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NUTARTA GAMINTI
NEUTRONO BOMBAS

Eina n o 1972 metę
Perskaitęs dnofc kitam!

n Vagos" leidyklai

Kremliaus propaganda puola prez. Reaganą

Washingtonas.
— Praėjusią j ir Vale Vokietija pareiškė, kad
j (Lietuviškas to laiško vertimas
savaitę prezidentas Reaganas n u - ! bombos gamyba yra — Amerikos
J išspausdintas "Tiesos kelio" 1937
tarė atnaujinti neutrono bombų J reikalas. Danija, Olandija, SvediNe mažesnė klaida yra ir tvir-im. birželio numeryje). Po to viso
gamybą, kurią buvo sustabdęs j ja pareiškė apgailestavimą ir opo
tinimas, esą Kipas buvęs naciu i se kataliku kunigu seminarijose
Carteris. Nutarimas padarytas ziciją. Norvegija pareiškė, kad
agentas. Tai lygiai tokia pat nesą buvo įvestas antinacistinis paskai
ketvirtadienį,
tačiau
paskelbtas naujoji bomba sukels sunkumu
monė, jei kas tvirtintu jį buvus tu kursas, kuriame kritikuojama
tik šeštadienį. Sovietų spauda pradėti ginklų apribojimo dery
komunizmo agentu. Nacionalistai ir smerkiama antikrikščioniška
rašo, kad Washingtonas nenorė bas, prisidės prie ginklų lenkty
(naciai) buvo ateistai. Jiems bu ir antireliginė nacių pasaulėžiū
jo paskelbti apie bombos gamy nių.
vo griežtai draudžiama priklau ra ir taktika (Lietuviškai šiuo
bą tą dieną, kada Japonijoje bu
Opozicija neutrono
bombai
syti kokiai nors religinei bendruo į klausimu eilę straipsniu yra išvo
minima
36-ta
sukaktis
n
u
o
tvirtina, kad jau pats mažesnis
menei. Jie visais įmanomais bu- j spausdinęs "Tiesos Kelyje" vysk
atominės bombos numetimo H i  bombos veikimas gali pastūmėti
dais ne tik varžė, bet ir persekio-į Mečislovas Reinys),
rosimoje.
į "priimtinų" atominių ginklu są
jo Bažnyčią: jie nacionalizavo j Kai 1938 m. balandyje Hitleris
voką. Su tokiomis "saugiomis"
Sovietų
propaganda
pakėlė
dėl
visas katalikų privatines mokyk- į lankėsi Romoje, popiežius Pijus
bombomis daug greičiau gali kil
neutrono
bombos
didelį
triukšlas, ligonines, prieglaudas, vaikų į XI įsakė uždaryti visus Vatikano
į mą. "Tasso" agentūra rašo, kad ti atominis karas, kuriame bus
darželius, palaipsniui likvidavo j muziejus. "Aš nenoriu, — sakė
Reagano nutarimas labai pavo- naudojami ir "nesaugūs" ginklai.
visą religinę spaudą, areštavo ir j jis, — kad žmonės su svastika
jmgas žingsnis. Sovietų Sąjunga j Nors Prancūzijos vyriausybė n e 
konclageriuose uždarė daug tūks- j vaikščiotų po Vatikaną". Kai maž
tančių dvasininku, nužudė dau- i daug po mėnesio Vengrijos sos Afganistano laisvės kovotojų grupė laukia kalnų kelyje (fasirodančio sovietų kariuomenės sunkvežimių karavano. bus verčiama imtis žingsnių a p - i komentavo prezidento Reagano
giau kaip 4,000 kunigų ir vienuo-i tinėje Budapešte buvo Pasauli Kovotojai padaro sovietams daug nuostolių. Stebėtojų žiniomis, šiemet afganai daug geriau ginkluoti. Ginklų saugoti savo ir savo sąjunginin nutarimo, diplomatiniai sluoks
niai tvirtina, kad naujasis prezi
lių vien tik Dachau lageryje nu- į nis Eucharistinis Kongresas, Hit jie gauna iš Kinijos ir Irano.
kų interesus.
— ^ —
— — — * — —
,
— — • — — • —
žudyti daugiau kaip 1,100 kuni-ileris, atsikeršydamas tam laikui,
Neutrono bomba yra vadina dentas Mitterrandas pritaria neu
gų — tai didžiausias kunigu kapi- į kol bus Kongresas, uždarė Reicho
ma padidintos radiacijos ginklu. trono ginklų gamybai.
Pentagonas, paskelbdamas n a u
nynas pasaulyje. Nacių spaudoje : sieną su Vengrija, ir niekas iš VoŠitokie sprogikliai gali būti neša
mi trumpų distancijų raketų " L a n j ją vyriausybės žingsnį, mano, kad
nuolatos būdavo pašiepiami ir •• kietijos bei Austrijos negalėjo da
ce" ar šaudomi iš 8 colių artile-; didžiausia opozicija bombai gali
diskriminuojami tikintieji, ypač į lyvauti tame Kongrese,
rijos pabūklų. Komunistinė pro- j kilti iš' V. Vokietijos socialdemokatalikai, ir jų vadas popiežius. į Nacių spaudoje
(įvairiuose
Jie uždarė visas religines organi- "Beobachteriuose") gana dažnai
— Louisianoj "rock" muzikos paganda pavadino šias bombas j kratų kairiojo sparno,
zacijas. Visa tai matydamas, po- i teko matyti popiežiaus karikatū
ginklu", kurio už
festivaly jaunimo tarpe kilo muš „kapitalistų
piežius Pijus XI 1936 m. pa-į ras i r skaityti tvirtinimus, esą
davinys
nužudyti
kaip galima
tynės, nuvirto bokštai su garsia
Berlyno gėdos
kartotinai pabrėžė, jog didžiau- į Vatikanas einąs kartu su Kremdaugiau žmonių, tačiau apsaugo
kalbiais, sužeistų buvo apie 50.
Kasdien šaudomi vyriausybes priešai
sias Katalikų Bažnyčios priešas! lium prieš nacionalsocialistinę
sienos sukaktis
—Kansas City viešbučio nelai ti pastatus ir turtą. Sprogstamoji
Teheranas. — Prancūzija ir Ira • Laukiama, kad Irano vyriausybė
yra ne bolševizmas, bet naciona-; Vokietiją. ( O dabar komunistai
galia šiose bombose yra mažesnė
mėj
liepos
mėn.
žuvo
111
žmonių,
Berlynas. — Šią savaitę sueina
iizmas. 1937 m. vieną kovo mėn. įtvirtina, esą Vatikanas kartu su nas susitarė dėl prancūzų pilie- Į šią savaitę išleis prancūzų pilie
už vandenilio, tačiau jos pasklei
sužeista 188. Teismuose iškeltos
20
metų nuo 1961 rugpiučio 13
čių
išleidimo.
Pirmadienį,
pagal
šį
j
čius
grįžti
namo.
sekmadienį visose Vokietijos kata į hitlerininkais ėjęs prieš bolševiz
džiamų žudančių neutrono spin
bylos
reikalaja
ieškinių,
kurių
d.,
kada
sovietų okupacinės jėgos
likų bažnyčiose buvo perskaity- į mą, o iš tikrųjų Vatikanas nėjo susitarimą, turėjo išvažiuoti 61 į Teherano radij^paskelbė, kad
dulių kiekis daug didesnis. Neut
bendra
suma
siekia
1.2
bil.
dol.
rono bomba su 2,000 tonų dina- į įsakė pradėti statyti Berlyno sietas aštrus popiežiaus laiškas "Mit j nė su vienais, nė su kitais, nes jų prancūzas pilietis ir trečiadienį; aukščiausio islamo teismo pirmi—
55.
Irano
vyriausybė,
kuri
buj
Ahmad
Fakihi
buvo
nu—
Liepos
mėn.
Amerikoje
su
n
i
n
k
a
s
mito sporgstama galia gali p a - n * Trijų milijonų miestas buvo
brennender Sorge", kuriuo griež-1 ateistinė pasaulėžiūra nesuderivo
sulaikiusi
prancūzų
iškeliavi|
ša
rso
provincijoj.
Du
gink
mažėjo
bedarbių
skaičius
ir
siekė
Utas Fa
skleisti visą gyvybę naikinančių Į perskirtas į dvi dalis. Vehau siečiausiai buvo pasmerkta nacional i narna su krikščionybe),
mą,^ paskelbė, kad patikrinus "sve! ] u o t i yy^ m o tociklu privažiavo 7 nuoš., žemiausias
nuošimtis spindulių tiek, kiek jų paleidžia na nusitiesė per visą Rytų Vokie
socialistų pasaulėžiūra ir taktika |
(Bus daugiau)
čių" finansinę padėtį, rasta, kad Į p r i e teisėjo automobilio ir palei- n u o pernai balandžio mėn.
20.000 tonų dinamito galios bran tiją. "Gėdos siena" atskyrė šei
jie niekam Irane nėra skolingi, j d o j g j ^ į , š ū v i u . Du jo ginkmas, gimines ir tapoVokietijos
— Irano prezidentas Ali Rajai duolinė" bomba.
nėra prasižengę Irano įstatymams, ! luoti palydovai irgi žuvo, o už atmetė taikos paliaubų delegaci
Pirmą kartą apie neutrono padalinimo simboliu.
todėl gali išvažiuoti.
Berlyno burmistru tuo metu
puolikai motociklu pabėgo.
ją iš nesusirišusių šalių. "Agreso ginklus buvo pradėta kalbėti 1977
Demonstracijos prie' prancūzų
buvo
VVilly Brandt, kuris vė'.iau,
Irano žinių agentūra Pars pa rius Irakas bus išvytas kulkomis", m. Prezidentas Carteris buvo
ambasados sumažėjo.
ėmęsšią bombą piršti Nato sąjun 11969 m. tapo kancleriu, pradėjo
skelbė, kad baudžiamieji būriai pasakė prezidentas.
Irane toliau vyksta mulų agi
penktadienį sušaudė dar 46 revo
— Buvęs valstybės sekretoriaus gininkams. Buvo įrodyta, kad ji!savo "ostpolitik", kuri ieškojo rytacija prieš Prancūziją, kuri su
liucijos priešus, o šeštadienį su asistentas Warren Christopher "priimtinesnė". Šitokių sviedinių j šių tarp dviejų Vokietijų normateikė politinį prieglobstį buvu
sprogimai galėtų sustabdyti di- i lizavimo. Vakarų Vokietijos piliešaudyta 19.
pasakė, kad Sovietų Sąjunga greit
siam Irano prezidentui. Vyriau
džiausias sovietų šarvuočių jėgas,ičiai, klausinėjami opinijos tyriŠiandien komunistų centro komiteto posėdžiai
pradės "taikos ofenzyvą", kuri
sias šventojo Quomo miesto m u 
išnaikindami jų įgulas, tačiau į nėjimų įstaigų, pasisako už V o gali susilpninti Nato organiza
Varšuva. — Pietiniame Lenki | duonos ir visko, kas žmogaus kū la įspėjo Prancūzijos prezidentą
mažai tepaliesdami aplink esan- j kietijos sujungimą į vieną valstyAerodromų streikas
ciją.
jos Krosno mieste apie 5,000 žmo I nui būtina,
Mitterrandą: "Jei tu nesugrąžin
čius miestus, jų pastatus. Tuo bū j bę, tačiau 52 nuoš. mano, kad su— Irakas nutarė statyti naują du pradėtas karas turėtų mažiau Į jungimas greit neateis. Iš Rytų
nių demonstravo, reikalaudami į Naujasis Lenkijos katalikų pri si mums tų teroristų, Irano tauta
Washingtonas. — Transporto
daugiau mėsos ir kitų produktų. į mas arkivyskupas Josef Glemp, į padarys tau tai, ką padarė Ame sekretorius Drevv Levvis pripaži naftos vamzdžių liniją, kuri eis civilių aukų. Kada bombos idėjai [Vokietijos, nežiūrint sienos, tūksGdanske pirmadienį prasidėjo i grįžęs iš Romos, pareiškė, kad rikai, kada liaudis suspaustais no televizijos programoje, kad per Saudi Arabiją iki Raudonosios pritarė kai kurių sąjungininkai tančiai vokiečių pabėgo į Vaka"Alachas truks apie dvejus metus, kol bus '*
"Solidarumo" vadų suvažiavimas, j lenkai turėtų nugalėti jausmus ir kumščiais, šaukdama
Europoje, prezidentas Carteris sa- rus, tačiau 71 buvo prie sienos n u
— Brazilijos vyriausybės prem vo nuomonę pakeitė ir bombų ga-' šautas.
vra didis", patrynė Amerikos snu paruošta pakankamai aerodromų
Lenkijos vyriausybė sutiko leis į dirbti savo tėvynės gerovei,
jeras gen. Golgery do Counto e mybą sustabdė. Tas politikos kei- j Visi užsieniečiai, kuria aplanko
ti profesinių sąjungų federacijos! Lenkijos vyriausybė šeštadienį tj į dulkes".
kontrolės tarnautojų, kurie pa
Silva dėl asmeninių priežasčių pa timas sukėlė daug priekaištų.; Vakarų Berlyną, būtinai siekia
Teherano
Prancūzijos
ambasa
vadui LechWalesai pasirodyti te-! paskelbė, jog darbininkai, kurie
keistų streikuojančius, kurių dau
sitraukė
iš vyriausybės, kuriai va Carterio užsienio politika buvo pamatyti "Gėdos sieną" ,kuri simlevizijoje, tačiau laiką paskyrė streikavo praėjusią savaitę, už ne^doje susirinko visi namo norintie gumas bus atleisti iš darbo. Jis
pirmadienį, kada jis turėjo daly- j dirbtas valandas negaus jokio at r ji grįžti prancūzai. Jiems jau pa pabrėžė, kad vyriausybė nesiekia dovavo nuo 1974 m.
pavadinta "zigzagų" politika.
bolizuoja bolševikinę sistemą, jos
sidarė
nebesaugu
savo
butuose.
vauti Gdansko suvažiavime.
j lyginimo. Pirmadienį Gdanske
— Jungtinės Tautos paskelbė,
Bombos priešininkai piktai rea patrauklumą. Kada Amerikoje siūbausti streikuojančius kalėjimu,
Sekmadienį į Varšuvą vėl at- suvažiavo darbininkų profesinių
kad iš Salvadoro per paskutinius gavo Amerikoje ir Europoje. Ki- Į lomi ir atmetami planai pastanors jų streikas yra nelegalus. Vy
vyko, jau ketvirtą sykį šiais me- sąjungų federacijos "Solidarumo"
riausybė nesanti profesinių sąjun 12 mėn. išbėgo 305,000 gyvento nija paskelbė apie Reagano nu- tyti tvorą prie pietinių sienų, k a d
S. Arabijos planas
tais Varšuvos pakto kariuomenės vadai aptarti padėtį. "Solidaru
gų priešas, kaip skelbia kai kurie jų. Daugiausia atvyko į Meksiką, tarimą be komentarų. Britanija tūkstančiai užsieniečių negalėtų
mo"
spaudos
ryšininkas
J.
Onyszvyriausias vadas, sovietų marša
įsibrauti į kapitalistinę šalį, ko
sąjungų vadai. Lėktuvų skridimai Gvatemalą, Hondūrą.
pripažįsta Izraelį
las Viktor Kulikov. Jis tarėsi su kievvicz prašė visų įmonių nestrei
— Chicagoje suimtas Izraelio
munistams
tenka leisti milžiniš
sumažinti 25 nuoš. Lėktuvai skris
Dviračiais į Romą
lenkų premjeru ir gynybos minis- kuoti, leisti federacijos vadams
Ryahd — Saudi Arabijos sosto rečiau. Bus mažiau trumpų nuo pilietis Victor Samuel, kuris at
kas lėšas, statyti užtvaras, kad jų
Roma. — Liepos 30 d. į Romą piliečiai nepabėgtų.
teriu gen. Jaruzelskiu ir kariuo apsvarstyti padėtį.
įpėdinis princas Fahd paskelbė tolių skridimų, tačiau padėtis nė vežė iš Londono 2 mil. dol. ver
Vyriausybė paskelbė griežtą planą Artimųjų Rytų taikai su ra beviltiška ir ekonominiai pa tės heroino. Jį paslėptą surado C atvyko nepaprasta jaunų maldi
menės štabo viršininku gen. Floninkų grupė — keturiolika ber
rian Sivvicki. Posėdžiuose dalyva buvusių protesto streikų pasmer grąžinti. Jame pripažįstama teisė dariniai nebus nepakeliami, pasą H a re aerodromo inspektoriai.
— Portugalijos socialdemokratų
kimą.
Tie
streikai
buvę
"savižuvo ir sovietų dalinių Lenkijoje va
Izraeliui turėti savo valstybę. Iz- fcč sekretorius.
— Amerikiečių "taikos mylė niukų nuo 11 ligi 14 metų am vadų suvažiavime premjeras P i n
das gen. Afanasi Ščeglov. Marša diški". Vyriausybė turi pakanka- raelis tačiau turėtų pasitraukti iš
tojų" draugija į savo mitingą Ver žiaus, kurie iš Poznanės į Šventą to Balsemao pagrasino pasitrauklas Kulikovas prieš šį vizitą lan mai priemonių apsaugoti savo pi- karuose užimtų arabų žemių, kad
m o n t e buvo pakvietus Sov. Są jį Miestą atvyko dviračiais, per jei jį puls jo paties partijos nariai.
Š. Airijos riaušes
kėsi Čekoslovakijoje ir Rytų Vo liečius, yra pasiryžusi kovoti prieš palestiniečiai galėtų Vakarinia
jungos ambasados patarėją Juri maždaug vieną mėnesį atlikdami
— Palestinos Laisvinimo or
kietijoje.
Belfastas. — Šeštadienį britų Kapralov, tačiau valstybės depar tūkstančio penkių šimtų kilomet ganizacijos veikėjai atmetė Egip
provokacijas, prieš statymą tėvy me Jordano krante ir Gazos pa
Antradienį Varšuvoje pirmo nės pastovumo į pavojų", sako kraštyje įsteigti savo valstybę. Iz kalėjom Šiaurinėj Airijoj mirė t a m e n t a s uždraudė jam važiuoti rų kelionę. Laimingai atvykę į Ro
to prezidento Sadato pradėtą A m e
sios sesijos susirenka Lenkijos ma valdžios pareiškime.
raelis turėtų apleisti ir pusę Jeru dar vienas airis kalinys Thomas į Vermontą. Priežastis, — nese mą, lenkai berniukai susitelkė rikoje kampaniją, kuri remia pajungtinės darbininkų
sąjungos
"Solidarumo" vadas Walesa žalės miesto, kur būtų naujos Pa- Mcllvvec, 23 metų. Jis jau devin niai Maskva neleido Amerikos dip maldoje prie apaštalo Šv. Petro
tas bado streiku nusižudęs Airių lomatui važiuoti į nenurodytą kapo Vatikano bazilikoje. Romoj i ^ m e č i u s ir siūlo priimti juos į
(komunistų) centro komitetas, | pareikalavo laiko televizijoje, nes lestinos valstybės sostinė
jaunieji
maldininkai
tikėjo taikos derybas. Tie Sadato siūly
išrinktas partijos kongrese demo- j jo organizacijai turi būti leista at-1 Izraelio premjeras Beginąs atos- respublikos armijos narys. Jo vie miestą.
mai skirti Amerikos spaudai, pa
kratišku balsavimu.
j kirsti į valdžios kaltinimus. Jei togauja, tačiau kiti vyriausybės tą bado streike užėmė Pat Shee
— Britų spauda paskelbė, kad si bent iš tolo pamatyti popiežių sakė PLO atstovas Washingtone.
Sovietu spauda vėl ėmė pulti I vyriausybei buvo leista pulti "So- nariai Saudi Arabijos planą atme han, 23 metų Šiuo metu streikuo sovietų diplomatas, kurį britų vy Joną Paulių Il-ąjį. Jie dviračiais
lenkų darbininkų sąjungą, kurios j lidarumą", tai jis turi teisę apsi- tė, sakydami, kad jame nėra nie ja penki airiai kaliniai, reikalau riausybė
ištrėmė. Viktor Lazin nuvyko į Montecassiną aplanky
KALENDORIUS
ekstremistai bando pasėti Lenki- j ginti, pasakė VVa'.esa, pasiūlyda- ko naujo. Izraeliui ypač nepatin darni kalėjime politinių kalinių nebuvo pagautas šnipinėjant. Jis ti lenkų karių kapines ir į švento
Rugpiučio 11 d.: Tiburtas,
joje nesutarimų, nesantaikos sėk' mas dalyvauti viešuose debatuo- ka Jeruzalės miesto skaldymas. teisių. Žinia apie dar vieną mir turėjo ryšių su britų miestų riau Pranciškaus miestą Asyžių.
Klara, Putvinas, Porutė.
las,
provokuodami įtempimus, | se su vicepremjeru Rakowskiu.
Vyriausybė laikosi nuomonės, kad tį tuoj sukėlė įvairiuose Airijos šių kėlęjais. Turima nuotraukų,
Rugpiučio 12 d.: Gracilijus,
siekdami prailginti šalies ekono—
-^Cape Code streiką paskel.'.
Jeruzalė yra amžina žydų sostinė miestuose riaušes, deginimus, kur Lazinas matomas drauge su
sprogdinimus. Vakariniame Bel riaušinmkais.
bė 320 gailestingųjų seserų, ku-JHilarija, Danguolis, Laimė,
minius sunkumus, rašo "Pravda". | — Egipto prezidentas Sadatas ir tokia ji bus ateityje.
S a u , ė t e k a 5.53> leidžiasi 7 : 5 g
Romos ligoninėje popiežius Jo I Nevv Yorke aplankė buv. JAV pre
Sirijos premjeras Abdul Rauf faste jauni airiai metė į kareivius
— Tailandijos premjeras Tin- rios reikalauja didesnių atlygininas Paulius II-sis įkalbėjo į juos- Ridentą Nixoną.
paskė, kad Saudi Arabijos planas api> 1,000 "Molotovo kokteilių", Į sulanonda spalio 8 d. atvyksta į m v
ORAS
Kenijos sostinėje prasidėjo
telę savo kalbą ir maldą, kurioje Į — Zimbabvės premjeras Muga priimtinas visiems arabams. Kai 34 įyyrai buvo suimti, du civiliai j Washingtoną
Debesuota, su pragiedruliais.
jis prašė Dievo pagalbos, kad jo j be paskyrė vyriausiu kariuomenės kurie izraelitai patenkinti, kad sunkiai sužeisti, abu mirė ligoni
— Romoje, prie Izraelio lėk Jungtinių Tautų energijos reika
lų
konferencija,
kuri
svarstys
kaip
temperatūra
dieną 75 1., naktį 65
tėvynė nugalėtų maisto krizę, kad | vadu baltą generolą
Andrew princo Fahdo plane pripažįstama nėje. l>ondonderry sužeisti du po tuvų bendrovės E Al įstaigos spro
1.
teisė žydams turėti savo valstybę. licininkai.
visi žmonės turėtų pakankamai | Maclean.
go bomba, sužeisti du asmenys. I pakeisti naftos energiją.
(Tęsinys)

Iranas sutiko
išleisti prancūzus
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mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
nikotino ir alkoholio. Antras
svarbus reikalavimas — dirbti
Pažinkime karščio sukeltas ištirtos dujos (gas analysis) pa
pagal savo jėgas, nesiimti to
DRAUGO prenumerata mokama U anksto
negeroves — lengviau pajėgsi tvirtins raumenų mėšlungius
kių
darbų,
kurie
yra
sunkiai
ar
Vargonininko N. Kulio sukurtą dainą "Sodybos" pažmonyje
metams */2 metų 3 mėn.
me jų išvengti, o jas gavę — su atsiradusius dėl persialsavimo
ba visai nepakeliami. Atlieka
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$42.00 $25.00 $17.00
Karštų dienų
žmogaus
polinkius
ir
teikti
jam
Tik retais atvejais, kraujuje
Užsienyje
$42.00
$25.00 $17.00
pasitenkinimą.
Jeigu
to
nėra,
mediciniškas reikalavimas sumažėjęs kalcio kiekis (hypoTuriu vieną klausimą: kodėl žiaus žmogus. Nieko čia blogo*.
Kitur — Amerikoje
$40.00 $22.00 $15.00
calcemia) sukelia raumenų dienos metu nieko neskauda, Reikia tik gulėti ant kieto čiu reikia rimtai pagalvoti apie
Savaitinis
$28.00 $17.00
mėšlungius. Aiškiais karščio gerai jaučiuosi (žinoma, dau žinio. Reikia vonioje šiltame darbovietės arba net ir profesi
Vasaros karščiai gali sukelti
pakenkimo atvejais netenka giausia sėdžiu), o vakare pa vandenyje pusiau sėdomis sa jos pakeitimą. Po įtempto pro
žmonėms įvairias negeroves.
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
tirti kraujuje esančio kalcio kie tinsta kojos ir visas kūnas? Ry vo strėnas pašildyti. įvairios tinio darbo reikalingas vaikš
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
Keletą jų čia suminėsime:
kis.
te, k a d ir gerai miegu, sąnariai rūšies masažas yra tikra palai čiojimas, išvyka į gamtą, žūklė
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo. Juos gražina tik iš anksto
Karščio sukelti mėšlun
būna sustingę: sunku pasi ma pensininko kūnui. Pirtys ir pew»< Taip pat jiaudingi ir
• Redakcija dirba kasdien 8:30
susitarus. Redakcija už skelbimų
giai (traukučiai, konvulsijos,
Karščio s u k e l t o
— 4:00. šeštadieniais 8:30 —
turinį neatsako. Skelbimų kainos
lenkti, atsiklaupti. Šitai bėdai Lietuvoje buvo plačiai nau trumpalaikiai atitrūkimai nuo
spazmai, angliškai — heat
mėšlungio g y d y m a s
12:00.
prisiunčiamos gavus prašymą.
atsitiktinai suradau greitą ir pi dojamos; žmonės labai džiau kasdienybės. Esant protiniam
cramps). Skausmingi mėšlun
Karščio sukelti raumenų gią pagalbą. Tik išlipus iš lo gėsi galėdami jose pasišildyti ir pavargimui, daug naudos duo
giai apima žmogaus labiausiai
mėšlungiai gydomi geriant sū vos, su šiurkštoku šepečiu iš vienas kitą pamasažuoti. La da įprastos aplinkos pakei
naudojamus raumenis pečiuo
Jei nori pailginti gyvenimą,
rų skystį bei valgant tokį mais masažuoju visą kūną. Šepetys bai gerai darai kietoku šepečiu timas, aktyvus poilsis — spor
Henrikas Radauskas
se ir šlaunyse. Jie pasireiškia
trumpinki
valgymą.
tas,
žaidimai,
gydomoji
fizinė
tą. Praktiškai, geriama daug skirtas vonios kambariui, bet savo kūną masažuodama ir tei
baigiant dienos darbus. Vasa
Anonimas
valgomosios druskos skie patogus, nes su ilgu kotu todėl singus mediciniškus patari kultūra ir t.t. Tačiau esant rim
ros karštyje sunkiai dirbą bei
tam
protiniui
pavargimui,
bū
dinio. Geriamas 0.1% draskos galima lengvai pasiekti ir pe mus pildydama. Bet kiek tokių
(1965-1970)
stipriai besimankštiną jau
Advokatų Draugija
skiedinys. Tok' sūrus vanduo čius. Po 3-4 minučių masažo yra — tik saujelė. Visi nori būti tina kreiptis į gydytoją, nuo
nuoliai, raumeningi sportinin
Pomirtinė Ponijos knyga.
V A L D E M A R A S BYLAITIS
padaromas ketvirtį lygmens atsinaujina kraujo apytaka ir sveiki, bet daugumas sveikatą dugniai ištirti sveikatą ir
kai bei darbininkai dažniau
IR
arbatinio šaukštelio valgomo visi sąnariai, keliai, strėnos, tirpdo smuklėse, kortuojant darbingumą.
Išleido Vytautas Saulius 1978.
siai t u r skausmingus raumenų
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BRIZGYS
rankos,
pirštai...
kaip
jaunuo
Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga
užsisėdėjimuose,
bei
kavutės
sios druskos (arba dvi po 10
J.
Mšk.
susitraukimus — mėšlungius.
Teisių daktarai
gražiai isTeista, Kieti viršeliai. Kai
grainų (ne gramų) druskos tab lės. Kai sąnariai atsileidžia — siurbimu prirūkytose vietose. O
Tokie žmonės gausiai prakai
na
su persiuntimu $6.73. m. gyr.
2458
W.
69th
St.,
Chicago,
III.
nebeskauda.
Darant
mankštą
kiek žmonių nevalgo pakan
letes į vieną kvortą — litrą van
prideda
5% mokesčiu — 30 e t Už
tuoja. Prakaitavimas jų kūnus
Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0
Neįtikėtina,
tenka atsiklaupti ir tarp užkul kamai vaisių — daržovių, bal
dens.
sakymus siusti: DRAUGAS, 4545
Valandos pagal susitarimą
vėsina, bet kartu ir kenkia jų
nių (į užpakalį) atsisėsti ant že tymų; taip ir baigia savo svei
W. «Srd St, Chicago, m. 69829.
bet "Tiesa"!
kūnams, valgomosios druskos
Atsimintina, kad negalima mės. Jeigu kada blauzdas trau katą. O tik kai- perkūnas
kūne sumažėjus.
ryti druskos tablečių. Reikia kia — skauda, tas p a t s šepetys trenkia — tada atsipeikėja ir
Sovietų kompartijos laikraš
Tokie darbininkai geria daug gerti minėtai sūrų skystį, tik ne padeda. Galų gale — nekainuo mėgina gydytis. Žinoma, tada
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. 6. BALUKAS
tis
"Pravda" š.m. balandžio 18
vandens — druskos neturinčio gerkime per daug sūraus van ja ir tikrai nekenkia.
dažnai jau esti šaukštai po pie
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
d. numeryje paskelbė įdomų
(hypotonic) skysčio. Gydytojai dens. Gerkime vandenį tik virš
tų.
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1974
m.
mirus
mano
vyrui,
po
pranešimą.
Trumpa
žinute
mano, kad raumenų mėšlun minėto stiprumo. Neryjamos
6449 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 50th Ave.. Cicero
jo
laidotuvių
vieną
kartą
tebu
"Brakonieriams
kaip
pelnyta"
giai pasireiškia dėl sumažėju druskos tabletės, (taip dažnai
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrų*
paskelbta kone avantiūristinė
sio valgomosios druskos kiekio iki šiol kai kurių žmonių da vau pas gydytoją. Visą laiką
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
treč Sėst 12 fki 4 vai popiet
Alkoholis yra biauriausias brakonieriavimo istorija Jaku
Priima ligonius pagal susitarimą
kūne.
ryta), nes jos gali suerzinti esu sveika. Kasdien einu pasi
skrandį, sukelti pykinimą ir vė vaikščioti (į bažnyčią, krau apgavikas savo dviem paža tijoje. Toje medžioklėje daly
DR. IRENA KURAS
tuvę). Jokių vaistų nevartoju. dais: kad jis atima gyvenimo vavo žymūs komunistų par Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
GYDYTOJA IR CHIRURGE
mimą.
K a i p atpažįstami
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
karščio sukelti
Geriant sūrų vandenį, reikia Geriausi draugai: dr. J. Adoma vargus ir rūpesčius ir kad ji tijos ir Profesinės sąjungos
DR.
PETER
T.
BRAZIS
SPECIALISTĖ
mėšlungiai
būti vėsioje vietoje, ar patal vičiaus patarimai "Drauge" ir sai atneša jėgą ir džiaugsmą. bosai — Profesinės sąjungos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
šepetys. Žinoma, a š prašau ir
W. Keppler anglies pramonės darbininkų
2434 Wa*t 71st Street
3200 W 81st Street
, _ Ne visi raumenų mėšlungiai poje. Vien buvimas vėsioje vie Angelo Sargo pagalbos; tikiu,
pirmininkas E. Efremenko, jo
toje
pašalina
mėšlungius.
Jei
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai
Kasdien
nuo 1Q v ryto iki 1 v p p .
yra karščio sukelta negerovė.
kad jis padeda. Jeigu jūs pasa
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
pavaduotojas I. Briuchovockij,
esant
vėsioje
vietoje
mėšlun
Ofiso
tel
RE
7
1168; rezid 239-291"$
Yra ir kitų priežasčių, sukelian
kysit kaip apsisaugoti nuo ko
Raikomo pirmas sekretorius E.
giai
nesiliautų
—
reikia
gerti
čių raumenų mėšlungius. To
PROTINIO
jų tinimo, tai mes "jaunuoliai"
Ofs. HE 4 1818: Rez PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
KiCkin. "Be Kičkino ir svečių iš
kie raumenų mėšlungiai gali daugiau minėto sūraus van gyvensime ir sveiki būsime iki
Maskvos, toje uždraustoje me
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
PERVARGIMO
būti išdava trijų, visai su karš dens.
1000 metų. Labai geras jūsų
džioklėje dalyvavo ir vietos pro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
0PT0METRISTAS
čiu nieko bendro neturinčių li
Jei mėšlungis ištinka bū patarimas plaukams: "Masa
Specialybė vidaus ligos
PROBLEMA
fesinės sąjungos ir ūkio dar
2709 West 51st Street
gų: Stabo liga (tetanus), Rau nant lauke, kur nėra druskos, žas ir svogūnas".
2454 West 71st Street
Tel - GR 6-2400
buotojai", rašo l a i k r a š t i s
menų nuovargis (exhaustion) ir kuo greičiausiai eitina pavėsin
Psichologai ir medikai tei "Pravda". Kaip tai įvyko? Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Persikvėpavimas (hyperventi- ir šaltu vandeniu drėkintinas
gia, kad mokslo ir technikos "Buvo panaudotas malūn 7 9 antrad irpehkt H M šeštad 10-3vai Vai Di-rnad .antrad .ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus
lation). Tai ilgas — gilus alsa kūnas ir rūbas. Žinoma, kuo
revoliucijos amžiuje žmogaus sparnis, kuris priklausė Jaku
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742 0255
Namu 584-5527
vimas sukeltas karščio, susi greičiau reikia pasirūpinti sū
gyvenimo ritmas yra greitas, o tijos civilinės aviacijos valdy
DR.
E.
DECKYS
nervinimo bei išsigandimo. Tos raus vandens ir jį gerti.
psichinis krūvis didelis. Daž bai. Malūnsparnio reika
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Atsakymas.
Moterims, nai žmogų užgriūva daug ne
trys negerovės raumenyse gali
Mėšlungio išvengimui atei
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
lavimas buvo melagingai
EMOCINĖS LIGOS
sukelti lygiai tokius mėšlun tyje, karštyje dirbant patar ypač ilgai sėdinčioms, dažnai lauktų ir skubių darbų, dažnai užrašytas, kad darytas kir
1185 Dundee Ave.
CRAVYfORD MEDICAL BUILDING
gius, kaip ir karštis.
tina valgyti sūrų maistą. Pra patinsta kojos. Tokioms reikia atsiranda įvairių sudėtingų ir timų apžiūrėjimas, o medžio
Elgin. III. 60120
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.
Žinoma, vidutiniai stipriai vartu visada turėti sūraus daugiau vaikščioti, mažiau sė prieštaringų situacijų. Gausus tojų pavardės buvo surašytos
Valandos pagal susitarimą
persikvėpuoja (persiventiliuo- vandens bei gerti parduo dėti, miegant lovos kojūgalį per informacijos srautas, radiją, netikros, išgalvotos. Medžio
Tel. 372-5222. 236-6575
ja) kiekvienas karštyje bū tuvėse parduodamą mineralų sprindį aukščiau laikyti. Gerai televizija ir kino filmos ir kt. tojai, Kičkino vadovaujami, bu
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
Dr.
ROMAS
PETKUS
damas. Toks perstiprus - pagi- skiedinį (commercial electro- būtų dėvėti elastiškas kojines, atima žmogui daug laisvalai vo nugabenti į medžioklės sto
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
ar susibintuoti su ACE ban- kio. Visa tai gali suardyti tei
lintas
kvėpavimas y r a lyte solution).
Ofisai:
vyklą prie Sugžos upės. Po to iš
Tel - BE 3-5893
Nepatartina nuolat vartoti dage — tada kelnes dėvėti, kad singą darbo ir poilsio santykį, to malūnsparnio buvo nušau
111 NO WABASH AVE
normalus kūno elgesys karš
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
tyje. Žmonės, kurie turi mėš didelius druskos kiekius, nes kojų bintų-nesimaty tų. Nei koji stipriai įtempti organizmo neu- tos dvi meškos ir elnias. Mėsą
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
lungius dėl tokio persikvėpavi- toks vartojimas trukdo žmogui nių, nei bintų lovoje nereikia roreguliacines funkcijas, pa pasidalijo medžiotojai." Regis
mo, (o ne dėl šilimos sukeltų prisitaikyti prie oro sąlygų dėvėti. Rytais tokie kojų tini grindinių nervų procesų di tracija apieelnio medžio
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L. D. PETREIKIS
negerovių), vis dar giliai kvė (aklimatizuotis) ir priprasti mai atsileidžia. Sunkesniais at namiką, psichiką. Kurį laiką klę, o leidimas ir tam buvo su
DANTŲ GYDYTOJA
vejais gydytojas pataria ret žmogus sugeba prisitaikyti prie
DR. JANINA JAKSEVICIUS
puoja nuėję pas gydytoją. Prie prie karščio.
falsifikuotas. "Kičkin spaudė
8104
S. Roberts ftosd
JOKSA
savaitėje) padidėjusio krūvio, bet vėliau
I š v a d a . Cia pateikiamos karčiais (kartą
šingai bus su tokiu ligoniu, ku
medžioklės inspektorių N. Dia1
mylia
Į
vakarus
nuo Harlem Ave
VAIKŲ LIGOS
Tel. 563-0700
ris kreipsis pas gydytoją dėl naujausios mediciniškos ži nuryti tabletę šlapimą varan atsiranda laikini pervargimo dina, kad t a s atšaukti) jo su
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
šilumos sukeltų negerumų — nios karščio sukeltų mėšlungių čių vaistų (sakysim, Lasix, 20 simptomai: bendras silpnu darytą dokumentą apie brakovalandos pagal susitarimą
mg.
tabletę).
Tada
reikia
val
mas,
galvos
skausmai.
Tadą
raumenų mėšlungio. Tokius tvarkymui. J a s įsidėmėkite ir
nieriavimą,
padariusio
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3 7278
žmones gydytojai matys nor jomis vadovaukitės, nenau gyti daugiau kalio (potassium) žmogus paprastai griebiasi valstybei 3,728 rublius nuosto
DR. FRANK PLECKAS
DR. A. JENKINS
maliai alsuojančius ((nepersi- dodami iki šiol praktikuoto nuo turinčio maisto: skvašų, bana raminančių vaistų: iš ryto s t i p lių".
(Kalba lietuviškai)
nų, gerti citrininių sunkų. Mat, rios kavos, vidudienį taip pat
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šios negerovės gydymosi.
0PT0METRISTAS
kvėpuojančius).
kalis esti šalinamas vaistais su kavos, o vakarais raminamųjų
Skaitytojui įdomu kokia bu
3844 West 63rd Street
Tikrina akis Pritaiko akintus ir
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.
Consultant,
Tyrimui paimtas arterinis
Valandos pagal susitarimą
"Contact lenses"
šlapimu. Per ilgesnį laiką gali tablečių. Laikinai kai kam tas vo bausmė už visą tą nusižen
kraujas ir jame laboratorijoje August 1980.
2618 W 71st St. - Tel. 737 5149
atsirasti kūne jo sumažintas lyg ir padeda. Nesilaikant tei gimą? "Kičkin buvo pasalin
6132 S Kedzie Ave Chicapo
Vai pagal susitarime Uždaryta treč
kiekis. Ypač šiltomis dienomis singos darbo ir poilsio tvarkos, tas iš Raikomo pirmojo
WA 5 2670 arba 489 4441
minimas kojų patinimas dau ilgainiui išsivysto lėtinis pa sekretoriaus pareigų, kiti me
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. J U CAS
giau pasireiškia. Nenusimink vargimas. Medicinos nusta džiotojai patraukti griežtai par
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
ODOS LIGOS
— neatrodo, kad toks patini tyta, kad dėl bendro silpnumo tijos atsakomybei. Žinutė pa
PROSTATO CHIRURGIJA
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
m a s tamstai būtų dėl širdies, sumažėja žmogaus darbin galiau skelbia, kad iškelta kri
Valandos Dagai susitarimą
2656 W. 63rd Street
inkstų bei kitokių priežasčių. gumas; dėl galvos skausmų ir minalinė byla, bet prieš ką —
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
įstaigos ir buto tel. 652-1381
J u k nesi mažakraujė, neturi nemigos tenka vartoti įvairias taip ir nepasakyta. Ištyrus rei
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
kojose venų išsiplėtimo, neturi tabletes, nors jos mažai te kalą, gal pasirodys, kad tik
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123. natini 4484195
Gydytojas ir Chirurgas
vidurių ligų... Bent nepranešei padeda. Žmogus tampa išsi "iešmininkas" buvo kaltas.
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
nusiskundimų, rodančių minė blaškęs, irzlus, nervingas, jaut
DR. V. TUMASONIS
Specialios medžioklės gi
OF FAMILY PRACTICE
tas negales. Žinoma, su savo rus oro permainoms, pablogėja užima garbingą vietą komu
CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. IN.
2454 West 71st Street
gydytoju pasitarti turėtum dėl atmintis, sutrinka virškini nistinių vadų pasilinksmini
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč iršešt
Vai.: pirm , antrad . ketv. irpenktad. 2-5
visos sveikatos patikrinimo, mas, atsiranda dažni širdies muose. Jie turi savo medžiok
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
nors ir gerai jautiesi.Čia patei perplakimai, skausmai širdies lės plotus, bet dažnai medžioja
"Sodybos" pažmonyje sveiku be kavutės maistu stiprinasi
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586-3166; ramu 381-3772
kiami bendri, ne specialiai kam plote, daug nemalonių jutimų ir draustinėse, kur žvėrys sau
Antanina ir Juozas Vasiukeviciai. Aldona ir Pranas TotoraiDANTŲ
GYDYTOJA
nors
taikomi
patarimai.
Spe
eiai
įvairiose kūno dalyse. Toks as gomi nuo "visuotinio išnai
DR. PETRAS 2LI0IA
N u o t r . M. N a g i o
2658 W. 59 St. CMcago
cialiai tamstai patars tik tams muo kartais pradeda neteisin kinimo". Dažnai šaunama tie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
476-2112
ta "Draugą" skaityti. Nemažai tos gydytojas.
gai vertinti įvykius; per daug siog iš malūnsparnio. Per vieną
Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč
ŠIO SKYRIAUS IR
6745 West63rd Street
reikėtų gydytojui sumokėti
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai.
Kiekvienas, kad ir sveikiau stipriai reaguoja į nemalonias tokią medžioklę žuvo ir Jurij
Vai pirm . antr ketv ir penkt
ŠEPEČIU MASAŽO
vien už patarimą: "Vitaminų — sias rytais prabudęs, iš lovos smulkmenas, nesudėtingas si Gagarin. Kas gi atsitiko
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
PAGALBA
mineralų nauda ir šaltiniai". keldamasis jaučia sąnarių sus tuacijas, o į svarbius reikalus Jakutijoje? Kodėl "Pravda" nu
Tel. REKance 5-1811
DR. K. M. ŽYMANTAS
Klausimas. Gerbiamas dr. Sulaukusi "Draugo" pirmiau tingimą. Tiek žmogus, tiek gy nekreipia dėmesio. Pradeda tarė iškelti į šviesą šią istoriją?
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
DR. S. T. CHIRBAN
J. Adomavičiau, noriu padėko siai ieškau "Kelias į Sveikatą". vulys raivosi: tampo sąnarius ma lankytis pas gydytojus; da Greičiausia, kad Jakutijos in
Lietuvis gydytoias
DANTŲ GYDYTOJAI
ti už jūsų "Kelias į Sveikatą" Jau 8-ni metai nebuvau pas gy mankštinasi. Po to geriau jau romi tyrimai, ieškoma ligos, bet cidentas yra kokia intriga šil
3925 West 59th Street
2654 West 63rd Street
skyriaus "Drauge" patarimus. dytoją — užtenka patarimų čiasi. Tuo labiau tokį kūno sus jos nerandama. Lėtinio pro tesnei vietai komunistiniame Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 Vai pagal
susitarimą: antr., trečiad.,
Jau vien dėl jūsų patarimų ver "Drauge"_j
vai popiet f 6 8 vai vak Treč ir sešt
tingimą jaučia pensininko am- tinio pavargimo fone dažniau elitų pasaulyje.
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v. vakaro
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Tautų susibūrimas

Nuotaikos prioi* k o m u n i z m ą

EUCHARISTINIAM
KONGRESE
;
Šiemet kažkaip nežymiai
praėjo Tarptautinis Eucharis
tinis kongresas Liurde, Pran
cūzijoje, liepos 16-23 dienomis.
Tokie kongresai paprastai ren
giami kas antri metai, ir šis jau
buvo 42-sis. Net katalikų laik
raščiai ir žurnalai Amerikoje
g a n a šykščiai paminėjo .kong
reso eigą, jame svarstomus da
lykus, pamokslus ir paskaitas,
įvairius susibūrimus, ypač dau
gybę ligonių, vykusių j Liurdą
kaip į stebuklų vietą. Gal tai bu
vo dėl to, kad šiame kongrese
turėjo dalyvauti pats Šv. Tė
v a s J o n a s Paulius II-sis, bet dėl
atentato sužeidimų ir gydymo
si buvo sutrukdytas. 0 gal ir dėl
to, kad vykęs Philadelphijoje
Tarptautinis
Eucharistinis
kongresas savo įspūdžiais še
šėlin nustūmė šiemetinį kong
resą Liurde.
Kaip ankstyvesni, taip ir šis
Eucharistinis kongresas, ne
paisant, kad jame ir negalėjo
dalyvauti popiežius, kaip buvo
žadėjęs, nėra nustojęs savo
reikšmės. Popiežiaus legato
kardinolo Bernardo Gantin pa
mokslai jaudino minias. Jie bu
vo ne tik gilūs, bet ir jausmingi,
prancūzams
gerai
suprantami, su įsitikinimu ir
religine dvasia pasakyti. Nors
kardinolas yra afrikietis, bet
tai neturėjo reikšmės minioms,
susirinkusioms pagarbinti Jė
zų Eucharistijoje. Kardinolas
išryškino ne tik paties kong
reso reikšmę Eucharistijai, bet
ir Eucharistijos svarbą žmo
nių gyvenimui, tarpusavio san
tykiams, socialinio teisingumo
ir krikščioniškos meilės vyk
dymui, Įvairių tautų, kontinen
tų ir rasių delegacijos kongrese
jautėsi vieno Kristaus, vienos
Bažnyčios, vienos žmonijos na
riais, vertais keliauti dievišku
Kristaus keliu, gaivinamu eu
charistinės malonės.
Tokius įspūdžius iš kongreso
duoda prancūzai ir ten dalyva
vę vokiečių italų, lenkų, afri
kiečių, įvairių Amerikos vals
tybių ir net Azijos katalikų
delegacijų nariai. Jie čia paju
to tikrą broliškumą, jie čia su
prato kenčiančiųjų nelaimes že
mėje, ypač kai Krokuvos
kardinolas F. Macharski jų
kančias lygino su Šv. Tėvo kan
čiomis ligoninės lovoje.
Ne tik kardinolo B. Gantino
popiežiaus vardu pasakyti pa
mokslai, bet juo labiau ir pa
ties popiežiaus Jono Pauliaus
II-jo per radiją iš ligoninės per
duota paguodos, paskatinimo
ir gilaus tikėjimo Tarptau
tiniam Eucharistiniam kong
resui sveikinimo kalba buvo
t a s didysis,paskatas minioms
jungtis pačiame kongrese,
svarstyti tikėjimo ir gyveninio
klausimus ir ryžtis gyventi sa
vo tikėjimu, popiežiaus žo
džiais tariant, "laužyti duoną
su savo broliais".
Simpoziumas Tuluzoje, kur
susirinko įvairių kraštų vysku
pai, rinktiniai teologai, socio
logai ir katalikų veiklos va
dovai, net daugelis protestantų
kunigų ir teologų, praėjo ta pa
čia dvasia, kaip ir pats kong
resas. Nors šio simpoziumo pa
grindinė tema buvo "Jėzus
Kristus — naujam pasauliui
laužoma duona", bet ji nekliu
dė" net vadinamo "trečiojo pa
saulio", tai yra neturtingųjų
kraštų, atstovams aktyviai da
lyvauti, jaustis lygiateisiais
nariais, sprendžiant sociali
nius klausimus ir turtingųjų įsi
pareigojimus skurstantiems.
T a tema nebuvo kliūtis nė pro
testantams svarstyti gyvenimo
tikrovę evangelinėje šviesoje ir
kartu su visais ieškoti naujų ke
lių pasiekti šiuometinį žmogų,
dažnai atsiskyrusi nuo Dievo ir
nuo pasaulio.
Smilkalas teduoda kvapą tik
mestas ant degančių anglių;
taip ir dorybės tik prispaudi
me išryškėja.
Šv. Gregorius

Simpoziumas, buvo šiek
tiek skirtingas nuo paties kong
reso pamokslų ar paskaitų te
mų. Čia Indijos atstovas kvietė
Eucharistiją padaryti "radi
kaliausiu protesto aktu" prieš
neteisybę, prieš diktatorišką
viešpatavimą žmonių laisvės ir
medžiaginės gerovės sąskaiton. Čia kiti ragino Eucharis
tiją gyvenime taip iškelti, kad
pats žmonių gyvenimas pakil
tų savo žmoniškumu, teisin
gumu, artimo meile, tautų su
gyvenimu. Reikia dvasinėmis
priemonėmis įgyvendinti evan
gelinę dvasią, kad pasaulyje
būtų mažiau skurdo, mažiau al
kio, lengviau pakeliamos ligos
ir epidemijos, — neturtingieji
turi teisę į šias priemones, o tur
tingieji turi pareigą jomis da
lintis su vargingaisiais.
Simpoziumas lyg ir siekė tri
lypio tikslo, neišjungdamas
Eucharistijos, kaip gyvo Kris
taus žmonių tarpe, būtent —
teisingo Kristaus liudijimo, teo
riškai tikslaus Evangelijos aiš
kinimo ir praktikoje žmogiško
elgesio su Kristaus žodžiu su
jungimo. Tai išvados šalia
kongreso, bet kartu išvados
kongresui ir visam krikščionių,
pasauliui, kad žmoniškumui
yra įpareigoti visi — tikintieji ir
netikintieji arba tikėjimo nesuprantantieji.
Paskutiniai keli Tarptau
tiniai Eucharistiniai kongre
sai nesiribojo tik religine sri
timi, tik Jėzumi, gyvenančiu
tarp žmonių duonos ir vyno pa
vidalais. Žmogaus žemiškas
gyvenimas apima daugelį sri
čių. Net jo religiniam įsitikini
mui ir religinei praktikai turi
reikšmės kasdienos darbai, nu
siteikimai, ekonominis ir poli
tinis valstybių pasiskirstymas
— tai yra gyvo žmogaus gyvas
gyvenimas. Dėlto Eucharis
tiniai kongresai kelia klau
simus, kurie liečia visą žmogų,
o ne tik jo kelią į amžinybę. Ke
lias į amžinybę juk eina pro lai
kinumą ir laikinus žmogaus
reikalus.
Popiežiaus legatas kardino
las Bernardas Gantin ir pabrė
žė: "Neturime jokios abejonės
— Viešpats veikia su mumis
šiandien, kaip ir Bažnyčios
pradžioje, patvirtindamas sa
vo žodžius regimais ženklais.
Tarp šių ženklų, kurie matomi
mūsų tikėjimo akimis, didžiau
sias yra Eucharistija. Iš tik
rųjų jis paslėptas ženklas, kuk
lus ženklas... kuris sukelia
nuostabą ir net pasipriešini
mą". I tą ženklą įsižiūrėti — tai
suprasti gyvenantį žmonių tar
pe Kristų, jo reikalavimus būti
teisingiems savo artimui ir my
lėti vienas kitą, kad žemiškam
žmgaus gyvenime atsispindė
tų pats Kristus.
Kokia reikšmę turės šis 42rasis Eucharistinis kongresas
dabarties gyvenimui, dar peranksti spėlioti. Bet klausimo
čia nereikia spręsti šios die
nos šešėlių paunksmėje, o tik
evangelinę dvasia.Gyvenimo
pakeitimas, šeimų, tautų ir
žmonių vidinis religinis atsi
naujinimas, žmogaus su žmo
gumi, tautos su tautomis san
tykių išlyginimas religine ir
humaniška prasme yra šio
kongreso siekimas. To turės
siekti krikščionys, savo gy
venimą grindžia Evangelija ir
tikį eucharistiniu Kristumi, gy
venančiu jų tarpe. Šiuo pažiū
riu reikia žiūrėti ir į kongreso
rezultatus — ne kaip įvairių
tautų susibūrimą pagarbinti
Kristų Eucharistijoje, bet kaip
žmogaus asmens vertės visuo
tiniu pripažinimu evangeli
nėje tiesoje, socialiniame tei
singume ir krikščioniškoje
meilėje.
P.G.

tikslus ir kodėl įvairių tautybių
žmonės čia susirinko protestui
— prieš žiaurią komunizmo ti
roniją ir viso progreso priešą —
Sovietų Sąjungos grobuonišką
politiką, per kurią po II p. karo
Sovietai prisijungė teritorijų ir
okupavo Pabaltijo kraštus.
Vakarai laimėjo karą, bet pra
laimėjo taiką, vesdami faraziejišką politiką.

D. Barauskaitė spaudos
atstovams pareiškė, kad pro
testo demonstracijos svarbiau
Demonstracijos prie Sovietų Sąjungos konsulato
sias tikslas atkreipti ame
rikiečių dėmesį į Sovietų
Sąjungos genocidinę politiką,
lenkj
Viename iš vaizdingiausių
P. Indreiką
jos
elgesį su pavergtomis tau
čekoslovakai,
ukrainiečiai,
EI
Amerikos didmiesčių — San
tomis,
nes mes nukentėję nuo
Salvadoras,
Nicaragua,
viet
Francisco yra įsikūręs sovie
komunizmo
žiaurumų, jaučia
aidintirtrimituiskruodžiantvanamiečiai
ir
kt.
Demonstruo
tinės Rusijos konsulatas, nes
me
pareigą,
kad
net Amerikos
karo
tamsą,
sujudo
ir
apylin
jančiųjų
mašinos
nusitęsė
k
e
čia verda gyvas judėjimas uos
piliečiai
nemirtų
kaip įkaitai
te, kuriame kasdieną apsilan kės gyventojai, stebėdami de lėtą kvartalų per judriausias
tolimoje
Mordavijos
respub
ko įvairių kraštų laivai, didelis monstrantų supamą rusų San Francisco gatves. Beju
Prieš
demonstracijos
pra
likoje nuo komunisto rankos ir
kultūrinis centras su daugybe konsulatą, gatvių sankryžose dančią vorą pasitiko losdžią spaudai buvo suteikta pla nebūtų kankinami kaip V.
pradėjo
sustoti
mašinos,
ku
angeliškiai
lietuviai
motocikkolegijų, keliais universitetais
ti informacija. UPA, Ase. Pres, Skuodis vien už tai, kad pasakė
— Berkeley, Stanford ir miesto rias policija šokosi sklaidyti, ki listai su lietuviška trispalve, o
o taip pat radijo stotims ir tele teisingą žodį. Teisme jis pagei
išlaikoma opera. Įvairi pra tos savo signalais prisidėjo prie komunistinę vilkdami užpaka
vizijai,
kuri per savo agentūras davo amerikiečio advokato,
monė, ypač elektronikos ir pre protesto demonstrantų triukš lyje motociklo. Neįprastas
suskubo
plačiau paskleisti. bet, deja, jo prašymas nebuvo
cizinių ginklų, didžiuliai ban mo ir konsulato įnamiai su vaizdas tuojau sukėlė miestie
Vakare San Francisco TV sto išgirstas, o nuo sovietinio ad
kai, turistų antplūdžiai ir judo: 7 aukšto languose pasi čių susidomėjimą, kad miesto
tys
4 ir 7 žinių laidose jau rodė vokato jis atsisakė. Tėvas už
retkarčiais žemės drebėjimai. rodė šešėliai ir policija užėmė gatvės būtų šluojamos komu
demonstracijų
vaizdus. Ryto darytas priverčiamojo lagerio
Todėl Sovietų Sąjungos kon parengties padėtį. Įtampa pra nizmo vėliavomis. Vorai artė
jaus
dieną
S.
Fr.
dienraščiai, darbo stovykloje, o šeima su
sulatui San Francisco yra plati dėjo didėti minutėmis. De jant prie sovietinio konsulato,
"San
Francisco
Chronicle"
ir dviem mažais kūdikiais palik
monstrantų rankose sužibo iš demonstruojančių eilių iš
veiklos dirva.
"S.
Fr.
Examiner",
įdėjo
apie
Konsulatas įsikūręs gražia žvakutės ir vakaro tamsoje su šoko pora vyrukų: nutraukė jau demonstraciją a p r a š y m u s , ta nežiniai, nes nuteistojo šei
me rezidenciniame rajone 7 liepsnojo Sovietų Sąjungos vė skudurus virtusią komunistinę iškeliant Sovietų Sąjungos už mai Sovietų Sąjungoje netei
aukštų pastate, kuris, pagal liava. Pravirko akordeonas par vėliavą ir prieš konsulato lan sienio politiką, nekaltų žmonių kiama jokia globa.
komunistinį įprotį, aptvertas tizanų dainų akordais prie gus ją sudraskė į šipulius. Gat areštus, teismus ir žiaurias
Demonsrantai dar kurį laiką
geležine tvora, bet be spygliuo kurių prisijungė demonstran vės paraudo nuo raudonų sku bausmes. Ypatingai atkreipė patriukšmavę ir sudeginę kele
tų vielų, kad negadintų apylin tai. Partizanų melodijos, apė durų, o kita vėliava paskendo dėmesį j V. Skuodžio (Benedict tą komunizmą simbolizuojan
kės vaizdo. Prie priekinių durų musios visą tautą ir išsis liepsnose, šaukiant — "ruski, Scott), kaip gimusio Chicagoje čių raudonųjų vėliavų pasuko į
švyti nublizginta iškaba su kū kiriančios žūtbūtinės kovos nešdinis namo" ir kitus šūkius. ir su tėvais dar jam esant kūdi
Golden Gate parką. Parke bu
jo ir piautuvo simboliais ir įra dvasia, įsiūbavo pasipriešini Iš mašinų pasipylė minia kiu, grįžusio į tėvynę, nubau
vo atlikta kultūrinė programa,
mą
okupantui
ir
Los
Angeles
demonstrantų
ir
policija
sugre
šu dviem kalbomis — kirilica ir
dimą 7-riais metais konclage- pritariant miesto orkestrui, at
jaunimą.
Sugiedojus
Amerikos
tino
gretas
ir
pasiruošė
netikė
anglų kalba, kad čia yra dau
rio bausme už antisovietinę
gelio respublikų atstovybė. Tos ir Lietuvos himnus, besiskirs- tumams. Demonstrantų skai veiklą. "San Francisco Exa- likti pavergtųjų tautų kom
respublikos yra netekusios tydami jaunuoliai parodė, kad čius staiga pašoko iki 250 miner" skyriuje — "City to- pozitorių kūriniai. Koncertas
valstybinės nepriklausomybės jiems nepritrūks kantrybės ves asmenų.kurių rankose iškilo iš day" ryškioje vietoje rašo: 200 pradėtas Amerikos himnu, po
ir prievarta įjungtos į Sovietų ti kovą su tautos pavergėju iki tisas miškas plakatų, reiškian demonstrantų apsupo rusų kurio sekė "Lithuanian Rhapsody — A. Louis Scarmalin"
galutinio laimėjimo.
čių protestą prieš Maskvos pa
Sąjungą.
konsulatą, protestuodami įka Meninės programos vadovavi
darytas
skriaudas
atskiroms
Rytojaus dieną — liepos 19 d.
Tokią protesto demonstra
linimą amerikiečio, kuris kon
patys
demontrantai jau 10 v.r. tautoms ir pavieniams asme centracijos stovykloje yra pa mui buvo pakviestas Romas
ciją San Francisco Pavergtųjų
nims. Demonstrantai ratu pra
Tervydis, kuris taikliu žodžiu
tautų komitetas paskelbė š.m. vėl susirinko prie konsulato, dėjo supti konsulato rūmus ir skelbęs bado streiką. Bado
pristatinėjo jos atlikėjus, api
liepos 19 d. Reikia džiaugtis, bet juos jau sutiko riaušėms veržtis pro policijos apsaugą. streiko paskelbimas gražiai
būdindamas tos tautos nacio
malšinti
specialus
policijos
kad prie jos jau antri metai
Sąmyšio metu per policijos gal įpintas į Pavergtųjų tautų sa nalines kultūrines apraiškas.
dalinys
ir
padidinta
sartgyba
prisideda ir Los Angeles lie
vas pradėjo skristi į konsulato vaitės minėjimą, kuris pra
tuvių suorganizuotas lietuviš prie konsulato, neleisdama ar langus kiaušiniai ir policija tris siveržė masinėmis demonstra Pertraukos metu rumunų ats
tovas pasakė kalba iškel
kas jaunimas. Šįmet jų atvyko čiau prie jo prieiti. Tuo tarpu demonstrantus areštavo. Ta cijomis.
damas Sovietų Sąjungos suk
daugiau kaip 50, vadovaujant Pavergtųjų tautų komiteto de čiau tuo pačiu metu pasirodė
Trys demonstrantai areš tas užmačias, jos politiką ir
A. Mažeikai, Danutei Baraus monstrantai rinkosi prie uosto TV fotografai ir San Francisco
krantinės
ir
susitvarkę
pasuko
tuoti:
Sigitas Novickis, San svetimų kraštų grobimą. Į jos
kaitei ir Matulaičiui, kuris San
dienraščių atstovai. Demon Francisco gyventojas, Darius pinkles jau y r a patekę 35 tau
į
miesto
centrines
gatves.
Išsi
Francisco pasirodė jau liepos
stracijų organizatoriams da
18 d. ir 9 v.v. suspėjo apsupti so rikiavo 70 mašinų vora, pasi vus ženklą, minia aprimo ir A. Ošlapas iš Los Angeles ir jo mo tos. Gausiai klausytojų miniai
vietinės Rusijos konsulatą su puošusi t a u t i n ė m i s vėlia Mažeika pradėjo teikti infor tina Regina iš Chicagos už buvo išdalinti atsišaukimai,
įvairiais transparantais, pla vomis, iškeltais plakatais ir maciją TV reporteriams, o D. kiaušinių metimą ant konsula kuriuose kiekviena tautybė kė
katais ir juose įrašytais šū transparantais su komunizmo Barauskaitė šokosi informuoti to pastato. Atrodo, kad jų atreš- lė nuo Sovietų Sąjungos patir
kiais, nukreiptais prieš tautų teroro vaizdais, kurie greitai at spaudos korespondentus apie tas neturi pagrindo, lyginant tas skriaudas.
pavergėją.
Besileidžiančios kreipė praeivhį_jlėmesį. Į ma šios protesto demonstracijos su sovietinės Rusijos padary
Protesto demonstracija pa
tomis skriaudomis.
saulės spindulių apšviesti pla šinų vilkstinę įsijungė pabalkrypo į Pabaltijo tautų reprekatai ir transparantai visų
zentavimą, ypač ryškiai iške
spalvų margumu pražydo prieš
liant
pavergtos Lietuvos kovą
konsulato langus, kurių k e
su
V.
Skuodžio įkalinimu.
lėtas sužibo 6 aukšte kaip vilko
Demonstracijos širdį sudarė
akis tamsumoje, o ant namo
Los
Angeles jaunimas, kuris
stogo įtaisyti rekordąvimo apa
savo
judrumu įsiūbavo visą jos
ratai pakrypo į gatvės pusę. Tai
eigą.
pajutę demonstrantai dar aukš
čiau iškėlė plakatus ir trans
Demonstracijos organizavi
parantus su V. Skuodžio at
me daug rūpesčio parodė ir San
vaizdu, šaukiant: laisvės
Francisco LB apylinkės val
areštuotiems
lietuviams,
dyba, išgaudama įvairius lei
nemarinkite V. Skuodžio badu,
dimus ir aktyviai dalyvauda
ruski, nešdinkis namo. Jau
ma eisenoje a r atlikdama kitus
nuolių šauksmą palydėjo būg
darbus. Po visų darbų ir rūpes
no ir trimito garsai, o Polikaičių valdyba dabar kviečia vi
t i s akordeonu. Į sukeltą
sus atgaivai į gegužinę, kuri
triukšmą tuojau reagavo poli
įvyks š.m. rugp. 2 d. Knovvland
cija/ kuri ramiausiai sėdėjo
parke, Oakland, kad sujung
mašinose, tikėdama, kad tai
tomis rankomis ir širdimis to
paprasta demonstracija, nesuE. Derwinskiui įteikiant Jungtinio Pabal- šiūnaitė, M. Kari (pirm.), Sven Paul (estas), V. Te- liau tęstume kovą tėvynės iš
drumsianti vakaro prieblan Kongr.
tiečių komiteto žymenį už jo nuopelnus pavergtai rauds (latvė), kongr. E. Denvinski, J. Bolsteins ir Jo
laisvinimui.
dos. Būgno garsams ritmingai lietuvių tautai. Iš kairės: M. Suuberg (estas), G. Tamo nas Bobelis.

ATOLAS KORALŲ SALA
J U R G I S GLIAUDĄ
20

— Firma ieško reklaminio teksto mirties užuo
jautos pareiškimo kortelėms. Tekstas turi apeliuoti į
tuos, kurie netiki pomirtinio gyvenimo iliuzija. To
kiems mirtis yra totalus pralaimėjimas. Bet turi būti
duota nusiraminimo viltis. Tad toks uždavinys. Kaip
laisvas rašytojas tu negali su firma turėti tiesiogio
kontakto. Tai rikiuoja unija. Bet... yra įvairiu durų.
Tame pat puošniame bloknote poetas J a n i s Milts
surado savo eilėraštį ir perskaitė.
Tai buvo ilgesys paukštės, kuri įsimylėjo vėją.
Vėjas apgaulus, todėl poetas patarė paukštei nepa
sitikėti vėju, bet poeto meile. Ne paukštė, bet vėjas
atnešė atsakymą: paukštė mano, nes esu vėjas...
Akimirką visi tylėjo. Ant Loros lūpų tebeilsėjosi
manekeniškas šypsnys.
Beverly, lyg susidrovėjusi, pasakė:
— Bet gi aš nesupratau...
Janis Milts numetė jai akimirkos žvilgsnį ir
pasakė Giriniui:
— Šį eilėraštį įdėjo žurnalas, kurio prestižas kaip
poezijos aukso kasykla.
Jis pasakė žurnalo pavadinimą. Girinis suprato—
ne juokai!
Kupinas savotiško pripažinto talento didingumo
Janis Milts pakėlė akis nuo bloknoto ir staiga jo ir
Tikrumoje mums nereikia su Loros žvilgsniai susitiko, susilietė, įsmigo vienas
aistromis kovoti; reikia tik kitan. Žvilgsnių susidūrime buvo medžiaginio, kūniš
joms duoti kryptį — į aukštį, į ko kontakto šešėlis. Ir Girinis suprato: Lora gyvena su
Janiu Milts. Iš to žvilgsnio, tikriau susižvalgymo
tai, kas kilnu ir gražu.
L. Habicht I magnetizmo, Girinis suprato, kodėl Lora paliko

Vingrą. Tai buvo latvio sugebėjimas milijonams dundesys į automobilio stogą kėlė nerimą. Padangos
rodyti Loros grožį. To Lora geidė, o Janis Milts tą norą slydo, šnabždančiai šnarėjo ir džirdė, kirsdamos a n t
gatvės grindinio subėgusį vandenį. Gatvėse buvo
patenkino.
aklinai tamsu. Automobilio kabina atrodė trapute
kapsule pasaulio chaose.
— Aš nuvešiu tave prie durų, — pasakė Girinis.
— Savaime aišku, — pritarė mergina.
Giriniui ir Beverly grįžtant namo, mergina sėdo
Gatvė buvo įrėminta medžiuose. Tai buvo ne
arti ir Girinio dešinė nuolatos juto kairiąją. Beverly
alkūnę. Buvo tamsu. Lietus buvo staigus, kaip kolonos be portikų, bet gatvės medžiai, kurių stik
nervingas žmogus su priekaištais: prapliumpa, tyli ir liniai blizgantieji kamienai paradavo pravažiuojan
vėl. Vėjas stumdė automobilį, Girinis žinojo: lauke čiam automobiliui.
Girinis visad bijojo medžių. Šie gyvieji milžinai,
vėjuota. Kartais jis savo nuotaiką vadino „vėjuota".
augą
iš žemės gelmių, gatvę sandariai apsupę, ketina
Tokia ji dabar buvo.
juos
sugriebti,
paglemžti, sutraiškyti. Jis žinojo, kad
— Tu paklausei Loros apie jos vyrą, — nusijuokė
šakos
ištiestos
virš
gatvės, virš jų automobilio. Šakos
Girinis. — Tu pataikei jai pirštu į akį.
— Aš nenoriu dūrinėti žmonėms akių, nei tampyti — milžinų rankos...
Reikia palydėti merginą iki durų. Įeiti į jos butą.
už ausų.
Taip tinka. Iš savo gyvenimo praktikos jis žinojo —
— Tu dūrei į akį. Ir tu būtumei išdūrus, bet Loros
taip tinka.
akys šarvuotos, užgrūdintos televizijos lempų kaitroj.
Medžiai jusliai, pasitenkinę steni po lietaus lašais.
Lora nebegyvena su Vingra.
Medžiai įmantriai skleidžiasi šakomis — rankomis
Jis juto Beverly alkūnės kampą.
virš jų galvų. Gatvės žiburio šviesoj medžių kamienai
— Kiek laiko ji gyveno su Vingra? —
iš stiklo. Iš stiklo...
nerūpestingai ir nenustebusi paklausė mergina.
Abu arti susiglaudę po vyrišku Beverly lietpalčiu,
— Gal metus.
jie nubėgo nuo šaligatvio prie durų. Lietpaltis toks
— Šito užtenka bet kuriai santuokinei meilei, — draugiškas. Po kojomis vanduo. Nebe alkūne bet visu
nutarė Beverly.
šiltu šonu mergina glaudėsi prie jo. Girinis stipriai
Ji žaidė cinizmu:
laikė ją — slidu gi. Nujautimų jusle jis tyrė Beverly
— Flakonas atkimštas, kvepalai išgaravo.
nuotaikos ir išgyvenimo pulsą.
— Metų užtenka bet kuriai meilei, — pabrėžė
— Cia? — jis klausė prisistabdes.
Girinis, prisiminęs savo amūrines istorijas, kurių
— Ten.
vienos pabaigtos tykiai, kitos su ašaromis ir protes
— Kur?
tais. — Dabar, matai, Pabaltijo sąjunga: Janis ir Lora!
Kur baigiasi tvora.
Ir?
Kada jie buvo netoli tos vietos, kur Beverly
Pasakysiu.
išlipdavo ir pėsčiomis drožė į savo butą, lietus, kaip
išmaningas Girinio talkininkas, pradėjo pliekti
- Cį a .
kaskadomis. Langų šluostikliai čirškėjo, duslus

*

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 11 d.

valgyti už 2.96 doL, kai šiandien
už t ą patį valgj reikia mokėti
8.50 doL Bet ir šiandien slaptas
Šarkienės kugelio ir kitų val
gių receptas padeda restoranui
turėti gerą vardą ir dabar pa
t r a u k t i klientus net iš toliau.
Dabar restoranas jau turi 40
darbininkų ir kelis patarnauto
jus prie baro. šiuo metu šiam
restoranui vadovauja Donaldas,
52 metų amžiaus, kurio krikš
to motina yra Ona Piežienė, bu
vusi žymi Ghicagos solistė,
žurn. Stasio Piežos žmona. Res
torane rengiami banketai, ves
tuvės ir kiti didesni subuvimai.

rio kaina yra daugiau kaip 200
tūkstančių dol.
Sharko's restoraną Lisie, UI.,
veda Gerardas, 57-rių metų am
žiaus, pagelbstint sūnui Ronal
dui. Jame dirba 50 darbininkų.
T o i i n i o i i o i o a Vrtv\T1c

flrocrnvl»ITS

CLASSIFIED ADS
IEŠKO

NUOMOTI

dELF

H A N T E D — MOTEBJf*

! MOTERIAI REIKALINGAS 3—+-ių Reikalinga vidutinio amžiaus moteris
kamb. butas Marąuette Parko rajone. prižiūrėt invalidę moterį. Gyventi vie
toje, Brighton Parke. Sąlygas susitar
i Skambint po 6 v. vak. tel. 471-1297.
sime. Skambint 927-4908.

45-rių metų, su žmona Geri ve
da kitą restoraną United Bank
patalpose Phoenbc, Ariz. šis res
toranas aprūpina valgiais klu
M1SCELLANEOUS
bus ir įvairias organizacijas,
P A B D A V I M C I
rengiančias šventes (catering iMllllllllliriHIIMIIIIIIIIIIIIIIlUIIIlUIIIIIIII
service). Į savo restoraną jie P L U M B I N G D £ L I S V A 2 I A V I M O parduodami mieI ganiojo, valgomojo ir virtuvės baldai,
patraukia ir lietuvius, gyvenan
Licensed, Bonded, Insured
čius Phonbte, Sun <3ty, Leisure Nauji darbai ir pataisymai. Virtu indai ir kt. Kreiptis antrame aukšte
World ir kituose aplinkiniuose vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir — 4157 S. California Ave.
miesteliuose. Tarp restorano kL plytelės. Glass blocks. Sinkos
R E A L
E S T A T B
lankytojų yra ir Povilas Šal- vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą
galite
kalbėti
lietuviškai,
palikite
timieras, buvęs Chicagos WGN
73-čla ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
radijo stoties pranešėjas, su savo pavardę ir telefoną.
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
žmona Gregorijus Šarka su
S E R A P I N A S — 636-2960
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
žmona ir penkiais vaikais gyve •""•"""Mf" 1 t*ifiHi""fiiiiiii M iiiiiy»nit
72-ra u- Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
na gražioj viloj Phoenbco apy
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51.500.
linkėje, vadinamoje Paradise llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllim
> (vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 62-ra Ir Artesian. 4-rių butų mūr.
Valley.
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
iš mūsų sandėlio.
Pasikalbėjime su šių žodžių COSMOS P A B C E L S E X P R E 8 6
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
autorium Gerardas, kuris ka
garažu.
Pajamų $16,000. Savininko
daise negalėjo gauti 5000 dol. 2501 W. «9th St., Chicago, IL W629 paskola už 12%.
paskolos iš banko restoranui,
SIUNTINIAI 1 UETUV* Marąuette Parko apyl. — Liuksusinis
pasakė
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
TeL — 925-2787

Pasisekimas šiame restorane
taip pagerėjo, kad norį paval
gyti turėjo rezervuotis stalus iš
anksto. Broliai šarkai pradėjo
galvoti apie biznio padidinimą.
Bet įvyko nelaimė — 1958 me
tais mirė tėvas, Šarkų šeimos
ramstis. Jų motina, nors jau
85-rių metų, dar laikosi gerai
i1* gyvena Šventosios Šeimos
Šarkų Seimą, sugebėjusi suorganizuoti milijonines vertės prekybą. Iš kairės: Donaldas, Elvyra šarkaitė - St. Aubin, (Holy Family) viloje, Lemonte, JJJ, Jie, prisimindami savo
•fcjrgis, motina Aleksandra šarkienė, Geraldas, ses. Mauri ta ir Gregorius (tėvas jau buvo miręs 1958 m.).
motinos patarimą, kad "nėra
gėdos dirbti ir kad gero resto
geliu priestatų ir pagerinimų. rano širdis yra virtuvėje", nu
vininko paskola rimtam pirkėjui.
Senoji šarkienė turėjo dirbti t a r ė įsteigti daugiau Sharko's — Be mūsų paskatinimo ir
Vytautas Valantinas
, virtuvėje, o tėvas buvo šeimi- restoranų.
pagalbos nebūtume galėję įsteig iiiiHiiiHiiHHtHimiHHiinimtmmiiimiii
ŠIMAITIS REALTY
ti Sharko's restoranų, kurie šian
New Yorko uoste stovi didžiu-1 n į e k 0 neišmaną apie restorano Į ninkas. Sūnūs buvo padavėjai.
Insurance — Income Tax
lė statula, visiems žinoma kaip j vedimą. Kai sugrįžo iš banko Iš karto valgiai buvo priemonė
Jie įsteigė Sharko's VHla dien jau turi daugiau kaip šešis
Notary Public
"Statue of Liberty" (Laisvės i r p a ^ ė tėvui, negavęs pasko- patraukti klientus, šarkienė k e  P a r k restoraną, kurio vedėjas milijonus dolerių vertės. Mums
2951
West 68rd Street
statula). Tai kilnus Jungtinių i l o s tkvas tu0j atsakė: "Gerar- pė kugelį, kurį su malonumu y r a Jurgis, 55-rių metų amžiaus, daug padėjo mūsų motinos ku Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir
Tel. 486-7878
Amerikos Valstybių ženklas, lai- j d a i > ^ ta U 5000 d o l . restoranui valgė lietuviai ir nelietuviai. su 70 darbininkų, š i Šarkų nuo gelis — ir iki šių dienų mūsų dimai ir pilna apdmuda.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leiduojantis žmonėms laisvę. Iš j įsigyti paskolinsiu". Ir taip pra- Kugelis pasidarė labai populia- savybė įkainuojama apie tris
restoranuose visuomet galima Priimame MASTER CHARGE ir VISA mHflIlIlIlHIIIIIIIlnilllllllllllllllttHHtH'f
viso pasaulio milijonai imigran-1 s i d ė j o sharko's restoranai,
riu Sharkos restorano patiekalu. milijonus dolerių. Jurgis su gauti lietuviško kugelio.
Telef. — W A 5-SOtt
tų — taip pat ir iš Lietuvos —
BUTŲ NUOMAVIMAS
Pirmą šarkų restoraną pra-1 Prisidėjo dar ir visos šeimos žmona Virginija turi penkis vai Taigi mūsų lietuviškas kuge
įplaukė laivais į New Yorko dėjo Gerardas ir Jurgis 1956 m. mandagus patarnavimas, pir- kus ir gyvena atskiroje reziden lis turi didelę vertę Amerikoje
Draudimas — Valdymas
uostą šios garbingos Laisvės 6301 West 63 St., kur jis dar j mas toks Chicagoje. Teisybė, cijoje Willow Springs, BL Jie — tai įrodė šarkų šeima!
Namu pirkimas — Pardavimas
statulos akyvaizdoje.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir dabar tebeveikia, tik su dau- \ tais laikais žmogus galėjo p a - t u r i ir kitą namą Floridoje, kuStasys Pieža
Tarp tų irnigrantų iš Lietuvos
INCOME TAX
Ir kitus kraštus
prieš pirmąjį didįjį karą atvyko
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Notariatas — Vertimai
jaunas Jurgis Šarka, gimęs;
LIETUVIŲ
KOMPOZITORIŲ
LIAUDIES
DAINOS,
Chicago, BL 806J2, tel. 927-59*0
31.
SUNG
IN
LITHUANIAN.
Laima
Stepaitis.
Dūkšte, Vilniaus apylinkėje, ir
Soprano. Kaina
$7.00
BELL R E A L T O R S
jauna
Aleksandra
Volkaitė į
GIESMĖS, OPEROS ARUOS IR KITI KŪRINIAI
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuui
32.
SU
JUMIS.
Ziemelytė.
Akompanuoja
(Wolk), gimusi Varniuose, 2e-'
J.
BACEVIČIUS
muz. Jonas Govėdas. Kaina
$7.00
maitijoje. Jiedu susitiko Ghi- ;
M.
A.
i
I
M
K
U
S
P L O K Š T E L E S
33. ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO. Dainos
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288
cagoje, vienas kitam patiko ir \
INCOME TAX SERVICE
iiHilllliHinHulHm^
uiimm
,.M
į
juostelę
įrašytos
Lietuvoje.
Kaina
$5.00
NOTART PUBLIC
įsimylėjo. Kun. Antanas Briška
i.
OPERŲ
ARIJOS.
Stasys
Baras.
Conductor
34.
SVAJONIŲ
SŪKURYJE.
Birutė
Tamošiūnaitė.
4235 S. Maptewood. t e l 254-7450
Nekalto Prasidėjimo parapijos,
Darius Lapinskas. Kaina
$7.00
Kaina
$6100
Taip pat daromi VERTIMAI,
Brighton Parke, bažnyčioje Jur83rd a n d Kedzie
2.
DAINŲ
IR
ARIJŲ
REČITALIS.
Jonas
Vaznelis.
35.
SVAJONIŲ
SODAS.
Lietuviškos
lengvos
GIMINIŲ takvUUmal. pildomi
£ gį ir Aleksandrą 1918 m. sutuoGreat price and iocatkm. .
F I U E T T B £ 8 PRAtTMAI ir
Kaina
$7.00
muzikos rinkinys. Kaina
$6.00
~Tcė.
kitokie blankai.
Immaculate 5 room brick Georg.-,.
3. OPERŲ ARIJOS. Dana Stankaitis. Conductor
36. A S TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU.
Original owner. By appointment.
Ši kuMi šarkų šeima su savo į
uiiiirniuiiiuniiiuunmuuiumumiHmi
Alvydas Vasaitis. Kaina
$10.00
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina
$8.00
sūnumis yra įsteigusi visai Chi- 4. BALTOS GĖLĖS. Hamiltono mergaičių choras „Aidas".
4e0-6282 or 399-91M
37. LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS.
cagai ir apylinkėms žinomus:.
Dirigentas, sol. muz. Verikaitis. Kaina
$7.00
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina
$5.00
PARDUODAMAS 5 KAMB. MŪR..
Sharko's restoranus, pradžioje 6. Putinai. Hamiltono mergaičių choras „Aidas".
38. KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUSIU.
KILIMUS IB BALDUS
NAMAS, H/, SKLYPO.
patraukdama klientus šarkie- j
Vadovas Jonas Govėdas. Kaina
$8.00
Įdainavo „Baltija" vyrų kvartetas. Vadovas
Plauname ir vaškuojame
nės pagamintu pirmos rūšies lie- 1 7. VALIO JAUNYSTEI. Los Angeles LB jaunimo
Apylinkflje
71-os ir Rockwell. Nau
visų rūšių grindis.
Algirdas Modestas. Kama
$6.00
jas
centr.
peCius.
Įrengtas rūsys. 2-jų
tuvišku kugeliu. Dabar keturi j
ansamblio „Spindulvs" choras. Kaina
$8.00
BUBNYS
39. DAINOS. Lietuvių ir kitų tautų dainos.
mal. garažas. $45,500. Skambinti
Sharko's restoranai yra jau ver 8. KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA. Clevelando
Birutė Valtėrienė. Kaina
$5.00
> Tel-~ > lffi7 : S168
585-2172 ARBA 1254510
ti daugiau kaip šeši milijonai;
Ramovėnų vyrų choras. Vadovas muz. Julius
40. LIK SVEIKAS. Raiša atlieka
dolerių.
Kazėnas. Kaina
$6.00
' Benjamino Gorbulskio dainas. Kaina
$8 00
MJCHIGAN — NEW BUFFALO, 65
Įdomu, kaip jie to pasiekė? 9. GAUDŽIA TRIMITAI. Dvylika lietuviškų maršų.
41. KEBLYS. Liaudies dainos ir religinės
10% — 20% — 80% pastot mokėsit mylios nuo Chicagos, parduodamas se
Įgrojo Stuttgarto pučiamų ansamblis. Dirigentas
Pirmiausia šarkai jautė Ame-:
giesmės. Antanas Keblys. Kaina
$8.00
o i apdraud* ano iignlea tr automo nesnis Svarus apstatytas 2-jų miega
Bronius Jonušas. Kaina
$6.00
rikos laisvės naudą darbui, gy- ;
bilio paa mos.
42. LITHUANLAN COMPOSERS. Andrius Kuprevičius.
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
venimui ir religijai. Jie buvo : 10. TĖVYNEI AUKOJ AM. Lietuvių meno ansamblis
Kaina
-.
$7.50
užpakaly. Turi parduoti. $22.500.
F R A N K Z A P O L I S mas
dosnūs katalikai. Jaunavedžiai |
„Dainava". Diriguoja Algis Šimkus. Kaina
$5.00 43. AR ZINAI TĄ ŠALĮ. Liaudies dainos.
Century 21 — Ritter A Heinz, 211 F
3208y2 West 95th Street
Buffalo SU New Buffalo, Mich. 49117.
Šarkai pradėjo auginti šeimą ir ,
Roma Mastienė Kaina
$6.00
11.
VASAROS
ŠOKIS.
Lietuviškos
lengvos
T«L
— m sese.
dėti visas jėgas žmoniškai pra- i
44. J Ū R O S PASLAPTYS. Lietuviškos lengvos
Telef. GA 4-8654
•muzikos rinkinys. Kaina
$7.00
gyventi. Po kurio laiko jie įs- ;
muzikos rinkinys. Kaina
$7.00
45. DAINOS. Kun. Vyt. Gorinąs. Diriguoja
teigė mėsos ir valgomųjų gami 12. TĖVIŠKĖS NAMAI. Broniaus Budriūno kūriniai.
DiMBSIO
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras.
sesuo M. Bernarda Venckutė, S.S.C. Kaina
$6.00
nių parduotuvę Marąuette Par
PACKAGE EXPRE8S AGENCY
MARIJA
NOREIKIENB
Kaina
$6.00
46. JŪRATĖ IR KASTYTIS. Chicagos
ke, 69-tosios gt. ir Talman Ave.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Lietuvių opera. Diriguoja Alksandras
kampe. Šiandien ši vieta pa 13. TYKUS BUVO VAKARĖLIS. Lietuvių dainos
ISIGYŽTE^limiSKAS
Labai
pageidaujamos garo* rOJiee
ir
šokių
muzika.
Kaina
$6.00
Kučiūnas
(2
pi.).
Kaina
$15.00
vadinta lithuanian Plaza Court.
prek«s. Maistas UI Europos aandlllu
VĖLIAVĖLES
47. DIEVUI IR TĖVYNEI. Lietuvių tautinis
Po penkiolikos metu kruopštaus 14. VILIJA. Moterų kvartetas su L. Stuku.
3«08 W. Ofth SC. ChJoaffO, m . CMS*
TeL
tJS-2787
Kaina
'.
$6.00
meno ansamblis „Čiurlionis". Dirigentas
ir sunkaus darbo jautė pasise
V i s u o s e lietuviškuose namuos"
kompozitorius Alfonsas Mikulskis. Kaina
$7.50
turėtų būti lietuviška, vėliava. N ė 
kimą, šeima jau užaugo ir pra 15. TIK TAU VIENAI. Įgrojo L.S.T. Neo-Lithuania
orkestras. Kaina
$6.00
r a v i e t o s dainai didesnei vėliavai
48. ČIURLIONIS 30. L.T.M. ansamblis (2 pi.)
dėjo žvalgytis didesnės pažan
iškabinti, bet galima laikyti ma
16. SKAMBĖKITE DAINOS. Juoze Krikštolaitytė„Čiurlionis". Dirigentas Alfonsas Mikulskis.
gos.
NAMŲ APŠILDYMAS
l
ą veliavukę a n t rašomojo stalo.
Daugėla. Prie piano Genovaitė Korsakienė.
Kaina
$12.00
Šarkai išaugino dukterį, ku
įstatau naujus pečius ir vandens šil Galima ir net padaryti grasią kom
Kaina
$6.00
49. AIDUTĖS SINGS. Director Alice Stephens.
dytuvus. Išvalau ir pakeičia alyvinius binaciją s u A m e r i k o s veliavukę.
ri dabar yra ses. Maurita, šv. 17. LAŠA LAIKO LAŠAI. Brocktono
Kaina
$6.00
Dienraščio "Draugo" adminis
pečius į gazinius.
Kazimieros seserų vienuolijos
Šv. Kazimiero choras. Kaina
$6.00
50. FROM THE LAND OF RŪTA.
tracija
gali pristatyti tokias ma
ALMN BANYS, Teta*. 447-S8M
narė, sūnų Gerardą, dukterį El 18. DAINOS. Alodia Dičiūtė-Trečiokas.
l a s vėliavukes, kad L i e t u v o s vėlia
Director Alice Stephens. Kaina
$5.00
vyrą šarkaite-St. Aubin, dabar
v a plevėsuotą jflsą į a m u o s e .
Kaina
$5.00
5 1 . KUR LYGŪS LAUKAI. įdainavo
gyvenančią Doylestown, Pa., su 19. KAI KRINTA LAPAI. Alodia Dičiūtė-Trečiokas.
T o k i o s vėliavos kainuoja $1.50
E. Ivanauskas, N. Tallat-KelpSaitė ir kiti.
ifiiimiimmiiiiimimiiiiiminnmmiiiii
septyniais vaikais, sūnus Do
(reikia
dar pridėti 8 e t . mokesčio
Lietuvos Valstybinės operos solistė. Kaina
$6.00
Kaina
$6.00
ir 5 0 et. u i persiuntimą, jei gy
naldą, Jurgį ir Gregorijų. Bet 20. ŽIBUOKLĖS. Lietuvių mėgstamos dainos.
52. ANTANAS KUČINGIS su orkestru.
v e n s t e Ulinois v a l s t y b ė j e ) , U l s a šiuo metu šarkų šeima sudaro Į
Direktorius L. Stukas. Kaina
$6.00
Kaina
$6.00
kymua siųskite sekančiai:
jau 28 vaikaičiai ir 10 provai 21. VAI, LĖKITE DAINOS. Knights of Lithuania
53. MES ŽENGIAM SU, DAINA. New Yorko
kaičių
Choir. Director Faustras Strolia. Kaina
$6.00
lietuvių oktetas. Direktorius Aleksas Mrozinskas.
Apdraustas perkraustymas D R A U G A S , 4 5 4 5 W . SSrd S t ,
Šarkai jau buvo pradėję pla 22. VARPAS. Toronto lietuvių choras „Varpas".
Chicago, I L S0829
Kaina
$5.00
{•airių atstumų
nuoti savo parduotuvę Mar
Dirigentas muz. St. GaileviČius. Kaina
$6.00
54. PRIEMIERE PERFORMANCE. Lith. Contemporary
TeL 376- 1882 arba 876-6896
ąuette Parke uždaryti. Vyriau 23. MY LITHUANIAN MEMORIES. Lionė Jodis
Composition8. Alice Stephens singers.
s>e<e>e>«>avf>evs>*>te«<e>«>t2«'f>e
«iiniiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiuiiiiiii»
and her guitar. Kaina
$7.00
sias sūnus Gerardas 1953 m.
Kaina
,
$5.00
VIZ1T1H1Ų KORTELIŲ
tėvams patarė steigti restoraną 24. PAVASARIS. Dainuoja dvynukai Šalčiai.
55. SODŽIAUS GARSAI. Juozo Stankūno kūriniai.
iHiimiiuiiiiiHiiMMininiimiiiiiiiiiiiiiiiii
Kaina
$9.00
HEIULn
Tėvai atsakė, kad būtų gerai,
Kaina
*•*-;•»
8.00
56. ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS pašventinimo
bet reikia įdėti daug pinigų ir 25. VIOLETA. Dainuoja Violeta Rakauskaitė.
Visitinių kortelių naudojimas yra
Kaina
$6.00
ir religinio koncerto momentai. Kaina
$5.00
Spalvotos ir paprastos. Radijai, grasos paprotys. Bisnlerial jas pla
daug darbo. Motina pritarė ir
Stereo ir Oro Vėsintuvui.
57. SUK SUK RATELĮ. Vilniaus tautinis
čiai naudoja Bet tiška ir visų luo
pareiškė: "Vaikeli, atsimink, 26. DAINUOJU JUMS AURELIA.
Pardavimas
ir
Taisymas.
mų atstovams turėti gralis* vir
Aurelia
Paukštelis.
Kaina
$6.00
choras ir solistai. Kaina
$7.00
kad tik su Dievo pagalba ir sun
tinas korteles.
27.
OI,
TOLI,
TOLI...
Lithuanian
choir
„Viltis"
MIGLIAIS Tf
kiu darbu restoraną gali išlai
Kreipkitės i "Draugo" •itilsto
of
Philadelphia.
Kaina
$6.00
P a s t a b a : Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti.
kyti". Bet tėvai sutiko savo
2846 W. 69 S t , teL 776.1486 traciją visais panaiisis reikalais
28.
PENKTOJI
LIETUVIŲ
DAINŲ
ŠVENTĖ.
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite ir tuutniiniHiiui
prekybą uždaryti ir imtis res
Busite patenkinti mušą patatnavi(2
pi.)
Toronto
1978.
Kaina
$14.00
pasilaikykite. Užsakymus siųsti
mu.
torano biznio. Gerardas supra
to, kad pradžiai reikia daug pi 29. LIAUDIES GIESMĖS. Tėviškės parapijos
**&%*&&<&%<*a<*^*z±<»i*&s**
choras. Dirig. J. Lampsatis. Kaina
$6.00
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE*
nigų, ir jis nuėjo į banką pra
$8.00
nes JU plačiausiai skaitomas Metevtą
Perskaitė "Drtugą" duokit*
lyti 6000 dol. paskolos. Bankas 30. YRA ŠALIS. Praurimė dainuoja. Kaina
dienraitis, gi skelbimų kainos yra vi
4
5
4
5
W
.
63rd
St^
Chicago,
IL
60629
atsisakė tokią paskolą duoti.
siems prieinamos.
U kitiems pasiskaityti.
esą Gerardas ir jo šeima

LIETUVIŠKAS KUGELIS IR SBI MILIJONAI

VALOME

A. V I L I M A S
M O V I NG

TELEVIZIJOS

DRAUGAS

jtiMiiiUMiiiiiiiii!iiiuiuMllUalliMlinilalti l

•

supratimu, sugebėjimam, pamilti j "Seses vesti lauk". "Sesės, at igo" šūkį su beždžionyčių Prano' DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 11 d.
gamtą —būti naudingai užim- jsisėst!" (Stovyklautojams aišku), ir Petro pagalba.
tam ir mokamam, o ne tik kaip
Paukštytės įžodį. Susinervavau' Paukštytes, vejančias vilkiuK Aušros ir Varpo stovyklų
nors kontroliuojamam.
,
.
sužinojus,
kad per bendrąjį vė-!kus, ir vilkiukus, vejančius pauk'.Į
vl
GINTA REMEIKYTfc
tmp ir kasmet, ffak> jaunimai a v Ų p a k e H r n ą s u k e I i a i s šimtais štytes.
charakteringos problemos. Ar tai vHžmonių,
reikės pravesti paukšty-j
Prancūziškas kasytes.
tik dalis stovyklos avantiūros ar
ROMUALDUI LEVICKUI mirus,
koks nors pasipriešinimas? Tikru tės įžodį. Tačiau paukštytė Lina Išvykas prie ežero ir į vandenį
jo dukrai Zitai Juškienei su šeima ir visiems
moj niekas nežino, kaip į tas pro Izokaitytė drąsiai įžodį kartojo, o
įmetimus.
per
paskutinį
bendrą
laužą
pra
blemas reaguoti, kas tikrai blogai;
"Fly" šūkį, patraukdama Sporto dieną, visas labai svar- 11
artimiesiems nuoširdžią užuojauta reiškia
ir tarp jaunųjų šiais klausimais vedė
805
'tus
yra įvairių
rv«n V nuomomų.
l
*
zino-^
stovyklos
dėmesį
ko
dažnai!
;
^
g
t
y
n
e
į
'
ypač
"tu*
of
bia
nuomonių. Tik žinoLIETUVIŲ OPERA
L e kad L pakartotinai sudaro d a U g V y r e S m l a u 2 a v e d z i a i « ! * - , - war", kuriose beveik visa * » į
Jege
1
daug kam nereikalinkų rūpesčiu,
l ^ * dalyvavo.
nemalonumų.
Šių metų išsireiškimus: "Tan-, Draugus,
Pagaliau, palikę
rimtuosius kity tank" ir "Ozzie".
> Laujy liepsnas, dainas, žarijas.
svarstymus, ką skautai, stovyk Pauliaus Jankaus pravestą "Ta' Žvaigždes...
lavę 1981 m. vasarą Rakė, dau
giausia atsiminsime?
Skautų vyčių suruoštus pusry
čius vyr. skautėms. Jie visai neti
kėtai mus prikėlė maždaug 5 v. r.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Skautės-ai sprendžia pionerijos uždavinį, Juos stebi (atsisėdęs) skautų va- ir nuvedė prie išpuoštų stalų į pie
dovas Saulius Anužis.
Nuocr. G. Remeikytės vą, kur dar tešvito diena. Visas
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
aptarnavo,
servuodami
pačių
ska
(Pabaiga)
patiems vaikams.
įnz.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Pamokos svarbi dalis dar buvo niai pagamintus braškių "crepes".
Skaučių programą vedė trys
Mirė
1981
m.
liepos
19
d.
ir
buvo
palaidotas
liepos
25
dieną
Teko
girdėti,
kad
ruošėsi
visą
pinigų tvarkymas. Suprantama,
4330-34 So. California A v e n u e
jaunos draugininkės, Audra Alek
šv. Kaizimiero lietuvių kapinėse.
kad viskas brangsta. Tačiau, anks naktį. Ačiū broliai.
Dėkojame kanauninkui V. Zakarauskui už maldas koplyčioje,
naitė, Linda Chiapetta ir Virgi
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-°852
Stovyklos dainą ir jos "Din
čiau nebuvo net pagalvotina, kad
atnašavimą šv. Mišių parapijos bažnyčioje ir už palydėjimą į ka
nija Juodišiūtė, sekdamos patyriskautams išvažiuoti iškylon, sa dan".
pines.
4605-07 S o u t h H ė r m i t a g e Avenue
mų laipsniu programas ir kiek
Vyr. skaučių ir skautų vyčių
Dėkojame solistei Beržanskienei už giesmes laike pamaldų.
kykim, baidarėmis, užsimokėjus
vienai draugovei suteikdamos sa
Telefonas — YArds 7-1741-2
Dėkojame grabnešiams, vyrijos "Plienas" nariams, inžinieriams:
stovyklos mokestį, dar reikėtų pa įžodžius ir jiems pasiruošimą.
vą charakterį. Kaip su jomis dir
Taip
kandidatės
rašė
prieš
įžodį:
V.
Elsbergui,
Al.
Grybauskui,
R.
Karužai,
J.
Lukui,
J.
Stulpinui
ir
T.
tiems už iškylą užsimokėti. Gerai,
busios jaunosios vadovės žino, se
Varankai.
"Mano manymu yra labai svar
kad Šįkart toks sumanymas pasi
Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms ir vyrijai "Plienas",
sė Rita Penčylienė leido joms pa
liko posėdžiuose. Tačiau stovyk bu būti geru pavyzdžiu jaunesJonui Valaičiui ir bendradarbiams už gėles.
čioms viską pravesti ir suorgani
la turėtų pajėgti taip susitvarky nioms sesėms. Aš prisimenu sa
Dėkojame laidotuvių direkt. D. Petkui už taip rūpestingą ir gra
zuoti, patardama ir padėdama,
ti, kad kiekviena pastovyklė bent vo paukštyčių dienas, kai sto
žiai pravestas laidotuves.
kada daugiausiai reikėjo. O sesė
Dėkojame visiems Jo draugams ir pažįstamiems, kurie taip gau
kartą galėtų be kovos iškylauti. vykloje tiesiog garbindavau žemę
Aušra Klimienė ne vienam jau
siai aplankė koplyčioje ir palydėjo į kapus.
Skautas taupus. Jei tikrai yra to ant kurios vaikščiojo mėlynšlipnam vadovui ar skautui atliko
kia bėda su pinigais, siūlau at sės sesės. Aš norėjau būti visiškai
SEVERINĄ ir IGNAS PETRAUSKAI
konfidantės rolę.
mesti mažiau reikalingas išlai kaip jos — nuo galvos iki kojų.
Laidotuvių Direktoriai
Paukštytės ir vilkiukai mažiau das — pvz. nereikia pirkti bran Tai galima matyti, kad vyr. skau
visos stovyklos pastebimi — be giausią tualetinį popierių ar iš- tės turi didelę įtaką jaunesnioms
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
veik turi savo pasaulį. Jie buvo spausdinti ir išsiuntinėti šimtus į skautėms ir todėl mūsų elgesio
Tel. 737-8600
nuolat prižiūrimi ir užimami sveikinimų ir pakvietimų. (Tik- j pavyzdys yra tikrai svarbus. Aš
jiems pritaikytais žaidimais, renk- rieji skautų vadovai ir draugai < asmeniškai norėčiau įsipareigoti
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
darbiais, sportu, skautamcksliu, suprastų ir neužsigautų). O be to, į stovykloje arba draugovėje ir
Tel. 422-2000
Gyveno Westfield, Wisconsin.
dainomis ir t t.
tokiu atveju iškyla klausimas, Į stiprinti ryšius su Lietuvių skau
Mirė rugpiūčio 9 d., 1981 m., sulaukęs 74 m. amžiaus.
Jūrų skautu užsiėmimai, žinokam kraunamas Skautybės fon tų sąjunga. Taip aš dabar pieš
ma, daugiausia vyko prie vandens. das?
Gimė
Lietuvoje, Dzūkijoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
čiau tą amžinąją skautišką lieps
Jūrų skautės atliko ir sunkią, var- į Kartais trūko tarp vadovų soli- nelę". — Indrė Rudaitytė.
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija, sūnus Algimantas
ginančią dviejų dienų baidarių is .
.
. F ,
(Grigas),
marti
Eugenija,
duktė
Milda
Mikėnienė,
žentas
Kęstutis,
"Skautija nėra uniforma. Uni
i i
w
•
.v, Tv darumo. Asmenį, paskyrus sun5 anūkai: Andrius, Rimas, Dalia, Paulius ir Darius, brolis Bronius
forma
tiktai palaiko vienybę.
kioms
pareigoms,
reikia
morali
su šeima Argentinoje, kiti giminės Lietuvoje.
kylą, naktį permiegojo miške. Is
*»*——*/
Skautybė
iš
tikrųjų
yra
idea
niai
stiprinti,
remti,
ypač
kai
at
jų visus nustebino taip sklan
Priklausė Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, Ramovėnams, Krivūlei,
Šauliams ir S.L.A.
džiai jūrų skaučių komendantės . siranda sunkiai išsprendžiamų, las, kurį bandant pasiekti, žmo
gus save tobulina. Tad jeigu žmo
pareigas ėjusios jaunos sesės Alek i problemų, ne tik kai saulėta.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, Tom Steinhouse koplyčioje,
gus neturi laiko eiti į sueigas kas
Gal
trūko
ir
žaidimo,
dainos
ir
Westfield, Wisconsin. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 13 d.
sandra Gražytė ir Alvyde Eitutysekmadienį, jis vis tiek gali palai
Iš koplyčios bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, Westfielde, kurioje
tė. O kaip vyko bendra stovyklos j juoko. Iš vis nebuvo naktinių žai
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, po pamaldų bus nulydė
dimų. Mažai smagių skautiškų kyti dvasinius ryšius su skauty
e ig a ?
tas j St. John Kapines, Montello, Wisconsin.
Pirmiausia,
neorganizuotai, šposų. Per laužus vis tos pačios bė per savo elgesį ir darbus". —
Daiva
Grigaitytė.
Tikimės,
kad
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Daug kam įkyrėjo paskutinę mi- j dainos, o dainavimo beveik visas
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
naujosios
vyr.
skautės
Daiva
Gri
nutę besikeičiantys planai: vėlia-1 laikas pašvęstas išmokti vieną sto
TĖVAS IR SŪNUS
vų nuleidimas bus 6:15, ne, ge-i vykios dainą. Net ir skaičiumi gaitytė, Viktorija Meilytė, Indrė
Nuliūdę: Žmona, sunūs, duktė, marti, žentas Ir anūkai.
riau 8 v. v., ne, gal darykim 8:15, laužų pasigesta. Smagu, kad šį Rudaitytė, Lionė Stankutė ir Dai
2533 VVest 71 St., Chic.igo
Dėl informacijų skambinkite tel. 608—297-2217.
be uniformų, ne, žinoma, su, ben met laužus pravedė sugebantis na Tijūnėlytė, ir skautai vyčiai
1410 So. 50th Av., Cicero
drai su broliais, ne pirma mūsų at Paulius Alekna. Tačiau vis kas Tomas Miglinas, Linas Sutkus,
Tel. 47t>-2345
skiras, paskiau bendras, ir t. t. met aiškėja, kad reikia rūpintis Viktoras Gudas, Tomas Kizlaitis,
Paulius Deveikis ir Kęstutis Sta- Į n
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Kiti skundėsi, kad buvo per daug laužavedžių paruošimu.
niūnas
pilnai
išgyveno
ir
pasisa-'"
Reikėtų pažvelgti į stovyklos
viršininkų: nežinojo, kur kreip
tis apie kurį reikalą. Organizaci- pagrindinį dėmesį. Iš kitų mies- vino įžodį ir jo neužmirš, o kad
jos stokos vienas geriausių pavyz-1 tų stovyklaujantieji net stebisi, kiti atsinaujino skautiškame gy
džių turbūt vyko pirmą sekma- j kaip pirmą savaitę viskas daroma venime. O tegu sekantis vyr. skau
dienį. Jokiu būdu neatsirado joks j pasiruošti didžiajam savaitgaliui, čių įžodis būna dar reikšminges
The Golden Gem of the Agei
kunigas, nei lietuvis, nei amerikie i kai suvažiuoja svečiai, o antrą sa- nis. Vyr. skautės, susiraskime vi
sas
apjungiantį
vieningumą,
vi
tis, nei katalikas Šv. Mišių laikyti. Į vaite viskas atsileidžia. StovykBy PATTY C. RICE, Ph.D.
Dar daug kam paslaptis kodėl, j la stovyklavimui! Savartgali- sos įžody dalyvaukime, išmokime
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
savo
vyr.
skaučių
dainą
su
kuria
Ką tą sekmadienį veikė visi skau- i niai svečiai laukiami, bet jie kas
atžymėjimą už savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
tai kunigai, kai kurie net skautų ! met sugeba suardyti tvarką, ko- galėtume įžodį užbaigti, vaišes po
GINTARO atsiradimą, kibne. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
įžodžio pačios paruoškime, o ne
tarą, o dali iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNEkapelionai? O gal kas užmiršo kia ji bebūtų,
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
juos pakviesti?
Aplamai pažvelkime į progra- iš miesto atvežkime. Artimiau susiglauskime savo sąjungą pajuski
ir kitur.)
Keturiems šimtams asmenų m ą . jos pagrindinė kryptis, ypač me, aktyviau savo pačių veikloje
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
dviem savaitėm suorganizuoti ir tarp brolių, vis tesilaiko skautų dalyvaukime.
kiekvienai progai.
paruošti maistą nelengva. Veikė militarine pradžia. Ateityje siūly
Baidarių iškylas ir planuotus
Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
dvi virtuvės, kurioms vadovavo j gj a u pagalvoti ar šiais laikais pakuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
ir
neplanuotus
apsivertimus.
Audronė Tamulienė ir Alė Ste-: grindinis visos savaitės užsiėmipersiuntimu $28.1*. IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
Susimąstymo naktį. Vyr. skau
ponavičienė. Ačiū visoms šeimi- m a s turėtų būti pionerija? Taip,
mokesčio.
ninkėms už skanius, laiku pa- tuo užsiėmimu labai daug išug- tės ir kandidatės šį vakarą turė
Užsakymus shjstfa
ruoštus valgius.
doma; aš pati jaučiu pasitenkini- jo suvaidinti komunistų roles —
dėstydamos
ateistines
klases,
SDRAUGAS,
1,51,5 West 6Srd 8tt Chicago, IL 606Ž9
Jaunam vadovui stovyklos va- mą, kad esu su skiltimi pastačiudovybės posėdis atsiskleidė kaip si tiltą, vartus, lauko virtuvę, ir keldamos sovietinę vėliavą, išįdomi politikos pamoka. Pastebė- reikalui esant, galėčiau daug ko griaudamos ir apšiukšlindamos
tas įvairus favoritizmas — ar tai kito panašaus atlikti. Tačiau, šia Kryžių kalną, ir gaudydamos kro giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit|
savo tuntams, ar miestams, ar me pasaulyje jaunimui gal dar nikininkus. Jaunesnės sesės turė
šeimoms, ar amžių grupėms, ar svarbiau išmokti dainuoti, pro- jo su jomis kovoti ir jų padarytus
draugams. Bet kokiam tokiam iš- tingai galvoti ir diskutuoti, sma- neteisingumus atitaisyti. Naktis i s
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio
skyrimui — pataikavimui ar už- giai žaisti, būti kuo plačiau supa baigėsi įspūdžių pasidalinimais ;£
"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų
sikabinimui — nėra vietos skau I žindimam su pasauliu, išsikalbė (pvz. kaip kai kurios negalėjo
prisiversti
kryžių
naikinti,
kaip
tų stovykloje. Kai tai atsitinka, tai į ti apie šių dienų moralinius klau
ES, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur t u šal
daugiausiai neigiamai atsiliepia simus, augti savo lietuviškumo viena spontaniškai puolė išgelbė
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
ti degančią trispalvę), žvaigždžių
mergele. Tėvynes maršas. Kad a£ jojau, šiandien mūsų
stebėjimu, dainomis, giesmėmis,
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
skaitymais apie turimas laisves —
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktele ir kitos
žmogaus, moters, lietuvės ir skau
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
tės.
pozitorių.
Apelsinų ir bulvių vakarones.
Diriguoja: Mokytoja Ona Rasutienė ir komp. Bronius
Pasiutusiai smagius šokius su
Budriūnas.
"Aido" orkestru.
šposus — perkeltą palapinę, joj
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
miegančioms skautėms nepaste
Barauskienė.
bėjus, pomidorų ir cibulių iškabą,
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
ne vietoje paliktus šlipsus, gaires,
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
lagaminuką, rankšluosčius, drabu
Plokštelę iileido Los Angeles LB Jaunimo ansambUs
žius, batus, dažus, šukas, ir t. t. j =
iškeltus vėliavos stiebe, skanius i S "SPINDULYS'*. Kaina su persiuntimu $835. Utsakj/mus
- muzikaiinius Ding Dongs paka
|
siusti: DRAUGAS, W W. 6Srd St, Chicago, IL 60€t9. §
Virvė atstovavo elektrinei tvorai Skautais* turėjo iSspresti kaip ją "fcyvai'
Nuotr G. Remeikytts bintus tarp brolių vartų.
perlipti, jos nepalietus
^iiiuiiuiiiniiiiiiiinaiiuiiiuiuiiiuiuiiiHiiiitiiiiiuiiiHHitiyiuiiHniMiiHiHiiuming
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Perskaitę Draugą, duokite ji kitiems pasiskaityti

I

6

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 11 d.

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE

IŠ ARTI
IR TOLI

x Mokytojų ir Jaunimo stuį diju savaitėje, vykstančioje rugi piūčio 16-23 u. Dainavoje, di
džiausias dėmesys kreipiamas
lietuvių kalbai. Savaitės teikia
momis žiniomis kviečiami pasi| naudoti ypatingai jaunieji moX Prof. Vytauto Skuodžio l ^ ^ fr ^ u n i m a s .
gelbėjimo pastangoms ir atei- \ x š v . Kryžiaus ligoninei pra
nančią savaitę organizuojamoms nešė Laura Boyd, informacinių
demonstracijoms a p t a r t i šį ant reikalų Blue Cross ir Blue Shield
bendrovių vadovė,
radienį, rugpiūčio 11 d., 7:30 v. apdraudų
v. Margučio patalpose, 2422 kad bue apmokama net vienosi
West Marąuette Rd., šaukiamas dienos operacija paprastomis Į
Chicagos ir apylinkių lietuvių sąlygomis.
organizacijų atstovų susirinki
X Dr. Vytautas Gavę*®, East
mas. Visos organizacijos pra St. Louis, m., mūsų bendradar
šomos atsiųsti savo atstovus.
bis, buvo atvykęs j Chicagą, t a

Rugpjūčio 11 d.

L A. VALSTYBĖSE
I

— Zita Rajeckaitė, Waterford, Conn., Zuzanos i r Fausto
Rajeckų duktė, baigė Connec
ticut universiteto gailestingųjų
seserų skyrių bakalauro (B. S.)
laipsniu. Liepos 9-10 d. išlaikė
Massachusetts valstijos reika
laujamus egzaminus ir nuo rug
sėjo 1 d. pradeda dirbti Bos| tono universiteto ligoninėje. Gy
vens Brightone prie Bostono.
Kiek padirbėjusi, mano siekti
magistro laipsnio.

!
X Vasario 16 gimnazijos dir. proga aplankė "Draugą" ir įsiJonas Kavaliūnas b u s šį ket gijo naujausių leidinių už dides
virtadienį, rugpiūčio 13 d., Bal- nę sumą.
fo įstaigoje, 2558 W. 69 St.,
X "Ateities" jubiliejinio Žo
Chicagoje, nuo 4 iki 8 vai, vak.
džio ir muzikos vakaro L. Ras
painformuoti apie
gimnaziją.
tenytės - Lapinskienės ir Jono
Kurie domisi gimnazija ir jos j
Keleeiaus poetinio žodžio an
mokslu bei gyvenimu, kviečia- j
sambliui muzikinę palydą kuria
mi dalyvauti
komp. Darius Lapinskas.

KOLUMBIJOJE

1929 m. arabai užpuolė žydus
Palestinoje, protestuodami, kad
prez. Franklin Roosevelt susi
tiko karo laive pasirašyti At
lanto Chartą.
1954 m. prancūzai ir komu
nistai paskelbė taiką Indokini
joje1965 m. įvyko juodųjų riaušės
Los Angeles mieste.
1971 m. respublikonas New
Yorko meras John Lįndsay per
ėjo j demokratų partiją.

•iiiiiiniuiiiiiiniiiininniiiiicuinuBnB

Advokatas

— Kolumbijos lietuvių J a u , irimo sąjungos suruošta jauniGINTARAS P. tEPENAS
| mo stovykla Villavicencio (Slot- Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
j kų ūkyje "Lituania") birželio Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d.
1 mėnesio paskutinę savaitę labai
ir pagal susitarimą.
| gerai pavyko. Joje dalyvavo 32
Tel. 776-5162 a r b a 776-516S
stovyklautojai nuo 15 iki 30
2649 W. 63rd Street
Laimos Rastenytės-Lapinskienės, 20-tos Madų parodos komentatores, geros nuotaikos pagautos sėdi modeliuotojos metų amžiaus. Programą lie
X Kun. Stasys Yla, Ateitinin- \
ir parodos rengėjos. Iš kairės: E. Blandytė, A. Prapuolė nytė, A. Garbenytė, L. Rastenytė-Lapinskienė, M. Rernienė, tuvių kalbos pamokos, dainos,
Chicago, m . 60829
Nuotr. Jono Kuprio
M. Memėnaitė; stovi: E. Radvilienė, O. Baukienė ir P. Kinderienė.
kų federacijos dvasios vadas,:
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIII
rankdyarbiai, sportas, tautiniai
ateitininkų sukaktuvinio kon
šokiai, skaidrių ir filmų vaka
greso padėkos Mišiose, rugsėjo
rai, laužai, vakarinės progra
7 d. sakys pamokslą. Kun. Yla
mos, talentų vakaras ir kt. S t o 
GINA SAULE
atvyks kiek anksčiau prieš kon
vyklautojams talkino iš CleveAdvokatas JONAS GIBAITIS
gresą ir apsistos marijonų vie
Illinois gubernatorius Thomp lando, JAV, atvykusi Zita K r i 6247 So. Kedzie Avenne
nuolyne prie "Draugo".
son pasirašė įstatymą, kad, jeigu j pavičiūtė, kuri prieš metus K o
MODELIUOTOJOS
Chicago, Iffinoto 60629
kurie namai naudoja saulės ener j lumbijoje lankėsi kaip ClevelanX Kęstutis Sušinskas, vienas
ATEITININKŲ NAMUOSE
LENKŲ PABĖGĖLIAI
KATALIKŲ MOKYKLOS
Tel. — T76-8700
giją, negali jų taip užstatyti ki do vokalinio vieneto "Nerijos"
jaunųjų visuomenininkų,
jau
Pažveigus
j
"Draugo''
paren
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
pradeda a t v y k t i tais pastatais, kad užstotų sau dainininkė.
Chicagos arkivyskupija t u r i ' Į Chicagą pradeda
antri metai darbuojasi Ateiti
e
gimų
kalendorių
matyti,
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
380 pradžios mokyklų ir 64 auk- Į lenkų pabėgėliai. I k i rugsėjo lę.
ninkų namų valdyboje. Ateiti
daug
ir
kiek
įvairių
renginių
šį
stesnes mokyklas. Katalikų mo-I 30 d .numatoma jų apgyvendinti
ninkų namų gegužinės metu jis
BOMBOS BARE
30 METŲ UŽ HEROINĄ
Jie kyklų tarybos pirmininke išrink- Chicagoje arti 200. Jie a t v y k s t a
su savo talkininkais rūpinsis, rudenį vyksta Chicagoje.
Areštuoti t r y s vyrai, kurie
Iranietis Mohammed Ali Baskad svečiai turėtų įvairių gė vyksta rudenį, bet vasara y r a ta ses. Philip Neri Crawford, iš Austrijos, kur jų paskutiniu
tas
metas,
kai
yra
planuojama,
tanipour,
36
m.,
sugautas
su
I
rugpiūčio
8 d. buvo padėję bom- Danutė Brazytė - Bindokienė
rimų troškuliui numalšinti. Ge
domininkone, iki šiol buvusi šv. metu atsirado apie 10,000. A u s 
tariamasi ir repetuojama.
gužinė rengiama ateinantį sek
Kristinos parapijos mokyklos trijos vyriausybei p r a š a n t , J A V 8.8 svarais aukšto laipsnio he-i bas Pinoccio Show Lounge, 2 8 1 1 ,
Putnamo seselių rėmėjų ma
SNTEGAS
kongresas sutiko iki rugsėjo 30 roino, kurį jis ikrų dėžutėse j N. Central, Chicagoje. Areštuo-! A N G E L Ų
madienį.
vedėja.
dų paroda spalio 4 dieną, bet
norėjo
įgabenti
į
JAV,
nubausj
tų
amžius
t
a
r
p
31
ir
44
m.
J
i
e
'
d. įsileisti jų 2,500. T u o rūpinasi
Mokslinas fantazijos apytaka
X S. Prielgausktenė, Chicago, j liepos 24 parodos reikalu vyko
V E š INVALIDUS
katalikų organizacija ir lenkų t a s kalėti 30 metų. Nubaudė yra E . Batch, J. Jocious, M.
111., su dukrele A u d r a ir sūnų-; jau antras pasitarimas. KadanMeteorų lietus. Skraido švel
apylinkės teismo teisėjas Th. Davis. Ieškomas ketvirtas. P o 
Chicagos miestas įveda spe draugijos.
mi Audrium aplankė "Draugą"; gi tai dvidešimtoji paroda, y r a
nūs
pūkeliai. Angelų sniegas. Rū*
licijai buvo pranešta, kad vyks
R. McMillen Chicagoje.
cialią invalidų vežimo tarnybą.
MIRĖ GELBĖDAMAS
ir įsigijo leidinių bei plokštelių bandoma j ą kiek galima turta apiplėšimas. Atvykę r a d o gilės nelaimė. Kur dingo vasa
Įsigijo 20 specialių automobilių
SKLYPAI PO 1 DOLERĮ
MERGAITE
mažiesiems.
į tingesne ir įdomesne padaryti.
elektros vielą, nutiestą nuo ba r a ? Pelkėse. Reikia eiti namo.
su keltuvu. Jais invalidas bus
tai
X Ona Kalinauskas, E d - °
g a n o m a pasiekti tik su paimamas iš namų ir reikale
Chicagos miestas planuoja ro į automobilį. Taip būtų bu Pavojingos kelionės pradžia. Ne
Houchins šeima i š Chicagos
warssville, Pa.. "Draugo" nuo- ! * " • modeliuotojų pagalba,
parvežamas. Tuo galės pasi-Įbuvo nuvykusi vasaroti į Ano- šimtus mažų sklypų, kuriuos vusios bombos išsprgdintos, b e t tikėtas draugas. Gaisras. Balto
]
š kartj
širdi ir dosni rėmėja, atsiuntė
*
* Pasitarimas vyko ele- n a u d o t i t i l c turį gydytojo liudiji-: ką. Minn. Ten jie laiveliu išvy- sunku parduoti, dabar kaimy policija jas laiku išnešė ir iš ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
100 dol. čekį: už vienerių metų! f antiškame Ateitininkų namų m ą _ g. ^ ^
b u s p r a d ė t a rug- ko pasivažinėti Mississippi upe. nams ar kitiems parduoti, imant sprogdino saugioj vietoj.
salone
N e ViSOS
S^ėjo šuva-, ^ i o m ė n e s i
Informacijų bus laivelis anvirto. Visi įsikabino tik po vieną dolerį- Tada mies PUSĖ MILIJONO LENKAMS mo puvenose. K a s sunaikino au
pre: numerata ir 60 dol. auka 3ie-1
zmoti
galus ir Sūrūs lašai.
tuviškos spaudos stiprinimui O.
' *** atvykusios buvo m a - ; e a ! i m a g a u t i t e ief 0 nu 664-7200 i laivelį, išskyrus 6 m e t ų dukrelę tui jais nereikės rūpintis ir d a r
Lenkai
sekmadienį
Chicagoje,
Kalinauske skelbiame garbės I I o m a i nuteiktos namų aplinka Ltf. 3394.
Knyga įdomiai ir lengvai pa
Lisą. Jos gelbėti š o k o motinos turės pajamų mokesčiais.
prenumeratore. o už gražią a u - 1 i r Patenkintos pokalbiais bei in- 1
pasinaudodami
televizija,
surin
rašyta. Graži dovana jaunimui.
brolis Juan Velez, 35 m. Mer
TEATRO ŠIMTMETIS
ko daugiau k a i p 500,000 dol. au
BAIGĖSI FESTIVALIS
ką ir rėmimą savo spaudos ta- • i o r m a c l J a .
Išleido Akademinės Skautijos
gaitę jis pritraukė prie laive
kų
šelpti
Lenkijos
žmonėms.
riame nuoširdų ačiū.
i Pasitarime dalyvavo D- Bartleidykla
1981 m. Spaudė "Drau
Šį dešimtmetį Auditorium te lio, ją pagriebė tėvas, b e t p a t s
Chicagos festivalis Navy Pier,
jkienė. V. Bartkienė, A. Baūku- atro rūmai Chicagoje pasieks Velez tuo metu nuskendo. Ma
g o " spaustuvė. 160 pusi. Viršelį
užsitęsęs 15 dienų, baigėsi sek
NUŠAUTAS STOTELYJE
x Stasys Griežė, Dorchester, te, I. Kleinaitienė, J. Krutulienė, į ^
m e t ų s e n u m o . Tai buvo kū
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvienoma, kad mėšlungis s u t r a u k ė madienį. I š viso jame dalyvavo
Mass., Antanas Tamulionis. Bra- AA.. ^Laitienė.
„M.
, ^emenaiie,
l u e n e ,
Douglas p a r k o traukinių sto nė. Kaina su persiuntimu $5.75.
Memėnaitė, uG.. jj ^rin„ „ so žymaus
z^man* architekto
nrohi+pfctn Louis
T-oni< i jo sąnarius. Nelaimė įvyko rug- apie 830,000 žmonių. Pernai da
tenahl. Ohio, Anastazija Pruns-, pjrnkūnienė ir D. Skrucdytė.į S u į i v ;
telėje 2121 S. California, Chi
an.
Teatre telpa 5000 i piūčio 5 d.
lyvių buvo apie 900,000. Žmo
kis, Chicago, UI., įvairiomis pro- Pasitariman buvo pakviesta ir
Užsakymus siųsti:
cagoje, šeštadienį rastas negy
žmonių, labai gera akustika,
nės
elgėsi
gana
tvarkingai,
bet
TRAGIŠKA M I R T I S
gomis atsiuntė po 5 dol. aukų. atvyko praėjusių parodų didevas su peršauta galva, krūtine DRAUGAS, ^ 5 W. 6Srd St.,
bet miestas nori šį pasenusį pa
suareštuotų buvo 588, beveik
Ačiū.
1^ talkininkė S. Endrijonienė,
ir viduriais vyras, kurio do
Chicago, IL 60629
statą nugriauti.
Ulinois valstijos paplūdimy j perpus mažiau negu pernai.
;
X E. Baltrušaitis, Ksaveras kuri savo konkrečiomis pastabokumentai
rodė,
kad
tai
V.
Solas.
prie Waukegano r a s t a s lavonas!
.
Illinois gyv. dar prideda 30
Aleksiūnas. Kazys Balsevičius, | mis prisidėjo prie diskutuojamų SUSISIEKIMUI TVARKYTI
Prie jo ne buvo pinigų. Policija
veterinarijos d a k t a r ė s Janicej
NUGRIAUS BIBLIOTEKĄ
et.
valstijos mokesčio.
pratęsdami prenumeratas, pri klausimų svarstymo ir sprendi
Chicagos mere J. Byrne pa- Runkle. Analizė parodė jos kū- j Chicagos Crerar bibliotekos spėja, kad nužudytas apiplėšimo
tikslu.
dėjo po 3 doi. aukų. Ačiū.
mo.
samdė tris naujus miesto su- ne perdidelį narkotikų kiekį. Ji i rūmai
Michigan ir Randolph
Savaime suprantama, kad ne sisiekimo tvarkytojus, kurių vi- gyveno New Yorke, t u r ė j o 90,X Petras Milašius, Cleveland,
kampe parduoti New Yorko sta
Ohio. gerų darbų rėmėjas, pra apsiėjo be nusifotografavimo, ši sų metinė alga bus 198,000 dol. 000 dol. santaupų. J o s k ū n e
tybininkų Coliins Tuttie firmai.
MARIJA AUKŠTAITE
tęsdamas prenumeratą, "atsiuntė kartą nuotraukas darė Jurgis Vykdomuoju direktoriumi bus \ jokių užpuolimo žymių n e r a s t a .
Šiuos rūmus nugriaus ir ton vie20 dol. auką "Draugo" dienraš- Prapuolenis. Po to besivaiši- Th. G. Schuster. pensijon
^
išėjęs |
APGAVIKAS
ton p a s t a t y s naujus, modernius
čio Daramai. P. Milašių skelbia- nant susirinkusios klausėsi Al- ruiBlij Imi Northern geležinkePietų Afrikos
brangenybių 41 aukšto rūmus. Crerar bib-'
m e garbės prenumeratorium. Už donos Laitienės. (kuri kol kas lio vadovas.
pardavėja
Ruth
Makowez,
39 ūoteka bus perkelta į naujus j Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietuauką ir lietuviškos spaudos ver y r a vienintelė profesionalė suti
MUZIKINIS
VAIDrNlMAS
m., atvykusi į Chicagą su dviem rūmus prie Chicagos universite- 1 * •**•
•os J2kr«»WJ»«»»;
išvykimai !»
ir ««
jų iišgyvenimų
208 pusi
{ m n > M i m « nuotykiai.
f m A t v U * ! Oflft
m«»l
kusi įsijungti j šios parodos pro
tinimą labai ačiū.
dėžėm,
buvo
a
p
v
o
g
t
a
a
p

Dvi
solistės
ir
vienas
solistas,
to.
Senieji
rūmai
y
r
a
61
m.
se
Spausdino
Litho-Ait,
Kanada,
1978
m.
Išleido
A. F.
x Bronius Burba, Dearbom, gramą,) pranešimo apie šio ru visi trys aktoriai su universite- gaviko, netekdama brangenynumo: Jie buvo pastatyti, kai
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
Mich., atsiuntė 20 dol. auką už denio ir žiemos rūbų siluetus,
spalvas, medžiagas, papuošalus | tiniu išsilavinimu. Echo teatro | bių, kurių vertė 200,000 dol. Prie John Crerar, miręs 1889 m., pa
kalėdines korteles ir kalendorių.
Užsakymus siųsti:
ir apavą. Tai buvo įdomu ir nariai, Steppen Wolf teatre, į jos prisiartinęs a p g a v i k a s ėmė liko 2.5 mil. dol. įkurti ChicaLabai ačiū.
naudinga susirinkusioms išgirs 3212 N . Broadway. Chicagoje, \ pasakoti, kad ji išmetusi pini- goj biblioteką, kuri žmonėse ug
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , Chicago, III. 60629
x Kun. V. KrisčiūneviČHis ti. Atrodo, kad ne viena jos in atlieka R. Maltby ir D. Shine^gų. Pasidėjusi dėžes, ji nuėjo dytų sveiką dbrovę ir krikščio I
Southfield. Mich.. R ū t a ir Pet formacine medžiaga pasinaudos sukurtą
vaidinimą, "Starting'tų "pinigų" pasiimti. Kai grįžo nišką pasaulėžiūrą ir kuri netu
r a s Sakai. Glendale, Cal., pra ; ir dvidešimtojoj parodoj susi Here. Starting Now".
' — dėžių j a u nebebuvo.
rėtų nemoralinių spausdinių.
Jr
tęsdami prenumeratas, paauko rinkusių viešnių malonumui pa
GRUI&USIEMS JOSŲ KNY6YMMS
jo po 10 dol. Dėkojame.
rodys ir spalvas, ir medžiagas,
x AHce's Restorane, 4506 W. ir siluetus ateinančius ar jau
63rd -.t. tel. 284-9495, kasdien esančius madoje.
Buvo pasigesta parodos ko
g a m a m a s liet. maistas (cepeli
V. Peteraičio
nai, koldūnai, balandėliai, t.t.). mentatorės, aktorės L. Rasteny
Llttuviikai - anglllkas žodynas
Priimami užsakymai išsinešimui tės-Lapinskienės, kuri dar ne-1
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. buvo sugrįžusi iš atostogų. Ne- !
A. Baravyko
ryto iki 8 vai. vak.. šeštadienį buvo taip pat nei O. Baukienės,
Angliškai - littuviikas žodynai
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už- EL Blandytės. A Garbenytes, R, ',
sie du Žodynai yra naujai perspausdinti didesnirato rat>
laryta
fsk.) Prapuolenienės, nei R. Sele. Ta- j
d*mi«, didelio formato ( 9 x 0 colių), 580 ir 590 poslapių, la
čiau jos visos turės progos su- Į
bai lengvai akaitomog raidės ant ryškiai balto popieriaus, ra
sitikti, susipažinti bei padirbėti
stipriais kietais ririeliais.
x I j o t m i o Tauragės klubas numatytoje repeticijoje rugsėk\iečia \isus atsilankyti j ren jo mėnesį.
Tikrai grali dovana jaunom lietuviškom* ar maišytoms
šeimos.
Kiekvienas lietuviška* knygynas turttų didžiuotis
čiamą gegužinę rugpiūčio 16 d.
Modeliuotojas sukvietė ir jas |
šiais tomais.
Saulių namuose. 241? W. 43 St.
priėmė koordinatorės A Pra-.
Atskiri tomai po $10.00, abu tomai tik $18.00 (paltas ir
ftokiams gros E. Knoll orkest
puolenytė ir M. Rernienė. Jos
persiuntimas
$1-25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Dlinois
r a s Pradžia 12 vai.
fpr.)
abi labai laimingos, jausdamos
valstybes pirkėjams).
X Į Mokytoji; ir Jaunimo sta- modeliuotojų norą parodyti kiek i
DRAUGO
KNY6YRAS
cfljg s»v«ite nusamdytas auto galima daugiau įvairesnių ir įdo- Į
4645 W. 63rd Sfrtot
busas nuveš ir parveš klausyto mesnių savo pačių ir krautuvių j
jus. Registruotis pas J. Masilio- rūbų, o taip pat jų entuziazmu Į Sauliai ir šaulės, pasirengę mirusių pagerbimo apeigoms pa«2erėje ( • D ' 2 P d . Union Pier, Mich. Prie vainiko seses
Chieafo, III. 66626
bei
pažadėta
kooperacija.
ap.
Mikulienė,
BukSnicnč
ir
KuVbokienė
nį telrf 585-2629
(pr.)
N'uotr. P. MAMUM
^

ir apylinkėse
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