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Bush vyks į Paryžių
Washingtonas.
— Naujasis
I Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Claude Cheysson baigė
i savo vizitą VVashingtone. Viešė
damas tris dienas, du kartu kon
feravo su valstybės sekretorium
Alexandru Haigu ir kitais oficia
liais asmenimis. Susitarta, kad
birželio 24 Paryžiuje lankysis vi
ceprezidentas George Bush ir su
sitiks su prezidentu Mitterrandu.

Maskvos taktika: lietuvius
sulenkinti, paskui - surusinti
Vienose Sovietų respublikose lenkų kalba slopinama, o Lietuvoje puoselėjama

iii.

"y

Lenkiškos mokyklos buvo stei validžia bando įgyvendinti tai, kasĮ
(Priedas. Str. žr. "Aušra" Nr. 18J
giamos net tose apylinkėse, kur nepasisekė caro valdžiai —suru
Cenzūruoja
Sunkus penkių šimtu mėty len nuo seno mokyklos buvo lietuviš sinti Lietuvą ir Rusijai išeiti į Bal
kiškos invazijos Lietuvoje paliki kos, nors vietiniai gyventojai ir tijos pajūrį.
prezidento laikraščius
mas — sulenkinti Kauno, Kėdai naudojo lenkų kalbą. Tik pasipyReikia pripažinti, kad tai duo
nių, Jonavos apylinkių ir Vilniaus
Teheranas. — Irane nėra gerai.
us skundams, kai kur į mokyklas j da rezultatų. Nedidelė da'lis sukrašto gyventojai. Dėl pirmųjų
Revoliucinė
taryba
cenzūruoja
buvo grąžinta lietuvių kalba.
Į lenkėjusio jaunimo pasuka į lie
trijų — bėdos nėra: lenkų kalbą
prezidentas Bani-Sadr laikraščius.
Galbūt nedaug kas žino, kad | tuvių pusę, bet didesnė dalis, be-i
vartoja tik senimas, o dauguma
Norima padaryti prezidentą tik
simaišydama
tarp
gausiai
tamej
jaunimo, suprasdama savo nea pokario metais Vilniaus rajono,
aklu revoliucijos gaujų įrankiu.
krašte gyvenančių rusų ir balta
bejotinai lietuvišką kilmę, beveik taip pat ir kitų sulenkėjusių rajo
Kitomis žiniomis revoliucionie
rusių — sparčiai rusėja. Tą proce
išvien pereina prie lietuvių kal nų kaimo vietovėse ir miesteliuo
rių organai suėmė prezidento
se nebuvo nė vienos lietuviškos są ypač pagreitina mišrios vedy
bos.
Bani-Sadro štabo narį ir 15 kitų.
bos
—Vilniaus
krašto
lenkui
su
Blogesnė padėtis su Vilniaus mokyklos. Tik 1957 m. mūšy lite situokus su ruse ar baltaruse, be
Jie kaltinami "kontrarevoliuciokraštu. Dar prieš Pirmą pasau- ratūros klasikui A.Vienuoliui-Žunieriška" veikla. Jie esą gauda
linį karą daugelis to krašto gy-; kauskui prieš pat savo mirti LT i veik visais atvejais šeima tampa
vę
pinigų iš užsienio. Nesakoma is
ventoju, paklausti apie jų tauty-1 S R Aukščiausiosios Tarybos po-, rusiška
kurio krašto.
! Sie krašto lemtai, baltarusių atbę, sudvejoję atsakydavo — esą Į
Į skirti nuo didžiosios Lenkijos, su
"tuteišai" (čionykščiai, vietiniai),!
Kur įrengti raketų
dažnai tuo sukeldami lietuviams į
* £ £ Z J ^ ^ ^
IS ^ ^
t S T ^ " ^
Viena Nemuno šaka — Gilija
,r ,. . jie
.. dar
J.J™
gardaus juoko. Vadinasi,
I 8 1 * mu9 trumpesnis, negu nuo i Varšuvos radijo laidų, taip pat
baze?
Tad lenkų' ^ , i e n . k i š k ą teįeviziją. Bet to n e
abejojo dėl savo tautybės ir gale- j lietuvių iki rusų.
jo pasukti i tą ar į kitą pusę. Bet į kalbos pagalba prorusiška Ta- Į p a k a n k a , kad čia būtų išlaikytas|
Salt Lake City. — Reagano ad
1920 metų lenkų okupacija, stipri, rybų
ministracijai
smūgis, kai mormovaldžia
bando
įgyvendinti
lenkiškumas,
tad
galima
neabe
Bando
sustabdyti
tai, kas nepasisekė caro valdžiai joti, kad netrukus, jei neįvyks jo
atvirai šovinistinė ir arši anti- i — surusinti Lietuvą ir Rusijai
į nai pasipriešino Utah ir Nevados
kių permainų, šiam kraštui g^psia
Libano karą
lietuviška propaganda
padarė išeiti į Baltijos
j teritorijoj, dykumoje, įrengti MX
pajūrį".
visai realus pavojus surusėti. Oj
savo — buvę "tuteišai" virto len-|
jį raketų bazę. Didesnių dykumų
tai blaiviai galvojamiems lietu J
kais.
j
«"*p^
Libanas. — Arabų lygos atsto ' šioms karinio pobūdžio raketoms
viams negali nekelti nerimo ir pa
vai
bando sutaikyti Libano ka | Amerikos žemyne nėra.
Čia padėjo ir tarybininkų "mie-' sėdyje pasakius savo istorinę kal- sipiiktinimo, nes Rytų agresoriusl
riaujančias šalis, sustabdyti civili
laširdingumas" lenkų atžvilgiu., bą dėl lietuviškų mokyklų V'*" nepasitenkins tik Vilniaus kraš-|
nį karą. Saudi Arabijos, KuwaiPokario metais Ukrainoje ir Bal- ; niaus krašte, čia jos buvo pradė- tu...
Angliakasiai
Varšuva. —-ieąkų komunistų reikalaudamas pasiteisinimo, koto,
Sirijos
užsienio
reikalų
ministarusijoje lenkų gyveno daugiau, : ta steigti ir šiuo metu rrcsiskunNenoriu sulenkėjusių Vilniaus| partijos vadai gavo griežtą Mas- dėl kovo mėn. milicija žiauriai
streiką baigė
teriai konferavo su Libano val
negu Lietuvoje; bet jie ten netu- ; džia mokinių trūkumu,
krašto gyventojų primygtinai agi kvos įspėjimą ir raginimą imtis vi-i sumušė tris unijos narius.
džios atstovais, karinių vienetų va
rėjo nė vienos mokyklos, nė vie- j Prie lenkinimo 'labai daug pri- tuoti: meskit lenkų kalbą, meskit
su priemonių užgniaužti "kontraLenkijos ministerio pirmininNew Yorkas. — Angliakasiai
no periodinio 'leidinio. Tuo tarpu | sidėjo kai -kurie fanatiški lenko- rusų kalbą, tapkite
lietuviais revoliueinį sąjūdį". Laišką at- • ko pavaduotojas Mieczyslaw Ra- dais, politikais ir kariaujančiomis naują kontraktą su darbdaviais
Lietuvoje buvo pradėtas leisti manai, susisukę sau lizdą Lietu- .j Menka
_. _ ir nauda tautai iš tokiųl siuntė sovietų centrinis komite-! kjvski įspėjo "Solidarumą", kad pusėmis. Phalangistų radijas sakė, ratifikavo ir vskar pradėjo darbą.
vienintelis Tarybų
Sąjungoje vos KPCK.
Į j o s narių, kurie lengvai keičia sa-j tas. Atėjo porą dienų prieš Len-! partija pasiekė ribą, už kurios ne- kad ministeriai pasiūlė sustabdy ! Streikas tęsėsi 72 dienas. Kai kudienraštis lenkų kalba "CzervvoKodėl vienose respublikose len- [ vo tautybę ir kalbą. N'oriu pasiu kijos komunistu partijos centro ko-'gali toliau žengti, daugiau nuo- ti karinius veiksmus, ištraukti j riose mažesnėse kasyklose darbiny sztandar" (beje, labai nuosto kų kalba ujama ir slopinama, o i lyti, ypač tiems "lenkams", km miteto posėdį, kuris prasideda | laidų daryti. "Išseko kantrybė ne sunkiuosius ginklus ir sudaryti . ninkai nebaigė streikų, kol išsi
saugumo komitetą, įkuris prižiū
lingas respublikai), taip pat ati Lietuvoje —puoselėjama ir ska- rių pavardės Tarvid, Janui, Mažu! šiandien.
aiškins lokalinio pobūdžio saly
tik mūsų, bet ir mūsų sąjunginin
daryta apie 300 lenkiškų mokyk- j tinama? Atsakymas labai papras-j Gedroic (ir ne tik jiems) pagal
Kasyklose dirba 160,000
kų. Pavojus gresia net visai len retų taiką. Civilinis karas ir nesu gasly. Tokiu kilniu mostu kaimyni tas —'kelias nuo lenkų kalbos iki voti. Labai rimtai pagalvoti irj Prisipažįsta lenkų oficialūs as
tarimai tęsiasi jau šešeri metai.
žmonių.
kų tautai", sakė Rakovvski.
nės tautos atžvilgiu reikėtų tik rusų daug trumpesnis, negu nuo paklausti savo širdies, kuriuo ke-j menys, jog tas įspėjimas yra kar
tu ir grasinimas intervencijos.
džiaugtis, jeigu jis nepasitarnau- lietuvių iki rusų. Tad lenkų kal liu pasukti...
tų Lietuvos okupantams rusams. bos pagalba prorusiška Tarybų
A. Žuvintas Sovietų spaudoj pastaruoju metu
' buvo nemaža piktų žodžių lenkų
adresu, kurie esą "nesugeba susi
Meksikos prezidentas
Žurnalas teisinasi
Rusai nori santykiu tvarkyti su streikais ir nežino
kaip išvengti neramumų"SakoWashingtone
Washingtonas. — Kraštutiniai Į buvo suimtas, nebuvo nei nuteis- i kad nebūtų jokio šešėlio apie jo
del rusinimo
su S. Arabija
ma, kad komunistų partija veikia antikomunistai nori matyti ko- į tas. Buvo ilgai tylima. Paliko net; galimą simpatiją
komunizmui.
neefektingai. Ka'.tinama ir lenkų
Washingtonas. — Į Ameriką i Maskvos žurnale Nauka i reli-'
I munistų šnipus po kiekviena lo-j karalienės rūmų tarnyboje —j Kai to pasiekia, tada jam sudaroatvykęs Meksikos
prezidentas i gija (Mokslas ir religija. 1980 Nr.
New York. —Saudi Arabija ir spauda bei visos žinių perdavimo I va- Gal taip ir nėra, bet po vie- Į meno reikalų patarėju. Premjeras mos sąlygos, net verste verčiamas
'Jose Lopez Porti'lo ir Ronald Re-j 12) istorijos mokslų kandidatas Sovietų Sąjunga veda slaptas de- priemonės, kurios savo blankiais : na kita lova jų rasti galima, irj irgi nebuvo painformuotas. Vie- užimti ir atsakingas pozicijas viir pamokslavi- ' to negalima paneigti. Kad komu-: nintelė bausmė buvo — atėmė iš suomenėje: valdžios
agan praėjusį savaitgalį užsidarę I V. Kmieliauskas puola katalikų j rybas atnaujinti
diplomatinius išvedžiojimais
aparate.
mais
tik
padeda
'
revizionistams".
Camp David dvi dienas diskuta | veikėjus užsienyje, ypač Vati- santykius, kurie nutrūko prieš 40
nistinių šnipų Amerikos ir apskri jo lordo titulą.
partijose, spaudoje
leidyklose,
vo jau kuris laikas abi šalis lie- i kano radiją, už "šmeižikiškus iš- metų. Tarpininkauja Kuwaitas ir Daugiausia klifr <a "solidarumo" tai Vakarų pasaulio visose įstai
Įdomu
kiekvienam,
kiek
yra
švietimo
vadovybėje,
darbinin
;:nijai.
čiančias problemas. Viena tokių puolius prieš TSKP lenininę na- Sirija.
gose yra daug, visi žino. Jie būna sovietų arba Rytų Europos agen kijos unijose, net bažnytinėse ins
yra prekyba. Amerikos ir Mcksi- cionalinę politiką" — t. y., pra
"Solidarumas" kai
kuriuose! taip gerai užmaskuoti, kad jų ati tų kitose labai aukštose demokra titucijose. Labai svarbu, ir tai daug
kos prekybą p>er metus siekis 27. nešimus apie lietuvių rusinimą.
rajonuose
ketvirtadienį' dengimas būna sensacija. Atsi tinių kraštų pozicijose. Šnipais kreipiama dėmesio, "savo" žmonių
— Vietnamo vyriausybė pa lenkų
bil. dolerių. Amerika nori dai "Buržuaziniai nacionalistai mė
dviejų
valandų
streiką.. menam neseniai, kai šnipu buvo Į paprastai parenkami jauni žmo turėti meno ir kultūrinėse orga
skelbia
giau gauti naftos.
gina tvirtinti, esą lenininės nacio siūlė atitraukti dalį savo kariuo
: vienas pačių žymiausių, šveicarų! nės, idealistai, kuriems kiek sto- nizacijose.
menės iš Kambodijos, jeigu TaiNuo seniau pasireiškė nuomoi nalinės politikos tikslas — sunai landija pažadėtų neberemti Kam
— Jungtinės Tautos šaukia generolų, arba kai Vakarų Vokie-. koja realistinės nurvekos. Tokie
Kiek tokių šnipų yra aukštose
nacionalinius
tarybinių
nių skirtumas ir Centrinės Ame kinti
Kambodijos reikalų konferenciją j tijos kanclerio Willy
Brandto idealistai paprastai nori radikalių sferose, niekas tikrai
bodijos
Pol
Poto
partizanų,
nu
nežino.
rikos klausimais. Meksika nori, žmonių bruožus ir ypatumus", trauktų paramą Vietnamo prie liepos 13 d. Kai kurios kaimyni- sekretorė buvo šnipė, ir kancleris, reformų. Agentų verbuotojai juos
iktinasi
Skaičiai tik spėjami. Kovoti prieš
kad į Salvadoro reikalus nesikiš-, P
Kmieliauskas. "Vatika- šams Kambodijoje.
nės šalys nori pakviesti Vietna j dėl to turėjo atsistatydinti. Nese-į pastebi ir stengiasi
no
jiems
nujuos
kiekviena šalis turi specia
tu svetimieji, įskaitant ir A m e - •
propagandistai", rašo jis,
mo pastatytą Kambodijos rėži i niai taip atsitiko ir Britanijoj.' šviesti komunistinio rojaus vaiz- lias tarnybas. Kovą prieš sovietų
riką, bet visi žino, kad į Salva-' "dažniausiai stengiasi pasinaudo_ „^
^
mą su Heng Samrin priešaky. Ki j Lordas Anthony Blunt buvo so- dą. Po ilgesnio tyrimo, instrukta- šnipus Amerikoje susilpnino pats
dorą pirmieji savo dalinius ir ka- ' ™ v respublikos tikmeiųjų
drebėjimas, tačiau nija protestuoja prieš jo pakvieti
atitinka
vietų šnipas, padėjo
pabėgti į; vimo, indoktrinavimo, kai užver- Kongresas, panaikinęs
ro mašiną pradėjo siųsti sovietai J J« us . m ^.' s : . ^e.gt. Jiems, kad ko a
mą.
mą
kongresinį
komitetą
ir smar
Maskvą tokiems šnipams, tkaip buotaisiais abejoti netenka, jam
reisk,a
kov
per Kubą. Meksika nori palaiky' u z r e l , S ' ' o s l a , s v e
*!
| Burgess, Maclean
Philby. So-! duodamas pirmasis uždavinys kiai suvaržęs FBI ir CIA operaci
ti gerus santykius su Havana, j u ž , nac, ! a, > u ž J os esminius mtere-'
sus
vietai
siūlė
ir
jam
bėgti,
bet jis} viešojoj opinijoj įsigyti visišką pa- jas. Kai kas tai laiko Amerikos tra
todėl Washingtonas bando Mek-j
•
rizikavo pasilikti. Jis tačiau ne-' sitikėjimą.
Sudaryti
opiniją, gėdija. Kai buvo apsižiūrėta, ko
Elta
siką įtikinti, kad ji panaudotų sa
kie iš to dideli nuostoliai krašto
vo įtaką ir bandytų perkalbėti
saugumui, bandyta atstatyti šių
— Tymsterių unija išrinko
Kubą.
ir kitų žinybų prestižą, tik aiškiau
prezidentu Roy Williams, nežiū
pasakė
dar
drebančiu
balsu.
Jis
nusakant jų kompetencijos ribas
Popiežius apsilankė
rint teisingumo
departamento
apsilankė bazilikoje tuo metu, kai
— Indijoj įvyko didelė trauki iškeltos bylos dėl bandymų pa
bazilikoj
Mišias celebravo 250 kardinolų
nio nelaimė, kur žuvo ne ma pirkti JAV senatorių.
KALENDORIUS
ir vyskupų, dalyvaujančių erieume
žiau kaip 500 žmonių. Nelaimė
— Apie 500 britų kareivių įsi
įvyko dėl karvės, labai švento gy
Vatikanas. —Popiežius Jonas ninėj konferencijoj su kitų krikš
Birželio 9 d.: Efremas, Felicija,
vulio Indijoj. Sakoma, kad trau veržė Belfaste į katalikų apgyven-1
PauliusII jau tiek sustiprėjęs po čioniškų Bažnyčių va dais—grai Pelagija, Gintas, Verilė.
kiniui einant per upės tiltą, maši j tą kvartalą, kur buvo ieškoma Į
atentato, kad sekmadienį
apsi kų ortodoksų, liuteronų, meto
Birželio 10 d.: Getulis, Maksi
nistas pamatė vidury tilto karvę ginklų ir amunicijos,
tanke Sv. Petro bazilikoje ir pasa- distų ir anglikonų. Konferencija ma, Vainius, Vingailė.
ir visomis jėgomis bandė sustab-!
—Atstovų rūmų pirmininkas
I kė trumpą žodį. Bazilikoje tuo sutapo su Sekminių šventėmis.
Saulė teka 5:16. leidžiasi 8:23.
dyti traukinį. Nuo to bandymo į Thomas O'Neill sako, kad prezi[ metu buvo apie 20,000 žmonių,
Po to Jonas Paulius II pasirodė
ORAS
ir didelio vėjo keliolika vagonų dento Reagano planas sumažinti
kurie jam sukėlė dideles ovacijas.
ir
iš
savo
lango,
kai
Sv.
Petro
nušoko nuo bėgių į upę, nors gar- taksus nepraeis. Jis mano, kad
Daugiausia saulėta, bet vėsiau,
Tai buvo pirmas ilgesnis žodis po
vėžys su vienu vagonu liko ant; planas padės turtingiesiems, ne Danai tikisi, kad j Bornholmo s~lą Baltijos juroje gali pndt'ti bčgti lenkai gegužės 13 dienos smarkaus su- aikštėje
buvo susirinkę
apie I sausesnis oras, temperatūra neto
tilto. Tiltas nenukentėjo.
j vargšams.
jei sovietų tankai pajudėtų okupuoti Sj neklusnų" kramtą
li 8 0 1.
; žeidimo. "Aš noriu būti su jumis", 80,000 žmonių.
*

*

*

•

NAUJAS MASKVOS
ĮSPĖJIMAS LENKIJAI

Sovietų šnipų pilna visur

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 9 d.

deniu. Pensininkas nieko blo
go pradžioje dėl pakelto
kraujospūdžio nejaučia, todėl
jis nesigydo. Toks pakeltas
kraujospūdis pamažu graužia
jo sveikatos pamatus. Gali
staiga atsirasti negeros pakel
to kraujospūdio pasėkos. Žmo
gus iš nakties gali gauti
paralyžių (stroką); gali pradėti
silpti jo širdis ar ištikti širdies
priepuolis. Todėl reikia kiek
vienam iš anksto išeiti kovon

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI m SVEIKTI

PAJĖGUMO UGDYMAS

KĖLUS | SVEIKATĄ, HIS So. CalilmU Ave.. Chicago, IK,

]ONAS ADOMAVIČIUS,

M.D.

PENSININKO PAKELTO
KRAUJOSPŪDŽIO
TVARKYMAS
Pakeltas kraujospūdis
žudo
žmogų patylomis, todėl reikia
šį priešą geriau pažinti, tada
lengviau galima bus su juo
susidoroti.
Mediciniškas
raginimas.
Dabar šiame krašte gyvena
23 milijonai pensininkų. Už
kapos metų jų jau bus 55 mili
jonai. Gydytojai praleis daug
laiko g y d y d a m i turinčius
pakeltą kraujospūdį pensi
ninkus. Pensininkais bei pagy
venusiais žmonėmis skaitomi
žmonės sulaukę 65 metų ir
vyresni. Gi, pakeltas krau
jospūdis
laikomas
pirmas
(sistolinis) didesnis negu 160
mm Hg, o antras (diastolinis)
lygus ar didesnis negu 95 mm
Hg. Tyrimai atlikti tarp 1960 ir
1974 metų rodo, kad pakeltą
kraujospūdį turi 16% žmonių
(9%
baltieji, 22% tamsia
odžiai). Toks gausumas pakel
to kraujospūdžio yra bendrai
žmonės, sulaukę 65 metų ir
metų sulaukusiųjų tarpe pakel
tas kraujospūdis pagausėja iki
50% — taigi, pusė pensininkų
turi pakeltą kraujospūdį.

•

-

S k i r t u m a s tarp
p a k e l t o ir n o r m a l a u s
kraujospūdžio

Nuodugnūs
tyrimai
(Framingham studies) atlikti
:-... šiame krašte aiškiai rodo, kad
yra didelis skirtumas tarp
pakelto ir normalaus krau
jospūdžio. Pakeltas kraujospū
dis prilygsta pasislėpusiam
vandenyne ledų kalnui: jis
žudo žmogų nejučiomis. Pakel
tas
kraujospūdis
įvairaus
amžiaus
žmonėms
sukelia
daugelį negerovių. Jis yra
didžiausia priežastimi para
lyžiaus (stroko), širdies pasilpimo ir širdies priepuolių.
N e m e s k i m e visų vargų
priežasties senatvei. Minėti
nuodugnūs tyrimai nustatė,
kad daugiau 65 metų sulau
kusiems žmonėms širdies
kraujagyslių liga yra didžiau
sia mirtingumo, sergamumo ir
luošumo priežastimi. Tokia
liga nėra senatvės pasekmė,
kaip daugelis mano, bet dauge
lio negerumų išdava. O tų
negerumų tarpe pakeltas
kraujospūdis užima pirmą vie
tą. Širdies kraujagyslių liga
daug dažniau sukelia liguis
tumą ir mirtingumą 65-74 metų
amžiaus pakeltą kraujospūdį
turintiesiems asmenims, negu
jaunesniems. Paralyžius (strokas) irgi esti tris kartus
dažnesnis turinčių pakeltą
kraujospūdį tarpe, palyginus
su pensininkais,turinčiais nor
malų kraujospūdį. Negana kad
pensininką dėl pakelto krau
jospūdžio
dažniau
ištinka
paralyžius (strokas), širdies
priepuolis ir jos nusilpimas:
dar
prisideda
senatviškas
smegenų nusilpimas ir senat
viškas išprotėjimas (senile
dementia). Daugelio tyrinėto
jų įrodyta, kad pakeltas arte
rinis kraujospūdis pagreitina
smegenų susirgimą. Vien pir
mas (sistolinis) pakeltas krau
jospūdis didina sergamumą.
Kraujospūdžio sunormavimas
kiekvienam pensininkui užtik
rina ilgesni "" geresnės koky
bės gyvenimą. Už tai nėra ko
laukti atidedant hypertensijos
tvarkymą Visi pensininkai
gilinkimės į pakelto kraujospū
džio tvarkymo reikalus. Tik
tada sulauksime laimingesnių
dienų Negalima elgtis taip
nežmoniškai kaip iki šiol:

nesitikrinant
kraujospūdžio,
nesigydant nuo jo, o tik g a v u s
paralyžių — važiuojant greito
sios pagalbos mašina ligo
ninėn gydytis. Tada, žinoma,
daugeliu atvejų šaukštai esti
po pietų. Liaukimės būti pai
kus
— dabar pradėkime
reikiamai tvarkyti
pakeltą
kraujospūdį.
Kokia nauda iš
pakelto kraujospūdžio
gydymo
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su savo didžiausiu priežu —
pakeltu kraujospūdžiu. Tada
daug lengviau ir sėkmingiau
bus galima kovoti su pakeltu
kraujospūdžiu.
Ona Radauskienė (kar.) ir Pranutė Ivanauskienė „Sodybos" pažmonyje gėrisi kultūrine programa.
Nuotr. M. Nagio
atvejais reikia sužinoti, ar
tokiam ligoniui
nereikia
chirurginio
jo
pakelto
kraujospūdžio
gydymo.
Tokiais atvejais, tik minėtai
veikiant, galima sunormuoti
labai pakilusį kraujospūdį.
V i e n p i r m o (sistolinio)
pakelto kraujospūdžio
tvarkymas

apsitvarko su vaistais, paly
ginus su jaunesniais žmo
nėmis. Gali būti nepakanka
mas vaisto sugėrimas į kraują
dėl sumažintos kraujotakos
žarnose. Gali būti skirtinga
kraujo sudėtis ir jo gausa. Pas
pensininkus veiklių medžiagų
apykaitos dalys esti pakei
čiamos neveikliomis. Pensi
ninko kūno dydis sumąžta.
Taip pat pas jį kinta kraujo
baltymų sandėris — jame mąž
ta baltymų rūšis — vadinama
proteinais. Taip pat kinta
kepenų ir inkstų veikla. Visa
tai pakeičia vaistų paskirs
tymą kūne.
Nors širdies pumpavimas
kraujo sumąžta žmogui sens
tant, vienok pristatymas krau
jo į svarbiausias kūno dalis — į
smegenis, širdį ir reumenis esti
pakankamas.
Sumažėjusi
kraujotaka kepenyse gali sulė
tinti vaistų perdirbimą kepe
nyse. Sumažėjus inkstų dar
bui, vaistai gali užsilaikyti
kūne, ypač prieš pakeltą
kraujospūdį. Sakysim, pensi
ninkui paėmus 40 mg. Inderalio, kraujuje net keturis kartus
daugiau to vaisto atsiranda,
palyginus su jaunais pacien
tais. Taigi, atsimintina, kad
pensininkai turi vartoti vais
tus rečiau ir mažesnėmis dozė
mis, palyginus su jaunesniais
pacientais.

Kai vien pirmas (sistolinis)
kraujospūdis
esti pakeltas,
Bus tokių pensininkų, kurie
d
a
ž
n
a
i
u
ž
t
e
n
k a pacientui
nekreips dėmesio į gydytojo
nevartoti
valgomosios
drus
patarimus tvarkytis su hypertensija. Visiems kitiems — kos — ir jo kraujospūdis susi
galintiems paklusti mediciniš tvarko. Žinoma, tokiems pensi
kiems patarimams reikės keis ninkams priseina visą amžių
ti gyvenimo būdą ir reikiamai vengti minėtos druskos.
Jei
vartojama
mažomis
tvarkyti pakeltą kraujospūdį.
Pensininkui apsimoka suimti dozėmis šlapimą varantieji
save negan ir pildyti visus vaistai — jie ne tik šlapimą
gydytojo nurodymus hyper- varo lauk, bet ir mineralą
tensijos reikalu. Naujausi tyri KALĮ (potasium) iš kraujo šali
mų d u o m e n y s rodo, k a d na. O kalis yra labai svarbus
16.4% sumažinamas mirtingu mineralas sveikatai. J o kiekis
mas 60-69 metų amžiaus asme kraujuje turi būti normalus (iki
nims, kurie vykdė visus nuro 4 mg %) — nei per didelis, nei
dymus pakelto kraujospūdžio per mažas. Todėl vartojant šla
sumažinimui. Žinoma, jaunes pimą varančius nuo pakelto
vaistus (tuo
n i e m s geriau s e k a s i hy- kraujospūdžio
pertensijos
m a ž i n i m a s , pačiu kalį mažinančius) reikia
negu
vyresniems.
P r a  papildyti kalį maistu. Kaliu
dėkime tvarkyti
h y p e r - gausus maistas yra bananai,
tensiją, tada mažiau nuken- citrininiai vaisiai ir jų sultys,
arbūzai — skvašai, mėlynės.
tėsime.
Reikia tikrinti kalio kiekį krau
Pensininko pakelto
juje. Reikale gydytojas gali
kraujospūdžio g y d y m a s
prirašyti kalio tabletes bei
Gydant
p e n s i n i n k o skystį. Jis negardus.
Pakeltas k r a u j o s p ū d i s
Panašiai kai kuriais atve
hypertensiją
, kraujospūdį
— pradžioje
reikia matuoti dvejopai: jam jais gydomas ir abipusiai (pir
nejuntama l i g a
sėdint ir stovint. Svarbiausias mas ir antras — sistolinis ir
Pradžioje nejuntamai pakel
gydymo siekis yra parinkimas diastolinis) pakeltas kraujo
duodama
šlapimą tas pensininko kraujospūdis,
labiausiai atsakančio ir veik spūdis:
kaip minėta, prilygsta ledų
laus vaisto ir jo naudojimas varantis vaistas.
kalnui,
kuris yra yra po van
Bandant,
pridedama
antras
mažiausiomis veikliomis dozė
vaistas,
ar
pirmo
vaisto
dozė
mis. Patartina prieš pakelta
kraujospūdį (kur tik galima) didinama. Tik taip veikiant
naudoti tik vieną vaistą, o ne nustatomas reikiamo vaisto
du, tris ar daugiau. Pradžioje dozavimas ir reikiamų vaistų
bandomi
veiklūs
v a i s t a i kiekis. Todėl pensininkas netu
pacientui dažnai lankantis pas ri pykt, kaktos raukyt ar kaip
gydytoją — kol arterinis krau nors kitaip nepasitenkinimą
Lenkijos darbininkų revo
jospūdis
s u n o r m u o j a m a s . rodyt, nes nėra vieno vaisto ir
liuciniam
sąjūdžiui labai daug
Stovinčiam pacientui
arte vienodo jo dozavimo visiems
padėjo
iškilti
įtarimas, kad
rinis kraujospūdis apie 160/90 pensininkams gydant pakeltą
aukštieji komunistų partijos
dabartiniu
laiku
laikomas kraujospūdį. Šią tiesą žino
pareigūnai daug puikiau gy
pakankamu. Atsimintina, kad dami, ligonys bus ramesni,
vena, negu buvusieji Rusijos
reikalui esant vaistų doza labiau patenkinti ir klusniau
carai. Tuo tarpu liaudis be
vimas pamažu didinamas. pildys gydytojo nurodymus.
veik pusbadžiai gyvena. Radi
Labai veiklių vaistų reikia
Dar
vienas
dalykas
jo ir televizijos arba pro
visai vengti, ypač pradedant nepamirštinas: nevartoti kito
pagandos vadovas
Maciej
gydymą.
pensininko naudojamų vaistų
Szczepanski, kuris dabar yra
nuo hypertensijos. T a s vaistas
patrauktas į teismą ir surinkti
Pacientai, turį labai aukštą ir jo dozė vienam pensininkui
jį kaltinantieji duomenys, ro
(didesnį negu 250 mm Hg — gali būti pakankamas sunordo, kad jis vedė marksistinį
pirmą — sistolinį) kraujospū mavimui jo kraujospūdio, o
milijonieriaus gyvenimą. IS
dį, arba turį labai didelį (dides kitam gali priešingai veikti:
paskelbtų dokumentų galima
nį negu 130 m m Hg — antrą — dozė neatsakanti, ar vaistas
susidaryti vaizdą, kad gy
diastolinį) ir turį kitų organų neveiklus yra.
veno, anot i t a l ų , "dolce far
pakenkimą, arba net visai be
niente" gyvenimu.
P a g y v e n u s i a m skirtingai
nusiskundimų — privalo būti
vaistai veikia
nedelsiant nuodugniai išti
Komunistus mes gerai pažįs
riami dėl galimos, tokį krau
Medicina dar tikrai nežino, tame. Jie yra sutvėrimai, ne
jospūdį sukeliančios ligos. Tais dėl ko pensininkai skirtingai turį moralės. Kol jų pasaulis
nepažino, žmonės galėjo ra
miai gyventi. Iliustracijai yra
puikus pavyzdys M. Szcze
panski, buvęs Lenkijos propogandos ministeris. Žinome,
kad Lenkijoje mėsa ir jos pro
duktai gaunami pagal kor
teles ir reikia ilgai stovėti ei
lutėse.
Szczepanski
turėjo
privilegiją ją gauti be eilės,
Šviežią tiesiog iš artimiausios
skerdyklos ir tai pirmos rū
šies. J i s turėjo keletą vilų pir
maeiliuose Lenkijos kuror
tuose, gyveno šalia Varšuvos
nacionalizuotuose bajoro rū
muose, kuriuose buvo 33 kam
bariai ir kurių priežiūrai ir ap
tarnavimui jis išleisdavo per
Kultūrinė* programos vienas dalyvių Vincas Kuliešius viešnių įfl
metus 30,000 dol. Buvo įsi
t>viflk£e tarpe: visi patenkinta gera nuotaika .Sodybos" pažmonyje
gijęs Kenijoje, Nairobi mieste,
Nuotr. M. Nagio

MARKSISTINIAI
MILIJONIERIAI

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

I š v a d a . Išmintingai elkimės
kovodami su svarbiausiu sa
vo sveikatos priešu — pakeltu
kraujospūdžiu. Mažinkime
savo svorį, rūpestį ir druskos
vartojimą. Tas daug padės. O
jei reikės vaistų — juos varto
kime pagal gydytojo nuro
dymą.
Daugiau apie tai kitą kartą.
P a s i s k a i t y t i . Cardivascular Reviews and Reports, Vol.
I, No. 8. November 1980.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais dol.)
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

.

Atlikę anksčiau nurodytus
pratimus, mankštinkitės toliau
be kojų pirštų atramos —
stiprinkite pilvo raumenis,
tuomi mažinsite strėnų skaus
mus.

3 men.
$17.00
$18.00.
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik is anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

Vandens gėrimas nepadaro iimiiiiiiiiitmiiiiirmnniiii
žmogaus nei ligoniu, nei įsisko
JURGIS JANKUS
linusiu; nei žmonos — našle.
J. Neal

Anapus Rytojaus
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Mankšta

*/2 metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

.

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
m
VINCAS BRtZGYS
Teisia daktarai
2458 W. 69th St., Chicago, m
Visi teL 778-8000
Valandos pagal susitarimą

Romanas
206 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73.
SI. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių.
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———scasa—
Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS
Akuierija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medkal Building). Tel LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien l 3 vai • 6 8 vai vak jfskyrus
treč Sešt 12»ki4val popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

Tel ofiso HE 4 5849. rez 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS

Gulėk ant nugaros ištiesto
mis rankomis ir kojomis. Kel
kis ir paliesk pirštais kelio gir
nelės pradžią.
Keldamasis
iškvėpk ir vėl atsigulk. Pradėk
pakartodamas tik tris kartus.
Pamažu didink pakartojimą —
vieną kartą didindamas kas
savaitę — pasiek iki (daugiau
siai) dešimt pakartojimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Va. Kasclen nuo 10 v. ryto ik: 1 v C D
vai ryto iki 3 vai popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919
Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs HE 4 1818; Rez PR 6 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Specialybe vidaus ligos
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street
Tel - CR 6-2400
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir
Vai
praud
anfcad ketvirtad • oenktac!
7 9 anfad trpenKt 10 4 šeštad 10 3va!
3 'M: 7 v D D Tik SuS t d f u s

Ofs. tel 735-4477: Rez. 246 0067

DR. E. DECKYS
dėl safari specialius namus,
kurioje yra didžiausias pasau
lyje laukinių žvėrių parkas,
apimąs 20,000 kv. km. Pačioje
Varšuvoje laikė kelis apar
tamentus su tarnais ir tarnai
tėmis, prie kurių buvo įruošti
maudymosi baseinai su stiklo
dugnais, barais ir t.t. Savo
naudojimui laikė tris lėk
tuvus, vieną malūnsparnį ir 7
automobilius, dvi jachtas, ku
rių išlaikymui iš radijo ir TV
įmonių nusukdavo kasmet po
10,000 dolerių.
Iškilus sukčiavimui ir jį pa
traukus į teismą, M. Szcze
panski. pasičiupęs jachtą, ban
dė pabėgti į užsienį,, bet
pakrančių kariškos sargybos
buvo sulaikytas. Visi ko
munistų partijos aukštieji pa
reigūnai yra marksistiniai
milijonieriai, nes sugeba liau
džiai apdumti akis.
P. Indreika
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiimHiinimmi
PMt Ar. BRONIO t. KASU)

THE BALTIG NATIONS
aaujM anglų kalboje veikalą* ko
rl sudaro trya dalya Pirmoji patallda Baltijos Valstybių istorija.
bei politinę struktūrą, antroji
saugumo siekiu* sritinėje tategra
djoje. trečioji - n D karo įta
koa analize tautiniu ir tarpt«uti
mu požiūriu Veikalas graliai ii
teartas ir tinka bet kokia proga
amarikteilams {teikti kaip dovana
Kaina $12.00. 320 pusi Ufrakvti
pasta
DRAUGAS, 4S4S West « M

m.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Vdiandos pagal susitarimą

Ofs. 742 0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos paga! susitarimą.

Tel 372 5222. 236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5893
Specialybė Akiu ligos
3907 Mest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO VVABASH AVE

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

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

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedz<e Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
000S LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACnCE

1407 So. 49tn Couri. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč iršešt

Vaidos oagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 W 71st St - Tel 737 5 1 4 9
Vai paga! susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr l 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS
4912 W. 14th Street
Cicero. Illinois

Tel 656-2441
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St. CMcage
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 tk. 1 vai
Tel RElisnce 5 1 8 1 1

0R. WALTER J . KIRSTUK

Lietuvis gydytoias
3925 West 59th Sfeet
ttttnols gyrentojsi prideda 6f> Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
mctomilų \r penfantfmo išlaidoms vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
^fMitntn •• M III • i* • i H 11 m i tu nu imi miittuždaryta

Ofiso tel 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U RGAS
2454 W*st 71st Street
Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus^
Ofs tel 586 3164: nsn* 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 We»t63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

r * Sovietų statistikoje

nesiprašysiu
įleidžiamas. prasminga. Kiek to vadovavi
Slaptažodį žinau". Sakė mo galėjo būti be to, ką čia
slaptažodį — ir vėl ne tą! Bet pasakiau, liudija dar pora epi
Kauno Radiofono užėmimas ir veikla sukilimo metu
aš jau nieko nesakiau. Abudu zodų.
skaniai iŠ ano įvykio pasi
Kai po d e k l a r a c i j o s
BALYS GRAŽULIS
Sakau, kad ir mes esam juokėm).
(Tęsinys)
paskelbimo išėjau į kiemą,
apsivilkę. Jaunas blondinas apsupti, kad kareiviai negir
Paskui sako:
Ryšys su Aktyvistų štabu ir pamačiau vieną mano vyrų —
— Įvykiai užbėgo fronto be kepurės, kiti du skrybėlėti. dės, jog radijas veikia.
— Kaip negirdės? Garsin vėl nutrūko. Daugiau nega Nacevičių — vis dar verkian
P a č i ų S o v i e t ų į s t a i g ų rusinimas.
štabui už akių, ginkluotos Šitaip mėgo rengtis čekistai.
vome nei jokių įsakymų, nei tį.
skelbiami statistiniai duome
Labiausiai surusinta Kaza pagalbos nelauk, nes neįma Lakydamas ranką kišenėje tuvai po visą miestą.
informacijų. Nežinojome kur
— Brolį paskyrė vidaus
nys, nors jais ir ne visada chijos respublika. Ten rusai noma žadėto būrio surinkti.
— Garsintuvus išjunkit, —
ant
pistoleto,
klausiu,
ko
jie
randasi
Štabas,
nei
kur
laiki
reikalų
ministru, o tu žliumbi.
galima tikėti, leidžia mums sudaro jau 40,8 proc., patys Net pats štabas vienas kito
patariu.
nori.
noji
Vyriausybė.
Aš
dar
maniau man protekci
susidaryti pakenčiamą vaizdą kazachai tik 36,0 proc. visų nesugaudo. Tvarkykitės patys.
Bet jie ne ir ne. Tada pulki
Apyjaunis
vyras,
su
plačia
Vos himno garsams nuaidė ją padarysi, — pajuokavau.
apie tos Šalies gyvenimą. 1979 gyventojų. Rusų procentas dar Tave Stabas paskyrė Radio
ninkas Vėbra ištraukia iš
bryle
skrybėle^
prisistato:
jus,
Kauno gatvėse prasidėjo
— Mano brolį prieš savaitę
m. sausio mėnesį visoje Sovie padidėja ligi 50 proc., jeigu prie fono Komendantu. Savo galva
mano rankų telefono ragelį ir
—
Aš
esu
Anupras.
kautynės.
Pradėjo
skambėti
išvežė
į Sibirą, — atsakė jis
tų Sąjungoje, taigi ir okup. Lie jų priskirtumėm kitus slavų už jo saugumą atsakai! —
šaukia stoties viršininkui:
—
Gerai,
—
sakau.
—
O
kaip
telefonai.
tyliai.
tuvoje buvo pravestas visuo tautybių kolonistus.
pagrasino.
— Klausyk, tamsta, ir mes
tamstos pavardė?
— Kur vyriausybė? Kur
tinis gyventojų surašymas.
čia atėjom mirti. Įsakau įjung
Ar
kas
skyrė,
ar
ne,
bet
jau
Trečią dieną, jau vokie
Aktyvistų
Stabas? Vieni
Antroje vietoje šioje srityje
Lietuvoje jis pokario metais
— Du, du,... — ir toliau ne ti! Ir jei nevykdysit, tai vėliau
buvo
aišku,
jog
radiofono
čiams
esant Kaune, į radiofo
šaukiasi
pagalbos,
kiti
prašė
buvo trečias iš eilės. Pirmieji du „pažangiausia" yra, visų mūsų
būsit sušaudyti!
žino.
gynimą
man
reikia
organi
ną
atėjo
aukštas, lieknas,
buvo 1959 ir 1970 m. Duo nelaimei, Latvija. Rusų ten yra
Tai padeda, pasigirsta radi- instrukcijų. Dar kiti klausė, viduramžis vyras. Su savim
Visi trys pasitaria. Vėl sako
zuoti.
Taip
atsitiktinai,
aplin
menys skelbiami oficialių įstai jau 32,8 procentai. Pridėkime
jo siųstuvo z v i m b i m a s . kur yra vokiečiai, kas darosi tempė didoką lagaminą. Atro
numerį ir vėl ne tas.
fronte? O mes patys nieko
gų atskiromis dalimis. Šiomis prie jų dar kitus slavus: gudų kybių verčiamas, pasidariau
— Tokio Anupro aš nepažįs Technikas įjungia mikrofoną nežinojome. Visiems liepiau dė pavargęs, dulkėtas. Jis
radiofono
viršininku.
4,5
proc.,
ukrainiečių
—
2,7
dienomis mus pasiekė naujas
ir Algirdas Griškėnas, mano
teiravosi, kur yra ministrų
— Tai jūs čia ruoškitės tu, — sakau jiems.
atsakyti:
leidinėlis — „Lietuvos TSR proc., lenkų — 2,5 proc., gau
paskirtas
pranešėju,
pradeda
Vėl
kalbasi,
vėl
kitą
numerį
kabineto būstinė. Kai atsa
gyventojai — 1979 metų sąjun sime 42,5 proc. slavų tautybės transliaciją pradėti, nes tuo
—
Klausykite
radiją.
N e
Aš
transliaciją.
Buvo
birželio
kėm, jog mes nežinom, vyras
&
• sargybiniai
ginio gyventojų surašymo duo gyventojų, kai pačių latvių ateis Štabo įgaliotinis, - tęsė * • « *
Reikėjo ką nors sakyti per nusiminė, smukte susmuko
mėn. 23 d. rytas 10 vai. 35
Vanagaitis.
—
O
štai
čia
tavo
išsitraukiam
pistoletus.
Tada
menimis". Išleistas „Minties" Latvijoje priskaičiuota tik 53,7
radiją, reikėjo vaizduoti žinan ant lagamino. Sėdėdamas ant
min.
leidyklos Vilniuje. Pateikti duo proc. Atrodo, kad artėja laikas, ryšininkas su štabu, - paro- pagyvenęs vyras sako:
čius, kelti ūpą, padėti. Tai
pasisakė
esąs
— Dėmesio! Dėmesio! Kalba patys fabrikavom fronto lagamino
menys duoda mums progą kai latviai savo žemėje nebe dė į jaunuolį. — Tik jis infor _
Dotnuvos
2.
Ūkio
Akademijos
macijas
ir
įsakymus
atneš.
Tautieti,
aš
esu
pulkiLaisvosios Lietuvos radijas pranešimus, skelbėm instruk
sustoti prie kai kurių skaičių, sudarys gyventojų daugumos.
Nieko
kito
be
slaptažodžio
ninkas
Vėbra,
o
jis
—
rodo
į
su
Kaunas.Tuoj kalbės Lietuvių cijas. Juk buvo aišku ką dary profesorius Balys Vitkus.
nors šio surašymo duomenis
neįsileiskit.
Tavo
slaptažodis
manim
kalbėjusį
vyrą,
—
yra
Toliau sovietinės respubli
Aktyvistų Fronto įgaliotinis ti: eiti į darbovietes ir jas
esame ne kartą šioje vietoje
Fronto Leonas Prapuolenis.
yra
Anupras
2222.
Na,
laikyLietuvių
Aktyvistų
— Kai išgirdau per radiją,
kos,
pagal
jose
esamą
procen
analizavę. Pradžiai sustosime
saugoti, organizuoti kovos
įgaliotinis Leonas Prapuo
kad
esu paskirtas Žemės ūkio
kitės!
—
paspaudė
ranką
ir
tinį
rusų
skaičių,
šitokia
eile
Prapuolenis pradėjo įspū
prie t a u t i n i ų
problemų
lenis, ten leitenantas Lukoše dingu balsu skaityti nepri būrius viešųjų pastatų apsau ministru, tuoj sėdau į mašiną
išėjo
kartu
su
savo
palydovu.
rikiuojasi:
Estija
—
27,9
proc,
Sovietuose.
gai, pliekti priešą, daboti tvar
vičius. Mes atėjom atsišauki
Kirgizija — 25,9, Ukraina —
Tuoj liepiau technikui mą į tautą paskelbti. Ir tą klausomybės atstatymo dekla ką. Visi per sukilimą skelbti ir išvažiavau į Kauną. Kiek
1979 m. duomenimis visoje 21,1, Moldavija - 12,8, paruošti aparatūrą translia
raciją, o mes keliese stovėjome pranešimai buvo mūsų pačių pavažiavus vokiečiai mašiną
prakeiktą
slaptažodį
užmir
, Sovietų Sąjungoje suskaičiuo Turkmėnija — 12,6, Gudija — cijai. Pasitikrinau radijo sto
aplink jį kvapą užgniaužę.
rašyti ir skelbiami, lyg tai atėmė, tai pėsčias atėjau. Ir
šom!
Tautieti,
ar
dėl
šito
turi
dabar nežinau kur eiti.
ta 262,436,000 gyventojų. Iš jų 11,9, Uzbekija — 10,8, Tadžiki tyje. Įspėjau būti pasiruošus.
Kai po jo kalbos pasigirdo
visas reikalas pražūti? Tautie per radiją himno garsai, aša būtų LAF Štabo instrukcijos.
rusų tautybės buvo 137,397,- ja — 10,4, Lietuva — 8,9, Azer Ir vėl laukiame. Neateina.
ti, tikėk ką sakau, — karštai ros pradėjo byrėti mūsų Savarankiškai veikėme dvi
Kažkas iš klausiusių pasi
000, kitų tautybių — 124,688,- baidžanas — 7,9, Gruzija—7,4.
Artėja aštunta valanda. kalbėjo pulkininkas Vėbra.
dienas, iki susiformavo Kauno
sakė
žinąs ministrų pirminin
000. Vadinasi, rusai sudarė Mažiausia rusinimo banga yra Radiofono tarnautojai renka
skruostais. Stovėjom išsi komendantūra ir pradėjome
ko
pareigas
einančio Juozo
apie 53 proc., nerusų tautybės palietusi Armėniją, kurioje si į darbą. Paskaito užrašą ant
tempę lyg parade ir pasi gauti Komendanto, pulki
Ką
daryti?
Patikėjau.
Nuė
Ambrazevičiaus
adresą, nes
rusų
tautybės
gyventojai
— 47 proc. visų gyventojų.
durų ir eina šalin. Kai kuriuos jom tiesiai prie mikrofono. Bet kukčiodami verkėme.
ninko Bobelio, pranešimus.
esąs
jo
kaimynas.
Liepiau jam
sudaro tik 2,3 proc., kai pačių liepiu savo vyrams pasivyti ir
Kambario langas buvo Tuo pačiu metu mus prisi
--.
čia
Martynas
man
sako,
jog
ten
ministrą
nuvesti.
Po rusų gausiausia skai armėnų yra 89,7 procentai.
atvesti per kiemą ir per užpa himno plokštelės nesuranda. atvertas ir per jį išgirdome minė ir laikinoji Vyriausybė.
čiumi tautybė yra ukrainiečiai
skambant Tik tada ėmėme oficialias
kalinį langą į vidų. Stebiu pro Archyve nėra. Matomai bolše Laisvės Varpą
Koks ten galėjo būti vado
* * *
— 42,3 mil. Tačiau toli gražu
užuolaidos kraštą ir mėginu vikai sudaužė. O kaip čia Karo Muziejuje. Tada prane insturkcijas skelbti.
vavimas, jei štabo nariai viens
Ukrainoje gyveno ne visi ukrai
spręsti, kuo pasitikėti, kuris transliuoti be himno. Vienas šėjas sušuko į mikrofoną:
kito negalėjo rasti. Vyriau
niečiai —jų ten priskaičiuota—
Nors aplinkui virė kauty sybė nežinojo, kur jos nariai,
— Klausykite, Laisvės Var
čia reikalingas. Jau yra vyras sako turįs namie. Siun
Didžiausias Pabaltijo vals pranešėjai, technikai, reži36,5 mil. Taigi beveik 6 mili
nės, radiofono, nei radijo sto gi ministrai nesurado vyriau
pas skamba!
jonai ukrainiečių gyvena kitose tybių miestas yra Latvijos sorius, keli administracijos čiu jį atnešti. Vėl laukiam. Tuo
ties niekas nepuolė. Mes patys sybės. Net pats LAF vadas ir
respublikoje, kur dažniausiai sostinė Ryga. Ji virtusi jau tarnautojai, pora mašininkių. metu pasigendama ir atsi
Iškišo mikrofoną pro langą į kautynes neįsijungėm, mūsų ministrų pirmininkas pulki
šaukimo
vertimų
į
kitas
jie yra prievartos būdu kolo- 835,000 gyventojų didmiesčiu, Pagaliau atėjo ir mūsų būrelio
ir laikė. Dabar ir eterio bango tikslas buvo saugoti radio ninkas Škirpa namų arešte
nizuoti. Toliau kitos tautybės kurio daugumą sudaro rusai. vadas Martynas Kiliausius. kalbas. Juk bus skelbiama ne mis nuskrido varpo gaudi foną, ne rusus šaudyti. Jie gi Berlyne sėdėjo. Pagaliau, neži
pagal savo didumą šia eile Po Rygos eina Vilnius — 481,- Bet viršininkas jau aš čia esu. vien sau, reikia kad ir pasau mas.
nežinojo, kur mes esame, nau, ar iš viso galima būtų
rikiuojasi: uzbekai — 12,5 mil., 000, tada Estijos Talinas — Paprašiau jį rūpintis progra lis žinotų. Bet įgaliotiniai atė
Po to buvo skaitomi dekla kalbos nesuprato, tai nors ir tokiam sukilimui vadovauti,
jo be himno ir be vertimų. Tuoj
racijos vertimai ir paskelbtas girdėjo, manė jog tėvelį Stali kada spontaniškai sukyla visa
gudai — 9,5 mil., kazachai — 430,000, Kaunas — 370,000, ma, o pats ėmiau organizuoti
prasideda darbas. Pulki
Karaliaučius
—
355,000,
Gardi
v y r i a u s y b ė s ną garbinam, o maršais juos ' tauta, kada įsakymų nelauk
6,5 mil., totoriai — 6,3 mil., azer
rediofono apsaugą. Vartus ir ninkas verčia į anglų kalbą, į laikinosios
nas
—
195,000,
Klaipėda
—
sąrašas. Mūsų uždavinys buvo drąsinam.
baidžaniečiai — 5,5 mil., armė
vėl užrakinau.
dami vyrai imasi ginklo, kai
prancūzų — Algirdas Griškė176,000,
Šiauliai
—
118,000,
atliktas, būtų buvę galima ir
nai — 4,1 mil., gruzinai — 3,6
Kai antradienio vakarą į nesuvaldomi berniokų būriai
nas,
o
į
vokiečių,
tik
ką
iš
kalė
mil., moldavai — 2,9 mil., ta Daugpilis — 116,000, Liepoja—
Štabo įgaliotino vis dar jimo išsilaužęs, buvęs radio pasitraukti, bet kol mūsų nie- Kauną įžengė vokiečiai, mies- švaistosi priešą pliekdami.
džikai — 2,9 mil. Dvyliktoje vie 108,000, Tartu — 105,000, Pa nėra. Jau devynios. Mūsų neri
kas nepuolė, leidome žygio tas jau buvo išvalytas, bet mes
nevėžys — 102,000 gyventojų. mas auga. Cia dar Donelaičio fono technikas Vytautas dainas ir maršų muziką. Kas dar
Nežiūrint to, nepaisant kad
toje yra lietuviai — 2,8 mil.
^eną naktį budėjome
Vanagas, Prapuolenio pade
nebuvo
vyriausios sukilimo
pusvalandį kartojom Prapuo- parengtyje - tris naktis ir
Surašymo metu Lietuvoje su gatvėje sustoja tankų: kolona. damas.
Bet ne visi lietuviai gyvena
vadovybės,
sukilimas pavyko,
lenio kalbą ir himną. Kalba d į e n a 8 nemiegoję ir nieko
0 prie radiofono, Daukanto
okupuotoje Lietuvoje. Taip skaitytos 901,000 šeimų. Pagal gatvėje, ant šaligatvio ilsisi
visi
jo
tikslai
buvo pasiekti.
Bebaigiant vertimus vienas buvo užrašyta į plokštelę, tai nevalgę išbudėjome. Po poros
Sovietų Rusijoje (Sibirą įskai savo didumą jų buvo: 2 as
prisistatė Radiofono Pavyko todėl, kad sukilo visa
yy^j atbėga gaiik- kartojant atrodė autentiška. įienų
tant) suskaičiuota 138,700 menų — 287,000, 3 asmenų — pėstininkų batalijonas. Esame m a n o
Nuotaika
buvo
pakili,
mirtis
direktoriumi
paskirtas Petras tauta, kad jos vaikų drąsa ir
lietuvių, Latvijoje — 37,800, 263,000, 4 asmenų — 229,000,5 lyg ir apsupti. Ilgiau laukti darnas, kad himną surado, nieko negąsdino.
Babickas,
ir
aš
savo viršinin- pasišventimas neturėjo ribų,
negalima. Pasišaukiu radio- Berenkant į krūvą išbėgusių
Kazachijoje — 11,000, Ukrai asmenų — 82,000,6 asmenų —
kad niekas nebijojo mirti.
fono tarnautoją, jauną poetą k o m u n įBt ų dokumentus buvo
Po transliacijos Prapuolė- kavimą baigiau.
noje — 9,700, Gudijoje — 7,000, 26,000, 7 ir daugiau asmenų — Algirdą Griškėną ir sėdame įgaužtas
Todėl
tas sukilimas liko švie
direktoriaus stalčius nis su pulkininku Vėbra išėjo,
Sukilimui pasibaigus, po
Estijoje — 2,400, Uzbekijoje — 14,000. Vidutinis šeimos dydis atsišaukimą į Tautą rašyti. ^
siausiu
įvykiu Lietuvos isto
o leitenantas Lukoševičius kelių savaičių, suskilo Aktyten ^ popieriais, pačiame
1000, kitose respublikose — — 3,3 asmenys.
rijoje.
Jo
dvasia šildė miško
Pradėsime patys. Mums bebai- dugne, himno plokštelė!
prisidėjo prie mūsų apsaugos vistų Frontas. Prasidėjo dali3,000.
brolį
kovoje
su okupantu, ji
Gausiausios
šeimos yra giant rašyti atbėga vartų
būrio. (Šioje vietoje noriu įterp- nimasis nuopelnais, kūrėsi
Jau dešimta valanda ir 30 ti, kad Leoną Prapuolenį vėl mitai. Buvo pasakojama, kaip šviečia lietuvio kelią į laisvę.
Kas liečia Latviją, ten lietu mahometoniško8e respub sargybinis ir sako, jog atėjo
viai daugiausia gyvena iš senų likose: Tadžikijoje — 5,7 asm., trys įtartini vyrai ir nori su min. Viskas tvarkoje, galima sutikau tik keletą mėnesių tas ar kitas užėmė radiofoną,
pradėti. Paskambinu į radijo prieš jo mirtį, per saulių kultu- Užėmė po aršių kovų, didvylaikų. Gudijos Uetuvių skaičius Turkmėnijoje ir Uzbekijoje — komendantu pakalbėti.
5,5
asm.,
Azerbaidžane
—
5,4
Priėjęs prie vartų matau tris stotį, kad įjungtų siųstuvą. O rinę savaitę Dainavoje. Jis ten riškai. Pasigiriama sukilimui Kad numirsiu, man pakaskit
(7000) sovietinės statistikos
asm.
Mažiausios
šeimos
yra
buvo atvykęs skaityti paskai- vadovavus. Deja, tikrovė daž- ant Šventosios upės kranto,
vyrus. Du jauni ir vienas jau iš ten šaukia:
aiškiai sumažintas. Dėl vyk
Latvijoje
ir
Estijoje
—
3,1
asm.
— Ar jūs iš proto išėjot? Mes tą apie sukilimą. Pamatęs nai būna gerokai papras- kad matytų kapas sodžių,
vyresnio amžiaus. Visi trys
domos prievartos lietuviai bijo
auliniais batais, kariškomis esame apsupti. Aplink pilna mane atpažino ir šypsodama- tesnė. Paprastesnė, bet ne ma kūdikėlis kur užaugau...
jo užsirašyti lietuviais ir dau
Nors
lietuviai
sovietiniai
va
gia iš tolo šaukė: „Šį kartą žiau graži, ne mažiau
Jonas Biliūnas
kelnėmis ir tamsiais švarkais kariuomenės.
gumas jų užsirašė gudais,
deivos
ir
giriasi
„aukštu
moks
rusais ar lenkais. Iš tiesų Gudi
joje šiuo metu dar gyvena 30 - lo ir jo lygio pakilimu, tary
y » TTTf\
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revolverį ir jį pagriebusi išbėga į svečių kambarį- poilsis. Tai jos užuovėja nuo kartaus gyvenimo. Tai
50,000 lietuvių. Pačioje Lie binės valdžios metais", tačiau
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Vitušis trenkia stiprų antausį Rugsėnui, kad tas net jos paguoda, jos nusiraminimas". (105 psl.)
tuvoje surašymo metu lietu sovietinė statistika rodo, kad
pargriūna. Gindamasis nuo Vitušio, Rugsėnas svieTačiau ne visos moterys taip galvoja. Štai viena
viais užsirašė 2,712,000 gyven šioje srityje Lietuva iš visų 15
džia stalinę lempą, bet nepataiko, tik su daužo lempą, visai kritiškai žiūri į meilę ir laimę: „Meilė nėra
tojų (80 proc.). Pažymėtina, kad respublikų užima paskutinę
Vitušis kėsinasi trenkti kėde į galvą Rugsėnui. Tada malonus žaidimas, o laimė — tai tik susidėjusių
Karaliaučiaus (Kaliningrado) vietą.
Aliutės paleistas šūvis parkerta Vitušį, bet mergaitė aplinkybių, tai tik lemties, likimo žaismas". Ir tos
srityje, kuri kaip žinoma pri
ir pati apalpsta. Atvykusiai policijai Rugsėnas moterys, kurios meilę sutapatino su laime, labai skauIš aukščiau paskelbtų
PR. NAUJOKAITIS
7
skirta sovietinei Rusijai, lietu
pareiškia, kad jis gindamasis nukovė Vitušį, bet vis džiai nusivylė. Štai „Dienoraščio" Bronytė, jos
viais užsirašė 19,600 gyven- duomenų matome, kad sovie
Dėdė Rugsėnas labai nuoširdžiai rūpinasi savo tiek suimamas, bet iš kalėjimo netrukus palei- pamilto Kazelio išviliota iš aštuntos gimnazijos
tinių rusų pavergti kraštai yra
džiamas už užstatą. Mergaitė gauna stiprų nervų klasės, ištekėjusi už jo, labai greitai patiria jo neišgerokai aprusinti, bet nesu seserėčia, jai siunčia pinigų, lietuviškų knygų, rašo
sukrėtimą ir gana ilgai serga. Tik draugystėje su dak- tikimybę, ne tik vyro atšalimą, bet ir Žiaurumą. Brorusinti. Visose „sąjunginėse" gražius laiškus. Su savo nesimpatiška ir patvirkusią
• * •
taru Daubaru pamažu atsigauna ir grįžta į normalų nytės laimė greitai sudužo, anksčiau kalbėti gražus
respublikose neapykanta rusiš žmona Marija Vasilievska peraiškina. Ta susideda su
Kazelio žodžiai virto skaudžiais akmenimis. Bronytės
kiems prispaudėjams yra išau Vitušiu ir rūpinasi, kaip galėtų pakenkti profesoriui. gyvenimą. Rugsėnas teismo išteisinamas.
Kai pas Rugsėną apsigyvena mokslą baigusi Aliutė,
Ir šiame romane yra gražios meilės motyvų, ypač laimė sudužo, bet ji pati kančioje nepalūžo. Užsi1979 m. surašymo duomenys gusi. Visa tai silpnina Sovietų juodu tuoj paskelbia gandus, kad Rugsėnas įsitaisė
augino dukterį, o ji pati tapo garsia siuvėja. Bet ne
duoda mums progą apžvelgti, imperijos galybę ir artina jos gražią meilužę. Ji traukia ir Vitušio akį. Buvusi įdomus jaunos mergaitės vidinis brendimas. Krimi visos moterys tokios ryžtingos ir valingos.
nalinis elementas sustiprina intrigą. Paliečiama ir
kiek
atskirose
sovietinėse griuvimą.
Rugsėno žmona žada vėl grįžti pas vyrą, kad galėtų iš visokių prie valdžios prisiplakėlių, savanaudižų, be „Glūdučių" Onutė, net aukštąjį mokslą baigusi,
respublikose yra rusų, o tuo
ištekėjusi tapo tik bevaikės šeimos, tai yra, vyro tar
b.kv. namų išvyti iš kažkur atsiradusią gražuolę. Aliutė moralės žmonių problema. Tik krinta į akis autorės naite. Ji vyksta atostogų į tėviškę, kad čia brangiais
pačiu ir kaip toli yra pažengęs
pasirodo labai gera šeimininkė. Ji sugeba už mažus šališkumas. Teigiamieji veikėjai — beveik be žmogiš
pinigus gaminti skanius valgius. Aliutė įsižiūri gatve kų silpnybių, o toks Vitušis ir Marija Vasilievska yra atsiminimais atsigautų. Bet brolienės ir jos tuščia
pro jų namus praeinantį labai įdomų, simpatišką įsikūniję šėtonai, pikto atstovai. Kompozicijoje ir vidurių draugių, klastingai iš tėviškės išvaroma.
L E N K I J O J E LIETUVIŲ ŠVIETIMO REIKALAMS
žmogų. Netrukus paaiškėja, kad tas žmogus yra stiliuje jau jaučiamas rašytojos įgudimas. Dėl to Neatrodo, kad Onutė turėtų valios savo šeimoje atsi
tiesti. Kartais tik fatališkas atsitiktinumas suardo
,, T R O K Š T A
POPIERIAUS"
kaimynystėje gyvenąs daktaras Tomas Daubaras. romanas pririša skaitytoją.
gražius meilės santykius ir tikėtą laimę. Novelėje „O,
Jis susipažįsta su Aliute, pradeda užeidinėti į
jeigu" vidutinio amžiaus moteris skundžiasi, kad jos
Rugsėnų butą. Abu vienas kitam patinka.
Lenkijoje lietuviai gyvena
mokytis gimtosios kalbos.
sužiedutves su būsimu ministeriu suardė nelai
išsisklaidę po visą kraštą, bet Deja, mokykloms trūksta
Bet „voras" Vitušis ir „vore" Marija Vaislievska
DVEJOPA MEILĖ
mingas atsitikimas, kai ji nepadoraus, bet pažįstamo
Seinų krašte lietuviai gyvena vadovėlių lietuvių kalba.
pina pinkles, kaip Aliutę iš dėdės namų išgyvendinti.
Knygoje „Dvejopa meilė" (1938) yra vienuolika žmogaus buvo įsiviliota į jo butą, neva fotografijoms
nuo senų laikų kaimuose ir
Dėdė, norėdamas padaryti buvusios žmonos intri
lietuvių kultūros draugijos goms galą, pasikviečia į namus Vitušį ir jam pasako, novelių. Daugumos novelių branduolys yra nelai- atiduoti. Tas žmogus, neįveikęs merginos meilimiestuose. Punske yra gimna
. w w . pareiškia,
>«,...-— kad
— mingos meilės istorija. Rašytoja dažniausiai vaiz- kavimu, pats netikėtai nusišovė. Skandalas išėjo
zija su dėstomąja lietuvių kal leidžiamas žurnalas .Aušra" kad Aliutė yra jo duktė. Tada Vitušis
gali
spausdinti
tik
4,000
egz.,
ba. Seinų krašte dar yra dvi
nuo dabar jis pasirūpinsiąs savo dulkterimi^Rugienas d u ° J a *?*** mo*n*: k u į o m V m e U ė ! 7 * Ę T T ™ 0 viešumon, rašė laikraščiai, mergina net buvo
lietuvių vidurinės mokyklos ir nes Lenkijoje, kaip ir okupuo pasako, kad ji yra įdukrinta ir jos niekam neatiduo- tikslas ir laimės nesėja Bet dažniausiai meflė atneš* kaltinama nužudymu, ir parengtos sužieduotuvės
trys pradžios mokyklos. Be to toje Lietuvoje, „trūksta popie siąs. Tada Vitušis grasina į šeimininko krūtinę
ftJ""*?
". ^ " ^ I f f f *]*?* m<**£ £?• S S i 8 i r o riaus"
lituanistiniams
leidi
k
a
l
b
a
:
M
o
t
e
r
ten yra keturios lenkų mokyk
atremtu revolveriu. Dėdės gelbėti į kambarį įšoka
»
» * k m c U * d a r o lam^f^'Myl*^
***
(Bus daugiau)
niams.
los, kuriose lietuvių vaikai gali
Aliutė. Ji stipriu durų atidarymu išmuša iš Vitušio mylimai - štai kur moters laimė! Meilė - tai moters
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D R A U G A S , antradienis, 1981 m. birželio mėn. 9 d.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

MOSU KOLONIJOSE

Gerbiamieji,

CLASSIFIED ADS

"Draugo" birželio 1 d. laidoje,
"Dviejuose Horizontuose" skil
SOSCELLANEOUS
B K A L
I I T l t l
tyje, klaidingai
paskelbta, kad
Religinė Šalpa leidžia "Kronikų" į """"""""""""""""'"""'"ii"'""" Savininkas parduoda &jų butų po 6
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santraukas
^ prekil * Patrinkimas nebrangiai kamb. mūr. namą Brighton Parke. 2
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mas. mūro garažas. Skambint
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« v v. h
. sandelio.
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847.0381

Bettendorf, Iowa

su 14 lietuvių kunigų, atvykusių
iš aplinkinių parapijų, ir 3 savie
L I E T U V I A I T A R P T A U T I N I A M ji kunigai. Jaunas vikaras kun. J.
Moskus gabiai tvarkė ceremoni
FESTIVALY
jas.
Kur tų lietuvių nėra? Kaip
Neilgame, bet prasmingame
jokių sutrumpinimų ar pakeiti 2501 W. 69th St, Chieago, tL 60829 it»niiitimmnnmmmnt»ttnwuwmiii
paukščiai iš lizdo išskrenda ieškodami, kur tinkamai nusileisti' pamoksle kun J.Vilčiauskas dėko
mų, jau nuo pirmų]'.: n u m e n u
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
BUTŲ NUOMAVIMAS
ir gyvenimą sukurti kituose že- j jo Dievui už iki šiol suteiktas
leidžia iš eilės atskirais sąsiuvi
TeJ. — 925-2737
tnės kampuose. T a i p išsiskirstę; gausias malones, skelbiant ž m o N a m ų pirkimas — Pardat
niais JAV Lietuvių Katalikų KuVytautas Valantinas
lietuviai ne tik didmiesčiuose, bet j nijai geros valios tiesas pagal
I nigų vienybė. Kronikas anglų IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1U1UU1IUU1UIIIIIIIIIUI
Draudimai — Valdymas
ir Amerikos mažesniuose mies- evangelijų nurodymus. S u dėkin- Waterburio Sv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas kun. Jurgis Vilčiauskas l kalba jau eilę metų be jokių sugegužės 22 <L šventęs savo kunigystes 40 m. sukaktį. Iš k.: kun. Jurgis
teliuose jų randame.
gumu prisiminė savo mirusius tė Vilčiauskas, Simas Kudirka, Gene Kudirkienė ir Marija Sulskienė.
! trumpinimų gauna visi JAV-ių
10% — 90% — 30% p i g i u mokeatt
Birželio 13 ir 14 dienomis ma velius, kurie su meile auklėjo ir
senatoriai,
kongreso
atstovai, u i spdrmudą n u o agnias ir a u t o m o 
Notariatss — Vertimai
žai žinomas miestukas — Betten- įkvėpė tarnauti Dievui ir pašau
Tautimu švenčių proga pasako i J A V ; i u * * * « * •
vyskupai, bilio p a s
High ir Marianapodio kolegiją.
dorf, Iowa, rengia "'International, lio gerovei. Taipgi priminė savo
laikraščių
redakcijos,
Baigęs Šv. Bernardo kunigų semi gilių patrijotinių minčių pamoks- J katalikų
FRANK Z A P O L I S
Festival", kuriam
atstovauja mielą brolį Julių ir sesutę Eleono
veik
visos
atstovybės
Washington,
nariją Rochester, N . Y., 1941 m. lus, primindamas
išvežimus ir
J.
B A C E V I Č I U S
3208Į/ 2 W e s t 95th Street
daug tautų, apylinkėje gyvenan rą su šeima. Pasidžiaugė savo paprie
gegužės 2 2 d. Šv. Juozapo kated šių laikų pavergimo kančių nuo D.C., mieste. New York
čių, kurie savo tautą gerbia su- rapiečiais, kad visad nuoširdžiai
Telef. GA 4-8654
6529 S. Kedzie A v e . — T78-22SS
roje, Hartforde, C o n n . buvo įšven skaudas. Jis priklauso Amerikos Jungtinių Tautų — kiekvieno n u 
veždami parodyti tautiškų dirbi atsiliepia į bet kuriuos bažnyti
iiiimiiiMiiiiimiiiiii
tintas kunigu ir tuoj paskirtas vi Lietuvių Kunigų Vienybei, ku merio Kunigų Vienybė ekspedinių, tautiškų drabužių, tautiškų mus —parapijinius reikalus, t i k i ,
°
.. ,. f. ......
juoja
daugiau
3,000
egz.Jau
46-oji
• • * »-#"•"»<
rioj 6 metus ėjo sekretoriaus pa
ai
i J per paskutinį
- -- . karu pas z y m u j ; l i e t u v i prelatą
šokių, dainų ir valgių.
apgailestavo,
kad
Kronika
anglų kalba baigta
J. Ambotą, Šv. Trejybės parapi- reigas.
3-Jų butų mflr. Evanstone. 20 metų.
L i e t u v i ų š e i m o s , k u r i o s atsto- į dešimtmetį iš šios parapijos n e Gražiai išlaikytas. Arti ligoninių J
Nenuostabu, kad parapiečiai ekspedijuoti.
jon.
v a u s š i a m s u v a ž i a v i m u i yra A . ! turėjom naujų pašaukimų. PriKILIMUS IB B A L D U S
Žinoma, atėjus naujai pogrin
universitetų. $130,000.
įvertindami savo didžiai mielą
Karo m e t u tris metus buvo
Kapačinskai iš Kewanee, Illinois, minęs Šv. Tėvo sužeidimą, skati
Plauname ir vaškuojame
kleboną pilnutėliai pripildė baž džio spaudai, Lietuvių informa
ilMAITIS REALTY
Jų šeimos nariai demonstruos, no \isus melstis už Jo greitą pa JAV kariuomenės kapelionu. P o nyčią. Po pamaldų visi buvo kvie- cijos centras, kuris veikia prie Re
visų rusiu, grindis.
to
vikaro
pareigas
ėjo
Šv.
Marijos
tesurašo* - I n e s m Tas
kaip dažyti ir piešti velykinius sveikimą.
čiami į parapijos salę asmeniškam j ^Sin* 9 ^ P 0 8 - **&<> nelaukęs,
Nscary PuMie
parapijoj
U
n
i
o
n
City,
C
o
n
n
.
ir
kiaušinius. Cdl. J. Kronkičiai, U .
Mišių metu, muz. J. Beinoriaus
pabendravimui ir vaišėms, kurias pasiunčia santraukas angliškai » « • » » » <
2961
WEST
63rd STREET
S. tarnyboj šeima, gyvena Rock vedamas choras gražiai giedojo šv. Andriejaus parapijoj N e w Bri- j
_ I suruošė Lietuvos Vyčiai su talki spaudai, Gal tą aptarnavimą tuT«L
4M-7878
u
asaKaaecs
Island Arsenai, Illinois, dr. A. Pa- lietuviškas giesmes. Auką prie al- tain, Conn., o 1960 metais pa'
ninkais. Atsilankė arti 500 asme- Tėjo korespondentas mintyje.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
reigic šeima pirmiau Cicero ir; ^Haus n e §ė jubiliato brolis Jur- skirtas klebonu į Šv. Antano pa'
Mes tik nenorėtumėm, kad
rapiją
Ansonia,
C
o
n
n
.
1968
meį
\
L
.
.
Chicagoj, dabar gyvena Coal j gį s Vilčiauskas ir sesuo Eleonora
ir kitus kraštus
aK,a
proga visur
pnimta, skaitytojai klaidingai m a n y t ų ,
Valley, 111., Mykolo Šlakio šeima, j Engratt su vyi x Po Mišių jubi- tais perkeltas į Waterburio Šv '
P A R D A V I M U I
kad
L.K.B.
Kronika
anglų
kalba
NEDZINSKAS,
4059 Archer Avenue,
Į kad atsilankę pasveikinti kartu
irgi iš Cicero ir Chicagos, gyvena •liatas su procesija buvo išlydėtas Juozapo parapiją klebonu.
iki
šiol
neišėjusi.
Ją
atskirais
są
Chieago, M. S0632, t a i 927-5980
: įteikia ir dovaną, tačiau jubiliaPARDUODAMI SALIONO BALDAI •
Davenport, Iowa ir motina Ma iš bažnyčios.
Kun. V. Vilčiauskas, nors L i e - ! tas iš anksto buvo įspėjęs, kad' jo- siuviniais jau nuo 1974 m- Ku
geram
stovy. Marquette Parke.
rytė Tarulienė.
Kun Jurgis Vilčiauskas g i m ė tuvoje nebuvęs ir jos nematęs, kių dovanų jam neteiktų, o jei nigų Vienybė be jokių sutrum- niiiiiuiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiuui
Skambint 776-1200
Mes visi kviečiame apylinkės ir
1915 m. kovo m. 5 dieną Duąues- bet jo kalba ir laikysena pavyz kas duos, tai perduos bažnyčios pinimų leidžia ir platina.
M.
A.
i
I
M
K
U
S
tolimesnius lietuvius lankytis ir
ne miestelyje,
Pennsylvanijoje, dingai lietuviška. Turėdamas gra reikalams. V i e n iš to galima spręs
Jus gerbiąs
INCOME TAX SERVICE
susipažinti ateičiai, kad neužVYBAI IB
M O T E B T *
kur tuomet 'š 13,000 gyventojų žią išvaizdą, tiesus, aukšto ūgio ti, koks kilnus Kristaus vynuogy
Kun. Kazimieras
Pugevičius
NOTAKY PUBLIC
mirštumėm mūsų tėvų
"Moti
ir
visad
su
šypsena
veide,
su
kiek
no darbuotojas.
buvo 700 lietuvių. Dar jam m a 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
nos Lietuvos". Lengvai pasiekti iš
žam esant, jo tėveliai persikėlė į vienu nuoširdžiai pakalba, todėl
Linkėtina, kad dar kita tiek m e
Ypač aukštumose reikia, kad
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
REIKALINGI
GABŪS
Chicagos, važiuojant į vakarus,
GIMINIŲ ^kvietiniai, pildomi
VVaterburį, kur jis lankė Šv. Juo- santykiai s u parapiečiais gana šil- tų nenuilstų sielovados veikloje.
koja s t o v ė t ų tvirtai.
A P S U K R Ū S ZMONRS
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Int. nr. 80 iki Int. nr. 74 iki Exit,
A. Čampė
zapo parapijos mokyklą, Crosby ti ir sėkmingi.
E. Heilo
i
kitokia blankai.
Turėsite
dirbti [vairiomis valandon
Spruce Hills Drive, Bettendorf,
iiinnnmrmrrmiiniiiiiiiiuiuiiiimiiiiiiii
galimybe gerai uždirbti ir apsipirkti
Iowa, iki Middle Road School.
27 SMILGOS Apsakymai. A Giedrius. 1969 m. 204
llllllillllilllllllllllllllllllliuilllllllllllllllll
Iki pasimatymo!
su nuolaida — 50% įvairių kompani
psl. Kaina
$4.40 j
Leokadija Tarulytė-Šlakis
jų prekėmis. Busite pats ant savęs bo
Gantas nedidelis kiekis "Nidos" išleistų knygų:
28. KARNAVALO AIKŠTĖJE Novelės. Juozas Švaistas.
j
sas. Skambinkite nuo 3 iki 5:30 vel.
1. PIRASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
1972 m. 284 psl. Kaina
$5.00
vakaro.
METIS 1918-1&28. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis,
29. PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė Rūta. 1968 m. 206
TeL 436-9667 — V A C Y S
J. Purickis, J. Savickis, M- Yčas. 1955 m., 174 psl.
psl. Kaina
$4.40
L B APYLINKĖS VALDYBA
iiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMUfnuiMii!fSftiTifi
•
•
•
•
•
• •
$3.30 30. BAUSME. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 1980
Nauja LB Waukegano apylin 2. DfiL MŪSŲ SOSTINES. Mykolas B i r ž i š k a (Js Vil
m 150 psl. Kaina
$7.70|TeJ. S76- 1882 arba 376-59M
kės valdyba, išrinkta visuotinia-!
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 2 4 6 psl. K a i n a $4.40 31.-ILGOJI NAKTES. Novelės. Algirdas Landsbergis.
IŠNUOMOJAMA — FOR RENS
fiHHiiHmiiiminmmmiimuiuininimfc
m e narių susirinkime balandžio į 3. D E L MŪSŲ SOSTINfiS. Viktoras Biržiška, (Neužgi
1956 m. 176 psl. Kaina
$4.40
iHtmiiimrrifUMiiiiiitiiitiliHlHiiiHHiilH
2 6 d., pasiskirstė pareigomis: Re
$4.40 32. GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr.
jusios žaizdos). 1967 m. 312 psl. K a i n a .
ISNUOM. MIEGAMAS KAMB. su vi
migijus Sužiedėlis — pirmininkas, 4. S E N A S I S VILNIAUS U N I V E R S I T E T A S . M y k o l a s
sais patogumais 71-os ir Talman apyl.
A. Rukša. 1975 m. 428 psl. Kaina
$6.50
Eduardas R. Skališius — politi
Skambint 7704042
Biržiška, (Vardų ir veikalų atranka) 1 9 5 6 m. 1 7 8 psl.
Llcensed, Bonded, Insured
33. TCBOTO-GAID2IO-METAI.
Kazimieras
Barėnas.
nių reikalų vykdytojas, Sigita D a Kaina
$3.30
1969 m. 438 psl. Kaina
$3.50 Nauji darbai ir pataisymai. Virtu Pensininkas ieško penaininko-kės ,arba
mašienė —vicepirmininkė, Aldo į 5. LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS S A K M S S . J o n a s B a l y s
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir vedusių poros gyventi kartu už mažą
34. Š E Š T A S I S MEDIS. Romanas. Juozas Krurninas. 1963
kt
plytelės. Glass blocks. Sinkos
na Kavaliūnienė —išd'ininkė, Bro j
1956 m, 192 psl. Kaina
$3.30
m. 368 psl. Kaina
$5.20 vamzdžiai išvalomi elektra. { automa nuoma ir padėt prie namo priežiūros.
nė Milašienė —informacijos «e- j 6 SNIEGO PLATUMOS. Novelės. A l b i n a s B a r a n a u s 
Marquette Parke. Telef. 434-2341
35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą.
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
deja ir Albina Petroliūnienė —
kas. 1955 m. 274 psl. Kaina
$3.30
1972 m. 230 psl. Kaina
$4.40 savo pavardę ir telefoną.
sekretorė. Naujai valdybai linki
7. D U MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI K R Y 2 I A L
36. LAIMES LEŠKOTOJAL Novelės. Irena Joerg. 1962
m e našaus darbo
SERAPINAS — 636-2960
M I S C E L L A N C O U S
Antanas Šukys. (Atsiminimai i š Lietuvos N e p r i k l a u 
m 262 psl. Kaina
$3.30 '.tiiiHiiiiiinimiimiiiiiiimuiHimiiuiii
Gegužinė, kaip anksčiau buvo
somybės kovų 1919-1921 m e t a i s ) . 1964 m. 3 7 6 psl.
37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965
pranešta, vyks V a n Paton Woods
PACKAGE E X P R E S S AGESCY
Kaina
$4.40
m. 496 psL Kaina
$5.50
MARIJA NOREIKIE2TA
NAMŲ APŠILDYMAS
pastogė " D " , birželio 7 d., sek
8. KARALIŠKA DIENA. Kazimieras Barėnas. N o v e l ė s .
38.
SAULES
GRĮŽIMAS.
Novelės.
Aloyzas
Baronas.
madienį, ir prasidės 12 vai. Par
SIUNTINIAI Į LIETUV4
įstatau naujus pečius ir vandens šil
1957 m, 254 psl. Kaina
$3.30
142 psl. 1964 m. Kaina
$3.20 dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Labai p a g e i d a u j a m o s g*eroa rflSlt*
kas yra prie 173 kelio šiaurinėje
9. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Irena Joerg. Romanas.
prekSs. Maistas ii E u r o p o s s a n d e l i u
39. PAVASARIO LIETUS. Romanas. Aloyzas Baronas.
pečius i gazinius.
pusėje ir pusė mylios į rytus nuo
2008 W . 69th S t , C h i e a g o , IU. S O t t t
1957 m. 138 psl. Kaina
$2.30
262
psl.
1968
m.
Kaiaa
$5.50
Tel. 125-2787
41 kelio, Zion, 111., rajone. Kaip
ALBTN BANYS, Telef. 447-8806
10. MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis. Atsiminimai.
40. PER GIEDRA LR AUDRA. Atsiminimai 1909-1918.
visuomet, maistu ir stipresniais
1966 m. 192 psL Kaina
$3.30
Mykolas Vaitkus. 272 psL Kaina
$4.40
gėrimais pasirūpina kiekvienas as
tmiiiiiiiiimiiimniiniiiiimiiiiiiiifnmm
11.
ŽEMAIČIO
ŠNEKOS
I
d.
Ignas
Končius.
1961
m.
41.
MLLFORDO
GATVES
ELEGIJOS.
Jonas
Aistis.
200
meniškai. Tik vaikams b u s parū
285 psl. Kaina
$4.40
psl. Kaina
$4.40
pinta veltui gaivinantys gėrimai
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Spalvotos ir paprastos. Radijai,
12.
ŽEMAIČIO
ŠNEKOS
n
d.
Ignas
Končius.
1961
m
42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis.
ir suruošti žaidimai. Taip pat ir
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
240 psl. Kaina
$4.40
suaugusieji turės progos pasižmo
200 psl. 1970 m. Kaina
$3.30
Pardavimas i r Taisymas.
dimai
ir
pilna
apdrauda.
nėti, pasportuoti ir jiems bus su 13. KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felix Timrner43. BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
M I E L I N A S TV
manas. 1957 m. 190 psl. Kaina
$3.30
organizuoti žaidimai. Tikimės gra
m.
Kaina
$4.40
Telef. — WA 5-808S
14
VIKTUTĖ.
Šatrijos
Ragana.
Apysaka.
1964
m.
144
žaus oro, geros visų nuotaikos ir
2846 W. 69 S t , t»L 776-1486
44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do
psL Kaina
.
. ".
$2.20
atvykę į šią gegužinę tficrai nesi
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIlHIlllHtltni/
vydėnas. 235 psl. 1974 m
Kaina
$3.30
nmiiiimmimiimiimiv
gailės. Tragiškų birželio įvykių 15 INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulys.
45. DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918Apsimoka
skelbtis
dien. DRAUGE,,
Perskaitę "Draugą", duokite
minėjimas bus vien tik Šv. Bafltra1980 m. 178 psl. Kaina
$6.60
1919 m. Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50 nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių'
miejaus parapijos bažnyčioje, ku 16. POLITINE SĄMONE LIETUVOJE IR JOJE ATSI
46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi- $ k i t i e m s p a s i s k a i t y t i .
_
rioje birželio 14 d. 10:15 vai.,
SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZIJOS. Alek
m a i Pulgis Andriušis. 158 psl. 1963 m. Kaina .
. $3.30 šiems prieinamos.
3
•
sekmadieni, bus atnašaujamos
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais.
47. J A U N O J I L I E T U V A Poema. Maironis. 118 psl.
PLATINKITE "DRAUGĄ*
.niimiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiu
iškilmingos Šv. Mišios už nukan
1980 m. 100 psl. Kaina
$2.20
1963 m. Kaina
$3.30
kintus ir dar kenčiančius ištrėmi 17 GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
48. DAINA I š KITO GALO. (Su Antano Gustaičio abso
m e lietuvius.
D t M E S I O !
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
liučiai tobulai sueiliuota kritika). Pulgis Andriušis.
Visų mūsų pareiga šiose pamal
toras Biržiška, 1980 m. 110 psl. Kaina .
.
.
.
$5.50
134 psl. 1962 m.
Kaina
$3.30
dose dalyvauti ir prisiminti mū 18. GROZVYLES MEILĖ. Apsakymai ir a p y b r a i ž o s . P e t 
49. BAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
sų brolius ir seses prislėgtus nuož
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 psl. K a i n a .
.
. $2.20
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina $4.40
mios vergijos.
19. PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI. Kazys Musteikis.
50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
vp.
1970 m. 126 psl. Kaina
$2.50
Fabijonas Neveravičius. II d.
320 psl. Kaina .
. $4.40
20. SU MINIJA Į BALTIJA. Atsiminimai I d. 1962 m,
51. SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas. 246 psl.
DAINUOJA D V Y N U K A I A S T R A I R A L F R E D A S
210 psl. Kaina
$3.30
1958 m. Kaina . . . "
$4.40
ŠALČIAI I R MAŽOJI A N G E L Ą .
21. ŠVIESA LANGE Romanas. Juozas Kralikauskas.
52. PAGUODA Akimirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
KILNIOS T A R N Y B O S
Tai pramogines ir liaudies dainos, kaip Pavasaris, Tyliai vakaras
1960 m. 248 psl. Kaina
$4.40
la. 428 psl. 1974 m. Kaina
$4.40
slenka. Ramoną. Noriu dainuoti. Po stikliuką. Tu prisimink. Daug daug
22.
MILŽINŲ
RUNGTYNĖSE.
Atsiminimai.
1940-1944.
53. PAGUODA Aidmirksnių kronikos. II d. Bronys Rai
SUKAKTIS
dainelių. Pražydo Jazminai ir kitos populiarios daines. Plokštelė verta
Mykolas Vaitkus 1972 m 204 psl. Kaina .
. $4.50
l a 374 psl. 1974 m. Kaina
$4.40
dėmesio, nes muzika profesionališkai paruosta ir pritaikyta. Galima
Waterburio Šv. Juozapo lietu 23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918
kartu dainuoti, Jokti arba klausytis. Tinka jaunimui ir senimui.
54. PAGUODA
Akimirksnių kronikos. TU d. Bronys
vių parapijos klebonui kun. Jur
—1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m. 278 psl- (V to
Dainininkai ŠALČIAI gyvena Vakarų Vokietijoje. Prie! kelis metus
Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina
$5.50
giui Vilčiauskui Š. m. gegužės m.
jie buvo atvykę i Cbicagą ir 6a davė koncertą, kuris praėjo su dideliu
mas I dalis). Kaina
$4.40 55. PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE. M. M Myko
pasisekimu.
22 d. sukako 40 metų nuo įšventi- j 2 4 . NEPRIKLAUSOMYBES SAULftJ. Atsiminimai 1918
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina .
. $8.80
nirrio i kunigystės luomą,
Produced by K k A. Saltys, West Germany 1981. Kaina su par
—1940. Mykolas Vaitkus. VI tomas n d. 278 psl.
siuntimu
$10.00
Gražiam sekmadieny}, gegužės
Užsakymus siųsti: "DRAUGAS' 4545 W. 63rd S t , Chica1968 m. Kaina
$4.40
17 d. 3:30 vai. p. p. jubiliatas su
Užsakymus siųsti:
go, m. 60629.
25. DAUB&KfiS INTELIGENTAI. R o m a n a s 1 1 P e t r o 
procesija, kunigu svita, buvo atly
DRAUGAS, tfhS We*t 6Srd Strmt
nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psl. Kaina .
.
.
.
$4.40
Pastaba:
Užsakant knygas per paštą — pinigų nesiųsti.
dėtas pro šventkiemį į iy-. Juoza
26. DAUBISKfiS INTELIGENTAI. R o m a n a s LT t. Petro
Chieago, tL 60€t9
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą iMkirpkite ir pasi
po bažnyčią. Kmcflobracines Šv,
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 psl. Kaina .
.
.
.
$4.00 laikykite.
niinois
gyvtojai
dar
prideda 54 e t valstijos mokesčio.
Miiias atnašavo pati jubiliatas
gnesRaaeassaRsasasatsseaaBmnpnBjssmaHvaeBRB:
BSft'SBSiSIĮį

DMCOME TAX

BELL REALTORS

VALOME

Tel — RE 7-5168

KNYGŲ

MYLĖTOJAMS

A.

Waukegan, Illinois

VILIMAS
M OV I N G

Apdraustas perkraustymas
{vairių atstumų

P LU M B I N G

MOVI NG

TELEVIZIJOS

Gauta nauja p l o k š t e l e
P A V A S A R I S

Waterbury, Conn.

*

l

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 9 d.

DVIDEŠIMT PENKERI AUKOS IR DARBO METAI

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllIMt:

JURGIS JANUSAITIS

|

Chicagos lietuvių opera šiais
metais mini dvidešimt penkerių
metu darbo sukaktį. Laiko sąvar
toje tai būtų gal ir trumpas lai
kotarpis, tačiau kaip kolektyvo,
pasišovusio atlikti didelius dar
bus mūsų kultūriniame gyveni
me, ši sukaktis yra prasminga ir
reikšminga.

LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES

cUliu dėmesiu ir džiaugs.Tu. Ope§
A N T A N A S and A N A S T A S I A TAMO&AITIS
ra Y'ą sukaktį atžymi niekada ne
matyta ir negirdėda jietuviams j
Publi&hed by Uthnuuiian F o l k Art Institute,
opeia Amilcare Ponchielli "I LiToronto, Ganada, 1979
iuani — Lietuviai". Libretą Iš- ,
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., g a u s i a i i l i u s 
vertė Stasys Santvaras. Spektak- !
truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, g e r a d a l i s i
liai Marijos aukšt mokyklos" sa- •
iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline s t u d i j a .
lėje birželio 13, 14 ir 20 d. Si ope-1
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga.
ra parašyta pagal Adomo Micke- S
Knygos kaina s a persiuntimu — $27.50
vičiaus "Konradą Valenrodą", j
Dar gerai mename pokario me Tai istorinė opera, kuri pirmą j
Užsakymus siusti:
tus. Kūrėsi lituanistinės mokyk- kartą buvo pastatyta 1874 m. ko- j
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
kos, organizacijos, nauji klubai, vo 7 d- La Scalos operoje, Milane, :
organizavosi chorai, teatrai. Lie Italijoje. Jau pats operos pavadi- j
n i i a o i s gyventojai dar prideda $1.56 valstijos m o k e s č i o .
tuvis ir be savos tėvynės išliko gy nimas — Lietuviai — sako, kad'
uiiiuiiiiiiiiiuiiiHiiuiiiuiiiiimiiiiiiuiuuiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniu.
vastingas, kūrybingas ir savas jė librete atsiskleis kovos tarp Vy
gas skyrė tautinės kultūros išlai tauto Didžiojo ir kryžiuočiŲ. Žiū
kymui ir ugdymui.
rovas sugrįš į istorinę praeitį, ka
Be viso to didžiojo bruzdėjimo, da lietuvių tauta taip pat kovojo
Chicagoje susiorganizavo pui už savo egzistenciją. Pačioje ope
Kazimiero kapinėse, Chicagoje,
kus vyrų choras, kuriam vadova roje gražios solo partijos. Turės pro Sauliai ir šaulių dalinių vėliavos gegužės 25
Nuotr.
Malttos
pasireikšti labai
vo Alfonsas Gečas. Vyru chorui gos didingai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
vadovauti paėmė muzikas, ope stiprus operos choras. Puikūs scoros solistas Vladas Baltrušaitis. novaizdžiai — dekoracijos atga-, k a r t o m s gražiąją lietuvį kalbą.
Rita Hayworth, 30-tujų r 40-IYasmni Aly Khan (tėvas buvo
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
Vyrai pradėjo šnekėti, kad gal bentos iš Italijos, žavingi rūbai. Į jj j k v ė p e didvyriškumą Lietuvos į tųjų dešimtmečių kino "meilės
musulmonu princas Aly Khan)
reikėtų didesnio užmojaus — ope Žodžiu, Lietuviai opera prasmm- k o v y sa>faoadaxos
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i r .partizanams, deivė", nors dar tik 62 m. amir Rebecca Welles (tėvas — gar
ros.
gai apvainikuos darbščiosios LieSgki m e n i n ė d a l i s Mokiniai: Jo I žiaus, yra iškaršusi. Ji serga "Al4330-34 So. California Avenue
jnasTavaras, T. Ruzgą, Linas' zheimer's" liga ir nebegali savęs susis režisierius Orson Welles).
1956 m. rugpiūČio 11d. į kuk tuvių Operos sukaktį.
Iš
viso
R.
Hayworth
buvo
ište
lią Hollywood svetainę Chicago
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852
Šios sukakties proga tenka su; Raudonis, Tomas Jagėla, Aidas prisižiūrėti, anot jos advokato.
je susirinko didieji entuziastai — gilia pagarba prisiminti pirmuo- Raudonis, G. T. Navikaitės D. D. Rita Hayvvorth turi dvi dukras: kėjusi 5 kartus.
4605-07 South Hermitage Avenue
vyru choro valdybos nariai: Vy sius operos kūrėjus ir dirigentus Mačytės, Lisa Primer ir R. Mačys
Telefoną;, — YArds 7-174 1-2
tautas Radžius, Leonas Bildušas, — a. a. muziką Vladą Baltrušai —sveikino motinas eilėmis. Pa
Kazys Skaisgirys, Vytautas Gu tį, Aleksandrą Kučiūną, vėliau šoko kelis tautinius šokius, ku
A. f A. BRIGYTA NATKEVIČIENE
tauskas, S. Antonaitis, Pr. Olis- operoms dirigavusius V. Marijo- riuos paruošė mokyt. K.PečkaiAUGUSTAITYTĖ
Lietuviškai spaudai atstovavo ra šių ir dabartinį dirigentą Alvydą tienė. Seselei Janinai vadovau
šytojas ir žurnalistas Vladas Bū Vasaitį.
Gyveno Chicago, Illinois, Marųuette Parko apylinkėje.
jant, padainavo: "Močiutė mano",
tėnas, vėliau tapęs nepavargstan
Mirė birželio 8 d., 1981 m., 1:15 vai. ryto, sulaukus 93 m. amž.
Iš lietuviŲ visuomenės mūsų "Pas močiutę augau" ir "Ačiū,
čiu Chicagos lietuviu operos spau garbingoji sukaktuvininkė laukia I ačiū, motinėle". Minėjimą baigė
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Mažučių kaime. Ameri
dos talkininku. Posėdyje dalyva tik kuo daugiausia žiūrovu sukak- mūsų jaunoji "artistė" D. Mačytė
koje igyveno 31 metus.
vo ir svarų žodį tarė žymieji mu tuviniuose spektakliuose. Nebus savo žodeliu ir gražiu šypsniu, j
Pasiliko dideliame nuliūdime seserų ir brolių vaikai: Stasė Me
zikai — Vladas Baltrušaitis, didesnio džiaugsmo operos entu Motinu komitetas, 'kaip ir visada, |
delienė, Agnė Klžienė, Jonas Vaičiūnas, Grožvyda Kirby ir Jurgis
Laidotuvių D i r e k t o r i a i
Augustaitis su šeimomis, kiti giminės ir draugai.
Aleksandras Kučiūnas, vėliau ziastams, kaip matyti užpildytus pavaišino visus skaniais pietumis.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei.
daug sielos įdėję į operos pasta spektaklius.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1 vai. popiet Lack-Lackawicz
MOKSLO METŲ
tymus. Prie ju jungėsi tuometi
Operos spektakliai sutampa ir
koplyčioje, 2424 West 69th Street.
niai solistai — S. VaUrkienė, Da su mūsų tautos skaudžiais išgyve
UŽBAIGIMAS
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 10 dieną. B koplyčios 9
nutė Stankaitytė, S. Citvaras, V. nimais, birželiniais įvykiais- Tad
vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
Trys Moderniškos Koplyčios
Gegužes 24 d. Gary lituanisti
Liorentas, aktoriai Kazys Oželis ši opera kaip tik tinka tokiai pro
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
ir J. Raudonis. Po išsamių pasi- gai, nes joje įkūnyta mūsų tau- nė mokykla baigė savo mokslo
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Mašinoms Vieta
tarimy šie entuziastai nutarė į t o s k a nčia ir ryžtas į laisvą ir ne metus. Po pamaldų bažnyčioje,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
kurioje dalyvavo ( organizuotai,
steigti Chicagos lietuviu operą, j prik lausomą gyvenimą.
Tel. 737-8600
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Ir žodis tapo realybe. KITŲ metų, chicagos lietuviu operai tenka salėje vyko užbaigimo aktas. Į salę
Nuliūdę; GIMINES.
Tel. 737-8601
pavasarį scenon išveHama G. Ver-j n u o § i r d ž i a i p a l i e t i daT dauge- mokiniai atvyko organizuotai,
'tautiniai
pasipuošę,
nešdami
Laid.
dlrekt.
Steponas
C.
Lack
ir
Sunūs,
telef.
737-1213.
di "Rigoletto" opera. Ta diena Į metų džiuginti mus vis naujo
buvo lyg ir didysis Chicagos lie mis premjeromis, naujais pastaty Lietuvos ir Amerikos naujas vė
tuvių operos* bandymas. Tai sa mais. Chicagos lietuvių opera — liavas. Jas mokyklai padovanojo
votiška kultūrinė šventė- Ovaci retenybė išeivijoje pelno mūsų vi nuoširdus mokyklos rėmėjas Jo
nas Klimas. Giedamas Lietuvos
jos lydėjo pirmuosius spektaklius sų pagarbą, padėką ir paramą.
A. f A.
himnas. Vedėja ses. Janina taria
su linkėjimais ištverti.
žodį apie lietuvių kalbos reikšmę
Po to kasmet su.aukėme vis
cituodama Mikalojų Daukšą. Ji
STASIUI ANTANAIČIUI mirus,
naujų ir naujų operų, j u tarpe ir
MARQUETTE FUNERAL HOME
pamini
praeitų
mokyklos
metų
keletos lietuviu kompozi toriu.
jo
žmonai
Elenai
ir
visai
šeiniai
reiškia
darbą, padėkoja mokytojams ir iš
Skeptikai, manę, kad opera neišdalina pažymėjimus. Kun. Ig. Ur
vtrrs, nutilo. Entuziastai rikiavo
TĖVAS IR SŪNUS
me gilią užuojauta.
bonas, mokyklos globėjas, pri
gretas, ugdė chorą. Čia pat kilo ir
finansų sunkumai. Operų pasta
minė, kad ši mokykla egzistuoja
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS VALDYBA
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
tymai nuo kelių tūkstančių paki- ^
J Jį'
jau 22 metus.Pasveikino mokyto
1410 S o . 50th A v . , C i c e r o
1o iki keliasdešimt tūkstančių. O ! ^ ^ *
mOiatia
jus, ir mokinius už ju pastangas
Tel. 476-2345
be lėšų nieko nepadarytume. Chi
mokytis lietuvių kalbos, palinkė
MOTINOS DIENA
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I
cagos lietuvių operai tallkon atė
jo smagių atostogų ir prašė vėl
jo gausūs mecenatai. Tr tai per ei Gary lituanistinė mdkyMa ge sugrįžti rudenį.
Mielam kaimynui
lę metų, didindami savo auką gužės 10 d. rengė tradicinį Moti
Meninėje dalyje —mokiniai
A . f A.
mecenatai nuoširdžiai ją remia. nos dienos minėjimą. Pamaldose' smagiai pašdko kefietą taut. šokių
KAZIMIERUI JASIULEVICIUI
už tai jiems priklauso nuoširdi pa- į už motinas, 10 vai., dalyvavo mo- j "jonkelį", "koją koją", šokius pa
dėka. Tačiau neįmanoma įvertin- J kytojai ir mokiniai. Mokiniai tau- ruošė Ir vadovavo — mok. Kat. į
taip netikėtai mirus, jo žmonai MARYTEI, švogeriui
ti Chicagos lietuviu c pero valdy- j tiniais rūbais pasipuošę. Po Misi v Pečkaitienė. Ji čia Gary per dau
JUOZUI RUDZENSKUI, jo žmona ELENAI ir jų ŠEIMAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
bų, choristu, solistu, dirigentų ir I salėje vyko motinu pagerbimas, gelį metu yra 'liet. tautiniu šokiu
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdiva.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
techniško personalo pastangų, kurį savo žodžiu pradėjo mokyk- puoselėtoja ir mokytoja. Šokiams
MARIJA IR PRANAS SIDERAVIČIAI
Jos tokios didelė, kad eiliniam Uos vedėja seselė Janina Galubic- grojo — Jonas Vaičeliūnas, jau
operos spektakliu lankytojui var- kaitė. Papuošiamos gėlėmis visos anksčiau baigęs šią mokyklą. Šiais
salėje esančios motinos. Mok. Jo- • metais mokykloje dirbo: ses. Janigi ai suprantamos.
JURGIS F. RUDMIN
Per dvidešimt penkerius metus. ana Rudzevičiūtė skaitė labai ge- : na Galubickaitė, K. Pečkaitienė,
3319 S O . LITUANICA AVE
Tel YArds 7 - 1 1 3 8 - 3 0
sezonui artėjant, šimtai repetici-1 r a j paruoštą paskaitą apie moti- į ir Joana Rudzevičiūtė.
;u, tūkstančiai gražiausio poilsio m a . Pradžioje pabrėžė motinos ir j Mokyklos komitetas visus papaaukotų be atlyginimo valandų. m o t i n y S t į s re ikšmę šeimoje, vi-.vaišino. Šiais metais mokyklos
DUODA PATARIMUS NAŠLĖMS KAIP TVARKYTI SAVO
O kur didieji techniški rūpesčiai, suomenėje, valstybėje, o vėliau komitetą sudarė: Birutė Ruzgienė,
STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
NUOSAVYBES, MIRUS JŲ VYRAMS.
TAIPGI TEIMA
Ir čia su gilia pagarba tenka vi-;dėstė lietuvės motinos heroizmą Uršulė Tavarienė ir Milda JagėŽINIAS APIE DIETĄ IR SVEIKATĄ ABELNAI. JEIGU
2424 W. 69th STREET
Te REpublic 7-1213
«us minėti, ypač valdyboms bei ir atliktus darbus lietuvių tautai. lienė.
NESATE PATENKINTI JŪSŲ NUOSAVYBIŲ TVARKY
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills. 111
Tel O74-4410
TOJAIS, SUSITARIMUI JUS KVIEČIA RAŠYTI ŠIUO ADR:
•u pirmininkams į r i t i n a i tarti Lietuvė motina perdavė kartų
krp.
ačiū. Dažnai apie operos rūpesPROV. LEON APOLIS
?;us tekdavo šnekte'ėti su ilga
PETRAS BIELIŪNAS
mečiu operos darbininku solistu
P.O.
Box
1541,
Homewood,
III.
60430
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel LAfavette 3-3572
Vaclovu Momkum, kuriam vis
A. f A. MARY KROULAIDIS
valdybose tekdavo vicepirminin
DAMKAUSKAITE
ke pareigos ir jo rūpest's mecena
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje.
tu telkimas, renginiu ruošimas.
^
PHILLIPS - LABANAUSKAS
Mirė birželio 8 d., 1981 m_, 0:45 vai. ryto.
Jis su didele pagarbi mini operos
Gimė Lietuvoje. Kauno apskrityje, Alytaus parapijoje, Karliš3307 SO. LITUANICA AVE.
Tel. YArds 7-3401
\ 'A-'yvą ir duM'iu-'yiuy aukoto
kių kaime. Amerikoje išgyveno 68 metus.
IN LTTHUANIA
ju* Valdybų prio< je pirminin
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: John, marti Kate ir Sikaudamas, daug sveikos iniciaty
mon, marti Anne, duktė Stella Narducy, 8 anūkai, U proanūkų, kiti
(1945-1980)
v i ;:er daugelį rr.-' •<: avidavė Vy
giminės, draugai ir pažįstami.
THOMAS KEME2KIS
POVILAS J. RIDIKAS
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Bridgeporto Namų
tomis Kadžius. Re .iW jo. visi val

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

PETKUS

MGSU
KOLONIJOSE

LEONAS APOLIS-OPULSKIS, R.Ph., R.P.T.

opposrnoN

dybų rariai buvo dit* j . ramsčiai,
kuriais laikėsi Ciiic?g:.« lietuvių
op ra dvideširr' penkor.us me
tus.
Siame laikotarpy]2 ir operoje
keitėsi veidai, solistai, choristai,
režisieriai, dirigentai. Tačiau ope
ra liko ta pati — gyva, entuzias
tiška, kūrybinga, Kupina naujo
ryžto !T sumanymų.
šią gražią Chicagos lietuviy
operos sukaktį sutinkime su di-

Savininkų draugijoms.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319
anica Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio U
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

S. Litudieną. IS
bažnyčią,
pamaldų

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, anūkai ir proaaūkaL
Dėl informacijos skambint telef. 927-1138.

TO SOVIET RULE

Institute oi Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980.
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė.
VeikaJas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50.
Tai vienas is stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų
ligi šiol išeivijoje.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, IL 60829
Ulinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio.

V

3354 SO. HALSTED STREET

Tel YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO 50th AVE . CICERO, ILL

Tel. Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral H o m e

t

1729 S HALSTED STREET

Tel

220-1344

I

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 9 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Povilas BtoltJB, gyv. Hava
kartu ir labai daug dirba, kad
juose, grjždamas iš Amerikos
J. JL VALSTYBĖSE
okupuotos
Lietuvos tikinčiųjų
rytų pakraščio aplankęs ser
— Dr. Elona Vaišnienė» prez.
vargai
būtų
žinomi visam pa
gantį savo pusbrolj Baloh, kelias
Carterio svetimų kalbų studijų
dienas buvo sustojęs Chicagoje,
komisijos narė,
akademines sauliui. J o apsilankymo proga
J. Vilkų šeimoje. Marąuette
studijas gilinusi Sorbonoj, Liet bus priimamos aukos padėti ko
Parke. Ta proga aplankė drau
Bendr. - Jaunimo sąjungų poli vojančiai ir kenčiančiai Lietu
gus, dalyvavo sekmadienį Birže
tinės konferencijos metu daly vos bažnyčiai tęsti savo sunkų
lio trėmimų ir didžiojo Lietuvių
vius supažindins su dr. Bronio ir pilną pavojų darbą.
X Kum. Vyt Bagdonavičius tautos sukilimo bei laikinosios
Kaslo parašyta ir JAV LB lė — JAV LB krašto valdybos
prel. Kazimieras Dobrovolskis Lietuvos vyriausybės minėjime
šomis išleista knyga "La Li- vicepirmininkė Aušra Zerr šie
ir kun, Vincas Radvkfiuuskas šį Jaunimo centre. Pirmadienį iš
thuanie et la Seconde Guerre met rūpinasi pavyzdinės infor
ketvirtadienį, birželio 11 d. šven skrido į Havajus. P . Baltis ten
Mondiale" (Lietuva ir II-sis Pa* macijos paruošimu Tragiškojo
čia savo kunigystės 45 metų su jau 13 metų dėsto iLeeward
pristatymui
saulinis karas). Konferencijoje birželio sukakčių
kaktį. J ų koncelebruotos mi Community College. P. Baltis
JAV
vyriausybei,
kongresui
ir
taip pat yra pažadėjęs dalyvau
šios bus Marijonų koplyčioje anksčiau gyveno Chicagoje ir
amerikiečių
spaudai
Si
pavyz
ti šio prancūzų kalba veikalo
7:30 vaL vakaro. Po mišių ka aktyviai dalyvavo visuomeninė
dinė medžiaga apima pavyzdi
autorius prof. dr. B. Kasias.
vutė vienuolyno salėje. Visi su je ir kultūrinėje veikloje.
— DaiL Teresė GaideJytė, nius laiškus, rezoliucijas, pra
kaktuvininkų giminės, draugai
X A. a. dr. Jono JnozevicTaus
Omaha, Nebr., baigusi meno stu nešimus spaudai, pavyzdinio
ar bendradarbiai kviečiami da
dijas Sv. Marijos kolegijoje ir straipsnio pamosimą, kuris tin
lyvauti. /Pamokslą sakys kun. pirmosios mirties metinės buvo
paminėtos birželio 7 d Marijo
studijuojanti meną Creightono ka panaudoti vedamojo straips
J. Prunskis.
nio vietoje. Visa pavyzdinė me
nų koplyčioje, kuri buvo pflnu
'universitete, birželio 12-14 d.
džiaga
yra anglų kalba, organi
dalyvaus meno parodoje HillX 'Chicago Tribūne" birže tėlė Velionio šeimos narių, gi D a r i a u s
zaciniams vienetams a r asme
N'uotr. G. Piačo
miniu ir draueu Po Mišių di- i
• Girėno lituanistinės mokyklos mokiniams smagu dainuoti mokslo metams baigiantis,
mer Art Galerijoje, 1901 72nd
lio 7 d. priede — žurnale pa
nims ją tereikia pritaikyti vie
"
St., Omaha. Per atidarymą bir
skelbė, kad lietuviai vieninteliai džioji dalis nuvyko j kapines į
tos sąlygoms ar įrašyti skirtin
želio 12 d., 7^9 vai vak., ji kal
iš visų JAV etninių grupių turi pasimelsti prie Velionio kapo.
gus adresus. Ir vėl i talką jun
bės apie nuotraukų nuspalvinipastovią savo tautinę operą, gy-1 Po to buvo pakviesti gedulingų
giasi LB-nės ilgamečiai darbuomo techniką.
Parodoje dalyvuojančią jau 25 metus. Pa pusryčių j dukters Ramunės ir
t0 ai R m a ir
Gabrielius Miroskelbė, kad šiemet statoma "I žento dr. Jono Račkauskų na UŽBAIGfc MOKSLO METUS vertę ir prasmingumą. Sveikino
Baigiamoje kalboje mokyklos vaus dešimt baigusių meno stu- J
n ai, kūne ruošia 15 minučių uLituani" opera yra kompozito mus. Visi su liūdesiu minėjo
visus sėkmingai užbaigusius vedėjas pasveikino abiturientus, dijas Šv. Marijos kolegijoj.
gumo radijo programą anglų
1980-81-ji
mokslo
metai
Da
peranksti
iš
gyvųjų
tarpo
išsi
riaus Ponchielli, kuris buvo su
įtempto darbo metus, pažengu visiems linkėjo smagios vasaros, — Kun. Kazimieras Pugevi- kalba Tragiškojo birželio sukak
kūręs ir plačiai žinomą "La Gio- skyrusį gerą gydytoją ir lietu riaus - Girėno lituanistinėje mo sius viena pakopa aukščiau. ragina dalyvauti įvairiose jauni čius, Šv. Jurgio lietuvių para
tims atžymėti.
kykloje buvo užbaigti šeštadienį,
conda". ""Tribūne" paskelbė ir viškos veiklos judintoją.
Ypač džiaugėsi šio darbo der mo stovyklose, laisvalaikiu daž pijos pakviestas, vyksta į Rosmulkmenas apie operos dienas
— A. a. Bita Morkūnaitė x "Pirmieji žingsniai'', Kr. gegužės 30 d
liaus vainiku — mokyklą baigu nai pažvelgti lietuviškon kny- chesterį prisiminti 1941 metų
9 vaL ryto mokiniai rinkosi į
ir bilietus ir pailiustravo sol. Donelaičio lit. mokyklų mokiniu
birželio
mėnesio
teroro
dienas.
Tobar
balandžio 15 d. žuvo au
siais. Sveikinimo žodžius t a r ė : gon ir dalyvauti LB Gage Parko
Danos Stankaitytės nuotrauka laikraštėlis, šių metų gegužės klases pasiimti pažymėjimų, at kun. L. Zaremba — lietuvių jė apylinkės valdybos paskelbtame i ^ V*ci& P ro & a bus prisimintas
tomobilio nelaimėje, Miami, J l a .
iš op. "Nabuco".
j 30 d. datos (Nr. 4 ) , yra pasie- sisveikinti su draugais ir moky- zuitų vardu ir mok. J. Masilio- lituanistinių mokyklų mokiniams i r t u 0 3 P ° to ^ k ę s sukilimas Ji buvo gimusi Venecueloje, vė
liau su tėvais persikėlusi į Los
v *v * r v * » ^ K < ™ ^ „Ai! *& redakciją. Laikraštėlis pri- *<>&*> Palinkėti vieni kitiems
X šv Kryaaus flgonme vėl
j m a l o n i ų v a s a r o s a t o s togų. Ve- nis — jLB švietimo tarybos ir rašinių konkurse. (Dėl konkur-j laisvinti Lietuvą iš komunisti, Angeles, Calif., čia sukūrusi
m
so informacijų kreiptis į ^ n i o teroro baisybių. Kun. K. Puduos kursą s e r g a n t ^ m s c n k n n e ! ^ ^ ^
i J d i i a pati ^au visi organizuotai žygiavo ČALM vardu.
kyklos vedėją).
gevičius per visas birželio mė- šeimą. Paskiau buvo persikė
Visų
skyrių
mokiniams,
pen(diabetis) ar turintiems į šią Ii mokykla, finansuoja Tėvų komi. Į J e v u Jėzuitų koplyčion, kur ^ ^ ^ ^
n
i e m s m o k s l o me_
Paskutinė mokslo metų die- e s i o 1 4 &™03 ***&** b a ž n y - lusi į Miami, F l a Dideliame
gą palinkimą. Kursas prasidės tetas. Spaudai paruošė Danutė , drauge su Chicagos Aukštesnio-,
ho
ė _ na buvo baigta Lietuvos himnu.
te Pasakys pamokslus, o tuoj skausme liko vyras Jeronimas,
&
r
birželio 22 d. ir baigsis birželio
šios
~
«
lituanistines
mokyklos'..
*
.
'
m
po 11 vaL Mišių parapijos sa- tėvai Vladas ir Liucija Morkū
jimai. Džiugu, kad visuose sky
26 d. Bus tarp 7 ir 9 vai. vak. Bindokienė. talkininkaujant Da m o k m i a i s š v
asko
dė
lėje skaitys paskaitą apie Iie- nai ir brolis Edvardas Miami
" **&*
^
" riuose buvo bent keli penketukiNorintieji šį diabetinės dietos nutei Puodžiūnienei N u o t r a u -k,o
;tuvos
gyvenimą nuo ano bai- mieste. Los Angeles Sv. Kazi
kos
Jono
Tamulaičio.
Laikraš'
^°
Didžiajam
Mokytojui
už
ninkai. Aštuntąjį skyrių baigė
kursą klausyti, turi pirmiau pa
tėlyje
yra
daug
eilėraščių,
trumsminga!
užbaigtus
dar
vienus
Isiojo laikmečio ligi pat šių die- miero par. bažnyčioje už velio
ir vienais penketukais egzami
siskambinti tel. 434-6700 darbo
pų skaitinių, atpasakojimų i r S mokslo metus. gv. Mišias atna- nus išlaikė Silvija Sichnevičiūtė
Įnų. Tuo pat metu salėje bus nės sielą birželio 5 d. atlaikytos
valandomis.
k t Turi 32 psl.
I f a v o * V*motek ^sakė kun.
surengta ir kenčiančios Laetu- specialios pamaldos.
ir Saulius Eidukas.
•
Anicetas
Tamošaitis,
SJ.
Po
paSIAURINA
SUSISIEKIMĄ
|vos
parodėlė. Kun. K. Pugevi- "fHiiMHniiimtiiiinmntfniuimiifiini
niinofe valstijos etninių
- ,
.
, ._,..,
* Muziko Vytauto StroHos maldų, mokiniai, mokytojai ir . Po vieną- scenon
, . . buvo
. . iškvies^
Finansinių
sunkumų
spaudžiaį
čius
vadovauja persekiojamos
Advokatas
ZmUiŽ^S"!!
^ n P g f i e i g ! i P a r P O § t a s fonomontažas "Ope-; tėvai susirinko Jaunimo "centro ? TB***
baigusieji septyni ma Chicagos susisiekimo vado-; Lietuvos bažnyčios šalpai,
o
rugpjūčio 6-16 d. dalyvaus 70
berniukai
ir
penkios
mergaitės:
_.
.
ra lietuviai" bus transliuojamas didžiojoje salėje oficialiam mo
GINTARAS P. ftZPtNAS
vienetų, atstovaujantys 30 t a u - l i o trečiadienio, birželio 10 d ,
Saulė Brakauskaitė, Paulius Got-| ^ į ^ nusprendė sumažinti savo
kslo metų užbaigimui
tybėmis. Tarp jų bus 4 lietuvių. "Margumo" lafcoie.
udžet
14
d o
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
į .^urmIškilmes pradėjo mokyklos ceitas, Vilma Grabauskaitė, Re- 'd^a m a S U^f f l S l e•k i m*a
ansambliai: Lietuvos Vyčiui
LJetuvių
Bendruomenes
1960
m.
Seštad. nuo 9 v. r. Ori 12 v. d.
« - - - „ - - ; - ' - - | n a t a ješmantaitė l i n a s Kastys,
kai kuriomis
choras, Spindulio bei Rambyno : x "Galerijoje", ktni yra 744
iteratūros
premiją
laimėjusi
knyga
ir pagal susitarimą.
sveikinęsmok.susirinkusius,
Juozas Placas.preziPa-1 _.
„ T T . ,1 .
laZU
• gatvėmis.
tautinių šokių grupės ir Balzeko N - Wells, nuo birželio 23 iki lie vedėjas
x, ¥Ci
diuman pakvietė Tėvų Jėzuitų I Rima Saulytė, Danus Rūbas,; 5« - ""'TeL 776-5162 a r t e 776-5163
Kazio Bradūno
muziejaus dainų ir šokiu a n - , .pos 18
- d.
- bus lietuvių« dailinin
—. .. . ,
,
Jonas Strolia, Ričardas Tauras, j
SU KOMPIUTERIU
2649 W. 6Srd Straet
samblis.
' kų paroda, kurioje daugiausia Į Provincijolą k u n Leoną Zarem
JŽEIG0JE PRIE VILNIAUS
Arėjas Užgiris, Silvija Bichnevi- j
PRIEŠ GAISRUS
Chicago, flL 69629
ai
x Netrukus prasidės regis- A d o t ^ V a r n T k u ^ ^ v e L u ' ^ ^ ^ t ^ S ^ J ^ . ; P
™ * **meD
i . ? • Trum* * * ,' kompiuterį,
gaiš
čiūtėJ *ir*Saulius
EMukas.
Chicagos tirdamas
miestas 389
panaudos
VIEŠKELIO
uiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiniifii
t ą j a į PLJS Ryšių c X i ^ ^ ^ f i ^ S r i ^ i mokyklos tėvų komiteto p i r m J mokyklos vedėjas k^kvienam į rus Chicagos šiaurėje, kur po
gaIen;,0je
T
i
i ^ UTT
^ : ^ j Z * ^ J T
' Kęstutį Cicėną: LB Gage Parko * t e i k e ™»&*» baigimo pažy- į gaisrų iš apdraudos jstaigų bu- au iileista Ateities leidyklos.
rengiamus
seminarus.
H TLietu
Poetine forma rinkinyje išsako Advokatas JONAS GIBAITIS
"
apylinkės pirm. Danguolę Va- mė J™*- ° * ^ i komiteto pirmi- vo pareikalauta po daugiau kaip
vių kultūros seminaras anglų
nmkas
mas
pavienio žmogaus ir mūsų tau
x šį penktadienį, 7:30 vai. lentinaitę ir mokyklos dvasios i
~ P° ^'^^
Juostelę i r po 10,000 doL nuostoUų atiykalba vyks rugpiūčio 2-9 d., o
Vyties
ženklu
6247 So. Kedzie Avenne
tos
likimas,
virstantis viską apiben
papuoštą foto, ginimo,
Vili
Lituanistikos seminaras vak. Jaunimo centro kavinėje j vadovą kun. Joną Borevičių, •
drinančiu užeigos įvaizdžiu.
Ciiloago, IlUoofa 60629
bus "Laiškų lietuviams" vaka- SJ.
nuotraukoms albumą,
NUŠOVĖ
POLICIJOS
vyks rugpiūčio 9-23 d prie AkAštvnto
Tel. — 7764)700
Knyga jau gaunama DRAUGE,
skyriaus vardu su
rono, Ohio valstijoje. Norintys ronė. S. Žileviaus rodys skaid-į Chicagoje mokslo metų užbai-i m o k
VADO PAVADUTOJA
kaina — 6 dol., su persiuntimu — Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
ekskursijos I g i m o kalboje, mokyklos vedėjas
ykIa atsisveikino Silvija Pirmasis Chicagos policijos
daugiau informacijos, prašomi ! res 6išg v buvusios
6 dol. 85 centai.
žemė
B l c h ev
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
kreiptis: PLJS Ryšių centras, ^ P * - - ^
Graikijoje ir I j . p i ^ mm mokslo ir darbo
f ičiūtė. Septinto skyriaus j y a d o Į , „ M f l , | | T O l ^ | " j ^ j .
01110
n
Seminarų komisija. 5620 South R
Kairytė
'"": 0^- Aiškins
' ^ - Irena
"
" A"
| ! . a r d u * J * 2 * J 2 T I ^ " I Riordan buvo birželio 6 d. mirir
Claremont. Chicago, BL 60636. į ^ J ^ ! • • * • * Visi kviex Stasys Ramonas, Fleming-1 ™*' ° Viva Bartkute mokyklą i ^ ^
^ ^
^ ^ ^
^
!
čiami dalyvauti.
ton, N. J., pratęsdamas "Drau- bk ami ?u unsoi e i n s ^eikė po gražų svei^' restorane. Mirė nuvežtas į <?
X Dvikalbskumas: palaima
go" prenumeratą, atsiuntė ir 20
^P^
North.western ligoninę. Velio
ar prakeiktnas? _ dr. Algio! x Stasys Gehick», Ham- dol. auką su laikraščiu:''Prašau 1 T ė v u komiteto pirm. K. Cim o n d Ind
Norvilo studija išėjo iš spaudos, i
'
- ' pratęsdamas prenu- Dievo, kad "Draugas' 'eitų, kol c ė n a s sveikin(> mokyklą baigu- nis buvo 57 m. amžiaus, palici2 U M B A K I S & ASSOCIATES
mera
Išleido PLJS Valdyba. Gauna- j
tą, pridėjo ir 10 dol. auką. tik Amerikoje bus lietuvių, neiš- s i u s ' d ė k o J ° tėvams bei moky- joje ištarnavęs 34 m. Jį peršo- j
ADVOKATAI IR TEISINIAI PATARĖJAI:
; Vitalis Svazas, Bellevue, Ma. — kryptų iš tiesaus kelio, kaip at- i t o J a m s "* ^tvermingą darbą ir ves Leon Washington, 36 m.,
ma pas leidėjus ir "Drauge".
S. Paul Žumbakis, J. D.
7dol. Po 5 dol.: Juozas Migli- sitinka su kitais hetuviškais m o k yklos vedėjui J. Plačui įtei- areštuotas. Kaltinamasis bandė'
x 'Tavasaris" ir "Putinai" !nas.
nušauti
moterį
restorane
bare£
Rima
L. Skorubskas, J. D.
Cleveland, Ohio, V. Rauge— dvi naujos plokštelės gauna vičius. Chicago, m. v I s i e ^ T - 1 l^raščiais. Jis mano senatvėje I ^žemaičiui tinkamiausią dova- bet ginklas neiššovė. Moterfi
Thomas Petkos, f. D.
1
yra visa paguoda". S. Ramoną! n o t l k n y ^ ~ dvitomę "Semai- bandė gelbėti Riordan, į kurį1
mos VazneHų — Gifts Interna riame ačiū.
Įstaigos vedėja: Viktorija B. Dirgėla
skelbiame garbės prenumerato- į člu d i d v s i s " Baigdamas padėtional parduotuvėje, 2501 W.
X B. Simrftėnas, Grand Ra> rium, o už auką labai deko- k o j o t ė v u komitetui ir supažin- tada užpuolikas paleido tris
Pagrindinė (staiga: 7 South Dearborn
71 St. TeD. 471-1424.
(sk.)
kulkas, labai sužalodamas krau
pids, Mich., atsiuntė 15 dol. už jame
Chicago, Illinois 60603
dino su ateinantiems metaims jo indus krūtinėje. Velionis |
x JAV LB Vidurio Vakarų kalėdines korteles ir kalendorių
Tel.
(312) 641-3428
j tėvų komitetan išrinktaisiais.
laidojamas trečiadienį 10 v. r.'
apygardos valdybos nariai ir [ N u °širdus ačiū už auką.
x Justa Karpnrtė, Westvffle, j Dariaus - Girėno paskutiniųjų
Skyriai: St. Anthony Savings & Loan Association patalpose
apylinkių pirmininkai bei jų ats- j x Jonas Madjaaskas. Chica- BĮ., atsiuntė prenumeratos mo- j skyrių ir ČA1M mokyklos mo iš Šv. Gertrūdos bažnyčios,;
— 1447 South 49th Court
1420 W. Granwille. Trys velio-'
tovai. trečiadienį. biržeUo 10 d., j g 0 , JJL, pratęsdamas "Draugo" kestį su 25 doL auka lietuviško Į kiniai yra sudarę gana pajėgią
Cicero, Illinois 60650
j nio sūnūs yra Chicagos polici7:30 vaL vak., renkasi Vid. Vak. prenumeratą, įteikė 10 dol. au- dienraščio stiprinimui. J. Kar- j krepšinio komandą, kurios tre-1 r j L ^
—
10 South 660, Route 83
apyg. pirmininko namuose —, ką. Labai aiiū.
piutę skelbiame garbės prenu- neriu jau treti metai yra ži- j
"
Willowbrook, Illinois 60521
(17 W. 050) 91 Street, ffinsdale,!
meratore. Už nuoširdžią para- į nomas lietuvis krepšininkas Edas
Valandos pagal susitarimą.
•L), aptarimui reikalų,
ruo-! x Margarita VaičeHūnas, Ga- mą tariame nuoširdų ačiū. Prie, Modestas. Krepšininkų ir jų t6PRAEITIES
^
šiant Chicagos Lietuvių Dieną - ' ^ I n d - Putėse prenumeratą ir j čekio pridėjo ir laiškutį, kuria- į vų padėką reikšdama, mok. In
ridė
PUSLAPIUOSE
gegužinę, kuri įvyks birželio 28 j P J° JS dol. auką. Nuošir me nusiskundžia blogu pašto | drė TIjūnelien* treneriui įteikė
sHiniiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiimiHiiiiiinniimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii'u
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Birželio 9 d.
patarnavimu. "Draugas" yra dovanėlę, o \,isi dalyviai pasveid., sekmadienį, Ottawa VVoodsį *^ ^oja * 68 m. po Kristaus Romos im- i
nuvežasa į paštą laiku kiekvie-! kino nuoširdžiu plojimu.
DR. ANTANAS
EVCA8
Parke.
(pr.).
x Jonas Jonynas, Berlin, ną dieną. Po to tik pastas y r a '
peratorius Nero nusižudė.
7
ARKT\ . JURGIS MATULAITIS
X NAMAMS PIRKTI PA Conn., atsiuntė kartu su prenu atsakingas už "Draugo" prista
1940 m. Norvegijos kariuo
SKOLOS duodamos mažais mė merata ir 10 dol. auką dienraš tymą laiku.
menė kapituliavo naciams Ant
MATULEVIČIUS
nesiniais įmokėjimais Ir priei čio stiprinimui. Nuoširdus ačiū.
rojo pasaulinio karo meto.
x
Elena
Gerčfas,
buvusi
namais nuošimčiais. Kreipkitės j
X Dr. Broiris J. Kaskis. Wyo1964 m. Kongo atsiskyrėlės
Gyvosios krikščionybės apaštalas
Mutual Federal Savings, 2212 ming. Pa., atsiuntė 10 dol. už ALRK Moterų sąjungos, 46-tos
Katangos provincijos vadas
{vadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORft
W«st Cermak Road — Telef. kalėdines korteles. Dėkojame. kuopos pirmininkė, gabi ir ener
Moise Tshombe paskirtas Kon
ginga šeimininkė bei autorė bus
VI 7-7747.
(sk.)
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie
go premjeru.
x Homoe R. Žibąs, Cincin- trečiadienį, birželio 17 d., paDievo
Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo
1967 m., kuomet Egiptas pra
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik;Mti' 0^*°. pratęsdamas "Drau- s gerbta savo sūnaus Bernardo
lišką veiklą ir apie nugalėtu kliūtis kelyje į tobulą krikš
laimėjo karą su Izraeliu, atsi
reik, tuoj pas Petrą ir užeik!;? 0 " prenumeratą, pridėjo 7 dol. ir dukterų Mary Anna ir Charčionybe.
Jo palaimintojo paskelbimo byla yra prie pabaigos
statydino
prez.
Gamai
Abdel
— INTERNATIONAL MEAT į a u k 3 dienraščio paramai. Nuo- lotte rezidencijoje, jos 70-ties
Vatikane.
Reik tik susipažinti an p gyvenimu ir prašyti
Nasser.
metų amžiaus sukakties proga.
MARKET. Medžioklinės deirs- ; ^^us ačiū.
1971 m. JAV ir Japonija pa Sv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
Žada daug draugių susirinkti
Mą kumpiai, aviena, verbena.
x LaikrodmfaAas A. «rkftiys ,
skelbė
galutinį susitarimą dėl
Veikalas yra 692 psl., didelio formato, kietais viršeliais.
deiro. Ir t. t, Uikukymoa^hm- j išsikelia į naujas patalpas - ! JOS g a r b e i '
Okinawos
grąžinimo
japonams.
&ame paštu bet kur Amerikoje. 2615 W. 71 S t Tel- 778-0920., x Dr. Jonas Genys, visuome- Vėjas Liulevičius septinto skyriaus
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siusti:
1971 m. Richard Nfacon at
2919 West SSrd Si., Chicago, HL Darbo valandos nuo 9 vai. ryto ninkas, Prostburg, Md., atsiuntė vardu atsisveikina Dariaus - Girėno šaukė 21 m. prekybos embar
DRAUGAS, 4545 W 63rd SU Chicago, IL 60699
mokyklą baigusius.
TeL 49M8S7.
(sk.) iki 5 vai vak.
(ak.). 20 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
Nootr. G. Mačo
gą priei Kiniją,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Chicagos žinios

Naujos Įstaigos Skyriaus atidaryme

l

.-

