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LENKAI IŠSIRINKO
PARTIJOS VADOVYBE

$V. TĖVO SVEIKINIMAS

Brežnevas atsiuntė Kaniai šaltoką telegramą

Garbingam broliui

desnės Dievo garbės ir Kataliku
Varšuva. — Lenkijos komunis- kytojas, generolas Miroslaw Mibažnyčios
gerovės siekdami, uo
Julijonui Steponavičiui
ty
partijos nepaprastasis kongre lewski; Olszovvskis, kuris atsisakė
liai ir ištvermingai darbavosi ir
Tituliariniam Antarado vyskupui
sas
baigė rinkti partijos naująją kandidatuoti į pirmojo sekreto
Viešpatį Jėzų nuostabiai išpaži
vadovybę. Pirmuoju sekretorium riaus vietą; pirmoji moteris Len
Artinantis laimingosioms T a  no žodžiais ir darbais.
perrinktas buvęs sekretorius Sta- kijos partijos vadovybėje, žymi
vo prisiimtos garbingos vyskupo
Pradžioje mokyklą baigęs gim
nislaw Kania. Prieš rinkimus ki "Solidarumo" veikėja ZofiaGrzyb,
tarnybos dvidešimt penktosioms tajame Miciūny kaime, pirmiau
ti du kandidatai: Stefan Olszow- Radomo baty fabriko darbinin
metinėms, didžio dvasinio džiau sia įsigijai vidurinį išsilavinimę
ski ir Mieczyslaw Rakowski atsi kė, skyriaus vadovė; Gdansko laigsmo kupini, su dideliu palanku Vilniuje, lietuviu Vytauto Didžio'
ėmė savo kandidatūras. Kanios vy dirbtuvių komunisty pirmasis
mu siunčiame Tau šį laišką.
jo gimnazijoje, vėliau studijavai
konkurentu liko tik senas jo as sekretorius Jan Labedcki; KatoIš tikrųjų, kai rašome, mūsų to paties miesto universitete filo
meninis ir politinis draugas Ka wicy angliakasys Jerzy Romanik;
dvasia skrieja ir krypsta į Tave, sofijos ir teologijos mokslus. 1936
zimierz Barcikowski.
Varšuvos statybos
įmonės forGarbingasis Broli, į tolimą Lie metais įšventintas kunigu būva'
manas,
žinomas
"vanagas"
AlPaskelbus Kanios perrinkimą,
tuvos kraštą, į garsią to krašto pasiųstas į Gardiną (Grodno) mo*
bin
Siwak.
Lodzės
miesto
komu
iš Maskvos atėjo sveikinimo tele
tautą, kuri mums dėl jos krikš kyklos kapeliono ir tikybos dės
grama, pasirašyta soviety prezi nistų pirmasis sekretorius Tadeusz
čioniško tikėjimo yra labai miela tytojo pareigoms. Trims metam*
Tamobrzego pir
dento Brežnevo. Telegrama trum Czechowicz;
ir Apaštalų Sosto ypatingai ver praslinkus, buvai paskirtas klebo
masis
sekr.
Stanislaw
Opalkow,
pa, pagal bolševiky žargoną, ta
tinama, iš kurios T u esi kilęs, ku nu į Palūšę, Daugėliškį, Adutiš
Katowicy
vaivadijos
gubernato
čiau joje neišreiškiamas "gilus
rioje lig šiol gyvenai ir dabar te kį ir drauge Švenčionių dekanate
pasitikėjimas". Tuo Kremlius lyg rius Zbigniew Messner; Wroslabegyveni. Mums atrodo, kad mes. dekanu. Gi 1955 metais, Panevė
pabrėžia, kad jo rūpesčiai dėl wo partijos pirmasis sekretorius
rašydami šį laišką, tarytum bū žio vyskupui Kazimierui Paltaro
Lenkijos pasirinkto reformy ke Tadeusz Porebski ir Katowicų
tume su Tavimi, kalbėtumės ir kui
prašant
Apaštalu Sostą Lenkijos komunistų kongrese trys daugiausia balsų gavę politbiuro nariai: pirmasis sekretorius Stanis!aw Kania,
universiteto ekonomijos profeso
lio nėra sumažėję.
įį
sveikinąs
Kazimierz
Barcikowski
ir
vyriausybės
premjeras
gen.
W.
Jaruzelski.
malonią iškilmę, kuri jau arti Mūsų Pirmtakas, garbingos at
Kongresui balsuojant už narius Hieronim Kubiak.
nasi, švęstume.
minties Pijus XII, pasirinko Tave
Centro
komitetas patvirtino
rius į partijos centro komitetą,
Tepasiekia tad Tave maloniau- titulariniu Antarado vyskupu i
daugiausia balsų gavo premje naujus partijos sekretorius: ideo
si troškimai, kylantys iš mūšy jį p a s k y r ė to paties Ganytojo pa
ras ir gynybos ministras Wojciech logijos ir spaudos prižiūrėtojas
širdies, ir Tau reiškiami geriausij g a lbininku, o jam mirus, buvai
Jaruzelski (1,615), antroje vieto- bus Olszovvskis, partijos organilinkėjimai. Taip pat tebūnie Tau j p a . s kirtas Apaštališkuoju admini
je buvo Kania su 1,355 balsais ir I zacija rūpinsis Barcikowsikis, o
pareikšta pelnyta pagarba, kurią j tratorium, pirmiausia, Panevėžin
— Nikaragva iškilmingai pa toliau sekė Barcikovvskis, Albin j generolui Milewskiui pavesta pri
iš visos širdies siunčiame už Ta- vyskupijos, o vėliau — tos arki
žiūrėti saugumo, teisingumo, ry
minėjo dviejy mėty sukaktį nuo Siwak bei Olszovvskis.
vo gryniausią tikėjimą, ganyto- > vyskupijos dalies, kuri yra LietuPirmajame
centro komiteto šių su katalikų Bažnyčia reikalus.
diktatoriaus
Somozos
nuvertimo.
jišką uolumą, dvasines bei inte-; v o s teritorijoje,
Kanada šiltai prieme žymius svečius
Managvoj apie 500,000 žmoniy posėdyje pirmasis sekretorius pa
lektualines savybes ir įžymius nuo '
i
Stai Tavo, Garbingasis Broli,
siūlė politbiuro sąrašą — 15 žmo
Montebello. — Septynių pra-, Šios konferencijos buvo prade-} minia išklausė kalbų. Daniel Or
pelnus, kuriuos įsigijai kilniai ir
Griežta Jaruzelskio
svarbiausieji gyvenimo momen
niy.
Politbiure liko tik keturi bu
monės valstybiy viršūniy konfe-jtos 1975 m. Rambouillet, Pran-j tega Saavedra paskelbė dvary ir
visu stropumu vykdydamas šven
tai kuriuos, visus kitus praleidę
vusio politbiuro nariai. Šalia jy
kalba kongrese
rencija vyksta iš raudonmedžio i cūzijoje. Po to jos kasmet vyko: idideliy biznių nacionalizavimo
tosios tarnybos pareigas, rūpinda
norėjome atskirai paminėti. _"Je:
naujame politbiure yra: keturi
planus
ir
kritikavo
Ameriką
už
rąsty statytame buvusiame miii-: Dorado Beach, Puerto Rico, Lon- Į
masis žmoniy siely išganymu.
Varšuua. — Lenkijos premje
skaičiuosi metus, — trumpas lai
darbininkai, trys vyriausybės mi
jonieriy klubo name, kuris stovi idone, Bonoje, Tokijo ir pernai j paramos Nikaragvai nutraukimą.
Tai šventai tarnybai ruošdama
ras
gen. Jaruzelskis pasakė komu
kas, jei nuveiktus darbus, — gy
nistrai,
šeši
aukšti
partijos
vei
ant 65,000 akrų privačios žemės, [Venecijoje.
Kanados premjeras Neseniai Nikaragva įsigijo nema
sis ir ją uoliai vykdydamas, pra
nisty
partijos kongrese griežtą kal
venimą įvertinsi (Plinijus Ant
kėjai.
kurioje tėra
miškeliai, ežerai, į Trudeau parinko nuošalią, izo-| žą skaičiy soviety T — 55 tanky.
leidai beveik visą gyvenimą, ei
bą,
kurioje
nurodė, kad maisto,
rasis, 4 laiškas 24,6).
Politbiurą sudaro šalia Kanios
go'fo laukai, plaukymo baseinai, jliuotą nuo pasaulio vasarvietę,! — Britanijos vyriausybė pa
damas šviesiais pėdsakais tų pra
anglies,
natūraliy
dujy ir buty kai
teniso aikštės. P r o šalį plaukia | kad viršūniy konferencijos daly- skelbė, kad Šiaurės Airijos kalėji ir gen. Jaruzelskio, Kanios drau nos turės būti pakeltos 110 nuo
eityje gyvenusiy vyry, kurie, di(Bus daugiau)
Ottawos upė. Šiuo metu šis klu- Įviai galėty netrukdomi, negaiši- mų reformų tol nebus, kol ten ba gas, liberalus reformų šalinin šimčiy, reikės užbaigti algų kėli
bas yra viešbutis, turtingy me- i narni susitikti ir arčiau susipa- do streiką vykdys airiai kaliniai. kas Barcikowskis; užsienio reika- mą. Ekonominei krizei nugalėti
džiotojy ir žvejų prieglauda.
žinti, pasitarti pramonės valsty- Derybos dėl reformy bus galimos *f ministras Josef Czyrek; vidaus reikės viršžmogišky
pastangų,
tik nutraukus streiką. Du airiai į reikalų ministras, kietos linijos
Konferencijoje dalyvauja vir- jbėms svarbiais klausimais,
pasakė
generolas.
Negali
būti jojau arti mirties, jau gavo Pasku-! šalininkas, saugumo reikaly tvar
šūniy suvažiavimo šeimininkas, j Tarp konferencijos svarstomy
kiy
naujų
streiky,
anarchijos
grės
tinį patepimą. Iki šiol nuo bado, «
Kanados premjeras Trudeau, pre- ; problemy yra aukšti Amerikos
mė privers vyriausybę imtis kons
mirė šeši airiai.
zidentas
Reaganas, Britanijos ; bankų paskoly nuošimčiai, kurie
tituciniu priemonių saugoti vals
Izraelis
plečia
— Prezidento žmona Nancy
premjerė Thatcher, Vak. Vokieti- sudaro rūpesčiy europiečiams. Pa
tybę nuo sugriuvimo, gelbėti tau
Reagan parinko dovaną Britani
Libano
puolimus
JOS kancleris Helmut Schmidt, kilusi dolerio vertė irgi apsunki
tą iš katastrofos, pagrasino Jaru
jos princo vestuviy proga. T a i
Vyriausieji varovai tariasi, ką daryti
zelskis. pridėjęs, kad partija pasiti
Prancūzijos prezidentas Francois, na Europos valiutas, nes už naf
krištolinė Steuben vaza, kainuoBeirutas. — Izraelio karo aviaMaskva. — "Chicago Tribū rovai.
ki
valstybės armija. Yra ribos, ku
Mitterrand,
Italijos premjeras tą tenka mokėti brangesniais do
janti 75,000 dol., tačiau Steuben I cija, artilerijos pabūklai ir jūry
ne"
Maskvos
korespondentas
rių nevalia peržengti, pasakė
"Tiesa" per keturias skiltis pa Giovanni Spandolini, Japonijos leriais. Kancleris Schmidtas pa
Jim Gallagher rašo apie ženklus, sakoja, ką kalbėjo tie pareigūnai. premjeras Zenko Suzuki ir Euro- reiškė, kad kitos valstybės suge- bendrovė ją pardavė už 8,0001 laivai toliau apšaudo palestinie- premjeras. Jis nurodė, kad maisto
į čiy stovyklas ir įtariamas jy susikad Soviety Sąjungoje vėl busBuvo pažymėta, kad žemdirbiai pos Rinkos prezidentas Gaston,bėjo kovoti prieš infliaciją, ne-i dol.
pristatymas į parduotuves šiais
—
Valstybės
departamentas
telkimo Libane vietoves. Libano
prarastas javy derlius, jau treti dėjo nemažai pastangy įveikti Thorn.
keldamos savo valiutų vertės, n e paskelbė, kad vyriausybė nutarė nacionalistai reikalauja atgaben- metais nukrito 10 nuoš. Valsty
metai iš eilės. Po lietingo pava gamtos kaprizus. Tačiau planuo
bės pajamos nukrito 15 nuoš.
keldamos nuošimčiy.
nesumažinti ekonominės ir kari- ti į Beirutą priešlėktuviniy rakesario sekė karštos dienos. Dar ne to žoliniy pašary kiekio sukaupti
Buvo svarstoma Vakarų preky nės paramos Salvadoro vyriausy- ty, nes dabar turima miesto apItalijoje prasidėjo
pabaigus šienapjūtės, teko skubė nepavyko. Ypač mažai pagamin vadai.
ba
su Sovietų Sąjunga. Valstybės bei.
\ sauga Izraelio lėktuvams nepavo"Šefuojančios"
organizacijos,
ti į javy laukus.
ta šieno. Atsilikimo pateisinti ne
sekretorius Haigas pareiškė, kad
Ali Agca teismas
, jinga. Jungtiniy Tauty Saugumo
Ok. Lietuvos komunistų parti galima.
Radviliškio, Raseinių, tai miestiečiai, kurie darbymečio reikėtų stipriau prižiūrėti įmones,
rencija bus perkelta iš Montebe- Į Taryba pareikalavo,kad abi p u - Roma. — Policijos stipriai apja, vykdydama Sovietų partijos ir Šakiy, Šilutės, Mažeikiy rajonuo metu išvaromi į ūkius. Adutiš
kad sovietai negautų karo pramo llo į Ottawą. Sakoma, kad >Kana- sės tuoj sustabdytų ginkluotus puo
kio
ir
Svirky
tarybiniuose
ūkiuo
saugojamam Italijos teisme pra
vyriausybės direktyvas, įsivedė sa se šieno sukaupta perpus ar dar
nei reikalingu instrumenty, stra da šios konferencijos apsaugos, limus. Izraelyje nuo palestiniečių
sidėjo turko Mehmet Ali Agca
vo organe "Tiesoje" beveik kas mažiau. 2inoma, čia būta nema se "svečiavosi" valstybinio akade
teginės svarbos prekiy. Amerika saugumo reikalams išleido apie minosvaidžių žuvo 14 mėty berminio
ansamblio
"Lietuva"
artis
teismas, kur jis kaltinamas ban
dien prirašomą skyrių: "Gyvuli žų sunkumy, tačiau ir aplaidumo
bando įtikinti Vakary Europą, 7 mil. dol. Upėje prie konferenci-! niukas ir 19 žmoniy buvo sužeistai,
atvažiavę
padėti
žemdirbiams
dymu nužudyti popiežių Joną
ninkystei tvirtą pašarų bazę!" faktų šiy rajony ūkiuose dau
kad reikėtų pasvarstyti planus į j o s p a s tato plauko policijos laivai, I ti. Libano žiniomis, ten žuvo
ruošti
pašarus.
Kapsuko
rajono
Pauliy II-jį ir dviejy turisčių iš
Čia žemdirbiai nuolat raginami giau negu kitur.
kompartijos pirmasis sekretorius pirkti iš soviety natūralias dujas bucU ir narų grupė, ore skraido 407 žmonės, o sužeistų skaičius JAV sužeidimu gegužės 13 d.
kietai dirbti.
Pasitarimas pažymėjo, kad vie
Sinickas gyrėsi, kad "didelę pa ir tuo pririšti Europą prie Wffe- Į malūnsparniai. Visi keliai į klu- į siekia 1,110. Valstybės sekretorius atentate šv. Petro aikštėje. Kalti
Soviety "Pravdos"' vedamasis nas Širvinty rajono kolūkis paruo
galbą teikia Kapsuko miesto įmo- tų rinkos.
jbo laukus yra uždaryti, patru- , Haigas irgi įspėjo Izraelį neplės- namasis yra prisipažinęs kaltu,
liepos mėn. 7 dienos prime šė tik 85 tonas šieno — vos 14
niy darbininkai, viduriniyjų moAntradienį
viršūniy
konfeliojami nemažy policijos būriy. I ti šio konflikto.
tačiau neatidengė policijai, ar jis
na partinės organizacijos ini procentų planuoto kiekio. Bet ir
kykly moksleiviai. Šienapjūtės me
turėjo kokiy bendrininky. Turky
ciatyvos reikšmę diegiant tech tas pats jau kaista, o ūkio specia
tu ūkiuose kasdien dirbo apie 100
spaudos žiniomis, Agca buvo re
nikos laimėjimus, didinant gy listai nekreipia į tai dėmesio. Va
talkininkų".
miamas
radikaly dešinių "Pilkuvulininkystės produktų
garny- rovų susirinkimas pabrėžė, kad
jy
Vilkų"
organizacijos, kuri turi
Žemės ūkio ministerijos me
bą". Straipsnyje aiškinama, kaip; būtina ir toliau įtemptai gaminskyriy
tarp
turkų išeivių Vakary
chanizacijos valdyba apskaičia
partijos vadai turi ieškoti naujo- ti žolinius pašarus.
Vokietijoje
ir
Šveicarijoje. Italijos
vių, turtinti patyrimą, žodžiu,
Toliau rašoma, kad javapjūtė vo, kad respublikoje kasmet dėl
valstybes prokuroras pakvietė į
tapti
"reiklesniais" varovais. šiemet prasidėjo gerokai anks girtavimo nušalinama nuo vai
teismą apie 30 liudininkų. Spėja
ro
apie
pustrečio
tūkstančio
me"Pravda" įspėja: "Pirminė parti čiau, įvairių javų subrendimo lai
ma, kad kaltinamasis bus nubaus
nė organizacija, galima pasaky kas daug kur sutapo. Todėl, vie chanizatoriy — lygiai tiek, kiek
tas kalėti iki gyvos galvos.
ti, mato kiekvieną žmogy, ir ji nu kombainu kasdien teks nu kasmet jų paruošianna trampalaituri teisę paklausti, kaip kiekvie kirsti maždaug po penkis hekta kiuose kursuose. Nemažai mecha
nas iš jos nariy vykdo pirmūno rus per dieną. Labai svarbu kom nizatorių, būdami neblaivūs, susi
KALENDORIUS
vaidmenį kolektyve".
bainus tinkamai sumontuoti, už žaloja, sužaloja kitus. Kas antras
Liepos 21 d.: Laurynas Br.,
Tuoj po to vedamojo Lietuvos sandarinti. Juk dirbant su pras respublikoje žuvęs traktorininkas
Prakseda, Rimvydas, Lasota.
komunisty partijos centro komi- tai sutvarkytais kombainais, vie- buvo neblaivus.
Liepos 22 d.: Platonas, Marija
tete įvyko pasitarimas pašarų i name hektare išbarstoma net po
Daugiausia nelaimiy įvyksta
M
a
g , Jovartas, Auksė.
gamybos ir pasiruošimo javapjū- 3 — 4 centnerius grūdy. Teks or- dirbant su gamyba nesusijusius
tei klausimais. Dalyvavo tokie žy- 'ganizuoti dalykišką žemdirbiy darbus. Suprantama, reikia padė
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8-20.
Kada Kanadoje vyksta septynių valstybių vadų konferencija, prisimenama ir kitos viršūnių konferencijos sukaktis.
mūs žemdirbiai", kaip pirmasis 1 lenktyniavimą,
propaguoti pa- ti kolūkiečiams įdirbti sklypą.
Nuotraukoje prezidentas Trumanas, Britanijos premjeras Churchillis ir Stalinas, susitikę 1945 m. liepos 23 Pots
ORAS
sekretorius P. Griškevičius, mi-(žangius darbo metodus. Žinoma, Bet koks talkininkavimas, kai už dame. Prezidentas Reaganas, paskelbtoje Pavergtųjų Tautų savaitės proklamacijoje tarp kitko raSo: "Sią sa
Debesuota, vėsiau, gali lyti,
nistry tarybos pirm. Songaila, par j neapseisime ir be efektyvios se darbą atlyginama degtinės bute vaitę amerikiečiai turėtų prisiminti seriją istorinių tragedijų, prasidėjusių su Jaltos konferencijos sulaužytais pa
rijos centro komiteto sekretorius į fuojančių organizacijy, kity talki- liu, tai nelaimes atnešanti tradi žadais, kurie nuvedė milijonus Rytų Europos ir Azijos žmonių į asmeninių laisvių ir žmogiškos garbės pačiu temperatūra dieną 85 L, naktį
65 1.
Astrauskas ir kiti vyriausieji va- j ninky paramos, kalbėjo partijos cija, rašo "Tiesa".
elementariausių formų paneigimą.

Septynių valstybių
vadų konferencija

Bolševikinio žemes
ūkio sunkumai

'

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 21 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKU

PAJĖGUMO UGDYSIĄS

KELIAS I SVEIKATĄ, «S15 S*. CaJJJonaa Ave., Chicage, UL

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

SVEIKAS KELIAVIMAS
Vasaros metas yra žiemą
turėtų pageidavimų
išsipil
dymo
laikas:
visi norime
keliauti kuo toliausiai; tik
nepamirškime
išvengti
su
kelione surištų negerumų.
Mediciniškas perspėjimas.
Vasarą didžiuojamės stip
riau saulėje įdegę. Net kaimy
nams giriamės savo rudumu.
Tačiau kiekvienas išmintin
giau pasielgsime artimuosius
stebindami savo išmintingu
elgesiu ir artimui suteikta
pagalba. Priverskime save
išmintingai elgtis: stenkimės
nustebimo — pagyrimo susi
laukti tik iš pagirtų žmonių, o
ne iŠ vėjavaikių.
Vėjavaikiškas elgesys
Nemėgink vėjavaikiui pri
minti persikaitinimo — paru
davimo nesveikumą — jis tuoj
savo nusiteikimą išreikš tvir
tindamas: „Tau nesveika, o
man ir sveika ir gražu". Tokie
persikai tintoj ai laukia, kada
juos trenks šilimos smūgis —
kol ateis kūno išsekimas, odos
pasenimas ir kitos blogybės.
Mvuns su vėjavaikiais nepake
liui; ypač keliaujant svetur.
Kelionėse būkime budrūs ir
protingai elkimės.

pavojus ir taisykles kiek
v i e n a m e krašte galima
metiniame leidinyje: „Health
Information International
Travel". Tai priedas prie savai
tinio leidinio: „Morbidity and
Mortality Weekly Report".

Edvardas ir Valė Točilauskai gėrisi kultūrine programa
„Sodybos" pažmonyje.
Nuotrauka M. Nagio.
ralų kraujuje netvarkos atsta- kelionėn Bismuto vaistus
tymą (electrolyte imbalance). (bismuth subsalicylate), kurie
Saugokimės
Viduriuojąs keliautojas tik g a l i pagelbėti keliautojui blonesvaraus
tada turi kreiptis pas gydy- giausiai viduriuojant. Kartais
vandens
to
e , . t
,i3»
kai viduriuoja su krauju keliautojai neteisingai naudoSusitvarkius su skiepais, ^ i g i e i v ė m i 8 . j , k a i pakyla j a bismuto vaistus, norėdami
reikia numatyti tvarkymąsi su kax^į8
^ g ^ ^
j ^ t į . į S v e n . viduriavimo. Tokiam
keleiviui gresiančiais papras- Kitais atvejais viduriuojąs išvengimui reikalingas labai
tesniais negerumai. Vienas iš keliautojas gali nuo tos ligos dideli bismuto vaisto kiekis.
nemaloniausių negerumų yra p a t e gydytis. Elgiamasi ši- Tas sudaro keliautojui nepato
nes
S^#£S?iama!i^8A ^ * *
S™"*>
*> lagaminas jau
nant užterStą
vandem.
ApsiViduriuojant svarbiausias ir taip esti perkrautas. Žinosaugojimas
tokios
negerovės
yra toks pat, kaip ir išven dalykas yra papildyti praras- tina, kad ir didelės bei ilgai
gimas užkrečiamos ligos. tą kūno skystį. Reikia gerti vartojamos bismuto dozės
Keleivis yra beveik saugus labai daug skysčių pakai- sveikatai nekenkia,
„ .
-_v-«.
pažangiuose kraštuose — juose tomis: gerk aštuonių uncijų
stikle
apelsinų,
obuolių
ar
kitoGenau
naudoti
bismuto vais
4
viešbučiai naudoja chlorinuotus
kių
vaisių
sunką
kartu
su
puse
yidunuojant
išgenama to
tą vandenį. Visai kas kita
arbatinio
Šaukštelio
medaus
ar
vaisto
(bismuth
susalicylate)
keliaujant dar besivystančiuo
«noj<* per keturias
se kraštuose — juose reikia kukurūzų sirupo ir su žiupsne- v«"<"»*u»
a an a
J į * £>.<*>* uncijas kas
būti atsargiam su geriamu liu druskos. Po to gertina
Taip sutvarkomas
vandeniu. Taip pat nepamirš aštuonių uncijų stikle gazuo- kvalandą.
ehauto
tas
ar
virtas
vanduo
su
ketvirJ
°
vidunavimas.
tina, kad chlorinuotame
Dar vienas vaistas — Kaolin
vandenyje žūna jame esą viru čiu arbatinio šaukštelio geriamosios
sodos
(baking
soda).
Pectin
irgi gali palengvinti
sai ir bakterijos, bet varto
jamame chlorino stiprume Tokius gėrimus geriant, keliautojo viduriavimą. Reikia
nežūna tokie parazitai, kaip galima dar priedui gerti virtą ateiminti, kokių vaistų nereivandenį bei gazuotus gėrimus kia vartoti. Niekada nenaugiardia ir ameba.
Aišku, jei keleivis atsiranda (carbonated beverages). Gerti- dokite vaisto Imodium vidukrašte, kur vanduo nechlori- na tol, kol viduriavimas liau- riavimui tvarkyti. Tas vaistas
gali sukelti vidurių mėšlun
nuotas ir kur higiena ir sani naši.
Bismuto vaistai
tarija menka — jis privalo ger
gius (cramps), taip viduriuo
viduriavimui
ti tik iš virinto vandens
jančiam keliautojui padarydagamintą kavą ir arbatą. Minė
tvarkyti
* n a s d a u 8 i a u žalos, negu
tose vietose dar galima gerti
naudos. Tas vaistas (jei naudodėžutėse ir buteliuose esančius
Daugelis keliautojų imasi jamas kito neturint), naudovaisvandenius — gazuotus
Vysčius, alų bei vyną
Vengdamas vandens, keliauMANKŠTA
jįnoma, nenaudos ledo
tojaa
gabalėlių. Atsimintina, kad
^ gkar.
geriau gerti
tiesiai
dinėlės ar butelio, o ne iš stiklines ar puodelio, nes tie indai
gali būti plauti užterštame
vandenyje,

Ne visi keliautojai nuken
čia. Dauguma jų patiria tik
lėktuvo kelionės nuovargi ar
skausmą kojose. Tik nedau
gelis keliautojų, ypač smal
suoliai, atsiduria ne tik svetimos kultūros aplinkoje, bet ir
dar jiems nežinomų vabzdžių
artumoje. Keliautojams reikia
prisitaikyti
pne neįprasto
klimato ir pergyventi nepatirtas įtampas.
Bus ir tokių keliautojų, kurie
užsienin su savimi išsigabens
visas Chicagoje turėtas nėgerovės, tik neturės arti šeimos
Jei vanduo netinkamas ger
gydytojo. Už tai reikia iš anks
ti,
jis greičiausiai netinkamas
to išmokti, kaip saugotis nege
rovių ir kaip tvarkytis su kelio ir maudytis. Maudymosi basei
ne pasinėręs į nechlorinuotą
nėje naujai atsiradusiomis.
vandenį plaukikas gali gauti
akių, ausų ir žarnų užkrėtimą.
Keleiviams
Tas labai svarbu tropikuose,
laikai keičiasi
kur vanduo dažnai esti užterš
Buvo laikas, kada geltonas tas parazitais, vadinamais
skiepijimo pažymėjimas (Inter- schisto8oma; tuos parazitus
national
C e r t i f i c a t e of gausumu ten tik drugio ligos
Vaccination) buvo būtinas kar •malarijos) sukėlėjai viršija.
tu su keliautojo pasu. Laimė,
Todėl, nežiūrint kaip per
kad dabar tik kai kuriems žmo kaitęs būtum, venk mau
Pusiausvyros pagerinimui, Kelk dešinį kelį krūtinės link;
nėms tereikia rūpintis skie dyklių. Kai vanduo užterštas,
rtrtnų
atpalaidavimui ir pilno sugrįžk pirmykštėn padėtin.
pais — atsparumo įsigijimu g ^ S u s i a i ir maistas bus toks"
rauinen
!* sustiprinimui šitaip Išlaikantieji pusiausvyrą, tą
prieš svarbiausias žmonijos pat. Labai gerai darys kėlei:.; jis
n^ nevalgys
__ i
pačią mankštą atlieka vieni.
rykštes. Dabar retai kada pasi :_:_
vis, jei
— negers mankštinamasi:
Pradedantieji, pusiausvyros Pakartok su kaire koja. Kartotaikys keleiviui apsikrėsti liga, nepasterizuoto pieno ir jo
su kuria jis nepajėgs kovoti. gaminių. Nevalgytini taip pat neišlaikantieji šitaip mankš- jama mažiausiai tris, daugiauPažangiuose kraštuose, kaip nenulupti vaisiai ir daržovės. tinasi. Laikyk rankas kartu su sia dešimt kartų su kiekvienu
Kanada, Australija, Naujoji
Virtas karštas maistas yra pagelbininku kaip paveiksle, keliu.
Zelandija ir Europos valsty saugiausias valgyti. Todėl
bės keliavimas yra be apsi- kiekvienas keliautojas privalo
krėtimo pavojaus, kaip ir apvaldyti savo apetitą: nelieskeliaujant JAV. Gi, keliaujant kime to apetitą sukeliančio
kraštuose, kuriuose gyvenimo maisto, jei nenorime rizikuoti
sąlygos ir higieniškumas labai susirgimu. Taip pat ir kelionių
įvairuoja, keleiviai išvengia agentūros turėtų liautis garsi
apsikrėtimo pavojaus tik griež nusios
tropikų
maisto
tai laikydamiesi keleiviams prašmatnumus bei galimybę
skirtų vietų.
tropikinėje saulėje pasikaitin
ti.
Toks viliojimas prilygsta
Gydytojai rūpinasi, kad
keleivio įprasti skiepai nebūtų ligos piršimui.
pasenę. PrieS stabą (tetarius) ir
Kaip tvarkytis
difteritą keleiviui reikia gauti
**»,
viduriuojant
skiepus, jei nuo tų ligų jis nesiN e l a i m ė , kad minėti
skiepino paskutinių dešimties
metų laikotarpyje. Keleiviui perspėjimai ir atsrgumai bei
yra pavojus apsikrėsti polio taisyklės gali neapsaugoti
ir galvą iškėlęs, lenk deSinį kelį
virusais, ypač tropikuose ir dar keleivio nuo trumpo viduriavi
krūtinės link. Galvą nuleisk
besivystančiuose
kraštuose. mo. Tada kelionė susitrukdo ne
taip, kad smakras liestų krū
Todėl gera pasirūpinti stipri vien pačiam viduriuojančiam,
tinę (pvz. 2). Ištiesk dešinę koją
nančią dozę (booster shot) nuo bet ir jo draugai turi nema
užpakalin ir keldamas kiek
polio. Žinoma, niekas nenori lonumą.
gali aukštyn, tuo pat laiku kelk
susirgti tymais ir kiauliuke,
Atsimintina, kad daugumas
ir galvą aukštyn (pvz.3). Tiesk
Kelio sulenkimas, ištiesi kairę ranką pirmyn ir aukštyn
ypač per atostogas. Todėl viduriavimų yra pati savaime
patariama pasiskiepyti nuo tų susitvarkanti negerovė. Gydy- mas ir svarstyklinė padėtis (pvz. 4). Sugrįžk pirminėn
ligų, jei neturima joms atspa mas turi būti kreipiamas ne į labai naudinga mankšta padėtin (pvz. 5). Pakartok
rumo. Pavojus apsikrėsti užde- simptomų sumažinimą, bet į pensininkams. Kūno svorį mankštą su kaire koja ir deSigiminėm ligom įvairuoja kraS- vandens stokos kūne (dehyd- palaikydamas ant rankų ir ne ranka. Kartok pakaitomis
tas nuo krašto. Sužinoti apie racijos) išvengimą ir į mine- kelių (pvz. 1.), rankas ištiestas penkis kartus.

jamas labai atsargiai ir neil
giau, kaip dvi-tris dienas, tik
karščiuojant bei su krauju
viduriuojant. Jokiu būdu
nenaudotinas vaistas vadinamas
Iiodochlorhydoroxyquin. Jis neveiklus
viduriams tvarkyti, ilgiau jį
vartojant patiriami nerviniai
negerumai.
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Dabar vaistų gamintojai
reklamuoja vaistą Vibramycin kapsulėse ir tabletėse
keliautojo
viduriavimui
tvarkyti. Bet tas vaistas veikia
tik prieš vieną viduriavimą
sukeliančių bakterijų rūšį
(prieš E. Coli). Jis neveiklus
prieš dažniausiai viduriavimą
sukeliančias
bakterijas
(shigella ir Salmonella). Todėl
vaistas Vibramycin nevartoti
nas išvengimui keliautojo
viduriavimo. Be to, jis gali
sukelti labai didelį jautrumą
odos saulės spinduliams.
Daugiau apie tai kitą kartą.
Ižvada. Išmokime tvarky
tis kelionėje idant nesusirgtume. O susirgę viduriavi
mu,
žinokime geriausias
priemones jo sutvarkymui.
Pasiskaityti. Emergency
Medicine, June 30, 1981.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus i* jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
Chicago ir Cook County
Kanadoje(kanadiikais dol.)....
Kanadoje (U.SA. dol.)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
Savaitinis

L

• 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.

Savaitgalio mokykla
Brisbane, Australijoje

metama
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

%metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu
nesaugo. Juos grąžina tik ifi anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymų.

kai kurios motinos, ne lietuvių
kilmės, mokosi su savo vai
kais lietuviškai.

Lietuvių namuose pradėjo
veikti lituanistinė savaitgalio
Advokatų
mokykla su dviem skyriais:
VALDEMARAS
mažųjų ir suaugusių. Mažųjų
m
MISIJOJE PRIE
grupę moko V i r g i n i j a
VINCAS
Mališauskienė, didesniųjų
JUNGTINIŲ
grupės mokytojas A. Permi 2408 W. 69th SL, Chicago, HL
TAUTŲ
nąs. Kai visi mokiniai susi
VW teL TO***
renka, abi grupes turi po 10
Birželio 12 d. Kanados LB mokinių. Suaugusiųjų grupėje g g a-1 B E g g g L ^ T - V j a s a a i d
krašto valdybos atstovai —
pirmininkė Joana Kuraitė,
Tol. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. 8. BALUKAS
vicepirmininkai Juozas Danys
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
ir Irena Meiklejohn, Kanados
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jaunimo sąjungos pirmininkė
6449 So. Putoki Road (Crawford
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Laima Beržinytė buvo priimti Modical BuiMing). Tet. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak. išskyrus
treč Sėst 12 * i 4 vai popiet
Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004
Kanados misijoje prie Jung
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
tinių Tautų. Pasimatymas su
DR. IRENA KURAS
Kanados valdžios atstovais
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Tst.
ofiso
HE
4-5849.
roz.
388-2233
buvo numatytas iŠ anksto,
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Kanados lietuvių atstovams į
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
New Yorką vykstant daly
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vauti LB — Jaunimo sąjungų
2434 W«st 71st Street
3200 W. 81«t Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p p
politinėje konferencijoje.
Kanados ambasadoriui prie vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 71168: rezid. 239-2919
Jungtinių Tautų Gerard PelleOfs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
tier esant naujai paskirtam ir
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
dar nespėjus perimti pareigų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PT0METRISTAS
Kanados LB krašto valdybos
Specialybė vidaus ligos
2709 W«st 51st Street
atstovus priėmė ministras ir
2454 West 71st Street
Tat - GR 6-2400
nuolatinis Kanados misijos Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
atstovas J. R Morden ir antra 7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! Vai pirmad .antrad Ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus.
sis sekretorius (būsimasis
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
Kanados atstovas Jungtinių
Ofs. 742-0255
Namu 584-5527
DR. E. DECKYS
tautų Žmogaus teisių komi
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
sijoje) R L Bell.
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
Kanados LB krašto valdy
EMOCINĖS LIGOS
1185 Oundee Ave.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
bos atstovai įteikė tai progai
Bfjfi. m. 60120
6449 So. Pulaski Road
paruostą memorandumą apie
Valandos
pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
žmogaus teisių pažeidimą
Tel. 372 5222. 236-0575
pavergtoje Lietuvoje, o taip pat
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
ir Pasaulio LB valdybos
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paruostą memorandumą, kurio
Ofisai:
Tel. - BE 3-5893
vieną egzempliorių prašė per
U
I
NO
Vf ABASH AVE.
Specialybė Akiu Irgos
duoti Jungtinių Tautų gene
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
raliniam sekretoriui Kurt
Valandos pagal susitarimą
Waldheimui.
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L D. PETREIKIS
Pasikalbėjimo metu Kana
DANTŲ GYDYTOJA
dos atstovai prie Jungtinių DR. JANINA JAKSEVlCiUS
8104
S. Roberto Road
J0KSA
Tautų buvo supažindinti su
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave.
VAIKŲ LIGOS
dabartine Lietuvos padėtimi,
Tel. 5634)700
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
sunkia rezistentų būkle ir
valandos pagal susitarimą
Kanados LB veikla. Kanados
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
LB atstovai buvo pakviesti
DR. FRANK PLECKAS
pietų, kuriuose dalyvavo R L
DR. A. JENKINS
(Kalba lietuviškai)
Bell. Tenka pastebėti, kad Bell
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
3844 West 63rd Street
buvo atvykęs į LB — Jaunimo
"Contact lemas"
Valandos pagal susitarimą
sąjungų politinę konferenciją,
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
kur išklausė JAV atstovo
6132 S KedzteAve Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Jungt. Tautų 2m«gaus teisių
WA 5 2670 arba 489 4441
komisijoje Michael Novak ir
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
Valstybės dept. rytų Europos
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
00OS LIGOS
skyriaus direktoriaus Peter
PROSTATO CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Bridges pranešimų.
2 6 5 6 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
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DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123. namu 446-6195

Gydytojas ir Chirurges
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF PAMILT PRACnCE

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
1407 So. 49tti Court. Cicero. M.
2454 West 71at Street
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus tre£ ir sėst Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iŠ anksto susitarus.

0 1 . IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
265* « . S* 8 t . CMcaaa
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 N 1 vai.

Tel REKance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3525 West 55th Street
Vai pirm . anlr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir 4eit
uždaryta

Ofs. Ml 588-3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2 U 0 I A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
«7«5 «eet63rd Street
Vai: pirm . antr ketv ir penkt
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DR. K. M. ŽYMANTAS
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Pasauliečiai kalba

APIE SAVO
ATSAKOMYBĘ

„GRANDIS" AUSTRALIJOJE
(Tęsinys)
Vėliau aš lankiau
šeštadienines
lietuviškas
mokyklas ir ten lavinausi
toliau, tačiau pagrindas yra
savo šeima ir be jos vaikas
niekada gerai neišmoks lietu
vių kalbos. Australijoje man
buvo labai malonu, žmonės
labai nuoširdūs, arba, geriau
pasakius, labai lietuviški.
Adelaidėje mane taip drau
giškai priėmė, kad šeimi
ninkas atrodė, kaip tikras
mano dėdė. Išvyka yra tikrai
labai pasisekusi ir manau, ji
yra gera iš abiejų pusių.
Visiems
Australijos
lietu
viams, ypač jaunimui, aš
linkiu ištvermės ir daugiau
siai, kad lietuvis lietuvį gerb
tų, nesibartų ir dirbtų bend
ram lietuvybės darbui.
V. Sadauskas yra vienintelis
iš visos atvykusios grupės,
kuris nėra Amerikos pilietis ir
atvyko Nepriklausomos Lietu
vos užsienio pasu. Jis pasakė,
kad jis save laiko Lietuvos
piliečiu ir jam jokių sunkumų
nesudarė
atvažiuojant
į
Australiją su Lietuvos pasu.
Besikalbėdamas
su
linksmais čikagiečiais ir besi
dalindamas su jais patirtais jų
įspūdžiais Australijoje, beveik
kiekvieno paklausiau ar jis
nesportuoja ir nepriklauso ku
riam nors iš Chicagos „Lituanicos", „Neries" ar „Žaros"
klubų? Ir koks buvo mano
nustebimas, kad nesutikau nė
vieno jaunuolio, kuris priklau
sytų lietuviškam Chicagos
sporto klubui, nors savose
mokyklose jie ir sportuoja.
Daugumai jų pasakiau, kad iš
mūsų sportininkų didesnė pusė
yra tautinių šokių šokėjai ir jie
1983 metais atvažiuos į Chica-

ANTANAS LAUKAITIS

viskas labai gražu ir viskas
labai patiko. Noriu būtinai dar
sugrįžti pas jus. Tikrai nieko
nebuvo, kas man būtų nepa
tikę. Adelaidė patiko geriau
siai. Žmonės visur labai
nuoširdūs. Gyvenime tarp jūsų
ir mūsų skirtumo didelio nėra.
J a u n i m u i linkiu, kad kalbėtų
lietuviškai
ir
palaikytų
lietu viskas tradicijas".
Didžbalytė
Vida: „Visa
kelionė į Australiją ir buvimas
čia labai patiko. Adelaidė
patiko geriausiai, nes aš čia
buvau daugiausia su jaunimu
ir ypač aš buvau labai gražiai
prižiūrima mano šeimininko
j a u n o sūnaus, kuris man
viską aprodė ir buvo labai
geras. Jaunimui ir visiems
linkiu, kad ir toliau būtų tokie
draugiški ir neišsiskirtų iš
lietuviško gyvenimo".
Leseckas Linas: „Pas jus
jaučiuosi labai gerai. Įdomu
buvo visur. Adelaidė patiko
geriausiai. Visur merginos yra
tikrai labai draugiškos, geres
nės už amerikietes (šalia sėdė
jusios dvi šokėjos mano jauną
draugą už tai apiboksavo ir
pasakė: ,Nu, palauk, už tai
atsiimsi Chicagoj')- Jaunimui
linkiu, kad daugiau kalbėtų
lietuviškai ir kad sukurtų lietu
viškas šeimas".
Vieraitytė
Lina: „Tikrai
buvo puiku. Melbournas patiko
geriausiai, nes ten buvo dau
giausiai jaunimo. Visiems lin
kiu ir toliau tęsti savo lietu
višką veiklą ir iki pasimatymo
83-siais Chicagoj".
Momkutė
Vida: „Viskas
buvo labai gerai. Visi buvo
labai malonūs ir mieli. Dabar
žiemą, gal tik oras buvo per
š a l t a s ir negalėjome pasi
n a u d o t i jūsų gražiaisiais
paplūdimiais, nors, palyginus
su Chicagos žiema, tai labai
gerai. Adelaidė patiko geriau
siai. Gal dėl to, kad buvo mūsų
pirmas miestas ir mus ten
priėmė labai gerai. Linkiu

NAUJAS IŠŠŪKIS
SOVIETAMS

Atrodo, pats likimas pa būti žmogumi ir lietuviu, — už
Lietuvninkaitė
Žibutė:
duoda mums į rankas vis idėją! — jis įsmkiuoja į tą
„Išleistuvių vakaro metu aš
naujas kortas kovoje prieš jaudinančią kankinių eilę,
Prieš kelerius metus Detroite teisių sulyginimo klausimą. Ne
atšvenčiau savo gimimo dieną
neteisėtą sovietų sauvaliavi kuri stingdo kraują mūsų
buvo sušauktas įvairių delega tik moterys delegatės, bet ir
(kiek metų, taip ir nepasakė).
mą Lietuvoje, — tiesa, krauju- gyslose savo jėga ir pasiryži
cijų suvažiavimas
aptarti vyrų dauguma balsavo už
Nustebau, kai kapelos vado
je ir ašarose išmirkusias kor mu aukotis už kitą. Bailiai
auklėjimo, tikėjimo praktikos, pasiūlymą, kad tiek liturginėje
vas mane pasveikino, visi
tas, — bet užtat jos tampa vadina tai savižudybe, — taip,
liturgijos
klausimų
po kalboje, tiek liturginėje tar
sugiedojo „Ilgiausių Metų" ir
mūsų ginklu ir mūsų šauksmu gal akyse tų, kuriems gyvybė
Vatikano II
susirinkimo nyboje visi žmonės būtų lygūs
po to linkėjimai su šampanu.
į p a s a u l į . Kaip vėliavas bet kuria kaina yra vertin
dvasios atnaujinimui. Bet prieš Dievą ir prieš savo bro
Buvo puiku. Geriausiai m a n
nešėme į viešumą Kalantą ir gesnė už prasmę. Kristus irgi
Detroito suvažiavimo nebuvo lius ir seseris krikščionius.
patiko Sydnėjus. Cia lietuviai
Kudirką, štai dabar vėl visi pasirinko mirtį už žmonijos
galima laikyti pasisekusiu, nes
Moterys norėtų būti nepa
tokie puikūs ir mane tiesiog už
sujungiame gretas už nugaros išgelbėjimo idėją!
jis nukrypo nuo savo tikslo ir prastais liturgijos tarnais —
širdies pagriebė. Visi tokie
naujos aukos — Vytauto Skuo
Kaip ir Kudirkos atveju,
jame dalyvavo nieko neatsto atstovais tarp Dievo ir žmonių,
draugiški, kad tokių lietuvių
džio, nutarę, kad gana klau Skuodis yra amerikietis. Ši
vaujančių delegatų, kurie kėlė galėdamos skaityti prie alto
dar nesu anksčiau sutikus ir aš
sytis iškalbių savų ir svetimų maža atsitiktinė smulkmena,
klausimus, neturinčius ryšio su riaus Šv. Rašto skaitymus,
neturiu žodžių tai išreikšti. Aš
politikierių, kad reikalaujame — nes jį augino ir formavo
tikėjimu ir Vatikano II suva dalinti komuniją, atlikti kitus
tikrai nenoriu važiuoti n a m o
veiksmų, ne žodžių.
Lietuvos žemė, — mums tačiau
žiavimo nutarimais.
patarnavimus, kaip visų krikš
ir norėčiau dar pasilikti čia.
Pajutę sovietišką Achilo kul nepaprastai reikšminga kovo
Panašus susirinkimas Chi- čionių bendradarbės. Reikia
Mano geriausi linkėjimai
nį — garsią propagandą spau je už jo išlaisvinimą. Iš
cagos arkivyskupijoj vyko manyti, kad šis klausimas bus
visam Australijos lietuviškam
dos, radijo ir televizijos keliais, Amerikos Kongreso ir jos
birželio 1 2 - 1 4 dienomis. Cia svarstomas. Bent Chicagoje
jaunimui. Ačiū už viską ir iki
įtakingų amerikiečių viešais spaudos pakilęs balsas neša
pagrindinis reikalas buvo nelygybę ir panieką kitai lyčiai
greito susitikimo vėl".
pareiškimais, aktyviai judi daug toliau ir turi daug dides
pasauliečių katalikų pasiun dar palaiko tik atsilikę arba
Plioplytė Rasa: „Buvo labai
name visas tas pažintis, jau ne nį svorį, negu mūsų dejonės.
tinybė Bažnyčioje, tikėjimo užkietėję Vatikano II suva
smagu. Melbournas m a n
Štai Kongreso atstovė iš
prašydami, bet reikalaudami
plėtime, santykiuose su dva žiavimo nuostatais nesidomi ar
geriausiai patiko. Visi labai,
Illinois
Cardiss Collins savo
dėmesio ir veiksmo. Žmogaus
siniais vadais. Dalyvavo apie jų nepraktikuoją. O Bažnyčia
labai draugiški ir, man atrodo,
rašte
pačiam
Brežnevui
teisės priklauso ne vien tik
500 delegatų, išrinktų parapi žemėje taikosi savo laikui ir ap
savo veikloj yra aktyvūs. Ačiū
reikalauja
Skuodžiui
laisvės —
žydams, juodžiams ir meksi
jose iš veikiančių organizacijų linkai, nes čia juk ji naudoja
už viską. Tikiuosi vėl pas jus
kiečiams, žmonėmis esame tuojau pat! — ir kaip amerikie
ir religiniame gyvenime besi žemiškas priemones.
sugrįžti".
užgimę ir mes. Tyla ne visuo čiui, ir kaip tikinčiųjų laisvės
reiškiančių asmenų. Atsako
Šiais klausimais
pasisa
Laurušonis Linas: „Aš visai
met gera byla, kaip sakė seni gynėjui, laisvės, kuri priklau
mybė, kurią turi vyskupai ir kymų ir atsakymo pasauliečiai
so kiekvienam žmogui. Su tuo
nenoriu grįžti namo ir galė
mūsų priežodžiai.
kunigai savo srityje, turi laukia Bažnyčios atsinaujini
pačiu
iššūkiu organizuojama ir
čiau dar ilgiau čia pasilikti.
Vytauto Skuodžio, arba
pasiekti pasauliečių sąmones ir mui ir krikščioniškam bendra
Lietuvių
informacijos centro
Melbournas geriausiai patiko.
Benedikto Vitauto Scott
veiklą.
darbiavimui. Jie nori visus
gigantiška
demonstracija San
Viskas buvo labai gerai. Skir
Skodžio, kaip jo vardas yra
Pagrindinis
kalbėtojas žmones, norinčius eiti apaš
Francisco,
šį kartą nešanti
tumas tarp Amerikos ir
įrašytas Chicagos naujagimių
Matthew Paratore, atvykęs iš talų keliais, suvesti po vieno
žinią
per
visą
Kaliforniją 50Australijos yra, nes kiek
knygose 1929 metų kovo 21
Washingtono „Pasauliečių Kristaus vėliava ir naudotis jo
vienas kraštas turi savo ypa
dieną, byla ir išprievarta ties automobilių grandinėje su
Konferencijos"
sekretorius, veikimu žmoguje, tiek vyrams
tybes. Ačiū labai už viską. J ū s
vimas savo tautos agonija atitinkamais užrašais, prisi
pradėjo žodžiais: „Čia galima tiek ir moterims. Rekomenda
buvot tokie draugiški ir geri".
te besi sieloj antiems tautie dedant ir keliant balsą Amerikelti klausimą, kaip paskiras cijas išstudijuos arkivyskupas
čiams turėtų būti gerai žinomi. kos Baltų l y g a i , A l t u i ,
Valavičiūtė Rūta: „Pas jus
krikščionis ar apaštalas gali ir jo skirti specialistai, kad jos
Pradėjęs bado streiką už teisę Bendruomenei, Pavergtų tautų
patiko tikrai labai. Jei galė
atiduoti savo svarbiausią dalį sutiktų su tikėjimo dvasia. Bet
organizacijai, Tarptautinei są
čiau, tai tikrai pasilikčiau
visuotiniam gėriui?" Ir toliau visi nori jausti, kad tėra viena
jungai
prieš komunizmą ir ke
daug ilgiau. Geriausiai patiko
tęsė: „Kiekvienas krikščionis Bažnyčia ir vienas joje gyve
lioms
kitoms draugiškoms
australiečiams viso geriausio
Adelaidė. Ten liko mano šir
yra Dievo Tautos dalis kaip nantis Kristus.
ir iki pasimatymo. Aš ir mano grupėms, o prie kongreso narės
dis...
pranašas, kunigas ir karalius
draugai norim tikrai dar Collins prisijungiant Kali
Aš Australijos lietuviams lin
* * *
triguba tarnyba: žodžiu, litur
fornijos kongresmenams Dorsugrįžti".
kiu, kad jie ir toliau būtų tokie
gija arba sakramentais ir
nan
ir Badham, kaip ir sena
Atkinson Violeta: (scenos
nuoširdūs, kad mūsų nepa
Gal kiek keistas pasiūlymas
Dievo karalystės
plėtimu.
toriui
Percy. Šį kartą gerai
asistentė) „Man viskas labai
mirštų, nes mes tikrai pas j u s
Apaštalas yra asmeninis Jė sukurti parapijose įvairiems
suorkestruotas
demonstra
patiko. Daug ko nemačiau, nes
— O, puiku, tikrai jų visų grįšime. Tuo tarpu mes jūsų
zaus ženklas. Mūsų gyvenimo reikalams komisijas, ypač jau
cijas
pagarsins,
kaip
numa
teko daug dirbti su grupe.
būdas turi reikštis artimo nimo auklėjimui, organiza mes lauksim, — pasakė „Gran lauksim 1983 metais Chicagoj
tyta,
normaliai
tokiais
atve
Visur labai gražiai priėmė,
ir stengsimės panašiai jus
meile, mūsų atgaila turi būti vimui ir įjungimui į parapijos dies" šokėjai.
ypač Adelaidėj ir Sydnėjuj. jais akla ir kurčia amerikiečių
komisiją
Paskirų šokėjų pasisaky priimti".
tokia kaip Jėzaus, ir mes žino gyvenimą. Tokią
Džiugu, kad visur visi labai spauda.
Kaušaitė
Laima: „Buvo
me, kad,Jėzui nereikėjo Šven turėtų sudaryti ne tik tėvai, bet mai.
rūpinosi mūsų šokėjais. Linkiu
tojo „..Rašto -įkvėpimo, j a m joje su įsipareigojimais turėtų
Juk Skuodį kaltina sovietai
visiems ir toliau dirbti savo
netruko nei gilumo, nei maldos dalyvauti ir įvairių grupių,
kaip
tik tais veiksmais, kurių
lietuvišką darbą ir ateityje,
paskatų. Ir jeigu kiekvienas įvairaus amžiaus jaunuoliai —
laisvę
jam garantavo garsusis
ypač jaunimui, dažniau ir dau
krikščionis savame gyvenime nuo keliolikmečių iki studentų
Helsinkio susitarimas. Kaip
giau būti su lietuviais".
gaivins b e n d r a d a r b i a v i m o ir jaunų šeimų atstovai. Neke
labai
nepatiktų kai kuriems
Šiandien jau mūsų buvę sve
dvasią, Dievo Bažnyčia turės liamas čia aktualus klau
sluoksniams,
jau darosi labai
čiai ilsisi Chicagoj, dalinasi
dvasinį žydėjimą, kuris bus simas, kaip tokio skirtingo
nepopuliaru
ginti sovietus
įspūdžiais ir mintimis gal dar
dvasinė
jėga
ž m o n i ų amžiaus komisija galėtų kartu
prieš
taip
aiškiai
įrodomą
yra su mumis čia Australijoje.
dirbti jaunuolių auklėjimui.
pažangai".
tautų
genocidą.
Ačiū jums, šokėjai, vadovai ir
Pasauliečių
konferencijai
Šios nuotaikos ir lydėjo
Nutarę, kad gana kalbų ir
visi „Grandies" rėmėjai, kurie
pasauliečių katalikų konfe reiškiama pagarba, kad ji yra
rikiuokimės
suteikėt galimybę šiai jaunai nusižeminimo,
renciją Chicagoje, kur buvo susirūpinusi vargstančių ir
šokių grupei mus aplankyti, kartu su savo jaunais veikė
svarbiau ne naujumų ieškoti, paliegusių reikalais, skatina
savo judrumu ir ypač tokia jais, kurie drąsiai kelia balsą.
bet pažinti tikrovę, surasti blo parapijas ir jų komitetus pri
puikia jaunimo lietuvių kalba, Pati Lietuva su savo kanki
gio šaknis, kad jas būtų galima sidėti prie pabėgėlių įsikūrimo,
mus pažadinti iš mūsų žiemos niais mums suteikia nepa
atsi
sunaikinti, pasiūlyti arkivys kenčiantiems skurdą
apsnūdimo, suteikiant malo kartojamą progą, nes Skuo
kupijos vadovybei bei katalikų g a u t i . T a i p a r o d o , k a d
naus džiaugsmo, stebint jūsų džio byla jau yra Valstybės
organizacijoms
naujausias socialinio teisingumo pajau
tuos puikius pasirodymus. departamente (Soviet desk,
priemones — atsakymus į laiko timas krikščionyse nėra su
Tikiuosi, kad ir vėl kada pasi Oscar Clyde), o tereikia tik
nykęs ir kad jie nenori į savo
balsą.
matysime, o tuo tarpu viso mūsų užnugario ir ištver
krikščioniškas pareigas įjungti
geriausio jums, mieli čika- mingumo.
„Aušros Vartų" tunto sesės Senpilės suva rio romano „Algimantas", vaizduoja Aldonos
politines kryžkeles, iš kurių
Rūta Klevą V.
giečiai.
žiavime, atlikdamos ištrauką iš istorinio Pieta ir Algimanto vestuves. Nuotr. V. Bacevičiaus.
Nėra nei reikalo, nei įdomu nematyti tikrojo kelio į tikslą.
Pasauliečių katalikų konfe
mo lietuviškai visuomenei
renciją
Chicagoje būtų galima
mingų plojimų entuziazme. Vėl galėjai girdėti įvairia- kartos žmones. Daugis užaugo, kaip jis, šiame
nagrinėti v i s a s rekomen
laikyti
pavyzdine
t
a
prasme,
Atlanto vėjams atstatytame mieste. Čia jie lankė litu
balsius „bravo!" ir „bis!"
dacijas arkivyskupui ir kuni
dalyvavusieji
Solisto dainavimo menu gėrėjimosi nuotaikoje anistines mokyklas, šoko tautinius šokius, dainavo ir
gams bei pasauliečių katalikų k a d joje
buvo savotiškas ir įdomus muzikiniam renginiui deklamavo. Ir dabar jie — ta lietuvių karta, kuri tebe
organizacijoms, nes ne visos delegatai jautė atsakingumą už
Vatikano
II
s
u
s
i
r
i
n
k
i
m
o
neįprastas,
psichinis leitmotyvas. Tai buvo naujo ieško lietuviškumo nuotaikų, nors šio didmiesčio
jos liečia visus katalikus ir
J U R G I S GLIAUDĄ
nurodymus,
atsakingumą
už
viška išeiviškojo patriotizmo apraiška. Tai buvo realybė lietuviškumą naikino ir tebenaikina.
visas organizacijas. Bet reikia
Romanas
Evangelijos
plėtimą
ir
Bažny
Atlanto vėjai — žiemą šiurpūs, vasarą alinantys
neopatriotizmo manifestacija. Tai buvo jautrus
atkreipti dėmesį į tokias, kurios
čios
išsilaikymą
šiame
laike,
dėmesys svečiui iš tėvynės, kurią kadaise dramatiš — sėkmingai ardė lietuviško uždarumo tvirtovę. Tau
tinka ir lietuvių parapijoms,
šioje aplinkoje ir šio laiko
kai apleido šios auditorijos tėvai. Ši žavėjimosi ir pri tinį uždarumą Feliksas, Vingra, ir jų kartos kiti
nors jų jau yra tik mažuma.
žmonių
nuotaikose.
Ne
be
Viena reikia priminti — tai
Plojimai pasmarkėjo. Žmonės pradėjo stoti. Vyko tarimo nuotaika tiksliau už jauną akompaniatorių vadino „etniniu getu" — pusiau pašiepiančiai, pu
reikalo
kard.
Cody
pasidžiau
parapijų komitetų sudarymą,
malonus svečio sutikimo širmulys. Žmonės buvo nusi akompanavo solistui, gilino jo repertuarą ir rikiavo siau pasigailint.
gė
susirinkusių
entuziazmu,
Renginiai, kurių centre stovėjo savi, išeiviškieji
kuris dėl kai kurių vadovų
teikę šventiškai. Mažos salės ankštumas šiam nusi auditorijos santykį su solistu. Žmonės geidė dekla
nuoširdžiu
klausimų,
liečian
gastrolieriai,
neprovokavo susidomėjimo, nei pasi
ruoti:
mes
tave
mylime,
mes
tavo
nuoširdūs
drau
nerangumo ar organizacijų
teikimui pritarė — tai buvo sandarios šeimos šventė.
čių
dabarties
katalikų
gyve
tikėjimo.
Viskas
vyko mėgėjiškai. Gastrolierius iš
neveiklumo yra apleistas.
Palubės sietynas sulaukė savo atšvaistų, kada gai...
nimą,
sprendimu.
Jei
ir
buvo
Bendroje nuotaikoje, kuri surišo auditoriją ir Vilniaus buvo scenos vilkas, profesinis scenos
Pasauliečiai, būdami parapijos
moterys pradėjo judėti salėje, žieduose ir auskaruose.
svečią į vienetą, plazdėjo salsvas sąmoksliškumo žmogus: jis pažino Europos estradas, skynė ovacijų
veiklos dalis, sudarydami vienas kitas aštresnis pa Tai buvo briliantų spektrų žiežirbos.
didmiesčių auditorijose, buvo kitataučių vertinamas.
komitetus rūpintis išorine ir sisakymas, tai nerodė noro pra
Porą žingsnių pasitraukęs šonan, koncerto dvelksmas.
vesti
tik
išimtinę
kieno
nors
vidaus tvarka, įsijungtų į
Cia buvo visi vietinio jaunojo išeiviškojo pasau O juk buvo jis savas! Kaip visi jie, ir jis mokykloje
rengėjų atstovas smarkiai plojo ir ragino auditoriją
teisę
ar
lygybę,
bet
buvo
ieško
parapinį gyvenimą tiek reli
smarkiau ploti. Vyras buvo panašus į savimi paten lėlio, kurie buvo „kas yra kas". Tai buvo antros, net skaitė Maironį ir Donelaitį...
jimas
kelių,
kaip
tos
lygybės
I koncertą jie susirinko kaip kariai į kariško
giniu, tiek auklėjimo ir admi
kintą magiką. kuris iš tuščio šilkinio cilinderio iš trečios pabėgėliškos masės atžalos, amerikiniuose
nistravimo atžvilgiais. Tai yra katalikiška dvasia galima traukia gyvą triušį.
universitetuose treniruoti, valdą žavias pozicijas vieneto patikrinimą. Tarpusavis pasimatymas nau
labai svarbu parapijoms, kurių siekti ir kaip ji iki šiol buvo vyk
Buvo girdėti šūksmai: „Sveikas!", „Sveikas, atke amerikiečiuose, virtuoziškai valdą finansinius h* joviškoje atmosferoje juos džiugino, tenkino, pildė
materialiniai ištekliai
yra doma.
profesinius turtus krašte, kuris jų tėvams buvo šiurkš pasitikėjimu savo principais ir moderniu nusi
liavęs!".
statymu.
riboti, kurių veikla išsklaidyta
Galima manyti, kad šios kon
Koncerto atidarymo skelbėjas nusileido nuo sce ti naujovė.
ar kurių organizacijos teveikia ferencijos
Feliksas Rikantas ir Dovas Vingra buvo lietuviš
rekomendacijos nos ir sėdo pirmoj kėdžių eilėj. Vietinis pianistas,
J i e suėjo į koncertą simpatijų lietuviškumui
tik savo vardais, o ne darbais. turės įtakos Chicagai ir apy
ko
etninio
tipo eksponatai: stambūs, šviesiaplaukiai
vedami.
Jie
buvo
konservatyviai
apsirengę,
tarytum
jaunas vyras su šaunia ševeliūra, sėdo prie klaviatūCia reikia — to rekomendacija linkėms, net ir plačiau katalikų ros. Svečias dainininkas stojo į poziciją, tradiciškai nenorėdami įdrėksti įvykio šaunumo palaidesniu vyrai. Susitikdami akimis su šiltais moterų žvilgs
ir reikalauja — sudaryti ne tik tarpe Amerikoje. Tai jau liečia susižvalgė su akompaniatorium, pagavo veidu apsirengimu, atlapomis apykaklėmis, marškiniuoti. niais, jie matė moterų dėmesį ir palankų įvertinimą jų
komitetus, bet ir paskiriems ir lietuvių parapijas bei lietuvių įkvėpimo akimirką.
Dovo Vingros kaklaryšis buvo pervertas smeigtuko, mokėjimo rengtis, nešioti brangius rūbus.
uždaviniams mažesnes komi p a r a p i n e s
organizacijas.
Tos jaunos, įdomios moterys buvo perėjusios pro
Koncertas buvo pradėtas archaiškomis dainomis, kuris žaižaravo briliantine galvute. Feliksas Rikansijas, kad jos galėtų specialius Išvadas reikės pasidaryti pa kurios visada būna darbščių kompozitorių harmo tas pastebėjo Vingros smeigtuko spektrus. J a m Maironio ir Donelaičio tekstus, pro tautinius šokius,
klausimus išstudijuoti ir stu tiems savo sąlygose. Bet pats nizuojamos ir tempiamos ant mados kurpalio. Tarp tų patiko techniškas išradingumas: pavesti krūtinei patriotinius deklamavimus.
dijų rezultatus pateikti klebo gyvenimas pastūmės tokias koncerto įvado dainų neįtikėtinos ištvermės dainelė svaidyti briliantinius spindulius.
Visi jie buvo vienos genties padarai — ir ta savy
nams, asistentams ir visai išvadas daryti — jausti atsa „Kur bakūžė samanota" patraukė šios labiau jaunos,
Feliksas Rikantas buvo patenkintas, kad jam bė akcentavo meilę solistui iš Vilniaus. Tai buvo
parapijai vykdyti.
kingumą už savo žmones ir negu pagyvenusios auditorijos simpatijas. Vos ištirpo teko kėdė šalia Vingros. Jie, abu gerų profesinių instinktais konservatyvi grupė, linkusi tenkinti savo
ore graudaus atodūsio akordas, žmonės iš naujo aud- pozicijų technologai, draugavo. Apsidairydamas ir džiaugsmo ir liūdesio valandas etninio geto garde...
Reikia atkreipti dėmesį ir tą savo parapijų gyvenimą.
(Bus daugiau)
P.G. ringai paskandino dainelės melancholiją triukš- mojuodamas galva į sveikinimus, Feliksas matė savo
atsibodusį klausimą — moterų

ATOLAS KORALŲ SALA
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tais akmenimis. Suomijos gyven SKLEISKIM LIETUVIŠKAS fijos, geografijos, politikos, is- j
torijos, tarptautinių santykių,
tojai daugiausia evangelikai, grai
ŽINIAS
kalbos ir lingvistikos, literatu- Į
kų katalikų yra 16 proc, o Rymo
katalikų nedaug. Kalbos atžvilgiu
Monterey institutas ryšium su ros, filosofijos, politinės teori- j
Prie Baltijos gyvenančių tautų mesį atkreipia riogsančios ak- gyventojai skirstomi į suomiškai "American Association for the jos ir ideologijos, psichologijos,
MISCKLLANBOU8
U A L
K B T A T
•
grandinėje visam pasauliui yra mens masės ir tankiai tarp ju eže- kalbančius 80 proc. ir švediškai Advancement of Slavic Studies" religijos, mokslo, inžinerijos, j
pradės spausdinti naują moksli- medicinos ir sociologijos. Be to, j
iinoma darbšti kultūringa suo- ; rai ir ežerėliai. Suomija ežerais la — apie 20 proc.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
miu tauta. Mat, suomiai laisvą bai gausi, kuriu priskaitoma apie I Sakoma, kad suomiai yra viena nj žurnalą "Abstract". Žurna- į straipsniai turi pasižymėti nau- Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 73-cia Ir Richmond — 6 kamb. (J mie
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas.
gyvenimą yra įsisąmoninę iš se- l 40.000. Tačiau didžiausias ežeras kultūringiausių Europoje tautu. lo paskirtis supažindinti Vajka- | jais faktais, originaliomis min- iŠ mūsų sandėlio.
Didelis ir gražus kiemas. $43.000.
nų senovės. Jie senovėje labai at-. yra Ladoga, kuris turi 18.000 kv. Neraštingų žmonių Suomijoje rų specialistus su neseniai pasi timis. Priimtini ir atsiminimai
OOSMOS P A K C E L 6 £ X P B E S 6
72-ra ir Wa>htenaw — 5 kamb. (2 mie
kakliai gynėsi nuo kaimynu pul- : kilometru. Taipgi Suomija turi nėra- Prie jų kultūrinės pažangos rodžiusia medžiaga, išspausdin dienoraščiai, archyvai, laiškai Į
2501 VV. «9th SC, Chicago, IL 80629 gami) mQr. 2 maS. garaias. $51.500.
dinėjimu- Tačiau ilgainiui Suo- i daug upių. Jos nėra ilgos, bet srau daug prisidėjo ir geros suomių bū ta emigrantų Vakaruose. Emi tų, kurie neseniai atvykę iš Sov.
62-ra Ir Artesian. 4-rių butų mūr
mių žemėje įsigalėjo švedai ir jie nios, pilnos slenksčių ir krioklių. do ypatybės: nepalaužiama valia, grantų laikraščiai, žurnalai ir Sąjungos. Pirmas "Abstract" į SIUNTINIAI 1 LIETUVA
$10,000 pajamų. Kaina $75.000.
Suomiją valdė beveik 500 metų Didžiausias ir gražiausias Suomi- kantrybė, darbštumas, patriotiš kiti leidiniai prašomi atsiųsti numeris išeis rugsėjo 1 d. Lie-!
TeL — 925-27S7
55-ta Ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
nuo 1328 iki 1808 m. Ilgai šve- Į jos krioklys yra upėje Vuoksi, ne- kumas ir patvarumas. Kartą ką tinkamų veikalų trumpas cant- tuviai prašomi prie šio leidinio
garažu. Pajamų $16,000. Savininko
Vytautas
Valantinas
du valdžioje gyvendami, suomiai į toli jos ištekėjimo iš Saimaa eže- pradėjęs suomis dirba ligi galo. raukas. Straipsnių temos turėtų prisidėti Tinkamas santraukas IIIIIIItlIlIlIltlIlIilHIIUlUIIIUUUlIlIlIlIflIlI paskola už 12%.
iš ju paveldėjo nemažai kultu-1 ro. Čia vandens didžiausios ma Per uolas ir kalnus išvesti, tie apimti vieną iš šių sričių: an siųskit: Monterey Institute of j
Marouette Parko apyL — Liuksusinis
riniu vertybių, juo labiau, kad sės ant akmens uolų krinta iš 18 siog kalte iškalti geriausi keliai. tropologijos, archeologijos, tau- | International Studies, P. O. Box
12-kos butų. Pajamų, virš $35,000. Sa
suomiai turėjo net savo kariuo- >. metrų aukščio. Šio krioklio ūžimasSuomijoj žmonės daugiausia gy tosakos, kultūros santykių, ar-! 1978. 425 Van Buren, Monterey,
vininko paskola rimtam pirkėjai.
vena vienkiemiuose. Be to suo
menę. Tačiau nelaimingi suo- girdisi už 6 kilometrų,
chitektūros, šokio, filmų, foto- Calif. 93940. Prie santraukos ŠERĖNAS perkrauato baldus ii
SIMAITIS REAJ.TY
miam buvo 1808-ji metai. JŲ ka-j pažymėtina, kad Suomijon at- miai geri sportininkai. Jie labai
grafijos,
muzikos,
meno,
teatro,
prasom
pridėti
leidinio
paskirtį
dimai ir pilna apdrauda.
Insurance — Income Tax
riuomenė, švedų vadų vadovauja Į keliavusio žmogaus dėmesį krei- mėgsta sportą ir sporte daug kur
ir
nuo
kurių
metų
eina.
ekonomijos,
švietimo,
demograkitus
daiktus.
Ir
ii
toli
missto
l#iNotary Public
ma, buvo rusų nugalėta ir Suomi- j pįa baltosios arba šviesiosios nak pasižymėję.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
2951 West 6Srd Street
J. Mūkmis
ja prijungta Rusijai, kurios vai-1 tys, kada saulė naktimis visai neTelef. — WA 9-806S
TeL 436-7878
džioje suomiai išbuvo ligi Pirmo- j nusileidžia. Suomijos klimatas
Gaidėje per Dievo Kūną iškai
jo didžiojo karo. Vienok ir rusų įvairiose vietose nevienodas- Oras
valdomi suomiai turėjo autono- , daugiausia sausas, švarus, svei- šo bažnyčią ir per visą oktavą
NHINItlIlHllllllllinilllHllllllllllttMMlUI*
NAMŲ APŠILDYMAS
(8 dienas) jų neliečia, tik per
NEMOKAMAI duoda patarimus našlėms kaip tvarkyti savo
miją ir savo kariuomenę, kuri bu 1 kas.
BUTŲ NUOMAVIMAS
nuosavybę, mirus jų vyrams. Taipgi teikia žinias apie dietą,
(statau naujus pečius ir vandens šil
vo panaikinta tik 1901 — 19021 Suomiai kalbos atžvilgiu yra paskutinius mišparus, pašventi
mankštą ir sveikatą.
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Draudimas — Valdymą*
mctais
*
ugrofiniškos kilmės.
Suomijoj nus žoles, žmonės stengiasi nu
pečius j gazmius.
Reikalingi jo pagalbos asmenys yra kviečiami rašyti del
Narna pirkimas — Pardavimas
Pirmajam pasauliniam karui j gyventojų virš 4 milijonų. Di- silaužti beržo rykštelę. Su ta
platesnes informacijos šiuo adresu:
ALBIN BANYS, Telaf. 447-S8M
rykštele
muša
vaikus,
kad
geri
kilus, suomiai sukruto nusikra- Į džiausiąs Suomijos miestas, sos
tyti Rusijos carų jungą. Jau 1914 tinė Helsinkis. Po jo eina Turku, būtų, taip pat (tas rykšteles)
iiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiilliiiiliiillliiilllli
m. suomių aktyvistai stengėsi Tam pere, Viipuri ir kiti. Dižiau- kiša į palėpes (prie stogo), kad
Notariatas — Vertima!
Skandinavijos valstybėse organi si namai pastatyti iš gryno grani griaustinis j trobas netrenktų.
(Gaidė).
zuoti savo kariuomenės bran- to. Gatvės tiesios, išgrįstos tašy
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
lį, bet dėl Rusijos įsikišimo ten
Stareo ir Oro Vėsintuvai.
J.
B A C E V I Č I U S
Pardavimas ir Taisymas.
32. GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr.
buvo priversti likviduotis. Vienok
A Rukša. 1975 m 428 psl. Kaina
$6.50
suomiai nenuleido rankų. Apie
6529 S. Kedrie Ava. — 77S-MM
M I G L I N A S TV
33.
TOBOTO-GAIDŽIO-METAL
Kazimieras
Barėnas.
200 jaunuolių patriotų, daugiau
2346 W. 69 St., toL 776-1486 iiiiiniiimiimiiimiiiiimuMiiimumum
1969
m
438
psl.
Kaina
$3.50
sia studentų, išvyko į Vokietiją ir
Gautas nedidelis kiekis 'Nidos" Statot* knygą:
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllUllUllUlIiJ — — — — — — — —
"}:;•'•>
34. SĖSTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963
ten išėjo karinį mokslą. Vėliau
M
A
R
Q
U
E
T
T
E
P
A
R
K
E
Vokietijoje buvo organizuotas at 1. PIRASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
m 368 psl. Kaina
$5.20
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis,
skiras 27 šaulių batalijonas, ku
35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą.
SIUNTINIAI I LIETUVA
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas.
ris 1916 metais kovėsi su rusais
J. Purickis, J. Savickis, M Yčas. 1955 m., 174 psl.
1972 m 230 psl. Kaina
$4.40
Ir
kitus
kraitus
Gražus
aptvertas kiemas su medžiais:
ties Ryga ir 1917 m. ties Aa upe.
Kaina
$3-30 36. LAIMES JESKOTOJAL Novelės. Irena Joerg. 1982
slyva,
obelis,
kriaušė. Tik $54,000.
NEDZINSKAS,
4058
Archer
Avenue,
Be to, Suomijoje buvo suorgani 2. DEL MŪSŲ SOSTINES. Mykolas Biržiška Oš Vil
m 262 psl. Kaina
$3.30
George
Visais
Realtors, TeL 636-7474
Chicago, m. 60632, tel. S27-5S80
zuoti gausūs ugniagesių vienetai,
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 psl. Kaina $440 37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965
kurie vėliau pasivadino apsaugos 3. DEL MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška, (Neužgi
—saa
m 496 psL Kaina
$5.50
būriais.
jusios žaizdos). 1967 m 312 psi. Kaina.
.
.
. $440 38. SAULES GRĮŽIMAS. Novelės. Aloyzas Baronas.
illllllllillllllllltllllllllllllllllllllllllllliiiii
Rusijoj kilus revoliucijai, iš 4. SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Mykolas
142 psl. 1964 m Kaina
$3.20
Prime location at 59th and Mozart
M. A. i I M K U S
Rumunijos fronto grįžo raitelių
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl.
39. PAVASARIO LIETUS. Romanas. Aloyzas Baronas.
Jewel
guarantees lease.
Good Cash
INCOME TAX SERVICE
korpo vadas
suomis generolas
Kaina
$3.30
262 psl. 1968 m Kaina
$5.50
flow. Financing available.
Reąuires
NOTARY PUBLIC
Mannerheimas- Jis tuojau susi 5. LIETUVIU MITOLOGIŠKOS SAKMES. Jonas Balys
40. PER GIEDRĄ IR AUDRĄ. Atsiminimai 1909-1918.
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
$45,000 cash.
siekė su suomių veikėjais ir pra
1956 m, 192 pri. Kaina
$330
Mykolas Vaitkus. 272 psl Kaina
$4.40
Taip pat daromi VERTIMAI.
dėjo su senatorium Svinhufvudu 6. SNIEGO PLATUMOS. Novelė*. Albinas Baranaus
GIMINIŲ iakvUtimai. pildomi
R. J. Di Bernardo — 246-8790
41. MJLFORDO GATVES ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200
PILIETYBftS PRAŠYMAI Ir
tartis dėl Suomijos išvadavimo.
kas. 1955 m 274 psl. Kaina
$3-30
psl. Kaina
$4.40
kitokie blankai.
Greit Mannerheimas buvo pa 7. DU MEDINIAI m TRYS GELEŽINIAI KRY2IAL
42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis.
nmrmnmimiiHinmmimiuuimimimi
skelbtas suomių kariuomenės va
Antanas Šukys. (Atsiminimai iš Lietuvos Nepriklau
DĖMESIO
200 psi. 1970 m
Kaina
$3.30
du ir jau 1918 m. sausio mėn. 28
somybės kovų 1919-1921 metais). 1954 m 376 psl.
imiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiii
43. BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas, 120 psl. 1965
d. jo įsakymu suomiai nuginkla
Kaina
$440
m.
Kaina
$4.40
vo kelias rusų kariuomenės įgu 8. KARALIŠKA D I E N A Kazimieras Barėnas. Novelės.
44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do
las ir iš jų įsigijo daug ginklų.
1957 m 254 psl. Kaina
$3.30
vydėnas. 235 psl. 1974 m
Kaina
$3.30
Tų pačių metų vasario 18 d. buvo 9. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Irena Joerg. Romanas.
45. DANGUS D E B E S Y S E Autoriaus išgyvenimai 1918paskelbta mobilizacija. 1918 m.
Apdraustas perkraustymas
1957 m 138 psl. Kaina
$2.30
JOSEPH PAJAUJIS-JAVIS
1919 m. Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50
gegužes mėn. 16 d. Mannerhei
Įvairių
atstumų
10. MANOJI DZŪKIJA Jonas Miškinia Atsiminimai.
46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
Leidinys, gausiai dokumentuotas ir
mas po atkaklių kovų dėl Suomi
1966 m 192 psl. Kaina
$3.30
mai. Pulgis Andriušis. 158 psl. 1963 m. Kaina .
. $3.30 j Te*. 376- 1882 arba 376-5996 iliustruotas — pradedant Molotovojos nepriklausomybės iškilmin
11. 2EMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius. 1961 m.
Ribbentropo pakto slaptais protoko
47. JAUNOJI LIETUVA Poema, Maironis. 118 psl.
gai su kariuomene įžygiavo i sos
*Htui nir Himiiiiiiiiiiimiiiiiiiu. UIII lais. Be kitos medžiagos, knygoje ap
285 psl. Kaina
$4.40
1963 m. Kaina
$3.30
tinę Helsinkj.
rašoma apie Lietuvos tragišką likimą.
12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS n d. Ignas Končius. 1961 m.
iiMiiiiiiiiiriiiiHiiiitiiliiiiiiiiiiiiililiiiiiiii
48. DAINA IS KITO GALO. (Su Antano Gustaičio abso
Suomijos nepriklausomybė bu
Išleido Manyland Book leidykla, kie
240 psl. Kaina
$4.40
liučiai tobulai sueiliuota kritika). Pulgis Andriušis.
ti viršeliai, 246 psl. Kaina su persiun
vo paskelbta 1917 m. gruodžio 6 13. KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Pelbt TLraner134 psl. 1962 m. Kaina
$3.30
timu $12.25.
d. Suomiai laimingai, kaip ir ki
Licensed, Bonded, Insursd
manas. 1957 m 190 psl. Kaina
$330 49. BASKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
tos Baltijos valstybės: Lietuva,
Užsakymus siųsti:
14. VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana Apysaka. 1964 m. 144
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m Kaina $4.40 vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Latvija ir Estija išgyveno taikos
W. 63rd St.,
psL Kaina
$2.20 50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos DRAUGAS, W5
metą ligi antrojo pasaulinio ka
Chicago,
IL
60629
15. INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulya
vamzdžiai
išvalomi
elektra.
Į
automa
Fabijonas Neveravičius. II d.
320 psl. Kaina .
. $4.40
ro. Suomiams teko skaudžiai nu
tą
galite
kalbėti
lietuviškai,
palikite
1980 m
178 psl. Kaina
$6.60 51. SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas. 246 psl.
Illinois gyventojai dar prideda 66
kentėti nuo S- Rusijos II-jo p. karo
savo pavardę ir telefoną.
16.
POLITINE
SĄMONE
LIETUVOJE
IR
JOJE
ATSI
1958 m. Kaina
$4.40
et. valstijos mokesčio.
metu ir ji neteko didelės ir miš
SERAPINAS — 636-2960
SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZUOS. Alek
52. PAGUODA AJumirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
iiiimlllliiiiiimilmiiitiiiiiiniuimiinpim
kingos dalies teritorijos.
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais
la. 428 psl. 1974 m Kaina
$4.40
1939 m. sovietai panoro Suo
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
1980 m. 100 psl. Kaina
$2.20 53. PAGUODA Akimirksnių kronikos, n d. Bronys Rai
10% — 30% — 30% pigiau mokeatt
miją klastingai įjungti į Sovietų 17. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINLMAL RAUDONAJA
la. 374 psl. 1974 m. Kaina
$4.40 a i apdntud* nuo ugnie* ir automo
ELENA
JUCIUTĖ
Sąjungą. Suomiai pasipriešino
bilio pas
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
54. PAGUODA Akimirksnių kronikos, m d. Bronys
ginklu. Anuomet viso kultūringo
toras Biržiška. 1980 m 110 psi. Kaina . . . .
$5.50
Raila 387 psl. 1975 m Kaina
$5.50
FRANK ZAPOLIS
pasaulio buvo atkreiptas dėmesys,
18. GROZVYLES MEILE. Apsakymai ir apybraižai. Pet
55.
PUTINAS
MANO
ATSIMINIMUOSE
M.
M
Myko
Lietuvos ūkininko
likvidacija
kuo tas ginkluotas konfliktas
3208y 2 West 95th Street
ronėlė Orentaitė. 1955 m. 166 p s i Kaina .
.
. $2.20
laitytė
Slavėnienė.
448
psl.
1977
m
Kaina
.
.
$8.80
baigsis. Sovietai norėjo visiškai pa
arba
Tetef. GA 4-8654
56. PIRMOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red. K.
glemžti Suomiją, bet tas jiems 19. PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI. Kazys Musteikis.
Epochinis romanas
1970 m. 126 psl. Kaina
$2.50
Barėnas. 374 psl. 1965 m
$6.60
nepavyko. Suomija, kad ir labai
W»0*>»»«
20.
SU
MTNIJA
I
BALTIJĄ.
Atsiminimai
I
d.
1962
m
57. ANTROJI PRADALGE. literatūros metraštis. Red. K.
Išleido Lietuvių Agronomų Są
nukentėjo, bet vis vien išliko lais
210
psl.
Kaina
$3.30
junga, Chicago 1981 m. Didelio
Barėnas.
446
psl.
1965
m
$6.60
va ir nepriklausoma valstybė.
formato, 360 pusi. Viršelio nuo
KILIMUS
IR
BALDUS
21.
ŠVIESA
L
A
N
G
E
Romanas.
Juozas
Kralikauskaa
58.
TREČIOJI
PRADALGE.
literatūros
metraštis.
Red.
K.
Geografinė padėtis
trauka
Jono Kalvelio. Spaudė M.
Plauname
ir
vaškuojame
1960
m
248
psl.
Kaina
$4.40
Barėnnas. 414 psL 1966 m
$6J60
Suomija vakarinėje dalyje ribo
Morkūno
spaustuvė. Kaina s u
vi*ų
rūsių
grindis.
59. KETRIRTOJI PRADALGE. literatūros metraštis.
jasi su Baltijos jūra ir Botnijos 22. MILŽINŲ RUNGTYNĖSE Atsiminimai. 1940-1944.
persiuntimu
$8.95.
BUBNYS
Mykolas Vaitkus 1972 m, 204 psl. Kaina .
.
. $4.50
Red. K. Barėnas. 384 psl. 1967 m
$6.60
įlanka, pietinėj daly su Suomių
Užsakymus siųsti:
Tel — RE 7-5168
60. PENKTOJI PRADALGE. literatūros metraštis. Red.
įlanka, šiaurėje susiduria su Le- 23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918
—1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m 278 psl. (V toDRAUGAS, kStf W. 63rd St.,
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m
$6.60
diniuotuoju vandenynu. Iš viso
mas I dalis). Kaina
$4.40 61. ŠEŠTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K
siena turi 4685 kilometrus, iš ku
Chicago, IL 60629
PACKAGK F.IPKKS* AGENCY
rių 3039 kilometrų sausumos iri 24. NEPRIKLAUSOMYBftS SAULĖJ. Atsiminimai 1918
Barėnas. 400 psl. 1969 m
$6.60
MARIJA NOREIBJEKS
Illinois gyv. dar prideda 48 et.
1646 kilometrai vandens.
—1940. Mykolas Vaitkus. VI tonas LT d 278 psl.
62. SEPTINTOJI PRADALGfi. Literatūros metraštis. Red.
valstijos mokesčio.
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
1968 m. Kaina
$4.40
Su Švedija siena sudaro 1386 ki
K Barėnas. 464 psl. 1971 m.
$5.00
I>abai pageidaujamos g-*roa rOli«a iimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
prekSa. Maistą* Ii Europoa a&ndsHu
lometrus, su Norvegija—983 km., 25 DAUBISK6S INTELIGENTAI. Romaną* 1 1 Petro
63. AŠTUNTOJI PRADALGfi. Literatūros metraštis. Red.
2nOS W «»tb St., Chlcaco, IU. M4M
su Rusija — 1825 km. ir su Esti
nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psl. Kaina . . . .
$440
K Barėnas. 412 psl. 1972 m
$5.00
Tel. 125-27*7
ja — 491 kilometrą. Suomijos 26. DAUBISKĖS INTELIGENTAI. Romanas II t. Petro
iiniiiiiiuiiiiiiuHiii'
64. DEVINTOJI PRADALGfi. Literatūros metraštis. Red.
krantai gerokai išraižyti. Netoli
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 psl. Kaina . . . .
$4.00
K Barėnas. 392 psl. 1976 m
$8.50 !!iiiimiiiiiitmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.,
jų yra daug mažų ir didesnių sale 27. SMILGOS. Apsakymai. A Giedrius. 1969 m. 204
65. DEŠIMTOJI PRADALGfi. Literatūros metraštis. Red.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
lių, kurių priskaitoma apie 1856.
pal. Kaina
$4.40
K Barėnas. 482 psl. 1980 n$12.80 Kelias J altoriaus garbę
Suomijos žemė yra seno grani 28. KARNAVALO AIKŠTĖJE Novelės Juozas Švaistas.
dienraštis, gi skelbimų kaino* yra vi
66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
J. VAIŠNORA, MIC
to kalno liekana- Vietomis le
1972 m. 284 psl. Kaina
$5.00
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m.
. . $11.00
siems prieinamos.
dynų yra sutrupinti ir virtę der 29. PRISIKĖLIMAS Romanas. Alė Rūta. 1968 m. 206
Ark. Jurgio Matulaičio beati
Užsakymus siusti: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Chica fikacijos bylos apžvalga. Gene niiiiiiiiiiiiiimiHimiHiiiiiiiiiiiHiimiiiii
linga žeme, vietomis riogso ištisos
psl. Kains
$440
go, UI. 60629.
akmens kalnų masės, virš jų au 30. BAUSME. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 1980
ralinės Postuliacijoi leidinys
ga savotiška akmenų žolė ir rePerskaitė "Drangą" duokit*
m. 150 psl. Kaina
$7.70
Pastaba:
Užsakant knygas per pastą — pinigų nesiųsti. 1969 m.
Kaina
su
persiuntimu
$1.00.
tai kur auga vienas kitas nuskur-; ^ r^GOJI KAKTOS. Novelės. Algirdas Landsbergis
Užsimokėsite — gavę sąskaitą, Sį sąrašą issikirpkite ir pasi
jį kitiems pasiskaityt]
Gaunama DRAUGEI
des medelis.
I
Kaina
19r36 ^
176 p*
$4.40 laikykite.
Labiausiai Suomijoje turistų de I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
IHIIlllllllllllllllllllllUIIIIIIIUMIIUIIUlll«
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CLASSIFIED ADS

SUOMIJA IR JOS PRAEITIS

M O V I N G

LEONAS AP0LIS-OPULSK1S, R.Ph., R.P.T.

PROV. LEON APOLIS
P.O. Box 1541, Homewood, III. 60430

KNYGŲ

INCOME TAX

TELEVIZIJOS

BELL REALTORS

MYLĖTOJAMS

WHITE HEN

A.

VILIMAS
M OV I NG

Soviet Genocide in
Lithuania

P LU M B ING

Ą2UOLYNĖLIS

VALOME

i

ir geriau apšviestų visus kovojančius už žmogaus teises ir svajo' jančius apie raudonąjį rojų.
Teko išgirsti išsireiškimą, kad moję tautoje ne visi yra žiaurūs
Linkėtina, kad šią ir panašias
naujai pasirodžiusios Jono Krei- Į beširdžiai, taip ne visi ir šventi. knygas perskaitytų kiekvienas lie
vėno knygos "'Mirties legeriuose Ne tendencingai, bet guodžian- tuvis.
IT tremtyje asmuo nepajėgė per čiai, gražiai, progiiniai mini lietu
V. Daukšys
skaityti — perdaug žiaurūs, sukre vius, o tačiau ir jų tarpe sutiko
čia vaizdai. Aš perskaičiau labai autorius savanaudžių, parsidavė
— Anglų korespondentai iš
godžiai ir prisipažinsiu, kad nelių.
Pekino praneša, kad Kinija jau
jauku sėdėti prie sočiai paruošto
Lietuviai laisvame pasaulyje
stalo, vakare eiti ramaus pato savo išteklius daugeliu atvejų pa kelis kartus reiškė norą page
gaus poilsio. Tiesa, kad panašius naudoja labai girtinai. Perskai rinti įtemptus santykius su Sov.
išgyvenimus skaitome jau ne pir čius Jono Kreivėno knygą perša Sąjunga, jeigu iš sovietų pusės
C e l s n k U ^ į * ^ Padaryta tam tikrų nuomą kartą, tai vistiek Jono Kreivė si S f a S
no "Mirties lageriuose ir tremty f ai, visa visuomenė lietuvių para- r * ^ * ^ ^ . , , «
.,, . „
, .
— Britų kalėjimų departaje" yra daug būdingų ir daug pa rasytas ,knygas išleistų
nors dviem m e n t M p r a M f i ė f Q ^ J ^
sakančių epizodų. Knyga parašy plačiau vartojamom kalibom, pav. j k a l ė ^ i m a i y ^ p e l y t į 0 M
ta
labai suglaustai. Ten mini
Kun. Br. Liubinas Juno lietuvių draugėje. Iš kaires pirmoje eilėje: St
mus
faktus, epizodus, šalis, asme anglų ir ispanų. Jos daug patar- metų pabaigos gali nebebūti
Balčiūnas, J. Daugėlienė A. Deikis, V. Mickus; antr. eiL: A. Garmus, V.
Garmienė, kun. Br. Liubinas, A. Tomkienė, V. Tomkus, A. Deikienė, St. nis plačiau pavaizduojant, buvo nautų Lietuvos vardui ir reikalui Į vietos.
Giedrikis, L Giedrikienė
galima parašyti dar kitus 300 ar
kad ir 600 puslapių. Ir juos skai
tant nebūtų lengva pertraukti.
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m.
Girdėjau, kad autorius buvo pa
liepos 18 d., 4 vai. popiet, sulaukęs 66 m. amžiaus, mirė mūsų my
limas vyras, tėvas, sūnus, uošvis ir senelis
rašęs plačiau, bet stoka lėšų pa
reikalavusi suglausti. IŠ tos kny
Liepos 5 d. vietos parapijos gos daug ko išmokstame: kokias
Juno Beach, Fla.
bažnyčioje St Paul of the Cross mums neįsivaizduojamas kančias
atnašavo lietuviams Šv. Mišias, pergyveno keli šimtai tūkstančių
KUN. BRONIUS LIUBINAS
kurias užprašė Jonas Daugėla už lietuvių, jų tarpe daug mūsų sa
Gyveno Chicago, Illinois, Marųuette Parko apylinkėje.
sielas
savo
tėvų
ir
sesers,
mirusių
vųjų;
kokia
mirtimi
jie
mirė;
koks
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 24 metus.
VIEŠĖJO JUNO KAIMELYJE
okupuotoje Lietuvoje Pasakė gra jų lavonų likimas. Keli mūsų tu
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona (Valytė), 5 dukte
Svečias kun. Br. Liubinas yra žų ir turiningą pamokslą, kurio rimi vaizdeliai tremties kapinai
rys:
Giedra, Violeta, Gražina, Laima ir Dalia, žentai ir 11 anūkų;
baigęs Romoje aukštuosius moks pradžioje painformavo apie Vak. čių Sibire — tai ne visų privilegi
Lietuvoje motina Magdalena ir brolis Algirdas, brolienė Albina, ir
lus ir pastoracinį darbą dirba Vak. Vokietijos lietuvius ir jų gyveni ja. Arktikos snieguose ir smėlio
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Vokietijoje Frankenthal mieste mo savitas problemas. Pamaldų bei dulkių tyruose tūkstančiai li
Priklausė Jūrų Skautams ir Jūrų Sauliams.
yra dviejų parapijų klebonas. metu giedojo sol. J. Daugėlienė. ko nepalaidoti. Trumpai, bet įspū
Kiekvieną mėnesį apylinkės lie Nežiūrint vasaros karščių (daug dingai nupiešta amžinų sniegų
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 6 vai. vak. Petkaus Marquette
tuviams atlaiko lietuviškas pa vietos tautiečių iškeliavo į šiaurę) zona ir lietuvių mirtis joje, saus
koplyčioje, 2533 West 71st Street. Atsisveikinimas bus trečiadienį,
7:30 vai. vakaro koplyčioje.
i
maldas ir dažnai aplanko darbo į pamaldas sugužėjo per 70 asme ros, dulkių ir karštos saulės sritys,
ir sargybų kuopas. Aktyviai daly nų.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 23 dieną. 15 koplyčios 11
kuriose taip pat badu, troškuliu,
vauja Vokietijos lietuviu gyveni
vaL
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią,
Kun. Br. Liubinas kiekvieną jėgų netekę mirė daug lietuvių,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
me. Yra buvęs Vasario 16 gimna dieną besimaudydamas , turėjo kurių niekas nepridengė, nors tų
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
zijos direktorium, o dabar yra progos susitikti veik visus vietos karštų dulkių kapu. Savu laiku
globėjų tarybos narys.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamos
lietuvius ir įsigijo labai daug nau buvo peršama pažinti Sovietų
dalyvauti
Šiose laidotuvėse.
Prieš kelias savaites buvo at jų pažinčių ir noriai su jais pa kultūrą. K Jono Kreivėno knygos
Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai, anOkai, motina ir brolis.
vykęs į JAV aplankyti savo bro bendravo. Teko nugirsti, kad Ju galime susikurti tos kultūros la
no
lietuvių
telkinys
paliko
jam
bai
realią
nuovoką.
Įdomu
skaity
lį ir draugus. Paviešėjęs kiek Chi
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus, telef. 476-2345.
ti apie asmenis, kurių autoriui te
cagoje, atvyko paatostogauti pas malonius įspūdjius.
Stasys Balčiūnas ko apsčiai susitikti. Kaip kiekviesavo gerus prietelius Daugėlus.
Čia apsistojo ir buvo nuoširdžioje
šeimininkų globoje visą savaitę.
Teko pastebėti svečią kiekvieną
Brangiai motinai
A. + A.
dieną lankantis prie Atlanto ir
jame plūduriuojantį.
LIUDVIKAI BUTKIENEI
Kadangi buvo Joninių oktava
ir šeimininkas yra Jonas, tai ta
sūnų dr. KAZĮ PEMKŲ, dukras ALDONA UNDELietuvoje mirus, dukterį dr. Julę ir žen
proga ir kun. Br. Liubinas jo at
REENĘ ir REGINĄ OSTRALfSKIENE bei jų šeimas
tą dr. Zigmą Smilgius bei visą šeimą
silankymo proga susirinkusiųjų
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
buvo entuziastingai pasveikinti.
nuoširdžiai užjaučiame Kudedami kartu,
ANTANAS, ELENA, ANTANAS, Jr.
Kaip pajūryje, taip ir Daugėlų
ir EDIS RAZMAI
namuose surengtame pobūvyje,
JANINA PETRUBIBNĖ
svečias turėjo progos susitikti dau
ONA ir KOSTAS ŽOLYNAI
gelį vietos lietuvių ir plačiau pa
sikeisti mintimis.

Mirties kelias nors vaizduotėje pakeliavus

LIETUVIAI FLORIDOJE
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MA.

A. f A. JUOZUI TARASEVIČIUI
mirus,
liūdinčią žmoną gail. ses. Stefą Tarasevicienę, gimines su šeimoms bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia
LIETUVOS

SESERŲ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID

!

STASYS GASNERIS

GAILESTINGŲJŲ
SĄJUNGA

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
* + •• Laidotuvių
•

B

Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AYE.

Tel. 737-8600
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
i John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

A. t 1 IZABELEI PEMKIENB minis,

A.f A.
Danutei Čerdder*ei - ToSlauskaitei

KO IEŠKOJO?

mirus, vyrui ALGIUL sūnums ROMUALDUI ir RAI
MUNDUI, mieliems jos tėveliams VALEI ir EDVARDUI
TOČILAUSKAMS ir kitiems GBONfiMS Amerikoje ir
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą

Okupuotos Latvijos spauda
pranešė: "Nuo balandžio 22 iki
24 dienos Rygą aplankė USA
generalinis konsulas Leningra
de Kristofer Skvair. Jis turėjo
pasikalbėjimą Latvijos PSR Užmenių Ministerijoje, aplankė
Rygos miesto Tautos Deputatų
Tarybos Vykdomąjį komitetą,
kur turėjo pasikalbėjimus su
jo darbuotojais. K. Skvair do
mėjosi Latvijos PSR Mokslo
Akademija, Rygos uostu, Tary
bų Latvijos sostinės kultūriniu
gyvenimu ir kitais objektais.
Klausimas, ko ieškojo USA
generalinis konsulas Latvijoje,
Rygoje? USA vyriausybė nepri
pažįsta Latvijos įjungimo į Sov.
Sąjungą nei de jure, nei de
facto. Tiesa, generaliniai kon
sulai turi kitokius įgaliojimus
kaip kiti diplomatai kas liečia
okupuotų kraštų aplankymą. Ta
čiau tenka protestuoti dėl jo
vizito "Latvijos PSR Užsienio
Reikalų Ministerijoje". Ar to»
Ida tikrai ten yra
(A)
Vak. Vokietijos Protestan
tų Bažnyčios kongresas, kuris
šaukiamas kas antri metai, te
sėsi 4 dienas. Daugiau 100,000
dalyvavo pamaldose ir paskaito
se įvairiom temom. Prieš kon
greso Šukį "Nesibijok", išėjo 65
jaunųjų pacifistų grupės, iškeldamos savo "Bijokia branduoli
nės mirties!" Sūkį. Vak. Vokie
tijos krikščionys, daugiausia
protestantai, bet nemaža ir ka
talikų, sudaro pačias aktyviau
sias pacifistų grupes, kurios
kasmet vis didėja.

Nuliūdę: IDA ir EDWARD WALLNER
IDA ir BALYS KARAZIJAI

Mielai maniai
A. + A.
IZABELEI PEMKIENEI mirus,
liūdime su Regina Ostrauskiene ir jos šeima,

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I

Romuviečiui
A. + A.
JONUI VAIČIŪNUI
netikėtai mirus, jo žmonai Laimai ir vi
siems jo artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.
mkmmmk

DEMINĖ LIETUVIŲ KORP!
ROMUVA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS

DALĖ ŠVITRIUS
JULIJA ir PAULIUS GOTCEITAI

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

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYKAMS

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI
V. Peteraičio
Lietuviškai - angliškas žodynu
JL Baravyko
Angliškai - lietuviškas žodynas
sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnSmia rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryikJai balto popieriaus, su
•tipriais kietais viršeliais.
Tikrai grali dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms
šeimos.
Kiekvienas lietuviškas knygynas tur*tų didžiuotis
iiais tomais.
Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir
persiuntimas $1.25 u i tomą ir pridedami mokesčiai Dlinois
valstybes pirkėjams).

DRAUGO K N Y G Y N A S
4546 W. 63rd Strttt
Chlcap, III.

1.

A . A.

4348 SO CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

DANUTE TOČILAUSKAITE
Sportininkė
Gimė Lietuvoje. Gyveno Warren, Michigan.
Po ypatingai sunkios ir ilgos ligos mirė 1981 m. liepos 17 i ,
7 vai. ryto, sulaukusi 48 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyras inž. Algimantas, sūnūs Ronal
das ir Raimundas, tėvai Valerija ir Edvardas Točilauskai, teta Ele
na LiSkevičienė ir jos duktė Janina; Lietuvoje teta Paliukevičienė,
dėdė Juozas Točilauskas ir jų šeimos; Kanadoje dėdė V. Stuikis su
žmona Liuda, pusseserė Irena Juškevičienė su Jeima, kiti pusbro
liai, pussserės, giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, Petkaus Marąuette šerme
ninėje, 2533 W. 71 Street
Laidotuvės {vyks ketvirtadieni, liepos 23 d. B koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta i Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir tėvai.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO LITUANICA AVE.

Tel YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
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
172« S HALSTED STREET

Tel. 226-1344

CHICAGOS
ŽINIOS

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 21 d.

IŠ ARTI IR TOLI
ninkės. P e r pamaldas
nepa
p r a s t a i gražiai chorui užgiedo
— Marianapolio aukšt. mo jus, veik visi susirinkusieji ver
kykla, vedama Marijonų vie- kė. Lietuvoje liko d u k t ė Mil
j nuolijos, Thompson, Conn,, šiais d a ir žentas Algis. Vaikaičiai
ir
X Roma* Sakadotekis kalbės ' metais auga mokinių skaičiumi. Rimvydas
ir J ū r a t ė .
Sesuo
!
apie l i e t u v o s pogrindinę spaudą Kaip praneša mokyklos direkto- Adelė ir broliai V y t a u t a s ir Juon Lietuvių kultūros seminare rius kun. Jonas P e t r a u s k a s , ; zas. JAV-bėse liko sesuo Maganglų kalba rugpiūčio 2-9 Ohio MIC, šių metų rugsėjo pradžio-j dalena Lendraitienė Bostone ir
Rochesteryje,
valstijoje.
Seminarą
rengia ję, pradedant mokslo metus, b u s brolis Bronius
F L J S Ryšių centras. 5620 So. ne mažiau kaip 150 mokinių. J i s į N . Y.4
— *ne»oe" birželio 27 d. lai
O a r e m o n t , Chicago, IL, 60636. j sako, kad tėvai vis labiau ir
doje
y r a išspausdintas pilnas
, j labiau įsitikina savo vaikų aukX Skautininką a. a. Stas| Įėjimo reikalais ir kad Maria- t e k s t a s "TSRS į s t a t y m o dėl už
Gasnerį, stovyklaujantį Rako
• - — i J Į l B l T n ė r a tik mokykla mo- sienio piliečių teisinės padėties
stovykloje, liepos 17 d. ištiko; k y t i b e t v m o k y k l a a u k l ė t i . T S R Sąjungoje", priimto Mas
širdies smūgis. Nuvežtas ligo- \ k u g e l i s mokinių yra iš apylin- kvoje 1981 m. birželio 24 d. Įs
ninen, mirė Uepos 18 d. 4 vai. i ^ų het k a i p v i ^ n e t regis- t a t y m a s , kuriame y r a 5 skyriai
p. p . B u s pašarvotas Petkaus t r u o j a s i „. & iv9irių
Amerikos i r 33 straipsniai. įsigalioja 1982
laidotuvių namuose. Smulkes- v i e t o v i U i n e t ^ s v e t i m ų kraštų, m. sausio 1 d. T a r p kitų, randa
nės žinios bus paskelbtos rur-1 n e g n o r i k a d v a i k a i
^ mi šitokie migloti nuostatai:
feame
ties pranešime.
kiame laikotarpy gautų t i k r ą " E s a n t y s TSR Sąjungoje užsie
mo nio piliečiai privalo gerbti TSRS
X " D r a i k o " gegužinė bus auklėjimą, krikščionišką
rugpiūčio 2 d., sekmadienį 121 kymą ir nuolatinę
priežiūrą, Konstituciją, socialistinio ben
vai.
Marijonų
sodelyje prie j Kun. Petrauskas sako, kad pri- dravimo taisykles, tradicijas bei
" D r a u g o " (4545 W. 63 St.). Ge-I vačios mokyklos, duodančios tarybinės liaudies papročius ir
gužinė prasidės šv. Mišiomis, olprogą pažinti Dievą i r religiją, laikytis tarybinių įstatymų (4
"Užsienio
piliečiams,
po šv. Mišių lietuviški pietus ir į susilaukia iš naujo vis didesnio s t r . ) .
esantiems
TSR
Sąjungoje,
ly
pramogos. Bus gausus dovanų | tėvų dėmesio,
giai
s
u
T
S
R
S
piliečiais
garantuo
paskirstymas. Dovanų paskirs-į — Ses. Josephme Bukšaitė,
Kurstyti
t y m u rūpinasi B. Bagdonienė, L. i pranciškietė, gyv. Pittsburgh, j a m a sąžinės laisvė.
nesantaiką
ir
neapykantą
dėl re
Lapienė, O. Sinkevičienė ir d aus:; Pa., labai dėkinga visiems, k u ,
liginių
pažiūrų
draudžiama'
(16
kitų talkininkių. Visuomenė pra- j rie pasiuntė "Draugo" iškarpas
soma atsilankyti ir paremti lie-! Algirdo Statkevičiaus sesutei, s t r . ) .
— Šiems m e t a m s suplanuota
tuvišką spaudą.
padėdami ją surasti. Ji jau suįvairių
statybos projektų. Pla* ? l a i š k ują s uaplankyti.
" » J<*epWne
X A. a inž. Antanas Dūkaus- ! * *pažadėjo
a l ė s ;j 1«" *" sudaromi
atominei
,,
.,
T>„,. ir pažadėjo ją aplankyti. G
Galės
*-"*««*""* Ignalinos
^ !*=«*«« —~

ORO TARŠOS INDEKSAS

U A. VALSTYBĖSE

Chicagos plaučių
draugija
kasdien praneša oro taršos ly
gį. Tai ypač svarbu vasaros
metu, kuomet dėl šilumos pa
kyla ozono kiekis.
Draugija
praneša, kad apie 2 0 % Chi
cagos gyventojų yra j a u t r ū s oro
taršai. Norintys sužinoti Chi
cagos ir apylinkių oro taršos
indeksą ("Pollution Standards
Index" — PSI) gali skambin
ti telefonu 865-6320.
Kun. Juozas Vaišnys dėsto pirmajame Lituanistikos seminare 1974 metais. VIII Lituanistikos seminaras įvyks
rugpjūčio 9 - 23 dd., „Loyola of the Lakęs" rekolekcijų namuose, Ohio valstijoje. Rengia PLJS Ryšių centras.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

MUZIKINĖ DRAMA
Dainų ir trumpų vaklinknų
programa "Holding Patterns",
sukurta J. Sweet, d a b a r stato
ma Body Politic teatre, Chica
gos šiaurėje.
NEPILNAMEČIŲ
NUSIKALTIMAI

I prie savo bažnyčios P a r k Ridge žimasis būti laisvais.
PAVERGTŲ TAUTŲ
MINĖJIMAS
| susmaigė 40 kryžių su užrašais, Į niinois atstovų rūmų nare
Cook apskrity paskutiniu me
Pavergtų tautų demonstraci- į ž f ^ i a i s
pavergtas tautas. | J u d y ^ . T o p i n k a ) p a ^ ė , t u labai padidėjo nepilnamečių,
ten
j a Chicagos miesto centre, Da- į * ****
"?»?*.*!*
I * * * čekoslovakų kilmės. Ame- net pradžios mokyklos amžiaus
l vergtų tautų savaitę. Ukraime- r į k a y ^ pasaulio socialinė są- vaikų, nusikaltimai. Daugelis
^ b ^ v T i s ^ o m g a 4 ' Vis^dau 8 j ^ J t ^ J T ^ u . ^ ^
i * ^ ^ ^ f i * ? . * " * ! , _ « * jų y r a iš šeimų, kuriose buvo
atstovų
rūmų proklamaciją, \ s t o vai, turime būti JAV sociali- kriminalinių nusikaltėlių.
giau naujai pavergtų t a u t ų at
skelbiančią Pavergtų tautų sa nė sąžinė, primenanti kovą dėl
stovų dalyvauja šiose demons
"NAUJO LONDONO
vaitę.
laisvės.
tracijose, šiemet įspūdingą gru
KARALIUS"
Buvo perskaitytos gubernato
Gen. kons. J. (Daužvardienė
pę sudarė gausus būrys Laoso
riaus Thompsono ir
merės pasmerkė komunistų kolonia
Sudužus laivui, jūrininkas pa
jaunuolių, priešaky nešusių pla
Byrne proklamacijos Pavergtų lizmą. Rusija laužo visas savo tenka į negyvenamą salą, kurią
k a t ą : '"Rusija ir Hanoi išveski
tautų savaitės proga.
sutartis, ji kankina visus, ku- pavadina Nauju Londonu ir pa
t e savo dalinius iš Laoso". Lat
Programos
protarpius
paįvai
rie kelia balsą, siekdami laisvės. siskelbia jos "karaliumi", šiviai grupavosi apie šūkį: "Lais
rino
Chicagos
muzikų
federaci
Mes dėkingi JAV už rėmimą J toks turinys muzikinės dramos
vės Latvijai". Gausiai dalyvavo
jos
dūdų
orkestras,
kuris
ir
ren
laisvės pastangų.
"The King of New London",
ukrainiečiai, nešdami politinio
gyvenęs Marąuette
Par- ^ ^ J £ J į ^ ^
g t a t k e _ | e l e k t r i n e i , Mažeikių naftos perke, Chicagoje,
atostogaudamas
kantis
dalyviams
Pavergtų
tau
dirbimo
gamyklai,
Kaišiadorių
Laisvosios Kinijos atstovas! statomos Travel Light teatre,
kalinio Shukevich paveikslą ir
vičiaus gelbėjimo akcijos.
Union Pier, Mich., staigiai mi
hidroakumuliacinei stočiai, Vil šūkį: " J u r y Shukevich, amžius tų delegacijoms įnešė daug ryž St. S. F . Chen pasidžiaugė Tai- i Chicagos šiaurėje.
r ė liepos 19 d., sekmadienį. Bus I — JAV L B Visuomeninių niaus trečiajai termofikacinei — 45 m., kalintas 30 metų". to.
wano ekonominiu stebuklu. Visi I
laidojamas Chicagoje, bet smul-; reikalų taryba gyvai domisi į e l e k t r i n e i
^ ^ ^
SUTRAISKfi ŽMOGŲ
Tai
t bus
Kun. Paul D. Lindstrom, ra- drauge dirbkime dėl pavergtųjų,
"Ukrainiečiai
nori
laisvės
ir
tai
kesnės informacijos apie lai- Kalifornijos Pabaltiecių o r g a m '
m a s Kauno " I n k a r o " guminių kos". Grupė kiniečių su kelio dijo ir TV kalbėtojas, pasakė j išlaisvinimo.
Vienas vyras penktadienio
dotuves bus duodamos vėliau. zacinio komiteto siūlymu an- dirbinių fabrikas, Kėdainių che mis vėliavomis reiškė protestą
pagrindinę
kalbą.
Priminė,
kadi
Dar
kalbėjo
niinois
parlamen-į
naktį
1:15 iš Cicero gatvės nuI gazuoti plačiai žinomą H a n n a X Jonas GHosas. "Draugo" ! ford firmą intensyviam Pabalti mijos g a m y k l a Ukmergės "Vie prieš komunizmą. Dalyvavo lie pavergtr jų atstovai tebenešioja \ to atstovas J. S. Kociolko. Raš- | ėjo į Eisenhower greitkelį ir
I.! rankų judesiais lyg bandė tvarspaustuvės rinkimo skyriaus jo valstybių politinės padėties, n y b ė s " gamykla, "Kauno baldų" tuviai, nešdami Gajausko, Jur- randus, komunistinių tironų pa- j tu sveikinimus perskaitė
vedėjas, kartu su žmona Vlade, • ž m o g a u s t e i s i ų paneigimo ir t ų gamybinis susivienijimas, Pane gutienės paveikslus ir šūkius: liktus. Kalėjimai, lageriai, psi- į Bergmanis, AFL-CIO vardu kai-; «yti judėjimą. Jį pervažiavo
vėžio stiklo fabrikas ir Klaipė "Tyla yra nusikaltimas", 'Lais chiatrinės ligoninės y r a komu-! bėjo D. W. Justice, pažymėda- keli automobiliai ir jo kūnas bu
dirbančia Šv. Kryžiaus ligom- t a u t ų gekhoo
b ū t i laisvomis išvasis pasauli, padėk išlaisvinti nizmo brutalumo reiškiniai. Mes j mas, kad JAV darbininkija įs- vo sukapotas.
nėje, išvyko trijų savaičių atos populiarinimui amerikiečių vi dos mėsos kombinatas.
Chicagoj gimusį V. Skuodį, Sov. turime plačiai informuoti apie teigė fondą remti lenkų darbi
togų. Darbe bus rugpiūčio 10 d suomenės tarpe.
J A V ŠLB
VOKIETIJOJE
Sąjungos politinį kalinį", "2uvo komunistinę tironiją, kuri nepa ninkiją, boikotavo Rusijos laiX Mok. Juozas Ptačas skaitys.. Visuom. reik. tarybos darbuoto— Vilius Endrikaitis, gimęs 50,000 lietuvių kovoj dėl lais sikeitė per visus dešimtmečius. I vus užpuolus Afganistaną, Rupaskaitą apie lietuvybės ugdy-jjai Alg. Gečys, Alg. Gureckas,
1890 m. gegužės 5 d. Stankiš- vės", "Padėkite kraujuojančiai Nuo TJ pasaulinio k a r o komu- \ sija prarijo tautas, kurių nemą išeivijoje mokytojų studijų; Aušra Zerr ir Jaunimo sąjunkiuose, Kintų parapijoje, Šilutės Lietuvai".
nistai kas valandą vis pavergė j suvirškino. Tai paskutinė kolosavaitėje, kuri vyks š. m. rug-'' gos atstovas Linas Kojelis W a - apskr., atšventęs 91 m. gimtaLiepos 21 d.
Demonstraciją
atidarė p a  vidutiniškai po 6000 žmonių, j nialinė imperija.
piūčio 16-23 d. Dainavoje. No- shingtone buvo susitikę su H a n 1588 m. britai, vedami Sir
rj dalyvauti registruojasi pas naford firmos atstove Leslie,
T*.
_\7^__i__,_„ vergtų Tautų komiteto pirm. L Komunistų skerdikai nesikeičia. ( R. Tričytei perskaičius, buvo
smūgio ištiktas senelių prieglau Rergmanis, pakviesdamas lietu Pasauly nieko nėra žiauresnio, j priimta rezoliucija, pabrėžianti j Francis Drake, užpuolė Ispanimok. J. Masilionį.
Dutton. Keletą valandų t r u k u 
siame pasitarime kurį laiką t a i p doje Liubecke 1981 m. gegužės vaitę R. Tričytę pasipuošusią kaip komunistai. Apie tai pa-1 ryžtą kovoti dėl laisvės, reika- jos "Armadą".'
12 d., 7 vai. ryto. Seselei skun tautiniu kostiumu, vadovauti I saulis turi būti informuojamas. į laujanti paleisti politinius k a
x Ši rudenį lietuviu moterų p a t d a l y v a v o i r J u n g t Ba}tą
ko_
1861 m. Bull Run, Virginijos
redolekcijas, įvykstančias l a p - m i t e t o v y k d p i r m mtido
^^^ dėsi, kad j a m darosi bloga ir vėliavų iškvietimui. Ir iššaukė i Niekšai tylės, bet ryžtingieji pa- j linius Rusijoje,
valstijoje, įvyko pirmasis pa
kričio 6-8 dienomis Cenacle ( H a n n a f Q r d f i r m a i Ta<^iant
tuo m e t u širdis nustojo veikusi. dalyvaujančių tautų vėliavas; j naudos laisvę ir skelbs pasauliui j Minėjimas baigtas kun. J. Sa- grindinis JAV pilietinio karo
mi_
House patalpose, praves k u n . Į n ė t u k l a u s i m u f o r m a I ų f m A r Nuo p a t savo jaunystės veUo- lenkų, gudų, Fort Sheridan ar- \ a P i e komunizmo grėsmę. Tai j vukyno malda.
Pažymėtina, mūšis.
nis aktyviai dalyvavo lietuvių mijos sargybų, ukrainiečių, B e - i b ū t i n a - J u k milijonai yra ko-1 kad jis padalijo daugeliui vaP. Baltakis. OFM.
, l y m ą J A V i L B TmQOaL
reik
1873 m. garsusis Jesse J a 
jaunimo
veikloje
Klaipėdos
krašį
^^į^
i
tvių,
estų,
serbų,
čej
nmnistų
propagandos
anestizuoi
dovaujančifų
asmemų
smulkius
a
mes įvykdė pirmą traukinio
x Kun. dr. Kęstutis Trima- \ taryba suteikė įvairios doku11 M e s
te.
1920
iki
1923
m.
buvo
mui-,
^
Vokietijos,
K
i
j
turime
būti
aktyvistai;
duomenis
apie
V.
Skuodį.
Lie
k
o
s
l
o
a
k
U
j
R
y
t
ų
apiplėšimą Adair, Iowa valsti
k a s "Atežtiesf vyr. redakto- \ mentinės medžiagos nušviesti
tinės
viršininkas
Lauksargiuoj
j
Vietnamo,
Laoso,
Kambo-1
taikos
fronte.
Turime
politi-1
tuviai
atkreipė
dėmesį
savo
vėjojen
i
0
S
)
rius. išvyko į Dainavos stovyk- J Pabaltijo
valstybių
statutui
niams
se.
1923
m.
t
r
u
m
p
ą
laiką
reikaį
^
^
K U D O S Afganistano. G r o - Į
vadams
pabrėžti,
kad
jieliavėlių
daugumu,
moterų
tau1920 m. gimė smuikininkas
lavietėj vykstančią sendraugių | JAV valdžios įstaigose,
lų vedė: as ir
1111 1
3
rie
neturi d u o t i
VliriTnantas
Gureckas,
L
B
J
b
^
^
"
P
L
^
I
j
a
n
t
Muzikų
federacijos
o
r
k
e
s
!
paramos
vergų
lai-;
tiniais
drabužiais.
DemonstraciIsaac
Stern.
stovyklą laikyti Mišių ir skai,,,T r
tuvos
" ^ vyriausybės įgaliotinio į t r u i v e ] j a v o s D U V O išrikiuotos kvtojams. o turi padėti paverg- j jos užsitęsė apie pusantros va1930
m. įsteigta J A V karo ve
tyti paskaitą "Ateities" 70 m. atstovas Washingtone t a r p t a u 
Klaipėdoje, paskui valstybinių estradoje.
tiems. Remkime tuos politikus, i landos. Žymesniems dalyviams teranų administracija.
sukaktuvių dieną, šeštadienį, lie tiniams reikalams, JAV L B
pelkių administratorius Šilalės
Invokaciją sukalbėjo kun. J. kurie ryžtingi prieš komunistus I leidėjai įteikė naujai išėjusį Kro- 1954 m. Prancūzija Genevoje
pos 25 d.
krašto valdybos vardu pasiuntė
apskr., 1939 ir 1940 m. muiti Savukynas, primindamas
V. agresorius. Pasirūpinkime, kadjnikos tomą anglų kalba.
atidavė šiaurės Vietnamą ko
telegramas prez. R. Reaganui ir
X Judy Raar Topinka, sep
nės valdininkas Palangoje ir Skuodį ir svarbesnius kitus l i e - ; m ū s u Jaunimas būtų reikiamai
9.
Pr.
munistams.
valstybės sekretoriui A. Haigui
tinto rajono atstovė niinois sei
Kretingoje. N u o 1946 m. buvo tuvius ir politinius kalinius.
i ^formuotas. Ragino ir malir išreiškė L B nepritarimą J A V
do
melyje, parašė laišką prez. ReaVokietijoje Mažosios Lietuvos
I.
Bergmanis
paprašė
pagerbJ P ri «iminti pavergtuosius.
slllllllUllIUIIIIIIiHimillllllllIlIflIlIlIlIlIlIilIHimiinillfHimmilHIIHIIiniHimnir £
vyriausybės planams a t š a u k t i
t a r y b o s n a r y s ir nuo 1952 m. ti mirusi Pavergtu t a u t u komi- K a l W metu švytėjo plakatai: |
ganui. Rašoma, kad dėl neraG R O R T O TR N A T i m S J T M n ' J ' V n T C
I
mumų Rytų Europoje padidėsl f * J u e m b a r £ ° Sov- ^į0*1^'
Mažosios Lietuvos tėvynės my- t „ t o ^ , 4 ™ ™ ^ V vrksnina ] "Lenkų solidarumas stoja uz s
Z. R A U L I N A r n S
5
i r Tr
sulaukta
^pirmininkas.
^ ^ ^ ^
^Savo
. ikalboje
^ T . ^reikšdamas
1 J _ _ „ ~p r?o ?t e\s -Jūsų
m^tsnai-, U^ W
skaičius norinčiu imigruoti ar Į abi telegramas
, ,
. , .
, ,ofi-, l ė t o j ų ČTax^jOR
l J ū s u ir
^
Simonaičiui tą prieš grobuonišką kolonialinę Į Kongresmanas Frank Annun-1 £
'Lietuvos Karinės Istorijos raštai". Išleido "KARYS" *
*•
i v. .• TAtr T T> m iCiabn atsakymų, aiškinant, k a d Mirus E r d m o n u i
| embargo
nebuvusi
efektyva. prie- 1 9 Q 9 m ^ ^ ^ ^ m
mirtieg
1 9 m
gauti
prieglobstį
JAV.
J.
B.
To-!
*
r
r^ZV
pirJta prašo, kad tokiens paMaskvos pohtiką, reiškė viltį, zio savo kalboje pabrėžė, k a d l |
Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne.
monė pasipriešinti sovietų inva- Mažosios Lietuvos tarybos pir
s
Didelio
formato, 176 pusi. Kieti viršeliai.
bėgėliarr.s būtų duodamos t o ,
.f
kad pavergtų tautų sąrašas pra-' mes čia susirinkome perteikti
kios lengvatos, kaip kubiečiams! J
'
g a m s ną.
mininkas. Bendradarbiavo Ap- dės mažėti, visų pirma Lenki- pavergtų
=
Kaina su persiuntimu 10.00.
šauksmą
pasauliui.
5
žvalgoje. Prūsų Lietuvių Balse j a i išsilaisvinant.
bei pietryčių Azijos pabėgėb'ams. i
OKU F. LIETUVOJE
I Laisvo pasaulio žmonės turi atUžsakymus siųsti:
ir kituose laikraščiuose.
liko
Lenkų
kongreso
pirmininkas
| siminti. kad komunistai nesi- š
/ AUCP « R^stoninp. 4506 W.
__ ok. įietuvoje mirė Ona
i
DRAUGAS, kH5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629
sūnus ir duktė Vokietijoje, vie A. Mazewski savo kalboje pa- laiko savo konstitucinių laisvių,
63rd st., tel. 284-9495, kasdien Krakauskaitė-Buckiūniem. Bu-'' nas sūnus Chicagoje.
=
niinois gyventojai dar prideda 54 et. valstijos mokesčio
=
gyrė JAV vyriausybę už įvedi-! nesilaiko susitarimų nuostatų,
gaunamas Bet maistas (cepeli-, v0 g į m u s į igog m . Mockavosl
mą Pavergtų Tautų savaitės. JAV padidino gynybos biudže- .IIIIIMIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllHlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
nai, koldūnai, balandėliai, t.t.). j k a i m e g ^ ą a p s k r i t y j e .
PriAUSTRALIJOJE
Priimami užsakymai išsinešimui. k ] a u s ė puns^
— Mirė Ona Karnatnidenė, 70 Dalyvaujantieji Pavergtų Tautų tą. Mes galime gintis nuo ko
• ^ ,
v e l i a u Būdviečio j
munizmo iš stipresnio pozicijos.
(a t)
* parapijoms. Besimokant Seinų m. amžiaus, gimusi Latvijoje, demonstracijoje pelno pagarbą
Pavergtieji laukia laisvės žo
x "At"itv^** žurnalo jubilieji-' Žiburio gimnazijoj, Seinus už- augusi Linkuvoje. Ištekėjo už visame pasaulyje. R Tričytė
džio.
Veikdami jungtinėmis jė
niame Žodžio ir muzikos vaka-iėmė lenkų kariuomenė ir lietu-: Vinco K a r n a u s k o Vokietijoje. fperskaitė prezidento Pavergtų
gomis, pasieksime pergalę.
re rugsėjo 5 d., šeštadieni, bus viską gimnaziją išblaškė. Su-, Prieš kurį laiką turėjo operaci-1 r a ^ , s f V ^
, *** _ _ . n ^ '
Kongresmanas Henry J. Hyde
Su
plakatu
demonstravęs
latThe Golden Geni of the Aget
Mirė
deklamuojami Aistis. Brazdžio- grįžusi tėviškėn apsisprendė bū- ją ir nebesijautė gerai.
vis T. Zierins su džiaugsmu ro- pabrėžė, kad Kremlius sėdi ant
nis, Jakštas. Bradūnas, Mačer-. ti ūkininke. Priklausė jaunimo Royal ligoninėje balandžio 3 d.
dė laikrašty išspausdintą pa-Į vulkano. Stipriausia jėga yra
By PATTT C. MCE. Ph.D.
Nyka-Nihūnas, šlaitas ir pavasarininkų organizacijai, bu- Jos v y r a s tuo t a r p u buvo ligoveikslą, kaip kun. J. Kirkwcod : ne a tominė bomba, o tautų ver(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
Jasmar.tas- Bilietai jau dabar vo Mockavos ir Būdviečio kuo- ninėje po širdies priepuolio.
atžymėjimą ui savo darbus.
Šioje knygoje ji aprašo apie
£a u ia m i Vaznelių prekyboje.
pų valdybose. Atstovavo pava— Antosė Miatubenė, 66 m.
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skirta apie Lietuvos gin
. . .
. I sarininkų kuopoms kongresuo- 1 amžiaus, mirė balandžio 5 d. J i
tarą, o dalį iUuatratijų sudaro iŠ GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE
LIŲ krautuvės rinkimo. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
x U i a. •- J n r p o Bmves sie- ^ s u v a ž i a v i m u o s e konferenci-' kilimo n u o Vilkaviškio. J o s pirir kitur.)
ta, m i n t trejų metų m i r t i e s ! j o g e ^ . ^ g n ^ b a l g ą i r ^ ' mas v y r a s Strimaitis žuvo k a r o ,
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti vtrieliai. Graži dovana
,sk*kt } . sv. M A o s bus aukoja- y e i k ^ ^ ^ ^ ^
priklausė metu Vokietijoje. Antosė Mel-į
kiekvienai
progai.
r
mos liepos 23 d 7:30 vai ryto• j a u n i m 0 a r bažnytiniams c h o - ' b o u m e ištekėjo už Ant. Matu-!
J
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1
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>
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Published by VA NOSTRAND RETNHOLD Corapany, New York,
Sy. Antano bažnyčioje, Cicero. ^ ^
Mirusi
P a s k u t i n i a i s m e t a i B g y . , lio, kuris mirė 1971 m
9'" * -^m-*
fl
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su
vi
i^B
m. Artimieji prašomi pasimels-; y e n Q k o l c h o z e p r i e Marijampo-Į Antosė liūdesyje paliko dukterį! E * - ••
persiuntimu S3S.lt. IHtoois gyventojai dar prideda S1.6 valstijos
ta
V. . <•
'
^ ^ Į lės. Laidotuvėms buvo a t v e ž t a j Jurgą
Lesienę ir sūnų Stasį Į E,« » ,
mokesčio.
x Bridgeporto restoranai rei- į tėviškės Būdviečio p a r a p i j ą , Strimaiti. P o gedulingų šv. Mi- i • E * *. m ^^C
U
kalinga virėja (kalbanti lietu- Į birželio 6 d. I r susirinko beveik šių lietuvių bažnyčioje, palydė-į
DRAUGAS, M5 We*t 63rd 8t-t Chicago, IL $0629
viskai ar angliškai). Skambrnti visa parapija atsisve&inti savo Į ^ balandžio 9 d. j Fawkner ka-Į
S
Gražinai telef. S26-2761. (sk.) dukros, ištikimos choro giesmi- pines.
Su dėmesiu klausosi paskaitos Kultūros Židiny New Yorke
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