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LENKIJOS VVALESA
PAGULDYTAS LIGONINĖN

— Popiežius Jonas Paulius H-is '
j savo sekmadienio pareiškime pa- !
Pablogėjo Lenkijos maisto paskirstymas
i dėkojo Italijos teroristams, kurie i
rąjį atgimimą. Nebijokime jokios
(Toinyi)
Gdanske. — Lech Walesa, len- I protestuoja, kad prie tuščių par
į paleido du įkaitus ir ragino mels
!
ateities.
Ji
Viešpaties
rankose,
tis už Libaną, kad ten būtų įgy kų profesinių sąjungų "Solidaru-; duotuvių žmonių eilės prastovi
Iš Vilniaus mane išvežė vamo" centro pirmininkas, pagul-; ištisas valandas ir nesulaukia
vendinta taika.
sario 4 d. Smolenske prabuvau 3 b r a n g { i r &raži> t u o l a b i a u ' k a i
— Specialus JAV pasiuntinys dytas ligoninėn. Gydytojai įsa-i prekių. "Solidarumo" centro atparas, dabar esu Voroneže ir kas v i e n a s kitJ * remiame malda ir au• Philip Habib grįžo iš Artimųjų kė jam pailsėti. Bus patikrinta jo į stovas Onyszkiewicz pasakė, kad
valandą laukiu etapo toliau. Ka- įka- J u s v l s i B™ m a n o ^rdY^us
i Rytų į VVashingtoną.
j sveikata. Paskutiniu metu jis ge- j "Solid arumo" nutarimai šiuo me
Įėjimai ir lageriai perpildyti. Kai | J sutinku dvasioje Kryžiaus au
ko e i r
— Prezidentas Reaganas sek- r o kai nusilpo, gydytojams įsa- tu nebesvarbūs. Nors unijų vado
kausite laišką iš Uralo, rašykite i J*
Euchanstineje Puotoje,
Mano
nedelsiant. Labai lauksiu.
nuolatinės Šv. Mišios ir|
įmadienį pakvietė 15 Kongreso de i kius, Walesa metė cigaretes ir vybė ir nutars nestreikuoti, darbi
ninkai gali pradėti streikus. "Soli
Jaučiu Jūsų maldas. Nuošir- nuolatinė Šv. Komunija, — tai
mokratų į Camp David ir ragino J pradėjo rūkyti pypkę.
darumas" reiškia viltį, kad strei
juos
paremti
vyriausybės
siūlo-į
"Solidarumo"
centro
komitetedžiausiai dėkoju, tikiuosi, kad ir j dėkingai iš Viešpaties ranku priimti
kiekvieną
akimirką,
visus
mus
pajamų
mokesčių
sumažini-1
kų nebus, nes jie padėties nepa
toliau manęs nepamiršite. Žinau,
tes b a i g ė k e l i u d i e n u p a s i t a r i m u S j
mus.
kad ir laisvėje gyvenimas nema netikėtumus, pajuoką, pažemini
kur buvo svarstytos naujos vy gerintų, tačiau profesinė sąjunga
— Vietname lankėsi du Aus- riausybės paskelbtos maisto pro nieko negali garantuoti, pasakė
žiau reikalauja aukų, todėl nepa mą, nuosaikumą — mažus dyg
lius
iš
Kristaus
erškėčių
karūnos
tralijos
parlamento nariai. Už duktų kainos ir mėsos normos su jis.
mirštu JŪSŲ savo maldose, tik
;
Čia
gera
praktika
tos
teorijos,
ku
Walesos artimieji pareiškė ko
sienio
reikalų
viceministras pa mažinimas. Komitetas paskelbė,
aš čia neturiu galimybės bei są
rios
buvau
kilniai
mokoma:
pa
respondentams,
kad unijų vadas
reiškė australams, kad Vietnamas kad jis negarantuoja, jog Lenki
lygų sutelktai maldai. Tikiuosi,
milti
pažeminimus,
auką,
—
žo
niekad nesiderės su Jungtinių jos įmonėse nebus streikų dėl yra tiek išvargęs, kad jis pasiry
kad, gerasis Dievas nepaniekins
džiu, paskutinę vietą ir visur įžiū
Tautų komisija dėl Kambodijos maisto pabrangimo. Vyriausybei žęs pasitraukti iš pareigų, nes va
mano mažos aukos.
rėti
Gerojo
Dievo
ranką.
ateities.
duotos trys savaitės padėčiai pa- žinėjimai, kalbos, įvairūs rūpes
Čia gyvenimą matau nuogą
Taigi,
esu
laiminga
ten,
kur
— Palestiniečių vadas Arafat j gerinti. Kaip žinoma, vyriausy- čiai jau pakenkė jo sveikatai.
amoraline puse. Širdį spaudžia
esu,
ir
dėkinga
už
viską.
pareiškė ABC televizijoje, kad j bė nuo rugpiūčio 1 d. sumažins
jauny žmonių likimas, kada gyve
Visiems ir visoms Jums esu dė Britanijos karalienė Elzbieta II-ji ir ponia Nancy Reagan sekmadienį stebėjo karo paliaubas sulaužė atskira. pagal maisto korteles parduoda
nimo pavasaris praeina lageriuo
Iranas išrinko
se ir kalėjimuose. Ir niekas čia ne kinga. Pasivedu Apvaizdos glo tarptautines polo rangtynes tarp Anglijos ir Ispanijos. Laimėjo Anglija, jos palestiniečių grupė. Jis pasakė, kad m o s mėsos kiekį, tačiau pažadėjo, I
Izraelis elgiasi, kaip Amerikos iš- jei bus galima, nuo rugsėjo mė- į
komandoje lošė ir princas Čarlis.
siilgi Viešpaties, niekas nesvajoja bai ir Jūsų maldoms.
nauję prezidentą
Gemroa
lepintas ir dar tebelepinamas nesio mėsos normą vėl padidinti, j
apie kilnesnius idealus. Manau, |
Teheranas. — Irano prezidenvaikas.
"Solidarumo" centras paskelbė
kad lageryje sutiksiu ir kitokiu i Voronežas,
t(
raginimą
darbininkams
nereika-j
>
rinkimus laimėjo Islamo resžmonių. Didžiausia paguoda, t a i j * ^ * - "• " •
— Amerikos televizijoje CBS
lauti algų pakėlimo iki šių metų'•publikos
partijos
kandidatas,
savo mažą auką sujungti su Kris
kanale kalbėjo Izraelio ambasado
g
l
;
premjeras
Ali
Rajai,
gavęs 12.2
a
0
Gemmos
-Jadvygos
Stanelytės
taus didžiąja auka ir turėti nuo
rius Evron, pasakęs, kad Ameri
j
milijonus
balsų
iš
14
mil.
galimų.
lankią viltį, jog Viešpats priims. adresas:
kos — Izraelio specialūs ryšiai
Šeštadienį
apie
1,000
žmonių
Antras
kandidatas,
artimiausias
622020 Sverdlovskaja obl.
Labiausiai maldauju Dievą, kad
padės nugalėti dabartinius nesu
žygiavo Kutno mieste reikalau- premejerui
premejerui savo
niekur
neprasilenkčiau su Jo
Nižnij Tagil
savo populiarumu,
sipratimus.
darni
maisto.
Tonine
dvi
didelės
valia, ypač kad Eucharistijos Bi
P(ja B9Č 349(6-la
—Sovietų karo laivyno va įmonės grasina streikuoti, strei gavo tik 428,000.
Britų spauda kritikuoja prezidento žmoną
čiuliai ir Seserys augtų meile bei j Jadvyga Stanelytė, Beno.
Penktadienio balsavimai pasi
das admirolas Sergei Gorškov pa kų reikalauja keli fabrikai Varskaičiumi ir neštų Lietuvai tik-1
Londonas.
—
Apie
milijonas:
"
T
h
e
Guardian"
pirmame
žymėjo
smurto veiksmais, įvyko
(Bus daugiau)
r ilkė k a d ] l a i v m a s y r a skirtas
'
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į šuvoje ir Poznanėje. Visur lenkai nemažai sprogimų, nušauti 12 re
žmonių Londono gatvėse trečia- j lapyje rašo: "Buvusi žvaizždelė ' °
gynybai, kad Amerika savo karo j r e įk a lauja pristatyti į parduotuvoliucijos gvardijos narių. Buvęs
dienį stebės sosto įpėdinio vestu-į vaidinusį tokiuose antros eilės fil!, .
„a,„i™-o t;i- .(rrot;;™ t;W " ,
! vių procesiją.
budės apie
j
muose,
(čia
suminimi
du
antra
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laivyną
naudoja
tik
agresijos
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Į
daugiau
maisto
produkte
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prezidentas Bani Sadras, kuris
:
/x:
ves
Į 4,000 policininkų ir 3,000 karei-į eiliai filmai) nusileido Hethrow lams. Amerikos
agresyvumas
Užsienio korespondentai nuro- slapstosi tarp kurdų šiauriniame
j vių. Žmonė*1 Londone planuoja j aerodrome su 12 Slaptosios Tar- ypač padidėjęs po Irano šacho do, kad maisto trūkumas jaučia- Irane, buvo paskelbęs, kad šie rin; jau prieš kelias dienas užimti vie- į nybos vyrų. penkiom dėžėm sky- nuvertimo.
mas net Varšuvos viešbučiuose, kimaia nelegalūs, kad tikrasis
į tas gatvėse, kuriomis važiuos ka- i bėlių ir šešiom suknelėm". Kiti
— Vakarų Vokietijos social- kur svečiai moka aukštas kainas prezidentas — jis, Bani Sadras,
rališkosios karietos. Detektyvai I laikraščiai skelbia apie ponios j demokratų partij^os vadovybė^ ta- j svetįmgi
p r a j o s jis greit sugrįšiąs į savo parei
valiuta
Mėsos
1
a man i
m
u
jau apžiūrėjo visus prie tų gatvių I Reagan nutarimą nesilenkti "sujrės del ^
^ y__ ^^! ™ T ^ sumažintos, pritrūksta pieno, bul gas.
Sovietų siūlymai Skandinavijos šalims
Į stovinčius pastatus. Vietiniai gy-j reveransu" prieš karalienę EIz- bės biudžeto. Kancleris
f
j kūčių, nėra vaisių, nesimato val
Neabejojama, kad fanatiški
Bona. — Neseniai Vakarų Vo-, Liepos 23 d. sovietų žinių agen S ventojai tikisi uždirbti nemažai j bietą. Taip jai pataręs ir preziden- partija priimti kai kurių progra gomų ledų. Jei tokia padėtis tarp
dabartinės valdžios vadai jau
mų lėšų nukarpymus. Vokie tautiniuose viešbučiuose, tai ji
kietijoje lankėsi trijų Šiaurinės Eu tūra Nbvosti paskelbė Vakarų I pinigų, išnomuodami vietas prie j tas Reaganas.
paėmė visą vyriausybę tvirtai į sa
čiams
atėjo laikas taupyti, pareis daug sunkesnė vietiniams gyven
ropos valstybių premjerai, visi so- j Berlyne pareiškimą apie Skandi- į langų. Policija įsakė sudaryti iš; Kiti britų laikraščiai kritikuovo rankas, nors dar neskelbiami
cialdemokratai ir tarėsi su Sočia- j naviįos kraštų išreikštą pageida- t anksto žmonių, kurie įeis į namus, \ ja prezidento žmoną, kad ji ne- kė kancleris.
tojams.
parlamento papildomų rinkimų
listų Internacionalo vadais apie į vimą, kad paskelbus nuo atomo sąrašus. Niekas nebus įleidžia- į susitinka su Britanijoje gyvenanBritanija paskelbė, kad rugStebėtojai pastebi, kad juodoje laimėtojai.
atominių ginklų neturinčios zo- Į ginklų laisvą zoną, ir Sovietų Są- BBS, kieno pavardės sąraše nebus. 1 ciais amerikiečiais,
neaplanko; sėjo 21 d. Belize teritorija, CentIrako radijas paskelbė, kad ka
rinkoje žmonės gali visko nusi
nos įkūrimą Skandinavijos vals-įjunga turėtų įsijungti, išveždama
' mokyklų amerikiečių klubų, bet, i rinėje Amerikoje, gaus pilną ne
ro
lauke per 24 vai. buvo nušau
pirkti, tačiau labai aukštomis kai
Policija įspėjo turistus vengti
tybėse. Šios zonos įdėją propa savo atominius ginklus iš Kolos
kaip kokia didikė, lankosi tik už-, priklausomybę. Jau seniai Gvati
144
iraniečiai, o Irakas prara
guoja Sovietų Sąjunga. Preziden pusiasalio ir iš Baltijos jūros. No- į apgavikų ir kišenvagių, kurie ir- darose grupėse, kur neįleidžiami Į temalos vyriausybė reiškia pre- nomis. Parduotuvėse trūksta ne dęs 7 karius.
tik mėsos ir jos produktų, bet ir
tas Brežnevas išdėstė savo pasiū vosti pareiškimas sako, kad sovie- I & suvažiavo į Londoną iš visos korespondentai, bendrauja tik su j tenzijas į Belize teritoriją.
žuvies, nors Lenkija turi vieną di
lymą įsteigti tokią branduolinių tų atominiai ginklai šiaurėje nė- I Britanijos. Milijonai britų tą die tituluotais
aristokratais. Prezi-i — Naujoje Zelandijoje pikta
Del visu nelaimiu
ginklų neturinčią Europos sritį ra nukreipti prieš Europos šiau ną praleis prie televizijos priim dento žmonos net nematė JAV; žiūrovų minia įsibrovė į rugbio džiausiu žuvininkystės laivynų vi
soje Europoje. Parduotuvėse nė
kalta Amerika
buvusiam Vakarų Vokietijos kanc rinius kraštus, bet nukreipti prieš tuvų. Chicagoje didieji televizi
ambasados tarnautojai.
stadijoną, kur turėjo lošti Pietų ra net silkių.
jos
kanalai
pradės
programas
tre
leriui Willy Brandtui, kai tas lan Ameriką. Kolos pusiasalis priei
Havana. — Komunistinė Ku
Afrikos klubas. Rungtynės buvo
kėsi Maskvoje. Pasikalbėjimuose na prie Suomijos ir Norvegijos. čiadienį anksti rytą: 2-ras kana
Izraelio ginklų
Vakar protesto demonstraci- ba sekmadienį šventė savo revonutrauktos, įvyko muštynių tarp
su Brežnevu buvo paliesti atomi Sovietai mielai būtų tokios lais las nuo 4 vai. ryto, 5-tas nuo 3:30,
protesto prieš aparteidą dalyvių jos įvyko antram didžiausiam Į n u c ijos sukaktį — liepos 26. Fidel
siuntos Iranui
nių raketų apribojimo Europoje vos zonos garantuotojai, tačiau į 7-tas — 4 vai. ryto. Antradienio
Lenkijos mieste Lodzėje. 2monės Castro pasakė ilgą kalbą Las Tu
ir žiūrovų.
klausimai, ir Brežnevas tuoj pri tą zoną nebūtų galima įjungti j y 3 * 1 T" numatomos vestuvių apTeheranas. — Iranas paneigė
nas provincijoje, rytinėje Kubo
minė seną sovietų siūlymą visai Baltijos jūros, kur stovi sovietų į žvalgos programos. Spėjama, kad britų laikraščio " T h e Sunday Ti
je. Iškilmėse dalyvavo daug už
uždrausti branduolinius ginklus: povandeniniai laivai, ginkluoti į vestuves televizijoje stebės apie mes" paskelbtą žinią, kad Sovie
sienio svečių, jų tarpe Nikaragvos
Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, atominėmis raketomis. Jas j§ 750 milijonų žmonių.
tų Sąjungoje nukritęs Argentinos
sandonistų vadas Humberto Orte
Danijoje, Islandijoje ir Grenlan Baltijos jūros būtų galima pašaKai kurie amerikiečiai sunkiai transporto lėktuvas grįžo iš Ira
ga ir keturi Puerto Ricos nacio
dijoje.
linti, jei Amerika sutiktų atitrauk- supranta, kokia svarbi ši vestu- no, nugabenęs Amerikos ginklų
nalistai, neseniai paleisti iš JAV
Pasitarimuose su Brandtu, ku ti savo povandeninius laivus iš vių diena anglams. "Chicago Tri dalis, kurias parūpino Izraelis.
kalėjimo, kur jie buvo laikomi už
b u n e " kolumnistas Michael Ki Sovietai paskelbė apie šio "Irano
ris yra Socialistų Internacionalo šiaurinio Atlanto, rašo Novosti.
prezidento Trumano ir Kongreso
pirmininkas, dalyvavo Danijos
Apžvalgininkai
sutinka, kad lian sekmadienį aprašo karališ lėktuvo" sudužimą.
užpuolimą.
premjeras Anker Jorgensen, Suo šis sovietų siūlymas, kaip ir kiti kąsias vestuves labai piktu tonu.
Britų laikraštis rašo, kad lėkCastro savo kalboje dėl visų
mijos — Mauno Koivisto ir Nor panašūs sumanymai, ragina ki Jis rašo: "Kadangi Karališkoji I tuvas jau padarė tris skridimus iš
Kubos
nepasisekimų kaltino Ame
vegijos premjerė Gro Harlem tus nusiginkluoti, tačiau patys so Šeima visi nešios kvailas karūnas, | l zra elio į Iraną. Šiam slaptam
riką.
Ji
kalta dėl blogo cukrinių
Brundtland. Iki šiol Skandinavi vietai to neketina padaryti. Šiau šypsosis ir kvailai mojuos, be to, bizniui vadovavo 38 m. škotas
nendrių, dėl tabako derliaus, nes
jos šalyse nėra atominių ginklų, rinė Europa, pagal sovietų planą, važiuos kvailuose, auksu apmuš- į Stuart Allan McCafferty, kuris
Amerika atsiuntusi augalus nai
nors trys jų: Danija, Norvegija ir turėtų atmesti atominius ginklus, tuose vežimuose, gali būti sunku i j į ^ o lėktuvui nukritus. Kartu žu
kinančių ligų. Castro pasakė, kad
Islandija priklauso Nato valsty tačiau šiaurinė Rusija ir jos šiau juos atskirti. Beplinkantis vyras, v c įr trys argentiniečiai. LėktuJAV siunčiančios į Kubą įvairias
bių blokui.
rinės imperijos dalys toliau liktų su didelėmis ausimis bus princas. v a s nukritęs sovietų Armėnijoje
bakterijas, kurios užkrėtė kiaulų
Brežnevas pakartojo savo pa priešakinėmis atominių raketų Philypas; Senoji, su didele kruti- j liepos 18 d. Jis skridęs įTel Avivą,
ūkį ir Kubos galvijus. Nuo bakte
siūlymus uždrausti
atominius lizdų zonomis. Novosti pareiški ne bus Karalienė Motina. Plau- j pe r Kipro salą. Spėjama, kad
rijų
žuvę 113 kubiečių, jų tarpe
ginklus Šiaurinėje Europoje pasi me sakoma, kad Baltijos jūros kuotas su didelėmis ausimis — tai! lėktuvas įskrido į sovietų oro erd81
vaikas.
kalbėjime su Suomijos socialde įjungimas į laisvą nuo rakteų zo princas Čarlis. Vidurinio amžiaus- v 6 i paviliotas iš Sovietų Sąjungos
mokratų partijos laikraščiu. Da ną būtų "nelogiškas".
Karalienė Elzbieta, o mažoji su siunčiamų klaidinančių navigaci
bartinis
Vokietijos
kancleris
didele krūtine, šaukianti : "Ai-1 jos signalų. Triskart, rašo "The
KALENDORIUS
Schmidtas irgi dalyvavo pasitari
— Netoli Floridos iš sudegu riai — tai kiaulės!", b u s prince Sunday Times" tas pats lėktuvas
Liepos 28 d.: Viktoras I Pop.,
muose, kuriuos sušaukė Socialis sio laivo išgelbėti 147 pabėgė- sė Margarita. O ta su didelėm' nuvežė Amerikos tankų atsargi
!
Ada,
Agaras, Atė.
tų Internacionalas liepos 14 d. 1 iai iš Haiti. Daugelį teko pa ausim ir dideliais dantimis — nes dalis į Teherano aerodromą
Liepos 29 d.: Olavas, Marta,
Kancleris pabrėžė, jog atominių guldyti j ligoninę, nes jie be princesė Ana. Daugiau plaukuo liepos 12, 14 ir 17 dienomis. Izra
Mantvydas, Jundilė.
ginklų uždraudimas šiaurinėj Eu maisto ir vandens išbuvo karšto ta su didele nosimi, tačiau gan elis ir Iranas abu paneigė šį slap
ropos zonoj gerokai susilpnintų je saulėje 10 dienų.
Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:15.
gražiais dantimis bus Lady Di. Ji tą biznį, nors laikraštis, pasirem
šiaurinį Nato sparną. Panašias
— Aerodromų eismo kontro neturės karūnos, tačiau gali gau damas šveicaro Andreas Jenni,
ORAS
abejones pareiškė JAV sekreto lierių sąjungos skyriai atmeta ne ti ją, jei bus gera".
šio biznio partnerio, žodžiais, ra
Debesuota su pragiedruliais,
rius Haigas norvegų užsienio rei seniai unijos vadų sutartą darbo
Kai kurie britų laikraščiai gan šo, kad Iranas sumokėjo Izraeliui
kalų ministrui Knu* Frydenlun- sutartį. Grasinama streiku, kuris ciniškai pažvelgia į prezidento 27.9 mil. dol. už amerikietiškų Irano prezidento rinkimuose balsavo ir aįatola Ruboiiah Khomeim tikrasis , laukiama perkūnijos, temperatūI ra dieną 85 1., naktį 60 1.
dui, kai tas lankėsi Washingtone. sustabdytų oro susisiekimą.
vatstybes vada*
žmonos Nancy Reagan vizitą. tanku dalis.

Londonas pasirengęs
princo vestuvėms

GUNDO UŽDRAUSTI
ATOMO GINKLUS

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 28 d.

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI.

PATOGUMO UGDYMAS

KELIAS I SVEIKATA, SS15 So. CalitoraU Ave., Chicago, 111. « C t
JONAS ADOMAVIČIUS,

M.D.

KELIAUTOJO REIKALAI (2)
Prieš
keliaudamas
susi
pažink
su kelionėje
pasi
taikančiais
sveikatos
ardy
tojais — tada lengviau pakelsi
keliavimą.
Mediciniškas
raginimas.
Kelionėje kreipk dėmesį j orą
— lengviau išvengsi su oru
susijusių negerovių. Keliau
tojas dažnai patenka į skir
tingą, kartais net įvairiopą
klimatą. Daugelis žmonių per
ilgesnį laiką pajėgia prisi
taikyti prie bet kokio klimato.
Čia ir susiduriame s u keliau
tojo vargu: jis neturi laiko prisi
taikymui prie neįprastų oro
sąlygų. Jis stengiasi per vieną
dieną pamatyti visa tai, kas
kitam trunka ištisą mėnesį.
Tokiam skubiam keliautojui
gresia šilimos sukeltas nusil
pimas (heat exhaustion).
N e vien šilima kankina
keliautoją — drėgmė jį pribai
gia. Keliautojas turi būti labai
atsargus vietose, kur karštis ir
drėgmė esti didelė.
Persikaitinimo
išvengimas
Apsauga yra geriausia prie
monė išvengti šilimos sukelto
nusilpimo. Keliautojas privalo
atsiminti, kad jis dėl šilimos
gali nusilpti bet kokiame kli
mate — mūsiškame ir tropikiniame, jei jis daug bėgios.
Atsimintina, kad tropikiniame
klimate žmogus nejaučia van
dens ir druskos netekimo, nes jo
rūbai esti sausi. Todėl kiek
vienam keliautojui įsidėmėti
nas žemiau nurodytas gydy
tojo patarimas: šiltame ore
keliaudamas
kiekvienas
privalo gerti daug skysčių.
Ypač daug gertina vaisių
sunkos — kelis kartus per
dieną. Būtina gerai išsimiegoti
— todėl nepatartina trankytis
per naktis. Taip pat žinotina,
kad pavojinga saulintis vidu
dienio saulėje. Jei dėl kurių
priežasčių
keliautojas
turi
lauke dirbti — bėgioti bei
mankštintis, jis privalo nenau
doti vaistų, turinčių savo
sudėtyje Belladonnos (atlipi
no), nes tokie vaistai mažina
prakaito liaukų veikimą. O
neprakaituojąs žmogus daug
greičiau perkaista.
Šiltuose kraštuose keliaujant
būtina padidinti valgomosios
druskos vartojimą. Žinoma,
inkstų ir širdies ligony s privalo
būti labai atsargus su druskos
vartojimu. Jie šiuo reikalu
privalo tartis su s a v o gydy
toju. Tokiems ligonims patarti
na vengti karšto klimato.
Daugelis sveikų žmonių gali
per dieną sunaudoti 15-20
gramų druskos per pirmas dvi
savaites jiems taikantis prie
karšto klimato. Daug skaniau
gerti sūdytą pomidorų sunką,
negu valgyti stipriai sūdytą
maistą. Visi keliautojai perspė
jami nevartoti priediniai drus
kos, jei jie negeria daug skys
čių. Per dieną reikia išgerti nuo
aštuonių iki dešimties puskvorčių (pint) naudingų skysčių —
priklausomai kaip aktyviai
praleidžiama diena.
Ar pakankamai skysčių išge
riama, galima sužinoti iš šlapi
mo spalvos. Jei šlapimas yra
bespalvis — toks žmogus kūne
turi pakankamai vandens. Jei
šlapimas yra gelsvas — toks
keliautojas privalo
daug
daugiau skysčių gerti.
Kada gresia
šilimos s u k e l t a s
nusilpimas

kad pajutęs galvos svaigulį
(dizziness), privalu tuojau ilsė
tis vėsioje vietoje - pavėsyje;
valgyti mišrų - balansuotą —
sūdytą maistą ir gerti daug
naudingų skysčių (negerti svai
galų). Taip pat keliautojai,
ypač moterys turi neišsigąsti,
kai jų čiurnos-pėdos patinsta.
Tai dažnai pasitaikantis reiški
nys, jis dažniausiai per keletą
dienų praeina. Visai kas kita,
kai žmogų ištinka raumenų
mėšlungis. Tokius mėšlungius
sukelia didelis druskos nete
kimas bei nusilpimas dėl gau
saus vandens kūne netekimo.
Tais atvejais gali reikėti kreip
tis pas gydytoją
Saulėje
persikaitinus,
g a l i sugadinti
savas atostogas
Per greit ir per gausiai
kaitinantis saulėje, galima
sugadinti atostogas net ir
mūsų klimate. O kur dar
per ankstyvas odos senėjimas,
odos vėžys — vis tai saulėje
perkaitimo pasėkos.
Patartina šitaip saulintis:
pradėkite kaitintis
saulėje
anksti rytą ir vėlai po vidur
dienio po dešimt minučių kiek
vieną šoną. Kaitinimosi laiką
kasdien didinkite penkiomis
minutėmis. Kaitinantis saulė
je, reikia naudoti gerą, saulės
spindulius išsklaidantį tepalą
(sunscreen lotion). Būkite labai
atsargūs visi šviesiaplaukiai.
Atsargiai kaitinkite saulėje tas
vietas, kurios normalai yra
pridengtos rūbais. Nuo saulės
saugantieji akiniai ir skrybė
lė su plačiomis atbrailomis yra
būtini.
I š v a d a . Geriau išvengti
ligos, negu ja susirgus, gydy
tis. Pakluskime sveikatos dės
niams. Neklusnumas žmogui
skaudžiai atsiliepia. Daugiau
apie tai — kitą kartą.
Pasiskaityti:
Emergency
Medicine, June 30, 1981

dina, o rūkymas dar ir artimui
kenkia, nes tamstos išpūstus
nuodus turi kvėpuoti nieko
dėtas artimas. Taip degini savo
gyvenimo žvakę iš abiejų galų.
Net menkaprotis žino, kad
tokio gyvenimas menksta ir
labai greitai trumpėja. Bet tas
tamstai nieko nepadės kol, kaip
Evangelijos
Paulius, neatgimsi sveikatai — žmoniškam
elgesiui. Jokie gąsdinimai,
peikimai bei pragaru baugi
nimai netarnauja žmogui, kol
jis sava asmenybe netampa
žmogumi. Stenkimės savyje
pažadinti
gėrio
jėgas:
pradėkime dirbti ne vien sau,
bet ir artimui skirtus darbus.
Tik tada padės žinios apie
mūsų sveikatos griovėjus —
vitaminų ėdikus: rūkymą ir
girtavimą.
R ū k y m o ž a l a : kiekviena
surūkyta cigaretė sunaikina
kūne 25 mg vitamino C. Rūko
riui gresia plaučių vėžys, juos
dažniau ištinka širdies smūgis
ir plaučių išsiplėtimas (emfyzema), palyginus su nerūkančių.
Cia ne vieta vardinti visokią
cigaretės žmogui daromą žalą,
nes tamsta nesi parengtas
šitokią tiesą priimti, o žmoniš
kai nusiteikusiam — nė sakyti
nereikia: jis smalos nekis savo
burnon. Rūkoriui reikia labai
gero maisto ir prieš padidintą
kūno d e g i m ą
priemonių:
vitaminų A,C ir E, o taip pat ir
Selenio. Vitamino C jis gali
naudoti po 500 mg keturis kar
tus dienoje. Vitamino E gali
naudoti dvi kapsules po 400
vienetų per dieną. Vitamino A
naudotina 10,000 vienetų kas
dien. Selenio (selenium) po 5P
mikrogramų (mcg) kartą ar tris
kartus dienoje.
Girtaująs savo kūne naikina
vitaminus (ypač B rūšies).
Kalnai maisto Šiame krašte, o
vitaminų stokojančių didžiau
si skaičiai, daugiau tokių nelai
mingųjų čia, negu bet kur kitur
pasaulyje. Alkoholis užima
baltymų vietą ir sutrukdo vita
minų iš žarnų į kraują susi
gėrimą, nors girtuoklis jų ir
labai daug naudotų — nieko
gero jie jam neduos. Todėl
girtuoklius g y d a n t , jiems
vitaminai leidžiami į veną ar
po oda. Mielės turi visas B
vitaminų rūšis — jos naudo
tinos kiekvienam, ypač smuklė
se sėdintiems. Po dešimt gramų
kiekvienas kasdien jų sunau
dokime. Jei tabletės pavidale

Kazys ir Jadvyga Ramanauskai klausosi sveikatos patarimų
Sodybos pažmonyje.
Nuotr. M. Nagio.
DIDŽIAUSI
VITAMINŲ
NAIKINTOJAI
K l a u s i m a s . Kas labiausiai
naikina vitaminus mano kūne,
kad man jų taip trūksta — taip
gydytojas man tvirtino. Mano
dantenos kraujuoja vos tik jas
palietus ir odoje, po menko
sutrenkimo, kraujosruvos atsi
randa. Gydytojas pataria
naudoti visokius vitaminus. Aš
juos naudoju, bet nieko geres
nio nesulaukiu. Gydytojas
pataria nerūkyti ir smuklėje
nesėdėti — bet aš negaliu
iškęsti nerūkęs ir svaigalų
negėręs. Kas man daryti?

Atsakymas.
Juokdarys
pasakytų: eik ir pasikark,
šilimos sukeltas nusilpimas greitesnė ir tikresnė mirtis
(heat exhaustion) keliautojui būtų, negu dabar pamažu
gresia tada, kai jis staiga kankinantis. Juokai šalin:
patenka į labai padidėjusį karš tamsta esi labai sunkus ligo
tį ir drėgmę. Todėl keliaujant į nis, įpratėlis į didelius nuodus.
tropikus, ar arti jų. turi žinoti, Gėrimas tik tamstą vieną sirg-

naudosime mieles (brevver's
yeast), tai po dvidešimt table
čių dienoje suvalgykime. Jei
kruopų pavidale — po du valgo
mus Šaukštus dienoje. O jei
šviežias valgysime (kur naudo
ja kepant pyragus), tai vieną
gabalėlį per dieną. Jas valgy
kime su sriuba, koše ar javainiais.
VITAMINAI
MAŽINA A P E T I T Ą
DEGTINEI
K l a u s i m a s . Kaip atprasti ir
vyrą atpratinti nuo degtinės
gėrimo. Mudu abu tokie — tai ir
mirkstam
svaigaluose:
jis
naktimis, o aš dieną. Darosi
baisus gyvenimas. Patarkit,
kaip man bristi iš tos nelaimės
ir vyrą iš jos ištraukti.
Atsakymas.
Palietei
sunkiausią nelaimę. Tik dalelę
dėtinų pastangų čia suminėsi-
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Popiežius Jonas Paulius II prieš pat pasikėsinimą Šv. Petro aikštė
je.

TIESOS IR GYVENIMO
PRASMĖ
Popiežius Jonas Paulius II
nuo pat popiežiavimo pradžios
palaiko gyvą pokalbį su jauni
mu.
Kalbėdamas
jaunimo
grupėms ir m i n i o m s , jis
dažniausiai atsako į klausi
mus, kuriuos yra raštu gavęs iš
jaunimo organizacijų ar pavie
nių jaunų žmonių.
Jauni žmonės, rašo Šven
tajam Tėvui viena jaunimo
grupė, svajojame apie geresnį,
teisingesnį, švaresnį, broliškes
nį pasaulį, kuriame nebūtų
diskriminacijos ir prievartos.
Ne tik svajojame, bet ir trokš
tame tokį pasaulį sukurti. Kyla
klausimas, ar mums tai pasiJūsų rūpestis sukurti geres
nį, teisingesnį ir broliškesnį
pasaulį, atsako jaunimui Šv.
Tėvas, — jūsų rūpestis ir troški
mas pilnai sutampa su Bažny
čios rūpesčiu, jos troškimu ir jos
nuolatinėmis
pastangomis.
Vatikano II susirinkimas savo
dokumentuose labai dažnai
išreiškia Šį troškimą ir besąly
ginį krikščionių įsipareigo
jimą visomis t a i k i n g o m i s
priemonėmis kovoti, kad šitas
pasaulis būtų vis žmoniš
kesnis, vis labiau vertas žmo
gaus, kuris yra aukščiausioji
vertybė žemėje, paties Dievo
paveikslas ir panašumas. Šis
Bažnyčios troškimas ir įsipa
reigojimas apima visus žmo
nes, nė vieno neišskiriant. Sie
kiant šio tikslo, jokia žmonių
grupė, jokia tauta ir joks pavie
nis žmogus negali būti išskir
tas ar diskriminuojamas.
Siekdami šio tikslo krikščio
nys, Jėzaus Kristaus mokiniai,
prieš akis turi pilną žmogaus
tikrovę, kuri reikalauja pilno
žmogaus teisių pagerbimo, jų
visuotinio realizavimo, užtik
rinimo. Reikia prieš akis turėti
visą žmogų su visomis jo
žmogiškumo
dimensijomis.
Negalima žmogaus apriboti
vien jo medžiaginiais porei
kiais. Negalima
pažangos
matuoti vien ekonominiais
rodikliais. Yra būtina skirti
reikiamą vietą žmogaus dvasi
nei dimensijai, jo dvasiniams
poreikiams bei polėkiams. Juk
žmogus pats save atranda vien
tada, kai jis dvasiškai subręs
ta, kai jo sąmonė pasiekia

me. Texas universiteto tyri
mais remiantis, galime tvir
tinti, kad alkoholikės pelės
nustoja gėrusios svaigalus
tada, kai jos penimos mais
tingu ir vitaminais gausiu
maistu. Tas tinka ir žmonėms,
nes dideli gėrikai ima nesi
domėti svaigalais tada, kai
maitinasi natūraliu maistu ir
vitaminais. Geriausių pasėkų
pasiekiama,
kai
mintama
baltymais gausiu maistu ir
naudojama vitaminų A, D, E, C
ir visus B vitaminus, ypafi B12, B-6 ir B-l. Dar svarbu
naudoti ir Dolomite, Choline,
Inositol. Patariama naudoti
kapsules; iki penkių per dieną
Glutamine (200 mg). Tryptofano trūkumas atima miegą
alkoholikams.Todėl
pataria
ma duoti jo (tryptophan) dide
lėmis dozėmis.

atitinkamo subrendimo, santy
kiaujant su Dievu ir su žmo
nėmis. Kurti geresnį pasaulį,
geresnę socialinę santvarką,
neduodant pirmenybės žmo
gaus dvasinėms vertybėms,
yra tuščia svajonė. Tai gerai
atsiminkite jūs, jaunųjų kartų
atstovai, kurie su pagrindu
trokštate
sukurti
geresnę,
teisingesnę žmonių bendruo
menę, kurie su pagrindu smer
kiate bet kokią prievartą,
priespaudą,
išnaudojimą,
neteisybę, diskriminaciją. Atsi
minkite, kad šio idealo negalė
site pasiekti, jeigu nesiremsite
dvasine
jėga:
teisingumu,
nuoširdžia meile, visuotiniu
broliškumu.
Dėl to jus visus raginu, kalba
popiežius, išmokite pažinti
Kristų!.. Žinokite, kad Kristus
pažįsta žmogų, pažįsta kiekvie
ną iš jūsų labiau ir giliau, negu
bet kas kitas pasaulyje, labiau
ir giliau, negu jūs patys
pažįstate save. Kristus pažįsta
žmogų iki pat jo būties gelmių.
Jo pažinimas yra kupinas
meilės žmogui, meilės kiek
vienam iš mūsų. Mus mylė
damas, jis pats save, savo
gyvybę paaukojo už mus.
Atraskite Kristų ir leiskite Kris
tui jus atrasti. N e kartą jaunas
žmogus yra pasimetęs pats
savyje ir pasaulyje, pasimetęs
visoje aplinkoje, kuri jį supa.
Leiskite Kristui jus atrasti,
atverkite Kristui savo protus ir
savo širdis, savo mintis ir savo
troškimus. P a s i d u o k i t e jo
vadovavimui. Jei norime
pasiekti tikslą, turime eiti
teisingu keliu. Eidami per
mišką ar per kalnus, turime ati
džiai sekti kelrodžius. Jei nori
me laimingai pasiekti idealą, —
kalno viršūnę, turime tvirtai
susirišti su tuo, kuris žino kelią,
kuris yra vadovas. Jeigu nori
me sukurti geresnį, teisinges
nį, broliškesnį pasaulį, turime
palaikyti nuolatinį ryšį su tuo,
kuris pats yra kelias, tiesa ir
gyvenimas, kuris yra tiesos,
teisingumo ir broliškumo vers
mė.

metams
$42.00
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$42.00
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$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.-00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.

PAŽINKIME MA2ĄJĄ LIETUVĄ
(JOS 4*1 METŲ ISTORIJĄ)
Prof. dr. Povilo Kvišnerio stadija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry
čių Pabaltijo etninė praeitis", išteista Sovietų Mokslo Akademijos.
Vertė A. Tenisooas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet Miškininkų
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. m. gyv. primoka 50 centų
(taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 454S W. Ord St„

m.
Tel. ofiso ir buto: Otympic 2-4159

DR. K. 6. BALU KAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medkal Building). Tel LU 5-6446
Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius j»agal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 13 vai. ir 6 8 vai vak. iSskyrus
treč. Sėst 12 rki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

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

Ofs. HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
Tel - GR 6 2400
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
Vai paga! susitarimą pirmad. ir ketv i-4ir
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai Vai oirmad . antrad . ketvirtad trpenktad
3 ik: 7 v p p Tik Susitarus
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255
Namų 584-5527
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ADOLFAS VENCLAUSKAS

KOVOJE SU MILŽINU

OPTCMETRISTAS
2709 West 51st Street

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundės Ave.
Elgin. IH. 60120
Valandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222.236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3 7278

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563 0700
Valandos pagal susitarimą

0R. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akintus ir
"Contact lenses"
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

Knygos turinys paimtas ii oku
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
me aprašo tuometinius įvykius pro
PROSTAT0
CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
vinciniame miestely ir jo apylin
2656
W.
63rd
Street
Valandos
Dagai
susitarimą
kėse kada vyko sunkios partizanų
Vai
antr
1
4
popiet
ir
ketv
5 7 vak
kovos su okupantais ir jų padėjė
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545
jais.
Išleido Akademinio Skautų Są DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195
Gydytojas ir Chirurgas
jūdžio Filisterių skautų sąjungos
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
DR. V. TUMASONIS
OF FAMILY PRACTICE
na su persiuntimu $5,75. Illinoū
C H I R U RGAS
1407 So. 49th Court. Cicere. M.
gyventojai prideda 25 et. valstijos
2454 West 71st Street
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit Vai.: pirm , antrad., ketv. ir penktad. 2-5
mokesčio
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.
Chicago, minois 68629
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Advokatų Draugija
VALDEMARAS B Y L A R K
IR

VINCAS BRIZGYS
Triakį daktarai
2458 W. 69th S t , Chicago, 01
VW toL 7384666
VąfcnfVM pagal • — H M į
aescTtT'TiiBW»tfii;ffrg,,>a!»g.,,rirĮ.iaft

ir 6-7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26M W. M St. CNcago
476-2112

Ofs tel 586 316* namu 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm, antr, tred
ketv 10 iKi 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.

6749 Vest 63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Tel. REliance 5 1 8 1 1

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR S T. CHIRBAN

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6-8 vai vak Tred ir seit
uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 Wett63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr.. treciad.,
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro.
Tel.-778-3400

Politinės viršūnės
-

LAIKO PASIKEITIME

PASTANGOS GELBĖTI VYTAUTĄ SKUODĮ
Iš Amerikos vakarų praneš ta, prieš V. Skuodžio „kalini
ta, kad liepos 18 - 19 d. prie mą ir nežmonišką traktavi
Sovietų Sąjungos konsulato mą". Ji pažymi, kad jeigu V.
San Francisco mieste lietuviai Skuodžiui „bus leista tęsti bado
surengė demonstracijas tikslu streiką ir mirti, tai bus siaubin
atkreipti visuomenės dėmesį į gas nusikaltimas".
sovietų kalinamą
lietuvį,
C. Collins toliau rašo: „Aš
Amerikos pilietį Vytautą Skuo tvirtai tikiu, jog kiekvienas
dį.
žmogus turi teisę palaikyti
Chicagoje gimęs Vytautas savo religinius įsitikinimus ir
Skuodis pernai gruodžio mėne būti savo tautinės kultūros
sį buvo nuteistas griežto reži dalininkas. Šio žmogaus mir
mo kalėjimo bausme už taria tis tegali pakenkti Sovietų
mą „antitarybinę veiklą". O Sąjungos prestižui pasaulyje.
anksčiau šį mėnesį Vakarus Tamstą raginu jį neatidėlio
pasiekė žinia, kad Skuodis, jant paleisti ir išgelbėti jo gyvy
dabar kalinamas Mordovijos bę".
konclageryje, birželio 15 d.
C. Collins yra demokratė,
paskelbė bado streiką.
juodųjų Kongreso narių organi
Kaip pranešė San Francisco zacinio komiteto „(Congressiodemonstracijų organizatorius nal Black Caucus") buvusi
ir Los Angeles įsikūrusios pirmininkė, įtakinga juodųjų
Lietuvių informacijos tarnybos amerikiečių tarpe.
Filadelfiškis R. Stirbys sako,
vedėjas Antanas Mažeika,
demonstracijose prie sovietų jog dedamos pastangos įtai
konsulato dalyvavo apie 200 gauti C. Collins, kad ji prisi
žmonių, daugiausia lietuvių. dėtų prie V. Skuodžio gelbė
Plakatais,
s k a n d u o j a m a i s jimo pastangų, kurių imasi kiti
šūkiais ir kalbomis reikalauta du K o n g r e s o n a r i a i C.
paleisti V. Skuodį iš kalėjimo ir Dougherty ir B. Donnelly.
leisti jam išvykti į Jungtines Lietuvių visuomenė prašoma
Valstybes. Pasak A. Mažeikos, laiškais, telefonais ir asmeniš
trys demonstrantai buvo poli kai kreiptis į C. Collins įstaigą
cijos suimti, vėliau paleisti be Chicagoje ir raginti ją toliau
darbuotis V. Skuodžio labui.
apkaltinimo.
Apie demonstracijas pranešė Kreiptis: Hon. Rep. Cardiss
„United Press International" Collins, Suite 3880, 230 South
žinių tarnyba, vietos spauda, Dearbom Street, Chicago, IL
60604. Telefonas: (312)353radijas ir televizija.
Tuo tarpu iš Philadelphijos 5754.
Vytauto Skuodžio būklė susi
pranešama, jog
Jungtinių
Valstybių Lietuvių jaunimo laukia paramos ir iš JAV
sluoksnių. Antai,
sąjunga savo ruožtu pradeda katalikų
akciją Vytautą Skuodį išlais Baltimorėje leidžiamo katali
vinti iš koncentracijos lagerio. kų savaitraščio „The Catholic
Anot JAV LJS veikėjo Riman Review" liepos 3 d. laidoje
to Stirbio, rugpjūčio mėnesio paskelbtas platus straipsnis
pradžioje numatoma vykti į apie Lietuvos katalikus. Rašo
sostinę Washingtoną, lankyti ma, kaip lietuvių tauta, nepai
Amerikos Kongreso narius bei sant nuožmaus ir nesiliau
v y r i a u s y b ė s p a r e i g ū n u s , jančio persekiojimo, užsi
ieškant talkos V. Skuodį gelbė spyrusiai išlaiko savo tikė
ti. R. Stirbys sako, kad du JAV jimą. Pateikiami paskiausi fak
Atstovų Rūmų nariai — Char tai apie daugelį lietuvių poli
les Dougherty ir Brian Donnel- tinių kalinių, įskaitant V.
ly — parašė laiškus JAV prezi- Skuodį.
dentui Ronald
Reagan,
Šiame straipsnyje plačiai
prašydami dėti visokeriopas cituojamas kun. Kazimieras
pastangas Skuodžiui padėti. Pugevičius, Lietuvių infor
Jiedu taipgi parašė laiškus macijos centro New Yorke
Sovietų Sąjungos komunistų vedėjas. Anot jo, „Vytautas
partijos vadovui Leonidui Brež Skuodis neabejotinai yra užsi
nevui, protestuodami prieš V. tarnavęs dėmesio iš kiekvieno
Skuodžio kalinimą.
katalikų vyskupo, kunigo,
Pasak R Stirbio, Atstovų pasauliečio, katalikų spaudos
Rūmų nariai Dougherty ir ir visos Amerikos visuo
Donnelly paruošė rezoliuciją menės".
Painformavęs apie V. Skuo
JAV Kongresui (plačiau šio
„Draugo" paskutiniame pusi i džio kilmę, veiklą Lietuvoje ir
Šalia to, jiedu yra pareiškę šiuolaikinę būklę, kun. K.
pradėsią pasninką, reikšdami Pugevičius toliau cituojamas:
„Faktas, kad Amerikos pilietis
solidarumą V. Skuodžiui.
yra
nuteistas kalėti septy
JAV Atstovų Rūmų narė
Cardiss Collins, kuri atsto nerius metus sovietų lageryje
vauja 7-tai Illinois valstijos už tai, kad rašė religinę litera
apskričiai, liepos 13 d. pasiun tūrą ir klausėsi Vatikano Radi
tė laišką L Brežnevui, protes jo laidų, turėjo ant kojų sukelti
tuodama, kaip laiške išsireikš visą katalikiškąjį pasaulį".

faktai rodo, jog Vytauto pirm
takai aktyviai reiškėsi Lietu
vai svarbiais etapais. 1863 m.,
t.y. Antrojo Lietuvos sukilimo
prieš Rusijos caro valdžią me
tais jo senelis buvo suimtas ir
išvežtas į Sibirą, kur mirė. O
1918 m. penki jo dėdės ir uošvis
dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose. Tik
vienas jų tesugrįžo.
Savo paskutiniame žodyje
teisme V. Skuodis taip kalbė
jo apie pažiūrų susiforma
vimą: „Kai vokiečiai užgrobė
Klaipėdos kraštą, mes gimna
zistai svarstėme, ką galėtume
padaryti tėvynei ginti. Tada
per kelias valandas pasijutau
subrendęs. Netrukus į Lietuvą
įžygiavo Raudonoji armija,
savo vakarinių sienų išsau
gojimo pretekstu užėmusi visą
Lietuvą. Šis faktas vertė galvo
ti apie Tėvynės ateitį- Nė
vienas Lietuvos sūnus negalė
jo likti abejingas jos likimui...
Norėdami išvengti karinės
tarnybos
nepageidautinoje
armijoje, daug Lietuvos sūnų
išėjo į miškus slėptis nuo
prievartos, — jie buvo pava
dinti banditais. Visa tai maty
damas, aš negalėjau likti
abejingas.
„Be jau minėtų istorinių įvy
kių, mano pažiūroms formuotis
įtakos turėjo ir gilus požiūris į
gyvenimą. Gilindamasis į isto
rinį materializmą, jame radau
daug spragų ir nenuoseklumų.
Filosofinės studijos padėjo
sugrįžti į Katalikų Bažnyčią,
nors prieš tai apie 15 metų
buvau indiferentu. Dabar esu
tvirtai tikintis Katalikų Bažny
čios narys. Jau 10 metų
nesislapstydamas dalyvauju
religinėse apeigose. Kažkodėl
ilgą laiką su tuo buvo taikstomasi, nors mano darbovietėje
tai buvo žinoma".
Aptardamas dabartinę
Lietuvos padėtį, V. Skuodis
pabrėžė per mokyklas vykdo
mą rusinimą ir istorijos
naikinimą. Kaip r a š o m a
„Aušroje" Nr. 26, jis sakęs:
„Sakoma, nori sunaikinti tautą
— reikia pirmiausia sunaikinti
jos istoriją ir kultūros pamink
lus. Ir Lietuvoje, o ypač
Baltarusijoje, šis griovimo dar
bas vykdomas visu uolumu.
Neatsitiktinai buvo išsprog
dinta Gardino bažnyčia, Kry
žių kalnas ir kitkas. Pažymė
tina, kad šie barbariški
veiksmai buvo vykdomi jau po
karo. Ką nepadarė vokiečiai,
padarė rusai".
V. Skuodis taip atsiliepė j
teismo kaltinimą, kad jis išdrį
sęs kalbėti apie nepriklausomą
Lietuvą: „Aš ir dabar tvirtinu,
kad Lietuva būtinai turi būti
nepriklausoma ir privalo rem
tis tarptautiniais susitarimais,
žmogaus teisėmis, konstituci
ja. Lietuvoje turėtų būti daugia-

ėmimų, iš kurių galėtų
pragyventi. Dar sunkiau ėjo
Italijoje, kur ir valdžios nepa
stovumas ir sugebėjimų stoka
prisidėjo prie gyvenimo lygio
susmukdymo iki tokio laips
nio, kad didelė dalis italų buvo
bedarbiai, dirbantieji nuolat
streikavo, valdžioje atsirado
korupcija ir vienų kitais
nepasitikėjimas.
Pagaliau Vietnamo karas,
arabų gazolino nepaprastas
pabranginimas, prekybos ir
pramonės nežabota konkuren
cija beveik prie bankroto pri
vedė didžiąsias Amerikos,
Vokietijos ir Prancūzijos fir
mas. Juo blogiau, kai ta konku
rencija paskatino net ginklų
pardavimą tokiems kraštams,
kurie savo namuose vedė ir
tebeveda pilietinį karą. Kovos
vienoje vietoje didino nesutari
mus ir tarp didžiųjų pramonės
kraštų, kurie taikos vardu leido
žudytis vieniems kitus, kaip
Libane, Irane, Afganistane
prieš sovietinę invaziją. Neža
bota laisvė be atsakomybės
išugdė terorizmą, sunaikino
taiką ir ramybę, atnešė ekono
minės gerovės susmukimą ir
Amerikos vardu daugiau baimės žvilgsnį į ateitį.
kalba valstybės sekretorius A.
Haig, duodamas diplomatiš
kus pranešimus iš konfe
rencijų. Prezidentas tuo tarpu
Iš viršūnių konferencijos
tik pasisako savo nuomonę,
kurią jis viešai skleidžia ir Bal prasikiša nesutarimai daugiau
tuosiuose rūmuose. Nuotrupos pasako, negu vieni kitiems
Vytautas Skuodis
iš pirmo naujų prezidentų — šypsniai. Ne be reikalo Ameri
Kun. K. Pugevičius apgailes Ūkimą. Jis rašė: „Šiuo laišku
Reagano ir Mitterando — susi kai priekaištauja vokiečių
kancleris,
senas
politikas,
Heltauja,
kad Lietuvos katalikų užtikrinu Jus, Pone Prezi
tikimų težinomos, kad jų
mut
Schmidt,
kad
čia
dirbtinai
pastangos per „LKB Kroniką" dente, kad nors ir kokie sunkūs
pokalbiai draugiški, bet pažiū
ir kitais būdais atkreipti pasau išbandymai manęs lauktų atei
ros skirtingos. Nieko negirdėti iškelti dideli procentai už
lio dėmesį į religinį persekio tyje, visada pasiliksiu išti
nei italų, nei Bendrosios rinkos banke laikomus ar skolinamus
jimą Lietuvoje nėra susilaukę kimas žmogaus teisių gynimo
atstovų, bet galima manyti, pinigus smukdo Europos kraš
deramo dėmesio. Jis skatina principams, tuo pačiu apgin
kad jie taip pat turi europinę tus, nes sulaiko privačią inicia
tyvą
imtis
didesnių
užmojų
ir
„The Catholic Review" savait damas savo gimtinės JAV ir
pažiūrą — pirmiau žmogus, o
suteikti
darbininkams
darbo.
raščio
skaitytojus „protestuoti tėvynės Lietuvos garbę. Tegul
paskiau tik su jo pagalba eko
Amerika,
kovodama
prieš
prieš
sistemingą
žmogaus mano auka sustiprina naujus
nominės krizės mažinimas.
infliaciją,
nori
imtis
priemonių
teisių
pažeidimą,
kurio
pavyz kovotojus už žmogaus teisių ir
,. Šiuo metu viršūnių — prezi
net
bedarbių
didinimo
sądžiai yra Skuodžio ir kitų atve demokratinių laisvių įgy
dentų ir ministrų pirmininkų
jai".
vendinimą dabartinėje Lietu
— susirinkimas ir ekonominių skaiton. Tuo tarpu vokiečiai ir
voje".
reikalų visa plotme aptarimas prancūzai geriau nori net
V. Skuodis gimė 1929 kovo 21
turi didelę reikšmę ateičiai. Bet sukurti darbininkams naujų
Chicagoje, pakrikštytas Auš
Netrukus, t.y. 1980 m. sausio
tikrai jis neturės lemiamos darbų, nors tuo infliacijos ir
ros Vartų lietuvių parapijos 9 d. Vytautas Skuodis buvo
r e i k š m ė s n e i i n f l i a c i j a i nepažabotų. Tos pačios ekono
bažnyčioje. Krikšto metri saugumo suimtas. Keletą dienų
sumažinti, nei piniginiam minės politikos, kaip ir
kuose yra pažymėti keli vardai prieš tai jis buvo atleistas iš
vienetui išlyginti, nei fabri Amerika, laikosi Anglija, kon
ir pavardės — Benedict Scott, pareigų Vilniaus Universitete,
kams ir kitai pramonei daugiau servatorių valdoma. Jų prog
Vytautas Benediktas Skuo kur dirbo docentu, ir buvo
pelno gauti, nei bedarbiams rama — įstatymais ir taupymu
džius ir Vytautas Skuodis. Universiteto visuomeninio
tinkamų darbų parūpinti. Šis sulaikyti infliaciją, o tada
Save jis laiko JAV piliečiu, ką gamtos apsaugos fakulteto
klausimas yra toks sunkus, kad ieškoti darbų tiems, kurie gali
pažymėjo 1979 m. lapkričio 28 vienas steigėjų ir vadovų.
jam išspręsti reikia suderintos dirbti.
d. laiške tuometiniam JAV
Vytautas Skuodis, drauge su
visų „didžiųjų" ne tik ekonomi
prezidentui
Jimmy
Carter.
Kai
kitais
dviem rezistentais
Antras priekaištas, kuris
nės krizės, bet kartu ir žmonių prasikiša pro ekonominės
rašė laišką JAV prezidentui, V. Gintautu Jiešmantuir Povilu
pragyvenimo klausimo spren viršūnių konferencijos tylą, yra
Skuodis jau buvo kelis kartus Pečeliūnu, buvo teisiamas 1980
dimo.
tardytas, jo bute padaryta kra m. gruodžio mėnesį Vilniuje.
Amerikos neskubėjimas tartis
ta, kurios metu konfiskuotas „LKB Kronika" ir „Aušra"
su Sovietų Sąjunga dėl ginklų
dar neužbaigtos
knygos plačiai aprašė teismo eigą ir V.
* * *
kontrolės ir prekybos. Europos
„Dvasinis
genocidas
Lietu Skuodžio pasakytą žodį, kuris
valstybėms sovietai yra pašo
voje"
rankraštis.
atskleidė kaltinamojo pasaulė
Ekonominė krizė kilo ne per nėje ir graso visa savo jėga.
Savo laiške JAV prezidentui žiūrą.
vieną dieną ir ne per vienerius Amerikai ji yra toli. Europa
ir kariuo
Vytautas Skuodis nujautė savo
(Nukelta į 5 psl.)
Skuodžio šeimos istorijos
metus. Jos priežastys sunkiai apsiginklavimo
nusakomos, nes jų tiek daug, menės sustiprinimo turėtų
kad vienu atveju veikia vienos, laukti iš Amerikos. Amerika
žymenį „registruokite kriminalistus, ne ginklus".
kaip girtos bitės, išsklidote po visas valstijas ir
kitu — kitos, vis po truputį turėtų dar šiek tiek laiko pasi
— Kodėl? — nustebo Vincas, pamatęs šitą drįstate gyvenimą kaltinti. Būk patriotas!
silpnindamos pajėgumą pra ruošti.
žymenį ant tėvo automobilio lango.
— Donkichotiška kova su malūnais, — nukošė
gyventi iš savo darbo ir išlai
Reikia manyti, kad nesku
— Amerikietiško konservatizmo deklaracija, — įpykęs Feliksas. — Trečiai kartai tas metodas atro
kyti šeimą. Geras gyvenimas bėjimas tartis nėra tik grėsmė
paaiškino tėvas. — Gaila, neprirašyta — registruo dys proistorė.
išpaikina žmones — jie gyvena Europai, bet noras atsinaujinti
kite ir politikus.
JURGIS GLIAUDĄ
— Ketvirta karta atgims, — suriko tėvas.
šia diena. Kai gyvenimo lygis ginkluote ir techniniu bei techKartą
Feliksui
jis
parodė
akimis
lietuvišką
tri
— Palaiminti širdyje grynieji, — kirto Felikas. —
8
paslenka žemyn, daugeliui sun n o l o g i n i u
pasiruošimu.
spalvę prie ugnyno.
Leisk abejoti. Abejoti leidžiama ir matematikoje.
1
ku prisitaikyti prie naujos Amerikos ginklavimosi biu
— Dėkui, — atsakė Vincas, — ir neužmiršk, kad
— Kada nors pakviesiu jus, kaip buvusius
— Man su Vincu lengviau kalbėtis, — pasakė
situacijos, pataupyti ateičiai, džetas yra smarkiai padi to viso lituanistinėje mokykloje nemokė.
skautus, pabučiuoti vėliavą ir pareikšti ištikimybę. tėvas. — Vincas dažnai su manimi.
pasirūpinti bent ilgesnio laiko dintas, kad sovietai žinotų, jog
— O kaip buvo Lietuvoje? — nepasidavė tėvas. —
— Ištikimybę kam? — paklausė Feliksas, nes
Feliksas pakilo iš vietos:
tarpio užsitikrinimu. Kai visos tariasi ne su silpnesniu ar lygiu Kas ten valstybės meno mokė? Tokio amžiaus, kaip tėvas nebuvo sakinio baigęs.
— Tėte, juk matai, juk girdi, aš kalbu su tavimi
jėgos buvo sutelktos į erdvės partneriu, bet su stipresniu, tu, vyrai Lietuvos konstituciją rašė. Jūs kas?
— Ištikimybę lietuvybei, — buvo atsakymas.
gryniausia lietuvių kalba. Aš lietuviškus leidinius
programą, tai dešimtys tūks k u r i o p a s i v y t i n e g a l ė s . Sekluma!
— Tėte, — nuolankiai pasakė Feliksas, — mes gi prenumeruoju. Aš lietuviškus renginius lankau. Ar
tančių specialistų turėjo gerą Amerikos tikslas sukontroliuo
patriotai, tokie, kaip tu. Lankome, kai pasitaiko, lietu tai nėra konkreti pergalė lietuviškame fronte?
Zenonas
Rikantas
smagiai
gardžiavosi
saldžiu
pragyvenimą. Bet kai šis reika ti puolamuosius ginklus, ypač
viškus renginius, laikraščius skaitome. O viskas taip
Ironijos bangelė persirito Felikso sąmonėje, kada
las, buvo susiaurintas, tie tūks atominius užtaisus, ir palikti vynu, o nuotaikoje buvo kartėlis. Jis mėgo atrasti praskydo. Argi vis ieškosime spaudoj, kurioj pastogėj
atminty
senų
vokiškų
patarlių
ir
dabar,
spręsdamas
tančiai turėjo ieškoti kitų gynimosi priemones, .kurios
pensininkai kugelį kepa? Juk toje sferoje, kur tenka jis važiavo namo. Kada Dovas Vingra kalba su juo
darbų, nes astronautika buvo reikalingos priešiui atgrasinti apie skirtingų etninių generacijų susidarymą, norėtų būti dieną iš dienos, etniniai mūsų klausimai atrodo apie savo kampuoto gyvenimo akstinus ir atoslūgius,
rasti, kur čia „ist Hund begraben"?
palikta nuošaly.
tiek iŠ lauko tiek ir iš vidaus.
kaip keistos gyventojų grupelės pomėgis. Tiek kartais jie kalbasi angliškai. Taip abiem patogiau. Tokiam
Vaikai,
tėvų
varomi,
nešoko
ansambliuose
taip
Šiuo atveju Amerikos ir Eu
Ir tai buvo ne tik Amerikoje
profesinių rūpesčių, kad tai žmogų nuo kojų nuvaro. pasikalbėjimui anglų kalba patogesnė — sakinys
atsidavę,
kaip
šoko
jis
ir
jo
amžininkai.
Kokiu
būdu
daug nusakantis ir pilna turinio faktūra. Metaforos
ar Sovietų Rusijoje. Tai buvo ropos išsiskyrimas nuomonėse
Feliksas aiškino nuoširdžiai. Jis žinojo, ką kalba, talkina sakyti pilnai ir vaizdingai. Argi bus lengva
susidarė
plyšiai,
pro
kurių
vieną
įsmunka
į
vaiko
sielą
Prancūzijoje, tai buvo Angli yra suprantamas. Bet tai jau
ir tuo tikėjo. Jis norėjo susipratimo su tėvu, bet tėvas
joje, nors ir kitose srityse. Dau naujas klausimas, kuris eko amerikonizmas, o pro kitą, kaip iš pradurto baliono, sūnumi netikėjo. Argi nėra galima rasti valandžiu stvertis lietuvių kalbos, laužytis pro jos sintaksines
gelis liko be darbo, o pinigai, jų nominės krizės nesumažintų. išeina, išgaruoja įpumpuotas lietuviškumas? Vaikai kės būti aktyviu etniniame fronte? Jis nesugalvojo, barikadas, kada gyvenimas verčia nagrinėti giliąją jo
gyvenimui nenori jaustis etnikais ir pasitikėti tėvų idėjomis ir kaip konkretizuoti etninės veiklos turinį: lankyti esmę?
per daug leidžiant, vis smulkė Ekonominiam
reikia sutarimo, iliuzijomis. Nenori ir tiek!
„Tėvų kalba", praskrido sarkastiška mintis.
jo. Uždarbiai dirbančių žmo pagerinti
parengimus, skaityti spaudą, kur nors piketuoti. Apie
nių dideli, bet daugelis turėjo protingo darbų paskirstymo,
Taip jis kankinančiai spėliojo, o vis tik laukė, kad piniginę paramą jis negalvojo: vaikas turi pinigų ir „plakatiškumas. O gal ne taip? O gal kaip aksioma?".
prisitaikyti prie socialinių infliacijos mažinimo ir darbų vieną gražią dieną sūnūs parves jam marčias: links tai atsikabinimas!
Klausimas kaip Gordijaus mazgas. Tėvas griež
pašalpų, nes darbų gauti ne žmonėms parūpinimo. Jei pa mas, smagias, šviesiaplaukes lietuvaites. Tada jis
tas,
bet tėvas...
Feliksas laikė tėvo nusiteikimus senos kartos
galėjo. Vokietijoje net daugiau vyks rasti receptų šiai ligai bibliškai pakels rankas ir sukalbės maldelę: išsipildė, užsispyrimu ir užvožė tėvui:
Feliksas lankė tėvą, nors kelionė greitkeliu truko
kaip šimtas tūkstančių buvo gydyti, turės juos naudoti visi. dabar į Tavo rankas galiu atiduoti savo patenkintą
— Jeigu aš atiduosiu visas savo jėgas visą valandą. Jis vengė kalbėti apie etninį užsi
svetimšalių darbininkų. Pas Ir nuo to priklausys viršūnių sielą...
miražiniam etniniam frontui, aš pralaimėsiu kar darymą. Kelis kartus jis buvo apsisprendęs rečiau
kiau reikėjo juos ne tik paleisti, konferencijos rezultatai. Kitu
lankyti tėvą. Bet tėvas buvo vienišas. Jį reikia
Norėdamas būti pabrėžtinai konservatyvus ir jeros fronte. Aš sustosiu tuštumoje ir stagnacijoje.
bet ir laukti, kad grįžtų į savo atveju ji liks tik paprastu veikti kitus „amerikonus", tėvas įsirašė į „šau
— Betgi mes, tavo amžiaus būdami, judėjome, kalbinti.
tėviškes,
—
p a t i e m s pokalbiu.
namųjų ginklų savininkų draugiją", nusipirko me spurdėjome, buvome veikėjai, — nesutiko tėvas. —
vokiečiams pritrūko užsi(Bus daugiau)
P. S. džioklinį šautuvą ir ant savo automobilio priklijavo Mes ketinome būry gyventi ir taip laikytis. Jūs gi.

Ne kartą jau buvo susi
rinkusios pramoninių vals
tybių politinės viršūnės. Jų
susirinkimo tikslas — page
rinti gyvenimą, išlyginti išlai
das ir pajamas, sulaikyti eko
nominę krizę ir paprasto
žmogaus gyvenimo lygio smu
kimą. Kokių rezultatų davė tie
susirinkimai, būtų sunku net
aptarti. Bet vis dėlto yra pasi
dalinimas mintimis, paro
dymas kiekvieno krašto naudojamų
priemonių
ir
mėginimas bendromis pajė
gomis ekonominius sun
kumus, kurie jau keleri metai
k a n k i n a įvairius k r a š t u s ,
pašalinti ar bent sumažinti.
Atrodo, to paties tikslo siekė
pramoniniai k r a š t a i savo
pirmūnus atsiuntę į tokį susi
rinkimą Kanados sostinėje
(Htawoje. Iš lauko žiūrint, tie
susirinkimai eina draugiška ir
vieninga dvasia. Diplomatai
šypsosi, vieni kitų nebijodami
ir nesivaržydami. Bet giliau pa
žvelgti negalima. Čia posė
džiai yra uždari, pranešimai iš
posėdžių blankūs, sprendimų
nematyti.

ATOLAS —
KORALŲ SALA

DRAUGAS,

dienia, 1981 m. liepos mėn.

Isiskyrė a. a. Marija Radavičienė
(Radavich), sulaukusi 9 0 metu
amžiaus. Jos vyras a. a. Kazimie
tėve, — pasakė berniukas — jums ras Radavičius jau buvo aiksčiau
Cambridge, Mass.
nereikia čia gyventi, kad mylėtu- miręs.
Velionė buvo gimusi Vilniuje, UNIJOMOJAMA — FOR B E N T
mėt Kristų. Dabar Kristus yra
KUN. S. SAULĖNAS
kiekvienoje šalyje, kur jj žmonės Lietuvoje, kaip Marija Butanytė.
ŠVENTOJO]
ŽEMĖ]
IŠNUOM. 4 kamb. Brighton Par
myli. Kur mes bebūtumėme, mes Į Ameriką atvyko 1908 m , ir ap ke butas siuaugusies. Skambinti
sigyveno visam likusiam gyveni
Cambridge Nekalto Prasidėji esame Kristaus žemėje.
tarp 11 vai. ryto ir 2 vai. popiet
m o Lietuviu parapijos klebonas
tel. 254-2089
Ar galite įsivaizduoti, kad mesi m u i N e w Britain, Conn. Ji čia
kun. Simeonas Saulėnas aplankė Cambridge, Mass., Nekalto Prasi! P ^ u s e Sv. Andriejaus lietuviu
Egiptą, Jordaną, Šventąja Žemę, dėjimo parapijoje easame Švento- i ^ a P Į J a i " . b u v o
nuoširdi Šv.
Graikiją ir Graikijos salas. Šven je Žemėje. Mes čia priimame j * 0 ? n 1 0 į™1?™ nare. Palaidota
MlSdOLLANfiOUS
tose vietovėse jis meldėsi už savo Kristaus Kūną ir Kraują. Jis čia I b i r z d i o » d ; • š v - Andriejaus
parapiečius. Grižęs kun. Saulė gyvena mūsų altoriuje. Parapie- j P"apijos bažnyčios po pamaldų, IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllItlIHIUlUIIIII
nas pamokslo metu pasakojo, kaip čiai buvo laimingi, kad ju klebo-! kuriąs atlaikė klebonas kun. J. {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
vienas amerikietis kunigas nuvy nas, pasiilsėjęs ir atsigavęs Šv. | Rikteraitis, C t Mary's kapinėse. iŠ mūsų sandėlio.
ko studijuoti tas žemes, kur mūsų Žemėje, atnešė jiems nauju min ! Nuliūdime liko trys sūnūs — OOSMOS P A B C E L 6 E X P » E S e
Viešpats Jėzus gimė ir gyveno. čių, kad mūsų parapija yra irgi Į Anthony Radavich, gyv. Ken- 2501 W. «Mh SU, Chicago, IL «M2S
Kunigas susidraugavo su berniu Šv. Žemės dalis. Ačiū jam už tai. ' singtone, Domininkas Radavich
SIUNfTINIAI 1 UETUV*
ku, kuris kunigą mokė arabiškai,
E. V. I — N e w Britain, Conn., ir FranTeL — 925-2737
! eis Radavich, Fairborne, Ohio,
Komp. G. Gudauskiene su Los Angeles lietuvių jaunimu, atlikusiu programą. rodė jam įvairias vietoves.
Vytautas Valantinas
— T u esi laimingas berniukas,
dvi dukterys — Stella Zylonia,
galėdamas vaikščioti tais keliais, New Britain, Conn,
gyv. Meriden, Conn., ir Helen miimiimmniminiiiiiimiiiuiiHiiHHini
kuriais Kristus vaikščiojo, — pa
Igras — Dearborn, Mich., taip
MIRĖ M.
RADAVIČIENĖ
sakęs amerikietis kunigas. Atsa
pat dešimt anūku ir proanūkŲ.
kymas tikrai buvęs keistas, — Bet
Birželio 24 d. s u šia žeme at Teilsisi ramybėje.
r.
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir
dimai Ir pilna apdrauda.
kitus daiktus. Ir i i toli miesto leiŠtai praėjo jau vienas kitas de- tų darbo pradėti, neturėdama kePriimame MASTER CHARGE ir VISA
šimtmetis, kai J. Kapočius, pri liu tūkstančiy prenumeratoriŲ. Ir
Telaf. — W A 5-*0W
tariant Amerikos Lietuviu Bend toliau būtina sužinoti, koks skai
M. K. Ciurbonk
aaaunutaa Andrius Kuprevičius:
ruomenei, talkininkaujant lietu- čius turinčių Enciklopediją norė1 Muzikos bruožai NO 1
1.
Bėkit,
bareliai
viams mokslininkams ir remiant j tu užsisakyti papildomą tomą.
NAMŲ APŠILDYMAS
2.
Preliudą*
F.
MoD
7. Muzikos bruožai KO 4
plačiajai visuomenei aukomis ar Taigi, trumpai suglaudus, gali3. Preliudas H. Moū
8. Muzikos bruožai NO S
įstatau naujus pečius ir vandens šil
užsiprenumeruojant
leidžiamą ma pasakyti, kad papildomo En4. Preliudas B. Mofl
9. Muzikos bruožai NO f
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
Enciklopediją,
atspausdino 36 ciklopedijos tomo išleidimas tu
5. Noktiurnas Os 1*4
SftPRM
Kate 16.00
pečius į gazinius.
tomus. Čia tenka paminėti, kad rės priklausyti tik n u o prenume
Birute
Pūkelevietute,
PASAKOS
ALBTN BANYS, Telef. 447toks plačios apimties darbas — ratorių skaičiaus. Savaime aišku,
ANTRIEJI ŽIRGINĖLIAI
Enciklopedijos
išleidimas liko kad prenumeratorių skaičius gali
naudingas lietuviškai visuomenei, turėti lemiamos reikšmės, bet
aaeasac:
I pus*
n pase
ypač priaugančiam jaunimui, ku šiuo atveju, kaip ten bebūtu, rei
VASAROS PASAKA. KALĖDŲ DOVANA
KLEMENTINA ir VALENTINA, RIMAS PAS KĘSTUTI
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ris Lietuvos
nepriklausomybės kia ieškoti išeities.
DAINOS IR MUZIKOS PALYDA — Faustas Strolia. Smuiko grojo — Anonsas Paukštys..
ir kitus kraštus
nespėjo pažinti. Ji galės labai
Compatibie Stsreo
Kaina $6.00
Pirmiausia tenka prisiminti,
daug pasitarnauti, ypač lietuvy
NEDZINSKAS, 4050 Archer Avanue,
kai prieš keliolika metu čia Ame
LIAUDIES GIESME Nr. XTV
bės išlaikymui.
Chicago, I1L 60632, teL 807-5960
rikoje lietuviai, neturėdami nei
Tėviškes
Lietuvių
Evangelikų.
Liuteronų
Parapijos miSrus choras. Diriguoja Jurgis LampsatU. Vargonais pa
Cia šio darbo sumanytojui ir
santaupų, nei didesniu pajamų,
lydi prof. V. Jakubenas.
leidėjui J. Kapočiui buvo gana ne
pajėgė išleisti Lietuviu Enciklo
I
pusė
Ullllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllliui
lengva našta, kuriai nugalėti rei
pediją, kai kitos tautinės grupės
1.
PRANAŠE DIDIS... Tradicinė giesmė. Žodžius paruoSė Dr. VydOnas
kėjo didelių pastangų. Čia nerei-1
M. A. $ I M K U S
2. TYLOJ TU ŠVENČIAUSIAS... Harm. Prof. Vladas Jakubenas
nieko panašaus nėra padariusios.
kia ir aiškinti, kad tokiu būdu
INCOME
TAX SERVICE
3.
O
KAD
AS
JI
REGĖČIAU...
Harm.
Prof.
Vladas
Jakubenas
Šiandieną jau turėdami reziden
Enciklopedijos leidėjas J. Kapo- į
NOTARI PUBUC
4. SIELOS YR IŠGANINGOS, Valteris Banaitis
cijas ir milijoninius fondus ne
čius savo pasiryžimu ir plačios ap j
4256 S. Maplevtrood, teL 254-7450
5. I AKIS MUMS MIEGAS TRAUKIAS, Valteris Barnios
galėtume skųstis, kad tokio papil
8. DANGAUS SAULELĖ MIELIAUSIA, Harmoniz. Valteris Banaitis
imties darbu pasistatė sau pa
Taip pat daromi VERTIMAI.
domo Enciklopedijos tomo ne
GIMINIŲ UkvUttzoai. pUdoml
minklą, kuris visuomet bylos lie
II pusė
PILIETYBES PRAlTMAI Ir
begalėtume išleisti. Ar nereikėtų
tuviškoms kartoms, kaip lietu
kitokį* blankai.
1. TAU ŽEMINAUSI MANO SIELA... Harm. Valteris Banaitis
pagalvoti, kad, Enciklopedijos pra
2. KAIP NIEKINGAS PRAPUOLINGAS, Harm. Valteris Banaitis
viai, išgyvenę savo valstybinės
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiinifiiiiitiiiuiiiiiiitiiiuii
dininko J. Kapočiaus perdaug
3. GERĄ KOVĄ IŠLAIKIAU, Prof. VL Jakubenas
nepriklausomybės netekimą, pa
4. JAU SU DIEVU GYVENKITE, Valteris Banaitis
neapsunkinus didesnę ar mažės
iiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiimiiiiiuiiiuiiimiit
tys atsiradę svetimame krašte ir
5. DIEVE, TU MANO GYVYBE, Prof. VL Jakubenas
nę atsakomybės dalį pasiimtu kad
kenčiančios nuo okupanto pries
Kaina $8.00
ir Lietuviu fondas. Kitaip tariant,
paudos valstybės, lietuvybės nėra
m
jei prenumeratorių skaičiaus ir
pamiršę.
neatsirastu pakankamai, tai dėl
Lietuviškų dainų h? operų arijų rinkinys:
Kaip jau žinoma, leidžiamos
Apdraustas perkraustymas
Ipusė
to papildomas tomas neturėtų
Enciklopedijos visuomet laikas
1.
Sviesi
naktis
mėnesiena.
Liet.
liaudies
daina.
Atliko
vok.
ansamblis.
Dir.
K.
Kaveckas
būti nespausdinamas.
Įvairių atstumų
^juo laiko yra daugiau ar mažiau
2. žaliojoj lankelėj. Liet. liaudies daina. įdainavo A. Lietuvninkas
Žinoma, čia bus nuomonių,
Tel.
3
7
6
- 1882 arba 376-5996
papildomos. Toks klausimas iš
3. Apynėli žaliasai. Liet. liaudies daina. Harm. J. Dambrauskas. Idain. Liet vok. ansamblis
kad nors lietuviškos organizaci
4. Vestuvinis choras iš 1 v. op. Marytė. Atlieka Liet. Op. choras. Dir. A. Žiūraitis
kyla ir dėl Lietuviu Enciklopedi
flIlIlIlIlPIlIlIlHIIIIIUIIIIIIUllUlUlIlIlIlIlIL
jos ar fondai turi santaupų, bet
5. "ALUTIS CHORAS" ii op. Marytė I v. tąsa Atlieka liet. Op. choras. Dir. A. Žiūraitis
jos, kurios leidėjai laiko reikalin
8. IigrĮsiu tiltelį. Liet liaudies daina. Idain. A. Lietuvninkas
turi ir išlaidy. Kelionės, susirin
gu artimoje ateityje išleisti pa
10% _ aO% — S0% pigiau mok
kimai, nusifotografavimai, kad ir
U pusė
pildomą
Enciklopedijos tomą.
ui apdrauda nuo SSJSSB1 tr
1. Lineli rauna ne viena. Liet. liaudies daina. Idain. Liet. vok. ansamblis. Dir. J. Švedas
Baltuosiuose Rūmuose surišti su
bUlo pas
Tačiau čia susiduriama su kai
2. Eina Meškinas. Harm. P- Oleka. Liet. liaud. daina. Idoin. A. Lietuvninkas
išlaidomis, siekiant išlaikyti lie
kuriais neaiškumais ir būtent,
t. Kukavo gegutė Liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus. Idain. R. Marijošius
FRANK
ZAP0LIS
tuvybę. Tačiau klausimas Lietu
jei papildomam tomui darbuoto
1. Ai nueisiu. Liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus. Įdain. R. MarijoHas
vių Enciklopedijos papildomo to
3208y2 West 95th Street
3. Ii rytų salelės ir Palankėj, palankėj. Liet. liaud. daina. Idain. A. Sabaniaoskat.
ju ir medžiagos nestigtu, tai gali
mo reikalu neturėtų būti paliktas
8.
Sėdžiu
po
langeliu
ir
Eik,
sese,
namo.
Liet.
liaud.
daina.
Idain.
A.
Sanamausrss
Telef. 6 A 4-8654
susidaryti dideliu sunkumu su
nuošaly.
33ft LP.
Kaina $8 00
spausdinimo išlaidomis. Pirmiau
P R A N A Š E
D I D I S
sia sakoma, kad leidykla negalėSalietis

MOŠŲ KOLONIJOSE

Lietuviu Enciklopedija ir tolimesnis
jos likimas

CLASSIFIED ADS

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

rodo, kad JAV mokslininkai kas
Pirmieji Mafia kriminaliniai
met laimi didesnę d?lį skiriamų
veiksmai pasirodė po II pasauli- i
Nobelio premijų. Labdaros srity
nio karo 1945 m., kada Amerika j
je Amerikos niekas nenugali, nes
pradėjo gyventi nepaprasto gėrioi
kasmet badaujantieji kraštai su
erą ir pramonės bei biznio kom- i
silaukia milžiniškos materiali
panijos pradėjo staigiai turtėti, j
nės paramos.
Antras nuosmukio periodas pra- j
sidėjo 1970 m. Vietnamo karo
Žengiant Amerikai į 21-jų šimt
metu, JAV kariuomenei įklimpus metį, jai reikalingas atsinaujinikare ir skolose. Doleris buvo nu i mas, geresnių
mokyklų, kurios
vertintas ir p vertės kritimas jau galėtų suteikti jaunimui daugiau
čiamas ir šiandieną. Šiame nuo į idealizmo ir dinamizmo. Mater
smukio laikotarpyje Mafia tiek ialinių išteklių Amerika turi pa
sustiprėjo, kad viešai pradėjo kiš kankama', tik trūksta vadų.
tis į ekonominį gyvenimą. Ryš
P. I.
kus pavyzdys yra dainininko
Frank Sinatros kritimas, kurį da
bar rehabilitavo prez. Reagan ir
Gyvenimas — jaunystėje yra
Leido vėl grįžti į lošimų biznį, klaidžiojimas, subrendimo amžiu
La s Vegas.
je — kova, senatvėje — apgailes
tavimas,
Amerikos praeitis yra grįsta
žiaurumais — išnaikinant indėB. Disraeli
:

Tėviškės lietuvių Evangelikų Liuteronų Parapijjos Cho ras, Dirig. Jurgis T •mpanfh
[pusė
1. Kantata PRANAŠE DIDIS. Pagal lietuvių evangelikų liaudies giesme mliriam chorui, sopranui ir baritonui
(solo) su fortepionu VL Jakubenas. Sopranas V. Grigedutytė, baritonas . Gružas.
n pusė
1. VISA KAS GYVA GARBINA JI - 150 psalmės Fr. Sficber.
2. NUO PAVASARIO DVELKTMO (žodžiai paimti i5 evangelikų giesmyno), muzika i! operos "Orpheo ed
Eurdtee" — Ch. W. Ghjck.
3. VAKARINĖ LIAUDIES GIESMĖ, harm. P. Miediulu.
4. IŠTREMTŲJŲ GIESME ii "Nabucco" - G. Verdi.
f. TIESOS DVASU (Sekminių giesmė) Fr. Scbbert.
LP 33V4
Kaina $6.00
MES PADAINUOSIM
Atlieka L.T.M. Ciurliardo Ansamblis. Dtr. A. Mikulskis. Sterao Hl Fidelity.
Ipusė
1. KURTELIAI SULOJO. MiSrus choras su kanklių orkestru ir lumzdeliais.
2. PASVARSTYK, ANTELA. Dzūkų tarme atlieka mišrus choras su kanklėmis ir lumzdeliais. Solistai: Aldona
Stempužienė ir Vaclovas Verikaitis.
3. AUDŽIAU, AUDŽIAU. Moterų choras su kanklių orkestru.
4. NAMO. Laisvai stilizuota Juozo Strolios. Vyrų choras.
5. AS NUSIEICIAU I KLAIPĖDUZĘ (Baladė). Mišrus choras su kanklių orkestru lumzdeuais. Solistai: Aldona
Stempužienė ir Aleksandras Liutkus.
8. AUGO PUTINAS. MiSrus choras.
7. VAIDILUČIŲ MALDA. Moterų choras su kanklių orkestru. Solistas: Vaclovas Verikaitis.
8. UZ JŪRELIŲ. UZ MAREUŲ. Mišrus choras su kankini ork. ir lumzdeliais. Solistė Aldona Stempužienė.
II pusė
1. CIA KRAŠTAS LIŪDNAS. Harmonizuota Juozo Žilevičiaus. Mišrus choras so kanklėmis
2. PIEMENAITĖS DAINA. Moterų choras su kanklių orkestru. Sol. Aldona Stempužienė.
3. AR VEJAI PŪTĖ. MiSrus choras su kanklių orkestru. Sol. A. Stempužienė tr V. Verikaitis.
4. MES PADAINUOSIM. MiSrus choras.
5. SIUNTĖ MANE MOTINĖLE. Moterų choras su kanklių orkestru.
8. MERGUZĖLA LEUJĖLA. Dzūkų tarme atlieka miSrus choras su kankHų ork. Solistai: Juzė Kriatokutytė
ir Antanas Kavaliūnas.
7. MELNIKAS. Aukštaičių tarme atlieka miSrus choras liaudies harmonijoje, pagr. sonatas Algirdas Gylys.
8. NAMO BROLIUKAI. MiSrus choras.
Kaina $7J0

Užsakymus siųsti liuo adresu:

D R A U G A S
4 5 4 5 W . 6 3 t d St^ Chicago, I1L 6 0 6 2 9
Užsakant pridėti 50 ct. u i kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai
moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms.

VALOME
K I L I M U S LB B A L D U S
Plauname Ir vaškuojame
visų rūinj grindis.
BUBNYS

1 8 1 1

t M

TJ-čim ir RJchmood — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garsias. Gazo šildymas.
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maS. garažas. $51,500.
C2-ra ir Artsslan. 4-rių butų mūr.
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
SS-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
garažu. Pajamų $16,000. Savininko
paskola už 12%.
Marauette Parko apyL — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTT
Insurance — Income T a x
N o t a r y Public
2951 W « s t 68rd Street
T e l 438-7878

M OVI N G

ĮSIGYKITE ŠIŲ PLOKŠTELIŲ

nus ir juos galutinai pavergiant.
• Žiaurumais buvo grįstas ir civiliDVIVEIDE AMERIKA
nis karas, kurio pasekmės jaučiaZumalistas Girilai Jain, ilgesnį i m < « « dabar rasinėje neapykanlaiką gyvenęs Amerikoje, grįžęs i i t o i e n e t i r literatūroje, kurias atrndija, laikraštyje ' T i m e s of In- I stovauja Klanas ir Nacių partija.
dia" rašydamas apie pasikėsini Daugelis kraštų žiūri, kad ji yra
mą nužudyti prez. Recganą, kar praradusi vardą "EI Dorado" ir
tu iškelia Amerikos veido tamsią nustojusi vadovaujančios rolės po
ją pusę, kur vyrauja Mafia, kon Irano revoliucijos ir įkaitų krizės.
troliuodama 10,000 įvairių Ame
Tačiau Amerika yra pirmau
rikos didžiųjų biznio kompanijų, janti pramonėje, neskaitant Japo
kasmet iš jų iščiulpdama 12 bi nijos ir Vakarų Vokietijos, taip
lijonų dol. sumą.
kaip moksle ir technologijoje. Tai

B K A L

unuHitnamtuKtusa
B U T Ų NUOMAVIMAS
Draudimas —

Valdymas.

Namu, piridmns — Pardavimse

INCOME TAX
Notariatas _

Vertima!

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6 5 2 9 S. Kedaie A v e . — 778-223$
iiiiiiiiiuiimHimuiHHiiinMimmtuiiMM
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MARQUETTE
PARKE
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas.
Gražus aptvertas kiemas su medžiais:
slyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000.
George Vlasis Reattors, TeL 636-7474

CICERO — 6 BUTŲ NAMAS
1439 S. 50TH AVENUE
Parduodamas už nupigintą kainą —
$55,000. Skambint savininkui Telef.
652-6603.
D fi M E S

10
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LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA
Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitmiiHii

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmm
LITHUANIAN PIONEER
PRIEST
0F NEVY ENGLAND
By
Wlffiam Wolkovich-Valkavičras
T h e Life, Struggles and Tragic
d e a t h o f Kev. Joseph 2ebris>
1860-1915.

Tel — RE 7-5168
'HiiiiMiiiiruiHMiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiumntt

PL U M BING

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves rr vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. T automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavarde ir telefoną.

Published b y Franciscan Press,
Brooklyn, N e w York 1980
Kaina s u persiuntimu $&85.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
VH5 W. 6Srd
Chicago, TŪ. 60629

SU
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"Į^Įjįyyy?**

SERAPINAS

— 636-2960

• MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIll
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PACRAGE EX PRESS AGENCY
MARIJA NOREIKIENS

A DREAM OF FREEDOM
A N D R Ė S KUNG

Four decades of national survival
versus
Russian imperialism in EstoSIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamo* fferoe raii«a nia, Latvia and lithuania.
prekSs. Maistaa U Europoa aandSUa
1940-1980
2A0S W. BSth S t . Chicago. m . SOSSS
Published in 1980 by Boreas PubTeL 12S-2787
lishing House, Cariff, Great Britain.
Hard Cover, 272 pages.
Autorius yra estų kilmes, gimęs
llllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllHIIHII
1945 m. Švedijoje. Jis yra paraSes 24
knygas švedu kalboje, kurios daugu
Spalvotos ir paprastos. Radijai, moje yra išverstos j anglų, vokiečių,
Stare© ir Oro Vėsintuvai.
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j
Pardavimas ir Taisymas.
kitas kalbas.

TELEVIZIJOS
M I G L I H AS TV

2346 W . 6 9 S t , tai. 7 7 6 - 1 4 8 6
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Penakaitf
jj k i t i e m s

"Draugą-,
pasiskaityti.

duokit*

Kaina su persiuntimu $18.80.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street,
Cakago, IL t N 2 i
Illinois gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio

CHICAGOS
ŽINIOS
CIKAGIBdO DRAMA

miesto skraidė didžiulis cepeli
nas, reklamuodamas Goodyear
padangas. Anksčiau du mėne
sius sis cepelinas skraidė Philadelphijoje, Bostone, Washingtone. Iš Chicagos vyks į savo
būstinę Houstone.

Pary teatras Chicagos šiau
490,000 DGL. MOKESČIŲ
rėje stato čikagiečio autoriaus
W. Lederer tragikomediją "ExStatybos firma, kuriai vado
pectations of the Strange One"
vauja Ch. Swibel, teismo spren
apie liguistai įsimylėjusį vyrą
dimu turės sumokėti užsilikusių
ir besiginančią merginą. Vai
mokesčių, palūkanų ir pabaudų
dinimas jvairus, bet keistas.
490,000 dol. Ch. Swibei yra Chi
cagos miesto butų vadybos pir
NUTEIS* TERORISTĄ
mininkas ir merės J. Byrne pa
Portorikiečių teroristų vadas tikėtinis.
Oscar Lopez Rivera federaliniame teisme Ghicagoje rastas kal
SV. IGNACO MOKYKLOS
tu, laikės ginklus, sprogmenis,
nupcBOHos
dėl sąmokslavimo sukilti. Jis
turėjęs ryšį su 28-niais sprogdi
Nauju Sv. Ignaco paruošia
nimais. Jam gresia 70 metų mosios kolegijos, Chicagoje,
1076 W. Roosevelt, prezidentu
kalėjimo.
paskirtas kun. D. F . Rowe, jė
CEPELINAS
zuitas, meno istorikas. Šioje ko
Chicagoje penktadieni virš legijoje mokėsi nemažai lietuvių.
Vasario 16 gimnazijos 30 metų sukakties svečiai vaiSinasi bendrabučio vaišėmis

ju psichinį nepatvarumą- Ankstėja ir lytinis brendimas, kuris su
kelia daug rimtų problemų dėl
JONAS MIŠKINIS
sistemingo ir apgalvoto lytinio
Daug paaugliu jaunuolių mėgs ti panašiais į suaugusius — su-4 auklėjimota išsiskirti savo originalia iš vyriškėti ar sumoteriškėti- Jie daž
Daugelis tėvų supranta, kad
vaizda, "kaubojiška" apranga, il niausiai iš suaugusiųjų perima reikia vaikams šio auklėjimo, ta
gais plaukais, na, ir triukšmingu blogus įpročius — pradeda rūky čiau daugumas to nedaro, matyt,
elgesiu. Tai iš dalies susiję su šių j ti, gerti, narkotikų paragauti- Daž dėl to, kad šiuo atžvilgiu jie pa
laikų mada ir polinkiu pamėg- j nai savarankiškumo siekiant pa- tys nepatogiai jaučiasi, nes vai
džioti. Žinoma, po kurio laiko tai į augliams disciplina esti nepake- kystėj jiems patiems gal niekas
praeina. Tokia paaugliu išore ir liama, labai pasikeičia pažiūros į apie tai nekalbėjo.
ju elgesiu nemažai kas nepaten susaugusiuosius. I moralinius tė
Jaunimo auklėjimo problemos
kinti. Tačiau ne išorė, bet jau vų patarimus ir nurodymus atsa negalima išspręsti tik švietimu,
nuolio vidus turėtų labiau jau ko šiurkščiai.
knygomis bei higienos vadovė
dinti suaugusius, ypač tėvus.
Tėvai ir mokytojai turi žinoti liais. Jauną žmogų reikia auklė
Juk paauglystėje ugdoma va paauglio psichines ypatybes. Vi ti harmoningai, ypač stengtis vys
lia. Paaugliai vertina drąsą, ryž sada reikia atsižvelgti į šį, sudė tyti jausmų kultūrą bei grožio su
tą, iniciatyvą, vyriškumą ir sava- tingiausią jaunuolio gyvenimo lai- pratimą. Čia daug padeda klasiki
rankiSkumą. Visur, kur tik gali, j k o t a r p l Kai kurie tėvai savo vai- nis menas, nes jis pasižymi pap
stengiasi parodyti savo drąsą, ne- Į k u s vis i a i k o ''mažais", slopina jų rastumu, natūralumu, objektyvu
atsisakydami pavojingu ir kartais' iniciatyvą ir tuo pačiu trukdo mu. Taip pat vaikas augdamas tu
rizikingų situacijų. Vienok ne vi vystytis daugeliui teigiamų savy ri pajusti gamtos grožį, meniškų
sada jie sugeba atskirti užsispyri bių. Labai blogai jaunuolį veikia paveikslų grožį ir jų turinį. Mene
mą nuo atkaklumo, drąsą nuo suaugusiųjų nesivaldymas, irzlu nuolat vyksta amžinas konflik-nutrūkgalviškumomas, rėksmingumas, veiksmų ne tas tarp gėrio ir blogio, ir jaunuo
Vadinasi, tokie, siekdami sava tolygumas. Dėl to neretai silpnė lis, susipažindamas su menu, turi
rankiškumo, skuba greičiau tap- ja meilė ir pagarba tėvams.
tą kovą suvokti, kad jausmu ga
Pažymėtina, kad didelę svar lėtų atskirti gėrį nuo blogio ir
bą paauglio fosmavimui turi dar ateityje atitinkamai formuotų sa
bas, fizinė kultūra. Bet neigia vo elgesį. Juk per jausmus dau
mos Teikšmės turi jaunuolių gy giausia galima paveikti jauno
venimo būdas, dienos režimas. žmogaus mąstyseną, nukreipti jį
Juk 6 — 8 valandas sėdėti mo tinkama linkme. Kitaip, žmogus
(Atkelta iš 3 psl.)
kyklos klasėje, sugrįžus į namus gali likti primityvus su skurdžiu
pamokų ruošimas, radijo, televizi jausmų pasauliu, nors būtų išsila
partinė sistema. Nepriklau jos programų nuotykių pergyve vinęs savo srities specialistas.
somoje Lietuvoje
būtų nimas, knygų skaitymas gerokai
Jaunystė yra pats gražiausias
r e i k a l i n g a s žemės ūkio jaunuolį (lę) išvargina. O kur ga žmogaus gyvenimo laikas —tai
pertvarkymas, ekonominis limybės būtinam fiziškam Ssi gyvenimo pavasaris, nuo kurio
sureguliavimas (privataus krovimui? Todėl be reikalo kai priklauso tolesnė jo laimė ir atei
aptarnavimo sistemos įve kurie suaugusieji stebisi ir pyks
tis. Tėvai, taipogi ir mokytojai,
dimas). Joje žmonės galėtų lais ta, kad jaunimas mėgsta triukš
turi padėti bręstantiems jaunuo
vai pasirinkti gyvenamąją mą, triukšmingą muziką, judrius
vietą, be apribojimų keliauti, šokius. Tai dažnai vienintelė liams nueiti tą sudėtingą, painų
bendrauti su visomis dalimis, priemonė, ypač miesto jaunimui, ir audringą gyvenimo kelią, bū
ti šalia jų. Brendimo metais pa
laisvai apsikeisti nuomo
energijos ištekliams iškrauti. Tuo augliams labiausiai reikia bendra
nėmis, informacija. Vidaus
klausimu turėtų susirūpinti tėvai, vimo su tėvais, jų supratimo ir
politikoje remtis spaudos,
mokytojai,
jaunimo organizacijų paramos.
žodžio ir įsitikinimų laisve.
vadovai.
Sportinės
veiklos stoka
Tėvai gali padaryti tokią įta
Reikia stropiai žiūrėti, kad
nestik sukelia nuobodulį, bet ne ką, kuri nugalės visas aplinkos
nepriklausomos šalies nepa retai padeda atsirasti antivisuovergtų užsienio kapitalas ir meniŠkiems veiksmams ir chuli įtakas, ypač neigiamas. Patir
tis rodo, kad žmogus tik tada ga
tt".
ganizmui, kurie dabar daug kur li paveikti kitus, kai yra laimėjęs
Nei V. Skuodis, nei kiti du išplitę.
pasitikėjimą. Tik tuomet tėvai ga
teismo bendrasuoliai nepri
Dabar jaunimas fiziškai bręs lės savo vaikus patarimais, pavyz
sipažino kaltais. V. Skuodis,
kaip JAV pilietis, prašė teis ta kur kas anksčiau, nors kai ku- džiais ir nurodymais palenkti į
mo, kad jį gintų advokatas iš rio psichiatrai atkreipia dėmesį į gerą pusę.
JAV, tačiau prašymas liko be
atsakymo.
Teismo pabaigoje, visi trys
A.fA.
buvo rasti kalti. Kaip rašo
„LKB Kronika" Nr. 46: „Docen
INŽ. JUOZUI SAKALUI mirus,
tui Vytautui Skuodžiui paskir
|jo žmonai ADELEI, dukteriai JOANAI NAUSĖDIE
ta aukščiausia bausmė — 7 m.
NEI, sūnui PRANUI ir jų ŠĖMOMS gilią užuojaugriežto režimo lagerio ir 5 trem
Įtą
reiškia ir kartu liūdi
ties".
Šiuo metu Vytautas Skuodis
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų
yra sovietų lageryje MordoviSąjungos Chicagos Skyrius
joje. Jo sveikatos būklė nėra
aiški. Jeigu iš tikrųjų jis praei
tą mėnesį pradėjo bado strei
ką, galimas dalykas, kad jo
gyvybei gresia mirtinas pavo
jus. 1979 m. laiške JAV prezi
Brangiam vyrui ir tėveliui
dentui V. Skuodis pareiškęs,
kad jo širdis .neseniai paliesta
A. * A.
mikroinfarkto".
STASIUI GASNERIUI
Renkant žinias apie Vytautą
netikėtai
mirus, jo žmoną ALDONĄ, dukteris su
Skuodį, sužinota, kad Chicago
ŠEIMOMIS ir kitus GIMINES nuoširdžiai užjau
je ar apylinkėse yra jo gimimų.
čiame.
Skaitytojai, žinantys apie V.
Skuodžio gimines, raginami
DIANA IR JURGIS GSPNERIAI
atsiliepti. Visi skatinami viso
keriopais būdais jį gelbėti.
(ers)

PAAUGLIŲ A U K L Ė J I M A S

V. SKUODIS

DRAUGAS,

dienia, 1961 m. liepos mėn.

Mylimai žmonai, motinai ir dukrai

A. f A. DANUTEI ČEREKIENEI
mirus, jos vyrą ALGĮ, sūnus RAIMUNDĄ ir RONALDĄ,
tėvus VALE ir EDVARDĄ TOCHAUSKUS ir tetą ELE
NĄ LIŠKIENE giliai užjaučiame ir liūdime.
JURGIS, VIKTORIJA IR DŽIUGAS
JAKUBAUSKAI
Los Angeles, Caiitornia

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Galifornia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad 1981 m. liepos 23 d. Lietuvoje mirė savanoriskūrėjas, gavęs Vyčio kryžių, ateitininkas kestutietis,
ilgametis Sibiro tremtinys

Mažeika & Evans

A. A.

LEONAS

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

RACIONAS.

Palaidotas sekmadienį, liepos 26 dieną

Kau

ne.
Liko giliai nuliūdę žmona Teresė (Vėbraitė), sū
nūs — Jonas ir Antanas su šeimomis, duktė Ramunė,
brolis Antanas su šeima ir laibai daug giminių Lietu
voje; Amerikoje seserys: Eugenija, Ona, Gražina ir
kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Tel. 737-8600
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
Brandam vyrui

A.f A. JUOZUI TARASEVIČIUI
mirus,
mielą jo žmoną STEFĄ ir kitus artimuosius giliai už
jaučiame ir liūdime.
JURGIS IR VIKTORIJA
Los Angeles, Califorma

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

JAKUBAUSKAI

TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

x

DRAUGAS,

iienis, 1981 m. liepos mėn. Y

GELBĖKIME VYTAUTĄ SKUODI

d.

X D a r yra vietą, norintiems
įvairių JAV kolonijų lietuviai, | ("foreign affairs"). Šiam p a dalyvauti VHI l i t u a n i s t i k o s se
išgirdę,
kad Mordovijoje kalina- reigūnui pasakyti, jog pageidauminare rugp. 9-23 Ohio valsti- \
mas lietuvis rezistentas Vytau jate, kad jūsų kongresmenas p a 
joje. K u r s u s dėstys Mykolas,
tas
Skuodis yra paskelbęs bado sirašytų Dougherty, Donnely i r
i Drunga, kun. Juozas VaiŠnys,
streiką,
sujudo jam padėti. Ži Collins rezoliuciją,
remiančią
] d r . Antanas Klimas, dr. Dona
nios, kad V. Skuodis yra JAV Vytautą
Skuodį — Benedict
į Maziliauskienė, dr. Rimvydas
pilietis
(žr.
straipsnį
3-ajame
Scott.
(Paminėkite
abi pavar
Šilbajoris, Violeta Kelertienė,
šio
"Draugo"
numerio
puslapy),
des).
Spausdinant
šią
"Drau
X Organizacijos prašomos ne- j dr. Benediktas Mačiuika ir Vlapaskatino
kreiptis
į
Amerikos
go" laidą, rezoliucijos numeris
pamiršti paremti savo lietuvis- į d a s Šakalys. Kreiptis: P L J S
politinius
vadus
prasyti
pagal
dar nebuvo žinomas.
ką spaudą. Kviečiami atvyki- i Ryšių centras, 5620 South Cla r
bos.
Taip pat (paprašykite, kad kon
me visi rugpiūčio 2 d j "Drau- Į remont, Chicago, I L . 60638.
pasirašytų
laišką
JAV Lietuvių jaunimo sąjun gresmenas
go" gegužine, k u r i bus Marijo- į
gos
žiniomis,
penktadienį,
liepos
Brežnevui
Vytauto
Skuodžio
nų sodelyje prie "Draugo"", 4545 i
X ALRK Moterą sąjungos
24 d., t r y s JAV Atstovų rūmų reikalu.
W. 63rd St. " D r a u g a s " reika- seimas bus rugpiūčio 6-8 d. Clenariai:
Charles
I>ougherty,
Kadangi J A V Senate dar nė
lingas organizacijoms ruošiant { velande.
Apsistojimo ir 39-to
Brian
Donnely
ir
Cardiss
Collins
r
a
akcijos V. Skuodžio reikalu,
renginius ir suvažiavimus.
seimo vieta y r a Charterhouse
(dem. iš Ulinois) pasiūlė rezo visi prašomi skambinti savo se
Inn, 24800 Euclid Ave., OeveX Kon. A. Sabaliauskas, saliuciją V. Skuodžiui gelbėti. At natoriams ir reikalauti, kad k a s land, Ohio (ne Lakeshore Mo
lezietis, liepos mėnesį pavada
stovai Dougherty ir Donnely nors būtų daroma. Senatorių
tei, kaip buvo anksčiau paskelb
vęs šv. [Pranciškaus, E a s t Chitaip pat pasirašė laišką L. Brež įstaigas galima pasiekti t o k i u
ta).
Galima informuotis teL:
cago, Ind., liet. parapijos kle
nevui, reikalaudami paleisti V. pačiu būdu kaip kongresmenų.
216—261-0300. Iš Hopkins ae
boną kun. I. Vichurą, išvykusį
Skuodį ir gerbti jo teises. (C. Illinois gyventojai taip pat gali
rodromo kas valandą į Charter
atostogų, sugrįžo Į savo nuolati
Collins jau anksčiau yra para skambinti savo senatorių įstai
house
Inn
važiuoja
limuzinai.
nę gyvenvietę saleziečių amatų
šiusi asmenišką laišką tuo rei goms,
esančioms
Chicagoje:
Atvykusias rengimo komisija
mokyklą, Boston, Mass.
kalu).
Charles
Percy
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