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Prasidėjo jaunų
vyrų registravimas

TARYBINĖJE MOKYKLOJE
Prienai. 1979 m. Prienų I-je
vid. mokykloje auklėtoja Ambraziūnaitė keletą kartų vertė VIII
c kl. mok. Dalytę Bruzgaitę stoti
į komjaunimą. Mokinukė drąsiai
pasipriešino: "Nenoriu ir nestosiul" Spalio 13 d. mokykloje tė
vų susirinkime auklėtoja pradė
jo tardyti Dalytės motina, kodėl
mergaitė nestojanti į komjauni
mą Nors jos duktė labai gerai be
simokanti, tačiau jei nebus kom
jaunuolė, teksią parašyti charak
teristiką, kad politiškai nesubren
dusi ir ji neįstosianti į jokią
aukštąją mokyklą.
Motina auklėtojai Ambraziūnaitei užtikrino: "Man tik svar
bu, kad duktė gerai mokytųsi, o
komjaunimas — paskutinėje vie
toje".
Sekančią dieną auklėtoja suti
kusi D. Bruzgaitę liepė stoti į
komjaunimą, nes esą jau motina
leidusi.
Tarybiniai pedagogai ramiau
sia sąžine naudojasi apgaule, kad
tik jų klasė būtų 100 proc. kom
jaunuoliška.
1979 m. spalio 18 d. Prienų Isios vid. mokyklos mokyt. Vaikšnorienė kamantinėjo Ve klasės
mokinę Jolantą Urbšaitę, kodėl
ji einanti į bažnyčią, kas ją ragi
na, ką kunigai kalba per pamoks

lus ir t t. Be to, mokytoja griež
čiausiai draudė mokinei eiti į
bažnyčią.
Prienų II-sios vid. mokyklos
mokyt. Stankevičienė spalio 31 d.
pasikvietė VIII kl. auklėtinę Al
dutę Cemevičiūtę ir įspėjo, —
jeigu mokinė ir toliau eisianti į
bažnyčią, ją perduosianti moky
tojų tarybai. Mergaitė grasinimo
nepabūgo. Lapkričio 13 d. per ge
ografijos pamoką mokytoja Sta
kevičienė visai klasei ėmė kalbė
ti: "Viena klasės mergaitė eina į
bažnyčią ir gieda bažnytiniame
chore. Ji mane apskundė kunigui,
o tas per pamokslą mane apšmei
žė... Aš niekada nesakiau, kad
negalima eiti į bažnyčią. Jei es
tokia nesąmoninga — eik, o ma
nęs nekabink. Kaip tu dabar per
išpažintį pasisakysi mane ap
šmeižusi?"
Mokiniai stebisi mokyt. Stakevičienės "sąžiningumu": spalio
31 d. Aldutę gąsdino, o dabar vi
sos klasės akivaizdoje išdrįsta iš
siginti savo žodžių!.
1978 m. Prienų II-os vid. m
los Vila kl. išvedė patenkinamą
elgesio pažymį už tai, kad gegu
žės 7 d., sekmadienį, neatėjo į
mokyklą, o buvo
bažnyčioje
(sekmadienis
buvo
padaryta
mokslo diena).
(Bus daujriau)

Popiežiaus susitikimas
su brazilų jaunimu
"Klasių kova veda į žmogaus pavergimą
jaunuolis staiga pasensta, kai jis
pradeda remtis uabai patogiu dės
Popiežius prisipažino, kad ir jis niu, pagal kurį „tikslas pateisina
jaunystėje buvo persiėmęs tokio priemones", kai jis pradeda tikė
mis idėjomis ir tokiais įsitikini ti, kad vienintelis kelias į geres
mais. Išgyvenęs karo žiaurumus nę bendruomenę yra kova ir ne
ir kitus skaudžius bandymus, jis apykanta tarp atskirų socialinių
suprato, kad tik 'Kristuje galima grupių; kai jis pradeda tikėti į
atrasti tikrąjį šių sunkių sociali beklasės bendruomenės utopiją,
nių problemų sprendimą. Asme nepastebėdamas, kad toje taria
ninė patirtis jį įtikino, kad socia mai beklasėje bendruomenėje la
linis teisingumas tik tada yra bai greitai išauga naujos klasės.
tikras, kai jis remiasi asmens, Aš įsitikinau — kalbėjo jauniindivido teisėmis. Po ilgų studi mui Jonas Paulius II —kad tik
jų ir svarstymų Jonas Paulius IT tai meilė gali suartinti, gali su
dar jaunystėje įsitikino, kad tos kurti vienybę įvairume Kristaus
asmens teisės gali būti pripažin paskelbtas naujasis meilės įsaky
tos tik tada, kai yra .pripažįsta mas „Mylėkite vienas kitą, kaip
ma transcendentinė žmogaus di aš esu jus mylėjęs" tada man pa
mensija; tik tada, kai yra pripa sirodė kaip vienintelis kelias į tik
žįstama, kad žmogus yra sukur rąją revoliuciją — į revoliuciją,
tas pagal Dievo paveikslą ir pa kuri neišduoda žmogaus. Tiktai
našumą, kad jis yra pašauktas meilė yra tikrai kūrybinė gali:
, būti Dievo vaiku-ir kitų žmonių
Nesileiskite paverčiami įran
broliu. Paneigti šią transcenden kiais — įspėjo popiežius jauni
tinę žmogaus dimensiją — pamą. — Gerai įsisąmoninkite į tai,
brėžė Sv. Tėvas — paneigti šią ko norite ir ką darote. Kritiškai
transcendentinę dimensiją reiš įvertinkite įvairias ideologijas,
kia žmogų paversti dominuojan ypač materialistinę
ideologiją,
čios grupės įrankiu, reiškia žmo nepasiduokite jos vilionėm. Žino
gaus likimą atiduoti į kitų žmo kite, kad — kaip sako II Vatika
nių rankas, paverčiant jį kitų ego no susirinkimas —socialinė sant
izmo ir ambicijų auka arba vi varka turi nuolat vystytis, dary
sagalės totalitarinės valstybės ti pažangą, turi būti vis iš nau
vergu, pačią valstybę iškeliant į jo grindžiama tiesa, ugdoma t?iaukščiausių vertybių Tangą...
singumu, gaivinama meile; joje
įsitikinau, — tęsė Jonas Paulius visi žmonės turi konkrečiai nau
H, —įsitikinau, kad krikščionis dotis visuotine gerove ir laisve
jaunuolis liaujasi buvęs jaunu ir (Ibd 26).
iš karto praranda savo krikščio
Kai kurios spaudos agentūros
niškumą, kai jis leidžiasi suve savo pranešimuose apie popie
džiojamas tų ideologijų, kurios žiaus lankymąsi Sao Paulo mieste
skelbia neapykantą ir prievartą. pažymi, kad milijoninės minios
Nes juk negalima sukurti teisin tarpe vadinamuose Marso lau
gą bendruomenę ant neteisingu kuose, kur Jonas Paulius II auko
mo. Negalima sukurti bendruo jo šv. Mišias, aiškiai išsiskyrė
menę, kuri būtų verta vadintis dvi maldininkų grupės. Tai lie
žmogiška, negerbiant žmogaus tuviai ir latviai. Kaip vakar mi
laisvės; arba dar blogiau —tą nėjome, Sao Paulo mieste yra di
laisvę paminant po kojomis, pa džiausia Brazilijos lietuvių bend
neigiant individam pačias pag ruomenė: apie 15 ar 20 tūkstan
rindines laisves.
čių. Čia veikia dvi lietuviškos pa
Turėjau progos įsitikinti — tę rapijos, lietuviškos organizacijos
sė Sv. Tėvas, —kad kiekvienas ir lietuviškos mokyklos, yra lei(Tęsinys)

Daug grupių agituoja besiregistruoti
Washingtonas. — Vakar visos šaukti civilius į gynybos jėgas,
JAV pašto įstaigos pradėjo jau kai valstybei 'kyla pavojus. Kol
nų vyrų, 19 ir 20 metų amžiaus, nebus išspręstas legalumo klau
registravimą. Jie būtų pašaukti į simas, vyriausybei bus sunkumų
karinę tarnybą, jei kongresas nu bausti tuos, kurie nesiregistruoja
tartų, kad valstybės saugumas to arba tuos, kurie agituoja neklau
reikalauja. Jau penkeri metai, syti vyriausybės. Įstatymas numa
kai jauni vyrai nebuvo regist to jaunuoliams, kurie nesiregistruojami. Vyriausybė tvirtina, ruos, iki penkerių metų kalėjimo
kad ji neplanuoja atgaivinti pri arba 10,000 dol. baudas.
valomos karinės tarnybos.
Vakar registruotis turėjo tie
Sis jaunuolių registravimas su jauni vyrai, kurie gimė 1960 m.
kėlė legalinį ginčą. Vienam jau Ateinančią savaitę bus registruo
nam vyrui iškėlus bylą, Phi- jami 1961 m. gimusieji. Nuo sau
ladelphijos trijų teisėjų federali sio mėn. registruosis gimę 1962
nis teismas nusprendė, kad reika m. Po to visi amerikiečiai, sulau
lavimas registruotis yra nelega kę 18 metų, turės užsiregistruoti.
lus, nes jis išduria jaunas mote
Iš respublikonų konvencijos Detroite. Nuotraukoje, dešinėje lietuvis delegatas iš Michigano — Saulius Anužis. Vi ris. Tuomet teisingumo departa
Ostro pagyre
duryje Michigano gubernatorius WiMiam G. Milliken. Kai rėje neatpažmtas delegatas, George Busto rėmėjas.
mentas kreipėsi į Aukščiausiąjį
N'uotr. Jono Urbono Teismą. Atostogaująs to teismo
paramą Nikaragvai
narys William Brennan sustabdė
Managva. — Nikaragvos sanPhiladeiphijos teismo sprendimą dinistų revoliucijos metinėse il
ir leido pradėti registravimą, ku gą kalbą pasakė tos revoliucijos
ris tęsis dvi savaites. Pilnas Aukš rėmėjas, Kubos diktatorius Fidel
čiausias Teismas turės padaryti Castro. Jis pagyrė dabartinę JAV
Afganistano sportininkai planuoja pabėgti
šiuo klausimu sprendimą.
— Netoli Kabulo, Afganistane įvairios karo priešininkų orga vyriausybės politiką, nes ji sutiko
Maskva. — Užsienio korespon bai apkarpė transliacijų laiką.
duot Nikaragvai ekonominę pa
dentai rašo, kad olimpiniuose Boikotas įvyko dėl sovietų in įvyko mūšis, kuriame žuvo 26 nizacijos, „balandžių"
grupės ramą.
žaidimuose Maskvoje svečiais da vazijos Afganistane. Kaip jau sovietų kareiviai ir 13 afganų agituoja jaunius amerikiečius ne
VVashingtonas paskelbė, kad
lyvauja apie 1,000 amerikiečių. ankščiau pranešta, Afganistano laisvės kovotojų.
klausyti vyriausybės i>r nesiregist- dar šio mėnesio pabaigoje į Ni
— Iš Siaurės Korėjos į Kiniją ruoti. Jiems moraliai padeda ir
Daugelis jų sako, kad jie nebū kelios komandos pabėgo pakeliui
tų atvykę, tačiau buvo iš anks į Maskvą. Čia paaiškėjo, kad kai atvykęs New Yorko kongresma- iškilęs legalumo klausimas. Vy karagvą išvyksta 29 amerikie
to sumokėję pinigus ir nenorėjo kurie afganai sportininkai nori nas Stephen Solarz pareiškė, kad riausybei jis labai svarbus, nes čiai, Taikos korpuso nariai. Nors
Castro Nikaragvoje apie 40 minu
juos prarasti. Vienas amerikietis pabėgti iš savo delegacijos. -Pir-jŠ. Korėja siekia' kultūrinių ir paliečia jos legalų autoritetą
čių kalbėjosi su William Bowdatsivežė Amerikos vėliavą, kurią ma apie šį planą sužinojo CBS mokslinių ryšių su JAV, nors dip
ler, valstybės sekretoriaus asis
per atidarymą buvo iškėlęs tri žinių tarnyba, tačiau ji nieke lomatinių santykių greit ir ne
tentu
ir su Lawrence Pezzullo,
Libija grasina
būnoje. Atidarymo parade kai neskelbė, nenorėdama pakenkti laukia. Š. Korėja norėtų išvysty
JAV ambasadorium, Amerikos de
kurios Vakarų šalys, kurių vy afganams. Britanijos žinių orga ti su Pietine Korėja tokius ryšius,
neparduoti naftos legacija, vadovaujama ambasa
riausybės pasisakė už žaidynių nizacija apie šį faktą paskelbė kurie įgyvendinti tarp abiejų Vo
doriaus Jungtinėse Tautose, bu
Tripolis, — Libijos diktatorius vo priversta išeiti iŠ salės, kai
boikotą, nežygiavo paskui savo ir bijoma, kad dabar afganai bus kietijų.
valstybinę
vėliavą, bet nešė daug budriau saugomi. Afgano — Lenkijoje, Liublino mieste, pulk. Kadafi pagrasino nutrauk Nikaragvos sandinstai ėmė gie
tarpe
daugiausia užbaigtas keturias dienas trukęs ti Amerikai naftos pardavimą, doti savo himną. Jame viena ei
Tarptautinio olimpinio komiteto sportininkų
vėliavą. Tokių komandų buvo boksininkai ir sunkumų kilnoto streikas. Transporto darbininkai nes Amerika per daug remianti lutė vadina amerikiečius „žmo
16. Daugelio valstybių koman jai.
laimėjo algų pakėlimus tarp 13 ir Izraelį. Jis grasino, pasikalbėji nijos priešais". Tie „priešai" jau
me su V. Vokietijos žurnalu davė Nikaragvai 70 mil. dol. pa
Dalyvių tarpe pasipiktinimą 20 dl.
dose nesimatė atskirų sporto fe
„Der
Spiegei" nacionalizuoti V. ramos ir paskyrė ate:nantiems
deracijų, kaip Britanijos raitelių sukėlė Palestinos Laisvinimo Org — Saudi Arabijos užsienio rei
ir jachtų sportininkų. Australijos zacijos vado Yassiro Arafato ve kalų ministeris princas Saudas Vokietijos, Britanijos ir Italijos metams dar 105 mil.
moterų tinklinio komandos ir džiojimas po Olimpinį kaimelį. pareiškė, jog su Sovietų Sąjunga turtus Libijoje, nes tos valstybės
Kabule įvyko
Vakarų svečiai prisimena Muen- dar negalima užmegzti diploma neatlygino Libijos teritorijoje IIpan.
-jo
Pasaulinio
karo
metu
padary
Olimpiada vyksta pilnu tem cheno žaidynes, kurias sukrėtė tinių ryšių, kol ji laikys Afganis
valdžios valymas
tus nuostolius. Kaddafi prikaišio
pu. Iš komunistinių šalių suva palestiniečių teroristų puolimas, tane savo karines jėgas.
žiavo daug turistų, tačiau Mask kuriame žuvo 11 Izraelio sporti — Kansas City sekmadienį nuo jo, kad Libijoje vyko sunkūs mū New Delhi. — Žiniomis iš Ka
va neteko apie 100,000 turtingų ninkų ir 5 palestiniečiai. Arafa karščių mirė 23 žmonės. Iš viso šiai tarp Vokietijos, Italijos dali bulo, Afganistano prezidentas
nių ir sąjungininkų, tačiau Libijos Karmalas atliko valymą val
turistų iš JAV, Kanados, Vaka tas Maskvos televizijoje kalbėjo dėl neįprastų karščių Ameriko
nuostolių niekas nė nebandė at džios viršūnėse ir pats pasiėmė
rų Europos, Japonijos, Australi apie „gėdingą, nepavykusį boi je mirė 1,103 asmenys, daugiausia
lyginti, kada Vokietija Izraeliui daugiau pareigų. Įdomu, kad va
vyresnio amžiaus.
jos ir kitų kraštų. Nuostolis mies kotą".
sumokėjo ir tebemoka dideles su lymas įvyko po jo numatytos ke
tui vertinamas apie 250 mil. dol. Olimpiada vyksta toliau, daug
— Tass agentūra paskelbė, mas.
lionės į Maskvą. Karmalas, ma
Kada Maskvos televizija skiria medalių laimi komunistinių vals kad centrinėje Azijoje įvyko ne
tyt, planavo pasirodyti Maskvos
žaidynėms apie 11 vai. per die tybių sportininkai, sumušami stiprus žemės drebėjimas, nuos
Irane teisiami
olimpiadoje, tačiau jis staiga grį
ną, Rytų Vokietijos TV stotys kai kurie pasaulio rekordai, ta tolių nepadaręs.
žo iš aerodromo į savo rūmus
sąmokslo
dalyviai
transliuoja po 12 vai. per dieną. čiau dalyviai jaučia, kad šios žai
— Izraelis ir Egiptas atidarė
Amerikos didžiosios stotys šias dynės nėra tokios, kokios galėjo prekybos laivų ryšius. B Haifos Teheranas. — Iranas po ilges ir paskelbė pakeitimus. Kabulo ra
žaidynes boikotuoja. NBC buvo būti, jei sovietai nebūtų puolę uosto į Aleksandriją atplaukė pre nių svarstymų pagaliau išsirinko dijas paskelbė, kad vyriausybės
pertvarkymas įvykdytas Afganista
planavusi turėti 152 valandas iš Afganistano. Simboliška, kad pir kinis laivas "Jasmine". Abiejų parlamento pirmininką Ali Akno
partijos politbiuro, ministerių
Maskvos, kurion turėjo atvykti mą aukso medalį sovietai laimė valstybių laivai plauks du kart bar Rafsanjani, Islamo respubli
kabinetui pritariant
650 personalo: sporto komenta jo už šaudymą į taikinį.
kos partijos veikėją. Kaip jau
per mėnesį.
torių, technikų. Dabar NBC tu
Maskva ištrėmė
— Libano prezidentas pasky pranešta, Teherane buvo sušau
ri Maskvoje apie 50 žmonių. Pa
dytas
aviacijos
generdlas
Ahmed
Tailandija atmetė
rė naują premjerą Takieddine
tris moteris
našiai ir ABC, CBS kanalai, at
Mohageghi, trys kapitonai ir vie
Sohl, 71 metų amžiaus. Jis kar
siuntę į Maskvą ne sporto sky
Viena. —Sekmadienį sovietai
pasienio zoną
tą jau buvo premjeru prieš civili nas lėktuvų technikas. Laukiama
riaus štabus, bet tik žinių depar
daugiau
teismų
ir
šaudymų,
nes
ištrėmė
tris moteris, kurios leido
Bangkokas. — Tailandija at nį Libano karą.
tamento personalą. Japonija nu
ajatola Khomeinis pritarė mirties k platino slaptą moterų teisių
— Bolivijos karo mokyklos ka bausmėms sąmokslo dalyviams.
kirto planuotas televizijoje 206 metė Kambodiįos Heng Samrin
žurnalą „Moterys IT Rusija". Į
vyriausybės
pasiūlymą
įsteigti
riūnų
grupė užpuolė ir sužeidė Paryžiuje suimti dar du asme Austriją atvyko: Tatjana Mamovalandas iki 40. Vakarų Vokietija
iš 180 valandų, transliuos tik pasienyje demilitarizuotą zoną. amerikietį, biznio bendrovės at nys, viso kalinami penki, kurie nova, Tatjana Goričeva ir Na
apie 10. Net ir tos šalys kaip Tailandija iš viso nepripažįsta stovą Thomas Watson, kuris ne bandė nužudyti buvusį Irano talija Nalachoskaja. Jos kaltina
Prancūzija ir Britanija, kurių ko Vietnamo užpuolikų Kambodijo- pritarė kariniam Bolivijos per premjerą Bachtiarą. Prancūzija mos agitacija prieš sovietinę sis
mandos žaidynėse dalyvauja, *la- je pastatytos vyriausybės, o pa versmui.
pareiškė Iranui griežtą protestą. temą. Jų leidžiamas žurnalas ko
laiko ryšius m Kinijos remiamu
— Belgijos gydytojų grupė „Islamo šaulių" organizacija pa vojo ne tik už moterų teises, bet
Pol Poto režimu. 'Pasienyje įvyks
atentatą pasisakydavo ir prieš sovietų val
džiamas laikraštis „Mūsų Lietu ta susirėmimų tarp Kambodijos paskelbė, kad karalius Baudoui- skelbė organizavusi
va". Lietuvių Kunigų Brazilijoje pabėgėlių, Pol Poto partizanų ir nas paguldytas ligoninėn su šir prieš Bachtiarą, kuris anksčiau džios priespaudą, terorą. Žurna
ar vėliau būsiąs nužudytas.
las buvo pasmerkęs invaziją Af
rūpesčiu yra verčiama į portu kambodiečių, kuriuos remia Viet dies ritmo sutrikimais.
— Britanijos premjerė Thatgalų kalbą „Lietuvos Katalikų namo kariuomenė.
Prezidentas Bani Sadras pareiš ganistane.
cher lankėsi Valijoje, kur vieti kė, kad 1953 m. armija, veikda
Bažnyčios Kronika" ir kiti doku
niai
surengė piktas demonstraci ma su Amerikos CIA, pašalino iš
mentai apie dabartinę padėtį Lie
KALENDORIUS
— Indijoje po sezoninio lie
jas,
nes
vyriausybė paskelbė ke valdžios Irano premjerą Mossadetuvoje, juos plačiai paskleidžiant taus, potvyniuose žuvo 280 žmo
Liepos 22 A: Platonas, Marija
brazilų visuomenėje. Organizuo nių. Potvyniai palietė sritis, ku lių anglių kasyklų ir plieno ką. Panaši padėtis esanti ir dabar:
Magd., Jovartas, Auksė.
įmonių uždarymą.
tai dalyva<udami popiežiaus suti rios ilgai kentėjo nuo sausros.
kariuomenės išdavikai IT CIA vėl
Liepos 23 d.: Apolinaras, Bri
kime, BrazJiijos lietuviai vėl pri
— Izraelio kariuomenės teis norinčios sugrąžinti šachą.
— Turkijos teroristai, priklau
gita,
Tarvilas, Gelminė.
sistatė pasaulio viešajai opinijai są komunistinei grupei, nušovė mas pripažino kaltais du karei
Irano revoliucijos sluoksniai
kaip gyva ir veikli tautinė bend- i buvusį Turkijos premjerą Nihat vius, kurie vogė iš karinio san kalba, kad Iranas todėl ir laiko Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.
ORAS
rjomenė, gražiai atstovaujanti Į Erim. 2uvo ir jį lydėjęs sargybi- dėlio amuniciją, sprogmenis, pla amerikiečius įkartus, kad Ameri
1
Saulėta, vėsiau, temperatūra
savo Tėvynei daugelio tautinių nis, tačiau žmona liko nesužeis- nuodami sprogdinti arabų na ka nepadėtų nuversti Irano va
džią.
dieną
85 L, naktį 65 1.
mus
ir
šventyklas.
ta.
grupių tarpe

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

TRUMPAI
IŠ VISUR

—mm
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Toki, besrskųsdami
viduriais,
galvoja, kad yra skubus reikalas
tvarkytis, nes "kažkas manyje
tikrai pūva". Tokie jaučiasi be
viltiški ir niekas jiem padėti ne
galįs. Bus tikrai psichopatų —
NESIRGTI K SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
šizofrenikų, kurie įsigalvos viso
KELIAS Į SVEIKATA, 1601 West G u f i e U Blvd., Chkaco, IL 60636 kiausių ligų ir reikalaus neati
dėliotino jų tvarkymo.
JONAS ADOMAVIČIUS, l f D v

m

DRAUGAS, antradienia, 1980 m. liepos mėn. 22 d

KELIAS I SVEIKATĄ
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Kieti viduriai pablogina
išeinamosios žarnos negerumus

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.'

Tas ligonis, kuris turi išeina
mosios žarnos įbrėžimą (flssure),
DRAUGO p i w i M i a t « mokama S anksto
ar kuris turi iškrintančius skaus
metams y2 metų 3 mėn.
mingus hemorojus — sulaiko vi
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
durių tuštinimąsį. Viduriai kiek
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
sukietėja — pasunkina konstipa
Kitur
38.00
20.00
13.00
cija ir tuštinantis įbrėžia išeina
Savaitinis
25.00
15.00
Iš Oraage, Mass., svečiai lietuvio sodyboje, Chicagoįe. Iš k.: Kazys Kamosios angos sritį.
minginaa Ona Stambokas, Stefanija Kaminskas ir Julius Stembofcas.
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-.
Per daug pieno vartojantieji
Nuotr. BLNagto
«en nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipsirgi apturi kietus kaip uola vidu
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
rius. Sakysim, jaunas žmogus ap
j anksto susitarus Redakcija u ž
• Redakcija dirba kasdien J s k e l b i m ų ^^^
neatsako. Skelturi skrandyje žaizdą — jis ima
8:30
—
:0
*
°
.
šeštadieniais
į
kainos
prisiunčiamos
gavus
b
i
vartoti daug pieno. Už poros sa
ŠEIMOS UŽDAVINIAI SAVO KULTŪRAI
8:30 - 12:00.
j
^ ^
vaičių toks apturi išeinamosios
Didelio džiaugsmo ir dvasinio paties Dievo pašauktas rūpintis
žarnos angoje įbrėžimą — fisužemiškaisiais reikalais, siekiant
rą dėl kietų vidurių. Todėl gau pakilimo nuotaikoje vyko popie
sukurti Kristaus mokslu pagrįstą
žiaus
Jono
Pauliaus
II-jo
apašta
siai pieno gaminius vartojantieji
mė kriBčioniškŲJų ir islamo reli-, perinti kiaušiniai "atjaunintų"
geresnį pasauli.
linė
kelionė
Afrikos
kraštuose.
turi rūpintis, kad jų viduriai
žmogų. Priešingai, daugiau yra
Kalbėdamas apie krikščionių giniu bendruomenių atstovus ir
nesukietėtų. Tokie turi gausiau Šventasis Tėvas lankėsi Kenijos
pavojaus susirgti vėžio liga ir ki
Kenijos
bei
kaimyniniu
kraštu
skysčių vartoti bei daugiau alie sostinėje Nairobi, (kur vietos gy uždavinius kultūros srityje, Jonas
tomis
užkrečiamomis ligomis.
vyskupus.
jų maiste turėti. Čia prisiminti ventojai jį sutiko su tokiu pat ne Paulius II-sis pažymėjo, kad krikš
entuziazmu, kaip ir čionis turi kurti ir ugdyti tikrąją
ni visi tie, kurie vartoja vaistus apsakomu
prieš skrandžio rūgštis
(anta- anksčiau aplankytų dviejų Afri kultūrą, kuri stiprintų kiekvie
cids). Vieni tokių vaistų kieti- kos kraštų — Zairo ir Kongo — name žmoguje dvasines vertybes.
ATSIJAUNINAMAS
žmonių Nuo amžių dvasinės vertybės su
na vidurius, kiti — juos liuosuo- žmonės. Apie milijoną
Advokatų Draugija
UŽPEMNTU
KIAUŠINIU
ja. Už tai bus tokių pacientų, buvo susirinkę milžiniškame U - darė kiekvienos tautos kultūros
VALDEMARAS BYLAH1S
kurie imdami antacids sakys, huru, tai y r a Laisvės panke, Nai esmę. Perteikdamas jas naujosiom
Vokietijoje,
ypač
Bavarijoje,
kad jie viduriuoja keturis ar še robi, kur Jonas Paulius II-sis kartom Icrikščionis tuo būdu pa
VINCAS BKIZGYS
vis dar kai kur kalbama dėl atšis kartus per dieną, bet nesakys drauge su kardinolais ir visais Ke dės savo tautai ir žmonėm pa
sijaunijimo
Girdi,
reikia
gerti
Teisių daktarai
gydytojui, kad jie vartoja prieš nijos vyskupais aukojo iškilmin siekti tikrąją laimę ir įveikti da
per
9
dienas
perintus
kiauši
2 4 M W . e t t b Street, CtHo—jn, m
rūgštis vaistus, kurie vidurius gas šventas Mišias. Milijoninė bartinio meto sunkumus.
nius,
o
juose
užsimezgusio
viš
Visi teL 778-8000
liuosuoja. Kitokie prieš rūgštis įvairiaspalvė afrikiečių tikinčiųjų
Politinėje srityje krikščionis ko čiuko medžiaga.
Valanda*
pa**J •nsltarlTną
vaistai veikia priešingai — jie minia, mojuojanti Kenijos ir Va voja už tai, kad kiekvienam kraš
Sužinoję gydytojai atkreipė į
kietina vidurius. Šitą faktą reikia tikano vėliavėlėmis sudarė nepa to piliečiui būtų užtikrinta gali
tai
dėmesį. Jie paskelbė, kad me
prasto
grožio
vaizdą.
Prieš
Mi
turėti galvoje ir reikia gerai su
mybė pilnoje laisvėje atsakingai
dicinoje
nėra duomenų, jog užsiai ir žarnų sienelės nesusitrau
PLATINKITU "DRAUGĄ"
Gydytojas turi sužinoti, ko rinkti medicinišką istoriją. Mat, šias įvairių Kenijos genčių atsto dalyvauti valstybės reikalų tvar
kia kaip reikiant. Kiekvienas pa
pacientas
gali
tik
skųstis,
o
apie
vai
įteikė
popiežiui
simbolines
kyme ir visuomeninėje veikloje.
kius vidurius turi konstipacija be
cientas savitai supranta vidurių
siskundžiąs pacientas. Pacientas, ėmimą prieš rūgštis vaistus visai dovanas, jų tarpe ilgą apsiaustą, Krikščionis kovoja už tai, kad
užkietėjimą. Viduriai užkietėja
skydą ir lazdą — valdovo galios valstybė butų sąžiningai tvarko
T e l . ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
turįs kietus vidurius, turi pasekti nutylėti.
DR. K. G. BALUKAS
svarbiausiai dėl dvejopų priežas savo išmatas — kaip jos atrodo
simbolius. Kai popiežius, sveikin ma, kad žmogus nebūtų išnaudo
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
čių: dėl paties žmogaus ketverio- kai išeina laukan — ir apie tai
Kova prieš konstipacija
damas minią, pareiškė, jog se jamas, kad valstybė būtų pagrįsta
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
pai sukelto vidurių sukietėjimo pranešti gydytojui. Sužinotina,
Šio krašto žmonės, ypač jau kančio vizito proga jis kreipsis i teisingais įstatymais, gerbiančiais
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
ir dėl penkeriopo virškinimo or ar mėšlas išeina labai siaura deš
Kasdien 1-3* vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
nieji ir pensininkai nejaučia, kad Kenijos gyventojus swahili kalba, žmogaus vertę ar jo orumą.
Medrcal Building). Tet. LU 5-6446
ganų sunegalavimo.
treč.
Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
rele, ar jis turi įspaudimus, ar ki jie blogai maitinasi ir dėl to ap žmonių tarpe kilo nesibaigiantys
Jai neatsiliepia, skambinti 3 7 4 - 8 0 0 4
šventasis Tėvas kreipėsi į visus
plojimai.
Priima
ligonius
pagaj
susitarimą
taip
atrodo
mėšlas,
kaip
iki
šiol
Štai tie keturi svarbiausi žmo
vedusiuosius ir į šeimas. Seimą at
Tel. REliance 5-1811"
turi nenormalius vidurius. Jie
gaus apsileidimai prišaukia kie kad atrodydavo? Sužinotina, ar mano, kad tai, kas yra — yra ge
spindi
tautos
jėgą
ir
gyvastingu
Mišių m e t u tartame žodyje JoDR. WALTER J . KIRSTUK
T e l . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . r e z . 3 8 8 - 2 2 3 3
tus vidurius. 1. Neganėtinas ju sukietėjimas vidurių nesenai at rai. Tikrumoje taip nėra, nes li
mą,
pažymėjo
popiežius,
šeimom
Lietuvis gydytojas
krikščioniškosios veiklos gaires
dėjimas —
darbštumas, nesi- sirado? Kartais staigus vidurių ga nėra geras dalykas. Kai kurie
DR.
PETER
T.
BRAZIS
yra
patikėta
pasaulio
ateitis.
T
o

3925
West 59th Street
nas Paulius H-sis nurodė esmines
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mankštinimas kaip reikiant; 2. pasikeitimas — jų sukietėjimas net gydytojai čia apsirinka: jie
dėl
krikščioniškoji
šeima
turi
ne
Vat::~pirm.. antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
kultūriniame, politiniame ir šei
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Nesveiki valgymo įpročiai; 3. Ne nurodo ne į netvarkingą mitybą, mano, kad apsisaugojimas nuo
pamainomą vaidmenį šiuolaiki
myniniame
gyvenime.
Pats
Kris
Vai.;
pirm.,
antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta
pakankamas
naudingų skysčių bet kad ten žarnų viduje kas nors ligos yra išvengimas jos pirmo
niame
pasaulyje.
Krikščioniškoje
tus, pažymėjo popiežius, yra pa
vai. popiet, treč. ir šešt. t i k susitarus
vartojimas; 4. Nereikalingų — auga.
sios stadijos. Pirmiausia, reikia tikėjęs Bažnyčiai misiją ugdyti šeimoje puoselėjama tarpusavio
DR. IRENA KURAS
D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
nenaudingų vaistų vartojimas.
meilė turi plisti į aplinką ir nu
G Y D Y T O J A !R C H I R U R G E
Išmatos plonos dėl vėžio pasi tvarkytis su mityba. Reškia kelti pasaulyje tikrąją meilę ir liudyti
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Matom, kad tas keturias prie rodo tik vėlyboje vėžio stadijoje. kūno atsparumą visokioms li- žmonijai tiesą, kovoti prieš melo, galėti dabairtiniame pasaulyje pa
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
oms
sireiškiančią
neapykantą.
Krikš
0PTOMETRISTAS
žastis kietų vidurių atsiradimui Daugiausia jos plonos esti dėl iš-Į S
tinkamu maistu. Valgyki- neteisybės ir nuodėmės vergiją.
MEDICAL BUILDING
m e
2709 West 51st Street
kiekvienas žmogus galėtų pra
^ ^ * art 4> " e k kuris norime, Jonas Paulius II-sis ragino afri čioniškoji šeima gyvai liudija žmo
3 2 0 0 * . 8 l s t Street
einamosios zamos vartų (sfink-'
T * — G R 6-2400
šalinti ir normalius vidurius tu terio) standrumo- - jo tono.
' tik ne mažiau, kaip tris kartus kiečius tikinčiuosius visada likti gaus gyvybės vertę nuo pat jos
Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
per dieną. Gerai kramtykime — ištikimais Dievo žodžiui, pilnai prasidėjimo. Krikščioniškoji šeima Vai. pagal susitarimą: p i r m a d . ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel. RE 7 1 1 6 8 ; rezid. 2 3 9 - 2 9 1 9
rėti, jei jis sveiką protą ir norma
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
su savomis seilėmis kiekvieną kąs atveriant savo širdis gaivinančiam yra tartum šventovė, kuri priima
lius jausmus — asmenybę turėtų.
Dvi psichinės ligos
Ofs. H E 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 - 9 8 0 1
nį suvilgykime — tik nurijus ir stiprinančiam Kristaus mokslui. Kristaus mokslą, juo gyvena ir jį Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Tada žmogus pajėgtų gyventi
sukelia konstipacija
taip apvilgytą kąsnį — užgerti Kristaus karalystė, tiesa, nėra iš skelbia aplinkai.
taip sveikai, kaip jam Tvėrėjas
DR. J . MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
Po pamaldų didžiajam Uhuru
leido gyventi ir su sava sveika
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šio pasaulio, pažymėjo popiežius,
Dvi dažnos psichinės ligos su galima sveiku skysčiu.
Specialybė — Nervu ir
Specialybė vidaus ligos
parke
popiežius
privačiai
susiti
ta tvarkytis.
bet
kiekvienas
krikščionis
yra
kelia konstipacija. Viena jų yra
Keiskime savo valgymo įpro
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
ko
su
Kenijos
respublikos
prezi
nesulaikomo apsėdimo neuro čius geresniais: pradėkime mai
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Penkeriopos vidurių ligos
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
dentu, vėliau aplankė Nairobio
zė (obsessive compulsive neuro- tintis mišriu — kitaip sakant, A"
6449 So. Pulaski Road
"
mĮmmtmmam
Vai.:
p
i
r
m
a
d
. antrad , ketvirtad. irpenktad.
sukelia
konstipacija
arkivyskupą kardinolą Otungą ir
Valandos pagal susitarimą
sis). Tada pacientas tik ir galvo balansuotu maistu.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Kiekvieną
karmeličių
seserų vienuolyną.
Viduriai žmogui gali sukietėti ja apie vidurius. Kita dar svar dieną (ne būtinai su kiekvienu 1 KAUDING* PATARIMJį
Tel.
38S-44S1, 3 7 J - M M .
2M-A8TS
Popietiniu
metu
Jonas Paulius
DR. A. B. GLEVECKAS
visai nepriklausomai nuo jo tvar besnė psichinė liga sukelianti valgymu) turime suvalgyti seĮGYVENDINK —
II-sis nunciatūroje Nairobi priėDr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kymosi. Yra penkios vidurių li konstipacija yra psichinis nusi-. kantį septyniariopą maisto davi
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
SVEIKESNIS BOSI
gos, kurios sukelia konstipacija minimas (psychotic depressive nĮ. Norėdami būti sveiki ir svei
iiiiiiiHiimiiiiHiimiiiniiiiiiuitiiiHntiiii
Ofisai:
Specialybė Akių ligos
net geriausiai savo vidurius besi reaction). Jam būdinga ne tik vi kus vidurius turėti, turime septy
1 1 1 NO WA8ASH AVE.
3907 West 103rd Street
tvarkančiam žmogui. Tos pen durių kietumas, bet kartu su to niariopą maistą per dieną naudo
4 2 0 0 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
kios ligos yra šios: 1. įsijautrini kiais viduriais tie pacientai nega ti. 1. Žalių lapų ir geltonos dar
Valandos
pagal susitarimą.
(
I
f
7
5
l
f
7
7
•
1*77-1*78)
OPERUOTINI
TULŽIES
Ofiso tel. — 582-0221
mas žarnų
(viritable colon);| luoja nemiga ir ankstybu rytais žovės. 2. Citrininiai vaisiai ir pa
PŪSLĖS
AKMENYS
Redagavo JONAS D ATNAUSKAS
DR. FRANK PLECKAS
kasos veiklos susilpimas (panc-| pabudimu, nevalga, svorio meti midorai bei jų sunkos; 3. Bulvės,
DR. JANINA JAKSEVlClUS
(Kalba lietuviškai)
Greta "T-K-B. Kronikos", rusų oku
reatic insufficiency), 3. Vėžys) mu, dienos metu nuotaikos ne ryžiai ir vaisiai; 4. Pienas ir jo
JOKSA
Klausimas. Mano daug drau
OPT0METRISTAS
puotoje
Lietuvoje
eina,
kad
ir
nere
storoje žarnoje (cancer of the! pastovumu ir sumenkusią kon gaminiai; 5. Mėsa, paukštiena, gių turi skausmus laiks nuo lai
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
guliariai, periodinis leidinys AUŠRA,
large bowel), 4. Žaizdotasis žar strukcija bei dėmesiu. Tokie pa- žuvis ir baltymai kiaušinių; 6. ko viduriuose. Gydyotjai joms
6441 S. P u l a s k i R d .
"Contact lenses"
kuri informuoja apie kultūrini ir po
Valandos pagal susitarimą
nų uždegimas (ulcerative colitis),' cientai atrodo nusiminę. Jų gal Duona stambiai maltų miltų ir tvirtina, kad nuo tulžies pūslės litini lietuvių genocidą.
2618 W. 7 lst St. - Tel. 737-5149
5. sukietėjusiomis išmatomis žar-' vojimas būna sumenkęs ir jis sū javainiai; 7. Alyva. Valgykime akmenų. Jos bijo operuotis, nors
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
AUŠROS I ir II tomai turi po 222
nų užkimšimas (fecal impac-1 kasi vis apie nemalonius dalykus. taip, kaip mūsų tėvai — protė gydytojai pataria.
DR. A. JENKINS
pusi. Išleido Akademines SkautiDR. LEONAS SEIBUTIS
viai maitinosi: daugiau sriubų ir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
jos
leidykla.
Kaina
kiekvienos
Mano reikalas visai kitas: rasti
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
stambiai maltų grūdų duonos
knygos su persiuntimu $5.73. Užsa
3844 West 63rd Street
tulžies pūslėje akmenys, bet aš
PROSTATO CHIRURGIJA
kymus siųsti DRAUGO adreso. DL
Valandos pagal susitarimą
valgykime. Venkime visokio da
2656 W. 63rd Street
neturiu jokių
nusiskundimų. fjv. prideda 29 e t valstijos mokasžyto, pakeisto maisto naudoti.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Man gydytojas irgi pataria ope ttų.
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Tai begalviams prekybininkų su
Ofiso t e l . 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 4 5
WA 5-2670 arba 4 « 9 - 4 4 4 1
ruotis. Kas man daryti — patar
nimmmmimitnimiiimimmiimiiiiiti
galvoti tie maisto patiekalai yra.
Ofiso M . HE 4-2123. namų GI 8-6195
kite, mielas daktare. Ačiū.
DR. R. A. J U Č A S
Priverskime save keisti sveikesne
ODOS LIGOS
miiiiiiiiiiiiiiiiiiuiminimiiMfiuiiiiimii
DR. V. TUMAS0NIS
savą mitybą. Tik tada galėsime
Atsakymas. Klausyk savo gydy
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
C H I R U RGAS
tikėtis geresnės sveikatos.
tojo — operuokis, prieš tai
Valandos pagal susitarimą
2454 West 71st Street
Vai.: p i r m . , antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
Išvada. Statykime savo sveika atitinkamai pasiruošus operaci
jstaigos ir buto tel. 652-1381
jai.
Nustok
rūkyti,
jei
rūkai,
nu
6-7 — is anksto susitarus.
tą nuo pamatų: pradėkime svei
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
mesk
svorį,
jei
per
riebi
esi,
ne
r Ofs tel 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2
kiau maitintis per mišraus maisto
Radijo Valanda jau St m a t u tar
Gydytojas ir C h i r u r g a s
naudojimą. Susitvarkykime dan vartok menko maisto ir svaigalų. nauja New J»r*«y, Natr York ir CoaDIPLOMATE, AMERICAN BOARD
DR. PETRAS 2LI0BA
neetieut U«tuTlams !
OF FAMILY PRACTICE
tis, idant galėtume su žieve obuo Niekas nežino, kada tylūs akme K u toitadtonį nuo 4 iki S ral. po
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Coun. Cicero. III.
lį valgyti. Netingėkime paruoš nys toje pūslėje pradės, kaip anas piet U WEVD Stoties Naw Torte*
6 7 4 5 Vest 63rd Straet
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tiori). Dar minėtinos psichinės
ligos, ypač depresija — jos daž
nai eina kartu su vidurių užkie
tėjimu. Kartais žarnų judesių
sutrikimas su spazmais žarnų
Apie 45-ki milijonai šio krašto sienelių sukelia pakaitomis turi
žmonių šiais metais kreipsis pas mus žarnų palaidumus su kon
gydytojus, nusiskusdami vidu stipacija.
rių negerumais. T a 45 milijonų
Ką pacientas supranta apie
armija sudaro šeštąją dalį visų
kietus vidurius?
šio krašto žmonių, atsilankan
čių pas bendros praktikos gydy
Gydytojas pasisodina pacientą
toją. Didelė dalis tokios armijos ir paklausia, kuo jis laiko vidu
žmonių skųsis kietais viduriais rių kietumą? Tai labai svarbu ži
— konstipacija (angliškai cons- noti. Mat, vienam pacientui kie
tipation). Gydytojai gerai žino, ti viduriai reiškia kietas išmatas,
kad dažniausiai pats žmogus su kurias beveik neįmanoma praša
kietina vidurius, o ne kuri nors linti. Kitas žmogus laiko vidurių
kita priežastis suteikia jam tą ne užkietėjimu, kai jis neturi taip
gerovę. U ž tai visi gilinkimės į kie dažnų vidurių, kokius jis yra
tų vidurių priežastis ir stenki įpratęs turėti. Todėl visada gydy
mės visas tas priežastis kuo grei tojas klausia pacientą: ar pats lai
čiau ir kuo pilniau prašalinti. kai vidurių užkietėjimą ,kai turi
Ypač senesnieji žmonės — pensi kietas išmatas, ar tada pačiam
ninkai apsileidžia vidurių tvar atrodo, kad turi kietus vidurius,
kyme. Jie dažniausiai skundžiasi kai sunku išsituštinti, o gal pa
kietais viduriais ir dėl to apturi čiam atrodc, kad kieti viduriai ta
momis negerovėmis.
da, jai nedažnai tuštinies? Tos ži
nios gydytojui nurodo, kas dedasi
Kietus vidurius pats
viduriuose. Mat, kaip sakyta, kon
žmogus
prisišaukia
stipacija gaunas dėl užsisėdėjimo,
Kieti viduriai yra priešingumas menko valgymo, mažai skysčių
laisviems viduriams. Viduriams vartojimo ir kai kurių vaistų
sukietėjus sumenksta žarnų jude naudojimo.
Vidurius užkietina daž
niau pats žmogus, negu
kas kitas ar kokia liga.
Julian Ruffin, M. D.
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Lietuvos atsiminimai

NORIMA SUNAIKINTI PABALTIEČIIJ INFORMACIJĄ

kiečiai traukiasi iš Europos, ry
šiams su Sovietais pablogėjus.
Kiek nukentėtų tikimumas, jei,
iš Amerikos transliuodami,
Laisvosios Europos ir L a i s v ė s radijų l i k i m a s
turėtumėme klausytojams aiš
Kas dešimt metų pagal JAV "zero-population" — gimimų
kinti, kad esame nepriklau
techniką.
Iš
viso
perkeliami
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Radio Free Europe and RaMII
konstitucijos nuostatą vyksta sumažėjimo rezultatas dėl įvai
somas radijas. Kuo būtų
asmenys,
jų
tarpe
19
pabaltie
"Aušros",
"Lietuvos
Katalikų
dio Liberty (Laisvosios Eu Amerikos išlaikomoje įstai
gyventojų surašymas — cen rių priežasčių, ypač dėl laisvos
pakeisti
veiksmingam darbui
ropos ir Laisvės radijai) pra goje RFE — RL? Po didelių pa Bažnyčios Kronikos", "Per čių redakcijų ir su jomis susi
zas. Šių metų pradžioje visi gimimų kontrolės ir abortų
būtini ryšiai su Lietuva? Su kidėjo savo darbą prieš 30 metų. stangų pabaltiečiai išsikovojo, spektyvų", "Pastogės" ir kitų jusio personalo narių.
Amerikos gyventojai gavo vie legalizavimo. <
Savo pranešime BIB rašo, tomis r e d a k c i j o m i s ? Su
RFE transliacijos pradėtos kad gairėse būtų pažymėta, jog leidinių. Skaitoma ir Vakarus
nos ar kitos rūšies anketas su
Taip pat pakeitė sudėtį gy 1950 m. į 5 rytų Europos šalis. RL transliuoja į Sovietų Sąjun pasiekusi neperiodinė medžia kad vieno rytų Europos kraštų pagelbiniais skyriais? Ar,
klausimais, kuriuos reikėjo už ventojų, kurie išauga nele
RL veikia nuo 1953 su trans gos respublikas ir P a b a l t i j o ga: lietuviškosios Helsinkio redakcijų nario išlaikymas pavyzdžiui, jūrininkas, kuris
...
pildyti ir iki balandžio 1 d. įteik galiose šeimose, būtent neve
liacijomis į Sovietų Sąjungos k r a š t u s . Tačiau ir šį trupinį nuostatų vykdymą stebinčios Miunchene kasmet Amerikai gali atplaukti į Hamburgą,
ti atitinkamoms įstaigoms. d u s i ų m o t i n ų s k a i č i a u s
kainuoja apie 48,000 dolerių į galės atvykti į Ameriką? Taš
respublikas. Programos trans dažnai atima radijų veiklą pri grupes dokumentai ir kita.
Statistikų apskaičiavimu šiam padidėjimas. Tai paaugo net iki
Amerikos kongreso atstovų metus. Sovietų Sąjungos redak kento konferenciją dar tik pla
liuojamos 15 kalbų. Jauniausi žiūrinti komisija — Board for
surašymui buvo sunaudota 50% daugiau negu buvo 1970 m.
rūmų komisija (House Appro- cijų tarnautojo išlaikymas — navo, o lietuviškoji redakcija
.... 5000 tonų popieriaus ir 85 to O tie be tėvų vaikai sudaro vals RFE — RL nariai yra trys pa- International Broadcasting.
....
baltiečių redakcijos, savo dar
Pinigus kasmet skiria A- priations Committee) 1978 m. per 46,000 dolerių Tačiau jau turėjo tezes, kurios ten bu
nos juodo ar mėlyno rašalo. Bu tybei didelių problemų tiek auk
bą pradėjusios 1975 m. Estai, merikos kongresas. Šeštame įpareigojo BIB ištirti gali paėmus perkelti numatytų 5 lie vo nagrinėtos. Europinė spau
vo surinkti trys bilijonai atsa lėjimo, tiek mokymo ar darbo
latviai ir lietuviai laukė 22 me metiniame BIB pranešime, da mybes perkelti dalį (50%, 25%, tuvių, 5 estų ir 5 latvių išlaiky da ir aplinka labai svarbi prog
I
kymų, ir tai atsėjo vienas požiūriu, tiek dar labiau krimi
«
tus, nors prašymai įsteigti ra tuotame 1980 m. sausio 31 d., 10%) radijo tarnautojų iš Miun mo vidurkį, matome, kad vieno ramų paruošimui, net labiau
bilijonas dolerių Tas viskas per naliniais nusikaltimais. Krimi
dijo programas pabaltiečių kal rašoma: "Broadcasting in 6 cheno į Ameriką ar kitas vie Pabaltijo redakcijų nario iš negu kitoms, ypač RL redak
....
ateinantį dešimtmetį sustip naliniai nusikaltimai taip pat
..!.
bomis ateidavo net iš okupuotų East European languages and toves, tuo sumažinant RFE — laikymas Amerikai kainuoja cijoms. Ir pagaliau nebijokime
141.
.... rins ar susilpnins Amerikos nežmoniškai pakilo, nors cen Pabaltijo valstybių. Pabaltie15 languages of the Soviet RL išlaidas, 1980 m. pasie apytiksliai 34,500 dolerių. Jei pažiūrėti tikrovei į akis: ar čia
politikų pajėgumą spręsti savo zas to ir neskaičiuoja. Tai skai
čių redakcijos yra vienos iš ma Union". Ar tai ne pabaltiečių kusias per 80 milijonų dolerių. tikrai stengiamasi taupyti, ko ne pirmas žingsnys, vedantis
aplinkoje vidaus gyvenimo, o čiuoja jau specialus statistikos
žiausių tarnautojų skaičium — diskriminavimas, kai pati Smarkiai pakilusių išlaidų kal dėl nesiūloma perkelti į Ameri prie radijų panaikinimo? Pir
kartais ir užsienio politikos rei biuras, ieškodamas priemonių
6 redakcijos nariai Miunchene Amerika teigia, kad Pabaltijo tininkas — Amerikos dolerio ką tuos, kurių išlaikymas Va miausia perkels pabaltiečius,
kalus. Kas dešimtmetį kei kriminaliniams
nusikalti ir vienas New Yorke. 4 dienas
kraštai nepriklauso Tarybų Są vertės smukimas ir vokiško karų Vokietijoje yra trečdaliu tada jų pavyzdžiu kitas redak
čiasi paskirų valstijų gyven mams pašalinti.
ruošiamos
pusvalandinės jungai? Jei tai būtų netyčia pa sios markės tvirtumas. Projek ar daugiau brangesnis? Juk cijas, o dar vėliau — kam rei
tojų skaičius, taigi ir politinis
Skaičiavimas taip pat pa programos, kurios per parą kar daryta klaida, galima būtų tas perkelti 50% tarnautojų tuomet būtų galima sutaupyti kalingos dvi radijo stotys,
svoris. Šiemet, nors galutinius rodo, kad naujųjų imigrantų ir
tojamos 5 kartus. Savaitga numoti ranka. Bet tai tik regi (redakcijas ir pagalbinius sky atitinkamai daugiau. Paga transliuojančios iš tos pačios
rezultatus tesužinosime tik vadinamų etninių mažumų įta
liau, kodėl nesiūloma perkelti valstybės (JAV) į Pabaltijį, Siliais — penktadienį, šeštadienį moji ledo kalno viršūnė. Kodėl rius) buvo atmestas.
1981 m. pradžioje, pasikei ka padidėjo, nes vieni ir kiti
ir sekmadienį — ruošiamos RFE — RL organizacinėje
Taip. Bet kai nusprendė pa su programų ruošimu tiesio vietų Sąjungą, rytų Europą? Ir
timas valstijų pajėgumo požiū pradeda jausti saugumą tik di
dviejų
pusvalandžių prog struktūroje pabaltiečiai yra da aukoti pabaltiečius, tai šis prin giai nesusijusius skyrius — bu sujungs su Amerikos Balsu...
riu gana savotiškas. Gyvento desniuose būriuose ir stipres
Ar ne ta kryptimi einama?
ramos, kartojamos du kartus. lis Sovietų Sąjungos tautybių cipas nustojo galioti. Atmesti halterijos, tyrimų ar kitus?
jų skaičium pakilo California, nėse sąjungose. Lotynai ir
Programos įvairios: politika, skyriaus? O dabar, taupumo pasiūlymai perkelti rytų Eu
Naujajame projekte, kurį BIB direktorius Gronouskis
; Texa8 ir Florida, gavusios po Azijos ateiviai dalinai net pa
religija, kultūra, pasaulinės ži sumetimais dalį tarnautojų no ropos kraštų redakcijas, rusų RFE — RL administracija pa (John Gronouski) tai neigia.
porą milijonų žmonių daugiau, keitė Amerikos veidą.
nios. Darbo daug, darbininkų rint perkelti iš Miuncheno į redakciją ar kitas Sovietų Są siūlė BIB, nors administracija Savaime aišku. Tol neigs, kol
negu anksčiau turėjo. Tuo tar
mažai. Pavyzdžiui, lietuviškoji Ameriką, kodėl ruošiamasi at jungos tautybių redakcijas. Po tariamai kėlimui nepritaria, padarys. O tada — šaukštai po
pu sumažėjo tokios valstijos,
redakcija Miunchene gauna 24 skirti pabaltiečius nuo kitų visų tyrimų BIB priėjo išvadą, yra ir keistenybių. Pavyzdžiui, pietųGal amerikiečiai galvoja,
kaip New Yorko, PennsylvaniGal keisčiausias šių metų gy užsienio lietuvių ir okupuotos redakcijų? Ar tai ne pirmas kad pakankamai būtų sutau siūloma paskirti Kinijos rei kad pabaltiečiai naivesni už ki
~ jos, Rhode Island ir District of ventojų surašymo klausimas
tus? Juk ir aklas mato kas iš to
Lietuvos laikraščius. Kada juos žingsnis, rengiantis sulik- pyta ir radijo programos būtų kalų tyrinėtoją Washingtone.
Columbus . Šiuo metu atrodo, ne tautinės kilmės, bet tau
skaityti, nekalbant apie kitą viduoti pabaltiečių redakcijas, praturtintos, jei iš apie 1050
Ir vėl t a s pats. Apie Rytų Eu bus.O. net jei būtina būtų ką
kad sumažėjo šios valstijos dėl tinės praeities klausimas: "kas
periodinę spaudą ir net o gal ir visą RFE — RL, pavyz Miunchene dirbančiųjų tarp 45 ropos ir Sovietų Sąjungos rei nors kelti, kodėl pradedama
kai kurių etninių grupių beveik buvo jūsų protėviai". Tas klau
nesvajojant apie knygas?
džiui, sujungiant su Amerikos ir 60 būtų perkelta į JAV, o 15- kalus yra būtina kuo greičiau nuo pabaltiečių? Kodėl ne nuo
masinio persikėlimo į kitas simas tėra tik ilgesniojoje for
20 į kitas Europos šalis, kur siai informuoti tų kraštų tokių, kurių perkėlimas ne
Amerika nuo antrojo pasau Balsu Washingtone?
valstijas. Tai ypač žymiai pa moje, kurią gavo maždaug 22%
Amerikos Balso ir RFE — RL būtų galima pigiau išlaikyti. klausytojus, o pabaltiečių rei kenktų ir sutaupytų radijui
lietė italų ir žydų kilmės ameri gyventojų. Seniau šiuo atžvil linio karo iki dabar nepripažįs
daugiau pinigų?
kiečius, bet padidino portori- giu klausimai būdavo pagal ta Pabaltijo valstybių įjun programos skiriasi savo pa Naujausias projektas, kurį kalai sulyginami su Kinijos.
Norint padaryti pabaltiečių
Sąjungą. skirtimi: Amerikos Balsas yra RFE — RL administracija pa (Programų į Kiniją RFE — RL
kiečių skaičių. Tačiau tai atsakančiojo anketą jo tėvų gimo į Sovietų
teikė
BIB
birželio
26
d.
ir
kurį
visai
netransliuoja.)
Atsižvel
laidas
veiksmingesnėmis, rei
Valstybės
departamento
pro
Pusmetiniame
pranešime
nepapildė prarasto svorio.
gimimo vietą, tai yra siekdavo
Amerikos komisijai, stebinčiai pagandos organas, o RFE — BIB patvirtino pirmomis lie giant į naują politinę padėtį kėtų ne perkelti jas į Ameriką, o
Gyventojų sumažėjimas ar etniškumą iki antros kartos. Helsinkio nuostatų vykdymą, RL yra nepriklausomas radi pos dienomis, siūlo iš Miunche Afganistane ir Irane, nuspręs praplėsti skyrius Miunchene ir
padaugėjimas kai
kurios* Vėliau buvo galima įrašyti net prezidentas Carteris asmeniš jas Lietuviškųjų programų di no į Ameriką perkelti 9 admi ta tobulinti vidurio Azijos ša New Yorke dviem ar trimis
valstijose leidžia politikams ir ir senelių kilmę.
kai pakartojo Jungtinių Ameri delę dalį sudaro lietuviškosios n i s t r a c i n i o i r t e c h n i n i o lių kalbomis transliuojamų lai žmonėmis. Reikėtų užtikrinti,
Šiemet tas klausimas, iš kur kos Valstybių nusistatymą savilaidos skaitymas. Laisvės personalo tarnautojus, iš Miun dų kokybę.
ypač politinėms partijoms pa
kad RFE— RL administracija
matyti, kur yra jų įtaka, kaip kilę tavo protėviai, jau sumai nepripažinti Estijos, Latvijos ir Radijo lietuviškosios prog cheno į JAV perkelti 34 redak
Tačiau pabaltiečius, matyt, nesielgtų su pabaltiečių redak
pasiskirstys Atstovų rūmų re šo kortas politiškai, nes juk di Lietuvos įjungimo į Sovietų ramos yra vienintelės, kurios cijų ir pagelbinių skyrių tar galima paaukoti, net nemirk cijomis kaip su kokia podukra
prezentacija, kaip turtinga yra džioji amerikiečių dalis yra iš Sąjungą. Tad kodėl šis Ameri gali tiek savo laiko skirti nautoj us ir į Londoną bei Vieną telėjus. RFE — RL redakcijos — Pelene. Reikėtų sudaryti są
ta ar kita valstija ir kaip ji gali įvairių tautybių mišinio. Jei tė kos vadovų dažnai kartojamas pogrindžio spaudos skaitymui. perkelti 3 redaktorius ir vieną yra suskirstytos į keturias
lygas, kad būtų galima rūpin
atsiliepti į federalinės valdžios vas lietuvis, o motina vokietė,
grupes: jų
demografinę, tis programų kokybe. Ar ne tai
interesus. New Yorko ir tai kuriai grupei priklauso atsa
politinę svarbą: 1) rusai; 2) len svarbiausia?
Pennsylvanijos valstijos, ilgai kantis anketą? Gal nė vienai, o
kai, rumunai, čekai, slovakai,
Pasiūlymas iškelti pabaltie
Vaidinusios pagrindinį vaid gal turi pasirinkimą. Bet poli
vengrai, ukrainiečiai, bul čius iš Europos turėtų pa
menį federaliniuose rinkimuo tikai nori patirti, kokios tau
garai; 3) uzbekai, armėnai, gru skatinti Amerikos pabaltie
se, jau perleidžia tą vaidmenį tinės grupės daugiausiai turi
zinai, azerai, baltarusiai, toto čius labiau susirūpinti, kad
vakarinėms ir pietinėms vals savo rinkimų distrikte, kokios
riai - baškirai, kazachai, RFE — RL organizacijoje pa
tijoms, kurios šiuo metu yra tur jų pajamos, kiek jie gali parem
lietuviai, latviai, estai; 4) tadži baltiečių interesų būtų labiau
tingesnės turimais resursais ir ti kandidatus į valdžios postus
kai, turkmėnai, kirgizai. Ir tai, paisoma.
žmonėmis. Politikai to ir siekė ir kiek valdžioje savo gyven
nors lietuviškosios periodinės
Šiuo reikalu reiktų rašyti
tojams atstovaują politikai tu
šiuo gyventojų skaičiavimu.
ir vienkartinės savilaidos yra laiškus:
rės rūpintis etninių grupių
daugiau negu visoje Sovietų John A. Gronouski, Chairman,
rėmimu ar šelpimu.
Sąjungoje. Pabaltiečiai buvo Rita E. Hauser, Frank Markoe,
Antras tikslas kaip rašo ita
trečiojo grupėje, bet ar šis JR, Thomas Henry Quinn,
Dėl žmonių surašymo — lų "Attenzione", yra noras suži
numatomas perkėlimas ne Glenn W. Ferguson (Ex officio)
cenzo negalima daryti prie noti, kiek ir kaip reikia skai
būtų jų nu8tūmimas į pasku President of RFE - R L John
kaištų valstybei ar valdžiai, ku tytis su atitinkama mažuma —
tinę vietą?
Pagaliau, kodėl S. Hayes (ex officio) ir Walter
ri turi skaičiavimą pravesti. etnine grupe, kuri yra susikon
neperkelti pabaltiečių į Ameri R. Roberts, Executive Director.
Tai yra reikalinga valstybei, centravusi vienoje vietovėje.
ką? Tai, pirmiausia, padarytų Board for I n t e r n a t i o n a l
kad ji žinotų, kiek ji turi gyven Jie nepaiso, kad tokia grupė ga
neapskaičiuojamos žalos prog Broadcasting
tojų, ir kad galėtų savo gyven li būti plačiai išsisklaidžiusi ir
ramų
kokybei. Europinė tarny Suite 430
i .rr
7$ .JP*
tojų reikalus spręsti pagal jų turėti įtaką į partijos rinkimus
ba
turi
Ūkti, Apie tai negali bū 1030 Fifteenth Street, N.W.
Artimųjų Rytų politikos klausimus Jeruzalėje aptariant. Iš k.: Yigael Yarin, Izraelio min. pirmi
skaičių. Žinomas yra cezario pirminiuose balsavimuose, juo
ninko pavaduotojas (dabar einąs ministerio pirmininko pareigas), Lincoln Caplin, JAV spec.
ti jokių kalbų. Koks būtų Washington, D.C. 20005,
Augusto, Romos impera labiau turi įtaką visuotiniuose
asistentas energijos reikalams, kun. Jurgis Šarauskas, JAV Valstybės departamento
smūgis klausytojams: ameri Telefonas: (202) 254—8040
toriaus, Kristaus gimimo lai rinkimuose.
asistentas politiniams reikalams ir Juan Vigil, specialus Darbo dp-to sfcstentas
kais paskelbtas skaičiavimas,
Šis suktas klausimas, į kurį
žinomas ir kitų kraštų, net So bus labai įvairūs atsakymai,
— Balius šu triūbom, — sakė šveplas Kaziukas,
knygos. — Tamas pradėjo rašyti naują Skripkaus
vietų Sąjungos, jdaromi kad ir etninių grupių politinį svorį
—ašgeršiu
viškėmošon
gyvenimo romano puslapį.
statistiniai skaičiavimai, nors nuvertina ir jų įtaką visuotiniu
Ryte Skripkus jautėsi pakenčiamai. Iš likusio
Šniras buvo gera pradžia, paskui vieni rašė sko
iš jų negalima susidaryti tikro požiūriu sumažina. Todėl etni
dolerio ketvirtį panaudojo sveikatos pataisymui ir lon, kiti krapštė paskutinius centus. Pirmadienio ry
valstybes pajėgumo vaizdo. nės organizacijos turi savo na
tramvajumi išvažiavo ieškoti darbo. Skardinių tą Skripkus atsibudo lovoj įprastu laiku. Jeigu pasi
Juo labiau reikia tokio sura rius išlaikyti geriau organizuo
įpakavimo dėžių įmonėj dirbo pustuzinis įvairių maišytų kipšas, Skripkus už alaus butelį visokias
šymo Amerikai, kuri nuolat au tus ir paremti tuos kandidatus,
dženitorių. Jie nešiojo metalo atliekas, šlavė, rinko sutartis pasirašytų. Visuose sąnariuose buvo justi
ga, plečiasi naujai gimusiais ir kurie iš etninių grupių kilę ir
raštinėj numestus popiergalius ir popierinius puodu įprastinis pogėriminis jausmas, kol išgirdo, kad jau
ALOYZAS BARONAS
naujais imigrantais. Net ir prie jų prisipažįsta, nors jie yra
kus, sukiojo perdegusias lemputes. Jie dirbo visur, atsikėlęs Tamas krato biauriai dvokiančias
. socialiniu atžvilgiu tai yra bū tikri amerikiečiai, kaip ir dau
kur reikėjo, juodą ir pusjuodį darbą. Jų visų dženito pelenines ir, piuvenų pribarstęs, šluoja grindis. Prie
tina, kad būtų galima matyti, gelis mišrių šeimų ainių. Dėlto
rių viršininkas buvo raudonanosis airis, senas ir, durų stovėjo su pluošteliu pinigų saujoje Šniras:
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano!
koks skirtumas tarp senų — naivus ir netaktiškas gra
kad neprarastų darbo, mokąs gerti vyras. Jis čia
— Šventas Juozapai, Skripka, rūpuže, kol eisi į
daugiau kaip 65 m. turinčių — symas, kad prezidento ar jo
tarnavo daugiau kaip dvidešimt metų, dabar darbą, atsigauk.
pensininkų ir jaunų, kurie turi žmonos nedalyvavimas kokio
projektavimo skyriuje jau dirbo jo sūnus inžinierius.
Dulkėms kylant nuo grindų, pro praviras duris
pagelbėti pensijas mokėti.
je manifestacijoje gali atimti
Pažintis prasidėjo, kai airis paklausė:
aidėjo
skubančio į darbą ar dirbančio blaivaus
Tai
Amerika šiuo metu, apvaliu jam dešimt tūkstančių balsų.
—
Ar
tu
išgeri,
Vincencius?
pasaulio
rytmetinis triukšmas, tačiau Tamas uždarė
skaičium imant, turi 222 mili Nei lietuviai, nei kiti neturi to žymiausio daktaro Tamo psichiatrinė, Tarno, kuris
Skripkus
jau
buvo
patyręs,
kad,
išskyrus
Tamo
duris
ir
šiame
pasauly jie liko trys. Žvilgterėjęs į
jonus gyventojų. Bet šis gyven kios stiprios partinės organi buvo daktaras, kunigas, bankininkas, policininkas, garbingą būstinę, kitur gėrimas nebuvo per daug laikrodį Skripkus pašoko. Buvo išgėręs, atsigavęs.
tojų skaičiavimas jau dabar ro zacijos, kuri galėtų tiesiogiai geradarys, tobulas biznierius ir kaip toks turėjo būti didelė dorybė, jei ir į kailį kirstų, neverta būtų prisi
do, kad pensininkų amžiaus paveikti partijų programas ar gudrus, apsvarstąs, pramatąs, duodąs ir atimąs. Jis pažinti, todėl jis keletą sekundžių galvojo ką at Nors darbas nereikšmingas, kaip kažkada buvęs
poligonas už tūkstančio mylių, bet šiandien mokėjo
žmonių per pastaruosius 20 me kandidatų užmojus. Savo pajė turėjo būti žmogus su šimtais gabumų, jei norėjo sakyti, bet airis padėjo:
algą ir Skripkus iš tolo regėjo, kaip laimės juostą,
gyventi
neidamas
j
kokią
liejyklą
ir
ten
kalti
ar
tir
tų pakilo gerokai daugiau, ne gumui įrodyti jie turi panau
—
J
a
,
atrodo,
kad
geri.
Visi
geria,
tik
darbą
gu yra jaunuolių, dar mokesčių doti tik savo kultūringą politi pinti geležį. Ši įkyri banda gadino nervus, bet ji buvo reikia žiūrėti. Visi girtuoklius spaudžia, bet aš tai šviesiu brūkšniu perspausdintą, geltoną fabriko čekį.
— Šniūrai, tu paskolink pora dolerių, — paprašė
P.S. reikalinga ir įdomesnė negu karštas, tirpstantis palaikau, nes jiems ir taip bėdų daugiau būna.
nemokančių. Tai vadinamo kos supratimą.
J metalas ar cinkuojamų skardų rūkštingasis, erzi
Šnirą.
nantis kvapas.
— Pinigų per akis, imk, gerk, stumtelėjo trejetą
Sekmadienio vakarą pas Tarną buvo didelis
D.L.K. VYTAUTO 550 M.
sąjungą. Tačiau to meto aplinky
dolerių,
ir Skripkus, išėjęs pro duris, pavijo benuei
Profesionalas Skripkus žinojo vieną, kad visos balius. Šniras visą šeštadienį ir sekmadienio rytą
MIRTIES SUKAKTI MININT bėmis Vytautas nesileido į dery
nantį
autobusą.
Seno kareivio nuotaika buvo labai
istorijos turi būti paremtos pinigu, kad anot Douglo, mūrijo dvi garažo sienas. Kontraktorius jam išmokėPasiūlymą, kad Vytautas siektų bas. Antrą kartą vainikavimo jei nėra pinigų, tai ir išminčius Tarnas neišgelbės, jo penkiasdešimt dolerių ir paleido mašina atvežęs pakili. Jis dabar galėjo mušti bet kokį priešą
karaliaus vainiko, iškėlė ne Jo pasiūlymą Zigmantas iškėlė 1429
pasauly, norėjo giedoti himną ir pasakyti prakalbą,
Skripkus grįžo atgal į savo narvą su iš lauko storu prie Tamo alinės.
gaila, o Vokietijos imperatorius m. Jogaila iš karto palaikė Vy
jis
beveik galėjo apkabinti tą amerikietį kareivį,
dulkių
sluoksniu
apneštu,
vakarais
rudu
popieriumi
—
Dabar
visiems,
pinigo
per
velnią,
—
sušuko
tauto
vainikavimosi
projektą,
bet
Zigmantas. Pirmą kartą jis siūlė
kuris
nelaisvėje guminiu batu jam profesionalui
netrukus,
Lenkijos
Ponų
Tarybos
užtraukiamu langu ir jį momentą užpuolė liūdesys. Šniras. Jis buvo vienplaukis, žili plaukai buvo užkriVytautui vainikuotis dar 1410 m.
spiriamas,
pakeitė
savo
nusista
kariui
spyrė į užpakalį.
Jam pasirodė, kad visi tie buvę metai ir karai buvo tę ant kaktos. — Pinigų per velnią, Douglas, ko tau?
balandžio mėn. per susitikimą su
tymą.
kažkur toli, lyg ne jo gyventi. Skripkus skubiai grįžo Ignai, tu berašti viršila, šventas Juozapai, tegu
Vytautu Slovakijoje, Kežmarko
R. Jasas (iš paaiškinimų į Tamo mažąjį pasaulį ir pasakė:
— Tėvai, dolerį velniai mane, jeigu aš jūsų nemylėčiau,
mieste, norėdamas kryžiuočių nau
prie „Lietuvos metraščio") pasilikau rytdienos darbui, užrašyk alaus butelį ant
.(Bus daugiau)
dai išardyti Lenkijos ir Lietuvos
Meilė ir entuziazmas liejosi, maišėsi su gėrimu.

Gyventojų skaičiavimas —
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LFB STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITE

R E A L

Aktualios paskaitos. Jaunimo svarstybos. Koncertas su
soliste Vita Polikaityte

E S T A T E

lAMOMOJAMA — FOB

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

Apylinkėj 72-os *r Wbipple.
Labai švarus 2-jų miegamų mūri
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
nis namas. Daug priedų. $48,500.
ir kitus kraštus
Skambint — 925-9251
NEDZINSKAS, 4030 Archer Ave,
Chlcago, Dl. 60632, toL 927-588*
SAVININKAS PARDUODA 2-jų
butų (po 3 didelius miegamus) na
mą. 1 blokas nuo šv. Kryžiaus li illllllllllllllUilIlIlIlIlIlUIIIUlllUllUIMIUI
goninės. $77,000.00. Skambint —
434-0167.

BESI

ISNUOM. kambarys tvarkingam
vidutinio amžiaus vyrui. Galima
naudotis visais patogumais.
Skambint — 58M698

didžiai pratęsia
balsingųjų Polikaičių šeimos ( D a l i l ė s ir Anta
n o Polikaičių d u k t ė ) d a i n o s tra
dicijas žymiai aukštesnėj skalėj
ISNUOM. 5 kambarių butas 2-me
aukšte. Suaugusiems. Marąuette
ir grožy. Jos balso grožiu, vaidy
Parke. Naujai dažytas, nauji kili
b a ir šokiu gėrėjosi didžiulės
mai. Šaldytuvas, virimui pečius.
auditorijos šių
m e t ų birželio
Skambint po 5 v. vak. 471-2239.
mėn.
pabaigoje ir liepos pradžio
T i e k studijinė, dek atostogi
LJcenaed, Bonded, Insured
je " V i v a Europa" spektakliuose
MARQUETTE PARKE
nė — pramoginė programa b u s
Nauji darbai ir pataisymai. Vir<
I E Š K O
N U O M O T I
C l e v e l a n d e ir C h i c a g o j e ir anks Ona Jarašiūnienė, žinoma klevelandiškė, atšventė savo 70-jį gimtadienį. Ta
įvairi. Atostogautojai turės pro
-« •,* ,.* ••
i -J
i_ U
ix_
?•,••
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parduodamas IV* aukšto mur. na- tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
čiau L o s A n g e l e s ir S a n Franciskos ir kt. plytelės. Glass blocka. Pensininkui reikalingas miegamas
proga iš Kalifornijos atskrido sunūs dr. Emanuelis su žmona Lilija ir dviem Fmas arti _71-oe. Arti
. . parko
gos išklausyti laibai aktualią te
co.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. kamb. arba mažas apstatytas bu
sūnum.
Visi
Jarašiūnai
yra
uolūs
"Draugo"
skaitytojai.
Skambint
—
436-1096
mą — "Sovietų veikla t a u t i n ė s e
Į automatą galit kalbėt lietuviškai tas Marąuette Parko apyl. Skam
Nuotr.
VI.
Bacevičiaus
Jaunoji solistė, v o s 20 metų,
grupėse JAV-se". Prelegentas —
Kambariu "ranch' stiliaus palikit pavardę ir telefoną.
bint prieš 9 vai. ryto tel. 776-1928
rimtai kai kuriuose rusų kariuomenes metų kare prieš ordiną, kuris
Emil Sveilis i š Philadelphijos, ateina į m e n o pasaulį
namas.
S
E
R
A
P
I
N
A
S
—
636-2960
latvių tautybės,
U n i t e d Press pasiruošusi. S a v o talentu, išvaiz daliniuose buvo kalbama tiktai lengvai įsiveržė į Lenkiją ir paė 3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
International korespondentas, b u d a ir pasiektais rezultatais stip lietuviškai, sakydavo, k a d kai ku m ė keletą lenkų tvirtovių ir pa suose kambarįuose. Įrengtas rūsys. 2 unmniiimiHiiiHiiiuiHiiHinumniinHu
N O B l
P I R K T I
maS.
mūr. garažas. Šoninis jvažiavlves Maskvoje ir Leningrade t o s riai prasikiša į n a u j o s kartos dai rie kareiviai, mobilizuoti iš kai čią Dobrino žemę. Jogaila tada! 111 * 8 Pletvakarių miesto daly.
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
agentūros atstovu, sovietų v a l  n i n i n k ų viršūnes.
Skambint 582-8274
m u ir greit apmokyti, visiškai ru suprato, kad lenkų kariuomenė
AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS?
džios išvarytas, yra plačiai susi-Į
siškai nesuprasdavo.
Lengviau ne tik nėra pasiruošusi karui, bet
V i t a studijuoja muziką ir lavi
MONETOS? SENĖNOS?
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
ir
pažinęs su sovietų
subversine
buvo su pašauktais iš miestu, ku kad ji yra persilpna ir negali išsi
n a balsą U C L A universitete Los
kitus daiktus. Ir U toli miesto leiSužinokite kodėl CLAY moka
veikla šiame krašte. Dar. Adolfas
rie mokėjo lenkiškai.
laikyti prieš gerai organizuotą,
• dimai ir pilna apdrauda.
daugiau.
Angeles. T e n dainuoja moterų
Darnusis, v i e n a s iš lietuvių re
karingą ir drausmingą ordino ve
TEL.
— 585-8210
Tel. — W A 5-3063
chore. D a l y v a v o Operos West,
Iš šių žodžiu lietuvio, daly damą kariuomenę, kurios profesi
zistencijos prieš okupantus v a 
niimmntniiiiiiniiiniimiimimiimnm
Susitarti telefoną
Inc. "La T r a v i a t a " ir Los Ange vavusio rusų armijos eilėse, ga
dų, išstudijavęs ką tik
naujai
ja buvo kariauti.
les Lietuvių operos ansamblio lima suprasti kiek lietuviu tame
iiiiiiiiMHiiiimiiiiiiiiiiuiiiimiiimiinnift
spaudoje
pasirodžiusius d o k u 
D £ M ESIO
" G i l a n d o s " pastatymuose.
Pri mūšyje krito užmuštų air pateko
!; Įvairių prekių pasirinkimą* ne
Vengrijos
karaliui
tarpininkau
mentus, išleistas knygas, atsimi
brangiai ii mūsų sandelio.
klausė LA l i e t u v i ų
mergaičių į belaisvę sužeistų- Jų buvo tiek jant, jis priėmė Ulricho von Junnimus, kalbės apie "Lietuvos v a l s
COSMOS PARCELS EXFRESS
2644 W. 69th Street
"Aguonėlių" sekstetui. 1979 m. daug, ypač po antrojo mūšio gingen'o reikalavimus, kuo jam
PACKAGE EXPRESS AGEN'CY
tybingurno idėją
nacių doku
2501
W. 69 S t , Cbicago, I1L 60629
MARMA JJOREIKIKNft
d a l y v a v o Pasaulio Lietuvių Jau prie Mozūrų ežerų, kur Hinden pavyko neleisti karo veiksmams Tel.
737-7200
ar
737-8534
mentų šviesoje".
n i m o kongreso talentų vakare burgui ir Ludendorffui pasisekė toliaus plėstis. Tai buvo ordino
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
SIUNTINIAI I LIETUVA
Lietuviu Bendruomenės v e i k ė Vokietijoje.
sumušti ir N e m a n o armiją, t. y. didelė klaida: nedavę reikšminLabai
pageidaujamos geros rūšies
Telef. — 925-2737
prekes. Maistas ii Europos sandelių.
Lietuviškas restoranas su namu ir
jai: Krašto valdybos pirm. V y 
Rennenkampfo
1-ąją
armiją, giausio smūgio lenkų kariuome
Vytautas Valantinas 2808 W. 69 St.. Chlcago, EL 6082«
Jaunoji m e n i n i n k ė dainuoja, šo
tautas Kutkus, Kultūros tarybos
kad visos lietuviškos, užsieny esan nei kryžiuočiai padarė paliau įrengimais Marąuette Parko rajone. llllllllllllilimilllllllllIlUUllIlMUUIUUUi
TEL.
— WA 5-2787
ka bei moko šokius "Spindulio"
pirm. Ingrida Bublienė, C l s v e čios pašalpų organizacijos mėgi bas, leisdami lenkams atsigauti. Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
šokių grupėje, kur, kaip vadovė,
lando apylinkės ilgametis p i r m i 
no jiems suteikti šiokią tokią pa Jogaila tuojau kreipėsi į Vytautą,, sąlygos. u _ m e d t a | a >
d a l y v a v o su ja ir Šeštoje tautinių
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
ninkas Jurgis Malskis, Krašto
galbą, o per Šveicarijos studentų O šis to tik ir laukė. Sekančiais
Labai tinka giminingoms Sei- už apdrauda nuo ugnies ir automo
wood
šokių šventėje Chicagoje, mo
bilio pas mus.
valdybos socialinių reikalų v a 
draugiją "Lituania" b u v o pasiųs metais jie, sujungę savo kariuo
moms.
kytojauja L A lituanistinėje mo
dovas dr. Antanas Butkus ir prof.
ta tiesiog maisto, drabužių ir menes, pradėjo karą pagal savo Mūrinis bungalow Brighton Parke.
FRANK Z A P 0 L I S
kykloje, aktyviai veikia su stu
dr. Vytautas Bieliauskas yra p a 
vaistų. 1917 ir 1918 metais čia taktiką.
V i n c a s Iiuleviclus
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parTelef. — GA 4-8654
d e n t a i s ateitininkais, gieda Šv. Ka
kviesti pasisakyti LB aktualiau
veikiantis biuras mėgino tarp
Didysis ordino magistras gal iuoti. Geras pirkinys.
S208V2 West 95th Street
Išleido Pedagoginis L i t u a n i s 
zimiero parapijos chore, skambi
siais klausimais.
šių belaisviu organizuoti lietu- vojo klaidingai, kad sumušęs lenna pianinu.
tikos I n s t i t u t a s 1980. 2 2 4 pusi.
ŠIMAITIS REALTY
"Lietuviu
katalikų j a u n i m o
L F B poilsio ir studijų savaitės vių savanorių batalionus, bet,) kus, kaip ir Rennenkampfas, ir
Spaudė Morkūno spaustuvė.
Insurance -*&£pcome Tax
deja, negavo leidimo iš vokiečių kad, numalšinęs žemaičius, galė
įnašas į lietuvių išeivijos v e i k l ą " koncerte Vita
Polikaityte išpil
K n y g o s kaina s u persiimti?
Apsimoka skelbti! dien. DRAUGE,
Notary^TOblie
siąs pulti Lietuvą, kurios kariuo
simpoziumo t e m ą pateikti jau č i a dys V y t . Bložės, J. Gaižausko, L. griežto militarinio štabo.
nes jis plačiausiai skaitomas lie m u $8.85.
Šie faktai rodo, kiek daug ru menė, nors daug mažesnė, bet ge
2951 W. 63rd Street
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
mokslus baigęs jaunimas: D a i n a Šilelio, A. Aleksio, S t . Šimkaus, K.
Užsakymus siusti DRAUGO
su nelaimė mus palietė ir kiek rai Vytauto vedama, buvo ctrausaus yra nstems prieinamos.
Kojelytė, dr. Saulius Girnius, Li Kavecko, B e n n e d e t t o Marcelio.
Tel.
436-7878
ar
838-5568
adresu.
,'alos mums padarė.
minga ir karui pasiruošusi. Be to,
nas Kojelis ir kiti.
Franz Shuberto, B. Budriūno, G.
Illinois gyventojai prideda 48 et.
Lietuvos imperatorius pasirodė £-»>«>5>«><S*«>«>S-5>C>'X>e-»>£>»>«>«
Dabar
palyginkime
ir
pastebė
Apolinaras Bagdonas, v i s u o m e  Gudauskienės, O . Metrikienės, B.
valstijos mokesčio.
esąs didelis strategas ir gabus
nininkas, žurnalistas, poetas, m i  D v a r i o n o ir I. S t e p a n a u s k o kūri sime, kokį didelį panašumą turi
Vytauto Didžiojo laimėtas tik planuotojas. Jis slaptai paskyrė
nint 200 metų Kristijono D o n e  nius.
kunigaikštį Rumbaudą Žemaiti
iiiuiiiiiiiiiiimimiiiiiimmmimiHifiUH.
laičio mirties sukaktį, kalbės apie
Jai akompanuos jos pusbrolis ras Tannenbergas su aprašytu
KILIMUS IR B A L D U S
jos valdytoju, o šis gabus ir pri
mūsų didį kūrėją.
V i d a s i^evarauskas, lietuvių Det mūšiu.
Plauname ir vaškuojame
VIZITINIŲ KORTELIŲ
T a s pats frontas, ta pati vie tyręs karvedys įsitvirtino visoje
Lietuviu
Fronto bičiuliai sa roite D i e v o Apvaizdos parapijos
visą rūšių grindis.
Žemaitijoje, Kryžiuočiai išsilaikė VVe'tl help you mokė the right movė.
REIKALU
vo organizacinius reikalus aptars vargonininkas,
inžinerijos stu ta ir vasaros metas. Tik skiria 504
B U B N Y S — TeL B E 7-5168
metai.
Bet
didelis
skirtumas
bu-1
tiktai
tvirtose
pilyse.
B
tikrųjų
atskiruose posėdžiuose.
d e n t a s , akordeonistas, sportinin
GALVOJATE
vo tas, kad Lietuvai arba, geriau i jau buvo atviras karo stovis visoje j J E I
Iš stovyklos pramoginių die kas.
iitiiiitiiiiiiiiiiitiiEiitiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit
PIRKTI AR PARDUOTI
notvarkės punktų išskirtini: susi
Studijų ir poilsio savaitę orga >akant, Lietuvos imperijos di- i Žemaitijoje. Kol vokiečiai buvo j
Vizitinių kortelių naudojimas yra
džiausiam
valdovui
Vytautui
prii
įsinarplioję
į
karą
su
žemaičiais,
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
pažinimo vakaras, trečiadienio nizuoja LFB centro valdyba, k.:Kreipkitės \
Į Vytautas susitiko su Jogaila Liečiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
iškilminga vakarienė prie ežero rią sudaro: pirm. i n i . Juozas Ar kiausė visa iniciatyva.
Spalvotos ir paprastos. Radijai, mų atstovams turėti gražias vis*
Karą
pradėjo
ordinas,
jį
patuvos
Brastos
pily
prie
Būgo
ir
su šokiais, dainomis, stovyklos dys, Juozas Mikonis, dr. Rim-^
BUDRAITIS REALTY C0.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
nnes korteles.
Pardavimas ir Taisymas.
humoro laikraštis ir, aišku, už Šliažas, Jonas Vasaris, Vacys Ro- skelbdamas Lenkijai 1409 metais, čia sudarė karo planą, kurį Jogai6600 S. Pulaski Road
Kreipkitės į "Draugo" adminisbaigiamasis koncertas rugpiūčio ciūnas, Vincas Akelaitis ir Alber puldamas ją rugpiūčio mėnesį, j 'la ir jo šalininkai patvirtino ir
M I G L I N A S TV
Su
Lietuva
jis
mėgino
vaidinti
j
priėmė.
naciją
visais panašiais reikalais.
Tel. — 767-0600
16 d., šeštadienį, didžiojoje D a i  tas Sušinskas.
2346 W. 6 9 S t , tel. 776-1486
esąs
taikoje,
kurią
ir
Vytautas
Di«
^
„
0
^
p
i
a
n
a
s
W
o
m
e
n
i
š
navos salėje s u jauna, kylančia
Stovyklon kviečiami visi. K
DRAUGAS,
Independently owned and operated
111 m i m muiliniu m i įimniiiniHiiiiunu
k a i -% m e n i š k a i vykdomas, ir ten
dainos, šokio ir scenos m e n i n i n  anksto
prašoma
registruotis dysis vaidino laikąsis.
4645 W. SSrd Str„

Jau 24-tą kartą Lietuvių F r o n
to bičiuliu sąjūdis šiame konti
nente rengia studijų ir poilsio
savaitę. ŠIŲ m e t u stovykla b u s
rugpiūčio 10 — 17 d i e n o m i s
Dainavoje, Manchester, Mdchigan.

P LU M B I N G

MOVI N G

NAUJA VIETA
Vaidis Real Estale

Amerikos lietuvių
Ekonomine Veikla

VALOME

TELEVIZIJOS

ke Vita Polikaityte iš Los A n g e 
les i r r a š y t o j a s Anatolijus K a i 
rys i š Chicagos.
Keletas žodžiu apie solistę ir
jos koncertą. Vita Polikaityte, iš

skambinant Juozui Mikoniui, tel.
( 2 1 6 ) — 531 — 2 1 9 0 , ar rašant: rašymą, grįžkime p n e s metus
2 4 5 2 6 Chardin Rd., R i c h m o n d arba į 1408 metus. Į Kauną, Vy
tautui tarpininkaujant taikos kon
Hts., O h i o 4 4 1 4 3 .
ferencijoje, kur buvo sprendžia
V. R.
ma, kam turi priklausyti Dobry
n o žemės ir ypatingai Dresdenkos tvirtovė su miesteliu, ordinas,
mėgindamas papirkti Vytautą,
atvežė
gausių d o v a n ų , siekda
Vytauto pasiruošimas didžiajai kovai ir jo
mas jį atskirti n u o Jogailos. T a 
kariniai planai (3)
čiau Vytautas, eidamas trečiųjų
ANTANAS
GAULIA
teismo teisėjo pareigas" (O. Ur
Yra klaidinga galvoti, kad 1914 | dyti savo veržimąsi i Prancūziją", bonas), nepasidavė Ulricho von
m e t ų "Tannenbergas"
m ū s ų Ir toliau tęsia:..."bet mažai kas Jungingeno intrygoms ir liko to
neliečia. T a i didelė klaida. Šis I žino, kad šie pirmieji puolimo e s liau pusbrolio aliantu, ką aiš
Frogenau-Allenšteino mūšis m u s Į kadronai, kurių dėka iš dalies kiai parodė, priskirdamas ginči
liečia tiesiog ir artimai, net s k a u - m u m s pavyko pirmas laimėji- jamas žemes ir miestą lenkams.
džiai. Mažai kas žino, kad m ū s ų m a s prie M a m e s , susidėjo dau
Ordinas ne tik nekreipė dėme
jaunimas ir pamokyti tautiečiai giausia iŠ lietuvių kareivių". N e <n'o į tos bylos rezultatus, bet at
dar liepos mėnesį prieš karo gais pamirškime, kad jų įsiveržimo į keršydamas Vytautui sekančiais
rą buvo mobilizuoti: didelė jų Prūsų pasienį dėka aukščiausias melais sulaikė ir pasisavino 20
dalis, ypač karininkai, buvo pa štabas Berlyne, įsitikinęs, jog va baidokų (plokščiu d u g n u laivų)
siųsta į Rusijos gilumą, nes b u  karų fronte viskas eina pagal n u pilnų javų, kuriuos Jogaila pa
vo laikomi neištikimais. Bet di matytą planą ir jau būsiąs pasiek siuntė Vytautui, nes Lietuvoje
džiausia e i l i n i ų kareivių d a l i s tas Paryžius, perkėlė keletą kor dėl sunkios ir lietingos vasaros
buvo padalinta tarp 1-sios ir 2 - pusų į rytų frontą paremti 8- trūko javų ir grėsė badas. Be to,
sios armijų, l 2-ją armiją pakliu jai armijai. Kai kuriems militari- kryžiuočiai reikalavo, kad Vy
vo visa ta jaunuomenė, kuri m o  nės istorijos ž i n o v a m s atrodo, tautas jiems grąžintų 250 kilmin
kėsi Lenkijoje Buvo laikomi ru kad tas perkėlimas susilpnino gų žemaičių šeimų, kurios bu
sų kariais. Kiek lietuvių karių p u o l i m o eigą link Prancūzijos, vo prisiglaudusios Lietuvoje, kai
buvo mobilizuota, D i e v a s težino, po to jau nebesisekė vokiečiams jos imperatorius (didysis kuni
bet mes žinome, kad jų b u v o karas, kurį dėl tos priežasties pra gaikštis) dėl
diplomatinių su
tūkstančiai ir tūkstančiai p i r m o - laimėjo.
metimų vėl perleido Žemaitiją
T a r p patekusių į belaisvę, a p  Teutonų ordinui. Bet ordinui n i e
je ir antroje armijoje.
Ir štai Jean Mauclere. prancū- driskęs, alkanas, skudurais apvy- kad nepavyko žemaičių numal
zų rašytojas ir žurnalistas, g a n a niotomis kojomis, sužeistas ir pur šinti ir jie tik laukė progos vėl su
daug rašęs apie Lietuvą ir jos is- i vinas. kartu su kitais tūkstančiais kilti prieš okupantą. Be to, Vytau
toriją, nustebęs sako: "... 1915 m e lietuvių belaisvių buvo vedamas tas negalvojo Žemaitijos atsisaky
tais Prancūzija atidavė reikšmin- į Vokietiją puskarininkis Jurgis ti ir 19c laukė progos ją atsiimti.
gą pagarbą rusų armijoms, k u - j G a u l i a , šio straipsnio autorius T a m proga atsirado 1409 metais,
rios užplūdusios Rytprūsius su sa Į tėvas, kuris iš ten grįžo tiktai kai žemaičiai sukilo prieš ordiną.
v o eskadronais privertė priešą Į 1919 metų pabaigoje jau į lais- Taip pat pasitaikė ir kita proga,
(vokiečius) kuriam laikui s u s t a b l vą Lietuvą. Jis pasakodavo, kad būtent lenkų nepasisekimas tų

TEISYBĖ IR MELAS APIE TANNENBERGO MOSI

ka stebėtis, kaip ' jiems pasisekė
pritaikyti visus, iš seno žinomus,
karo m e n o principus, kuriuos
400 m e t ų vėliau nusekė Napo
leonas". ( 0 . Urbonas, "Žalgi
rio Mūšis"). Prie šių pulkinin
ko Oskaro Urbono žodžių reikia
pridėti n e tik Napoleonas, bet
ir kiti dideli generolai ir strate
gai, kaip pav. Ludendorffas.
Vytautas darė blefą, nuduoda
mas eisiąs kariauti prieš Maskvą
ir jos aliantus rusus, bet iš tikrų
jų jis jau 1410 metų pradžioje
turėjo sutraukęs imperijos alian
tus ir tik laukė TochtamiŠo - Saladino, totorių chano. Kad pa(Nukelta į 5 pusi.)
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BUTŲ NUOMAVIMAS
N a m ų pirkimas —
Draudimai —

Pardavimas
Valdymas

INCOME TAX
Notariatas —

Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233
nnniimiiuniiiiiiinMiumiiiuiininuuu
Perskaitę

"Draugą"

duokit*

j| kitiems pasiskaityti.

iiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmi

CUcaco, DL 60628

A. V I L I M A S
MOV ING

«iiimiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnii

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
TeL 376-1882 arba 376-5996

iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiuuuiuiiimiiiu PATIKSLINTA m PAGRAŽINTA
LAIDA
iiiiimmmiiiiiHiiiimmiiimiiimiiitmii
Suredagavo
M. A. Š I M K U S
Joozapina Dauivardleme
ttJOOMHE TAX SERVICE
NOTAKY PUBLIC

Šiom dienom Draugo spaustuvė
išleido
septintą laidą šios populia
4259 Sa Maptavood, tel. 254-7166
rios virimo knygos. J. DauivardieTaip pat daromi VERTIMAI,
nė vėl patikslino ir pagražino iią
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
laidą naujais paruošimais.
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitHuiutuuuuiJiini
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AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

\

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. D u s 
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F I R E S T O N E T I R E S .
Wheel alignment and balancing.
Brakea. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil a n d filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 We$t Stth Strtet -

Tai, GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8 : 0 0 vai. vakaro.
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
\
i \

Popubr Lithuanian
R ECI PE S

Liaudies menasrrir kitkas
"Drauge
•
Dienraščio

"Draugo"

admi

nistracijoje galima pasirinkti }vairių liaudies meno darbų: me
džio,

keramikos,

drobės,

taip

pat gražiai papuoštų lėlių.

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose.
Knyga yra labai gražiai įrišta ir
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Knygų Skyrius
4545 W. 63rd Street
Cttcago, minots 6M26

Apsilankykite J "Draugo" ad
Kaina su persiuntimu $4.75
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal
Hllnois gyventojai pridėkite dar
rasite kai ką padovanoti save 20 centų mokesčiams.
giminėms ar draugam*"Drango" adresas: 4545 Weaf
ftSrd St. CMeaco. HL 60629.
mimimiintiiiiiiimimiiimiiimiiimiim
PLATINKITE *TJRAU04".

iimiiimiMiniiiiMiNiiHiiiiiHiiiiiniiiiiiii
Apsimoka skelbtis dien DRAUGU
aes jis plačiausiai skaitomas Uetovių dienraštis, g! skelbimu fc»Jsos yr* Tįsiems prieinamai
niiniiimimiiniiimiiuiiiHiMiiiiiiiinum

1
katalikų Bažnyčios įtaka yra la Sovietų laikraštis nerašo, kokia
bausmė jiems buvo paskirta už
bai didelė.
Laisvė* alėja — ne Stalino — liaudies nuosavybės keitimą, ta
nuo buv. vokiečių knygyno iki čiau atkreipia dėmesį į besiarti
Įgulos bažnyčios yra pėsčiųjų nančius olimpinius žaidimus ir
zona. Atrodo, kad karas nedaug atvykstančius užsieniečius, ku
čia palietes. Jo palydovai žinojo riems labai rūpės ikonos.
apie Metropolį ir Kondrato kavi
nę, kuri šiandieną turi "Tulpės"
— Žmogus negimsta juokda
vardą.
riu, juo jį padaro gyvenimas.
Tačiau labai pasikeitusios par
duotuvės ir išorinė žmonių išvaiz
da: pilka, be jokio džiaugsmo
veide. Vokiečiui atrodo, kad tai
darbo, ypatingai karinės pramo
Brazilijos lietuvių tautinių šokių "Nemuno" grupės dalyviai keliauja
nės vaisiai. Prie visa to priside
po JAV-foes ir Kanadoje. Cia matome juos Clevelande, prie DMNP
da nuskuręs prekių išdėstymas
parapijos mokyklos
Nuotr. VI. Bacevičiaus krautuvėse bei ilgos pirkėjų ei
lės, išeinančios net į gatvę.
Atvyksta Lietuvos vokietis j
Vytauto prosp. (dabar Lenino)
prie buv. vokiečių gimnazijos rū
KAZYS BARONAS,
mų. Sunku jam atpažinti savo
MŪSŲ bendradarbis Vokietijoje
buv. mokyklą: nėra pagrindinių
Lietuvos vokiečių kultūros ir sušukdami prie vieno: "Štai, ten durų nuo gatves pusės (jos dažinių laikraštis "Die Raute — Smetonos rezidencija!" Sena bad nuo kiemo) ir pati aplinka
Rūta" vasaros nr. vedamąjį ski miestis, sena evangelikų bažny labai pasikeitusi. Panaikintos ka
ria 1944 m, birželio — liepos čia. Norėjęs prie jos sustoti kiek talikų ir evangelikų kapinės, pa
mėn. įvykiams, kada beveik 20 ilgesniam laikui, tačiau atrodo, darant iš jų didelį parką iki pat
tūkst. Lietuvos vokiečių bėgo kad vokietis buvo pakviestas į buv. rusų gimnazijos. Su skau
nuo besiartinančio rusų fronto, Žemės Ūkio Akademiją, tad tu dančia širdimi jis dar žiūri į buv.
ieškodami ramaus kampelio. rėjęs laiku joje būti. Aukštojoje tėvų namus, kuriuos y r a aplei
Daug jų atsirado Tauragės aps., mokykloje lietuviai buvę labai dęs 1941, Šančius, Tilmano fab
kur buvo kasami apkasai ir pyli mandagūs, klausdami apie gyve riką, kareivines. Paskendęs pri
mai. Vokiška propaganda šias nimą vakarų Vokietijoje, viską siminimuose, jis nepastebėjęs,
"tvirtoves" laikė neįveikiamo jam aprodydama
kaip atsiradęs ant Nemuno tilto
mis. Deja, liepos mėn. 13 d. už
Panemunėje ir vėl autostradoje
Grįždamas
atgal,
vokietis
imamas Vilnius ir rugpiūčio
į Vilnių.
mėn. 1 d. Kaunas. Bėgliai su ve sustoja prie evangelikų bažny
Pasiremdama "Socialističkaja
žimais pradėjo trauktis į vaka čios. Į vidų jis negalįs įeiti, ka
rus, tačiau vėl vokiška propagan dangi durys yra užsklęstos. Ben Industrija" laikraščio praneši
da šaukė, kad sovietai bus sulai drai, Kauno senamiestis yra re mu, "Die Raute" rašo, kad viena
kyti prie Nemuno, suduodant stauruojamas, įrengiant mažas šeima perleido už vieną užsienie
kartu jiems mirtiną smūgį. De suvenyrų krautuvėles. Atrodo, tišką skarelę penkias ikonas, o
ja, frontas ir čia lūžo. Bėgimas kad čia numatomas turistinis jaunas rusas net 7 ikonas už
į vakarus vyko toliau. Ir kaip centras. Kunigų seminarija "dir "blue jeans" su prilipdyta odine
straipsnio autorius Albert Un- ba", kaip sakoma Lietuvoje, o užsienių kompanijos reklama.
ger sako — tai buvo kelias į ne
žinią, šį bėgimą, pažymi auto
rius, reikia priskaityti prie di
džiausių Lietuvos vokiečių istori
jos nelaimių.

— Kaip paaiškėjo iš visuoti
nės apklausos, Didžiojoje Bri
tanijoje Kas ketvirtas anglas
tiki, kad egzistuoja vampyrai,
kas penktas — kad galima iš
šaukti mirusiųjų dvasias, keturi
penktadaliai kiekvieną dieną
skaito horoskopą. Tik 5 milijo
nai anglų (iš 56 milijonų) tvir
tina esą neprietaringi.

Sunkiai atpažįstamas Kaunas
ir jo priemiesčiai. Du palydovai,
dar negimę jam apleidžiant Kau
ną, rodo svarbesnius pastatus,
>

—

TANNENBERGAS...
(Atkelta iŠ 4 psl.)
gąsdintu ordino
sąjungininką,
Vengrijos karalių Zigmantą, ku
ris, be to, turėjo Vokietijos impe
riją savo globoje, taip kad kara
lius Zigmanto veiksmus sustab
dytų, nes pastebėjo jo pažadų
melą ir neištikimumą, prie Ven
grijos sienos paliko mažą kariuo
menės dalį, kuriai teko vaidinti
didelį užsimojimą, kaip esančiai
pagrindinėje karo zonoje. Tuo
Vytautas laikinai sustabdė Zig
manto intrigas, o Vytautui to tik
ir reikėjo — išgąsdinti ordino są
jungininką ir išvengti jo dalyva
vimo sumanytame kare.
AUTO CLEANING SERVICE. Auto
mobiliai valomi iš vidaus ir iš lauko.
Jūsų automobilis atrodys, vėl kaip
naujas. Atvykite į A-l Auto Service.
5820 S. Damen arba skambinkit
TeL 476-4069

mmiiiiimiiiiiiiiiHimiiiimiiMitmimim

DAŽAU NAMUS
M LAUKO IR 15 VIDAUS
Darbą »tll*lrn gnfitl ir są2Mngsl.
Nemokami »p*aJfl*vimal

JONAS KLEINAITIS
TEL. — 429-0772
iimiiiiiisiiimiiiiiiMiiii
imimnimuuiuiniini

DĖKA
A. f A.
Adv. JONAS NAŠLIŪNAS
Mirė 1980 m. birželio 22 d. Paidotas birželio 25 d.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Šv.

Širdingai dėkojame švč. Mergeles Marijos parapijos kleb.
kun. A. Z a k a r a u s k u i už atnašavimą šv. Mišių, kan. V. Za
k a r a u s k u i už m a l d a s koplyčioje ir palydėjimą į kapines.
Nuoširdus ačiū muz. A. Kalvaičiui už vargonavimą baž
nyčioje
Dėkojame visiems d r a u g a m s ir pažįstamiems dalyvavu
siems laidotuvėse, aukojusiems šv. Mišioms, Liet. Dukterų
draugijai. Dėkojame už pareikštas užuojautas ir gražias gė
les, grabnešiams u ž paskutini patarnavimą.

VOKIEČIAI APIE LIETUVA

Baigdamas autorius sako, kad
ir po 36 m. šie įvykiai negali bū- Į
ti užmiršti, kadangi žuvę broliai '
bei seserys, palaidoti masinėse j
kapinėse, iki paskutinės minutės Į
nežinojo, kodėl tas viskas įvyko, j
Tad ir Lietuvos vokiečiai turi j
nuolatos klnusti, kodėl ir už ką į
jie turėjo susilaukti tokios bai
sios mirties.
Taip pat prie įdomesnių
straipsnių reikia priskaityti buv.
Kauno vokiečių gimnazijos abi
turiento kelionę į Lietuvą —
Kauną ir Vilnių. Važiuojant au
tostrada iš Vilniaus į Kauną (jį j
vokietis apleido prieš 1939 m.)
kovo mėn. gamtovaizdis yra gan
liūdnas; sniegas dengia laukus,
kur nekur pavasario saulutės pa
šildyti rudi žolės lopai.

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. liepos mėn. 22 d.

L a b a i ačiū laidotuvių
g ą patarnavimą.

direktoriui D. Petkui už rūpestin

Nuliūdę: GIMINfiS ir DRAUGAI,

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

\+

6845 SOUTH VVESTERN AVE.

* * k. <

Tel.

737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

VIKTORIJA

Tet. 422-2000

ULRICHIS

STEPANAUSKAITS
Mirė 1980 m. liepos
ninėje.

17 dieną Worcesterio Miesto

ligo

Ganė Lietuvoje. Worcesteryje išgyveno 24 metus.
Nuliūdime liko vyras Henrikas Ulrichis, sesuo Burduliene Worcesteryje ir 3 seserys Lietuvoje.
Velionė dirbo šv. Vincento ligoninėje kaipo gailestingoji
sesuo. Priklausė Šv. Kazimiero parapijai.
Palaidota 1980 m. liepos 19 dieną i i Šv. Kazimiero baž
nyčios Notre Dame kapinėse.
Antanas Bocmanas

A. t A. Šarūnas "Lee" Zabarauskas
Gyveno Chicago, Illinois.
Marė liepos 20 d., 1980 m., 7-tą vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 30 merų.
Velionis buvo sūrius

a a. Stasio ir a a.

Julijos.

Pasiliko dideliame nuliūdime seserys Julia Egle Zaka
rauskas ir Kristina su v y r u E d w a r d Kaaemek. ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvoas antradienį. 4 vaL popiet PhillipsLabanauskas koplyčioje. 3307 S o u t h Lituanica Avenue.
Laidotuves įvyks trečiadienį, liepos 23 dieną. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus
tamus dalyvauti Šiose laidotuvėse.

ir

JOHN A. DOMĖKIS, D. D. S.
Gyveno Burbank, Dlinois.
Mirė liepos 19 d., 1980, 11:30 vai. vak., sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Dlinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margaret (Krainer), sūnus Richard, marti Carol, 2 dukterys Diane Weisenburger, žentas Jack, ir
Carole Marčiulionis, žentas Roy, $ anūkai Mary, Christina ir Richard, sesuo Estelle Bukowski su vyru Steve, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami
Priklausė Don Varnas American Legion Post No. 986 ir Sv. Var
do draugijai.
Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 9837 S. Kedzie Avenue,
Evergreen Park.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 23 d. Iš koplyčios 9:15 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, marti, žentai Ir anūkai
Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel 422-2000 arba
737-8800.

TeL YA 7-3401.

A. t A. ŪSAI BUNSTRUBAITEI
mirus,

Brangiai seseriai

IDAI

St. J. Smulkaičial

iškeliavus į Amžinybę, jos broliui EMLTJUI SINKIU!
ir JULYTEI, visai SEIMAI ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Irina ir Jonas Siručiai

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av\, Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

3307 SO. LITUANICA AVE.

užjaučiame tėvelius BIRUTĘ ir ARtJflį BLINSTRUBUS, senelius EUGENIJĄ ir BRONIŲ BLLttSTRŪBUS ir kartu liūdime.

A. + A.
BUDGINIENEI

PETKUS

PHILLIPS - LABANAUSKAS

pažįs

>"olrūde: Seserys ir Svogeiis.
Laid. direkt. Philips-Labanajuakas,

A. A

Tel.

YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAffiCZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6*th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel.

LAfayetle 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKSTELC
LAAA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komrp, J o B u OaldeBa
(Brocktono miftrus choru)
stereo
MaJdm a i ttvynę, Tėviikfe Udkai, 2oMė lydėjo, Aat
kalno UeveBa, Augo potfasa, Piov* lankoj ftieaą tr
kitos.

Gaunama "Drauge"

3319 SO. LITUANICA AVE.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAiTIS - BUTKUS
1446 So. 56th A*e., CICERO. II.L.

Kaina ra penduntimu $tL5Q

Tel YArds 7-1138-39

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. Hepoa mėn. 22 d.

.

IŠARTI IR TOLI

X "Draugo" gegužinės liepos Į
27 d. nebus. Dėl techninių sunkūmų ir nepalankių oro sąlygų,
gegužinė nukeliama vėlesniam
laikui.

niųjų klasių mokiniai. Renginįpradėjo
daktaras jur. Rolf
— Dr. Vytautas J . Bieliaus Benitz,
jaunas
teisėjas
ii~
kas, Xaviero, Cincinnati, uni Mannheimo. Pasidžiaugė, kad .
versiteto psichologijos porfeso- pasisekė
gauti
tokį
žymų
x Alina Grinienė, "Laisvo
rius, netrukus v y k s t a į Šveica lietuvį disidentą, koks y r a K. I
sios Europos" ir "Laisvės" r a 
riją, kur j i s liepos 28-31 d. Lu Jokūbynas, ir dėkojo Vokietijosl
dijo darbuotoja Vakarų Vokie
gano miesto suvažiavimų rū lietuvių bendruomenės valdybai
x Kun. Juozas Dambraus tijoje, buvo, atskridusi iš Muen
muose duos intensyvų
kursą už tarpininkavimą.
Parodytaskas, Marijonų vienuolijos pro- cheno, vadovavo Tautinių šokių
norintiems pasitobulinti šeimos filmas apie sovietinius pataisos
vincilas, liepos 16 tyliai paminė "Ratuko" šokėjų grupei. P o t o
terapijos srityje. P o to jis kiek namus ir kalėjimus Rygoje,
j o savo vienuoliško gyvenimo 50 dar porą savaičių pabuvojo Chipaatostogaus Šveicarijos Alpėse prieš porą metų sukėlęs didelf
metų sukaktį. Pirmuosius vie cagoje ir apylinkėse, susitiko
ir, prieš grįždamas atgal, daly pasipiktinimą net Vakarų ko
nuoliškus įžadus kartu su kun. su visa eile lietuvių visuomeni
vaus Europos Lietuvių Studijų munistuose. K. Jokūbynas gra
Mykolu Jodka, dabar dirban ninkų bei kultūrininkų, lankėsi
savaitėje Innsbruke, Austrijoj. žia vokiečių kalba paaiškino,
čiu Argentinoje, padarė 1930 m. ir "Drauge". Pereitą sekmadie
Rugpiūčio 11 d. prof. Bieliaus kad jis vokiškai išmoko 17 me
liepos 16 d. Šia proga provin- nį sugrįžo į Muencheną.
k a s skaitys paskaitą studijų t ų kalėdamas sovietinėse sto
ciolą pasveikino Chicagos arkesavaitės dalyviams tema "Kul vyklose. Daugelis stebisi, kad
x Dr. Jonas Šalna uoliai dir
vyskupas kard. J. Cody, o kard.
tūra,
pažinimo stilius ir asme po tiek laiko kaliniai dar gyvi
Casarole, Vatikano valstybės ba, ruošdamas medžio šaknų,
nybės
vystymasis".
iš ten išeina. Gyvenimas sto
sekretorius, atsiuntė Šv. Tėvo skulptūros parodą, kuri b u s ati
daryta
Čiurlionio
galerijoje
spa
vyklose,
anot
paskaitininko,
specialų palaiminimą. Jubilia
VOKIETIJOJE
t o k s p a t painus, kaip ir lais
tui linkėtina ištesėti savo parei lio 3 d. Susipažinti s u jo naujai
siais
darbais
liepos
11
d.
lankė
— Amnestijos internaciona vėje. D a u g lemia sveikata, aj£
gose.
si
spaudos
atstovai.
Paroda
t
u

las su K. Jokūbynu.
Ryšium sukrumas, o svarbiausia — lai
x Rašytojui Mariui Katilišrės
būti
savo
eksponatais
labai
su 1980 olimpiada Amnestijos mė. Pradžioje norisi veržtis į
kiui š v . Kryžiaus ligoninėje at
įvairi
ir
įdomi.
internacionalas
j a u nuo 1979 laisvę, bėgti, bet vėliau tas
liekamas fizinės terapijos gydy
rudens ėmėsi plačiai aiškinti troškimas tolydžio silpnėja, pra
mas. J a m yra amputuotos abi
X Akademinio skautu sąjū
Tačiau
apie
žmogaus teisių pažeidimus deda apimti apatija.
dvi kojos aukščiau kelių. Piū- džio studijų dienų metu paKun.
Antanas
Miciūnas,
MIC,
po
savo
jubiliejinių
šv.
Mišių
su
giminėmis
prie
Marijonų
kopi.
Nuotr.
J.
Duobos
laisvės
troškimas
visą
laiką
pa
Sovietų Sąjungoje. Šiuo tikslu
viai j a u užgiję. J i s labai dėkin-1 skaitininkais sutiko dalyvauti
šios organizacijos Bergstrasses lieka gyvas. Toliau prelegentas
gas kaimynams Lemonto lietu- Į dr. Tomas Remeikis, dr. Leonas
skyrius kartu su Badeno Berg aiškino apie stovyklų rūšis,
viams, kurie paskatinti p e r lie Sabaliūnas, dr. Julius Šmulkš
strasses liaudies universitetu drausmę, maitinimą, gyvenimo
tuviškas pamaldas atsiuntė svei tys, Jonas Dainauskas,
prof.
(Volkshochschule)
Weinheimo ir darbo sąlygas ir kaip j o s kel
k a t o s linkėjimų kortelę su dau Algis Mickūnas, d r . Rimvydas
jaunimo
namuose
suruošė
viešą j tesi po Stalino mirties, apie
dinę mokyklą, St. Laurence. džiuojasi Mariaus pasiekimais
geliu parašų ir su stambia au Šilbajoris, D . Korzonienė. SvarNaujas akademikas
aukštesnę mokyklą, t u o pačiu į moksle ir linki jam geros sėk- informacijos vakarą. Pagrindi- į santykiavimą su laisvaisiais ir
ka, kuri buvo perteikta p e r Lie styboms apie jaunimo įnašą lie
!
M
a
n
u
s
N
a
n
s
,
d
a
r
vienas
iš
tuvių Bendruomenę.
( m e t u janky^^s i r Donelaičio Į mės tęsti mokslus Northern Bli-! niu kalbėtoju pakviestas lietu- t. t. Būdingiausias kalinio būktuviškajai visuomenei moderuos
x Teresė Valentinienė iš Bu Vyt. Kamantas. Studijų dienos naujųjų akademikų, sį pavasa- j gtmirirtisg pradžios i r aukštes- į nois universitete, siekiant ma- į vis žurnalistas Kęstutis Jokū-! lės bruožas • - nuolatinis buvirį gavęs Bachelor of Science niąją
mokyklas. P o to baigė I gistro laipsnio. Tuo pačiu kvie- Į bynas iš Muencheno. Susirin- į m a s po svetimais žvilgsniais
enos Aires, Argentinos, y r a pir įvyks rugpiūčio 21—24 dieno
laipsnį chemijoje i š Loyolos uni Lituanistikos Pedagoginį insti
čia neatitolti nuo lietuviško gy ko apie 70 žmonių, daugiausia Į sarybinių, prižiūrėtojų, bendramą k a r t ą atvykusi į Chicagą mis Eberhardto stovyklavietė
versiteto.
tutą. Lankydamas Loyolos uni venimo, kuriam jis savo asme jaunimo. Savo žymaus tautie-1 kalinių. J ų negalima išvengti
aplankyti savo brolio A. Matu je, Three Rivers, Mich. Rengi
versitetą,
priklausė Amerikos niu i r veikla yra labai reikalin čio pasiklausyti atvyko i r Va- į nei miegant, nei valgant, net
Marius,
P
r
a
n
o
i
r
Gintaros
mo
komisijai
vadovauja
Kęstu
lio ir j o šeimos. Brolio lydima,
Chemikų
sąjungai
ir vieniems gas i r svarbus.
Babickaitės Narų sūnus, gimęs
m. sario 16 gimnazijos aukštes-1 nei išvietėje...
ji lanko įdomesnes vietas, nors tis Jėčius.
Chicagoje, baigė Marąuette pra- i metams buvo išrinktas skyir pasitaikė dideli karščiai.
KUN. STASIO IŠLEISTUVES
X
Gen.
T
.
Daukanto
J
ū
r
ų
Į riaus prezidentu. Taip pat pri
Šeštadienį, liepos 19 d., aplan
P A S KRIAUCELICNUS
atvyko į J A V priregistruotas
klausė Amerikos Lietuvių Stukė "Draugą", pasikalbėjo su re šaulių kuopos pirmininkui E d 
mundui
Vengianskui
išvykus
prie
jų vizos. Berniuko vyresnė
Visuomenininkai ir lietuviš
daktoriais, susipažino su spau
X Dr. Vida ir d r . Vaclovas
atostogų,
iki
š.
m.
rugpiūčio
5
sesuo atvyko su atskira viza i r
Tumasoniai. Palos Pk., UI., pakųjų reikalų rėmėjai Irena ir
dos darbais ir įsigijo lietuviškų
jai
b u s lengviau pasilikti.
d,. visais Gen. T. Daukanto k u o s v e i k i n o " D r a u g o " darbuotojus
ženklų — suvenyrų.
dr. Leonas Kriaučeliūnai liepos
pos reikalais prašoma kreiptis {ir a t s i U n t ė 25 dolerių auką. Už
19 d. savo puošnioje sodyboje
FESTIVALIS
x Kun. Antanas Miciūnas, į pirmininko pareigas einantį i v i s k ą m a i o n į a i dėkojame.
Palos Parke suruošė kun. Adol
NENORI MASKVOS
SOLDIEB F I E L D
MIC, liepos 20 d. 12 vai. Mari kuopos vicepirm. Petrą Maletą,
fui Stasiui išleistuvių vakarie
Nežiūrint karščių, šeštadienį
Dvylikos metų berniukas W.
jonų koplyčioje, Chicagoje, at tel. LA 3-7489.
x Mus patikslina, kad "Drau
nę, į kurią suvažiavo keliasde
Soldier
Field stadione, Chica
laikė jubiliejines padėkos šv.
go" liepos 17 d. laidoje para
šimt kun. Stasio ir Kriaučeliū- Polovchak, su tėvais atvykęs goje, įvyko negrų muzikos, dai
prieš šešis mėnesius iš Ukrai
Mišias prisimindamas kunigys
šas po n u o t r a u k a buvo klaidin
nų artimųjų veikėjų. Gerai pa
nos į Chicagą, pareiškė, kad nų festivalis, į kurį susirinko
tės 40 metų sukaktį, koncelegas. Sakoma, k a d Karina Bražruoštoms vaišėms vykstant, d r
apie 50,000 žmonių. Dalis pel
bruojant su juo keliems kitiems
dytė įteikia lėlę merei, o buvo
f rii7«HiBftiM savo" kalboje į a m č i a . P l i n k a m o ^ ^ [ no skiriama kovai prieš specia
kunigams, tarp jų provinciolui
priešingai — m e r e Jane Birne
iškėlė kun. A. Stačio visuome draugai ir jis nenori grįžti į lią anemijos rūšį, kuri plačiau
kun. Juozui Dambrauskui ir
nusipirko dvi lėles i r vieną pa
niškumą ir j o mokėjimą net ir Maskvos kontroliuojamą Uk reiškiasi juodojoj rasėj.
vienuolyno vyresniajam kun.
dovanojo Karinai Braždytei, ku
su skirtingų pažiūrų žmogumi rainą. J o tėvai pasiryžę grįžti,
Viktorui Rimšeliui. Trumpą pa
LIGONEI 10,000 D O L
ria ji labai džiaugiasi.
pasilikti nuoširdžiu draugu. Dr. bet Maskva pasakė, kad jie ne
mokslą pasakė pats jubiliatas.
gali
grįžti
be
berniuko,
kuris
Septynerių
metų mergaitei
Kriaučeliūnas toliau iškalbingai
x Stasys P r a k a p a s iš Toron- j
Koplyčia buvo pilna vien tik
Traci Pagel genda kepenys ir
ir s u humoru pravedė visą at
to, Kanados, u o l u s lietuviškos j
giminių. Kun. A. Miciūnas y r a
chirurgai
ruošiasi persodinti
sisveikinimo eigą.
knygos platintojas, buvo atvy
gimęs beveik prieš 65-rius me
Surengtame Vidurio Vakarų sveikas. Tai reta ir brangi ope
Gen. konsule J. Daužvardiekęs į Chicagą, dalyvavo šokių
t u s Chicagoje. Kunigų būdamas
apygardos lietuvių piknike Gage racija. Apie tai paskelbus diennė pažymėjo kun. A. Stasio uo
šventėje, aplankė draugus ir
ėjo įvairia* pareigas, kaip vie
Parkas sėkmingai pravedė lai- į raščiui "Chicago Sun-Times",
lumą lietuviškuose reikaluose ir
pažįstamus. Ta p r o g a atvyko į
nuolynų vyresniojo,
parapijų
mės šulinį. Jaunos padėjėjos į geradariai suaukojo 10,000 dol
"Draugą", įsigijo įvairių knygų dentų sąjungai ir dvi kadenci
P
klebono, viceprovinciolo, gene
PJ******
f ^ _ , l° k l U _ S viliojo piknikautojus prie d o v a - ' '
GYVATES PRIEMIESTY
ir plokštelių u ž didesnę sumą. j a s buvo centro valdybos pirmi artimus ryšius su konsulato į s nų stalo, kuris bematant buvo
ralinės tarybos Romoje nario,
Apie
Northbrook priemiestį
ninkas.
taiga. Dr. K. Šidlauskas iškėlė ! ištuštintas.
o d a b a r ilgesnį laiką y r a WorPadėka
visiems
x
Antanas
Paskocimas
suti
pastebėtos
mažos barškuolės^
kun. A. Stasio uolią veiklą Ame i Gage Parko ir kitų apylinkių
cesterio Šv. Kazimiero liet. pa
Marius, užaugęs lietuviškoj
Iš VI Tautinių šokių Šventės ban ko pamokyti, k a i p daryti lietu
rapijos klebonas. Po Mišių gi
rikos Lietuvių Taryboje.
nariams, prisidėjusiems prie tal maždaug pėdos ilgio. J ų įgėli
šeimoj., nuo vaikystės priklausė
mas skausmingas, sukelia vėmi
minėms buvo vaišės vienuolyno keto. JAV LB Vytautas Kutkus (deš.) viškus kryžius j pensiją išėju
F . Mackevičienė palinkėjo iš kos.
Lietuvių Skautų sąjungai. Šiuo
įteikia
padėkos
žymenį
šventės
rengi
svetainėje. Vakar jis j a u išvy
vykus į St. Petersburgą būti
Rugpiūčio 2 dieną, šeštadie mą, svaigulį, bet nėra gyvybei
mo komiteto pirmininkui Jonui Ta- sius liepos 24 d. 12:45 vai. po metu yra jūrų budys. Dalyva
ko atgal į Worcesterį, Mass.
nauja
lietuviškos
veiklos
srove.
andžiui.
Nuotr. Jono Urbono
nį, Union Pier salėje apylinkė pavojingos.
piet šv. Kazimiero seserų vie- vo beveik visose skautų stovyk- Dainavos ansamblio vardu atsi
ruošia linksmavakarį. Pcsiruo- , VIENAS MIRĖ, 11 SUŽEISTA
, lose bei įskyiose u* kruopščiai
x Janina Keburienė, gyv.
salėje.
J i s parodys ke-1 .., ,
..
. sveikino pirm. A. Smilga, pri šimo darbai vyksta labai sklan
J
x Daina Kojelytė, Ateitininkų nuolvno
Degant dvejų aukštų namui,
*
I atlikdavo Įvairias s u tuo susi4339 So. Talman Ave., Chicago, federacijos vadovybės siunčia
mindamas kiek daug kun. A. džiai. Gauta labai gražių ir ver- 932 Harvard lane, Matteson
UI., 60632, išbuvusi visą mėnesį ma, išvyko į Braziliją pagelbėti letą pavyzdžių s a v o paties dirb-j j u s i a s p a r e į g a g . g a lia skautybės Stasys prisidėjo prie Dainavos
tingų dovanų. Ąžuolas Stelmo- į priemiesty, žuvo 6 metų mertų kryžių. Kun. Antanas Mar-1 rasdavo laiko šokti tautinių šo
ligoninėje dabar stiprėja na- ateitininkams pravesti stovykatsikūrimo ir darbų Chicagoje. kas linksmins visus susirinku- j gaitė Elizabeth Zandi ir 11 kitų
kus supažindins
atsilankusius į kių grupėje "Grandis", o vėliau
muose dr. Stein prižiūrima. Į l o a e p r o g r a m a s . stovyklos ir
su
krvžių
istorine
praeitimi. Į "Švyturyje", su kuriuo dalyva- Kun. A. Stasys padėkojo Ire sius svečius, o šeimininkės vai šeimos narių buvo sužeista.
Draugės ir draugai galėtų ją studijos vyksta savaitgaliais.
.
,. .
į vo ir šiuometinėje Tautinių šo- nai ir Leonui Kriaučeliūnams už šins skaniai pagamintu naminiu
aplankyti a r bent paguodą raš Be to, ji yra ir PLB valdybos _.
parodytą nuoširdų prielankumą, maistu. Ištroškusieji r a s vietos
^
^
1 S ir proga \ kįų
Vienerius
metus
t u pareikšti, nes sveikimas narė. tai atlieka ir kai kuriuos Bus taip p a t uzkand
DENGIAME I R TAISOME
kalbėjusiems ir vi atsigaivinti.
Visi
kviečiami
pasisvečiuoti.
dainavo "Audros" ansamblyje. padėkojo
eina labai pamažu ir nuobo PLB uždavinius. Iš Brazilijos
VISŲ RCŠDŲ STOGUS
siems
atsilankiusiems.
Pabrėžė
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