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Iranui nesiseka
Ramadano žygis

„TEISES GINSIU,
KOL PLAKS ŠIRDIS"
(Tęsinys)
m a n pranešė: „Klebone, klebo
Kun. Br. Laurinavičius kiek nijoje užpuolimas!"
vienais metais prieš Kalėdas
Nubėgęs radau Adutiškio
kviesdavo
k a i m y n i n i ų lietuvių vidurinės mokyklos
parapijų
kunigus klausyti direktorių Noviką, tą patį,
išpažinčių. Tokia išpažinčių kurio sukurstyti mokiniai 1972
talka buvo ir 1978 m. gruodžio m. išdaužė mano buto langus,
21 d. Tą dieną po pamaldų Adutiškio apylinkės pirmi
Adutiškio klebonijoje vyko vai ninką Novicką ir mokytoją Krikų choro repeticija. Jos metu į vickienę.
kleboniją įsiveržė Adutiškio
Direktorius kvietė mane as
vidurinės
mokyklos direk meniškam pokalbiui į vargoni
torius
Novikas,
mokytoja ninko kambarį, bet aš griežtai
Krivickienė ir Adutiškio apy atsisakiau. Pareikalavau, kad
linkės pirmininkas Novickas. kalbėtų viešai. J i s švaistėsi
Jų įsiveržimo tikslas — išvai surašytu aktu i r su kažkokiu
kyti vaikų chorelį. Tam pasi spausdiniu rėksnodamas, kad
priešino kun. Br. Laurinavi jo vaikų negalima mokyti gie
čius. Apie šį įvykį papasakojo doti religinių giesmių. Aš at
jis pats. Čia pateikiame kiek sakiau, kad tai nėjo vaikai. Gal
sutrumpintą jo 1978 m. kalė kiek per grubiai išsireiškiau,
dinį pamokslą:
primindamas, kad reikėjo savų
„Garbė Dievui aukštybėse ir auginti i r juos auklėti pagal
žemėje ramybė geros valios savo užgaidas. O čia vaikai
žmonėms!" — taip, Kristui tėvų ir mano, nes jie mane tėvu
vadina. Fiziniu požiūriu vaikai
gimus, skelbė angelai.
priklauso tėvams, moraliniu Dėl ramybės ir taikos sielo
dvasiniu — Dievui, pakrikšty
jasi diplomatai. Ramybės ilgisi
tieji — Bažnyčiai.
visi. Ramybės ir taikos laiko
Direktoriui paaiškinau, kad
tarpy kyla kultūra. Ramybė —
aš
į mokyklą ir joje vykstan
tai efektyviausias vaistas nuo
čius
susirinkimus neinu. Tai ko
daugelio ligų. Jei kas mums
drumsčia ramybe, keičiasi jūs pas mane atėjote? Apy
mūsų kraujo apytaka, kartais linkės pirmininkui priminiau,
kad jis žiūrėtų tiesioginių savo
ištinka net priepuoliai.
pareigų ir nesikištų į tuos daly
Ramybė būtina, bet per am kus, kurie yra už jo kompeten
žius neįgyvendinama. Kas kal cijos ribų.
tas? Gal tai utopija? I tai teat
Direktoriui šūkaujant, vai
sako šv. Raštas: „Kas myli
kai pradėjo jaudintis, net
Tavo įstatymą, atranda ra
verkti. Neprašytiems įsibrovė
mybe" (Ps. 118, 165). „Nėra
liams atidariau duris ir pa
ramybės bedieviams" (Iz. 48,
prašiau: „Lauk!"
22), o šalia jų ir visiems, nes be
Direktorius atsakė: „Mums
dieviai, patys nerasdami ra- *
to ir reikėjo". Vadinasi, jie ir
mybės, ją drumsčia ir ki-.
atėjo tik priekabių ieškoti, lyg
tiems. Štai naujas faktas.
a n a s hemas, apie ktnj seneliai
Paskutiniu metu plačiai kal pasakoja. Norėdamas sukelti
bama apie įvykį mano butt- muštynes eidavo šokti su priKad nebūtumėte suklaidinti, raišiotoi ii prie batų virvujums, kurie esate geros valios ir temis. J* i kas jas užmindavo.
atėjote čia pasimelsti, ir jums, tai, nieko namfcpą puldavo
kuriuos atsiuntė civilinės val mušti...
Ar direktorius turi teisę už
džios atstovai užfiksuoti mano
šį kalėdinį pamokslą, noriu pa drausti vaikams mokytis gies
mių ir giedoti bažnyčioje? Ne!
reikšti Štai ką.
Ir dar kartą ne! (Toliau kuni
Praeitą
k e t v i r t a d i e n į gas išvardino įstatymus, kurie
(1978.111.21) 18 vai., atbėgęs į pagrindžia jo teiginį)
bažnyčią Strūnaičio klebonas
(Bus daugiau)

Naujas sekretorius
perėmė pareigas
žinimą. Ateityje sekretoriaus
laukia Camp Davido taikos su
tarties neužbaigti reikalai,
ypač palestiniečių
autono
mijos klausimas,
kuriame
žymų vaidmenį vaidins ir PLO.
Daug darbo pareikalaus Ira
no • Irako konfliktas ir jo sukel
ta grėsmė p a g r i n d i n i a m s
pasaulinės naftos šaltiniams.
Nors santykiai su Iranu labai
blogi, JAV vyriausybė neno
rinti visai užtrenkti durų atei
ties galimybėms tuos santy
kius pagerinti.
Nors Vakarų Europa yra
Amerikos sąjungininkė, daug
iškyla abi puses erzinančių
klausimų, kaip Europos suma
nymas pirkti natūralias dujas
iš Sovietų Sąjungos ar tęsimas
vadinamos detantės. Daug
nesusipratimų sukelia Nato
planas dislokuoti Vakarų Eu
ropoje naujas vidutinio nuo
tolio raketas, kurios pasiektų
taikinius Sovietų Sąjungoje.
Pasitraukęs sekretorius Haigas buvo laikomas gerai
suprantančiu Europos prob
lemas politiku, tačiau Shultzas
esąs senas V. Vokietijos kanc-
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W a 8 h i n g t o n a s . — Penkta
dienį priesaiką davė naujasis
valstybės sekretorius George
Shultz. Prezidentas Reaganas
savo pareiškime Baltųjų Rūmų
rožių sodelyje užsiminė, kad
sekretoriaus laukia nemažai
painių problemų.
Baltieji Rūmai dar nepatvir
tino gandų, kad sekretorius
Shultz savo padėjėju nori pa
kviesti Chicagos universiteto
teisių profesorių, tarptautinės
politikos žinovą Kenneth Dam,
kuris pakeistų dabartinį sekretoriaus padėjėją
Walter
btoessel.
Pasauliniai
konflktų ži
diniai tuoj pareikalaus naujojo
sekretoriaus dėmesio. Ameri
ka aktyviai dalyvauja pastan
gose išspręsti Libano kon
fliktą, kuris gadina Amerikos
santykius su arabais. Antra
dienį Shultzas tarsis su Saudi
Arabijos ir Maroko užsienio
reikalų ministeriais. Senate
naujasis sekretorius apklausi
nėjimų metu paliko įspūdį, kad
jis palankesnis arabams, net
užsiminė apie Palestinos Lais
vinimo Organizacijos pripa

•

Irano kariuomenės stovykloje musulmonų mula praveda maldas. Už jo matosi karininkai. Irakas skelbia, kad
jo stiprias pozicijas dažnai puola savižudžių fanatikų būriai, nežiūrėdami nuostolių.

Paliaubos Libane
T e l A v i v a s . — Izraelio
vyriausybės premjeras Be
ginąs i r gynybos ministeris
Sharonas kalbėjo masiniame
izraelitų mitinge Tel Avive.
Beginąs pasakė, kad palesti
niečiai turi 30 dienų išsikraus
tyti iš Beiruto. Tel Avivo mi
tinge dalyvavo apie 100,000
žmonių. Tai buvo valdžios atsa
kymas į opozicijos demonstra
cijas ir „taikos susirinkimus".
Gynybos ministeris pasiūlė
palestiniečiams
prisiglausti
Izraelyje. Teroristai, pasakė
Sharonas, turi padėti ginklus,
pasitraukti iš PLO ir, jeigu jų
rankos nėra kruvinos, jie gaus
Izraelyje politinį prieglobstį.
Stebėtojai nemano, kad daug
palestiniečių pasinaudotų šiuo
siūlymu.
Libano karo paliaubos tęsėsi
septynias dienas. Net ir va
kariniame Beirute prekybi
ninkai pradėjo veikią, gatvėse
atsidarė laikinų parduotuvių.
PLO vadas Arafatas Beirute
atidarė parodą, kurioje ekspo
nuojami amerikiečių gamybos
masinio naikinimo ginklai,
Izraelio kariuomenės
nau
dojami prieš palestiniečius ir
libaniečius. Išstatytos šešių
rūšių šratelinės ir kasetinės
bombos, mėtomos iš lėktuvų į
gyvenamuosius kvartalus ir
pabėgėlių stovyklas, a r b a šau
domos iš artilerijos pabūklų,
uždelsto veikimo bombos, fos
foriniai sviediniai ir kitų tipų
„asmeniniai" ginklai.
Šios š r a t e l i n ė s
bombos
sukėlė priekaištų J A V Kongre
se. Baltieji Rūmai pripažino At
stovų Rūmų užsienio reikalų
komitete, kad Izraelis galėjo su
laužyti Ginklų Eksporto Kont
rolės Aktą, pasirašytą 1952 m.
Akte nurodoma, kad Amerikos
parduodami ginklai gali būti
lerio Helmut Schmidto bi
čiulis, žiūrįs į daugelį tarptau
tinės politikos klausimų grynai
iš ekonomistų taško. Sakoma,
kad Schultzas, kaip ir ne vienas
Europos politikas, s u nepri
tarimu žiūri į Amerikos javų
pardavimą Sovietų Sąjungai.
Nelengvi uždaviniai sekre
toriaus laukia Pietų Ameri
koje, kur Argentina ir jos šali
ninkai su nepasitenkinimu
prisimena, kad Amerika Falklando konflikto metu rėmė Bri
taniją. Neaiškią Amerikos poli
tiką sekretorius paveldėjo ir
Kinijos bei Taivano proble
mose. Haigas palaikęs nuomo
nę, kad reikia ieškoti drau
gystės su Kinija, paliekant
ideologinius klausimus nuoša
ly. Daug svarbių respublikonų
administracijos narių laikosi
nuomonės, kad ir toliau reikia
visomis jėgomis remti komu
nizmo priešą Taivaną.

naudojami tik teisingiems apsi
gynimo tikslams, o ne agre
sijai prieš kitas valstybes. Vy
riausybė
sulaikė išsiuntimą
4,000 šratelinių bombų ir arti
lerijos sviedinių, kol bus nusta
tyta, a r Izraelis tikrai laužė
pasirašytą susitarimą. Ko
mentatoriai nurodo, kad JAV
daug metų buvo sulaikiusi
ginklų pardavimą Turkijai,
NATO sąjungininkei, po to, kai
Turkija panaudojo Amerikoje
pirktus ginklus Kipro salos
puolimui.
Izraelis savo istorijoje turėjo
jau keturis karus su arabais.
Pirmasis buvo ilgiausias, —
nepriklausomybės kovos. Da
bartinis Libano puolimas jau
buvo ilgesnis už 1956, 1967 ir
1973 metų karus. Buvusieji
karai buvo gynybos karai,
kada šis jau yra puolamasis. Jį
pradėjo ne arabai, bet — Izra
elis. Premjeras Beginąs savo
šeštadienio kalboje gynėsi, kad
palestiniečiai šį karą pradėjo.
Jie septynerius metus šaudė iš
Libano, žudė žydus Galilėjoje,
dabar atėjo laikas juos atstum
ti nuo Izraelio sienų, pasakė
Beginąs.

TRUMPAI
IŠ VISUR

B a g d a d a s . — Irano pradė
t a s Irako teritorijos puolimas,
p a v a d i n t a s „Ramadano žy
giu", buvo sustabdytas. Abi
pusės skelbia didelius priešo
nuostolius. Abi pusės lėktu
v a i s puolė priešo naftos pra
monės įrengimus ir miestus.
Teherano radijas pripažino,
k a d R a m a d a n e priešo bombo
nešiai nužudė 100 nekaltų
civilių, sužeidė 500 ir sugriovė
vieną musulmonų šventyklą.
Irakas
pripažino praradęs
m i e s t ų puolimuose vieną
lėktuvą.
J A V pareigūnai atidengė,
jog Persų įlankoje planuojami
k a r o laivų manevrai, kuriuos
dalyvautų JAV laivai iš Indijos
v a n d e n y n o ir draugiškų Persų
įlankos valstybių jūrų pajėgos.
Manevrai būtų įspėjimas Ira
n u i nebandyti išplėsti karą į
Vakarų pasauliui svarbius naf
tos šaltinius. Komentatoriai
stebisi, kad Vakarų pasaulis
nekreipia dėmesio į ten atsira
dusį pavojų naftai. Amerika
g a u n a iš Persų įlankos tik apie
27 nuoš. savo naftos, tačiau ji
d e d a pastangas išlaikyti tuos
šaltinius, garantuoti, kad jie
nebūtų sunaikinti, ar kad ne
patektų į Vakarams nedrau
giškas rankas. Japonija, kuri
g a u n a iš Persų įlankos apie 90
nuoš. naftos, ar Vakarų Euro
pa, kuri perka kiek mažiau, nie
ko nedaro, palikdama šias
nemalonias
pareigas
Amerikai.
Kol kas „Ramadano opera
cija" Iranui nepavyko. Jos di
vizijos prie Basros buvo at
muštos,
patyrė
sunkių
nuostolių. Ramadanas y r a mu
s u l m o n e pasaulio pasninka
vimo ir atgailos mėnuo. J ų ka
lendorius paremtas mėnulio
judėjimu ir šiemet Ramadanas
prasidėjo birželio 21. Nuo sau
lės patekėjimo iki nusileidimo
musulmonai nevalgo i r ne
geria. Tik saulei nusileidus,
k a d a „baltas siūlas ir juodas
atrodo neišskiriamai pana

— Vakar posėdžiavo Nacio
nalinio saugumo taryba, buvo
apsvarstyti Viduriniųjų Rytų
klausimai.
— Washingtone įvyko de
monstracija. J o s organiza
toriai reikalauja, kad būtų
papildyta JAV Konstitucija
straipsniu, kuris reikalautų ba
lansuoti federalinį biudžetą.
— Buvo sulaikyta Izraeliui
parduotų šrapnelinių bombų
siunta, kol bus nustatyta, a r
tikrai Izraelis naudoja šias
bombas prieš civilinius gy
ventojus.
— Britų parlamente kilo
triukšmingi debatai dėl šnipų
slaptame britų žvalgybos ko
munikacijų centre Cheltenhamo vietovėje. Suimtas vienas
centro tarnautojas, kuris jau 13
metų šnipinėjes Sovietų Są
jungai.
— Popiežius J o n a s Paulius
II Castel Gandolfo vasarvie
tėje priėmė 6,500 piligrimų ir ra
gino juos melstis už karo a u k a s
Libane, Irake ir Irane.
— Irano parlamento pirmi
ninkas Rafsanjani įspėjo kai
mynines šalis, kad Iranas su
duos smūgį šalims, kurios siųs
į Iraką.
Susprogo sandėliai ginklus
— Pulk. Shirazi, Irano armi
Tel A v i v a s . — Izraelio kari jos vadas, pasakė, kad žygiai
niuose sandėliuose šiaurinėje prieš Iraką bus tęsiami, kol Ira
Galilėjoje, prie Tiberias mies nas laimės pergalę.
to, prasidėjo sprogimai. Į šiuos
— Palestiniečių vadas Ara
sandėlius izraelitai suvežė fatas atmetė Izraelio pasiūly
didelius kiekius Libane rastos mą „priglausti" palestiniečius.
palestiniečių amunicijos. Po
— Britų karalienė Elzbieta
trijų valandų sprogimų, prasi penktadienį
praleido
ligo
dėjo 10 gaisrų, trys asmenys su ninėje. J a i buvo ištrauktas
žeisti. Apylinkės gyventojams proto dantis.
daug laiko teko praleisti pože
— Malaizija atsisakė pirkti
minėse slėptuvėse. Policija naujų karo lėktuvų dėl ekono
buvo uždariusi apylinkės minių sunkumų.
kelius.
— Somalija skelbia laimė
jusi mūšį prieš Etiopijos įsibro
vėlius.
Pakeitimai lenkų
— Nikaragva nepriims J A V
komunistų centre
piniginės paramos — 5 mil.
V a r š u v a . — Lenkijos komu dol., kurie buvo numatyti kata
nistų partijos centro komiteto, likų Bažnyčioms ir kitų orga
kuris turi 194 narius, posė nizacijų reikalams. Sandinistų
džiuose padaryta pakeitimų. Iš valdžia įtaria, kad lėšos skir
sekretoriato pasalintas spau tos kovai prieš revoliucinę
dos ir propagandos direktorius vyriausybę. Valdžia konfis
Stefan 01szowski, kuris prižiū kavo mormonų ir Jehovos liu
rėjo partijos ideologinius reika dininkų šventyklas ir įsteigė
lus. Pakeisti kiti du sekretoriai, ten mokyklas.
— Gvatemalos kariuomenė
vienas išmestas iš politbiuro.
nušovė
22 komunistus ir konfis
Pakeitimai laikomi premjero,
gynybos ministerio, kariuo kavo didelį ginklų sandėlį.
— Į Wa8hingtoną atvyko
menės vado ir pirmojo partijos
Sirijos
užsienio reikalų minis
sekretoriaus Jaruzelskio pozi
cijų sustiprinimu. Laukiama, teris Khaddam. Olandijoje jis
kad iki liepos 22 bus paskelbti pasakė, kad Sirija įsileistų pa
karinio režimo palengvinimai. lestiniečių vadus, tačiau ne
Lenkijos komunistų vadai gali priimti 8,000 ginkluotų
svarstė lenkų jaunimo klau vyrų.
— Teroristai Italijoje padėjo
simą. Buvo daug kalbų apie tai,
bombą
prie Izraelio meno paro
kaip patraukti jaunus žmones į
partijos eiles. Komunistinio dos Venecijoje. Kita grupė pa
j a u n i m o m e t i n i s suvažia degė JAV Honeywell bend
rovės įstaigą.
vimas prasidėjo sekmadienį.

Ginklai Taivanui
pykina Kiniją

šūs", musulmonai gali nu
malšinti alkį. Kai kuriose ara
bų šalyse tai reiškia nemažą
puotą, į kurią susirenka gimi
nės ir draugai. Dvasiškiai pri
pažįsta, kad jų pamokymai —
„daugiau
melskis, mažiau
valgyk" vis mažiau įgyven
dinami. Komentatoriai mano,
kad Irano kariuomenei neleng
va karštomis šių metų Ramadeno dienomis žengti į mūšį ne
valgius ir negerus vandens.
Neabejojama, kad Irane Rama
dano taisyklių yra laikomasi.

Išveža kareivius
iš Kambodijos
H a n o j u s . — Vietnamas
iškilmingai pradėjo savo ka
riuomenės atsitraukimą iš
Kambodijos. Valdžia suorga
nizavo ceremonijas, suvarė
tūkstančius kambodiečių su
gėlėmis ir vėliavomis prie vieš
kelių, kuriais išvažiavo nenu
statytas vietnamiečių karių
skaičius. Apie 180,000 vietna
miečių puolė Kambodiją 1978
gruodžio mėn. ir pastatė savo
atsivežtą Heng Samrin vyriau
sybę. Dabar skelbiama, kad ta
vyriausybė jau tokia stipri, kad
jai mažiau reikia karinės para
mos.
Vietnamo spauda rašo, kad
Vietnamas svarstytų ir toli
mesnį jėgų atitraukimą, jei Tailandija pakeistų savo laiky
seną. Dabar per Tailandiją
eina ginklai „Kambodijos ban
ditams" iš Kinijos, rašo Hano
jaus spauda.

Ar popiežius
lankys Lenkiją?
V a r š u v a . — Lenkijos kata
likų Bažnyčios
pareigūnai
abejoja ar popiežius Jonas Pau
lius II galės aplankyti Lenkiją
Šią vasarą. Data buvo numa
tyta rugpiūčio 26, tačiau buvo
abejonių, ar popiežius susitiks
su generolu Jaruzelskiu. Kaip
žinoma, popiežius, vizituo
damas Britaniją, atsisakė susi
tikti su premjere Thatcher dėl
Falklando salų konflikto. Ne
norėta palikti įspūdį, kad popie
žius palaiko britus prieš Ar
g e n t i n ą . Lenkijos a t v e j u ,
susitikimas su Jaruzelskiu
būtų lyg popiežiaus pritarimas
karinei padėčiai, kurią įvedė
Jaruzelskis. Vyriausybė užsi
spyrusi, kad tokp susitikimas
yra būtinas, kitaip popiežius
skaudžiai įžeistų vyriausybės
galvą.
Dar svarstomas planas, kad
popiežius atvyktų į Lenkiją
spalio mėn., kada šventuoju
bus paskelbtas kunigas Mak
similijonas Kolbe, žuvęs nacių
stovykloje Auschwitze.
Lenkų Bažnyčios sluoksniai
sako, kad popiežius atvyktų ir
karinės padėties sąlygose, ta
čiau jis reikalauja leidimo ap
lankyti internuotus lenkus
kalėjimuose. Vyriausybė su tuo
nesutinkanti.

W a s h i n g t o n a s . — J A V vy
riausybė pasiuntė Kinijai pa
reiškimą, kuriame sako, kad
Taivanui bus parduodami F-5
lėktuvai, kurių T a i v a n a s jau
turi, tačiau jis negaus naujes
nių lėktuvų modelių.
Kinija įspėjo naująjį sekre
torių Shultzą, kad tolimesnis
Taivano ginklavimas b u s Ki
nijos - Amerikos ryšių sabotavimas. Savo pareiškimuose
senate Shultzas išdavė Ameri
kos - Kinijos pasirašytą prez.
Nixono vizito metu „Shanchaj a u s komunikatą", rašo kinų
spauda.
Senatorius Henry Jacksonas
sekmadienį „Face the Nation"
programoje kritikavo vyriau
sybės nutarimą parduoti Tai
vanui ginklus. Jis pasakė: „Mes
vieną dieną atsibusime ir ra
sime naują Kinijos - Sovietų Są
j u n g o s paktą, k a i p praeityje
m u s nustebino 1939 m. Hitlerio KALENDORIUS
Stalino paktas". Senatorius pa
sakė, kad Kinijoje yra stipri
Liepos 20 d.: Česlovas.
grupė, kuri siekia glaudžių ry Severą, Alvydas, Aukštuolė.
šių su Sovietų Sąjunga.
Liepos 21 d.: Laurynas Br.,
Prakseda, Rimvydas, Lasota.
— Argentinoje vėl leista
Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:21.
veikti politinėms partijoms. Po
litiniai varžymai truko 8 metus.
ORAS
— Bolivijos
prezidentas
Debesuota, su pragiedrupasitraukia iš pareigų po 10
m ė n . valdymo. Dar neaišku, ką liais, laukiama griaustinio.
Bolivijos generolai parinks į jo temperatūra dieną 88 1.. naktį
vieta.
~21.
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KAIRIARANKIS NIEKUO
NEBLOGESNIS UZ
DEŠINIARANKĮ
K l a u s i m a s . Turiu tokią
keblią problemą: mano sūnus
dvejų metų amžiaus pradėjo
rašyt ir viską mėgina dirbti
kairiąja ranka. Gal būt dėl
to a š pati daugiausia kalta.
Nenumatydama, kad vaikas
visais atžvilgiais turi būti įsta
tomas į teisingą augimo kelią
nuo pat mažų jo augimo die
nų, leidau vaikui vystimosi
laisvę.

naudojama, ji nemato, kad kū
dikis viską siekia kaire ranka.
Kai jau ji pastebi, dažniausiai
nutaria, kad kūdikis apsigimę
kairiarankiu. O dabar, vietoje
pamokyti, pasaugoti kad nau
dotų paišymui, valgymui deši
nę, ji neleidžia niekam apie tai
net kalbėti, nes, girdi, vaikas
gimęs k a i r i a r a n k i s i r keičiant
iš kairės į dešinę — gali pa
kenkti jo psichikai ir tokiu bū
du galima jis sužaloti.
Jei motina padeda vaikui
pirmą žingsnį žengti, pirmą
žodį tarti, t a i kodėl ji negali
vaikui p a t a r t i dešine r a n k a
valgyti, r a š y t i i r kitus veiks
mus atlikti.
Amerikoje tiek daug kairia
rankių ko Lietuvoje nieko pa
našaus nebuvo. Ar žmogaus
prigimtis pasikeitė, a r tokia
mada? Gal greičiausiai mada.
Bet tai n ė r a visai normalu ir
net nesvietiškai atrodo.

Šiandien jaučiuosi gerokai
suklydusi, nes vaikas jau ne
benori, nesistengia perimti
veiksmus dešinėn rankon. Jei
gu aš turėčiau tam laiko, gal
pasipraktikavę galėtume ats
tatyt į tikrąją padėtį rankos
veiksmą. Tačiau yra ir dau
giau priežasčių, kas užstoja ke
lią su replika "Ar čia tas labai
svarbu?".Jo draugai dažnai
jam daro pastabą juokų for
moje... "Ei, tu, kairy" Tačiau
jis, jeigu jaustų užgavimą,
daugiau ar mažiau reaguotų,
Mielas Daktare, prašau pa
bet jis praleidžia negirdomis.
Gal visa tai jis ir pergyvena sakyti savo nuomonę, kaip y r a
pats vienas (atrodo) niekam su kairiarankiais. A r tikrai
žaloji vaiką, jei mokai jį nau
nesiskųsdamas.
Bet kad suaugę ir daug ko doti dešinę ranką. Prašau
matę man nežymiai išmetinė išaiškinti j a u n o m s motinoms,
ja, kad vaikas esąs "luošas", kaip jos turi sekti vaiko vysty
kad motina augina sūnų ne mąsi ir k a i p p a d a r y t ą klaidą
teisingu metodu. Tokie prime atitaisyti. I š anksto dėkoju
na, kad mes — lietuviai — ne Jums visų motinų vardu. Pri
kitataučiai ir ne negrai, ku dedu draugės laišką.
riems visvien, a r vaikas kry
Atsakymas.
Kairiarankis
puodamas pusmetriu į šonus
eis, a r tiesiai — grakščiai žy vien dėl kairiarankiškumo nė
giuos; ar užaugęs išsižiojęs ra nė kiek menkesnis žmogus
vairuos mašiną, ar susičiau už dešiniarankį. Tėvai turi tre
pęs ir su šypsena — jiems ne jopas pareigas vaiką augin
bus skirtumo. Bet mes esame dami atlikti: jie turi pajėgti
vaiką žmoniškai mylėti — ne
kultūringa tauta!
daryti iš vaiko sau žaislo; jie
Cia jau man drasko širdį,
turi pajėgti vaiko elgesiu
učiuosi kalta ir nežinau kaip
kontroliuoti - neleisti jam leis
•^ūtų galima tą klaidą atitai
tis į lankas; pagaliau, tėvai tu
syti. Tikiuosi patarimo, atitai
ri pajėgti savomis asmenybė
symo tos klaidos, bent man
mis leisti vaikui natūraliai
atrodančios į žmogaus luošu
vystytis.
mą. Patark!
Šio pastarojo - trečiojo rei
kalavimo kaip tik ir neišpildo
Gerb. D a k t a r e ,
abi čia m i n i m o s moteriš
kės. Vaikas gimsta kairiaran
Prie draugės laiško pridedu kiu. Nieko čia blogo, jei jis au
šiek tiek ir savo samprotavi ga tarp asmenybėmis sveikų
mų ir siunčiu Jums prašy apsišvietusių žmonių. Tokių
dama patarimo jai ir kitiems pilna čia Amerikoje, net gydy
tėvams ir kitcms jaunoms mo
tojų ir kitokių profesionalų tar
tinoms.
Prašau
išaiškinti
pe randasi d a u g kairiarankių.
joms, kaip jos turi sekti vaiko
Jie niekuo vien dėl kairiaranvystymąsi ir kaip padarytą
kiškuirro
nesiskiria nuo
klaidą atitaisyti.
dešiniarankių. Todėl niekas
Mano samprotavimas y r a neturi dejuoti dėl vaiko kairia
toks. Motina dažniausiai ne rankiškumo. Nereikia jo gydy
šioja kūdikį ant kairės ran ti, jo kairumą versti dešinukos. Tada kūdikio dešinioji mu. T e g u l
vaikas
auga
rankutė randasi priglausta kairiarankiu, kaip ir jo brolis
tarp jo ir motinos pečių. Vai dešiniarankiu. Čia nėra jokia
kui su dešine siekti nepatogu. motinos klaida. Taip pat nėra
Kairioji rankutė laisva, tai jis pasėka vaiko nešiojimo a n t
ir pradeda ją naudoti. Taip su motinos kairės rankos. Vis tai
laiku ir pasidaro kairiarankis. tie ir dar ki|»kie prietarai —
Motina pradžioje nepastebi, tamsuma ir rūpinimasis dėl
kad dešinioji rankutė mažiau niekų.
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Vakarų Vokietijos pietinėje
Subscription Rates $45.0} - Chicago, Cook County, Illinois a n d
dalyje, Bavarijoje,
norima
Canada. EL3ewhere in the U.S.A. $43.00. Foreign countries $45.00.
užbaigti įvykdyti seniai pradė
tą Reino - Maino - Dunojaus
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumerata*
kanalo kasimą laivų susisieki
neaiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavusi* jo
mui skersai Vakarų Europą.
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Šis milžiniškas darbas j a u
pareikalavo ir tebereikalauja
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
daug lėšų. Vakarų Vokietijos
susisiekimo ministeris Volker
metams 'A m e t u . 3 m ė n Hauff dėl to šį projektą pava
Chicago ir Cook County $45.00
$27.00
$19.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
$27.00
$19.00
Jonas Beleška ir Anelė Kirvaitytė dainuoja duetą So
dino „kvailiausiu projektu po
Užsienyje
$45.00
$27.00
$19.00
Babelio bokšto statybos".
dybos pažmonyje.
Nuotr. M. Nagio
Kitur — Amerikoje . . . . $43.00
$25.00
$18.00
Šio kanalo kasimo tikslas
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00
$19.00
yra pravesti kelią upinei
Taigi, ne kairiarankį vaiką riu alkoholio. Iš anksto dėkolaivininkystei iš Šiaurės jūros
reikia taisyti, bet dešiniaran- ju ir laukiu Jūsų patarimo. Su
per Reiną, Mainą, per 179 km
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
kius vaiko draugus ir dešinia- pagarba,
kanalą į Dunojų, pasiekiant
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, seatad;
rankes motinas reikia auklėti
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
Juodąją jūrą, taigi kanalu
niais nuo 8:30 iki 12:00.
jų asmenybes tiesinti - A t s a k y m a s . Aprašei Tamssusitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
sujungti Šiaurės jūrą su Juodą
brandinti - žmoginti, kad pa- te ž m o n o s nusiminimą (depreturinį neatsako. Skelbimų_kainos
— 4:00.
ja jūra. Šis projektas iškilo
prisiunčiamos gavus prašymą.
siektų tokio supratimo ir pajė- 81&> š e i m o s l l z d m ištuštėjus
Vokietijoje prieš 60 metų. J a u
gumo laikyti kairiarankį nor- užeinančią. Tai gyvenimo per- tada buvo nutarta prakasti
maliu asmeniu. Vaikam reikia m a m o s laikotarpyje ateman- kanalą per Bavarijos uolėtą
Jeigu tu darai tai, ko neprivalai daryti, turi girdėti tai, ko
išaiškinti, juos nuteikti, kad ** nusiminimas (involunta- „Frankische J ū r ą " . 1922
nenori girdėti.
Anonimas
kairiarankis yra toks pat, kaip r * melancholy).
R i m t a s metais Berlyne buvo sudaryta
ne
galavimas ir turi kaip toks sutartis s u Bavarijos vyriau
i r dešiniarankis, jei jo asDR. ŽIBUTĖ ZAPARACKfS
menybė tvarkoje yra. Iš kai būti tvarkomas sąžiningo ir sybe. Du trečdalius išlaidų
Tetaf. — S37-1285
DR.
JONAS
MA2EIKA
riarankio nevalia šaipytis, jį pajėgaus gydytojo, geriausiai apsiėmė padengti Vokietija.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
D A N T Ų GYDYTOJAS
žeminti bei kaip kitaip jam psichiatro. Tokių lietuviai turi
Pirmieji kanalo kasimo dar
Ofms:
4
6
0
0
W.
1
0
3
St.
O
a
k
Lawn
kenkti. O motinos — ir visi su pakankamai čia Chicagoje. bai buvo sustabdyti 1939
166 E a s t S u p e r i o r , S u i t e 4 0 2
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą
augusieji irgi turi priimti kai Kitur gyvenantieji, ypač gy metais, prasidėjus I I p a s .
Valandos
pagal susitarimą.
venančiosios
kreipkitės
pas
riarankį lygiai taip pat, kaip
karui. Nuo to laiko šis projek
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
jie priima dešiniarankį. Prie minėtai pajėgius kitataučius. tas pradėjo eiti tingiu žingsniu
DR. LINAS A. SIDRYS
Tik,
jei
užeis
nors
kartą
toks
šingai vaikams ir suaugu
DR. FRANCIS MA2E1KA
ir iki 1962 metų nebuvo toliau
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
siems elgiantis — bus kenkia jausmas, kad verta nusižudyti paeita, kaip pagilintas Mainas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKINIU PRITAIKYMAS
teda n e e i k i t e
bė te bė
4255 VV. 63rd St.
m a kairiarankio asmenybei ~
' *** *
'
2636 W. 71st Street
iki tos vietos, kur turėjo prasi
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
Priima tik ketvirtadieniais - •* • -J> < £
taip, kaip ir juokus darant ^ t e ligoninėn pas savo gydy- dėti kanalo kasimas.
nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
kenkiama kiekvienam kitam toj ą. Reikės labai skubiai ir laSkambinkit (ketvirtadieni)
Pirmoji kanalo dalis, 72 km
b a i
Tel. 436-5566
vaikui. Motinos ir kiti suauguenergingai gydytis nuo ilgio, buvo iškasta iki 1972
šieji nekaltinkite kairiarankio nusiminimo, vedančio nusižu- metų. Iš likusių 99 km iki šiol I
DR. K. 8. BALUKAS
tėvus, būk jie nemokė kairia- d v m a n - Tokiems kartais pn- pajudinta tik pusė. Likusioji
T e l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
Akušerija ir m o t e r ų ligos
rankio vaiko būti dešiniaran seina panaudoti elektro tera kanalo dalis per Bavariją dar
DR. P. KISIELIUS
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
kiu. Tie ir panašūs nusiteiki piją (šokų gydymas).
6449 S o . Pulaski Road (Crawford
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visai nepajudinta. Ir kaiptikji
1443 So. 50th Ave., Cicero
mai
y r a tamsumo ir
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Dabar naudinga tokioms kelia dabar ginčą tarp Bonnos
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
nežmoniškumo pasėka. Su jais
naudoti moteriškuosius hor kanclerio Schmidto i r Bava
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
nė vienam išmintingam ir as
monus. Kartais vien tokio rijos vyriausybių ir politinių
menybe tvarkingam lietuviui
DR. IRENA KURAS
tvarkymo pakanka: po vieną partijų. Bonnos susisiekimo Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 388-2233
nepakeliui. Vertingiausia sa
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖJ^«
ministeris
Volker
Hauff
nori
šį
DR. PETER T. BRAZIS
tabletę moteriškų ir vyriškų
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS- r
vybė kiekvieno žmogaus yra jo
projektą
sustabdyti.
Jį
palaiko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
hormonų kombinacijoje kas
SPECIALISTĖ
asmenybės subrendimas. Vi
Vidaus
reikalų,
Žemės
ūkio
ir
2 4 3 4 VVest 71st Street
dien per tris savaites, po to
MEDICAL BUILDING
sa kita yra tik priedai, ir labai
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3200 VV. 81st Street
vieną savaitę pertrauka (pre- Finansų ministerijos. Kancle
nereikšmingi. Jie kinta žmo
rį
Schmidtą,
kuris
nori
tęsti
ir
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Vai. Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.f.
merin, 0.65 - 5 mg.). Tai estro
nių nusiteikimams kintant.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
genų ir Methyltestosterono mi užbaigti kanalo kasimo dar
Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Sakysim, rudaplaukiai Lie šinys. Naudojami įvairūs prieš bus, palaiko užsienio ir ekono
DR. E0MUND L CIARA
ministeriai.
tuvoje buvo nemėgiami, o Čia nusiminimą vaistai įvairio minių reikalų
DR. J. MEŠKAUSKAS
OPTOMETRISTAS
Kanalo
priešininkai
nurodo
į
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Amerikoje
pasididžiavimas. mis, kiekvienam pacientui
2709 VVest 51st Street
padidėjusias
kanalo
kasime
Specialybė vidaus ligo
Tel.
—
GR
6-2400
Farboroh vardas mūsų krašte savitomis dozėmis. Prašom
2454 VVest 71st Street
išlaidas i r į idilišką Altmuhl
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
rimtai prie rimtos ligos atsi
-JUVO šiaip sau, o čia labai
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
7-9 antr.,«fr penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
gamtovaizdžio darkymą.
Vai: pirm. a"tr. ketv. ir peri 1
madnus vardas. Kairiaranki, žvelgti ir būtinai ne ėginti
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Reino - Maino - Dunojaus
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
'.ėvynėje buvo net pravar lengvai iš tos ligos išsisukti,
DR. L DECKYS
džiuojamas, o čia visai lygiai ne nepavyks. Turi būtinai bū kanalo kasimo išlaidos yra
Ofs. 742-0255 Namu 5 8 4 - " GYDYTOJA IR CHIRURGE
su dešinrankiais vioose aplin ti gydytojo priežiūroje. Jokių tikrai milžiniškos. J a u išleista
DR. ALGIS PAULIUS
SPECIALYBĖ — NERVy IR
kybėse laikomas. Todėl never draugių kitokio patarimo ne daugiau kaip keturi milijardai
ORTOPEDINĖS LIGOS
EMOCINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
ta energijos leisti menknie priimk, nors nenori, bet bū DM ir likusiai daliai dar reikia
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
1185 Dundee Ave.
dviejų
milijardų
DM.
Be
to,
kiui, o verta ir būtinai reikia tinai tarkis su gydytoju ir jį
6449 So. Pulaski Road
Elgin, III. 60120
dabar
aiškėja,
kad
prekių
Valandos
pagal susitarimą
visą energiją sukaupti pade reguliariai lankyk tol, kol jis
Valandos pagal susitarimą
d a n t vaikui asmenybe į tikrą patars kitaip. Būtinai priseis transportas per šį kanalą bus
DR. A. B. GLEVECKAS
Tel. 372-5222, 2 3 6 - 6 5 7 5
žmogų subręsti. Tik toks išsila kuo nors užsiimti naudingu — daug mažesnis, negu pirma
buvo
manyta.
1969
metais
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR. ROMAS PETKUS
vinęs, kad ir kairiarankis, bus nuolat ką nors teigiamo veik
Ofiso tel. — 233-8553
buvo
apskaičiuota,
k
a
d
per
AKIU
LIGOS - CHIRURGIJA
visur gyvenime pirmas pasi ti. Pakeisk vieną darbą kitu,
Service: 885-4506 — Page #06058
metus
kanalu
bus
pervežta
20
Ofisai:
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
sekime. Išmintingam tokios nes vienas greitai pabos ir ne
milijonų
tonų
prekių,
o
dabar
111
N
O
.
VVABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
tiesos pakaks, gi, kitokiam — galėsi prisiversti jo tęsti. Po to
paskutinis spėjimas numato
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
vėl grįžk baigti tą patį užsi
nė Dangus netalkins.
tik 3,9 milijono tonų. Ekono
ėmimą. Nesvarbu koks geras
DR. L D. PETREIKIS
O f i s o tel. — 582-0221
mistai spėlioja, kad pajamos iš
užsiėmimas, kad ir lengviau
DANTŲ GYDYTOJA
DR.
JANINA
JAKSEVlClUS
kanalo suteiks tautinei ekono
sias rankų darbas, skaitymas,
8104 S. Roberts Road
DEPRESIJOS
J
O
K
Š
A
mijai netoli 50% pelno.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
gerėjimais muzika, baletu, daiTVARKYMAS
VAIKŲ LIGOS
Tel. 563-0700
Kanalo
priešininkai
nurodo,
6441 S. Pulaski Rd.
na, malda... vis tai geri vaistai
Valandos
pagal susitarimą %..,.
kad
jie
yra
susirūpinę
dėl
Valandos pagal susitarimą
K l a u s i m a s . Gerb. Daktare, nusiminėliui. Ruoškis po namalonėkite patarti per Jūsų mus pasilsėdama. Išeik dar- pragaištingos konkurencijos
DR. FRANK PLECKAS
Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278
šalies
vedamą skyrių Drauge, kaip žan, darželin, sodan — ten su- Kanalas k a s a m a s
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
vidaus laivininkystės gerovei,
OPTOMETRISTAS
kovoti su depresija, ar kitaip kiokis, ravėk, sėdinėk, gėrėkis
o jį užplūs skiperiai iš Rytų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
sakat, su tokiu keistu jausmu, nokstančiu pomidoru... Labai
3844 VVest 63rd Street
zonos su konkuruojančiais
"Contact lenses"
kuris mane jau kokie metai LABAI subrendusio žmogaus
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
.*
tarifais. Ypač Sovietų Sąjun
i
draugija: turėk nors vieną tik
kaip kamuoja.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
ga su savo pigiu prekybos
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
rai asmenybe tvarkingą žmo
laivynu. Per šį kanalą „raudo
Greit būsiu 60 metų am
WA 5-2670 arba 489-4441
gų, su kuriuo laimingai gali
DR. LEONAS SEIBUTIS
i—
nasis laivynas" galės įsibrau
žiaus. Ištekėjusi. Gyvenu su
DR. K. A. JUČAS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
leisti laiką. Tokie asmenys yra
ti į Vakarų Europos rinka ir jos
vyru, vaikai jau sukūrę šei
ODOS LIGOS
PROSTATO CHIRURGIJA
vieni geriausi vaistai nusividaus laivininkystę, sako
mas. Jokių didelių rūpesčių ne
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
minėliui. Depresija ateina iš
Valandos pagal susitarimą
kanalo
priešai.
Bavarijos
turiu.
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
vidaus — ji tvarkoma vidiniu
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
Muenchene
Užeina toks liūdesys, lyg bū susitvarkymu ir vaistų pagal v y r i a u s y b ė
įstaigos ir buto tel. 652-1381
argumentuoja, kad projektas,
čiau didelę nelaimę pergy ba. Sėkmės!
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
kuris jau tiek toli įvykdytas,
venusi. Kai tas liūdesys praei
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
negali būti sustabdytas. Bava
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
na, tada mane apima toks
CHIRURGAS
OF FAMILY PRACTICE
rija tvirtai reikalauja šią sutar
jausmas, nenoras nieko veik
2454 VVest 71st Street
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
tį, kuri jau 1922 metais sudary
Priėmimo dienos pirm., antr., ketv.
ti, nieko daryti, tik sėdžiu ir
Kasdien
10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
MĖSOS
VALGYTOJAI
ta,
įvykdyti
iki
galo.
Kancleris
penkt., i§ anksto susitarus.
žiūriu į vieną tašką. Ir net kar
Schmidta8
prižadėjo
Austrijos
Tel. REliance 5-1811
tais galvoju, kodėl mane Die
Prancūzai Europoje yra pa
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
vulis nepašaukia, bet tokio tys didieji mėsos valgytojai. kancleriui Bruno Kreisky, kad
DR. WALTER J. KIRSTU K
DR. PETRAS 2LI0BA
Lietuvis gydytojas
jausmo nėra, kad pačiai nu Pagal vėliausią statistiką kiek kanalas, nežiūrint visų prieš
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
taravimų, bus užbaigtas kasti.
3925 VVest 59th Street
traukti gyvybę.
vienas prancūzas per metus su
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr , ketv ir penkt
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6,
TUO 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Toks liūdesys užeina, kai bū valgo 110 kilogramų mėsos.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
(1936
metais
suvalgė
tik
47
kg.,
TrecV ir šešt uždaryta
nu ir svečiuose tarp žmonių,
bet
tada
buvo
krizė).
linksmoj kompanijoje. Žino
DR. K. M. ŽYMANTAS
Pirmąją savo gyvenimo pu
DR. IRENA KYRAS
DR. S. T. CHIRBAN
ma, aš dar atlieku namų ruo
Antri didieji mėso valgyto se žmogus praleidžia begriauDANTŲ GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
šą, bet su didelėm pastan jai Europoje yra italai. Kiek damas savo sveikatą, antrąją
2659 VV. 59 St., Chicago
2654
VVest 63rd Street
gom. Aš pati nustačiau, kad vienas italas per metus suval — besigydydamas ir ją beTel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Vai pagal susitarimą: antr , treč
depresija atakuoja, bet kas tai go 72 kilogramus mėsos.
balandos pagal susitarimą — Pirm.
palaikydamas.
ketv. 10 v ryto iki 6 v vakar
antr , treč ., ketv ir šeštad
galėtų būti? Nerūkau ir negeT.
Tel. — 778-3400
L. Leonard

Aukšti paskolų procentai —

KALTI MILŽINIŠKI
DEFICITAI
"Gyventi sunku" — išsitarė
išmintingas veikėjas kažku
riame iš tragikomiškojo Woody
AHen filmų. Taip — gyventi
jeunku. O vienas šio bendrinio
dėsnio siauresnių išvadų — kad
ir valdyti sunku. Ypač tokį
kraštą, kaip Amerika.

po negu vokiečiai ar japonai,
užtat ir dideli valstybės defici
tai JAV ūkiui žalingesni. Žalingesni dėl to, kad deficitui išly
ginti valstybė priversta
skolintis iš savo gyventojų san
taupų, kredito rinkoje už jas
siūlydama patrauklius vekse
lius. Bet jei gyventojų santau
Imkime kad ir tuos federali- pos mažos, tai, valstybei iš jų
'jaio iždo deficitus. Nepraeis nei pasisėmus kiek jai reikia mil
Jfdena, kad amerikiečių laikraš žiniškam deficitui padengti,
tyje
(bet ne
"Drauge") nieko nebelieka (ar per mažai
beužtiktume aimanavimų, k o lieka) privatiems verslovininStie tie deficitai dideli. Nors čia kams. O kapitalistinėje ekono
galima tik rizikingai spėlioti, o mikoje privatusis verslas yra
Jie užtikrintai iš anksto žinoti, pats didysis darbų ir gamybos
SHsuose kampuose gąsdinamą augimo šaltinis. Aišku, kad pri
j į , jog kiekvienais iš ateinan- vatusis verslas negali šios sa
įčig trijų fiskalinių metų į fede- vo funkcijos atlikti be kredito,
ralinį iždą suplauksią net be įsiskolinimo. Todėl juo dau
130-150 bilijonais dolerių ma giau valstybė iš kredito rinkos
žiau, negu valstybė išleisianti išstumia privatų biznį, juo sun
(o šiais metais — '"tik" 100 bil. kiau pasidaro tam bizniui plės
ddL mažiau). Jei taip, tai defi ti gamybą ir parūpinti naujų
citai bus tikrai rekordiniai!
darbų. Tad šitaip milžiniški
deficitai tampa ekonominės
Ir kaip pasikeitė šią gąsdini- stagnacijos priežastimi.
•aosi simfoniją atliekančio or
kestro sudėtis! Iki pat jų atė
Prieš 10 metų federalinė val
j i m o į valdžią "deficitų džia sugerdavo tik maždaug
p r a g a i š t i n g u m o " melodiją 25% viso privataus kredito;
smagiausiai traukdavo res šiais metais jai teks net 56%. Ir
publikonai. Ir tą savo dantų nors per pastaruosius metus
griežimą jau nuo prez. Roose- JAV gyventojai sutaupė net
velto laikų jie taikydavo į de 108 bil. dol. (daugiau negu kas
mokratus, už praeities defici met Carterio laikais), beveik vi
tas daugiausia, žinoma, ir są šią gražią sumą grasina
atsakingus. O iš demokratų — suėsti deficitas.
apie deficitų žalą tada nė cypt.
* ...
Priešingai, deficitai jų būdavo
Lyg to neužtektų, esamomis
ginami kaip "stimuliatyvinė sąlygomis deficitų kenksmin
priemonė" krašto ūkiui pagy gumą paaštrina dar ir kita ap
vinti. Bet šiandien, nors ir per linkybė. Mat, sako deficitų kri
gyvename skausmingą ūkinį tikai, jei rinkoje būtų aibės
atoslūgį, joks demokratas apie pinigų, problema dingtų: atsi
šį "8timuliatyvinį" deficito po imtų savo ir valstybė, ir pri
veikį nekalba. Aplamai, išsky vatinis sektorius. Bet, aiman,
rus vyriausybės pareigūnus, Centrinis bankas (Federa1
s i e k a s nebeturi deficitams ge ReserVe), kuris JAV * kont
ro žodžio — nei Kongreso res roliuoja pinigų kiekį, kaip tik
publikonai, nei demokratai, nei nusistatęs į apyvartą leisti kuo
profesiniai ekonomistai (kurie mažiau pinigų... dėl to, kad no
dar vakar demokratinius defi ri pristabdyti kainų kilimą. Ir
citus gyrė). O net ir vyriausy čia, kaip žinome, paskutiniuo
bės pareigūnai, rekordinius ju laiku pasiekta neblogų re
deficitus kraštui užtraukę, ne zultatų (infliacija perpus matiek giria juosius, kiek dėl jų — ?^snė nei prie Carterio). Tie
Xi... ir kenčia.
rezultatai, beje, kol kas vienin
telis nenuneigiamai ryškus
f—'^sulys šiaip nykioje, nedar
be ir biznio bankrotų tamsi
Bet argi deficitai iš tikrųjų namoje JAV ūkio padangėje.
nusipelno tokios kone visuoti Tik administracijai baisiai ap
nės neapykantos? Ir jei taip, tai maudu, kad kovoti su infliacija
kodėl? Juk kaip nacionalinio gerai sekasi kaip tik dėl to, kad
•fodukto nuošimtis Reagano beveik nesiseka kovoti su re
deficitai nė kiek ne didesni už cesija.
t--- oš. kuriuos dažnokai pakelia
įietija bei Japonija. O tai
O su recesija sektųsi kovoti
kraštai, ekonominio sveikatin geriau, jei taip ilgai nesilaiky
gumo rodikliais nuo Amerikos tų tokie aukšti paskolų procen
^eatsiliekantys, o kai kada net tai (16 - 17% ir dar aukščiau
~z ją pralenkiantys. Antra, kuo trumpalaikėms biznio pasko
valstybiniai deficitai blogesni loms ir morgičiams). Aukšti
tfl privačių gamybos firmų procentai smaugia ir gaminto
deficitus? Kodėl niekas nesi- jus, ir pirkėjus. Daugelio spe
šiaušia, kai AT& T b-vė lenda j cialistų nuomone, ir čia kalti di
baisią skolą tam, kad pastaty džiuliai deficitai. Vienas
tų naują komunikacijos sateli priežastingumo ryšys akivaitą, bet šiaušiasi, kai valstybė dus: jei milžiniškus deficitus
lenda į proporcingai panašią padengti siekianti valstybė
skolą tam, kad pastatytų nau kredito rinkoje aštriai konku
jus uostus ar drėkinimo siste ruoja su visais kitais paskolų
mas? Juk lygiai kaip verslo prašančiais interesentais dėl
bendrovė savo investacijos ver labai riboto pinigų kiekio, tai
tę su kaupu atgauna iš ateities pinigų kaina (atseit, procentai)
pardavimų, tair ir valstybė ją negali būti kitokia, kaip tik la
atgauna iš ateities mokesčių, bai aukšta. Tokiai pinigų kai
kurie jai suplaukia iš pvz. uos nai (paskolų procentams) nu
tu besinaudojančiųjų ir jame mušti yra tik du keliai: arba
dirbančiųjų. Tad dėl ko valsty mažinti valstybinius deficitus,
biniai deficitai laikomi tokia arba leisti apyvarton daugiau
jau rimta blogybe?
pinigų. Kadangi abejojama, ar
betgi p'.vyks projektuojamuo
I šį klausimą atsakoma taip. sius deficitus sumažinti, visų
Pirmiausia pabrėžiama, jog akys krypsta į antrąjį kelią.
blogybė yra ne deficitai kaip to
kie, o jų dydis. Jei būtų jie
Tačiau — nelaimei — antra
dviem trečdaliais ar ir tik per sis kelias yra pilnas pavojaus.
pus mažesni, baigtųsi ir bė- Juo einant galima susilaukti
davojimai. Antra, stambią procentų kritimo, bet galima,
JAV deficito dalį sudaro išlai deja, susilaukti ir visai priešin
dos, skirtos ne ateityje pelnin go. Rytoj šioje vietoje pasvar
gai investacijai į gamybinį ir stysime, kaip ši ir kitos aplin
žmogiškąjį kapitalą, o šiandie kybės tragiškai sukomplikuoja
nos suvartojimui (ar stačiai iš- geravaliskas Reagano admi
3ikvojimui). Trečia, kadangi (o nistracijos pastangas stiprinti
tai neginčijama) JAV gyven (o dabar jau ir gelbėti) Ameri
tojai pagal proporciją mažiau kos ūkį.
pagamina ir dar mažiau sutau
M.Dr.

JAUSTI INDIVIDUALUMĄ
IR BENDRUMĄ

vinančią jėgą. Sis paskel
bimas nėra šauksmas gelbėti
negrįžtančią praeitį ar apsau
goti lietuvių darbu pastatytas
ir pavojuje atsidūrusias šven
toves, bet tai yra paraginimas
Mes skiriamės nuo kitų tautų — tai reikia ir jausti
ateiti ir pasisemti iš istorijos
sukrauto
lobio, ne tik iš išeivių
J
O
N
A
S
ANICAS
vaišingumas yra mūsų pana
Tik ieškodami gyvenimo
praeities,
bet ir visų amžių is
šumo žymės. Lietuviai yra ki
prasmės, mes galime nepalūžę
torijos, kurią mes visi atsive
nešti mums tenkantį liūdesį tas, ar jis vos vos tepajėgia taip į kitas kitą panašūs, negu
žėm, įrašyta mūsų širdy ir ge
pasirašyti
gautąjį
pašalpos
če
vokiečiai ar japonai, ir šis skir
bei skausmą ir neapsvaigę
nuose. Jeigu mes sugrįžtume į
džiaugtis savo laimės valan kį. Tačiau ar mes esame vieno tingas panašumas yra mūsų
lietuviškų
parapijų bažnyčias
dėlėm. Iš tikrųjų, argi Gajaus di? Dievas nekūrė masinės individualinio labai svarbi
ne pasimelsti kartu, t.y. tuo pa
kas, Jurevičius, Novickaitė ir garny bos konvejerių gaminti dalis, viena iš esminių pakopų
čiu laiku ir toj pačioj vietoj, bet
tūkstančiams
neatskiriamų
į asmens nepakartojamą ori
šimtai kitų galėtų pakelti nuo
pasimelsti bendrai — atspėti
šalčių sustingusią Sibiro kan sraigtelių. Jo kūiyboje kiek ginalumą.
savo kaimyno ilgesį bei skaus
ki
čią, jei jie nebūtų savyje radę vienas medžio lapas yra
;
Kai mūsų dėmesys gyveni
mą ir įjungti juos į savo mal
toks.
Tačiau
ir
lapai
p
rmiau
praamžių istorijos ir nebūtų
mo skubėjimui nustumia lie
šiai
skiriasi
tuo,
I
I
jie
yra
dą, pavesti drauge besimel
jos syvais išmaitinę savo tėvy
tuviškumą
į
devintą
vietą,
mes
džiančių p r a š y m u s , s a v o
nės ir dvasinių vertybių mei Hevo ar liepos. Skiriamės ir prarandame didelį savo ori
m«s.
nerimą ir viltį, pajusti, kad
lės, kuri išugdė jų didvyrišku
ginalumo luitą. Jei mes teišmes esame bendrijos dalis, ta
mą. Kai pažvelgiam į praeitį
Iš tikro, argi •akytume, kad mokome savo vaikus gimtąja
da mes patirtume, kiek daug
ne istoriko moksliniu žvilgs lietuviai ir vieiHHBi -": ai yra to kalba tik padėkoti už vakarie
paguodos, vilties ir gyvenimo
niu, bet savo žmogiško ilgėsi^ peties ūgio. kad itali tarpe nę ir paprašyti pinigų mažai
prasmės galima rasti šiame
akimis, tada pajuntame, kaip į ra tiek pat ge 'riaukiu, pramogai, bet neišmokome jų
bendravime. Žinoma, lietuvių
daug praeities yra mumyse -aip ir lietuvaičių, kad vokie svajoti ir ilgėtis lietuviškai.
individualumas ir savarankiš
suvokiame, kad mes patys esa čiai taip pat raėgst: dainuoti
kumas negali savaime prasi
me jos neatsiejama dalis. Tuc
far italai? Jei mes mokėta Jei mes neperteikiam vai
verti bendra malda, nes mes
mes ir skiriamės nuo moldavų, me jektyviai išmatuoti ir ki dams savo istorijos, tai pada
esam perdaug užsidarę savy.
kirgizų, vokiečių ir prancūzų, tas žmonių savybes, kaip jų rome jiems didelę skriaudą ir
Tačiau tai nereiškia, kad
kad istorija ir tradicijos sufor darfeStomą, vaišingumą, jaut įstumiam juos į gyvenimą
mums užtenka to uždarumo,
mavo mums kitokius polėkius rumą ir artimo meilę, ir j?i n;o vienaakius ieškoti savo askad mūsų siela nėra išalkus at
ir kitokį ilgesį. Šiandien me
Mes ilgimės aido ir ieškome jautimo ir meilės, kad mes ne
• aipe apska^iuo šių ^avy- aens tapatybės, kurios, atro
tebeesame sukrėsti pamišėliu \ių
v i d u r k į ; k a ž i n , ar do, dabar mes ieškome labiau, atspindžio, taip pat tikro, kaip
sukurtom nacistinėm rasės nerastume ir čia skirtumų tarp negu bet kada istorijoje, ir vis mūsų buvimas. Mes ieškome ieškome savo atspindžio ar
pranašumo teorijom ir jų bru- vokiečių ir italų, rvsų ir lietu labiau jaučiamės ištirpę be panašumo į save ir jame at timo širdy.
tališku nuožmumu ir todėl mes vių.
vardžių žmonių m i n i o j , randame savo originalumą,
Suraskime būdą atidaryti sa
dažnai kartojam, kad visos
neįstengdami nubrėžti ribos nes mes kiekvienas kitaip į ki vo duris ir įsileisti vienas kitą
tautos yra vienodos, supainio
Tad argi teisinga yra teigti, tarp savęs ir pasaulio. Kai šios tas kitą panašūs. Iš tikro tuš bent į savo sielos prieangį,
dami jų lygumą su vieno kad visų tautu, žmonės vieno ribos imame dairytis naujovė tumoje nėra originalumo. Argi
išmokime melstis ne tik kartu,
dumu.
di jautrūs tik todėl, kad mes se, o ne praeity ir tradicijose, radę vieną vienintelę žvaigždę bet ir bendrai — tada atgis mū
Žinoma, kiekvienas žmogus nemokame to išmatuoti? O gal, dažnai šis ieškojimas išvirsta į visoj dangaus platybėj mes sų praretėjusių parapijų šven
yra lygiai neįkainojama ver bet kurios savybės vidurkis tė- visų vienodai atbrizgusius džin bandytume ieškoti jos origi toriai, nes niekas kitas nemo
tybė, vis tiek ar jis tapo drobė ? tik rtrakcija, be jol ios konk sus, į banalų trafaretą, ku nalumo, palygindami ją su kės atsiliepti į lietuviškos
je nepalyginamas Čiurlionio rečios prasmės? Vidutinis lie ris dar labiau sulydo mus su lakštingala ar ramune?
širdies labirintą taip, kaip tas,
simfonijas ir pavasario sona tuvių ūgi* ir vidvtim« mūsų mažu aplinkos trupinėliu ir dar
kuris savo krūtinėje pats ne
Argi tapytojo originalumą
mes pastebime, sugretindami šioja panašią gyvenimo mįslę.
jo paveikslus su daina ar pa Mes nesame labiau sudėtingi
saka? Tik lygindami save su ar labiau nesuprantami, negu
kitais, į mus panašiais, mes su vokiečiai ar lenkai, tačiau mū
randame savo individualumą, sų skausmas, viltis ir ieško
tik skaitydami mumyse įrašy jimai kitokiais mazgais su
Šiuos
mazgus
tą tautos istoriją, tik atsirėmę į r a i z g y t i .
savas tradicijas, mes neat lengviau gali atnarplioti tie,
sidurtam tuštumoj ir galime kurie džiaugiasi ir liūdi pana
surasti save, išmokstame ver šiai, kaip mes patys, kurie jau
tinti žmogų daugiau už klasę ir čia pasaulį panašiu ilgesiu ir
panašia viltimi.
valstybę.
Ar nenorėtume
surasti
Todėl būti tuo, kas esame, būdą šiame krašte įžvelgti sa
kalbėti sava kalba, gyventi sa vo brokų nuoširdumą jų ne
vo papročiais ir kultūra, skirti pasakytuose žodžiuose, kurie
savo dalį lietuviškiems rei bręsta jų sąmonėje, užuot ieš
kalams nėra skolos mokėji koję spragų įsprausti šešėlius į
mas ar duoklės atidavimas sa tai, ką jie pasako ar parašo
vo visuomenei, bet mūsų būties spaudoje?
gaivus šaltinis, iš kurio mes
galim gerti savo siekimų aks
tiną, o taip pat ir paguodą ne
Jeigu tu nebetiki į Dievą, į
sėkmėj. Šio šaltinio skaidriam kurį pirmiau tikėjai, tai reiš
vandeny mes galime matyti kia, kad tavo tikėjime buvo
savo nepakartojamo gyveni kas nors ne taip, ir tu turi
mo atspindį daug ryškiau, ne stengtis geriau suprasti, ką tu
gu svetimų veidrodžių sidabri vadini Dievu. Kai laukinis
niam ar auksiniam žibėjime.
nustoja tikėti į medinį dievą,

K.Donelaičio lit. mokyklos mokiniai atsisveikir *•.

? mokyki?.
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Nuotr. J. Tamulaičio

daugiau atitolina nuo savęs at
radimo.
Galbūt mums kartais kyla
abejonė, ar dera ieškoti savo
indiviudalumo šių dienų pa
saulio spūsty ir nuolatinėj mai
šaty. Gal geriau būtų skirti save
geresnei
aplinkos
harmonijai ir pasidairyti prie
monių susilieti su visuomene,
iškėlus jos reikalus aukščiau
už savo individualumą? Ta
čiau pabandykime paneigti in
dividą ir sukursime klasę, vi
suomenę bei valstybę, kurią,
pavadindami
barbariška,
įžeistume senovės hunus ir
vandalus. Argi šito neįrodo
mums marksistai, lenininstinis darbininkų "rojus"?
Dievo sukurta
rugiagėlė
kiekviena yra kitokia ir kiek
vienas mūsų esame jo origina
lios kūrybos atspindys. Todėl
mes negalime neieškoti savo
individualumo. Mes skiriamės
nuo kitas kito ne tuo, kad vie
nas mėgstame kriaušes, o ki
tas — arbūzus, vienas dėvime
džinsus, o kitas nešiojame
barzdą, bet tuo, ko mes ilgimės
ir ko ieškome.

Man atrodo, kad ir lietuviš
kų parapijų metai buvo pa
skelbti tam, kad mes stipriau
pajustume šio šaltinio gai

ties Jėzaus Atsimainymo parapijos salėje buvo paro
dytos Lietuvių Foto archyvo „Dvylika" filmas, kuria
me buvo atvaizduoti Mykolo Vaitkaus, Leonardo
Si >učio, Myk. Krupavičiaus, Vaclovo Sidzikausko, J.
Ž)ievičiaos ir Ad. Galdiko gyvenimai.

P E T R A S MATEKŪNAS

Knygų ir spaudos parodos

Nuo jų neatsiliko Tautodailės instituto t
Yorko skyrius, įsikūręs prieš dvejus metus. Nors d1
metai yra trumpas laikas, bet jis jau pasireiškė lietu
vių kultūriniame veiklos bare, puoselėdamas lietu
viško tautinio meno tradicijas ir jo populiarumą. F r
savo trumpą veiklos laiką jau yra surengęs net dvi
tautodailės parodas, vykusias 1980 m spalio 18-19 ir
1981 m. spalio 31 d. ir lapkričio 1 d.
Abi tautodailės parodos buvo surengtos Kultūros
Židinyje. Pirmoje parodoje dalyvavo Montrea^o
audėjų grupė, o antroje — žymioji tautinių drabužių
kūrėja ir lietuviškų kilimų bei juostų audėja daiL
Anastazija Tamošaitienė. Tiek pirmąją, tiek ir antrą
ją tautodailės parodą aplankė keli šimtai žmonių.
Parodose buvo išstatyta kilimų, prijuosčių, juostų ir
tautinių drabužių, kuriuose, išskyrus tik abstraktas,
įvesta lietuviška tematika ir ornamentika. Be jos
darbų, buvo išstatyta jos vjn-o, dail. Antane Tamošai
čio, graviūrų ir eilė kitų liaudies meno kūrėjų audi
nių, o apatinėje salėje sidabrinių ir gintarinių dirbi
nių paroda. Taip pat daug kilimų buvo parodyta
skaidrėse.
Tautodailės instituto New Yorko skyrius dar
buvo surengęs 1981 m. sausio mėn. juostų audimo
kursus (žiūrėk „Muzikos, dainavimo ir kitos studijos"
skyriuje).
Apreiškimo parapijos salėje dar buvo surengta
kun. Algimanto Kezio fotografijų paroda ir Viešpa

Knygų ir spaudos paroda buvo surengta 1956 m.
rugpjūčio 28 d. per PLB seimą Statlerio viešbutyje,
Hudson kambaryje, New Yorke. Buvo išstatyti
įvairūs leidiniai, išleisti Vokietijoje, esant stovyklo
se, ir JAV iš 1946-1958 m. laikotarpio. Daug knygų į
tą parodą nepateko, nes buvo žiūrima ne į turinį, bet į
knygos išorinę išvaizdą, kuri sudarytų parodos lanky
tojams geresnį įspūdį.
Parodoje buvo išstatyta keli šimtai įvairaus
turinio knygų ir kitų leidinių. Ta paroda parodė, kad
lietuvis rašytojas, mokslininkas ir muzikas buvo ir
fra kūrybingas.
Išleistųjų knygų supažindinimo popietes pirma
sis pradėjo rengti Vaižganto Kultūros klubas, o vėliau
ir kitos organizacijos. Knygų supažindinime daly
vauja pats knygos autorius, rašytojai, visuomenės
veikėjai ir knygų mylėtojai. Knygų supažindinimo
popietės visuomet vyksta Kultūros Židinio apatinėje
salėje. Susirenka daugiausiai pagyvenę žmonės ir
pensininkai. Jaunimas, išskyrus vieną kitą, nedaly
vauja ir lietuviškų knygų neskaito.
Knygų popietės pravedamos įdomiai. Jos
užsitęsia, įskaitant ir kavutę, kuri vyksta po knygos
supažindinimo, apie trejetą valandų. Knygos
supažindinimo metu apžvelgiami rašytojo svarbes
nieji gyvenimo bruožai, išvardinami jo parašyti
veikalai ir tik po to prieinama prie naujos knygos,
iškeliamos toje knygoje parašytos mintys ir pan. Taip
pat iš tos knygos, kad v a r ž i a u būtų, paskaitomos
kelios ištraukr*- Tr
*;ėl kai kurių iškeltų knygoje
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tai tas dar nereiškia, kad Die
vo nebėra; tai tik tereiškia,
kad Jis nėra iš medžio.
L. Tolstoj

minčių vyksta net diskusijos, kaip dėl pulk. K.
Škirpos iškeltų minčių „Sukilimo" knygoje.
Ne-«v Yorke buvo pristatytos šios knygos: pulk. K.
Škirpos „Sukilimas", „Gen. Povilas Plechavičius"
( j ą parašė du autoriai: Petras Jurgėla ir Paulius
Jurkus), poetės Kotrynos Grigaitytės „Marių vėjui
skambant", Bronio Railos „Vaivos Rykštė", Liūdo
Dovydėno „Vasaros vidudienis", prof. dr. Tomo
Remeikio „Opposition to Soviet Rule in Lithuania
1945-1980", dr. Antano Rukšos „Kovos dėl Lietuvos
Nepriklausomybės", dr. Algirdo Budreckio „DLK
Algirdas" ir dr. Juozo Pajaujo „Soviet Genocide in
Lithuania". Per Tomo Remeikio knygos supažindi
nimą dalyvavo ir Vladas Šakalys, atvykęs 1980 m. iš
Lietuvos. Jis ta proga pasakė kalbą, kurioje vaiz
džiai nušvietė santykius kovojančios Lietuvos su
okupantu.
Radio valandėlės
Radio valandėlės New Yorke praėjo veikti nuo
1929 m. Pirmasis, kuris įsteigė lietuvių radio
valandėlę, buvo A. Žilinskas. Ji veikė iš WtfBQ
stoties tik kelias savaites. Vėliau radio valandėles
turėjo Jonas Damčius, Vincas Matusevičius, Jonas
Valaitis, Petras Mačiulis, Pranas Dulkė, Juozas
Ginkus, Juozas Tomas, Petras Lisauskas, Povilas
Raikus su Jonu Gainaičiu, Jokūbas Stukas. Stasys ir
Ona Pečiai. Programos buvo transliuojamos kiekvie
ną dieną rytais, pietų metu ir vakarais iš įvairių sto
čių. Visos radio valandėlės, išskyrus tik Jokūbo
Stuko, įsteigta 1941 m. rugpjūčio 2 d., užsidarė.
P o II Pasaulinio karo New Yorke veikė tik dvi
radio valandėlės: Juozo Ginkaus ir Jokūbo Stuko.
Juozo Ginkaus radio valandėlė pavadinta „Lithuanian Radio Hour". Jai vadovavo J. Ginkus, padedant
J. Valakui.
Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 20 d.
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Pasikalbėjimas su kun. V. Gutausku
: Jaunimo Centro 25-rių metų sukaktyje

Draudimas — Valdymas
Namų pirkimai — Pardavimas

Tel. — %5-27S7
Vytautas Valantinas

liiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiuuiiiiuiuiiiuuiriiii

•

AGNĖ K I 2 I E N Ė

Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
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J.
B A C E V I Č I U S
„s*.
kur gali tarp savęs sveikai
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238
pasilinksminti.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Moksleiviai ateitininkai "Dainavos" stovykloje su savo vadovais ir svečiais liepos 11.
MIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII11UIIIIUI1UIUUUIMMI
Kas telkiasi Jaunimo Cen
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Nuotr. J o n o U r b o n o
tre?
Pardavimas ir Taisymas.
— Jaunimo organizacijos ir kiemelį ir paminklą suprojek kį vaizdą: jauna lietuvė mo kaip ir seniau jėzuitai dirbo
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. BrighM I G L l II AS TV
kultūrinės institucijos. Skai tavo arch. Mulokas. Meniški tina, iš toli atvažiavus (rodos, vien tik iš idealo.
ton
Parke. $39,500. Savininko paskola.
2346 W. 68 S t , teL 776-1486
čiumi gausiausios skautiškos koplytstulpiai — A. Pasko- iš Los Angeles) lankosi J.C.
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. {rengi
Tikrai džiugu, kad ne visus
grupės. Cia sumažėjo atei čimo darbas. Vienas kryžius Už rankų vesdamasi dvi nedi pajėgia užgožti tik savieji rei ilIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIUlUUUUlllUUUlII tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
tininkų veikla, nes įsigijo nuo y r a kražiečių p a s t a t y t a s žuvu deles dukreles, eina korido kalai. Atsiranda žmonių, ku • • • . . « « « . . » • » . > » • « • « . » • • . • 6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mur. gara
Kražių rium ir garsiai lietuviškai kal rie dalį savo laiko ir širdies au
savas patalpas. Dėl turėjimo siems kražiečiams,
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
savų namų pranyko šauliai, bažnyčios gynėjams atminti, ba: "Čia aš užaugau, čia koja kitų, o kartu ir savo
Kedzie Ave.
KILIMUS 1B BALDUS
tautininkai. Laikas beveik kitas skautų pastatytas, kaip prabėgo gražiausios mano jau- tautos labui. Esame dėkingi
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
Plauname ir vaškuojame
"sudilino" ramovėnus ir biru- paminklas savo mėgstamam nystės dienos..." Beveik esu Jaunimo Centro valdybai ir
Springs Village.
visų rūšių grindis.
tininkes. Kadaise, dar kun. kapelionui kun. Raibužiui. tikras, kad ji iki šiol nejaučia visiems
kurie stengiasi
su
Skambint 436-787?
BUBNYS
Krištanavičiui
vadovaujant, Kiemelį apipavidalino ir bent pareigos, kaip ir daugelis ki daryti palankesnę dirvą lietu
besireiškianti Profesorių s-ga dalinai savo lėšomis aptvėrė tų, remti tą instituciją, kurioje vybės žiedams skleistis. Ačiū
ŠIMAITIS BEALTI
Tel — RE 7-5168
užaugo, kurioje praleido gra Jums už tokį nuoširdų pasi
visai išnyko. Pasibaigė akty p. J. Talandis.
2951 West 6Srd Street
vumas ir keleto klubų. Iš anks
Kas vadovavo J.C. padidini žiausias savo dienas. Tuo tar kalbėjimą ir išsamią informa
PACKAGE E U P R E S S AGESTCY.
pu J.C. galą su galu suduria, ciją.
čiau Jaunimo Centre susior mui?
MARMA X O R H R I E > ' »
bet
tik
todėl,
kad
senieji
jo
rė
PACKERS NLEDED
ganizavusių 5-kių tautinių
— Visas statybos v a r g a s ir
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
mėjai dar nepranyko, kad nau sjiuiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiitim Labai pageidaujamos geros rūšies
šokių grupių, galima sakyti, ankstesnės kun. Krištanavi
lst and 2nd shifts
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
pasiliko tik viena "Grandis". čiaus bėdos teko jėzuitų vir joji vadovybė veltui dirba,
2608
W.
6»th
St..
Chicago,
111.
60629
Tik ji reguliariai du kartus šininkui. Tada juo buvo kun.
Good working conditions.
TELEF. S25-2787
savaitėj repetuoja ir yra pasi Kubilius. Šis darbas truputį
Many f ringe benefits.
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
rengusi bet kada reprezentuo buvo lengvesnis už anksty
M U Z I K A
New Jersey, New York ir Conaecticut - • - •
Apply beginning Monday, July 26th
ti lietuvius. Tai L Smieliaus- vesnį tik tuo, kad d a b a r rėmė D A I N O S
10% — 10% — 1 0 % plgian mokėsit
už apdraudė nau ugnies ir automokienės nuopelnas.
A š jų nereikėjo kitur ieškoti. Jų
WORLD'S FINEST CHOCOLATE,
IR GĖLES
onu
BUa šestadieai ii WEVD StoUes MUo p^,
stebiuosi, kaip ji po darbo, pa jau buvo čia pat Chicagoje,
Inc.
N«w Yorke nuo 8 iki $ vai. vakaro,
5 7.9 mig.'fH^
mes- F l i . Taippat
Ta i p pat klausykite*
Jt'.auaykitfa
kely į namus užsuka į J.C. ir daugiausia naujųjų
Pranas Lembertas
Vf.š
FRAN K
ZAP0LIS
ateivių
4825 S. Rockwell Street
.,,
"Muaic of Lrthuania" programa* ka*
moko savo grupę 2-3 valandas t ^ p c
Plokštelėie dalyvaujantys kom- tr««adionj. nuo 6:05 iki t-.00 vai.
3208 72 West 95th Street
W
iki 10 vai. vakaro. Yra išny
Dalis mūsų brangių jėzuitų pozitoriai:J J. Gaidelis,
_
".
Z „Gu vakaro, ii Seton Hali Universiteto sto
G.
Telef. GA 4-8654
»9.6 FM. (WSOU)
kęs dar taip neseniai gyvai jau iškeliavo amžinybėn.
Ar dauskienė, S t Gaiievičius, O. tie*.Direkt.
IŠNUOMOJAMA — FOB KENT
DR. JOKCBAS STUKAS
besireiškęs Jaunimo Centro suspėjate
atlikti
visus dar Metrikienė ir St. Graužinis. Dai234 Sunlit Drive
ansamblis "Audra". Silpnai bus?
Watcfauoc N. J. 07060
iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiii ISNUOM. 6 kambarių butas Brighton
tių žodžiai P. Lemberto, kurias
gyvuoja studentų ansamblis
Parke. Skambint po 6 vai. vaxaro
T*L — (301) 753-5C3C
— Kuriuos Dievas pasiėmė,
teL — 523-5291.
"Vaiva". Gražiai dar dažno tų negaila. Jie j a u jo tėviš i išpildo žinomi solistai ir įvairūs
111111111111111111111"
mis repeticijomis Jaunimo kame prieglobsty. PaStOraci- Į chorai. Plokštelę išleido "Giniiiimiiiiiiiiiitmiuiiumiiiiminiiimumt
taras
Hollywood, California,
Centrą skardena Operos cho- j 0 j e n e b u v o pasiekta tiek, kiek
Lemberto
15 m. mirties sukak
D £ M £ S I O
ras ir "Dainavos" ansamblis. norėta, nors buvo stengtasi.
Apdraustas peikraustymas
Tarp kultūrinių institucijų Šias p a s t a n g a s labai gražiai čiai prisiminti.
Įvairių atstumų
pirmą vietą užima lituanis išryškina vieno iš J.C. direk
Kaina su persiuntimu $8.95
Tel. 376-1882 arba 376-5996
tinės mokyklos: vaikų darže torių — kun. Kijausko pa
Susitikimas pamary
Užsakymus
siųsti:
iiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiii
lis, pradžios mokykla, gimna mokslo žodžiai: "Sudėję namą
NOVELĖS
zija, Pedagoginis institutas. iš plytų, ateityje statysime DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 63rd St.,
Kokias sritis dabar Jau Minėtini L.B. Archyvas, Muzi dvasinį rūmą kiekvienoje sie
Aurelija Balašaitienė
Chicago, IU. 60629
nimo Centras apima?
M O V I N G
kologijos archyvas, laisvės ko loje, visoje mūsų išeivijoje.
Leidinyje yra 8-nios novelės:
— Kultūrinę ir religinę sritį. vų muziejus, P. Lietuvių Bend Vykdydami savo uždavinius,
sERENAS perkrausto baldus ii
I
Ponios
Varputienės paslaptis. Ir
etuviška kultūra, kaip ir vi ruomenė, P.L.J. sąjunga, L.F. nuolat ieškosime būdų, kaip
:dtus daiktus. Ir iš toli miesto lei
sos kultūros vertos to vardo, kooperatyvas, Čiurlionio Gale pagelbėti pavergtai tautai grą timmiiiimiimiiiHiiiimiiimriiuntmm
dimai ir f:ina apdrauda.
j tokių reikia. Pėdos sniege. LaiHriimame MASTER CHAKGE .r VISA | mė nelaimėje. Raudonas autoyra pagrįsta religija — tikė- rija, J.C. krautuvė, kavinė.
žinti laisvės dienas. Tokiu bū
« jimu į Dievą. Iš to kyla atsako! mobilis. Abejonės valanda. Ke
Organizacijos J.C. po trupu du tikime, kad šis naujas pa
Telef. — WA 5-8063
NAUJAS
LAIKAS
» mybė ne tik prieš Dievą, bet ir tį mažėja. Institucijos didėja. statas bus tikras švyturys
lionė j niekur ir Susitikimas pa
prieš žmogų. Tik tada žmogus Neseniai Pedagoginio institu laisvame pasaulyje išsisklai
Seniausia Lietuviu Radk programa
mary.
kultūrėja dvasia. Žinoma, už to direktorius dr. J. Račkaus džiusiems lietuviams, o pa Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
Išleido Vilties leidykla 1982
tinkama
aukštos
kultūros ko iniciatyva buvo inkor vergtiems — vilties žiburys". 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo XX amžiaus madona (paveikslas) SIUNTINIAI 1 LIETUVA
8:00
iki
8:30
valandos
ryto.
m.
214 psl. Kieti viršeliai. Kai
žmonių ir netikinčiųjų tarpe. p o r u o t a s
apdovanotas aukščiausia premija
"Lituanistikos
ir kitus kraštus
Prie šių Žodžių pasilieku ir
tarptautiniame
madonų
meno
festi
na su persiuntimu $8.00.
Bet tik dėl to, kad jie yra studijų tyrimo centras". Jo galvoju ne kas J.C. padaryta,
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
NEDAS, 4059 Archer Avenue
paveldėję krikščioniškos kul tikslas sukaupti visokią litu b e t k i e k d a u g i a u b u v o ir būtų j turėsime programą du kartu sekma- valyje Los Angeles, Ca. ir Grand Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980
Award Amerikos dailinin
Užsakymus siųsti:
tūros papročius. Kultūra be anistinę medžiagą, ją stu galima padaryti, jeigu netrūk 1 dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir National
kų profesinėje sąjungoje New Yor
nuo
4:30
iki
5:00
vai.
popiet
per
tą
religijos, kaip jau ne vienur dijuoti, klasifikuoti ir išsaugo tų pajėgių darbininkų.
DRAUGAS, J,5Jt5 W. 63rd St,
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZIpačią stotj WLYN 1360 banga AM
esame pastebėję, išsigimsta ir ti. Šiuo metu jo veikla tik
Ko pageidaujate
iš visuo Bus perduodama vėliausių, pasaulinių NO monografija, kuri yra didelio fttiimiiiiiitiilimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiHi
Chicago, IL 60629
virsta pasibaisėtinai plėšria gimsta. Dar trūksta vietos ir menės? Ar lietuviškoji
visuo žinių santrauka ir komentarai, muzi formato ir talpina 28 spalvotas re
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
produkcijas. Kartu ir X X amžiaus
- civilizacija.
finansinio pagrindo. Bet yra menė pakankamai
remia Jau ka, dainos ir Magdutės pasaka. Šią Madona. Kaina su persiuntimu 27 do!
INCOME TAX SERVICE
Kiek skirtingas mūsų jauni pagrįstų vilčių jo veiklai neri nimo Centrą?
NOTA KX PUBL.1C
programą veda Steponas ir Valentina
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
MiimiiiiiiimmiumiiiiiiiimiTiiuiiiiiiiii
mas,
išauklėtas lietuviškoj botai plėtotis. Čia jau verčia
Minkai.
Biznio
reikalais
kreiptis
į
Bal4259
S.
Maplewood, tel. 254-7450
— Daugiau moralinės ir
progomis įteikti bet kam: svetimtau
kultūroj, nuo vien išaugusio be me antrą J.C. istorijos lapą.
JONAS
BALYS
Taip pat daromi VERTIMAI.
materialinės p a r a m o s lauk tic Florists-gelių bei dovanų krautuvę, liui ar lietuviui.
jos,
galėjau spręsti, stebė
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Pažvelgus
į J.C.
rūmus, tina iš mūsų jaunosios kartos 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 53rd
PILIETYBES PUASTMAI Ir
damas jaunimo šokius. Porą paminklas mirusiems už Lie — iš profesionalų. Mūsų auk 02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat
Mirtis ir laidotuves
Kitokie blankai.
gaunamas
dienraštis
"Draugas"
ir
ra
kartų didžioji salė buvo išnuo tuvos laisvę primena Karo mu lėtiniai per mažai vertina tai,
St, Chicago. IL. Illinojau* gyventojai ^„mrrmnnTnHninuMiiiuuiiiiiiuHu.
Lietuvių liaudies tradicijos
•
"
mota nelietuviams. Po to bu ziejaus sodelį Kaune.. Kas vi ką jie veltui gavo. Prieš keletą site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš prideda $1.50 valstijos mokesčio.
kų knygų.
Lietuvių tautosakos lobynas
vo vengta tai daryti.
sa tai padėjo
įgyvendinti?
— ~ —
metų J. Centre teko matyti to- <limtllllltlllll!imillllUI!!IHf!!ttlllHI!!!'l< iiiiinni'minimimiiHiiiniiuumiiimM
DC. Išleido Lietuvių tautosakos
Mūsų jaunimo šokiai irgi ne
— Jaunimo Centro kiemelis
Master Plumbing
p a v y z d y s . Išgėrimai, mė- ir jame paminklas — bendras &
leidykla 1981 m., Silver Spring,
Licensed, Bonded, Insured
gimas kvailos, ausis žalojan statytojų ir rėmėjų darbas.
Md., 152 psl. Kaina su persiun
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
VirtuvSs
čios muzikos... Bet koks skir Paminklas yra
pastatytas
timu $7.00.
a vonios kabinetai. Keramikos plyte
tumas doros atžvilgiu. Laimė, ramovėnų,
birutininkių
ir
lės. Karšto vandens tankai. Flood cor.Užsakymus siųsti:
kad lietuviai turi savo centrą, savanorių pastangomis. Vytį,
irol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
[grojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su
'iektra. Palikite pavardę ir telefoną — DRAUGAS, 1(51(5 W. 63rd SU
TTK TAU VIENAI
i '^.tuviS'cai.
Algiu Modestu, Vytautu Pažkum ir Zigmu Mi
Chicago, IL 60629
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk,
SERAPINAS 636-2960
uiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiu.jiiiiimii
2ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00

TELEVIZIJOS

ZZ. J a u kartą kalbėjomės su
* kun. Vaclovu Gutausku, SJ,
~ apie Jaunimo Centrą ir darI bą, renkant aukas, kad ši lieZZ tuvių tvirtovė būtų gyva ir lieZZ tuvių visuomenei naudinga.
2' Tą pokalbį pratęsiame. Duodu
I_ dar keletą klausimų, į kuriuos
.; kun. V. Gutauskas mielai
atsakinėja.
Apvažinėjote visą Ameriką,
- rinkdamas aukas. Kokie idea- lai padėjo ištverti šiame dar- be?
ZZ, — Žinoma, prašyti ne sau, o
g bendram lietuvių labui labai
J palengvino darbą. Tai daryti
; vertė religiniai ir tautiniai lie
tuvių reikalai. Bet daugiaujį, šiai energijos šiam darbui
• gamino du varikliai: baimė ir
~. pyktis.
ZZ Baimė, kad T. Krištanavi^.'.čiaus sveikata gali pairti (kas
•^vėliau ir įvyko) ir pradėtas
"'darbas gali būti neužbaigtas.
^ Jis dirbo už penkis. Buvo virZZ šininkas, redaktorius, pinigų
ZZ. elgetautoj as, statybų planuoZZ tojas. Stengiausi nuimti nuo jo
ZT pečių bent sunkiausiąją naš** tą — finansinius rūpesčius.
. . P y k t i s ne tik dėl lietuvių tau•^tos žudymo Lietuvoje, bet
daug daugiau išeivijoje nutaustant. Kuriant Jaunimo
Centrą, į jį buvo dedama daug
daugiau vilčių, negu po 25 me_ t ų matome vaisių. Gerai, kad
—ne viskas buvo veltui. Bet jei
gu iš jo būtų buvę laukta tik
tiek, kiek sulaukta, kažin ar
būtų buvę tiek entuziazmo.

VALOME

Lietuvos atsiminimai

A. V I L I M A S
M O V I N G

RADIJO PROGRAMA

AR TURITE ĮSIGiJI ŠIAS PLOKŠTELES?

ravYNBl

AUKURAS

AUKOJAU

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai
asame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas
Sodeika.
Kaina S5.00
Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos anKaina $5.00

Užsakymus siųsti šiuo adresu:

D R A U G A S
4545 W. 63rd St., Chicago, IU. 60629
V. Mongiardo, Demokratų partijos reikalų vedėja, ploja gubernatoriui Reubin Askew, stebint J. Krokytei - Stirbienei, V.
Maciūnui ir G. Dragūnui.
Nuotr. A l g . Č e s o n i o

l

Užsakant pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai
moka 5% mokesčių. Uiaakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 paSto išlaidoms.

VIZITINIŲ K0R7IUŲ
REIKALn

DENGIAME m TAISOME
VISŲ RC&IŲ STOGUS
Už s a v o darbą garantuojamo
ir e s a m e apdrausti.

Skambinkite — .
Vizitinių kortelių naudojimą* yra
A R V V D I T KIELAi
gražu* paprotys. Biznieriai jaa pi,
TH.: 434-9655 a r b a 737 1717
:i«i naudoja. Bet tinka ir viaų luo
mų aUtovama turėti graliai vizltin«a korteles.
Kreipkite* j "Draugo" adminis
traciją visais panaiiais r«ik.ilsis
Būsit* patenkinti mūsų patarnsvi Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",
mu
nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
R e m k i t e t u o s v e r s l i n i n k u s , ku
rie skelbiasi dien. „Drauge".

siems prieinamos.

raščių rinkinį "Vendetą". Pre
miją įteikė Lietuvių Fondo atsto
vė Milda Lenkauskienė.
Sių metu kovo 7 d. Daytona ną Mažeiką ir Danutė džiaugėsi
Lemonto ir apylinkių lietu
Šelpti vargan patekusius lietuvius
Beach ir apylinkių lietuviv kolo nebesanti viena lietuvė tarp sve Beverly Shores, Ind.
skyrius renka aukas, rengia pa viams didelė garbė ir malonumas
niją sukrėtė skaudi žinia. Tą die timųjų. A. a. Danutė pasirinko
rengimus, stengdamiesi tam dar poetę pasveikinti, nes ji, su vyru
ną po sunkios ir varginančios li Daytona Beach
VISUS VILIOJANTI
Community
bui sutelkti daugiau lėšų. Lemon- a. a. rašytoju Marium Katiliš
gos žemiškąją kelionę užbaigė a. College ir studijavo meną. Be
GYVENVIETĖ IR
to ir apylinkių lietuviai visada kiu ir šeima Lemontan atsikėlu
a- Danutė Marija Ilekytė.
ATEINANTI
ŠVENTĖ
studijuodama susipažino su Eme
si gyventi 1955 m., visą laiką da
yra dosnūs.
Giliame skausme ji paliko sa ry Riddle universiteto studentu ir
Teisingai vienas savo kalboje
Skyriaus valdybai kilo mintis lyvauja lietuviškoje veikloje. Įs
vo tėvelius Teodorą ir Alfonsą, sukūrė šeimą. Deja, vedybos ne
pabrėžė, kad kur Lietuvos Duk pamėginti Lemonte suruošti ge teigus Maironio lituanistinę mo
sesutę Nijolę ir brolius Arūną ir buvo laimingos. Ji studijų nenu
terys veikia, ten ir paukšteliai gužinę, kurioje visi Balfo rėmė kyklą, poetė joje mokytojavo dauJoną su šeimomis.
traukė, baigusi kolegiją, toliau
gražiai čiulba. O mes dar ga,ai iš Lemonto ir Chicagos gale-! S i a u R e i dešimtį metų. Taigi Lė
Laidotuvių koplyčioje a. a. Da
lėtumėme pridėti, kur jos tik itų susipažinti, pasikalbėti, pasis-1 monto ir apylinkių lietuviai jaunutės karstą supo gausybė gėlių
pasisuka, ten vienybė, susiklausy tiprinti lietuvišku maistu, pasi čia pagarbą poetei Zinaidai už
vainiku. Jos atsisveikinti susirin
mas klesti. Tokį gražų, kilnų klausyti geros muzikos ir links auginusiai, išmokslinusiai ir LB
ko giminės, draugai ir draugės ir
vardą turinčios draugijos narės, mai praleisti sekmadienio popie veiklai pakreipusiai savo dukte
Jietuviu kolonijos lietuviai.
kur tik išgali, jaučiasi reikalin tę švarioje, medžiais apaugusio rį Agnę. Šiuo metu Agnė yra Le
Koplyčioje rožinį sukalbėjo kun.
gos, visiems padeda. Talkina je sodyboje.
monto Maironio lit mokyklos
dr. Kazimieras Ruibys. Maldas at
Balfui, vietos klubui, atsiliepia
Jeigu liktų kiek pelno, tai jis mokytoja jau 8 metai, Lemonto
kalbėjo ir jautru atsisveikinimo
į šauksmą, atsklindantį iš Chi- būtų atiduotas Balfo centrui Chi LB apylinkės valdybos pirminin
žodį tarė parapijos kun. H. J.
cagos.
cagoje. To tikslo siekiant, Lemon kė ir LB Vidurio Vakarų apygar
Duffy. Šios kolonijos lietuviu var
Ir Chicagos lietuviai mėgsta to skyriaus valdyba nutarė pasi dos valdybos sekretorė.
du velionę atsisveikino Dayto
Beverly Shores. Jų čia netrūksta kviesti nuoširdžių talkininkų ir
Reiškiame pagarbą šiai šei
na Beach ir apylinkių Amerikos
visuose keturiuose metų laikuose rugpiūčio 1 d., sekmadienį, po mai.
lietuvių klubo pirmininkė Kristi
Vieni atostogauja, kiti žuvauja, šv. Mišių De Andreis bažnyčio
Andrius Laukaitis
na Žemaitienė. Kalbėjusieji ap
ar, krepšiais apsiginklavę, renka je, surengti Balfo gegužinę Do
gailestavo a. a. Danutės išėjimą
uogas, įvairius vaisius, grybus.
mo ir Ados Misiulių sodyboje, ku
į amžinybę, pažymėjo jos širdies
Tradicija tapo švęsti vardines. ri yra prie Archer Ave., Lemon
LIETUVIAI
jautrumą ir išgyvenimus. Išreiš
Jonų begalybė. Pusė iš jų na te (gaurėje, tarp 127 ir 131
kė gilią užuojautą velionės tėve
FLORIDOS
mus, sodybas papuošė koplytstul Road).
liams, sesutei ir broliams bei ar
piais, koplytėlėmis. Visa tai
Tai pirmas kartas, kad Balfas
timiesiems. Laidojimo dieną, ko
A. a, Danutė Ilekytė
primena tėviškės laukus.
Lemonte
rengia gegužinę. Visi St Petersburg, Fla
vo 10 d., bažnyčioje gedulingas
Jonas Stankūnas Jonines šven esame Balfo rėmėjai, todėl visi IŠ AKADEMIKŲ GYVENIMO
pamaldas atlaikė kun. H. J. Duf studijas tęsė Bethune — Cookčia dvi dienas. Nesutelpa visi dalyvaukime šioje gegužinėje.
fy, o šv. Mišių metu giedoj oBro- man
— L K Mokslo Akademijos
universitete,
Daytona draugai vieną dieną. Abu su
nė Beržanskienė. Po pamaldų a. Beach, siekdama mokytojos pro
SVEIKINAM
POETĄ
suvažiavimo
reikalais valdyba at
žmona Gražina labai vaišingi,
a. Danutės Marijos Ilekytės pa fesijos. Čia ji aktyviai reiškėsi stu
lankė vyskupijos kanceliariją ir
draugiški. Jautiesi lyg viešėtum
Š. m. gegeužės 22 ir 23 d. Clevelaikai didelio būrio lietuviv ir dentų organizacijose. Universite
ruošos darbus.
Stankūnų pavyzdingam ūkyje. lande vyko Lietuvių Rašytojų pranešė apie
artimųjų palydėti į amžino poil to vadovybė jos darbą įvertino ir
Vyskupija
pažadėjo
bendradar
Suvalkijoje. Namus puošia kera d-jos suvažiavimas, kuriame bu
sio vietų — į Sh dy Ręst mau suteikė "Whos W h o Among Stumikės Sofijos Butkienės darbai. vo ir tos draugijos paskirtų 1981 biauti sesijose ir parengimuose.
zoliejų.
dents in America" pagyrimą.
Lietuvos Dukterų draugijos metų literatūros premijų įteiki Kancleriui palikti LKMA įstatai
A a. Danutė buvo gimusi 1952 Universitetą baigė 1977 m ir at
Beverly Shores seniūnija tradici mas.
Premiją — 2,000 dol. ga angliškai.
m. balandžio 28 d. Brighton Par liko vienerių metų mokymo sta
nę gegužinę rengia liepos 25 d., vo ir mūsų Lemonte gyvenanti
— Visos Lietuvių radijo pro
ke, Chicagoje. Mokėsi Brighton žą mokyklose, išlaikė valstybinius
1 vai. p. p. gražiame, jaukiame poetė Liūne Sutema — Zinaida gramos Amerikoje (20) gavo ir
Parko, o vėliau Gage Pk. para egzaminus ir gavo mokytojos
Stankūnų restorano sodelyje. Sa Nagytė — Katiliškienė už eilė- gaus suvažiavimo darbus pagarpinėse mokyklose. Dvejus metus diplomą. Negavusi mokytojos vie
vo stalus turės žemaičiai, aukš
lankė Marijos aukšt. mokyklą, tos a. a. Danutė grįžo atgal į Chitaičiai, dzūkai ir suvalkiečiai.
baigė Gage Parko aukšt mokyk cagą, įstojo į Illinois Circle uni
Prie jų dainų jungsis Jonai,
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po ilgos ir sunkios
lą 1970 m.
versitetą ir studijavo atsilikusių Leonai, Petrai ir Povilai, Rūtos
ligos 1982 m. liepos 18 d., 2:30 vai. ryto, sulaukusi 80 m. amžiaus,
Danutė aktyviai reiškėsi skau vaikų auklėjimo ir mokymo kur
ir Onos, kurie su savo draugais
atsiskyrė su Šiuo pasauliu
tu organizacijoje, mokėsi skam są. Išlaikė valstybinius egzami
švęs vardines, minės gimtadie
binti pianinu, lankė baleto studi- nus mokytojos vietai gauti Illi
nius.
i*
JąT~o~ vasaromis stovyklaudavo nois valstijoje.
Suvažiuos tėvynainiai iš Union
skautų stovykloje. Baigusi aukš
Tuo pačiu metu ėmė vėl svei Pier, New Buffalo, Valparaiso,
tesniąją mokyklą, išvažiavo stu
Harbert. Chicagos Lietuvos duk
dijuoti į Los AngelesCityGollege. kata blogėti ir daktarų pataria
terys organizuoja automobilių
Čia ėmė silpnėti sveikata. Po me ma turėjo visus mokslus laikinai
ALEKSANDRA MIKLA&EVIČIENĖ
vilkstinę Visi bus vaišinami
tų grįžo Chicagon pas tėvus ti nutraukti. Drauge su tėveliais ap
meilės
alumi,
susiklausymo
vy
Amerikoje išgyveno 21 metus.
kėdamasi siekti aukštesniojo moks sigyveno vėl Daytona Beach.
neliu,
vienybės
midumi.
O
kur
Giliame nuliūdime paliko dukterys Irena Boreišiene, žentas Ed
lo. Kiek sutvirtėjusi ieškojo ge Čia specialiose klinikose bandė gy
tik
Dukterys
pasimaišo,
ten
gera
vardas ir anūkė Violeta Oparinaitė Chicagoj; Genovaitė Matuizienė,
resnio klimato, tikėdama, kad tai dytis. Bet liga ją vargino (Thyžentas Vincas ir anūkai Danutė ir Sakalas su šeimomis Lietuvoje;
nuotaika, linksmumas viešpatau
būsią geriau jos silpnai sveika roid liauka). Išvargusi šioje že
sūnūs Kęstutis ir Henrikas Miklai, marti Rasa ir anūkai Kęstutis,
ja. Kas norės — gaus vertingų
tai. Pasirinko Floridos vietovę miškoje kelionėje perankstyvai
Elenutė, Aleksandra, Kristina, Danutė, Antanas ir Gintaras; sesuo
dovanų.
Bronė Paškevičiene Lietuvoje; septyni proanūkai Lietuvoje ir Ame
[Daytona Beach- Čia apsigyvenu išėjo į amžinybę.
Ona V. Žemaitė
rikoje; ir gimines Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje.
si, sutiko savo bendraamžį Arū
Jurgis Janušaitis

A, A . D. ILEKYTES ATMINIMUI

MOSU KOLONIJOSE

Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 vai. vak Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st SL Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, liepos 21 d. 15 koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M.
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lie
tuvių kapines.

Lemontjlll.
AUKOS PAS. LIETUVIŲ
DIENOMS
Antrųjų Pasaulio Lietuvių die
nų lėšų telkimo komitetas, ku
riam vadovauja dr. A. Razma,
nuodugniai išstudijavęs finansų
klausimą su JAV LB krašto val
dybos pirmininku V. Kutkum,
nuspreidė kartu su V Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongreso pir
mininke V. Abariūte ir II Pasau
lio Lietuvių sporto žaidynių
pirm. V. Adamkum prašyti, kad
kiekviena JAV LB apylnkė pagal
savo išgales sutelktų joms numa
tytą aukų sumą. Šiuo reikalu yra
informuoti apygardų pirminin
kai, prašant paskirti asmenį aukų
UPHOLSTERY & SUPCOVERS
FURNTTURE REFLNTSHLNG
Satisfaction Guaranteed. 50 Years of
Quality Work.
HAAS UPHOLSTERY, 8034 26th St.
' Cicero, DL 00650, TeL 652-4795
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillli

UTHUANIAN PIONEER
PRIEST
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0F NEW EHCUHD
By

WUnam Wolkovich-Valkavičhia
-• The Life, Struggles and Tragic
death of flev. Joseph iėbria,
1860-1915.
Published by Franciscan Presą,
Brooklyn, New York 1980
Kaina su persiuntimu $6-85.
Uisakymus siųsti:
DRAUGAS, HSkS W. 6Srd SU
Chioago, /B. 60619
imniiimniiiiiiiiimiiHiiiiiiHiiiHitMuiM

organizavimo reikalui bei drauge
BALFO GEGUŽINĖ
su minėtom organizacijom suda
Balfo 28 skyrius Lemonte
ryti lėšoms telkti komitetus,
teigtas
1964 m. gruodžio 4
ruošiant specialias vakarienes,
pokylius ar gegužines.
Antrosiomis Pasaulio Lietuvių dainininkų iš viso pasaulio ir
dienomis, kurios bus 1983 m. bir kultūriniai renginiai — kūrėjų
želio 25 — liepos 4 drenomis vakaras, parodos, kultūriniai va
Chicagoje, vyks penki dideli, pa karai ir operos "I Lituani" pa
saulinio masto renginiai: VI Pa statymas miesto didžiulėje salėje.
saulio Lietuvių Bendruomenės
Šiems įvykiams finansuoti ma
seimas, kurio metu bus išrinkta žiausiai reikės sutelkti 100,000
nauja PLB valdyba; V Pasaulio dol.
Kanados LB žada sutelkti
L i e t u v i u jaunimo kongreso atida- apie 20,000 dol., o JAV LB apie
rymas, o pats kongresas vėliau 60,000 dol. Asmenys, paaukoję
tęsis 4 savaites JAV-se ir Kana 50 dol-, o organizacijos 100 dol.
doje; II Pasaulio Lietuvių sporto bus įrašomos į II PLD specialų
žaidynės., kurios vyks visą sa leidinį.
vaitę, dalyvauiant apie tūkstantį
Ritonė Rudaitienė,
sportininkų; VI Dainų šventė, i]
II PLD informacijos vadovė
kurią suvažiuos apie tūkstantis

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 20 d.
sinti visuomenei, Radijo vedėjai registravus dabar, dar priimami
užsakymai vasaros kainomis.
pažadėjo kooperuoti.
Akademijos suvažiaviman tik
— Šiuo laiku Akademijos na
riai gaus viešbučio rezervacijos rai atvyksta iš Kolumbijos Bogokorteles. Patartina tuoj vietas už- tos universiteto profesorius dr.
prasideda sezonas Floridoj. Užsi Juozas Zaranka su paskaita.

A. f A. HELEN V. GUNDRUM
ZEMECKYTE
Gyveno Chicago, Illinois, Clearing apylinkėje.
Mirė liepos 17 d., 1982 m.. 7:30 vai. vak., sulaukus 66 m. amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leo Wilcher, marti Karen,
2 anūkai Anthony ir Leo Bryan Wilcher, 2 broliai George Zemeckis
su žmona C-eraldine, ir Victor Zemeckis su žmona Stella, Svogerka
Stella Zemeckis, dukterėčios ir sūnėnai, teta Ann Zemeck, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo sesuo a. a. Charles Zemeckio.
Priklausė TOPS Currie High School Chapter, Polish American
Club ir Mission Club of Marąuette Park.
Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 2 iki 9 vaL
vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, liepos 22 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parap: bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų b u s nulydėta į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: SŪNUS, MARTI ir ANŪKAI
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345

A. + A .
PETRUI ŠAKINSKUI mirus,
žmoną Juliją, dukrą Alma ir jos šamą nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
ELENA IR JUOZAS

RUDZINSKAI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marti, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Lietuvoje mirus
A. f A. FELICIJAI RADAUSKIENEI,
liūdinčia seserį Sofiją Bieliūniene, brolį Ta
da Jurcį ir ju šeimas širdingai užjaučiame.
VYTAUTAS IR SALOMĖJA
JANULAIČIAI
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Mylimai motinai

A. f A. Aleksandrai Miklasevicienei
amžinam poilsiui iškeliavus, mūsų prietelius dukrą
IRENĄ BOREIŠIENE su vyru, močiutės užaugintą
anūkę VIOLETĄ, sūnus HENRIKĄ su žmona RASA
ir KĘSTUTĮ bei visus jų vaikus nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime.
DAINAUSKŲ SEIMĄ

Brangiai Seseriai Lietuvoj mirus, liūdinčius

TADA JURCI ir SOFIJA BELIONIEnf
bei jų seimas nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
GENĖ IR ADOLFAS ARMALIAI
IRENA IR MEČYS iILKAICIAl

Į

VALIO JAUNYSTEI!

=
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Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio
"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų

f
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E2, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šaltinėlia. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
mergele. Tėvynės maršas. Kad až jojau, šiandien mūsų
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių.
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Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
Budri ūnas
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
Barauskienė.
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitia.

|
=
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Plokštele išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $835. Užsakymus
siųsti: DRAUGAS, +5+5 W. 6Srd St., Chioago, IL 60699.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvi* Laidotuvių Mraktoria Asoctei)tt Nariai
STEPONAS C LACK (LACKAW1CZ) ir S ONOS
2424 W . «Kk S T R E E T
TBL — p s M h 7-ltlS
11028 S*witliw—i Hlgkw»7, F U o s HSta, m .
T*L S74-441*

PETRAS IIELIORAS
4148 SO. CALIFORNIA AVR.

YASAITIS
-
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144« SO.

A V*.
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•UTKUS
S-M

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. liepos mėn. 20 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x Aušros Vaitu tunto skau
čių stovyklos narės atsiuntė
"Mano Lietuvos"
stovyklos
sveikinimą "Draugo" redakci
jai ir kvietimą dalyvauti jų iš
kilmėse. Stovyklos laiške ra
šoma: "Nėra pasauly branges
nės tėvynės, kaip mano. Tai —
"Mano Lietuva". Sveikinimą ir
kvietimą pasirašo "Mano Lietu
vos" stovyklos viešininkė vyr.
sk, si. Daiva Paulienė ir visos
styvyklautojos. Linkime praleis
ti gražiai stovyklos dienas Ra
ko skautų stovyklavietėje.

J. A. VALSTYBISE

— Jau lygiai 30 m e t ę Bostone
veikia Vasario 16 gimnazijai
remti būrelis Nr. 120. Per tą
laiką būrelio nariai gimnazijai
suaukojo 12,532 doi. Keletas
būrelio narių uoliai rėmė gim
naziją 30 m e t ų sumokėdami
metinį pažadėtą mokestį, būtent
A Grigaliūnas, St. Jurgelevi
čius, J. Leščinskienė, Br. Paliu
lis, J. Valiukonis, Iz. Vasyliūnas,
J. Vembrė.
— Danutė Barauskaitė, Los
Angeles, Calif., prof. Mykolą
Biržiškos anūkė, liepos 4 d
ištekėjo už Antano B. Mažei
kos. Abu jaunavedžiai vadovaujančios rolėse dalyvauja lie
tuviškame gyvenime. Danutė
yra pakviesta Los Angeles dra
mos sambūrio režisore, Antanas
Mažeika vadovauja Amerikos
Baltų Laisvės lygai. Į vestu
ves iš Floridos buvo atvykę
Mažeikos tėvai, žymūs vyčių
veikėjai, ir dvi seserys su šei
momis.

— '•Krikščionis Gyvenime''
knygų leidyklai suėjo jau 15
metų. Kasmet išleidžia po 1-2
knygas. Redakcinę vadovybę
sudaro: preL V. Balčiūnas, dr. J.
Girnius,
kun. dr. J. Gutauskas,
X Kun. Antanas
švedas,
kun.
dr.
J. Prunskis, kun. St.
MIC, Rasario marijonų vyres
Yla, prof. dr. A Maceina ir
nysis ir noviciato vedėjas, iš Ar
prof. S. Sužiedėlis. Jau išleista
gentinos atvyko j Chicagą ir ap
Vatikano II susirinkimo doku
sistojo marijonų vienuolyne prie
mentų 3 tomai, dr. A Maceinos
"Draugo". J i s jau aplankė Ka
3 knygos, A Rubšio 2 knygos,
nadoje savo artimuosius, o da
dr. J. Gutausko 2 knygos, kun.
bar tikrins sveikatą Chicagoje
X Jonas ir Ona Kavaliūnai
St.
Ylos Šiluva žemaičių istori
ir čia pabus iki rugpiūčio pra po mokslo metų pabaigos Va
joj ir kt. Vien šiemet jau iš
džios. Rugpiūčio 8 d. pradės sario 16 d. gimnazijoje atvyks
leista V. Kulboko Religinė lietu
Marianapoly, Thompson, Conn., ta i Beverly Shores ir dalyvaus
vių literatūra, I. Havener Imk
metines rekolekcijas novicia- Lietuvos Dukterų vietos seniū
ir skaityk, Kryžiaus keliu, ku
jams, kurie ruošiasi pirmie nijos rengiamoje gegužinėje.
rios rankraštis gautas iš Lie
siems įžadams vienuolyne, ir
tuvos. Be to, jau atiduota
kunigams, dirbantiems Mariax Pasaulio Lietuviu dienų me
napolio mokykloje.
no vadovu yra pakviestas dail, "Aušros" gimnazijos mokytojų ir mokinių suvažiavimo akademijoje Jaunimo centro salėje dalyviai gieda tautos spaustuvėn ir spalio mėn. pasi
Nuotr. V. A. Račkausko rodys du A Rubšio kapitaliniai
Vincas Lukas, komercinio meno himną.
X Dail. Adomo Galdiko paro
veikalai: Raktas į Senąjį Tes
specialistas. Su juo pirm. dr.
dos proga, kuri vyksta * 'Ga
tamentą ir Šv. Rašto kraštuose.
A. Razma, vicepirm. B. Juode
lerijoje" nuo liepos 20 iki rug
Parengta spaudai vysk. V. Brizlis, kult. renginių vadovė I. Bu
piūčio 22 d., yra išleista spal
gio H-jo Vatikano mintys ir lie
blienė, R. Dirvonis, V. Momkus
vota kortelė su vieno Adomo
KANADOJE
ir B. Nainys birželio 13 d. posė VILIUS DUNDZILA BAlGfc nesius studijavo lietuvių kalbo-1 linkių kuopos globėjas ir Moks- tuviai Susirinkime. Kr. Gyveni
Galdiko paveikslo reprodukcija
me
leidyklos
adresas:
P.
O.
box
— "Atžalyno" ansamblis bir
UNIVERSITETĄ
dyje aptarė renginių emblemų,
tyrą ir truputį literatūros Vil leivių ateitininkų sąjungos cent
ir trumpa dailininko biografija.
608,
Putnam,
Conn.
06260.
želio 13 d turėjo dvigubas išlei
spausdinių ir suvenyrų suderi
ro valdybos narys. Jis šiais me
Šį pavasarį Vilius Lukas Dun- niaus universitete Lietuvoje,
Kortelė tinkama siuntinėti lie
stuves — "Atžalyno" dalis iš
nimo reikalus. Į meninio apipa
tais padėjo kun. A Saulaičiui
kur
labai
gerai
pasirodė.
Jam
dzila, Dalios Klimaitės ir Anta
tuviams ir nelietuviams. Kau
vidalinimo darbus pakviesti taip
dėstyti tikybą Chicagos aukš- labai aukšto įvertinimo.
Išei vyko į tarptautinį festivalį
no Vytauto Dundzilų
sūnus, teko ten studijuoti, nes JAV
nama 'Galerijoje".
pat kai kurių renginių pirminin
tesnioje lituanistinėje mokyklo damas pensijon, jis nori atsidėti Portugalijoje ir jo ilgametė va
sėkmingai baigė Illinois univer valdžia j o tėvą Antaną DundziX Cicero viešojoje bibliote kai. Bus dar sudaryta ir ko siteto Chicagoj (University of lą siuntė į Vilnių mokslinio ben je. Anksčiau jis priklausė tau humanistinėms studijoms. Kęs dovė Silvija Martinkutė — į Chi
koje (5225 Cermak Road) šį misija įgyvendinti numatytus Ulinois at Chicago Circle) nu dradarbiavimo tikslais.
1980 tinių šokių ansambliui "Gran tutiečiai visada džiaugiasi, kad cagą. Atsisveikinimo žodžius
darbus.
džiai".
trečiadienį, liepos 21 d. 7 v. v.
jų konventų neapleidžia brolis Silvijai Martinskutei ir "Atžaly
statytą
bakalaurinių studijų m. Vilių pakvietė Northwestern
Vilius šią vasarą praleidžia, Vytautas Mažeika, nors gyvenda nui*' t a r ė S t Kuzma, L B Kraš
bus rodomos skaidrės iš 1941
universitetas Evanston, Illinois,
x Juozas Kojelis iš Los An programą, pigydamas humani dalyvauti bakalaurinių studen- dirbdamas lietuvių jaunimo sto mas Iowa valstijoje.
to vald pirm. adv. J. Kuraitė,
m. įvykdytų deportacijų Lie
tarinių mokslų bakalauro laips
geles,
Calif.,
parašė
laišką
'
T
h
e
tuvoje ir tremtinių gyvenimo
Kitas konventas nutartas da Kanados fondo pirm. H. Lapas,
nį iš lituanistikos ir vokiečių tų seminare iš vokiečių kultū vyklose Dainavoje ir Neringoje.
Christian
Science
Monitor"
kultūros komisijos pirm., J. Si
Sibire. Visuomenė kviečiama
kultūros bei literatūros. Vilius, ros. Tų pačių metų vasarą jis Rudenį jis išvyks į Muensterį, ryti jo ūkyje ant Mississippi
dienraščiui,
kuris
gaunamas
ir
gausiai dalyvauti.
stovyklavo Kent
valstybinio Vakarų Vokietijoje, kur auklė- upės kranto. Kęstutiečiams šian manavičius, L B Toronto apyl.
redakcijos, primindamas Pabal norėdamas studijuoti lituanisti universiteto lituanistikos semi sis Jėzuitų naujokyne. Jis ti dien vadovauja Algis Žukauskas. pirm., A Pacevičius, "Gintaro"
x Stasė Semėnienė, "Drau tijo tautų troškimus. Jis pri ką, sudarė savo studijų progra
ansamblio R. Karasiejienė, tėvų
K.
nare. Abiejuose seminaruose kisi tapti lietuvių jėzuitų kuni
go" moterų skyriaus redaktorė, mena, kad net po 60 metų ko mą, kurią universiteto humani
komiteto pirm. P. šturmas. Vi
labai gerai pasirodė savo gabu gu. Vilius nori dar įsigyti dak
LKD SĄJUNGOS
su savo vaikaičiu išvyko atos munizmo valdymo Vakarų pa tarinių menų ir mokslų kole
siems padėkojo buvusi vadovė
mais. J i s taip pat baigė Peda tarato laipsnius iš lietuvių li
SUSIRINKIMAS
togų i Meksiką, Acapulco ku saulis nesupranta komunistų gija patvirtino. Anksčiau nebuvo
Silvija Martinkutė. Nauja vado
goginį Lituanistikos institutą teratūros ir pastoralinės teolo
rorte žada pabūti pora savaičių. "diplomatijos". Taip pat pri lituanistikos pagrindinių studi
Krikščionių demokratų visuo vė yra Irena Poškutė.
jų šakos, o dabar, studentui pa Chicagoje su diplominiu darbu gijos. T linkime šiam veikliam
mena,
kad
kongreso
paskelbta
tinas
susirinkimas vyko birže
— Montreali© šv. Kazimiero
x Prieš 10 metų mirė a. a.
istorijos
vaizdinė studentui daug sėkmės ir mel
čiam pasiprašius, tokia progra "Lietuvos
Pabaltijo
Laisvės
diena
yra
lio 26 d Altos patalpose. Atsi klebonui kun. F. Jucevičiui iš
džiam
Dievos
palaimos.
V.
š.
Leonas Prapuolenis, 1941 me
santrauka".
ma įmanoma. Taip Vilius bu
lankė apie 30 skyriaus narių. sikeliant į Romą, liepos 11 d
tų sukilimo vadas, Lietuvių simbolis Amerikos pritarimo vo vienintelis studentas n e Lie
Tačiau Viliaus universitetinis
SIMANAVIČIŲ IR
pabaltiečių
laisvės
troškimams.
Buvo paaiškinta, kad dauguma buvo sukviesta parapiečiai ir
Fronto
bičiulių,
ateitininkų
tuvoje, studijuojąs lituanistiką kelias nebuvo lengvas. Gavęs GRABAUSKŲ IŠLEISTUVES
narių yra pensininkai ir dėl la buvo sprendžiamas parapijos li
veikėjas. Už jo vėlę bus at
X Emilija Kiehenė, Lietuvos bakalauro laipsniui Tarp kit
Kęstutiečių korp. suruošė kon bai šaltos žiemos negali ryžtis kimas. Parapija įsteigta 1907
našaujamos šv. M? šios liepos 25
Dukterų draugijos pirmininkė, ko, jis pirmutinis y r a ne Lietu
ventą atsisveikinti su dviem bro šaukti susirinkimus žiemą. Me m. Dabar ji lieka be klebono ir
d , sekmadienį, 10 vaL ryto Ma
valdybos narės ir daug svečių voje taip padaręs. Tai istorinis
liais, išvykstančiais gyventi į Hot tų bėgyje valdyba įsteigė mažą lietuvio kunigo. Ar gaus lietuvį
rijonų kopdyčioje. LF bičiuliai
, vyksta ši sekmadienį į Beverly pasiekimas, šis mielas studentas j
Springs, Ark. Konventas vyko fondą šelpti jauniausiems s-gos kunigą, kuris galėtų aptarnauti
^vieaami dalyvauti pamaldose, j ^ ^
^
^ ^
D u k t e r ų pajėgė universitetą
labai grei
praėjusį šeštadienį "Dainos" res nariams studentams. Kur buvo dar likusius parapijoje lietuvius,
X Į Mokytojų ir jaunimo stu- į draugijos vietos sem'ūnija ren- tai baigti (tik per dvejus su pu- j
torane. Siame ypatingu tikslu reikalinga, buvo s-gos skyriui tai klausimas, kuris sunkiai
-šiju savaitę, kuri bus Dainavo- j gia gegužinę. Tai bus plačios se metų) išlaikydamas nepa-!
sukviestame konvente dalyvavo v-bos atstovaujama.
sprendžiamas, nes lietuvių toje
je, autobusas išeina rugpiūčio 1 apylinkės tėvynainių graži Lie prastai aukštą pažymių vidur-;
ne tik broliai kęstutiečiai, bet fa- Pagrindinė susirinkimo kalbė apylinkėje, jriklausančių šiai
d., sekmadienį, 8:15 vai. rytą tuvių diena. Svečiai atvyks iš kį, tuo būdamas vienas iš uni- j
brolienės. Buvo prisimintos pra toja buvo Eugenija Keresevi- parapijai, yra mažai.
nuo Jaunimo centro. Autobuse Indianapolio, Valparaiso ir kitų versiteto baigiančių rinktinės Į
eities dienų nuotaikos ir išgyve čienė. Jos tema buvo Sovietų
aukščiausios šimtinės (iš arti į
*^ar yra vietų. Grįžta rugpiūčio vietovių.
S-gos žmogus ir Leningradas :fHfHHiiwiiiiiminiimiiiiiiiiunnifnm?v
nimai.
20G0 baigiančiųjų) ir garbės or
8 d. tarp 4 ir 5 vai. vak.
dabar
ir praeity. Buvo primin
X Ona Pulkaunikienė, Balfo ganizacijų narių.
Konventui vadovavo inž. Ka
Advokatas
ta carinės Rusijos laikai. Jos
X Patikslinimas. "Draugo" Beverly Shores skyriaus pirmi
zys
Pabedinskas,
užkrėsdamas
da
Lankydamas universitetą, Vi
GINTARAS P. 6EPEJIAS
liepos 10 d. laidoje korespon ninkė, ir vicepirmininkas inž.
lyvius žaisminga nuotaika. Jis žiniomis, prieš pasaulinį karą
lius dar turėjo progą studijuo
dencijoje iš Paterson, N. J., Kazimieras Pocius šiuo metu
atkreipė dėmesį į tai, kad Kęstu Leningrade gyveno 150,000 lie
1649 W. 68rd Str*et
ti keturiose kitose mokyklose.
tuvių Karo pabėgėlių lietuvių
per klaidą praleistas vienas sa praveda drabužių vajų. Ruošia
čio
korporacijai
šiemet
sukako
65
Chicago, VŪ. 60029
1981 m. rudenį jis beveik 3 mė
kinys. Turėjo būti: "Pietų me masi piniginio vajaus atidary
metai. Daugelis brolių tiek čia, dar prisidėjo apie 150,000. Ilgo
Tel. 776-5162
tu parapijos salėje veikė foto mui,
tiek Lietuvoje yra atsiskyrę su kai pasakojo apie antro pasau
Kasdien 9—6 vai. vak.
X DT. Jotanda Mickevičiūtė,
grafės Marijos Rūgytės, laimė
šiuo pasauliu, tačiau broliška linio karo metu apgulimą. Da
X Kaimynystės sambūris — Shaker Hts., Ohio, mūsų jauno "Aušros" gimnazijų suvažiavimo Chi kęstutiečių dvasia yra užkrečian bar Leningrade lietuvių nebe
jusios j a u kelias premijas, pa
Seitad. 9—12 vaL
veikslų paroda. Kas norėjo, ga- j Back of the Yard nuo penkta- sios kartos "Draugo" skaityto cagoje rengimo komiteto pirm. inž. ti ir turi galimybės išlikti ir jau liko. Ji pažįsta Sovietų S-gos
ir pagal imi tarimą
Kęstutis Miklius taria baigiamą žodį
prenumeratą, suvažiavimo uždaryme Chicagos Jau noje lietuvių akademikų kartoje. gyvenimą ir pavaizdavo begali
Įėjo čia įsigyti jos meniškai pa dienio, rugpiūčio 20 d., iki sek ja, pratęsdama
HmiiimiiHiHiiininiimiiiiniinMiiHiim
Pabedinskas atkreipė dėmesį, nį kantrumą sovietinio žmogaus.
darytų ir įrėmintų fotografijų. madienio, rugpiūčio 29 d., ren pridėjo ir auką. Labai dėko nimo centre.
Ateinantiems metams valdy
Viena tokia fotografija buvo gia specialų pasirodymą tarp jame.
Nuotr. V. A. Račkausko kad šiame konvente dalyvauja
ba
išrinkta iš šių asmenų: kun. Advokatas JONAS GIBAITIS
47
St.
ir
Damen
Ave.
Pradžia
du asmenys iš pirmosios trylikos
leista loterijoje ir surinkta 80
X Albina Marttnkienė, Chi
6247 So. Kedzie Avenoe
doL Pusė tos sumos buvo taip rugpiūčio 19 d 5 vai p. p. Nuo cago, UI., "Draugo" administra leidimą studijuoti lituanistiką, asmenų steigėjų grupės, būtent F. Kireilis. J. Jokūbka, A Bal
čiūnas,
dr.
A
Rugienė,
Eug.
Kepirmadienio
iki
penktadienio
pat paskirta parapijai". Už
Chicago, J3Muom 60626
cijos tarnautoja, Jonas Grigai jis paprašė Lietuvių Fondo pa Bernardas Žukauskas ir Andrius
resevičienė - Jackevičiūtė, And.
klaidą autoriaus ir A Rūgytės bus atidarą mugė nuo pietų iki tis taip pat iš Chicagos, Regina ramos. Lietuvių Fondas šio mė Daugirdas.
TeL — 776-3700
Povilaitis ir J. Kavaliauskas.
vidurnakčio, šeštadienį ir sek Mikšys, Palatine, HL, visi įsi nesio pradžioje paskyrė
jam
atsiprašome.
Išsikeliančius
į
šiltus
kraštus
Susirinkimui pirmininkavo dr. Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
madienį nuo 10 vai r. iki vi gijo naujausių leidinių ir plokš stipendiją.
X Sol. prodencija BičJdenė,
kęstutiečius
apibūdino
kun.
V.
Kaz. Šidlauskas.
Seitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d
durnakčio. Bus įdomių pasirody telių.
Evanston, BĮ., buvo atvykusi į
Vilius
nesiribojo
universiteto
Bagdanavičius.
Jis
atkreipė
dė
J. Jokubka
mų. Kviečiami ir toliau gyve
"Draugo" gegužinę ir t a proga
x Anelė šulaltienė, Cicero, studijomis. Jis yra labai akty mesį į spalvingą ir jaunuolišką
nantieji Chicagos žmonės.
įsigijo naujausių leidinių.
DI., "Drauge" įsigijo naujausių vus ir darbštus sudentas atei nueitą Simanavičiaus kelią ir į ^HNiiiumiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiž
x
Mnmesotos
universitetas
leidinių ir dar pridėjo
auką. tininkas, savo laiką skiriantis praktiška moksline veikla pasi
X Birutė Jasaitienė. Kazys
JUOZAS B R A Z A I T I S
|
ne tik saviems studentams, bet žymėjusį Juozą Grabauską, ku
Rožanskas, Emily Radz, Vanda (420 Delaware St. E S., Min- Ačiū
ir jaunučiams bei moksleiviams. ris, "Union Cerbite" kompanijo
Milavickas, Sofija Pelegrimas, neapolis, Minn. 55455) ieško
X
Inž.
Pranas
Naris,
DownJis jau dvejus metus yra Parti je dirbdamas, susidarė ypatingai
visi iš Chicagos, pratęsdami savanorių nuo 29 iki 64 metų ers Grove, DI., A- Radaavanas,
zano Daumanto Chicagos apy- pažymėtiną vardą ir susilaukė
širdies
prenumeratas pridėjo po 5 dol. amžiaus, neturėjusių
Richmond
HIL
N
.
Y.,
Antanas
operacijos, cukrinės ir kraujo
aukų. Labai ačiū.
(literatūros baruose; Knygų vertinimai; Tautosaka)
Waterbury,
Conn.,
išsiliejimo, tyrimams, ar mažas Paliulis,
X Anelė Žemaitaitienė, Los cholesterolio kiekis padeda iš įvairiomis progomis atsiuntė po
Ta pačia proga primename, kad dar galima įsigyti
7
dol.
aukų.
Labai
ačiū.
Angeles, CaL, kartu su prenu vengti širdies atakų. Tyrimai
J. Brazaičio RASTŲ I ir II tomus.
merata atsiuntė ir 12 doL už ka daromi, susitarus su kitomis li
x Jonas Barauskas. PompaRedagavo A U N A SKRUPSKELIENĖ i r
lėdines korteles ir kalendorių. goninėmis, nes nuo širdies ata no Beach, Fla., pratęsė prenu
ČESLOVAS GRlNCEVIflrUS
kų yra 51 procentas visų mirš meratą, pridėjo 7 dol. auką su
Labai ačiū.
mm m
tančių Amerikoje. Kas galėtų laiškučiu: "Ačiū Jums už pasi
Viršelis ir aplankas (skirtingi) dali Ados
X Beverly Shores Lietuvos
ir norėtų tiems tyrimams pasi aukojimą lietuviškai spaudai.
Korsakaitės - Su tkuvienė*
Dukterys šį sekmadienį 1 v. vesti, prašomi pranešti laišku
Dažnai ją gauname pavėluotai,
Išleido I LAISVĘ FONDAS lietuviškai kultūrai ug
p. p. Stankūnų r ę s t sodelyje nurodytu adresu.
bet
ji
yra
labai
laukiama
mūsų
dyti. Kiekvienas tomas daugiau negu pusšešto šimto pus
rengia gegužinę. Kviečiame vi
namuose. Nepailskite j o s leidi
lapių, įrišta i kietus viršelius.
sus dalyvauti.
(pr.)
X Alfonsas Bacevičius, Syl- me ir darbe". Labai ačiū už au
(Spausdino "Draugo'' spaustuvė. 1982 m. Raina vie
x S t OMhmr Memorialą, Inc., van Lake, Mich., vertindamas ką ir gražius žodžius.
lietuviškos
spaudos
reikšmę
išei
no
tomo
su persiuntimu $16.10. Ulinois gyventojai dar
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo
x A Mažeikis, Lriat Motei
prideda 90 et. valstijos mokesčio.
£v. Kazimiero kapinių), telef. vijoje, kartu su prenumeratos
2SS-6S36, seniausia lietuvių pa-' protęsimu atsiuntė ir 25 dol. jos Fallon, Nevada, Vladas Vaišvi
Užsakymu* mųiiti: IHIAUGAS, 4545 W « t 6Srd SC,
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-j paramai. A. Bacevičių skelbia- la, Chicago, m., pratęsdami pre LB Vidurio Vakarų apyg. surengtoje gegužinį* birželio 27 d Chicagoje. Ii
Chioaco, EL 60629
Nelso- j me garbės prenumeratorium, o numeratas, pridėjo po 7 dol. au kaires: A. Smilga, A. Stoikus, R. Kronas, Mnafter* Ir V JWn8fKtai
( m Tl ««ia« pasirinkimas.
kų Labai ačiū.
a a s ir Dūlys savininkai, (ak.), j už auką nuoširdus ačiū.
WWmiHttimtt»t«WlllttmillUIIUHUIUIIIHHIHIMIHIIMiH»UUIIUtt

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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