitikimo vie tėję. Tėvai prašomi prižiūrėti,
—
Rimas Cesonis, JAV LB
SUGAVO P L E Š K Ą
toje trumpai susitikti.
kad vaikai laiku į repeticijas a t ČALM IŠLEIDO DVIDEŠIMT sunkūs, nes dviem iš jų teko tus, pirmiausia sveikino direktoVisuom. reik. tarybos narys ir
Plėšikas Albany banke, Chi
x Rašyt. Stepas Zobarskas, vyktų.
DEVINTĄ LAIDA
pergyventi sunkias operacijas. rius, linkėdamas būti gerais prez. Carteriui perrinkti Penncagoje,
pagrobė arti 4000 dol.
Manyland Books leidyklos sa
x Laimės šulinys veiks L i e 
Nuo mokyklos įsikūrimo 1950 žmonėmis ir gerais lietuviais.
sylvanijos komiteto narys, ba
Chicagos
Aukštesnioji
litua
Tuo metu buvęs banke pats pre
vininkas, gyv. New Yorke, pra tuvių dieną birželio 29 d. pikni
m. iki šios dienos mokykloje dir
Auklėtojas Dovas Šaulys sa landžio 22 d. dalyvavo komiteto
ėjusį savaitgali leidyklos reika- ke, kurį organizuoja LB apygar nistikos mokykla birželio 1 d. bo 69 mokytojai ir ją baigė
zidentas J. Briganti, 48 m., plė
vo sveikinimo kalboje prisiminė surengtame priėmime Carterio
t u r ė j o Jaunimo centro kavinėje
lais lankėsi Chicagoje, t a proga į d a Dovanas (fantus) skubiai
870. Dešimt mokytojų ir dešimt su jais praleistas pamokas, ku kampanijos vadovui ambasado šiką čmė vytis. Už kelių blokų
iškilmingas
dvidešimt
devinto
pavijo ir pagriebė. Už 15 sekun
buvo atvykęs į "Draugą", kur prašome nešti į Margutį arba
sios abiturientų laidos išleistu baigusiųjų j a u nebėra gyvųjų rių kai kuriose jie buvo darbš- riui Richard Straussui. R. Ceso džių atskubėjo ir banko sargų
pasikalbėjo su kolegomis rašy Jaunimo centrą Antanui Karei
tarpe. Mirę šie mokytojai: Ona tūs, kitose — apsnūdę, ir jis nis šiuo metu rūpinasi Carterio
ves.
tojais.
Krikščiūnienė, dr. Vladas La- pats kartais įdomus, kartais ne. j žmonos kvietimu į JAV L B ren vadovas. Plėšiką G Gotto, 33
vai.
Lygiai 5 vai. abiturientai, terskis, Benediktas Babrauskas,
m., perdavė policijai. Jis prisi
X Juozas Giedraitis, Tautos
X Bernardas P ū r a s , ShererDarbas nebuvo lengvas nei giamą Vl-ją Tautinių šokių
pažino apiplėšęs penkis bankus
fondo pirmininkas, gyv. Long ^ ^ b u v o • "Draugą" atvykęs, nešdami gyvų gėlių vainiką, v a - į D o m a s Velička, Madas Baltru- jiems, mokiniams, nei jam, mo šventę Chicagoje.
ir taupymo bendroves.
Island, N. Y., buvo atvykęs į j d o r nėjosi spaudos darbais, pa- dovaujami dir. Juozo Masilionio j š a i t i s B r o n i u a Jonušas, J u r g i s kytojui. Bet istorijos pamokose
—
Washingtono
respublikonų
ir
auklėtojo
Dovo
šaulio,
gražio-1
j
^
.
Kazimieras
PečPėteraitiS)
Chicagą dalyvauti Vliko tary liko auką. Ačiū.
jie sužinojo Lietuvai daromas žinių agentūros reporterės LuJAUNIMO ORKESTRAS
je eisenoje nuėjo prie žuvusiems j N ^ kmL
Raibužis ir
Jonas
bos posėdyje. T a proga buvo
X Elena Pocienė vardinių
skriaudas, trėinimus žmonių, ku cille Craft straipsnį apie Lietu
Chicagos parkų distrikto jau
dėl Lietuvos laisvės paminklo; 1 9 7 9 m b i r ž e i i o 2 l d. mirusi
užsukęs į "Draugą" pasidalinti proga gavo daug
sveikinimų.
rie niekam nenorėjo blogo, tik v o s pasiuntinybę Washingtone nimo orkestras birželio 15 d. 3
kultūrinėmis ir politinėmis ak Šv. Elenos kalno išsiveržimas J a u n i m o centro sodelyje. Abitu- A l d o n a g i m a i t i e n ė . Mirę mokyk- ramiai gyventi savo žemėje. Tų
išspausdino
Waterburio, New vai. p. p. Grant parko koncertų
rientė Rasa Plioplytė pasakė ii- b g a b s o l v e n t a i : Vidas Milavictualijomis.
sutapo su vardinių diena ir
dalykų žinojimas — tai ginklas, Haveno ir kitų miestų laikraš vietovėje prie Jackson gatvės
gesnę patriotinę kalbą, Į l I l T T L
Arvydas Rimas, Kęstutis
x Santaros rengiamoje vaka daug k a s ją prisiminė įvykių pa d a m a , kad abiturientai neuž-! P e t r a u s k a s , Zita Litvinaitė, Lai- kurį jie, abiturientai, turėtų č i a i Straipsnyje autorė supa ir Columbus Dr. turės tėvų
panaudoti Lietuvos laisvės rei žindina su pasiuntinybės pirmo Į dienos koncertą visiems nemoka
ronėje penktadienį, birželio 13 veikti iš tolimų vietovių.
mirš to, ko mokėsi iituanistinė- ma Čepaitytė-Paulienė, Gražina
x
Meilutė
Kulienė
ir
jos
ma
kalui. Abiturientai direktoriui ir m i s dienomis, jos problemomis, mai.
d., 8 v. v. įvyks knygos "Apie
je mokykloje, ir tų, kurie žuvo j M u s t e i k y t ė ) D a l i a Juknevičiūtėmytė
Antanina
Homienė
grįžo
auklėtojui įteikė po menišką me
dievus ir žmones" supažindini
atliekamu darbu ir iškelia JAV POPULIARUS VAIDINIMAS
dėl Lietuvos laisvės. Giedant Šimoliūnienė, Roma Misiulytė,
iš
Floridos,
praleidusios
ten
il
džio drožinį.
mas. Knygą recenzuos ir paskai
L B pastangas, rūpinantis finan
"Marija, Marija", prie paminklo Vytautas Nakas ir šių metų va-j
Amerikiečių pamėgta scenos
tą skaitys Eglė Žygaitė, nese gesnes atostogas.
Tėvų komiteto atstovas Algis sinio saugumo pasiuntinybei už programa "Showmoat" su gau
buvo padėtas vainikas. Pasibai- sario 17 d. miręs Algimantas
niai tautosakos srities mokslus
g u s čia iškilmėms ir svečiams ^ k u t a i t i s . Taip p a t 1979 m Žukauskas sveikindamas pareiš tikrinimu ir diplomatinės repre sia muzika ir dainomis, sukurto
apvainikavusi daktarato laips
einant į vidų, abiturientai su mo gruodžio 27 d. mirė mokyklos kė viltį, kad abiturientai bent zentacijos tąsa. Straipsnyje ke mis J. Kern ir O. Hammerstein
niu. Dr. Zygaitės specialybė y r a
lietuviškai ir liais atvejais cituojama JAV II, vyks nuo birželio 10 iki 14
kytojais. Tėvų komiteto nariais, rėmėjas Tadas Tallat-Kelpša, namuose kalbės
lietuvių ir rusų tautosaka, liau
L B Visuom reik. tarybos pirm. d. vadinamame Lake teatre, Fui
vysk. V. Brizgiu, mecenatais ir o 1980 m. gegužės 26 d. ilgame neužmirš lietuviškai.
dies architektūra ir menas. Vi
pasisakymai iertono gatvės pailjone, Lin
L B atstovais nusifotografavo. tis mokyklos fotografas Vaclo
Vysk. V. Brizgys, sveikinda Algimanto Gečlo
si kviečiami dalyvauti.
ir
iškeliama
Pennsylvanijos
sen. coln parke prie ežero.
mas
abiturientus,
reiškė
pagar
Antroji iškilmių
dalis vyko vas Noreika. Visi jie buvo prisi
Jaunimo centro kavinėje, į ku minti vienos minutės susikau bą tėvams, mokytojams ir jau J o h n Heinz ir kongr. Charles
x Juozas Ardys, Fairview,
nimui už pasiaukojimą, siekiant F . Dougherty pastangos rūpirią, visiems plojant, įėjo su auk pimu.
Pa., atnaujino prenumeratą ir
gražaus tikslo, linkėjo iškilti į j n a n t i s Lietuvos
Diplomatinės
lėtoju D. šauliu abiturientai. Į
DENGIAME IR TAISOME
pridėjo 10 dolerių auką. Labai
Mokomasi
33
ar
34
šeštadie
amerikietiškojo
gyvenimo
viršū
|
tarnybos
ilgamečiu
išlikimu,
prezidiumą
buvo
pakviesti
visi
ačiū.
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS
šios mokyklos mokytojai: Mo nius, suruošiamas tradicinis va nes, bet drauge likti ir gerais
U i savo darbą garantuojame
x Nuoširdi padėka dr. J .
kyt, tarybos sekr. Danutė Eidu karas, Nepriklausomybės šven lietuviais patriotais, nebijoti au kydamas, kad buvo malonu sek
ir esame apdrausti.
Meškauskui už amžinos atmin
kienė, abit. aukl. Dovas Šaulys, tės minėjimas, abiturientų išleis kotis, likti natūraliai krikščio t i jų pavyzdžiu, drauge moky
tuvės.
Išleidžiamas
metraštis.
ties mano vyro atsargos majo
niškai padoriais žmonėmis.
Rimas Černius, R ū t a Jautokie
Skambinkite
t i s ir bendrauti.
ro Petro Šeštakausko medici
JAV L B švietimo tarybos Akto pabaigoje
nė, Nijolė Pupienė ir Faustas Šiemet išėjo dvidešimt pirmas
ARVYDUI
KEELAI
abiturientai
nišką priežiūrą. Nuo tremties
pirm. J. Kavaliūnas savo svei d a r įteikė po dėkingumo dova
Strolia, Tėvų komiteto atst. Al — "Kalnai ir slėniai".
TeL — 434-9655
Augsburgo laikų iki dabar, j a m
Baigdamas pranešimą, dėko kinime priminė, kad būna atsi ną D. Eidukienei ir kun. A.
gis Žukauskas, mecenatai Anta
sunkiai sergant, dr. J. Meškaus
Vasiukevičiai, jo visiems mokyklos rėmėjams, tikimų, kai vaikai priekaištau Saulaičiui. Po knygą gavo visi
x Antanas Pakeltis, gyvenąs nina ir Juozas
kas nuoširdžiai rūpinosi, niekad
vysk.
V.
Brizgys,
kun. P. Dau ypatingai A. ir J- Vasiukevi- ja tėvams už neišmokymą gim abiturientai, knygomis buvo ap
Brighton Parke, birželio 13 d.,
neatsisakydamas jam padėti ir
gintis,
Jonas
Kavaliūnas,
Kazys čiams ir kitiems, Tėvų komite tosios kalbos. T o priekaišto ne dovanoti visų klasių pirmieji mo
švęsdamas savo vardines, mini
GERA DARBO PROGA
bet kuriuo laiku lankydamas jį
galės padaryti šios dienos abi kiniai: 5 kl. Vidas Noreika, 6 kl.
tui ir mokytojams už darbą.
savo 95 metų amžiaus sukaktį Laukaitis. Aleksandras Dundu
teikdamas medicinišką bei mo
Baigus pranešimą, prasidėjo turientai: jie b u s visą laiką sa Audrė Budrytė, Gailė EidukaiGERAM LIETUVIUI
ir 70 metų į Ameriką atvykimą. lis ir Juozas Plačas. F . Stroliai
ralią pagalbą.
Žmona Janina
vadovaujant,
buvo
sugiedoti svarbiausioji iškilmių dalis — vo tėvams dėkingi.
tė, Daina Tijūnėlytė, Diana Tri
Jis y r a kilęs iš Kriukų parapi
Chicagos Lietuvią Tautinėms kapi
Pedagoginio lit. instituto dir. makaitė, 7 kl. Julija Gotceitai(sk.) jos prie Šiaulių. Amerikoje dir Amerikos ir Lietuvos himnai. atestatų įteikimas. Mokyt, tarynėms reikalingas užveizda — manaInvokaciją sukalbėjo kun P. j bos sekr. D. Eidukienė perskai Aleksandras Dundulis linkėjo tė, Daina Tijūnėlytė, 8 kl. Vida ger, nes dabartinis (esamas) užveizda,
X Gintaro vasarvietėje, Michi- bo pradžioj Chicagoje prie ge
Daugintis.
tė mokytojų
tarybos posėdžio geriausios sėkmės lituanistinėse Momkutė. Alma Noreikaitė, Ra Stanley Kasias, greitu laiku išeina j
laiką
gano ežero kopose, Union Pier, ležinkelio, o vėliau ilgą
protokolo
ištrauką,
iškviesdama ir profesinėse studijose, kvietė s a Plioplytė ir Ramoną Smilgai pensiją. Pageidaujame lietuvio gerai
Apyskaitiniame pranešime di
jūsų jau laukia nerūpestingos buvo "Tribūne" pastate sargas.
mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi
abiturientus
atsiimti
atestatus. stoti į Pedagoginį lit. institutą. tė.
ir malonios atostogos. Čia gali 1936 m. jis vedė skirsnemunie- rektorius J. Masilionis pranešė, Juos gavo: Juozas Kižys, Tau
šiek tiek susipažinusio su knygyedysAbiturientų
vardu
atsisveiki
kad mokykloje dirba 8 mokyto
Pasibaigus iškilmėms, čia pat te. Darbas pastovus ir geras atlygini
rasti malonų poilsį ąžuolų pa tę Marytę Zokaitę, su kuria vi
jai. Mokytojai Nijolei Pupienei, ras Liubinskas, Vida Momku- no Vida Momkutė. Savo žodyje buvo abiturientų motinų (pirm. mas. Dėl detalių informacijų teirau
vėsyje ar saulės spinduliuose, są laiką buvo ir y r a visų lietu
vyriausiai VI Tautinių šokių va tė, Alma Noreikaitė, Rasa Pliop ji prisiminė ketverių metų dar J . Smilgienė) suruoštos vaišės, kitės pas STANLEY KASIAS, U tiek šeimos, tiek pavieniai as viškųjų darbų bei draugijų rė
dovei, mokytojų vardu Rimas lyte, Audrius Remeikis, Ramo- bą šioje mokykloje, susidrauga kuriose dar valandą pabendrau THUAN1AN NATIONAL CEMETERY,
menys.
Galima
išsinuomoti mėjai.
8201 So. Kean Ave., Justice, Illinois
Černius ir Dovas Šaulys įteikė na Smilgaitė. Arvydas Vizgirda, vimą. Įdėjus čia daug sielos ir
kambarius pagrindiniame name
X Savo dienraštį parėmė au gražią gėlių puokštę, linkint jai i Elena Žukauskaitė, Laima Kau- širdies, sunku atsisveikinti. "Su t a ir pasidalinta įspūdžiais bei 60458. Telefonas (312) 458-0638.
su pilnu išlaikymu arba moder komis po 5 dol.: Bronė Tam- pasisekimo gražiai ir sėkmin-- \ šaitė ir Kristina Kotovaitė. Di- laimingomis, bet sunkiomis šir- mokyklinėmis problemcmis.
P. R.
nius vasarnamius prie pat pa pauskienė. Leonas Juodikis, Pet gai pravesti jai patikėtą šventę.; rektorius, p n e š įteikdamas ates- dimis ir ašarojančiomis akimis
plūdimio su virtuvės įrengimais ras Kayeckas. Juozas Rimkus, P o to vėl buvo tęsiamas apy-'tatą, kiekvieną apibūdino taik-j sakome ačiū ir sudie",
ir patiems gamintis maistą ar J. špakevičius; 2 dol. — Myko skaitinis pranešimas. Šie mokslo liu sakiniu.
Septintosios klasės vardu atba valgyti vasarvietės valgyklo las Dobravolskis. Visiems malo metai mokytojams
buvo labai I Abiturientus, gavusius atesta | sisveikino Giedrius Sodonis, saje lietuviškam skoniui pritai niai dėkojame.
GRUODŽIO MEN. T-ta DIENĄ — I SAVAITE
kintą šviežią ir sveiką maistą.
X Elona Vaišnienė atsiuntė
Čia yra lauko teniso aikštelė, projektą LB švietimo tarybai
Rengia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių
stalo tenisas, biliardas krepši apie etninių mokyklų sąjungos
Gydytojų Sąjunga.
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor organizavimą ir vadovybės su
Aplankys: Nassau, S a n Juan, S t Thomas.
macijų ir rezervacijų prašome darymą.
Pasidžiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo
skambinti 616 — 469-3298 ar
X Liet. Bendruomenės Wauba rašyti: Gintaras Besort, kegano apylinkės vaidyba pa
pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas atostogas!
15860 Lakeshore Road, Union dėkojo "Draugui" už gerą jų
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas!!!
Pier, Mkhigan 49129. (sk.)
veiklos informaciją dienraštyje
Užsiregistravę iki LIEPOS MlSN. 1 dienos turės geresni
ir per apylinkės darbuotoją VI.
patogesnių kambarių pasirinkimą.
x Išeinant pensijon, gražioj Petrauską atsiuntė 25 dolerių
Connecticut vietoj parduodamas auką
Dėl kainų ir kitų informacijų kreipkitės j :
Maloniai dėkojame.
pelningas motelis ir naujas,
X Jonas ir AoVIė Puleikiai,
AMEftlCM TRAYEL SERVICE BUREAU
gražiai įrengtas, prie motelio žinomi lemontiškiai, y r a dosnūs
prijungtas namas. Viso pirkinio lietuviškų reikalų bei spaudos
9727 South Westem Avemie
Vytautas Gutauskas
Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojai 1979-80 m. R kai
kaina 3V2 k a r t o metinių mote rėmėjai. Ir dabar, atnaujindami — renginių vadovas, Regina Kučienė, Juozas Ivanauskas, Audronė Uzgirienė, Julius Sirka — direktorius, Danutė
Chicago, 1L 60643
Tel. (312) 238-9787
lio pajamų. Duodama paskola. prenumeratą, atsiuntė 10 dole Bindokienė — vicedi rektore, Arūnas Polikaitis — akordeonistas, Vida Kazlauskaitė ir Julius Jasaitis.
Nuot?. Jono Tamulaifie
TeL 203 — 828-9200. (sk }
rių auką. E s a m e dėkingi.
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KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ JŪROS SALAS

