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A. Statkevičiaus
laiškas iš ligoninės

VĖL GRĮŽO LIGONINĖN
Gydytojams nepatinka lėtas sveikejimas

Roma. — Popiežius Jonas Pau
Ligoninės gydytojai įsikišo į I pradėjo tyrimus, ieškodamas komreigojusios gerbti bei įgyvendin
lius II-sis šeštadieni buvo nu- kasdieninę paciento dienos ruti-i plikacijų, kurios sustabdė pacienti savo valdose. Todėl, manau,
Kitas klausimas. Ar nevertėtu kiekvienos tų 35 valstybių pilieI vežtas į ligoninę. Jau kelios dienos ną ir griežtai rekomendavo, kad I to stiprėjimąparašyti ir kuo greičiau nusiųsti Į t i s p r į v a l o tapti aktyviu Helsin
į jo savijauta pablogėjo, atsirado jis daugiau laiko praleistų lovo-! Spėjama, kad šį kartą popiežius
raštą del manęs į Madrido kon- j k i o s u s į t arimo rėmėju, įgyvendin
į temperatūros,. Kaip žinoma, po je, šiek tiek pasivaikščiodamas ligoninėje turės išbūti porą sa
ferenciją.
Vieną legaliai regist- j t o } u saugotoju. Juk šis susitari
j piežius iš ligoninės į Vatikaną j kambaryje, tačiau mažiau susiti- vaičių, įtariama, jog jis gali tu
ruotą raštą ir su įteikimu, o to- j m a s n € v i e n tarptautinis, bet ir
sugrįžo birželio 3 d- Tuoj atsira- j kinėtų su Vatikano pareigūnais, rėti kepenų uždegimą, nuo ko atliau — patiems aišku. Parašų ne- j a s m e n i n ė s moralės pagrindas. Tai
do sunkumų su plaučiais, kanki nesirūpintų tiek daug Bažnyčios sirado ir karštis- Sekmadienį Vareikėtų gailėti, taip pat ir bijoti Į s a v o tiška kultūros kūrimo, o tuo
no kosulys.
problemomis ir daugiau ilsėtųsi, i tikano aikštėje buvo girdimas nenėra ko. Gal mano žmona sutik- j p a č i u i r g a n svefaos tafcos ^ŪT[
Šv- Tėvas būtų turėjęs grįžti I Vienas Romos laikraštis paskel- I ilgas popiežiaus pareiškimas apie
tų viena kreiptis į Madrido kon- i m o p r o g r a m a . Jodėl pažangiu
operacijai žarnynui atstatyti į j hė, kad popiežiui dažniau ėmė; Dievo Kūno šventės reikšmę.
ferenciją? (Gyvenu Camo 18 —: r e i k i a l a i k y t i kiekvieną, kuris aknormalią padėtį, nors data šiai | P/kti širdis. Tuomet Vatikano i §įą kalbą popiežius į juostelę įkalBet vargu a r išdrįs juk ji; tyviai kovoja už šios programos
21).
l operacijai nebuvo nustatyta. Ga- daktarai vėl įvedė buvusią ligo- bėjo prieš išvykdamas ligoninėn,
turbūt niekur paramos neranda. : įgyvendinimą, o priešingu atve! limas daiktas, kad gydytojai šią ninės dietą. Tačiau šią žinią Va- Visi klausytojai pastebėjo ilgoMane dirbtinai apkaltino ir tei- j ju — reakcionieriumi. Kiekvieno
t operaciją padarys ateinančio mė tikano pareigūnai paneigė. Jie kas kalbos pertraukas ir popiežiaus
sininkai", ir gydytojai — psichi-1 mūšy XX a. priešpaskutiniu de
nesio pradžioje. Daktarai kalba, tačiau pripažino savo pareiškime sunkumus kvėpuoti, balsas a t 
:
atrai, paklausę saugumiečių dik- i šimtmečių žmogaus pirmoji vi
kad pacientas per greit ėmėsi var- spaudai, kad popiežiaus taisymą- j r o d ė silpnokas. Ligoninės vadotato. Viskas mano byloje dirbti-' suomeninė pareiga — būti akty
gmancnj darbų. Romos katalikų ! sis po sužeidimų gegužės 13 d. j v y b ė paskelbė, jog tuoj bus prana, fiktyvu. Visur — tarybinio j viu šio pažangaus judėjimo dažumalas Famiglia Cristiana rašo, į šv. Petro aikštėje, sulėtėjo, pa- i dėti tyrimai ir tik po to bus pateisėtumo pažeidimas.
I lyviu.
jog popiežiaus komplikacijos: sun į sunkėjo ir buvo nutarta vėl grįž- skelbtas žinių biuletenis.
kūmas plaučiuose ir temperatūra j ti į ligoninę nuolatinėn speciaŽmogaus teisių gynime reikia' Toliau Aukščiausias teismas
atsirado po to, kai jis įkalbėjo į į listų priežiūron. Kaip paskutinės
būti principingiems. Tik pulti, mane kaltino, kad šmeižikiškai
Įsakyta suimti
juostelę dvi ilgokas kalbas ir I nuotraukos rodo, popiežius prareikia naujomis jėgomis.
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Manila. — Valstybės sekreto liepos 13 d. Vietnamas ir Sovie- j
—Los Angeles stadijone pla jai, kad nežinomi piktadariai pa- vadai, mulos, ajatolos ir hojatorius Haigas, aplankęs amerikie tų Sąjunga atsisakė konferencijo- ' nuojama masinė naujų piliečių vogė pirmojo
JAV prezidento . j j s ] a m a į s a v 0 kalbose smerkė nučių karių kapines Filipinuose, pa je dalyvauti, nes tos valstybės lai- i priesaika, kurioj gaus pilietybę j George Washingtono d i r b t i n i u s i v e r s t ą p r e z j d e n t a , kuris kaltas dėl
visų Irano nepasisekimų, net pa
reiškė, kad pasauliui reikia bud ko, kad "jokių Kambodijos klausi-' 9,700 asmenų. Iš jų 1,600 filipi- dantis,
—Liberijoje sušaudyti 13 ka kenkęs karo veiksmams prieš Ira
riai ir vieningai žiūrėti, kad būtų mų nėra, padėtis Kambodijoje į nų, 1,200 meksikiečių, 1,400 korė
išlaikytos vieningos jėgos, kurios I yra nepakeičiama". Konferenciją jiecių, api JOG Vietnamo, Laoso, rių, kaltinamų sąmokslo prieš ką. Prezidentas kurstęs žmones
Prezidentas sudaro naują vyriausybę
valdžią organizavimu.
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10 d. Dabar jis sudarys naują ka atmetė dešiniųjų partijų kampani-į karinį
spaudimą Vietnamui j mas politinėse derybose, tačiau
binetą, nors manoma, kad prem jos šūkį, kad socialistų išrinkimas i ("taip, karinį, pridėjo jis), dirb-: pirmiausia turi būti įgyvendinti budrumo, neapleisti ginklavimosi, 13 nušovė, suėmė apie 1,000.
institucijos
jeru liks tas pats Pierre Mauroy. reiškia komunizmo įvedimą. D a - ' dama su kitais, kad Hanojus pa-I trys žingsniai: Kambodijon turi nenusileisti prezidento Reagano
— Prasideda Mark Chapman
Varšuva. — Lenkų žurna'.as
Parlamente yra 491 atstovas, ku bar paaiškėjo, kad jie gali vieni ] keistų savo laikyseną dabartinė-; būti atsiųsta neutrali Jungtinių ginklavimosi varžyboms, kurias teismas, jis kaltinamas daininin
rių 293 priklauso socialistams ar aimėti ir jiems nereikalinga ko- ja situacijoje. Šis sekretoriaus ašis- Tautų taikos priežiūros kariuo- Reaganas pradėjęs pasiremda ko John Lennon nužudymu. Jo '"Kultūra" pravedė skaitytojų an
jų partneriams — radikalaus kai munistų pagalba.
gynėjai sako, kad jis nekaltas, nes ketą, kurioje buvo klausiama, ku
tento pareiškimas labai nepati- menė, Vietnamas turi atitraukti mas "kažkokia sovietų grėsme".
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Burmistras Chirac, sužinojęs I torių, kol arabai nepripažins Iz,. ,.
.- .
, zija prasidės iki liepos 14 d., ka
K
Arvydas, Vaida.
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| 65 1.
tas pakvies į kabinetą komunistų ja — 37.
reikalų konferencijoje, kuri įvyks I ve, pareiškė Filipinų ministras.
'tvirtai.
(Tęsinys)
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DIETINIS GYDYMAS
Kas penktas
čionykštis
gyventojas turi pakeltą krau
jospūdį — už tai verta visiems
susipažinti su tinkamo maisto
nauda šitokios negerovės tvar
kyme.
Mediciniškas raginimas.

tis su maistu. Daugelis maisto
rūšių rišasi su hypertensijos
kilme. Svarbiausi maiste
dalykai, kurie įtakoja kraujo
spūdžio pakilimą, yra šie:
valgomoji druska, kalis (potassium), kofeinas kavoje ir
arbatoje, alkoholis, gyvuliniai
reibalai ir persivalgymas iki
nutukimo. Graudu žiūrėti į
tuos valgyje nesusilaikančius,
dėl nutukimo strėnų — kojų
nepanešančius, nuolat viso
kiomis negalėmis besi
skundžiančius
purvabalius.
Tas pats atsitinka ir su
smuklėse dainuojančiais. Ne
kitaip ir su kavute skirtis nepa
jėgiančiais, be druskos valgyti
negalinčiais. Gana mums
vabalų gyvenimo — turime
ryžtis tapti žmonėmis ir pradė
ti tvarkyti savas asmenybes.

Purvabalis purvyne dainuo
ja, o menkos asmenybės žmo
gus ligoje tūnoja ir nė nemė
gina taisytis. Mums su
purvabaliais nepakeliui, todėl
pradėkime paklusti gydytojų
nurodymams visose ligose,
ypač pakelto kraujospūdžio
reikale.
Dabartinė šio krašto statis
tika rodo, kad 20% amerikiečių
— taigi, kas penktas — turi
pakeltą kraujospūdį — hypertensiją. Tiek gydytojas, tiek
pacientas turi žinoti maisto
reikšmę pakelto kraujospūdžio
Valgomosios
tvarkyme. Pirmiausia kreipia
druskos žala
mas dėmesys į valgomąją
druską, alkoholį ir persivalgy
Pirmiausia aptarsime valgo
mą, nes jie įtakoja hypertensimosios
druskos daromą žalą
jos atsiradimą, jos gydymą ir
pakeliant
kraujospūdį. Labai
nuo jos apsisaugojimą.
retai hypertensiją turį žmonės
Gydytojas išaiškina pacien gyvena paprastose — primity
tui tinkamo maisto nauda. viose aplinkybėse. Tokie
Dietininkė paruošia planą žmonės vartoja labai mažai
tinkamai mitybai. Pacientui druskos — per dieną jiems
lieka tik pildyti gydytojo nuro pakanka vieno — dviejų
dymus. Bet čia ir prasideda gramų druskos. Gi pažangiųjų
mediciniška nelaimė, nes 85% kraštų žmonės, žinoma ir
pacientų nepildo gydytojų amerikiečiai, druskos suvar
nurodymų. Jie, kaip anie toja po dešimt — dvylika
purvabaliai, lieka patenkinti gramų kasdien — taigi, šimtą
«avo liga ir nesigydo — jie, taip kartų daugiau. Už tai ir hyper
sakant, būdami purve dainuo tensiją tokių tarpe yra labai
dažna.
ja.
Dar blogiau atsitinka šiauri
Nepildo jiems tinkamų medi
nės
Japonijos Honshu genties
ciniškų patarimų todėl, kad
gyventojams.
Jie valgomosios
savais nusiteikimais nėra
druskos
per
dieną
sunaudoja
suaugę tikrais žmonėmis. Tie
net
po
26
gramus.
Už
tai jie turi
85 iš šimto sergančių, nepa
daugiau
pakeltu
kraujospū
jėgią vykdyti jiems naudingų
nurodymų, yra nereikalingi džiu negaluojančių, negu bet
gydytojo, nes jie nepildo net ir kas kitas. Jų beveik kas antras
naudingiausių
nurodymų. žmogus (40%) turi pakeltą
Tokiems mediciniškas patari kraujospūdį.
mas yra laiko gaišinimas, nes
Tyrimai su
neklaužados iŠ mediciniškos
gyvuliais
pažangos neturi naudos.
Pirmiausia reikia dirvą
Atlikti tyrimai su gyvuliais
paruošti, o tik tada sėklą sėti. irgi nurodo druskos gebėjimą
Tas pats ir čia. Pirma reikia pakelti kraujospūdį. Tirtos
atlikti sunkiausią darbą: iš žiurkės trejopai reagavo į
auklėti normalių nusiteikimų valgomąją druską. Vienos
žmones. Tokiais būdami jie pa žiurkės buvo jautrios druskai
jėgs pildyti gydytojų nurody — jų kraujospūdis pakildavo
mus. Tada jie turės naudos iš davus joms daugiau druskos.
dabartinės medicinos pažan Bet buvo ir atsparių druskai
gos.
žiurkių — tokioms galėdavai
duoti druskos kiek nori — jų
Žmonės privalo
kraujospūdis nepakildavęs.
tvarkytis
Tyrinėtojas Kwasaki suse
Kol žmonės išsiauklės — kė, kad yra dvejopų žmonių.
daug laiko praeis. O ką daryt Vieniems nuo valgomosios
dabartiniams neklaužadoms? druskos kraujospūdis pakyla,
Jie privalo ryžtis tvarkytis su gi kiti į druską visai nerea
savo nežmoniškais įpročiais — guoja, jiems nuo druskos
liautis purvyne dainavę. Gydy kraujospūdis
nepadidėja.
tojams aišku, kad tik asme Tokie daug ir greit druskos
nybe susitvarkiusiems žmo išskiria su šlapimu ir jų svoris
nėms verta mėginti perduoti nedidėja.
dabartinės medicinos žinias
Prieš daugiau 30 metų
pakelto kraujospūdžio reikale.
tyrinėtojas Dahl susekė, kad
Tvarkytis su pairusia asme vienas trečdalis turinčių pakel
nybe privalo kiekvienas, nes tą kraujospūdį labai gerai nuo
tik susitvarkiusieji
pajėgs jo gydosi nevartodami drus
sumažinti kraujospūdį. Tarp kos. Antras trečdalis druskos
pakelto ir normalaus kraujo- nevartojančių ligonių vidu
spūdio yra didelis skirtumas. tiniai gydosi. O trečias trečda
Širdies priepuoliai dažniau lis hypertensininkų visai nesiaplanko žmogų, kurio antras taiso druskos nevartojant.
(diastolinis) kraujospūdis yra
Paviršutiniškai
žiūrint
didesnis už 85 mmg. Jei tas atrodo, kad likusio trečdalio
antras kraujospūdis esti dides pacientai galėtų druską var
nis negu 105 mmHg, tai toti, nes jų kraujospūdis nekrin
žmogus gali sulaukti pirmą ta jiems druskos vartojimą
kartą širdies priepuolio net sumažinus. Bet taip nėra. Ir jie
keturis kartus dažniau, paly privalo druskos nevartoti; tyri
ginus su normalų kraujospūdį nėtojai susekė, kad pakeltas
turinčiu.
kraujospūdis gerėja, kai drus
Visi turį pakeltą kraujospū kos nevartoja tie pacientai,
dį, ar kandidatai į tokią nege kuriems kraujospūdis nekren
rovę — būtinai privalo tvarky ta jiems druską vartojant.
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Pranas Eigietis (.kair.) ir J o n a s Jokūbaitis klausosi sveikatos pata
rimų „Sodybos" pažmonyie.
^ , , »T .
XT
Nuotrauka M. Nagio.

Kaip žmonės
druskinasi
Tyrinėtojas
Savvyer s u
talkininkais per keturis metus
tyrė 1,536 pacientus, kurių
tarpe buvo 717 turinčių pakel
tą kraujospūdį. Tie, kurie
vartojo daugiau druskos —
turėjo sunkesnius akių dugno
pakitimus ir dažnesnes širdies
ligas, atsiradusias dėl pakelto
kraujospūdžio.
Tyrinėtojas Fries tvirtina,
kad norint sumažinti krau
jospūdį druskos per dieną
reikia vartoti ne daugiau 400
mg — taigi, mažiau pusės
gramo. Kitas
tyrinėtojas
(Morgan su talkininkais) suse
kė, kad sumažinimas dienos
druskos davinio nuo 1.8 iki 2.3
gramų — galima sumažinti
antrą (diastolinį) kraujospūdį
lygiai, kaip ir su vaistais varto
jamais kraujospūdžio suma
žinimui.
Kiti tyrinėtojai susekė, k a d
vidutiniai sumažinus druską
maiste, esti pagerinama šlapi
mą varančiųjų vaistų veikla. O
pastarieji vaistai kaip tik pir
moje eilėje vartojami suma
žinimui kraujospūdžio. Tada
mažėja kraujo plazmos tūris ir
sumažinamas arterijų sienelių
įtempimas (tonas). Tada drus
ka šalinasi i š vandeniu perpil
dytų kraujagyslių sienelėse
esančių raumenų ląstelių.

D r u s k o s sumažinimas
m a ž i n a kraujospūdį
Minėtų tyrinėtojų atlikti dar
bai tvirtina, kad druskos
sumažinimas
kontroliuoja
kraujospūdį. Tokio gydymo
tikslas yra sumažinti druskos
vartojimą nuo 6 iki 18 gramų
iki mažiau kaip penki gramai
per parą. Lygmenas arbatinis
šaukštelis turi apie penkis gra
mus druskos.
Jei druska protingai varto
jama, nereikia specialių dietų.
Gali žmogus valgyti resto
ranuose — tik privalo užsakyti
t i n k a m u s valgius. Reikia
liautis valgį ant stalo sūdyti ir
vengti valgių pagamintų su
druska; sūrių prieskonių ir
užkandžių.
Nepamirština, kad kai kurie
be recepto gaunami vaistai,
kaip Alka-Selzer ir Bromo-

Selzer yra labai sūrūs — turi
tabletėje nuo pusės iki pusant
ro gramo druskos. Su jais
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
reikia visam laikui atsi
Second
claaa postage paid at Chicago, 111. Publiahed daily except
sveikinti, nes jie jokios vertės
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neturi, nežiūrint įkyrių juos
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$28.00 $17.00
save paklusti medicinos reika
lavimams, kitaip tik susilaukę
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
komplikacijos — paralyžiaus
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadie
— pradėsime pildyti gydytojo
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos gražina tik is anksto
patarimus. Nesižegnokim tik
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
tada, kai perkūnas trenkia.
— 4:00, šeštadieniais 8:30 turinj neatsako. Skelbimų kainos
Tvarkingai dirbkime, gyven
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
kime ir melskimės per visą
savo gyvenimą. Tik tada
Nekontroliojamos
aistros
DVASINIAI
rečiau hypertensiją sirgsime, o
daugumoje
atvejų
yra
dalinis
PASAUKIMAI
susirgę greičiau ir lengviau su
pamišimas.
LENKIJOJE
ja tvarkysimės. Įdomu, kad
Th.
Hobes
Lenkijoje pernai buvo įšven
mažai druskos ir daug kalio su
maistu vartojant — krenta įBJSJSJSJBJMBJįMBjPį - S j — I — TIT —ĮSJSJ tinti 632 nauji kunigai, tai yra
Advokatų Draugija
43 kunigais daugiau negu 1979
kraujospūdis. Daugiau apie tai
m. Iš viso Lenkijoje dabar yra
kitą kartą.
VALDEMARAS BYLAIHS
ra
20.234 kunigai. Padidėjo semi
Pasiskaityti.
PostgraduVINCAS BRIZGYS
naristų skaičius, jų dabar yra
ate Medicine, June 1981.
Teisių daktarai
6.285, tai net 440 daugiau, negu
2458 W. 69th St., Chicago, DL 1979 m. Lenkijoj pastoviai au
Neblaivumas tai kapas žmo
Visi teL 778-8000
ga pašaukimai ir į vienuolinį
gaus dvasios ir jo tiesaus gal
Valandos pagsj susitarime
eyvenimą.
vojimo.
aas
Chauser

ŠLAUNŲ MANKŠTA
Vidinius ir išorinius šlaunų raumenis stiprindami šitaip makštinkimės:

Tyrinėtojai Margie ir Hunt
tvirtina, kad per daug druskos
su maistu vartojimas yra viena
didžiausių priežasčių nepa
sisekimo, norint sumažinti
kraujospūdį vaistais. Jie tiki,
kad naudojant druskos dau
giau negu 3.5 gramus per
dieną, per b u m ą imamas
šlapimą varantis vaistas nesu
mažina kraujospūdžio. Reikia
mažiau druskos vartoti, norint
su ta pačia vaistų doze labiau
sumažinti kraujospūdį. Gi,
didinant šlapimą
varančio
vaisto
dozę,
susilaukiama
pašalinio to vaisto veikimo ir
komplikacijų. Tų tyrinėtojų
patirtimi, k a i dveji ar treji
vaistai nuo pakelto kraujospū
džio jo nesumažina, tokie
pacientai
vartoja
druskos
daugiau negu 5.9 gramus
dienoje. Todėl reikia mažinti
druskos dieninį davinį — tada
vaistai prieš kraujospūdį ger
iau veiks n e t ir mažesnėmis
dozėmis vartojami. Minėti
tyrinėtojai susekė, kad leng
vai pakeltą kraujospūdį turin
tieji gali jį sunormuoti visai be
vaistų, jeigu vartojama drus
kos per dieną mažiau kaip 2.1
gramų.

Akuierija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
1 4 4 3 So. 5 0 t h A v e . . Cicero
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrų*
t r e č S e š t 12 (ki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR C H I R U R G E
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

Tel. ofiso H E 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Va:
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

3200 W 81st Street
Kasaer

0 v ryto iki 1 v

>P

Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239*919

Tyrinėtojas Parijs su talki
ninkais rado, jog kombinacija
šlapimą varančio vaisto su
druskos iki dviejų gramų per
dieną sumažinimu maiste,
sumažina kraujospūdį labiau,
negu tos dvi priemonės var
tojamos atskirai.
Negerai daroma, kai šlapi
mą varantį vaistą Thiazine
vartojant,
patariama
kiek
norint druskos vartoti. Tais
atvejais gausiai druskos var
tojant
susilaukiama
kalio
kraujuje sumažėjimo (hypo
kalemia). Todėl visada pata
r i a m a s u m a ž i n t i druskos
vartojimą vartojant šlapimą
varančius vaistus pakilusio
kraujospūdžio
sumažinimui.
Tuo būdu sumažinamas kalio
iš kūno pašalinimas.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė v i d a u s ligos
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
.,,.
Tel. - GR 6 2400
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir C a m p b e l l Ave. kampas)
7 9: antrad irpehkt 10-4 šeštad 10-3vai Vai pirmad antrad . ketvirtad irpenktac
3 iki 7 v p p Tik susitarus
OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

Ofs. 742-0255

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą -—

Tel. 372-5222. 236-6575
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DR, A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T e l - BE 3 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
Valandos pagai susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVIČIUS

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

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
v a l a n d o s pagal susitarimą

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3-7278

Pradinė padėtis: keliai sulenkti ir suglausti; pėdos ant grindų;
rankos kelių išorėje. Mėgink (Pvz. 1-2) kelius skėsti rankoms
priešinantis — lėtai skaitydamas iki 5. Tada (pvz.3-4) laiky
damas išskėstus kelius, plaštakas kelių viduje — stenkis
suglausti kelius rankoms priešinantis. Pamažu skaičiuok nuo
penkių iki vieno. Kartok 5 kartus.

r LIETUVOS

BAŽNYČIOS

1-mas tomas. Telšių Vyskupija
BRONIUS KVIKLYS

TelSių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų.
"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreipta, mūsų bažnyčių
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
autorius knygos įvadoje.
Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 490 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. ISleido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.90.
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.

DRAUGAS, kSkS Weat 6Srd « . , Chicago, th 60699

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. J{NKINS

( K a l b a lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contaet lenses"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
V a l a n d o s pagal susitarimą

2618 W 71st St. - Tel 737 5149
6132 S KedZ'e Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489-4441

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

0R. K. A. JUČAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

0OOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą
Jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

I N K S T Ų . PŪSLĖS IR " • "
PROSTATO CHIRURGIJA .
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak *~Ofiso tel. 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS

Gydytojas ir Chirurgas

DANTŲ GYDYTOJAS
4 9 1 2 W 14th Street
Cicero, Illinois

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49tn Court, Cicero. III.

i

Tai. 656-2441

Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

Ofiso tat. 434-2123. namu 448-6195

DANTŲ GYDYTOJA
2*59 W. M St. Chicago
4712112
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr., treč
ketv 10 iki 6 vai SeStad 10 iki 1 vai

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO
SĄJUNGOS POLITINĖ KONFERENCIJA

DABARTIES PROBLEMA

Reportažas ir komentarai
Istorija primena Europos
tautų didįjį kraustymosi lai
kotarpį, vykusį tarp ketvirto ir
šeštojo šimtmečio, iš tikrųjų
užsibaigusį tik dešimtame
šimtmety po Kristaus. Tai buvo
pajudėjimas germanų genčių ir
jų plėtimasis į jau stiprią ir
kelis šimtmečius gyvavusią Ro
mos valstybę. Ketvirtojo šimt.
vidury dar pasirodė iš Azijos
hunai su savo negailestingu ir
plėšriu vadu Atila. Jei ger
manai naujose vietose kūrėsi,
tai hunai nieko nekūrė — jie tik
plėšė, žudė, naikino viską,
pasiekdami net pačią Romą ir
dabartinės Prancūzijos dalį.
Prieš tai jau buvo nusiaubę
visą vidurinę Europą.
Tuo pačiu metu kraustėsi iš
Pripeties pelkių ir apylinkių
įvairios slavų giminės, užimdamos germanų vietas, susi
maišydami su likusiais gyven
toj ais ir išsiskirdami patys tarp
savęs. Gal jų spaudimas pri
sidėjo ir prie lietuvių giminių
kėlimosi į dabartines žemes,
nors jų senolių palikimas ran
damas dar iš senesnių laikų,
negu didysis tautų kėlimasis
prasidėjo.

Tai tik viena šios problemos
dalis, besireiškianti Artimuo
siuose Rytuose. Čia reikia
įskaityti ne tik palestiniečius,
bet ir visus Artimųjų Rytų
pabėgėlius, kurių šiuo metu yra
apie 3 milijonai penki šimtai
tūkstančių su viršum. O kur dar
šeši milijonai su viršum Afri
kos, du milijonai su viršum
Azijos, 354 tūkstančiai įvairių
Europos tautų, apie 300 tūks
tančių Lotynų Amerikos pabė
gėlių? Jiems visiems reikia
duonos, darbo, prieglaudos,
žmoniško*' rūpesčio ir naujų
sąlygų kurtis. Ne visi jie yra tos
pačios kultūros ir tradicijų, tos
pačios religijos ir įsitikinimų
Bet jie visi nori gyventi be bai
mės būti vergais, be kanki
nimų ir kalėjimų, be prievartos
ir žudynių baimės.

Pabėgėlių reikalas ir savi
saugos jausmas šiandien kelia
rūpestį daugelyje didžiųjų ar
mažesnių, žmoniškai įsikū
rusių valstybių. Amerika čia
daugiausiai pasižymi savo
dosnumu ir pagalba išlaikyti
pabėgėlius Azijos ar Afrikos
stovyklose, net savo viduje. Bet
problema tuo neišspren
džiama ir kartais nepatei
Siame tautų kilnojimesi į sinamai aplaidi.
naujas žemes, net istoriškai
žiūrint, nerandame tokio stai
* * *
gaus pasikeitimo, kaip yra
dabarties tautų kilnojimesi,
Pabėgėlių klausimo sprendi
kuris prasidėjo ypač po antrojo
mas
nėra tik šelpimas ar pa
pasaulinio karo ir dar iki šiol
galba
juos išlaikyti neturtingų
nepasibaigė. Dabarties tautų
valstybių
stovyklose, kartais
kilnojimasis liečia ne tik Euro
teroristų
mokyklose.
Juos rei
pą, bet ir Aziją, Afriką, Pietų
kia
įkurdinti
tokiose
vietose,
Ameriką ir tuos kraštus, į
kuriuos iš visur veržiasi bena kur jie pagal savo sugebėjimus
miai pabėgėliai, kaip JAV-bės, galėtų savo darbu pelnytis duo
Kanada ar Europos tautos ir ną. Pasirodo, buvo tik spėlioja
ma, kad Azijos tautų pabėgėliai
valstybės.
sugebėjimais yra menkesni. Iš
Aziatai ne taip kaip hunai, tikrųjų jie net nederlingose
nežinia iš kur atėję ir kur žemėse mokėjo geriau įsikurti
sunykę, ne prievarta, bet lais- už europiečius pabėgėlius, kuvai šiandien bėga į svetimos rie savo išmintimi nuo seno
kultūros valstybes, išsiža galėjo didžiuotis
dėdami net tūkstantmečių tra
Nemažiau sugebėjimų paro
dicijų dalies, kad tik galėtų dė ir pabėgę iš Afrikos baltieji,
išgelbėti gyvybes nuo komu juodiesiems revoliucines val
nizmo žudynių ir persekiojimų. džias įsivedus ir įžiebus genčių
Tai parodo Vietnamas, Kam- karus ir žudynes. Tokioj Afri
bodija, Siaurės Korėja, komu kos Somalijoje jau kas trečias
nistinė Kinija, dabar Afga žmogus yra pabėgėlis. Taip pat
nistanas, kuris naikinamas daug pabėgėlių Pietų Afrikos
komunistinių rusų kariuo respublikoje ir net P. Ameri
menės, tankų ir helikopterių. koje. Sunku tiksliai pasakyti,
Ar tai jau kartojasi istorija, dar kas yra pabėgėlis ir kas vietinis
negalima tvirtinti. Bet tikrai gyventojas Artimuosiuose Ry
tai keičia žmonių sudėti įvai tuose, kur viena arabų tauta,
riuose kraštuose ir konti įsimaišiusi į kitos vidaus gyve
nentuose.
nimą, mėgina sukurti chaosą,
kurdama valstybę valstybėje.
* * *

Pabėgėlių problema yra įgi
jusi aštrų pobūdį nuo antrojo
karo laikų, kai i i rytų Europos
— iš komunistų okupuotų tau
tų—jų buvo net keli milijonai.
Teisybe, gėdingas ukrainiečių
ir kai kurių kitų buvusių belais
vių, darbams išvežtų ir pabėgė
lių grąžinimas mirčiai Sovietų
sunkiųjų darbų stovyklose ar
kalėjimuose. Vis dėlto šiuo
atveju humanizmas kai kada
laimėjo prieš prekybą žmo
nėmis. Vadinama „Kehl - Operation" iki šio neatidengiama,
nors prieš žmoniškumą nusi
kaltusių vadų jau seniai žemėje
nebėra.

(Tęsinys)
Užklaustas apie galimus
skirtumus tarp Reagano ir Carterio vyriausybių, dr. Novak
pareiškė, kad įvykiai ryšium su
kandidatu Valstybės departa
mento į pasekretorius žmo
gaus teisių reikalams Lefever
buvo netiksliai perduoti spau
doje ir dėl to buvo galima susi
daryti klaidingą įspūdį. Jis
pastebėjo, kad daugelis parei
gūnų, paskirtų į pozicijas,
turinčias ryšių su žmogaus
teisių klausimais, yra demok
ratai — JAV ambasadorė prie
J u n g t i n i ų Tautų J e a n
Kirkpatrick, Valstybės depar
tamento pasekretorius tarp
tautinių crganizacijų rei
kalams Elliot Abrams ir jis
pats, kurie yra pasišventę žmo
gaus teisių kovai. Be to, jis pasi
džiaugė, kad žmogaus teisių
srityje JAV politika yra pasi
likusi nepartinė — „bipartisan .
Baigdamas dr. Novak pa
reiškė, kad vis daugiau ir dau
giau „etnikų" užima atsa
kingas pozicijas pramonėje ir
valdžioje. Esant tokiai padė
čiai, neilgai užtruks, kol „et
nikų" balsas bus išgirstas
aukščiausiuose valdymo
sluoksniuose. Ryšium su tuo
jis pareiškė, kad Reagano
vyriausybė, nors labai norinti,
neturi
patirties bendra
darbiauti su etninėmis grupė
mis. Dėl to šiuo metu būtų pui
ki proga organizuotoms
etninėms grupėms išnaudoti
padėtį.

Daugiausia pabėgėlių yra
priėmusi Amerika, po jos eina
Kanada. Bet įsikūrimui ir pa
galbai vis dėlto iš dvidešimties
daugiausiai pabėgėlių priėmusiųjų valstybių procentualiai ji
yra tik dvyliktoje vietoje, padė
dama pabėgėliui tik su 90 cnt.
Tuo tarpu Švedija padeda 3.98
dol. vienam žmogui. Istoriškai
skaičiuojama, kad ketvirtojo
amžiaus antroje pusėje ir iki
šešto pabaigos tautų kilnoji
masis palietė nuo vieno iki trijų
milijonų žmonių. Šiandien per
keturiasdešimt metų jau ta pati
problema išjudino apie dvi
dešimt milijonų. Ir Amerikoj
kiekvienam 329-niems žmo
nėms tenka vienas pabėgėlis iš
dvidešimt tautų.
Amerikos ambasadorius Victor Paimieri, skirtas pabėgėlių
reikalams, daro įsidėmėtiną
išvadą: „Nepaisant visų mūsų
miestų, nedarbo, infliacijos,
butų ir taksų problemų, mes
turime kam nors padėti čia
atvykti ir įsikurti. Atsiras ir
tokių, kurie uždarys auksines
duris, bet tada mes turime drįs
ti ištarti, kad, gelbėdami šiuos
žmones (pabėgėlius), mes gelbime save pačius. Jei mes kada
nuspręsime, kad mūsų laisvės
statula jau atgyveno, šis klau
simas taip pat bus atgyvenęs".
P.S.

Penktadienį po pietų šiek
tiek trumpesnius pranešimus
padarė trys prelegentai:
Amerikos jaunų politikų vado
vų tarybos atstovas prie
Jungtinių Tautų James J.
O'Neill, JAV Valstybės depar
tamento Rytų Europos sky-

LINAS RIMKUS
riaus viršininkas Peter Bridges ir Helsinki Watch
organizacijos Rytų Europos
skyriaus viršininkė Helen Sen.
Taip pat turėjo dalyvauti
Kanados misijos prie Jung
tinių Tautų atstovas, bet nega
lėjo atvykti. Ta proga Kana
dos LB ir Jaunimo sąjungos
atstovai susitiko su juo ir apta
rė rūpimus klausimus.
Carl Gershvvin
pranešimas
Vietoje Kanados misijos
atstovo atvyko nenumatytas
svečias — JAV atstovės
Jungtinėse Tautose Jean Kirk
patrick štabo tarėjas Carl
Gershwin, buvęs Freedom
House organizacijos darbuoto
jas bei Sodai Democrats USA
organizacijos aktyvus narys,
palaikęs ryšius su Estijos
s o c i a l d e m o k r a t a i s . Savo
trumpame žodyje C. Gershwin
pakartojo oficialų JAV
nusistatymą Pabaltijo klau
simu — kad JAV nepripažįsta
neteisėto Lietuvos, Latvijos ir
Estijos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą. Jis užtikrino, kad
JAV atstovė Jungtinėse Tau
tose ir jos štabas aktyviai
naudosis šiuo nusistatymu,
tinkamais atvejais keliant
Pabaltijo klausimą viešumon.
Tęsdamas toliau, C. Gersh
vvin pareiškė, kad rezistentų
anapus drąsa neleidžia mums
nuleisti rankų, bet skatina dėti
kuo didesnes pastangas jiems
padėti. Tam paryškinti jis
perskaitė ištrauką iš Vytauto
Skuodžio teismo kalbos: „Visa
nelegali literatūra kelia idėjas
pagerinti esamą visuomeninę
būklę, kritikuoja, bet nesiekia
pakirsti santvarkos pag*in-

dus. Prokuroro kaltinimas
baisus, tačiau išgirdęs ir mir
ties nuosprendį, sutikčiau jį
ramiai, kaip Lietuvos sūnus,
kurio gyvenimas priklauso
Tėvynei ir jos žmonėms.
Baigiu!"
Baigdamas C. Gershwin at
kreipė klausytojų dėmesį į skir
tingą žmogaus teisių pažeidi
mų traktavimą geografiniais
pagrindais, kuris yra įsiga
lėjęs Jungtinėse Tautose. Jis
užtikrino, kad JAV atstovė dės
visas pastangas tai padėčiai
pagerinti. Tačiau, jis pabrėžė,
kad tas „dvigubas standar
tas" randamas ne tik Jung
tinėse
Tautose. Gershwin
pastebėjo, kad maždaug tuo
Pačiu metu, kai Bobby Sands
Šiaurės Airijoje vykdė savo
bado streiką, estų rezistentas
Juri Kukk (suimtas ryšium su
45 Pabaltiečių pareiškimu,
smerkiančiu
MolotovoRibbentropo paktą ir reika
laujančiu Lietuvai, Latvijai ir
Estijai
nepriklausomybės),
pats paskelbęs bado streiką,
mirė kovo 27 pereinamojoje
stovykloje Sovietų Sąjungoje.
Bobby Sands įvykiai susilaukė
nepaprastai daug spaudos
dėmesio, o tuo tarpu, Juri Kukk
mirtis buvo pranešta tik
keliuose laikraščiuose, ir tai tik
keliomis eilutėmis. Anot prele
gento, pasaulio spauda turi
būti įjautrinta ir supažindinta
su įvykiais už geležinės uždan
gos, o tas darbas yra mūsų
rankose.
Atsakydamas kelis klausi
mus, C. Gershwin pareiškė,
kad ne tik faktas, kad JAV
nepripažįsta Pabaltijo inkor
poravimo, turėtų būti kiek
viena proga minimas, bet bai
sieji birželio įvykiai taip pat
turėtų būti keliami viešumon.
J a m e s O'Neill kalba
Po trumpos pertraukos Ame
rikos jaunų politikų vadovų
tarybos atstovas prie Jungti
nių Tautų James J. O'Neill
buvo pakviestas kalbėti.
Pranešimo tema — Lietuvos
klausimas kitataučio visuo
menininko akimis.

PLB pirm. Vytautas Kamantas sveikina prelegentą JAV delegacijos
į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisiją dr. Micheal Novak.

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
u

VLADAS RAMOJUS

Kartas nuo karto pas Urbonus i i New Yorko atva
žiuodavo buvę „keturvėjininkai" — „Vienybės"
redaktorius poetas Juozas Tysliava, rašytojas
Juozas Petrėnas-Tarulis (miręs New Yorke 1979 m.,
kurio pelenai parvežti ir palaidoti Vilniuje, kaip ir
Juozo Tysliavos), poetas Antanas Rimydis. Retkar
čiais pasirodydavo iš Baltimorės atvažiavęs žurna
listas Cezaris Surdokas, nepriklausomos Lietuvos
laikais dirbęs ir „Kario" redakcijoje.
Kokie įdomūs tada vykdavo literatūros bei
Bet daugelis tautų jaučia
žumalizmo seminarai prie vyno ar alaus: prisi
savo atsakingumą už to meto
minimai, praeities ir dabarties kritika, pastabos,
savo vadovus — Švedija, JAV,
komentarai, bėgančių dienų spaudos apžvalgos,
Britanija ir dar kai kurie kraš
politinės padėties vertinimas, pranašystės, ką atneš
tai. Trys milijonai pabėgusių
ateitis. Klaysydavausi, ausis suglaudęs, nes man tai
palestiniečių iki šiol dar tebėra
būdavo įdomiausios temos. Juk kalbėjo „vilkai",
terorizmo, keršto ir tarptau
spėję nemažą duoklę atiduoti Lietuvos lite
tinių santykių ardytojų vergi
ratūriniam bei žurnalistiniam gyvenimui.
joje, nors žmogiškai kalbant,
Tiesa, vos karui pasibaigus, Flensburge turėjau
jie nori atgauti tik savo tėvų ir
progos
sukiotis laikraštininkų-pubUcistų Kaupo, Sta
senolių tėviškes arba kur nors
sio
Kuzminsko,
Juozo Senkaus, Andriaus Vaitkaus
įsikurti. Prie palestiniečių
tarpe.
Tačiau,
sakyčiau,
išskyrus Andrių Vaitkų,
pabėgėlių problemos neiš
kitų
trijų
klausydavausi
tik
labai iš tolo. Tuo tarpa
sprendimo prisideda ne tik
Urbonų
"namuose
jausdavausi
jau kaip pilnateisis
nauja Izraelio valstybė, bet ir
studentas, nors j diskusijas mažai savo trigrašį
daugelis vakariečių, kuriems
teįkišdamas, bet gurkšnodamas kartu tą patį vyną
nesuprantamas
laukiniškas
ar alų, kuriuo vaišinosi Lietuvos literatūros ir
Mažosios Azijos arabų elgesys.
spaudos veteranai. O kai nuotaika įkaisdavo, nebiJ jodavauir aš žodelį tarti, o spaudos „vilkai" dėl to nė
kiek neulrigaudavo.
Geras žmogus yra švelnesnis tu savo priešais, kaip blo
Vėliau, kai jau persikėliau į Chicagą ir kartu su
gas žmogus su savo draugais.
keliasdešimt
kolegų lankiau Loyolos universiteto
B. Hali

J. O'Neill pradėjo savo
pokalbį papasakodamas savo
įspūdžius iš kelionių po Sovie
tų Sąjungą ir Pabaltijo kraš
tus. Jam yra tekę vadovauti
jaunų politikų ekskursijoms po
Sovietų Sąjungą, dėl to yra
turėjęs progų ne tik stebėti
gyvenimą įvairiose krašto sri-

JAV LB Visuom. reik. tar. narė Aušra Zerr įteikia JAV ambasadores
Stabo tarėjui Carl Gershwin Leonardo Kerulio sudarytą „Išvežtųjų
lietuvių sąrašą". Veikalą suredagavo Česlovas Grincevičius ir išleido
Pasaulio lietuvių archyvas su JAV Lietuvių Bendruomenės finansine
pagalba.

tyse, bet ir patirti, kiek jaunie
ji JAV politiniai vadai supran
ta apie Sovietų Sąjungą.
Du susitikimai jam paliko
ypač didelį įspūdį — vienas su
vadinamąja Lietuvos TSR
užsienio reikalų ministre ir
kitas su vienu senyvo amžiaus
parapijos kunigu. Susitikime
su „užsienio reikalų ministre"
dalyvavo jaunų politinių vadų
ekskursijos nariai, vertėjai,
Lietuvos KP pareigūnai ir par
tiečiai iš Maskvos. Užsimez
gus pokalbiui, ministrė pradė
jo aiškinti apie tarybinės
santvarkos pasiekimus visose
gyvenimo srityse, o jaunieji
politiniai vadai, neklausdami
jokių klausimų, atidžiai klau
sėsi Anot J. O'Neill, tai buvo
jam įdomiausia, kad vadi
namieji ateities politiniai JAV
vadai neturėjo pakankamai
informacijos žinoti, kad ne
visa teisybė buvo pasako
jama. Pokalbis tesėsi, kol
pagaliau pats paklausė, kokia
buvo jos nuomonė apie Molotovo-Ribbentropo slaptą san
dėrį- Po gana nejaukaus pasi
tarimų su partijos žmonėmis
pertraukos ministrė tegalėjo
atsakyti: „Tai buvo klaida".
Antras atsimintinas įvykis
buvo susitikimas su senyvu
kunigu. Pasimatymas buvo
oficialiai suorganizuotas, daly
vavo ne tik O'Neill, bet ir įvai
rūs partijos žmonės, vertėjų į
anglų ir rusų kalbas ir kt.
Kunigas, turbūt, truputį
priblokštas įvykio, nejaukiai
jautėsi, bet vis dėlto jo atsaky
mai padėjo jiems įžvelgti lietuvos padėtį. Ypač sujaudino
kunigo paskutinis atsakymas.
Užklaustas, kokios yra atei
ties perspektyvos katalikų
Bažnyčiai Lietuvoje, jis pakar
tojo Kristaus žodžius: „...Aš
pastatysiu savo Bažnyčią, ir

pragaro vartai jos nenugalės".
Papasakojęs savo įspūdžius,
kurie, anot prelegento, paaiški
na, kodėl asmuo su airiška
pavarde galėtų domėtis lietu
viškais reikalais, jis tęsė,
atkreipdamas dėmesį į paste
bimus posūkius JAV politinia
me gyvenime, kurie yra
naudingi pabaltiečiams. Jis
taip pat pabrėžė, kad negali
me pasitikėti vien pažįstamais
bei draugais valdomuosiuose
sluoksniuose. Anot jo, — „Man
labai didelį įspūdį padarė skir
tumas tarp Reagano ir Carterio politikos. Tačiau aš jus
perspėju, kad praeityje parei
gūnai mažiausiai tiek pat
nuoširdūs, kiek dabartiniai
bandė panašius priėjimo
būdus... Nesudekite visas savo
viltis į žmones... Sudėkite savo
viltis į savo pačių stiprybę"..
Toliau James O'Neill patarė
aktyviai įsitraukti į 1982 m.
kongresmenų rinkimus. Anot
jo, politinės sąlygos yra palan
kios etninių grupių įtaigingam dalyvavimui, nes respub
likonai bando sudaryti naują
ilgalaikę politinę koaliciją, o
demokratai, išsigandę to, kas
gali įvykti per ateinančius
rinkimus, ieško draugų ten,
kur jų gali rasti. Be fo, jis
patarė aktyviai įtaigoti spau
dos ir mokslo pasaulius, nes
ten irgi vyksta pasikeitimai,
naudingi etninėms grupėms.
(Bus daugiau)
BRANGUS
PRAGYVENIMAS
Brangiausias pasaulyje pra
gyvenimas Tokyo mieste, o Eu
ropoje — Londone. Jeigu, pa
vyzdžiui,
New
Yorkui
pragyvenimo
išlaidoms
palyginti skirsime 100 taškų,
tai Tokyo prilygs 160,4, o Lon
donas 133.6.

globojamą žurnalistikos seminarą lietuvių „Aušros zįazmo buvo daug. Atrodė, kad jo kelias bus rožėmis
Vartų" parapijos mokyklos patalpose prie senojo klotas, pasisekimas toks, kaip buvo Lietuvoje. Pradienraščio „Draugo" namų, buvo neblogų lektorių ir džioje, dar vis tebegyvendamas Great Necko nuojie iš širdies mus mokė, ką ir kaip rašyti į laikraš- taikomis, atgaivinto „Kario" idėja tiesiog degiau, ją
čius. Tačiau abejoju, ar seminaras galėjo man ką skleidžiau naujoje vietoje, nors pažįstamų būrys dar
daugiau duoti, ką aš jau buvau įsisąmoninęs, beklau buvo nedidelis. Pagaliau atgimusiam „Kariui"
sydamas senų spaudos vilkų pokalbių, komentarų, paremti Chicagoje tuomet buvusiuose garsiuose Ana
atsiminimų, diskusijų Urbonų namuose Great Necke. tolijaus Kairio „Tremtinių namuose" Chicagos
Visa tai jau man buvo atvėrę savitas pažiūras į Westsidėje buvo surengtas specialus renginys. X
mano įvykių gradaciją, į originalumo esmę, į žinios Chicagą ta proga atvyko ir pats redaktorius Simas
ar informacijos esenciją ir daugelį kitų aspektų, Urbonas, daug dirbo kitas spaudai ir bibliografijai
kurių vertinimas galutinai įsiprasmino po daugelio nusipelnęs žmogus ir S. Urbono geras pažįstamas J.
metų — 1978 m. spalio mėnesio pabaigoje pradėjus P. Palukaitis ir eilė kitų. Atrodė, kad viskas bus
dirbti Amerikos valstybiniame radijuje, kalbų sky gerai. Pats renginys nebuvo nuostolingas, gal dau
riuje, kur į kelių minučių apžvalgą tenka sutraukti giau pelningas. Juk tuo metu dar pačiame žydėjime
svarbiausius savaitės lietuvių gyvenimo įvykius ar buvo iš Lietuvos pasitraukusi karininkija, o taip pat
kelių minučių pokalbyje su kuriuo nors savo srities ir Lietuvoje brendusi jaunesnioji karta „Kariui"
specialistu sutraukti visą jo plačios bei įdomios spe sentimentų tebeturėjo.
cialybės patirtį.
Tačiau, grįžęs i Great Necką, po metų kitų entu
Simas Urbonas tiek užsidegė, kad Amerikoje ziastingasis redaktorius S. Urbonas kažkaip susi
nutarė atgaivinti žurnalą „Karį", kurį jis pats painiojo finansuose, sunkiai susirgo jo žmona Onutė,
nepriklausomoje Lietuvoje buvo padaręs populiariu po kurio laiko ir mirė. Po žmonos mirties ir Simą
ne tik karių, bet taip pat visuomenės ir jaunimo ištiko nerviniai sukrėtimai, pateko į ligonines, jo
tarpe. Ir aš naiviai džiaugiausi, kad štai prisidėsiu pavardė dingo ne tik iš „Kario" puslapių, bet ir
prie lietuviško žurnalo atgaivinimo, prie to paties aplamai iš lietuvių gyvenimo, kol jis amžinai atsi
žurnalo, kurį. dar gimnazistas būdamas, į rankas skyrė su šiuo pasauliu. Tai dinamiškas, pilnas
imdavau ne tik su smalsiu įdomumu, bet ir savo užmojų ir idėjų buvęs Lietuvos kariuomenės kapi
tiška pagarba. Juk tais laikais buvom nepaprasti tonas, laikraštininkas-redaktorius, knygų autorius.
patriotai ir tvirtai pasiryžę už tėvynę galvas guldyti.
Iki šiol tebeinantį „Karį" išgelbėjo jau kiti
0 „Karys" juk skiepijo tėvynės meilę, skatino ne tik ryžtingi asmenys. Tačiau Simo Urbono anuo metu
gerbti laisvę bei nepriklausomybę, bet, laikui atėjus, rodyto entuziazmo niekad neužmiršiu. Buvo geras
nebijoti ir galvas už tas vertybes paguldyti. Kiek smogus ir žurnalistas, lietuviškas spausdintas žodis
Lietuvos sūnų bei dukrų vėliau, atėjus laikui, išėjo buvo jo gyvenimo credo. Tačiau, būdamas per daug
didvyrių keliais? Kas surašys visų jų pavardes, jų žy- nuoširdus, minkštos širdies vyras, finansinių reikalų
«"» dar nepasibaigusiose laisvės kovose, kas su- tvarkyti nemokėjo. Ar ne tai, šalia jo žmonos ligos
registruos jų nežinomus ar baigiamus užmiršti kapus? bei mirties, buvo viena iš jo nervino suklupimo prie
Ka8?
žasčių?
Nutarus Amerikoje atgaivinti „Karį", entu(Bus daugiau)

tyti ilgiau išliekant) paminklą. | kun. L. Budreckui bei k u n . J.
S C A V E L U & SONS
Išnykus Omahos lietuviams, dar į Ruokiui, koncelebravo šv. MiCEMEJiT CONTKACTORS
liktų iv pėdsakai ateičiai. T a m Į šias. Kun. Yla pamoksle sveiki Paving & sealing drivewaya Watertikslui ruošiamasi išleisti O m a  n o sukaktuvininkus dėl jų gilaus proof toundations. Conimercial *• residentiaJ — Fuily tnsured.
hos lietuvių istoriją. Ją redaguo tikėjimo, dėl ištvermės einant
TeL — 582-3869
R K A L
E S I i T I
P A I D A V I M U I
ja B. Šulskis. Išleidimas nema prievarta atskirtu gyvenimo ke
žai kainuos. Rimčiau žiūrint į liu ir linkėjo toliau žengti Aukš
IBM Dtctatlng Recorder, portable, bat- •MI»MIIIIIIIIIIIUIIMIMIWIIIHIIIIMIII«
ME IKI TE
UIIIIIIIIIIIIIIUlUliUllllllimilllHIIIIIIIIIII tery operated $25.; Wang desk-top
reikalą, verta pinigines atidaryti. čiausiojo nurodytu keliu.
B U T Ų NUOMAVIMAS
Greitai bus kreipiamasi į O m a - ! Po pamaldų Tamašauskai visus
calculator with electronic package, $25.
Sol.
Pratirlme
Ragiene
PAS
Draudimai) — Valdymą*
Victor electric calculator, $20.; Royal
hoje gyvenančius ir kitur iš jos dalyvius — seseles ir vietos lie
dainuoja
office model typewriter, $65. Misc.
išsikėlusius lietuvius
prisidėti tuvius —pavaišino seselių val
MANE
N a m ų pirkimas — Pardavimas
office furniture. TeL 582-3019.
gykloje bendrais pusryčiais. Prof.
prie istorijos išleidimo.
INCOME T A X
J.N. A. Vasakis savo žodyje apie su
IŠNUOMOJAMA — I X » KENT
kaktuvininkus priminė jų g i l ų ti
N o t a r i a t a s — Veritsmai
kėjimą. N u o jaunų dienų abu b u 
Putnam, C o n n .
FOR
RENT
—
«
LARGE
ROOMS
14
skirtingų
lietuvių
kompozi
v o pavasarininkai. Traukdamiesi
torių dainos ir a r i j o * - 8 su stygi (3 bedrooms), heated. 2nd fl. Adults.
BELL R E A L T O R S
vokiečiai paėmė Juozą apkasams
K U N I G Ų REKOLEKCIJOS
TeL — S5C-676S
nio kvinteto palyda, 2 su klarikasti ir taip atskyrė šeimą. Bet neto partija papildoma ir 4 su for
J.
B A C E V I Č I U S
Seselių vedamame religinio at p o daugelio nevilties metų ir di tepijono palyda (Bėriui, berželiui i
6 5 2 9 S. K e d z i e A v e . — TTS-3SSS
sigaivinimo centre birželio 9-12 delių pastangų pavyko šeimai su Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles.
M1SCKLLANEOU8
lllHIIHHIIIIIHIItlUlldlIllIlIHItlIiUISSIMH
dienomis vyko lietuvių kunigų sijungti 1967 m . jau šiame kraš Sofijos malda. Skamba, skamba
rekolekcijos. Jas vedė pranciško te. Tamašauskas veiklus lietuvis, kankles. Nedvelk vėjeli Yra šalis.
nas kun. V. Zakaras, buvęs Ma buvo šios LB apylinkės pirmi Mylėk lietuvį ir kitos).
3-jų butų adkr. Evaastoa*. 20 metų.
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
tulaičio n a m ų kapelionas, Mišiolo ninkas ir iždininkas, talkina vi
Graliai
išlaikytas. Arti ligoninių ir
į Dekoruoju kambarius. įrengiu rudus.
Plokšteles kaina su persiunti Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne universitetų. $130.000.
autorius. Dalyvavo apie 2 0 ku suose lietuviškuose reikaluose ir
nigų.
seselėms. Tą pat daro ir T a m a  m u — $8.85. Illinois gyv. dar pri brangiai Skambint po 4 vai popiet
ŠIMAITIS REALTY
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio.
T E L — 597-3*43
Jau keleri metai.kai lietuviai šauskienė.
Insurance - Isrsmi Tax
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
kunigai iš lytinių Amerikos vals
Linkime geriausios sėkmės s u 
Netary Pus**
tijų naudojasi seselių globa.
4545 W. SS S t Cfctoago, IL 80M9. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kaktuvininkams.
2961
WEST
63rd STREET
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
UIIHIIilIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUlUIIUIIIIHII iŠ mūsų sandėlio.
TeL 430-7878 ar 880-5008
PRISIMINTOS TRĖMIMO
PAGERBTI A N T A N A I
DIENOS
OOSM08 PARCEL6 EXPBE9S
llllllllllllllliuilllllllllllltllllllllllllllllllll)
Putname turime bent 5 A n 2501 W. ftttfa S t , Chicago, IL §M2t
Patriotų ir veiklių lietuvių trė taninas —Antanus. Ses. Rita —
LEMONTE
mimai, vykdyti komunistų prieš Antanina Trimakienė
ir A n t a 
Parduodama skalbykla —
SIUNTINIAI
i
UETUV4
40 m e t ų birželio 14-15 d. 1941 nai: dr. Matukas, prof. Kučas, Į
*
TeL — 925-2737
L A I N D B O M A T
m. Lietuvoje, prisiminti šioje ko prof. Vasaitis ir dr. Skėrys. Bir- Į
Vytautas
Valantinas
lonijoje birželio 14 d. malda ir su želio 14 d. popietyje Skėrienės Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
HIIIIIllllllHHMIlIlMIIIUIIItlIlIIIIllimmMI s u namu. Skambint 257-5214
Lemonto De Andreis seminarijoje birielio 7 d. Maironio lit. mokyklos moki sikaupimu. Pamaldų metu vie dėka skėrių namuose
W o o d s t o - New Jersey, New York ir Connecticut
niai, priėmę pirmą Komuniją. Iš kaires: Kristina Liaugaudaitė, Lina Damu- nuolyno Koplyčioje, kur susiren cke buvo suruoštas A n t a n ų pa lietuviams!
SIUNTIMAI 1 LIETUVA
tytė. Romas Mockaitis, Jula Krumplytė ir Vida Kazlauskaitė. Už jų — pirmą ka beveik visi vietos lietuviai ir gerbimas. Gaila , kad dr. M a t u  K a s šeštadieni iŠ WKVD Stoties
D t M E S I O
N«w
Yorlce
nuo
8
iki
»
vai.
vakaro
Komuniją ruošęs kun. JL Prunskis.
seselės, kun. S. Yla savo pamoks kas dalyvauti negalėjo, n e s tuo
ir
kitus
kraštus
97.» meg\ PM.
Nuotr. A. Mockaičio
le priminė šį nežmonišką įvykį metu laukė svečių: sūnaus š e i m o s
NEDZINSKAS, 4050 Archer Avenue,
Direkt. DR. JOKOBAS STUKAS
teikimą gyvųjų ir mirusiųjų trem ir po jo besitęsiantį lietuvių nai iš Kalifornijos. Pagerbime daly
Lcmont,Ill.
Chicago, DL 90932, teL 027-5080
234
SonUt
Drive
D E N G I A M E IR TAISOME
kinimą. Tačiau tie įvykiai sukrė vavo būrys seselių ir vietos lie
tinių prisiminimu.
VYatchung,
N
.
J.
*7M0
" O K K r AKCININKU
Tuojau po lietuviškų pamal t ė lietuvių tautą ir pažadino ko tuviai.
V I S Ų RCŠIŲ STOGUS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiiniiiiiiui
SUSIRINKIMAS
dų, parapijos salėje įvyko Oma vai už laisvę ir teisingumą. Juk
TeL
—
(201)
753-MM
Antanus sveikino dr. J. Kriau
Už s a v o darbą garantuojame
M. A. Š I M K U S
„Ūkio" bendrovės akcininku hos Skautų Vyčių draugovės reng nuo tų įvykių atsirado tūkstan čiūnas LB vardu ir prof. C M a - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
ir e s a m e apdrausti.
INCOME TAX SERVICE
ne
kanonizuotų lietuvių
metinis susirinkimas buvo birže tas Sibiran lietuvių ištrėmimo čiai
saitis. Visų vardu prof. dėkojo
Skambinkite —
NOTART PUBLIC
šventųjų, o išeivijoje daugiau ar
lio 17 d. Birutės ir Igno Navic paminėjimas.
šeimininkams už suteikimą gali 10% — 2 0 % — * 0 % pigiau mnaresst 4250 S. Maplewood, teL 254-7450
A R V Y D U I KIELAI
Minėjimui
vadovavo Rimas mažiau besireiškiančių kovotojų mybės visiems susirinkti ir pa a i apdraud* nuo SSSSSS ir aatomokų namuose Lemonte. Susirinki
Taip pat daromi VERTIMAI.
už
žmoniškumą
ir
teisingumą.
Reškevičius,
O
m
a
h
o
s
skautų
vie
bilio
pas
mos.
Tel.:
434-9655 arba 737-1717
mą pravedė Modestas Jakaitis,
bendrauti, kur ne tik pasivaiši
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILJETTBES
PRAŠYMAI
Ir
tininkas.
P
o
Lietuvos
vėliavos
Mišių
metu
skaitytos
ir
specia
sekretoriavo Vytautas Vaitkus.
nama, bet ir daug gražių d a i n ų
FRANK ZAPOLIS
kitokį* blankai.
Jakaičio
pranešimas
buvo įnešimo, h i m n o ir kun. P. 2ar- lios tikinčiųjų maldos, sukurtos padainuojama, dienos rūpesčiais
iiitniiiiiHiiiimiuniiiiiniiiiuiiiimniiiiii
3 2 0 8 % W e s t 9 5 t h Street
trumpas. Ekonominė padėtis nė kausko invokacijos, trumpai pri kun. G . Kijausko, Clevelande, pasidalinama.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Telef. G A 4-8654
ra pagerėjusi, todėl statyba ir minęs šio minėjimo reikšmę, R. LB prašant.
Antanams linkime geriausios
atsistojimu
Zenonas Ignofils
žemiu pardavimas yra beveik su Reškevičius paprašė
sėkmės ir sveikatos, sėkmingų
TAMAŠAUSKU 4 0 - METINĖ
pagerbti
Sibiro
tremtinius.
J.
Jostojęs. Bet ne ta priežastis kliu
darbų, kaip ir lig šiol. D a r kar
V E D Y B Ų SUKAKTIE
iiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiimiiiiiiiiiiiii
do. Jau keleri metai, kai valdyba nyka savo paskaitoje priminė iš
tą sveikinti čia dalyvavę sukak-1
Juozas ir Petronėlė Tamašaus tuvininkai Tamašauskai.
ir direktorių taryba nieko neda trėmimų Sibiran vykdymą.
Apdraustas perkraustymas
kai
šventė savo 4 0 metų vedy
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ro, nes laukia geresnių laikų. Į
St. Radžiūnas įspūdingai pa
Dienoraštiniai užraiai
(•airių atstumų
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
metinius akcininkų susirinkimus deklamavo ištrauką iš V. Myko binę sukaktį birželio 14 d. Su
Pardavimas ir Taisymas.
Tel. 376- 1882 a r t a 376-5996
G U D I J A
ateina tie patys asmenys. Kiti laičio-Putino eilėraščio "Mortu- kakties minėjimas pradėtas pa
Gyvenime
yra
du
atviri
keliai
maldomis
seselių
vienuolyno
ko
M I G L I N A S TV
akcininkai visai nesiinteresuoįa. os voko" (Mirusiusšaukiu). Skau
iiiiimimiiiiimiiiiiiiimiuiiiitiiiiiiiiiiiiii
1941-1944 —
J}ar yra likę neparduotų šėrų. tams vadovaujant, visi padaina plyčioje. Trys kunigai, vadovau — vienas į įdealą, kitas į mirtį.
2 3 4 6 W. 69 Sfc, teL 776.1486 IIUIIIHIIlIflIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIUIllllllllllllt
Fr- SchUler
Suinteresuoti asmenys gali kreip vo tris dainas: „Vežė mane iš jant kun. S. Ylai ir dalyvaujant
tiiiimmiiiiniiiniiiHmiiiiHiuimuiiuinj j P L U M B I N G Spaudai parengė Klemensas Jttra
tis i bendrovės valdybos narius. namų", „Aras" ir „Leiskit į tė
Tai lietuvio karo kapeliono dieno
vynę".
R.
Reškevičius
perskaitė
raštis
Antrojo pasaulinio karo metu.
Išrinkta direktorių taryba ir
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
eilėraštį
iš
„Laisvės
kovų
dainų".
iš jų sudaryta valdyba. Kazys
ŠERĖNAS perkrausto baldus k! vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Leidėjas Bronius Ignatavičius.
kitus daiktus Ir i i toli miesto lei kt plytelės. Glass blocks. Sinkos
Laukaitis —direktorių tarybos Taut. šokių grupės „Aušra" vai
DUCH>A PATARIMUS NAŠLĖMS KAIP TVARKYTI SAVO
Spaudi r Pranciškonų spaustuvė
dimai ir pilna apdraudė.
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
pirm., prof. Mečislovas Mackevi kai pašoko keletą šokių. Scenoje
NUOSAVYBES, MIRUS JŲ VYRAMS. TAIPGI TEIMA
Brooklyn,
N. Y. 1980. Knyga dide
tą
galite
kalbėti
lietuviškai,
palikite
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
čius —bendrovės pirmininkas, buvo matyti Liūdo Totilo pieši
ŽINIAS APIE DIETĄ IR SVEIKATĄ ABELNAI.
lio
formato,
286 pusi. Kaina su
savo
pavarde
ir
telefoną.
Telef. — W A $-808*
REIKALINGI JO PAGELBOS ASMENYS YRA KVIEČIAMI
vicepirmininkai —Vytautas Ka- nys, vaizduojąs prekinius vago
persiuntimu $8.95.
RAŠYTI DĖL PLATESNĖS INFORMACIJOS ŠIUO ADR.:
S E R A P I N A S — 636-2960
mantas, Modestas Jakaitis ir Pet nus, vežančius tremtinius į Sibi
Illinois gyventojai dar prideda
•iiiiifiimiiiiiiiiiiiiiii
ras Abromaitis, iždininkas — V y  rą. Prasmingai atliktas minėjimas
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiinimimiiiiiiiiiii
48
e t valstijos mokesčio.
užbaigtas
giesme
„Marija,
MariPROV. LEON APOLIS
tautas Misiulis, sekretorius Juo
LIETUVOS
ISTORIJOS
ja".
Uisakynras siusti:
NAMŲ A P Š I L D Y M A S
zas Sulaitis.
P.O. Box 1541, H<wnewood, 111.60430
Po
minėjimo
visi
buvo
pavai
Nauja
valdyba
pasiruošusi
VAIZDINE SANTRAUKA įstatau naujus pečius ir vandens šil DRAUGAS, 4S4S W. 63rd S t
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
daugiau dirbti, planuoti. „Ūkio" šinti kava.
Sudarė
pečius į gazinius.
Apie
lietuvių
ištrėmimus
Sibi
žemė jau visa išmokėta. Ji yra
Chicago, & 60629
^
VILIUS
L.
DUNDZILA
ALBIN BANYS, Telef. 447-tSM
ran ir jų minėjimus, „Omaha
prie Lemonto gražioje vietoje.
ANATOLIJUS KAIRYS
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
VVorld-Herald" vedamųjų pusla
K
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
pyje, laiškų skyriuje paskelbė A.
mmmBmmaBBBKmBaemBmBmEmmm
VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELE
lius Dundzilai.
Omaha, N e b r .
Antanėlio LB O m a h o s apylinkės
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
Dvi naujos dramos vienoje knygoje i i vysk. M. V a l a n č i a u s
pirmininko laišką.
mažiesiems,
pagal amerikiečių lei
KILIMUS IR B A L S Ū S
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 nv sukilime, an
LIŪDNOJO BIRŽELIO
dyklų metodus a
O m a h o s lituanistinė mokykla
Amerikieeių premlj u o U P A U 
Plauname ir valknojai—
troji — jo blaivybes idėja, paskutinės ž e m a i č i ų k a r č i a m o s
MINĖJIMAS
gegužės 2 3 d. suruošė mokslo
L
I
A U S L E O N O knyga, kurio
visų
rolių
grindla.
Kaina su persiuntimu $1.60
likknas 1859 m.
Pirmieji išvežimai į Srbirą nie metų užbaigtuves. Mokyklą lan
j e atvirai ir drąsiai nagrinėja
Tel — RE 7-5168
kuo nenusikaltusių lietuvių bu kė 20 mokinių. Mokyklai vado
Užsakymus siųsti DRAUGO
Viršelį piešė dail. P. Aleksa, 144 psl., kaina s u persiun
Iio k r a š t o negeroves bei pavo
vo tik pradžia rusiškojo komu vavo D . Sulskienė. T a proga li
t i m u S6.85.
jos ir t i e s i a keline į s a u g ų visų
j
adresu.
nizmo tautžudiškos politikos, k u  tuanistinė mokykla išleido laik
PAOHAGE EXFRESS AOEJfCY
sjsseesp
iiMimniiminmmiiniiiHHiuiiiiHitinu
MARMA MOREiaiENS
Užsakymus siusti
ri dar žiauriau vykdyta po ant raštėlį „Lietuviškas balsas". Ja
Kelne kietais
rirsetiais
fBJSv
ros okupacijos. Nesiliauja ji ir m e rašė ir piešiniais iliustravo
SIUNTINIAI 1 UETUY*
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DRAUGAS,
hSk5 Weat 6Srd Street,
Labai pageidaujamo* greroa rUl«a tninkstais — 1 8 3 6 .
dabar, tik tęsiama jau kitais bū patys mokiniai. Iš
laikraštėlio
LJTHUANIA IN CRISIS, National- prekSs. Maistas ii Europos aandilt«
Chicago, IL 60699
d a i s Todėl birželio tragiški mi sužinome, kad mokyt. R JaudeIsm to Communism. 1939-1940. Au 2oos w. sttb st.. chic««o. m. sesss
K n y g a gaunama ir Drauge.
Illinois gyventojai dar prideda 35 e t valsL m o k e s č i ų .
Į
torius politikos mokslų prof. Leo
TeL m-rnn
nėjimai yra priminimas sovieti gytė baigė Nebraskos universite
nas SABALTONAS. Iileido Indiana
nių barbarų nusikaltimų prieš tą Omahoje, įsigydama bakalau
University Press, Btoomington *
lietuvių tautą. Tai suprasdama ro laipsnį iš ekonominių moks
London. 294 pusi., kietais viršeliais
S
JAV LB krašto valdyba, ragin lų. Laikraštėlis pasirodo jau nebe
D 1 M C S I O 1
^ su aplanku.
dama minėti skaudžius mums pirmą kartą.
M knyga yra labai vertinga doįvykius, išsiuntinėjo
aplinkraš
Judita Praitytė, Algio ir Danos
•upasindinti angliškai skai
čius ir kitą reikalingą medžiagą
Aleksandro Pakalniškio k n y g o s :
Praičiy duktė baigė Bryan High
tančius s u mueų tautos okupantu.
prezidentui, valstijų senatoriams,
Dovana,
kuri
tinka
Įteikti
įvairio
School
su
aukščiausiais pa
(1945-1989)
kongreso atstovams ir vietinei
"MES GRĮŽTAME". Jauno ž m o g a u s dienoraštis. Kaina $5.
mis progomis ir niekad nepasens
žymiais ir veiklos įvertinimais. Ją
THOMAS R E M E K L S
ta. Uos knygos gauta tam tikras
spaudai. L B Omahos apylinkės
"METAI PRAEITYJ". Prisiminimai.
Kaina S5.0G
pagerbė su American Academy
skaičius s u didele nuolaida. Kaina
valdyba paraginimą įvykdė.
A c h i e v e m e n t T o k į pripažinimą
Institute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1 9 8 0 .
"ŽEMAIČIAI". E t n o g r a f i j a
kaina $4.00
$5.00. Ussakyiuns siusti: Drangas,
Finansavo J A V Lietuvių Bendruomenė.
LB vadovybės birželio 24 d. gavo tik dvi iš Omahos, o viso
454S W. 6 M S t , Chicago. DL
"STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaune, Kaina $6.
Veikalas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
buvo paskelbta Maldos diena už se JAV — 3 5 0 . Jai buvo pasiū
5. "GYVENIMO P A K E L E S " Prisiminimai.
Kaina $5.00
n ė m i s nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio f o r m a t o , 6 8 0
pavergtą ir kenčiančią
Lietuvą, lytos keturių universitetų stipen
Prie kainos reikia pridėti 5 proc
pusi. Kaina s u persiuntimu $16-50.
todėl tą sekmadienį minėjimas dijos. Studijoms ji pasirinko ChiS. "PLUNGE". Miestas, žmones ir įvykiai.
Kaina $5.00
cagos
universitetą.
Apie
J.
Praipradėtas pamaldomis §v. Anta
Tai vienas i i stambiausių i i o pobūdžio veikalų, išleistų
Visos žios k n y g o s gaunamos "DRAX3QW, +5Ą5 W. 6Srd
plačiau rašė
no parapijos bažnyčioje. Kuni tytės pasiekimus
ligi šiol išeivijoje.
niniinnmiiiiiniiHt Street, Chicago, TU. 60699.
gas savo pamokslu ragino ne tik „Omaha World-HerakJ" dienraJUžsakymus siųsti:
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE..
melstis už savo tautą, bet ir veik tis, kuris taip pat paskyrė stipen
Vieną užsisakant, reikia pridėti 9 5 e t p a l t o ir įpakavimo
nes Jis plaelausiai skaitomas lietuvių
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chieago, I L 8 9 8 2 9
ti su Dievo pagalba. Sv. Mišių diją ir savaitraštis „Sun N e w s dienrašti.*, gi skelbimų kainos yra vi išlaidom. B e to, Illinois gyventojai d a r prideda 6 % valstijos
metu „Rambyno" choras giedojo paper".
Illinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos m o k e s č i o .
mokesčio.
siems prieinamos.
i
O m a h o s lietuviai nori pasistsgiesmes, keliančias religinį nusi
D R A U G A S , antradienis, 1961 m. birielio m ė n . 2 8 d.
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turos centre vyko Vinco Krėves nas, A. Vaškelis ir J. Viesulienė. DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 23 d.
mokyklos surengta Antano Petri- Praeitą sezoną suspėta suruošti
konio tapybos paroda. Tad pilna tik trys vakaronės — su poetu T.
prasme Atvelykio savaitgalis Phi- Venclova, visuomenininku ir Mad
ladelphijoje buvo Bendruomenės rido konferencijos dalyviu R Ce
pavasario šventė. Linkėtina, kad soniu ir dr. Tomu Remeikiu, kny
ir sekanti LB apylinkės valdyba gos "Opposition to Soviet Ruile
tęstų abiturientŲ pristatymo tra in Lithuania 1945 — 1980" auto
diciją ir gal net praplėstu pava riumi. Ateinančiam sezonui jau
sario šventės mintį.
yra sudarytas pageidautinu pa
Philadelphijos LB apylinkės skaitininkų sąrašas. Ne tik neto
vaidybos narės G. Mačiūnienės limose vietovėse, bet ir savo tar
pastangomis buvo sudaryta LB pe turime visą eilę asmenų, kurie
Kultūriniu vakaronių komisija, į gali praturtinti mūsų kultūrinį
kurią sutiko įeiti L. B ai ten, R. gyvenimą. Lauksime ateinančio
Cesonienė, B. Impolėnienė, D. kultūrinių vakaronių sezono.
Jakienė, S. Jurskytė, O. Kreivėnie
nė, arch. J. Stelmokas, G. Surdė-

Perskaitę Draugi duokite ji kitiems pasiskaityti

Philadelphijos TJJ Pavasario koncerto metu pristatytas veikiantis apylinkes jaunimas su soliste Gina Capkauskiene ir pianistu Saulium Cibu. Iš kairės pirmoje eilėje: V. Bendžiūtė, D. Pliuškonytė, D. Rukšytė. D. Sturdėnaite,
pianistas Saulius Cibas, solistė Gina Capkauskienė, L. Puodžiūnaitė, V. Starkaitė, G. Gečytė, A. Gečytė; antroje ei
lėje: J. Zerr, V. Rukšys, A. Dragūnas ir G. Dragūnas. (Nuotraukoje trūksta A. BŪTOS, A. Cesonio, K. Mašalaičio, V.
Masalaičio, J. Puodžiūno ir V. Surdėno).
Nuotr. Rimanto Stinrfo

nas Česonis, Audrius ir Gintaras
Dragūnai, Jonas Puodžiūnas, Vid
mantas Rukšys, Vytas Surdėnas
nas: K. Binkio "Rūta" ir "Vėjelis" ir Jonas Zerr. Visus juos trumpu
BENDRUOMENĖS
ir S. Neries "Amžinas keleivi" ir individualiu žodžiu pristatė val
PAVASARIO KONCERTAS
_,
_
, .
, Diemedžiu žydėsiu". Saulius Ci- dybos narė Jūratė Krokytė —Stir
bienė, o pirm. T. Gečienė ir val
.Pavasario rūpesčiu ir darbu su- bas> k u r i s „į „ , „ , , , „ „
— ^
dybos narys Rimas Jakas prisegė
kuryje hko neaprašytas Bend- at]Hco d u ^ ^ ^ pre liudus. An
po Vyties ženkliuką. Dėl tolimų
ruorrrenes pavasano koncertas, t m o j u š i o s d a l i e s g į J - i m u G i n a universitetų distancijų Arūnas Ce
kun rengė Philadelphijos apylin- č a p k a u s k i e n ė padainavo arijas iš sonis ir Jonas Puodžiūnas nega
kes
valdyba
šeštadienį,
o p e r o s "Le N o z z e di F i .
lėjo asmeniškai pristatyme daly
balandžio
25 atvelykio
d. .Koncerto
progra Mozano
garo' ir iš Scaiuatti kantatos "En- vauti. Jų ženkliukus priėmė jų tė
ma ir viso vakaro pasisekimas tik dimione e Cintis".
veliai.
rai verti platesnio dėmesio.
Vietoje pertraukos PhiladelphiLietuvių namų salėje papuošPo jaunimo pristatymo ėjo
. .
TLa".'* * .*,".' Įjos LB apylinkės valdybos nuta- antra koncerto dalis, kurioje G.
VJ
toje pavasano žiedais susirinko, .
,
-^
' , ,
Capkauskienė padainavo specia
»o„o.^ ui- . -1
•
rimu buvo pristatytas kolonjjos liai jai kompozitoriaus Jono Gagausus būrys lietuviškos visuo-': ... .. , .
.' . . _ ,
—
-tikėjosi
A . • ne "tik
J neeilinio
• •
x- veikiantis, dainuojantis ir sokan- vėdo parašytas keturias dainas:
si
menes ir ypač daug jaunimo. Vi- j . . .
, . ,. .
,. 'tis jaunamas, kuns
šiais metais M. Sims-Cemeckytės "Nebaigta
tės Ginos Čapkauskaenės ir S pia
0 l l S - ,>i - • .
.
.. , . , , „.
baigia
gimnazijas
arba
yravienetarp daina" ir "Laimės rytas", L. And
«ic+^ *•'*•
_...,. ,
\ į aštuoniolikos ir dvidešimt
riekaus "Liepsnelė" ir J. Baltru
msto t>auhaus Cibi Koncerto, bet, .
., .
0
u
šaičio
"Serenada". Saulius Crbas
ir pirmo abiturientų vakaro ^ r : 5! ^etų. Susidarė gražus net seM 1Aos
programoje
numatyto valso iš
veikiančio lietuviško jaunimo pri į ?
^unuohų ^burys, astuooperos
"Fausto
negalėjo paskam
mcs
ctot™,~ ,i«„,™,~~~;
mergaites ir aštuoni bemiubinti, nes "sunegalavo' pianinas.
staiymo visuomenei.
I, . . . . , _, ,v._
. _
Tačiau ir su šlubuojančio piani
j kai: Vida Bendziute, Aušra ir
Vakaras prasidėjo su pirma į Gintarė Gečytės, Danutė Pliuško- no pritarimu sol. G. Capkauskie
koncerto dalimi, kurioje solistė Į nytė, Lilija Puodžiūnaitė, Danu- nė baigė koncerto programą su
Capkauskienė padainavo keturias. tė Rukšytė, Vida Starkaitė, Da- dviem arijom iš Charpentier
komrpozitoriaus J. Gruodžio dai-: na Surdėnaitė, Arūnas Būrą, Arū "Louise" ir Donizetti "Lucia di
Lammermoor". Publika dar iš
prašė du bisus ir visiškai nenorė
jo solistės nuo scenos pakisti.
Visi žavėjosi aukšto lygio kon
certu ir tik apgailestavo, kad šį
•kartą taip mažai tegirdėjo pia
nisto Sauliaus Cibo skambinimo.
Tikimės, kad abu menininkai
dar grįš į Philadelphijos sceną.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS

A. + A.
Dr. prof. MARIJA KRASAUSKAITE
Gyveno Chicago, Dlinois, Marąuette Parke.
Mirė birželio 20, 1981 m., 9:15 vaL ryto, sulaukus
79 m. amžiauB.
Gimė Lietuvoje, Plokščiuose. Amerikoje išgyveno 32
metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Irena Krikščiū
nienė ir artimieji draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533
W. 71 Street. Lankymo valandos nuo 3 iki 9 valandos.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 24 dieną, 10
valandą ryto.
Nuoširdžiai kviečiu visus: draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdus: SESUO
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus, Tel 476-2345.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330,-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-P852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Lietuvos istorikei, Profesorei, filosofijos daktarei

A. f A.
MARIJAI KRASAUSKAITEI
mirus,
seseriai IRENAI KRIKŠČIŪNIENEI, dr. GRAŽINAI
KRIKŠČIŪNAITEI ir dr. HENRIKUI KAGANIECAMS,
visiems GIMINĖMS, bičiuliams ir gerbėjams nuoširdžią
užuojautą reiškia

Po koncerto sekė linksmoji va
karo dalis prie lietuvių tarpe dar
Cleveiande surengtoje dainos ir poezijos popietėje "Gyvajai Lietuvai SUSI- negirdėto ukrainiečių orkestro. Si
tiko poetas Bėra. Brazdžionis ir muz. Ona Mikulskienė.
kartą net ir "senimas" neskubė
V.
jo namo, nes šokių muzika atiti
ko visų kartų "skonį". Daug nuo
taikos pridavė dvi ukrainietiškais
raštais pasipuošusios orkestro
dainininkės paįvairindamos šo
di ir Hot Springs lietuviai — jis kius estradinėmis dainomis.
Hot Springs, Ark.
pristato angliškai "Leiskit į Tė
Prieš ir po koncerto ir dar se
RADIJO VALANDĖLĖ
vynę" radijo programą, kuri yra kančią dieną Lietuvių namų Kul"Leiskit į Tėvynę" — Lithua- vedama jo motinos Salomėjos
nian Broadcasting S. P. A bir Šmaižienėsželio 14 d. programą skyrė tra
giškųjų birželio įvykių paminėji East St. Louis, IIL
mui. Programos vedėja Salomėja
SĖKMINGAI BAIGĖ
Smaižienė pravedė pasikalbėjimą
GIMNAZIJĄ
su buvusia Sibiro tremtine Ste
DtAINŲ Ui ABLTŲ KEdTAULS
jonas Grybinas gimnaziją bai
fanija Rūkiene. Sibiro trėmimų
40 metų liūdnos sukakties paskai gė aukščiausiais pažymiais ir ga
tininke buvo chicagietė Birutė vo atitinkamą pažymėjimą. Iki šiol
Kemėžaitė- Muzikinėje dalyje hot- daug vietinių lietuviukų yra bai
H K TAU VIENAI
springiečiai pirmą kartą išgirdo gę gimnaziją, bet negirdėti, kad
iš
jų
tarpo
būtų
buvę
mokyklą
Kanados soliste Slavą 2iemelytę.
baigę su tokiais aukštais pažy
Visuomenininkų Petro ir Salom. miais kaip Jonas Grybinas; pa
Smaižių jauniausia dukra Vi gal lietuvišką žymėjimą — visi
TtSVYNia AUKOJAU
da Aurelija Ford susilaukė pir penketukai.
Vietinė
OTallen,
II.,
spauda
magimės dukrelės Aprilės, Audru
tės š- m. gegužės 18 d. Vidos vy geriausiai gimnaziją baigusius,
ro senelis buvo lietuvis, bet jis kurių iš didelio būrio buvo tik 5,
jau miręs. Vida savo vyrą jau plačiai aprašė, talpindami ir jų
šiek tiek išmokė lietuviškai, net ir nuotraukas.
GARU* TAU, VH8PATIB
Rudenį Jonas Grybinas žada
lietuviškų dainų yra išmokes.
Jaunoji šeima gyvena Memphis, pradėti studijas universitete, siek
Tn. Ten pat gyvena ir Vidos dvy damas dantisto profesijos.
nukė sesuo Rasa Marija, studi Visi vietos lietuviai sveikina
juojanti Memphis universitete Joną Grybiną ir linki jam geros
f. J.
Šmaižių vyresnė duktė Silvija au sėkmės studijose.
AUKURAS
gina du sūnelius Mikutį ir Rasiu— East St Louis Lietuvių mo
ką — gyvena Detroite, Mich. P. terų draugija šių metų birželio 7
ir S. Smaižių vyriausias sūnus Sau d. surengė p. p. Grybinu ūkyje
liūs gyvena Chicagos šiaurinėje gegužinę. Nepavargstančioms šei
dalyje Apie 8 metus Saulius bu mininkėms — J. iKemežienei, E.
SKAMBĖKITE DAINOS
vo radijo programos 'TriacT Stančiūvienei ir J. Gerčienei ge
106 FM Chicagoje vedėjas ir pra rokai pasidarbavus, gegeužinė la
nešėjas. Programa būdavo girdi bai gerai pasisekė. Kadangi gegu
ma vakarais nuo 8 vai- iki pir žinės derlius buvo geras, iš gauto
TOukynras tiųiti:
mos po vidurnakčio. Keletą kar pelno moterys paaukojo "Drau
tų yra davęs ir lietuviško "rock gui" 25 dolerius, už greitą ir gerą
and roll", įgroto okupuotoje Lietu visuomenės informavimą per
sji moka •% mokcaSitt.
voje. Sauliaus Smaižio balsą gir spaudą.

VANDA SRUOGIENĖ
DALIA, GEDIMINAS, AUŠRINĖ
IR ALGIS BYLAICIAI

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-23*5
AfKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MOŠŲ KOLONIJOSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES?

L

EUDEIKIS

Jonas Varnelis. Prie piano Aleksandras KutiOnaa. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraJUa, 2*iiojoj lankelėj ir kitos dainos.
Kaina f&OO
— Įgrojo L.S.T. Korp NeoJJthnania orkestras su
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkojo, Negerk,
2aM lankai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00
— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA Knr bė
ga Sesupė, Jų* berneaai apgavikai, lietuviai
gimę ir kitos. Diriguoja Stepas
Kaina $5.00
— lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją
naktį Sveikas Jėzau, gimusia, Tinkamą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos.
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus.
Kaina 15.00
—Alfonsas Mftnsksi — dirigentas Kanklių or
kestro vadove — Ona Mikulskienė. Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistinė* mokyklos anKainal&OO
— Juosė Kristolartytė- Daugėla. Pamylėjau va
kar, Pavasario dienele. Verpsto, verpsiu ir
kitos.
Kaina $6.00

DRAUGAS. 4S4S W. 63 Si, Chicago. DL 60S29

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-30

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
Tel . REpubuc 7-1213
Tel. 974-4410

2424 W. 69th STREET
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 SO. HALSTED STREET

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

Tel.Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
1729 S HALSTED STREET

Tel 226-1344

f

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 23 d.

, X Marytė ir Augustina* Zi ' Kaičiai iš St. Peterrsburg, Fla.,
j yra atvykę į Ohicagą aplankyti
I savo vaikų ir anūkų, dalyvauti
I operoje, susitikti savo senus
pažįstamus, M. ir A. Zigaičiai
I anksčiau ilgai yra gyvenę Chii cagoje, tik prieš kelerius meJJJOSU \ tus dėl sveikatos išsikėlė į Flo
X Vacys Rocšūnas,
ridą. Augustinas Zigaitis y r a
nuolatinis bendradarbis ir re
ilgai buvęs "Drauge" spaustu
dakcijos atstovas Clevelande,
vės knygų spausdinimo vado
buvo atvykęs j Chicagą daly
vas, šios savaites pabaigoje jie
v a u t i operos **I Lituani" spek jau žada grįžti atgal j S t iPetaklyje ir aplankyti savo arti tersburgą.
mųjų bei pasitarti įvairiais spau
d o s ir lietuviškos veiklos klau
x Nuo Jakšto iki Maferytės
simais, šiuo metu jis rūpinasi — tokį laiko tarpą apima kun.
"Dainavos" stovyklavietės 25- K. Trimako paruoštas literatū
rių metų sukakties paminėjimu, rinis dailiojo žodžio montažas.
gal ir specialaus leidinio paruo Montažas bus atliekamas "Atei Clevelando Pabaltiecių komitetas surengęs Liūdnojo Birželio minėjimą, Edgewater Parke. Dalyvavo daugiau 500
Nuotr. V. Bacevičiaus
šimu.
ties" jubiliejinio kongreso m e t u I asme™*X Kuo. Kazimieras Sūnaitis, rengiamame literatūriniame va
buvęs Detroito Šv. Antano pa kare. Aktoriai Laima Lapins-

IŠ ARTI IR TOLI
OKUP. LIETUVOJ*

J. A. VALSTYBĖSE

— Eda ir Viltas
, — Lietuvos valstybinis k ū n o
kultūros institutas ir Lietuvos persikėlė iš F t Myers j Bonitą
TSR rašytojų sąjunga įsteigė Springs, FL. Bonita Springs yra
literatūrinę premiją už geriau r a m u s , žavaus pajūrio kurorti
sią kūrinį sporto tema. Tuo n i s miestelis t a r p F t . Myers ir
siekiama "paskatinti kurti aukš Naples a n t Meksikos įlankos.
to idėjinio ir meninio lygio li Bražėnas ir čia tęsia savo pla
teratūros kūrinius apie sporto čią veiklą, o Bražėnienė tebe
pardavimo
vaidmenį komunistiškai auklė dirba nuosavybių
jant darbo žmones, apie tarybi (Real Estate) srityje, kurioje
nių sportininkų, trenerių, peda- y r a patarnavusi ne vienam tau
g°g*i gyvenimą ir veiklą". Pre tiečiui. J ų naujas a d r e s a s : P.
mija bus skiriama olimpiniais O. BOK 2565, Bonita Springs,
Fla. 33923, tel. 813—992-6708.
metais.
— Gegužės 15 d. Vitafaje ko
munistų partijos aktyvistai bu
vo suvažiavę pasitarti, k a i p pa
naudoti turizmą marksistinėslenininstinės pasaulėžiūros for
mavimui ir komunistiniam auk
lėjimui. Turizmo maršrutai or
kiene
Jonas
ganizuojami tokiomis temomis:
rapijos klebonas, buvo specialiai i
*
Kelečius jau p r a dėjo
šiam
vakarui
intensyviai
''njičiaus žingsnių aidai", "Iskatvykęs į operos "I Lituani'
ruoštis.
ros keliai", "F. Deržinskis Kau
pastatymą. Jis buvo apsistojęs
Libretas
iš
Vilniaus
pilies
pa-,
džiūno,
akompaniatorė
Z.
MoAMERIKOS
LIETUVIŲ
RO
ne", ir pan. Turizmo ir ekskur
p a s marijonus, aplankė "Drau
x Dale Murray, "Moterų dirMOS
KATALIKŲ
FEDERACI
statymo.
Jaučiant
priešų
grės
destienė,
dirigentų
asistentė
R.
sijų klausimais ateityje d a r dau
gą", įsigijo naujų leidinių, t a r p j v O S " redaktorė, Viktoria Leone,
J
O
S
VAIDYBOS
POSĖDIS
mę,
Panerių
valdovas
pasiryžŠoliūnaitė,
režisierės
asistentė
giau rūpinsis partija. N u m a t o jų, kaip jurbarkietis, nusipirko į Emilie B. Prose, Marija Jurgel
ta
pastatyti
nenugalimą
pilį.
J
V.
Aleknienė,
scenos
reikalų
I
ma turistinių viešbučių s t a t y b a
J u r b a r k o monografiją "Mūsų; įr Elena Kodis — visos 46-tos
Saulius Kuprys, Amerikos Krivis dievų vardu pareikalau- i vadovas C Rukuiža, rūbų pa- j Kaune ir Panevėžyje, centrinės
J u r b a r k a s " , paruoštą velionio j kuopos narės paskirtos daly- lietuvių Romos katalikų fede
autobazės statyba Vilniuje, bus
r a š y t . Antano Giedriaus-Gied- • vauti Amerikos Lietuvių K a t a racijos pirmininkas, birželio 18 ja kruvinos aukos. To reikalau ruošėja — M. Gabalienė.
jąs
Perkūnas.
Ruošiamasi
pa
Dainavos ansamblis turi 65 na rekonstruojamos Ignalinos ir
raičio. Sekmadienį jis kartu suilikų moterų sąjungos 39-jame d. Sv. Jurgio parapijos klebolaidoti
gyvą
jaunikaitį.
Tikririus,
y r a įtraukęs ir jaunų dai Birštono turistinės bazės. (Nese
Kutkais išvyko atgal į Detroitą.j seime Euclid, Ohio, rugpiūčio i nijoje, 3230 S. Lituanica Ave.,
nant krivio patikimumą ir ryšį j m ninkų, Dainava gyvuoja jau niai rikiuotėn stojo turistinis
— Kun. Jonas A. Zabetekas,
centro
X Vytautas Koikus. J A V | «• 7, ir 8 dtenemd. ( r ^ t a d j a Chicago, n., sukvietė
su
dievais,
jam
užduodami
t
r
y
s
Į
3
5
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^
metus.
Dabar
jai
vadokempingas
Druskininkuose,
ple
L
a
Salette misijonierių St. Louis,
valdybos posėdį. Dalyvavo be
L B krašto valdybos pirminin- i rugpiūčio 5 d . ) .
klausimai, į kuriuos jis neįsten, į v a u j a pirm. V. Jasinevičius, čiamas kempingas Zarasuose.
Mo., skyriaus provincijolas, lie
veik visi valdybos nariai ir dar
kas, kartu su žmona buvo atX Ona Razutienė, Los Angegia atsakyti. Jaunuolis lieka vicepirm. R. šoliūnaitė, sekr. D.
tuvis iš Waterburio, šį pavasarį
,
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keletas svečių: kun. Jonas VyšBRAZILIJOJE
gyvas, bet krivis reikalauja, į Rginytė, ižd. V. Radys, finansų
atšventė 25-rių kunigystės me
vykęs dalvvauti " I Latuam' les, CaL, lietuviškų organizacijų
.
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mauskas, irŠv.
Jurgiodvasios
parapijos
t ų sukaktį savo gimtinėje šv.
klebonas
ALRKF
va
m. gegužės 26 d. Velionis buvo Juozapo lietuvių parapijos baž
k a s dar « turėjo
posė-1i samblio
ir šokių
atsiunorver-rve
™ ^ / - včio tris
Pirminindarbuotoja,
L B vadovė,
'Spindulio"
" " das, pats pirmininkas S. Kup- būtų paaukota mergaitė. Lai į Paštukas.
«
™.
, -1. T
. , ma ryžtasi pasiaukoti. Tačiau 1 Pažymėtina, kad veikalo reži- gimęs 1903 m. Raudonėje, Ra nyčioje Waterbury, Conn. Ku
džius, pasinaudodamas proga, tė 25 dol. auką su laiškučiu:
rvs, Roma Olsauskaite-Kupne-;
_ , .
,.
...
_ .
.
. f.
! Perkūnas galingu žaibu nutren- ^sorė L. Buivydaitė teatro studi- seinių apskr. 1926 m. Kaune nigu įšventintas 1956 m. gegu
k a d a daugelis suvažiuoja vie-i "Atsidėkodami už L B Spindu
nė, Irena Šankus, vicepirminin
non vieton. Kutkai buvo ap-i lio 25-sios Dainų ir Tautinių š o 
kia krivį Visi supranta, kad] jas įšėjo Northwestern ir HU-; baigęs "Aušros" gimnaziją, stu žės 5 d. Be to, d a r savo jubi
kė. ses. M. Angelą Baichunas,
sistoję pas savo svainio Vyt. kių šventės garsinimą ir j a u s 
reikalavimas buvo neteisingas. nois universitetuose ir gavo ma- dijavo teisę. 1927 m. t a r n a v o liejų paminėjo parapijose, ku
sekretorė. Rimas Domanskis
Valantino šeimą Marąuette P a r - dami pareigą savąja spaudą sekretorius, Pranutė Laučkaitė: \ V i S U S . C ? * ? m a ^ " S ™ * . ^
gistro laipsnį. Dabar j a u 10 užsienio reikalų ministerijoje. riose buvo anksčiau dirbęs:
mergaitė liko gyva.
ke. V. Kutkus su žmona ap-, remti, siunčiame auką". Nuo| metu dėsto teatro mokslą Chi 1930-32 m. Lietuvos pasiunti- Berkley, Mich., ir Friendswood,
Domanskienė, Bronius Potikailankė ir "Draugo" redakciją,! širdus ačiū už lietuviškos spauLibretas turi romantinį jaus- j C agos universitete ir t u r i savo! n v b ė j e Maskvoje. 1932 m. gra Tex.
"
tis, iždininkas, kun. Viktoras
žintas
painformuodamas apie LB kraš-1 dos vertinimą ir auką,
mą,
patriotinio
pasiaukojimo
j
teatrą
t
a
m
e
pačiame
Chicagos
j
i
iKauną,
k
u
r
buvo
verRimšelis ir kun. Česlovas Augt o valdybos veiklos planus ar
i tėju. 1936-40
Brazilijoje.
ryžtą, senovės lietuvių senti- į universitete
.«•"• *« m.
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x E a s t St. Loufe, SI., Lie iys.
Paul
timiausioje ir tolimesnėje atei
mentą.
Atitinkamai jausmai
Apie šį Dainavos pastatymą
° konsulato raštvedys. MoUTHUANIAN PIONEER
tuvių Moterų draugija per J.
Pirmininkas pranešė apie Šv.
tyje.
sustiprinami muz. Jurgučio kom informacijos buvo suteiktos bir-! kytojavo lietuviškoje mokykloPRIEST
Juodakį atsiuntė 25 dol. auką su Kazimiero 500 metų nuo jo mire
pozicijomis.
želio
19
d.,
dainaviečiams
susi-i
J
Lietuvoje
y
r
a
veikliai
reišX Dr. Stasys Barkis, Lietu- prierašu
0F NEW ENGLAND
Visi mes reiškiame {*ies sukakties minėjimą, kuris
Muzikiniu atžvilgiu — vyrau rinkus į sezono užbaigimo vai kęsis įvairiose jaunimo organi
v o s atstovas "VVashingtone, nuo- padėką
Draugo" redakcijai,; numatomas Washingtone, D. C.
By
zacijose, šauliuose, taip p a t S.
I . Pr.
širdžiai parėmė "Lietuvos baž-' administracijai ir kitiems d a r - Į1984 m. komitetas organizuo- ja mišrus chiras, bet bus ir vy šes Jaunimo centre.
Paulo lietuvių draugijose. La VVilftam Wolkovich-Valkavičttis
nyčių" knygų autoriaus pastan-; buotojams už teisingą ir gerą jamas Amerikos rytinėse valsti rų bei moterų chorų melodijos,
ETNINIŲ TEISIŲ
bai daug padėjo pokario atei- j x h e Life, Struggles and Tragic
g a s paruošti ir išleisti šį 6 tomų : mūsų informavimą "Drauge", jose. Tam minėjimui numato bus solo ir duetų, su kalbamo
ĮSTATYMAS
narna įsikurti Brazilijoje.
mis
įtarpomis.
Muziką
kurti
death of Rev. Josepk 2ebris»
veikalą. Peržiūrėjęs gausų At- į Nuoširdus ačiū už paramą,
ma išleisti šv. Kazimiero bio
komp.
A.
Jurgutis
pradėjo
pe
Neseniai Illinois valstijos sei1860-1915,
stovybės archyvą, jis išrinko iš j
grafiją anglų kalba. Manoma,
X Gražina Žukauskienė. Chireitų
metų
pabaigoje.
Rugsėjo
mo
atstovų
rūmai
priėmė
BliĮ
*<*
mažumos
Amerikoje.
IvaiI
p
^ ^ ^ b Pranciacan P ^ M ,
j o fondų keliasdešimt
gražių
kad tas galima surinkti jo pa
bus
cago, m., atsiuntė prenumera
parodai.
Tai
progai
i
*****
užbaigtas
klavyras,
nois
žmogaus
teisių
įstatymui
"
į
tautybių
žmonės,
kurie
atj
Brooklyn
N e w York 1980
bažnyčių fotografijų, kurios bu
veikslai
™ n-~~"
"*"
» '-hiT t o l i a u iki gruodžio mėnesio vyks! pataisymą, kuris įtrauktų "et- v v k o l J A V K R v t U l r ™etų E u iain
a
t
naninifri
-i^
vo gerų fotografų fotografuo tos mokestį u ž d u J "Draugo" ' S m~~,
I l ° m a U i p P&t ^ ^
*» *
į ninę kilmę" į apsaugotinų ka-! r o P o s y™ p a a u k o k d a u g šio Kaina su persiuntimu $&85.
t o s nepriklausomybės metais. s k a i t y t o j u i Dėkojame.
biliejinį medalį
Užsakymus siųsti:
Sukurtas dainas choras j a u **&*& sąrašą. Įstatymas sie-; krašto vyst>Tmusi»
Gautoji medžiaga ypač bus nau- j x Vincas Žilinskas, P i t t s Buvo
svarstoma ir {LRKF
Šiuo metu įstatymo projektas DRAUGAS, tftf W. 6Srd SU
am1111
dinga ruošiant III-jį knygos to- burgh, Pa., atsiuntė 10 doL au- i statų pakeitimo reikalas. Nau- repetavo. Vasarą t u r ė s atosto- kia
™ mužtikrinti
JvainU e t n i n i l i ;
, ,
c
t
:
Chicago, IU. 60619
mą, skirtą Kauno arkivyskupi- ką. Antanas Rimavičius, Chica- •»" istatu proiektą pateiks ta gas. Per vasarą bus paruostos I 8™P** į k a i t a n t lietuvių, lygų | perduotas Senato svarstymui ir
balsavimui.
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traktavimą darbovietėse, valdi•«««-««
go, EI., 8 dol. Steve Styra. Ayl- rybos suvažiavimui rugsėjo 3 kiekvienam choristui.
nėse
įstaigose
ir
pan.
i mer West, Ont., K a n a d a ir Pe- d. iš valdybos narių sudaryta
Pastatymo veikėjai: V. RaiHi!iiiin!iii!HHiiiiHiiiiiiii!!iiiiiiiii!iiitiniiiiiiHiiiiiiiiimiimimiiimiiiiiiiiiiimii«ž
x Ingrida
ir Raimundas t e r Kayeckas. Rochester, N . Y., komisija: Saulius Kuprys, Ire
rys (vadovas), Br. Maciuke viĮstatymo
projektą
pasiūlė |
ANTANAS
KUČAS
į
Bubnai iš Clevelandoo buvo aatt - j p o 5 d o l ^ Bacevičius, Ha- na Šankus, Rimas Domanskis.
čius (patarėjas), A. Simonai-1 trys 25-tosioss rinkiminės
apy s
rinkimines
anv—
vykę į V. Musonytės vestuves ; m i j n t o r i j Kanada, 3 doL Visiems
7
Pirmininkas pranešė, kad Ja- j tytė (Laima)', R. Strimaitis; linkės atstovai Phillip Bianco
ir įj operos "I Lituani" spektak-!
spektak Hėir
rt-;aTY«.
dėkojame.
dvyga Damušienė įteikė atsista- Į f jaunuolis), J. š e r m u k š n y t ė ' (respublikonas), Edmund Korlį. R. Bublys neseniai grįžo iš
tydinhno raštą nuo Dainavos , (motina). V. Liorentas (krivis), 'movricz (demokratas) ir Ro- 1 5 x V. Dailkfefenė, AbuauerRomos, k u r dalyvavo vysk. A.
N e w
dar-1
Deksnio
kunigystės 50 metų ^
J į *™> atvykusi į | vadovybės
į ^ į į ' ^administracijos
^ K . Avižienis (jaun. krivis). Di-'bert Terzich (demokratas), k u - i |
h dr Adolfag
1
rigentas — muz. A. Jurgutis, Į ris pareiškė: "Amerikos e t n i k a i ' S
sukakties iškilmėse, o Ingrida Chicagą ir t a proga aplankė
mušis atsisako nuo liepos 1 d režisierė L. Buivydaitė - Ambro- j yra užsitarnavę tos pačios pa- H
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
BuHienė, kaip L B Kultūros Ta- ''Draugą'' ir pigi jo naujausių
iš
ALRKF
įgaliotinio
pareigų
|
j
s
m
choreografija — J. Puo-! garbos ir galimybių, kaip ir k i - ' p
rybos pirmininkė, turėjo dar < l e i d i r J U už didesnę sumą.
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S
stovyklos taryboje.
Damušiai
pasitarimus su kultūrininkais.
H Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- 3
x Aktorius Kazys VeseBta, nepaprastai daug nusipelnė Dai
I
lišką veiklą i r apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- s
navos
stovyklos
organizavime
ir
Jie aplanke "Draugo" redakciją A n t a n a s p ] e š k ^
akmgiUdd,
3
a n a
$ t a m
veiklą
čionybę
J o palaimintoju paskelbimo byla y r a prie pabaigos g
Z ^
r °
*—
! atvykę į "Draugą", nusipirko paskui jos užlaikyme. Dr. Adol
ir veiklos planus.
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu i r prasyti =
fas Darnusis į savo vietą yra
įvairių leidinių.
ST.
Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
pasiūlęs
dr.
Romualdą
Kriau
X Antanina Sutkus, Oshawa,
x
Bronė
Marfenė
Rockford,
čiūną.
Veikalas y r a 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais.
Ontario, Kanada, pratęsdama
UI.,
užsisakė
naujausių
leidinių
Irena
Šankus
pranešė,
kad
"Draugo" prenumeratą, atsiun
I
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
|
tė 13 dol. auką lietuviško dien ir paaukojo 10 dol. lietuviškos Į Lietuvos vyčių 68 seimas ruo
spaudos stiprinimui. Labai ačiū šiamas rugpiūčio 19-30 d. Scran
I
DRAUGAS, Jf545 W. 6Srd St., Chicago, IL 606*9
|
raščio paramai. Labai ačiū.
ton universitete, Pa. Susirinki
^iimiiiiiiiiiiHfiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHir
x Ona čepHnskas, S. JanuX JAV LB Vidurio Vakarų
m e aptarta Šiluvos šventoves
Hs, M. Kvedaras, čikagiskiai,
apygardos ruošiamoj Chicagos
Washmgtone, D. C , 15 metų
Dolly Zahn, Pittsburg, Pa., S.
Lietuvių Dienos gegužinėje atei
sukaktis. Sukakties paminėji
Jasaitis, Dorchester, Mass., C.
nantį sekmadienį, birželio 28 d.,
mas numatomas rugsėjo mėnesį.
Azukas. Sheboygan, Wis., D.
vyriausia šeimininkė bus Juze
I š rytinių valstijų bus organi
Viskantienė, Victoria, Kanada,
lė Laukaitienė. Jai talkininkaus
zuojamas maldininkų kelionės į
STALINO T E R O R A S 1940-1941
S. Budrys, Racine, "Wis., visi
Cicero apylinkės valdyba, va
vVashingtoną, D. C. Buvo taip
užsisakė naujausių leidinių.
Sudarė LEONADAS
KERULIS
dovaujamo Kosto A r o ir Melp a t prisiminta, kad ir iš Chica
{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paras*
rose Parko, vadovaujama Otto
x Sol. Vaclovas Verftaitfe m gos yra galimybė suruošti mal
DR.
VYTAUTAS
VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų
Mejerio. Gegužinė vyks tame žmona 'Elena, gyv. Toronte, Ka- dininkų kelionę. Kitas valdybos
profesorius.
pačiame parke, kaip ir pernai j nadoje, buvo atvykęs į Chicagą į susirinkimas nutarta kviesti lieISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
V. R.
Ottawa Woods Parke. Joliet į dalyvauti Lietuvių operos "I pos 9 d.
menes JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba.
Rd. ir 4000 S. Harlem Ave. Įva Lituani" pastatyme. Svečiai bu
Sąrašas apima 19,285 vardus iŠ bendro 34,000 išvežtųjų per pir
DAINAVA SU V t t N l A U S
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki Šiol neturėjom.
žiavimas laisvas — iš Joliet Rd. vo apsistoję sol. Algirdo Grigo
LEGENDA
Autorius žinias rinko iŠ visų prieinamų Šaltinių ir liudininkų
Yra vietų 200 mašinų pastatyti, šeimoje
daugiau
negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraSe nurodytas ir tolimes
Dainavos ansamblis ateinan
(pr.)
nis
iSveztųjų
ir jų Seimų likimas.
X Liet. Moterų federacijos čių 1982 m. vasario 6 ir 7 d.
Knyga
y r a didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais,
X lietuvių Tauragėn klubo Hartfordo klubas per K. Nenor- Chicagoje, Marijos aukšt. mo
>20
puslapių.
Kaina su persiuntimu $21.95.
pusmetinis narių susirinkimas tienę atsiuntė 10 dol. a u k ą su kykloje, statys 4-rių veiksmų
įvyks birželio 28 d., sekmadienį, prierašu: "Klubas nuoširdžiai muzikinį veikalą ''VUniaus pi
Užsakymus s i ų s t i :
2 v a i popiet Saulių namuose, dėkoja už klubo skelbiamas ži lies legenda". Libretas Aureli
DRAUGAS,
Ą5b5 West 6Srd
Street,
2417 W. 43 St. Nariai prašomi nias, siunčia simbolinę auką ir jos Balašaitienės, gyvenančios
Chicago, ITlinois 60629
dalyvauti. Po susirinkimo bus linki sėkmės spaudos darbe". Clevelande. Muzika — komp. M. Bankaityte pranaSinėJa Clevelande surengtoje dainos ir poezijos popietėje.
flSaoto gyv. dar prideda $1.2t vabtljoa
Aloyzo Jurgučio.
vaišės.
(pr.) Nuoširdus ačiū.
Nuotr. V. Bacevteunia

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ARKA . JURGIS MATULAITIS
MATULEVIČIUS
Gyvosios krikščionybės apaštalas
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IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

I

'

