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Maskva ištrėmė
„pavojingą" turistą

Jono Sadūno
persekiojimas
(Tęsinys)
1983.IX.19-20 Jono Sadūno
tardymo metu j kabinetą kelis
kartus buvo atėjęs inkognito
čekistas, kuris 1982 spalio
mėn. 11 d. vadovavo J. Sadū
no bute daromai kratai, o 1982
lapkričio 22 atvažiavęs į Nau
jos Vilnios psichiatrinę ligo
ninę padėjo gyd. R. Ražinskienei parašyti melagingai Nijolę
Sadūnaitę apkaltinanti doku
mentą.

man gėlių, pasveikino sugrįžu
Roma. — Užsienio spauda staigmena: jam buvo praneš
sią, o aš jiems papasakojau
šiomis dienomis
paskelbė ta, kad visas jo bagažas
apie kratą, areštą, tardymą,
tokią žinią: lietuvis jėzuitas pakeliui yra dingęs. Iš aero
kalėjimus,
konclagerį i r
vienuolis, brolis Mykolas uosto Andriejauskas tele
nutrėmimą, pabrėždama, kad
Andriejauskas, praėjusių metų fonu susisiekė su savo artimai
Gerasis Dievas yra galinges
spalio mėnesį
atžymėjo siais gimtajame mieste, kurie
nis už šio pasaulio valdovus ir
vienuolinio gyvenimo penkias tuoj atvažiavo į Vilnių. Bet
jeigu būsime J a m ištikimi,
dešimtmetį- šios sukakties Andriejauskas vis dar nebuvo
viskas mums išeis tik į gerą.
iš aerouosto:
proga jis ryžosi nuvykti į savo išleidžiamas
Raginau melstis už mus perse
beieškant
dingusio
bagažo,
tėvynę Lietuvą, kurios nėra
kiojančius, o ypač už čekistus,
jam
buvo
pranešta,
kad
matęs jau daugiau kaip 45
kažkas
yra
netvarkoje
su
kurie žmonėms suklaidinti
metus, joje drauge su artimai
naudoja du ginklus: melą i r
siais atžymėti jam brangų įvažiavimo viza, kad dėl to jis
terorą. Jie yra visų nelaimin
jubiliejų. Lapkričio mėnesio negali būti įleistas į Lietuvą ir
giausi mūsų broliai. Netikėti
viduryje iš Lusakos Mykolas turi nedelsiant sugrįsti atgal į
jų
žodžiais,
nebijoti
jų,
o
tik
Andriejauskas išskrido į Maskvą. Vienai nakčiai jis
1983 rugsėjo 30 pas Paber
melstis,
kad
Gerasis
Dievas
žės (Vilniaus raj.) kleboną
Maskvą, o Maskvoje paėmė buvo nugabentas į Vilniaus
jiems,
kaip
ir
mums,
būtų
kun. Donatą
Valiukonį
lėktuvą į Vilnių. Vilniaus viešbutį, kur buvo izoliuotas
atvažiavo RRT įgaliotinio gailestingas. Visi žmonės,
aerouoste, betgi, Mykolo ligi ateinančio ryto, tada buvo
pav. Juozėnas. Pokalbį Juozė kurie buvo katedroje, išėjo į
Andriejausko laukė nemaloni vėl nuvežtas į aerouostą ir įso
dintas į lėktuvą Maskvos link.
nas pradėjo teigdamas: „Mes šventorių. J ų tarpe buvo i r
KGB
agentų,
kurie
vaikščiojo
Maskvoje buvo s u r a s t a s
cik prieš savaitę ar pusantros,
aplinkui
labai
jaudindamiesi,
Nauja
šventoji
dingęs bagažas, bet Andriežodžiu, neseniai sužinojom,
kad čia pas jus laikosi Nijolė bet man kalbėti netrukdė.
V a t i k a n a s . — Popiežius Jo jauskui buvo patvirtinta, kad
Sadūnaitė, t.y., kad ji čia Kalbėjau apie 2 vai. Po t >
nas Paulius II sekmadienį jo užsienio pasas yra netvar
dirba". Kun. Donatas Valiu- mane kviesdavo papasakoti
sen. Charles H. Percy, dr. D. Krivickas, P. Bučas,
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį minint Sena
paskelbė naują šventąją — koj ir įsakyta tuoj išvykti iš
konis patvirtino, kad N.apie tuos išgyvenimus į įvai
M. Samatienė, Altos įgal. VVashingtone dr. J .
te vasario 21 d. Iš kairės: Amerikos Balso vedė
italę vienuolę seserį Paola Sovietų Sąjungos. Be kitų
Genys ir J. Laučka.
jas A. Petruti8, dr. K. Jurgėla, G. Krivickienė, M.
Sadūnaitė dirba, kaip pagel- rius Lietuvos miestus, mieste
milicininkai
Franssinetti, šv. Dorotėjos paaiškinimų,
Pranevičius, Lietuvos pasiuntinys dr. S. Bačkis,
binė darbininkė. Žiemą darbo lius i r kaimus. Dažniausiai
Andriejauską
palydėjo
ligi
seserų kongregacijos steigėją
mažai. J i padeda tvarkyti susitikdavau su žmonėmis i r
(1809-1882). J o s įsteigtų lėktuvo, skrendančio į Londo
bažnyčią, skalbia bažnytinius jaunimu privačiuose namuo
vienuolynų provincijos veikia ną. Taip nesėkmingai baigėsi
rūbus, tvarko šventorių ir se, retkarčiais šventoriuje i r
dvylikoje valstybių. Vienuoly lietuvio jėzuito vienuolio
jame esančius gėlynus, dar tik kelis kartus teko kalbėti, po
nai
rūpinasi
neturtingų Mykolo Andriejausko išsvajo
bas pagal reikalą. Juozėnas pamaldų, bažnyčioje, prieš
C a s p e r . — Wyomingo de žė, jog McGovern yra vienin
mergaičių švietimu, tarnyba ta kelionė į gimtąjį kraštą.
teiravosi ar sudaryta darbo s u o l u s , k u r i u o s e
sėdėjo
Andriejauskas taip ir nepa
Bažnyčiai ir visuomenei.
sutartis su apylinke. „Ne", — žmonės, taip kaip kateki- mokratų susirinkimai palaikė telis demokratų kandidatas,
matė savo gimtinės, nepa
—
Viešosios
opinijos
ty
atsakė kun. D. Valiukonis. — zuojami Lietuvoje vaikučiai. Ir kaimyninės Colorado valsti kuris nepataikauja žydams, rimai, pravesti „Sun Times" ir
matė ten esančio motinos
„Darbo sutartis nesudaryta. tai tik primygtinai p r a š a n t tų jos senatorių Gary Hart, nes j i s nesitiki laimėti NBC televizijos Illinois valsti Ustinovas pažadėjo kapo.
Darbas nenuolatinis ir N. bažnyčių kunigams. Niekada atiduodami jam 61 nuoš. savo nominacijos i r nebijo žydų joje, parodė, kad demokratai
-Indijai ginklų
Sadūnaitei darbo
s t a ž a s nekalbėjau nuo altoriaus, už balsų. Walter Mondale gavo balsuotojų.
stipriausiu kandidatu laiko
Lenkai nepasiduoda
Chicagoje
lankėsi
darbo
uni
36
nuoš.,daugiausia
dides
nereikalingas, bet finansams Dievo stalo, kaip kalba kuni
sen.
Hart
(41
nuoš.)
ir
Walter
N
e
w
Delhi.
—
Sovietų
kari
prezidentas
niuose miestuose, kur įtakin jų federacijos
ji moka mokesčius ir yra gai.
Varšuva.
— Lenkijos
Mondale (35 nuoš.). Pirminiai nė parama Indijai bus padi
Lane
Kirkland.
Suvažiavimas
gesnės
darbininkų
unijos,
įtraukta į kasos knygas.
katalikų
vyskupų
konferen
Tų visų t i k s l a s
buvo
palaikė Mondale kandidatū rinkimai Illinois bus kovo 20 dinta po sovietų delegacijos, cijos sekretorius arkivysku
„Reikės supažindinti apylin padrąsinti jaunimą i r suau remiančios Mondale.
vadovaujamos gynybos minispirmininkas d.
Šiandien
pirminiai
rin rą. AFL-CIO
kę", pasakė Juozėnas. Po to jis gusius, p a r a g i n t i nebijoti
—
Vasario
mėn.
Amerikoje
terio
maršalo Ustinovo vizito. pas Bronislaw Dabrowski
pridėjo: „Iš Šilalės raj. ir aukos, bet sekti Kristų, jeigu kimai įvyks penkiose svar Kirkland kalbėjo, kad sen.
b e d a r b i ų Po šešių dienų pasitarimų keliskart buvo susitikęs su
Telšių atėjo pas mus praneši reiktų, iki Golgotos. Maldoje biose valstijose. Tai vadina Hartas yra laikinas feno v ė l s u m a ž ė j o
Ustinovas grįžo namo. J i s valdžios religijos ministerijos
mų, kad ji pamokslus nuo alto prašyti Dievo ir artimo meilės, mas pirminių rinkimų „Super menas, iškilęs spaudos ir tele skaičius ir siekė 7.8 nuoš.
korespondentams, pareigūnais svarstyti nera
— Lenkijon grįžo katalikų pareiškė
riaus sako...'. Kun. D. Valiu nes kur nėra meilės, ten nėra Tuesday". Dti šiol buvusiuose vizijos dėka. Daug kartų sena
mumų Garwolino mieste.
k a n d i d a t a s te Hartas b a l s a v ę s prieš primas kardinolas Glemp po kad apsilankymas Indijos sos Jaunimas čia pradėjo protes
konis paaiškino, kad N.ir drąsos. Suprasti, kad patys b a l s a v i m u o s e
27 d. kelionės į Romą, Brazi tinėje buvo naudingas, jis vizi
Sadūnaitė pamokslų nesako,
iš savęs mes nieko negalime, Mondale laimėjo 132 dele unijoms svarbius siūlymus. Jo liją ir Argentiną. Jį pasitiko tu patenkintas.
tuoti dėl kryžių pašalinimo iš
bet kai buvo nuvažiavus bet k a s žmogui neįmanoma — gatus į demokratų konvenci „naujos idėjos"' esančios pana
Indijos pareigūnų žiniomis, mokyklų klasių. Kryžiai Mietaplankyti pažįstamų, t a i Dievui įmanoma. Tad visa ją. Tame skaičiuje yra ir dele šios į Reagano idėjas. Darbi jaunimo protestai dėl kryžių
now miestelio žemės ūkio
žmonės ją šventoriuje sulaiky- širdimi tik Dievu pasitikėti: g a t a i i š Atstovų Rūmų. ninkai kovosią, kad Hartas pašalinimo iš mokyklų. Ursus Indija gaus modernių karo mokykloje
kabėjo
mokslo
davo
i r p a p r a š y d a v o drąsiai ginti Tiesą, žmonių ir Antroje vietoje delegatų skai negautų partijos nominacijos. Varšuvos priemiesty septyni lėktuvų, karo laivų, raketų ir patalpose jau nuo 1924 metų.
priešlėktuvinės
papasakoti. Jai praeiti neleis Bažnyčios teises. V i s a d a čiumi yra sen. Hart su 31 dele Kitas unijų vadovas pripa katalikai tęsia bado streiką, elektroninių
protestuodami,
kad
kardino
gynybos
įrengimų.
Pagal 1981 Mokiniai pradėjo reikalauti
žino,
kad
Hartas
80
nuoš.
davo. O į bažnyčios namą suė
prisiminkime Dovyduko i r gatu, po jo seka sen. Glenn su
kryžius sugrąžinti ir paskelbė
jo,, kad nuo lietaus pasislėptų. Galijoto kovą. Neturime teisės 17 delegatų.
Demokratų balsavo už darbininkams las iškėlė jų parapijos kleboną m. sutarti Indija gavo sovietų streiką. Mokykla buvo uždary
ginklų už 2.5 bil. dol. Kiek
„O kaip ji čia reiškiasi?" — sėdėti sudėję rankas, b e t konvencijoje dalyvaus 3,933 svarbius sprendimus, o 20 kun. M. Novak.
naujieji ta. Direktorius sukvietė moki
— Sekmadienį Atlantoje Indijai k a i n u o s
pasiteiravo Juozėnas. „Ar ji
privalome dirbti taip, tarsi delegatai. Kandidatas j prezi nuoš. kartų išėjo prieš darbi
nių tėvus i r r e i k a l a v o
įvyko demokratų kandidatų ginklai, neskelbiama.
čia kokių prakalbų nesako?" viskas nuo mūsų priklausytų dento vietą t u r ė s gauti ninkus.
debatai.
Buvo puolamas
Tuo pačiu metu, kai Indijos pasirašyti pareiškimą, kad jie
„Nesako", — patvirtino kun. ir kartu tikėti, kad viskas mažiausiai 1,967 balsus.
populiariausias
kandidatas sostinėje viešėjo Ustinovas, į pritaria kryžių pašalinimui. Iš
Donatas Valiukonis. Pokalbis p a r e i n a t i k n u o Dievo.
Buvęs viceprezidentas Mon
šimtų tėvų tik vienas
Prancūzų streikas sen. Gary Hart, kuris giriasi kaimyninį Pakistaną atskrido kelių
tęsėsi nuo 16 iki 17 vai.
Atsiminkime
E v a n g e l i j o s dale sekmadienį
lankėsi
pasirašė.
„naujomis idėjomis", tačiau šeši JAV kovos lėktuvai, F-16
žodžius: „Atlikę viską, k a s Georgijoje, kur gyvena buvęs
Paryžius. — Prancūzijoje nepasako, kur jis stovi svar naikintuvai. Pakistanas gaus
Iš visos Lenkijos j Mietnow
jums liepta, sakykite: esame i prezidentas Carteris. Svar
įvyko vienos dienos generali biausiais valstybiniais klausi 40 tokių lėktuvų ir kitų moder ėmė plaukti laiškai, kuriuose
neverti tarnai, darėme ką biausio Georgijos miesto
nis streikas, vadovaujamas
jaunimui išreiškiama parama
N. Sadūnaitės pastaba. Iš turėjome daryti" Luk. 17,10.
nių ginklų.
Atlantos
meras
Andrew darbininkų unijų generalinės mais.
ir padrąsinimas. Keli šimtai
tikrųjų, kai tik sugrįžau iš Būsime visi teisiami pagal
— Egipto prezidentas Mu|
Young
atsisakė
paskelbti
savo
federacijos,
kurios
vadai
—
mokinių, su mediniais kryžiais
nutrėmimo Bogučanuose, 1980 meilę. Jėzaus testamentas:
barak pasakė JAV televizijos
Graikai
atsiėmė
paramą
Mondale
kandidatū
komunistai. Streike dalyvavo programoje, kad jis nesiųs į
ant kaklo, išvažiavo traukiniu į
rugpjūčio pabaigoje buvau
„Mylėkite vieni kitus, kaip Aš
Censtachovvą
melstis už
nuvažiavusi į Telšius. Telšių jus mylėjau" Jon. 13,34. Tik rai. Kai kurie įtakingi juodieji transporto unijos, mokytojai ir Izraelį ambasadoriaus, kol
savo protestus
kryžių sugrąžinimą.
katedroje vyko rekolekcijos meilė mus priartina prie !Georgijoje i n d o r s a v o sen. elektros stočių darbininkai. Izraelis laikys kariuomenę
A n k a r a . — Po Turkijos
Hartą,
tačiau
daugiausia Unija
protestuoja
prieš Libane. Izraelis kasdien laužo
moksleiviams. Į rekolekcijas Dievo!
Vietinis Siedlice vyskupas
paaiškinimų
Graikija atsiėmė Jan Mazur viešai paragino
juodųjų
balsų
tikisi
gauti
socialistų paskelbtą algų Camp David sutartį, pasakė
buvo suvažiavę iš visos Žemai
savo protestą ir toliau paliko visus diecezijos gyventojus
1983 lapkričio 5 Jesse Jacksonas.
įšaldymą. Infliacija Prancū prezidentas.
tijos. Paprašė manęs papa
savo ambasadorių Turkijoje.
Sen. Hart buvo trumpai zijoje pernai siekė 9 nuoš., o
sakoti apie savo Odisėją.
— JAV
armijos lakūnai Kovo 8 d. Graikija buvo pasirašyti valdžiai peticijas,
sustojęs
Chicagoje,
susitiko
Šventoriuje jaunimas įteikė
darbininkų atlyginimai nebu skraido Žvalgybos lėktuvuose
kad gen. Jaruzelskis įsakytų
(Pabaiga)
paskelbusi, kad turkų karo sugrąžinti iš mokyklų pašalin
su meru VVashingtonu, kuris vo pakelti.
virš Salvadoro, patvirtino
atsisakė indorsuoti Hartą. Dar
Prancūzijos
vyriausybėje Pentagonas. Lėktuvai pakyla laivai apšaudė graikų laivus. tus kryžius. Valdžia tvirtina,
Turkijos vyriausybė
buvo kad valstybės ir Bažnyčios
kelionė b u v o
s u t r u k d y t a per anksti pasirinkti kandi yra keturi komunistai minisLibano derybos
iš
Hondūro
aerodromo.
Ši
nustebusi
dėl
tokio
graikų
Andropovo mirties i r po jos datą, pasakė VVashingtonas. teriai. Unijų federacijos vadas
atskyrimas reikalauja pašalin
B e i r u t a s . — Šveicarijoje vykusių sovietų viršūnių posė Manoma, kad jis savo paramą Henry Krasucki pabrėžė, kad žvalgyba padeda Salvadoro reagavimo. Graikijai buvo ti kryžius iš valstybinių
kariuomenei sekti sukilėlių prieš dvi savaites pranešta,
susirinko Iibano politinių ir džių.
pažadės Jesse Jacksonui.
streikuojama ne prieš komu j u d ė j i m ą .
K o m u n i s t i n ė s kad turkų penki karo laivai mokyklų, nes ten mokosi ir
religinių grupių vadai tartis
Libano vadai tarsis dėl nau
Antradienio pirminių rinki nistų mini8terius. bet prieš
ateistai. Vietinis kun. Bujnik
dėl taikos ir susiklausymo. jos konstitucijos. Susitarimai mų
rezultatai gali d a r socialistą finansų ministerį organizacijos planuoja Salva turės manevrus. Manevrams pasakė, kad mokyklos priklau
Tuo tarpu Beirute toliau 1943 m. buvo paskyrę didesnę sumažinti kandidatų eiles. Delors, kuris nutaręs nekelti dore pakenkti kovo 25 d. rinki prasidėjus, keli graikų žvejų so tautai. Mokyklose 100 nuoš.
vyksta susišaudymai. Vienas galią valdžioje krikščionims. Buvęs sen. McGovern dar darbo žmonių atlyginimų. Uni mams.
laivai ir vienas karo laivas
— Izraelyje įvyko automo įplaukė į manevrų zoną. mokinių — katalikai ir kryžių
artilerijos sviedinys pataikė į Dabar pasikeitė
gyventojų nepasitraukė. Jis tęsė kampa jos r e i k a l a u j a m i n i s t e r į
įžeidžia
visų
bilio nelaimė, kurioje žuvo Vienas sviedinys nukrito apie pašalinimas
pietinio Beirute ligoninę, kur s k a i č i u s , j ų s u d ė t i s i r niją Massachusetts valstijoje. pakeisti.
tikinčiųjų
jausmus.
vienas JAV marinas, keturi 200 metrų nuo graikų laivo. Iš
užmušti 7 pacientai ir 22m u s u l m o n a i
r e i k a l a u j a Ši valstija primena McGoverbuvo sužeisti. Marinai buvo iš to kilo įtarimas, kad turkai
a'ip'ati. Krikščionių milicijos daugiau teisių vyriausybėje ir nui „senas, geras dienas". Kai
Reaganas
susitiks
Haifos uoste stovinčio karo apšaudo graikų laivus.
vadas Fadi Frem pasakė, kad kariuomenėje.
jis kandidatavo į prezidentus
KALENDORIUS
laivo,
atvykusio atostogų.
jis neleis atidaryti Beiruto
1972 m. prieš respublikonų
Netoli krito i r turkų
popiežių
Aliaskoje
— Iš Sovietų Sąjungos atei priešlėktuvinių
aerodromo, kol ten bus musul
Kovo 13 d.: Saliamonas.
sviedinių
— Patariamoji
federalinė kandidatą Nixoną, Massa
na
žinios,
kad
ištremtas
monų šijitų kariuomenė. Toks komisija, svarsčiusi
VVashingtonas.
—
Prezi
Kristina.
Meldutis, Vaiga.
c
h
u
s
e
t
t
s
buvo
vienintelė
šrapneliai,
ore
išsprogusių
socia
mokslininkas,
Nobelio
premi
aerodromas bus neprieinamas linės apdraudos sunkumus, valstija,
kur McGovemas dentas Reaganas p i anuoja su
Kovo 14 d.: Leonas, Matil
sviedinių skeveldros.
krikš6onims.
Susišaudyme rekomendavo pakelti Medi laimėjo. Bostono žydų susi sitikti su pop. Jonu Paulium jos laureatas, Andrejus Sacha
Turkijos premjeras Ozai, da, Sugardas, Viligailė.
dalyvauja ir Iibano kariuo care sveikatos
McGovern
atvirai II gegužės 2 d. Planai dar nėra rovas sunkiai serga.
gavęs graikų piktus protestus,
d r a u d i m ą rinkime
ORAS
menės daliniai: krikščionys gaunančių amžių iki 67 m. kritikavo Izraelio vyriausybę, visai aiškūs, tačiau popiežius
pasakė, kad graikų premjeras
kareiviai prieš musulmonų Medicare programai gresia pasisakė už nepriklausomos ir prezidentas Reaganas, kryžkelėje susitikti ir porą Papandreou elgiasi kaip akto
Saulė teka 6:08, leidžiasi
kareivius.
Palestinos
įsteigimą,
kaltino
sunkumai, deficitas. Pensi
vykdami j Azijos kontinentą valandų pasikalbėti, paskelbė rius. Abiejų valstybių santy 5:53.
I Siriją atvyko sovietų polit- ninkų organizacijos žada prieš Izraelį už Libano puolimą. abu skris per Fairbanks, Baltųjų
Debesuota,
temperatūra
Rūmų
s p a u d o s kiai toliau lieka įtempti, nors
„The New York Times" pabrė Aliaskoje. Planuojama šioje sekretorių? Larry Speakes.
abi — Nato narės.
dieną 28 į naktį 20 1.
biuro narys Geydar Alijev. Jo tokius siūlymus kovoti.

Pirminiai rinkimai

TRUMPAI
IŠ VISUR
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DARBAS
GERIAUSIAS VAISTAS
PRIEŠ NUSIMINIMĄ

DRAUGAS, antradienis, 1984 m kovo mėn. 13 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI

PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS I SVEIKATA, KIS So. CalifornU Ave., Chicago, IU.

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

TVARKINGAS GYVENIMAS
- GERIAUSIAS VAISTAS
Pasuk gyvenimo
vagą
sveikesne kryptimi — tik
tada vaistai geriau tal
kins atitolinant senatvę.
Gyvenimiškai mediciniška
tiesa
Jau žinome, kad reikia veng
ti vien vaistais pasitikėti, kad
per daug jų nevartotume ir
kad pats laikas mums visiems
pradėti daug stropiau savo gy
venimo sutvarkymu rūpintis.
Turime kiekvienas būtinai pri
silaikyti šių trejopų taisyklių.
1. Venk, kur gali ir kaip ga
li, nervams raminti piliulių
(trankvilaizerių), venk miegui
tablečių (sleeping tablets) ir
skausmą raminančių vaistų
(pain pilis). Tie trejopi, dauge
lio vartojami, kur reikia ir kur
nereikia, vaistai sukelia daug
negerovių ir dažnai nieko ge
ro žmogui nesuteikia — jo gy
venimo nepagerina. Todėl ne
klausykime reklamų, siūlančių
imti tokius ar kitokius vaistus
dėl miego, dėl nervų ir
menko skausmo trumpalai
ki ui palengvinimui.
2. Būtinai keisk nesveiką gy
venimą sveikesniu — tada ne
reikės visai minėtų trejopų
vaistų nė vienam priiminėti.
Sakysim, toks druskos vengi
mas yra daug geresnis daly
kas nei vandenį iš kūno va
rantieji vaistai (water pilis).
Arba vėl — judėjimas, greitas
vaikščiojimas — mankšta bei
darbavimasis sumažins parei
kalavimą vaistų dėl pakelto
kraujospūdžio. Taip pat su
mažinimas per didelio kūno
svorio pasitarnaus žmogui ge
riau, negu vaistai dėl cukrali
gės.
Tai tik trys iš daugelio pa
vyzdžiai naudos, kuri gauna
ma tvarkant nesveiką savo el
gesį. Jų galima priskaičiuoti
aibes.
3. Atsisakykime nereikalin
gų vaistų ir jų tokių niekada
nevartokime ir patarkime taip
elgtis kitiems. Iš šio krašto
pelnui atsidavusių vaistinių
reikia išmesti visus niekam
vertus vaistus. Jie tokie — nie
kam verti sudaro 90% visų re
ceptų, prašomų šiame krašte.
Tai pataikavimas nesiorientuojančiam pacientui. Tai
vaistinėms biznis. Tai niekais
savęs vertimas iŠ gydytojo pu-

Tai baisi nelaimė šiam kraš
tui toks elgesys su silpnes
niais — nesiorientuojančiais.
Mes visi turime grįžti į ar
timui pagalbą, paliovę jį visoke- i
riopai išnaudoti.

Amžinos atminties Marija Bosienė praėjo per gyvenimą už šešis
dirbdama naudingus darbus arti
mo, ypač senelių gerovei.
Nuotr. M. N a g i o

KIjLL

DAR NE GALAS
VAISTŲ
PERVARTOJIMO
Šalia minėtų nervams, mie
gui ir menkam skausmui til
dyti vengtinų, be imamų vais
tų
dar
nereikalingų
naudojamų vaistų eilė toli toli
nusitęsia. Toks vaistas Zyloprim duodamas be reikalo ne
turint podagros (gout), nors
yra pakeltas šlapimo rūgšties
(uric acid) kiekis kraujuje.
Arba vėl vandens piliulės
(diuretikai) neleistinai naudo
jama dėl skysčių kūne užsilai
kymo, nesant tikros ligos.
Taip pat nevartotini hormo
nai, kurie nesiriša su liga.
Taip pat pensininko amžiuje
gautai cukraligei neduotini
prieš cukrafigę vaistai (orai
hypoglycemics), o tik naudoti
nas reikiamas maistas.
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Bronė Bužinskienė dainuoja ne
girdėtas, labai jausmingas lietu
viškas dainas ir savo pačios su
kurtąsias Sodybos pažmonyje.
Nuotr. M. N a g i o

VAISTAI GALI
SUKELTI NUSIMINIMĄ

VAISTAI
NAUDOTINI TIK
REIKALUI ESANT

Jei pats jautiesi prislėgtas,
pirmiausia atkreipk dėmesį į
vaistus, kuriuos vartoji. Mat,
lengviausias būdas pasigydy
ti nuo vaistų sukelto nusi
minimo yra paliovimas tuos
vaistus vartoti. Sakysim, to
kie ramintojai (trankvilaizeriai), dažnai duodami pensinin
kų nuraminimui, gali sukelti
nusiminimą. Tie vaistai labai
mažai ką talkina pensinin
kams, todėl jie jiems neduoti
ni.
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Tokios nemėdicmiškos elg
senos eilę galima būtų tęsti
daug toliau. Nereikia per daug
mestis ir į kitą pusę. Žinoki
me, kad čia nesakoma, kad mi
nėti vaistai yra nenaudotini.
Priešingai, jie tam tikrais at
vejais gali būti naudingi, bet
dažniausiai jie yra nereikalin
gi
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Kartais pensininką apima
beviltiškumas ir bejėgišku
mas. Tada tokiam atrodo, kad
jo geriausi laikai liko praeity
je, kad dabar niekas juomi ne
sidomi, kad jis vis labiau sens
ta. Nusiminimas nurodo, kad
pensininkas baiminasi senat
vės.
Kiekvienas iš mūsų kartais
turime panašius nusiteikumus. Jie yra pateisinami ir
normalūs, nes visuotinai vi
siems Žmonėms kartkartėmis
pasitaiką.
Tik nusiminimo dydis ir jo
uŽ8itęsimo ilgis labai svyruo
ja pas pensininkus. Sunkus
nusiminimas gali sukelti svo
rio numetimą, nemigą, sulė
tintus judesius ir kalbą. O kar
tais
nusiminėliai
ima
baimintis dėl galimo vėžio. To
kiam yra būtina skubi medici
niška pagalba. Gydomi tokie
nusiminėliai pasitaiso, tik kar
tais jų pasitaisymas kiek ilgė
liau užtrunka.
Bendrai imant, pensininkų
nusiminimas (depresija) yra
daug lengviau tvarkoma, paly
ginus su jaunesniųjų nusimi
nimu. Pensininku^ nusimini
mo pasireiškimai dažnai nėra
atpažinti. Mat, toks nusiminėlis gali skųstis nuovargiu, ne
miga, vidurių užkietėjimu bei
sąnariuose ar
raumenyse
skausmais. Tik kai šitokie
negerumai yra atpažįstami
kaip nusiminimo priežastis,
nuo jų pagijimas tada daž
niausiai pasitaiko.
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Arba vėl — tokie skausmą
malšinantieji, kaip Codeinas,
o taip pat ir anthistaminai
nuo slogų dažnai priimami
vaistai irgi gali sukelti nusi
minimą ar jį jau turimą pa
bloginti. Net miegui tabletės,
sukeldamos nenatūralų mie
gą, gali prisidėti prie nusimi
nimo paaštrinimo. Kai kurie
artritui naudojami vaistai,
ypač Prednisone ir Indometacin, gali sukelti nusiminimo
negerumus.
<

Norėdamas atsikratyti nusi
minimo, keisk savo sėdimą gy
venimą daug judresniu: dar
buokis, judėk, mankštinkis,
gimnastikuokis. Lankyk drau
gus, išvažiuok atostotų, įsi
junk į naujai pamėgtus dar
bus. Pradėk dabar įgyvendinti
jau seniai apgalvotus užsiėmi
mus, kuriuos dėl laiko stokos,
nenoro ar kitų priežasčių iki
dabar atidėdavai. Nusistatyk
padarytinų darbų planą.
Dirbk, kad galėtum patogiai
— džiaugsmingai gyventi. Nu
matyk ateityje įdomų sau
dalyką ir taupyk — planuok jo
įgyvendinimui.
Žinoma, reikia žinoti savo
pajėgumo ribas. Kreipkis pas
gydytoją, kai negali nusimini
mo atsikratyti, jei jis tapo taip
labai sunkiu, kad net nesinori
gyventi ir nusižudymo mintys
ima galvoje atsirasti. Daugu
ma nusiminimo — depresijos I
atsitikimų sumąžta ar pra
nyksta, kai žmogus dirba gy
venimui. Tik kai kuriems nusiminėliams priseina imtis
mediciniškos pagalbos. \ •
Išvada. Įvairiose gyvenimo j
negalėse, įskaitant ir' nusimi
nimą, pirmiausia reikia-gerin
ti savyje jau turimas — Kūrė
jo — gamtos mums suteiktas
jėgas. Tik po to reikia apie
vaistus galvoti bei specialios
mediciniškos pagalbos siekti.
P a s i s k a i t y t i . Donald M.
Vickery, M.D. t a k e , Care of
Yourself. Addison-Weeley Publishing Co. Menlo Park, California.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u± gautas prenumerata*
neaiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreeo. gavua i*
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

•
.\

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
metams y2 metų 3 mėn.
$20.00
Chicago ir Cook County $50.00 $30.00
$20.00
$30.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00
$20.00
$30.00
Užsienyje. . . . . . . $50.00
$20.fC
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00
Savaitinis {Seštad.pried.) $30.00 $19.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, sestadienuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00. v ~

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA
2636 VV. 71st Street
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v.
Ketvirtad. n u o 10 v.r. iki 6 v.v.
Susitarimui skambint 436-5566

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. — 337-1285

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme

DR. EDMUNDAS VIZINAS

DR.VUAYBAJAJ

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (pne.Aūstin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2434 VVest 71st Street
Tel. HE 4-5849
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv
12—6:30; sešt. tik susitarus.

DR. JONAS MAŽEIKA

DR. K. 6. BALUKAS

DANIU GYDYTOJAS
4600 W. 103 St. Oak Lawn

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Tel. 423-8380.

Valandos pagal susitarimą.

• Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
• . . Priima ligonius pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme

GVDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. EDMUND L CIARA

4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4
0—8. antc.12—1>. oenk? ;10.—1-2- 1—e

DR. FRANCIS MA2EIKA

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — CR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; sešud 10-3 vai.
OH 735-4477: ftei 246-0067: *rb* 246-63*1

DR. L DECRYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Family Medical Clinic
217 East 127 St., Lemont, 111.
1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų
Tel. 257-2265
Vai. pagal susitarimą.

DU A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, UI.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255 - - r
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS

Ofiso tel. — 582-0221

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

DR. JANINA JAKSEVICIUS

Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

JOKS A
VAIKU LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road.
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-O700
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)

6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses" 2618 VV. 71st St. — Tel. 737.-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarirrtj

Dr. Juozo Meškausko ofis* pereme

Tel. REliance 5-1811

T. RAMA* wl»U.

DR. VTALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak.
TrecV ir sešt uidaryta

'į;

DR. IRENA KYRAS

DANTŲ GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Tel. 434-1818 ir 476-3344
Res. 852-0889
Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt.
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus

DR. LEONAS SEIRUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
PR.JSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p
Sešt. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 444-5545.

DR. P. KISIELIUS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-e ;.*>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak
isskvrus t r e l Sėst 12 iki 4 vai popiet

DR. V. TUMASONIS

antr , treč., ketv ir sestad

CHIRURGAS
2494 W M 71tt IMSI
Pirm., antr.. ketv. ir psnkt.
valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. Ilst Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p
Ofiso t r t . RE 7 1168; rtsM. 239-291f
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JUDRUMAS —
G E R I A U S I A S VAISTAS
NUO DEPRESIJOS

Todėl reiltia labai atsar
giai ir išmintingai vaistus li
goniui patarti. Cia reklamos ir
:
žmonių nesveiki įpročiai turi
būti pamiršti. Jau toks dėl
menko nieko, nei iš šio, nei iš Algis Regis kalba Sodybos pa
Klausytojai jautėsi laimingi,
Ind.
to mūsiškių naudojimas aspi žmonyje apie Lietuvos atsistaty Beverly Shores,
girdėdami jaunosios kartos
rino yra smerktinas.
mą iš pelenų.
akademikės meilės žodžius
Sveikam esant ar susirgus,
Nuotr. M. Nagio ĮSPŪDINGAS VASARIO
Lietuvai, įsigyvenimą lietu
16 D. MINĖJIMAS
reikia stiprinti kūno jėgas rei
kiamu poilsiu, gausiu naudin tik dažnai sėdint ir nieko ne
Beverly Shores lietuvių klu viškuose reikaluose.
Salę labai gražiai papuošė
gų skysčių gėrimu ir tinkamo veikiant, kaip kai kurie mūsų bas, talkinant Union Pier ir
dail.
Jurgis Daugvila, išstatymaisto pasisavinimu. Tik ta pensininkai mėgsta elgtis. Tai kitų artimesnių kolonijų lietu
damas
savo naujus tautodai
da būtini vaistai bus savo vie ir pasigydo nuo cukraligės viams, vasario 19 d. surengė
lės
medžio
kūrybos darbus. Jo \
pensininkas, prisivaręs iki nor Nepriklausomybės šventės mi
toje, o ne atvirkščiai.
padarytas
Rūpintojėlis
koplyt- i
malaus svorio ir reguliariai nėjimą. 12 vai. p.p. Šv. Onos
besidarbuodamas. Matom, bažnyčioje 8v. Mišias atnaša stulpis puošė bažnyčią. Baž
NUTUKIMO IR
kad pensininko cukraligė yra vo ir gražių minčių pamokslą nyčioje altorių skoningais auCUKRALIGĖS
papuošė
Ona
jo nesveikų įpročių: persival pasakė kun. Mykolas Kirki d i n i a i s
DRAUGYSTE
Kavaliūnienė.
gymo ir neveiklumo pasekmė. las. Trys Union Pier moterys,
Minėjime dalyvavo apie 100
Įsivaizduokime, kaip žmo
Ne visi cukralige negaluo pasipuošusios tautiniais dra
Nutukėliai dažnai serga cuk
nės nesveikai elgias: jie perka ralige, o cukralige negaluo jantieji pensininkai pasitai bužiais, atnešė auką ir prave žmonių. Didelis būrys atvyko
ir naudoja vaistus, kurių 90% jantieji yra dažnai nutukę. Tai sys numetimu svorio ir dar dė giesmes. 1 vai. p. pietų Red iš Chicagos, kurie jau buvo da
yra niekam verti, visai žmo dažnu atveju du neperskiriami buote: kai kuriems jų priseis Lantern salėje buvo bendri lyvavę kitur surengtuose mi
gui nereikalingi ir nenaudin draugai. Jei pensininkui atsi laikytis tam tikros dietos. Gy priešpiečiai. Po to prasidėjo nėjimuose, bet, anot jų, Bever
gi, priešingai, dažnai jie žmo randa cukraligė, ji beveik vi dytojas tokiems nurodys iŠ Nepriklausomybės
šventės ly Shores surengti minėjimai
gui Žalingi. Tik vos 10% dabar sada yra lengvos formos. Ji to sykio mažiau valgyti miltinių- minėjimas, kurį atidarė klubo visada yra labai įspūdingi.
vaistinėse esamų vaistų turė kia vadinama
pensininko krakmolinių ar saldžių valgių pirmininkas Vincentas Shau- Kaip visada, minėjime su visa
tų palikti vaistinėse, o visi ki cukralige ir dažniausiai nerei (angliavandžių - karbohydra- lis. Jis gimęs ir mokslus bai šeima dalyvavo ir dr. Jonas
ti — net 90% jų turėtų būti iš kalauja jokių vaistų. Tik vien tų). Taip pat gydytojas patars gęs Amerikoje, studijavęs Ro Valantiejus, kuris keliose
mesti šiukšlynan. Bet kur tau, maistu ji tvarkoma.
ant karto iš viso mažiau val- moje, buvęs Lietuvių studentų apylinkėse radijo stotyse pa
nesiorientuojančiųjų išnaudo
Priešingai yra su cukralige, gyti bet kokio maisto. Maistą pirmininkas ir žurnalo redak rūpino Bendruomenės radijo
tojai turi geras dienas apgau atsirandančia jauname am tokie turi išdalinti visai die torius, gražia lietuvių kalba programas. Vieno mūsų spau
dinėjimu lengvatikių. Taip yra žiuje. Tokia ji eina su sunkio nai: dažnai, bet po mažai val savo įspūdingame žodyje dos bendradarbio dėka Michimulkinami žmonės visokių mis komplikacijomis ir tvar gant.
pabrėžė lietuvių meilę savo tė gano miesto dienraštis pirma
puslapyje
patalpino
pelnagaudžių, deja, net kai ku koma vaistu insulinu.
Tik nedaugeliui cukralige vų žemei. įsidėmėtinų minčių me
Lietuvos
Vytį.
rių gydytojų neišskiriant.
Neseniai buvo išrasti vais negaluojančių pensininkų pri invokaciją skaitė kun. Myko
Gaila, kad kai kas savo šir
tai tablečių pavidale (Orinase, seis naudoti vaistus, kai jiems las Kirkilas. Šventės progra
Diabinase, DBI) ir paskirti minėtos priemonės nebus pa mą pravedė Ona Dambraus- dyje nebegirdi tautos himne
ARTIMUI PADĖKIME,
kaitė-Stephens, vaikystėje giedamų vienybės ir meilės
pensininkų cukraligei gydyti. kankamos.
JO NEIŠNAUDOKIME
atvykusi
į JAV. Nepriklauso Lietuvai žodžių, nesuranda
Pasirodė, kad tie vaistai suke
mybės
paskelbimo
aktą jaus laisvos valandėlės dalyvauti
CUKRALIGĖ IR
Amerikoje kasmet išrašoma lia rimtus negerumus, ir žmo
mingai perdavė Ona Petrienė, minėjimuose.
NUTUKIMAS
pusantro (1.5) bilijono recep gus, juos priimdamas, ima
kaimynė iš Union Pier.
PAGREITINTAI
Aukų surinkta per 1200 do
tų. Tai aštuoni receptai kiek jaustis blogiau, negu visai be
SENDINA
ŽMOGŲ
Nepriklausomybės šventės lerių, paskirstant trims di
vienam vyrui, moteriai ir vai tų vaistų apseidamas. Taip ir
minėjimo pagrindinę kalbą džiosioms organizacijoms tė
kui, o kiekvienam pensininkui atsitiko, kad tie vaistai buvo
Nutukimas ir cukraligė sku pasakė jauna akademike dai vynės laisvinimo reikalams. Iš
dar kur kas daugiau. Iš jų 90% duodami vis rečiau ir rečiau. O
visai nereikalingi ligoniui, o dabar jie skinami pensinin botai sendina žmogaus kūną. nininkė Rita Markelytė-Da- viso ši maža lietuvių kolonija
Tų negerovių buvimas yra gienė. Jos maloni artistiška labdaros ir organizacijų reika
naudingi tik prekybininkams. kams tik ypatingais atvejais.
Ženklas, kad žmogus turi imti laikysena, skambus balsas, lams per metus suaukoja per
Cia, mat, toks kraštas: jei gali
save nagan ir atsigaivinti: graži tarsena, įspūdingų min- 4000 dolerių. Džiugu, kad kai
lipti per kito skriaudą — per
SULIESĖK IR
daug geriau savo sveikatą pri- čių jausmingai perduoti žo- kurie Beverly Shores lietuviai,
kito lavoną eidamas į banką
DARBUOKIS
didinti savos sąskaitos — tai
žiūrėti nenutunkant ir nuolat džiai visus žavėte žavėjo. Susi- išvykę ir negalėję dalyvauti
ir lipk ir būsi daugelio pagir
Pastebėta, kad cukraligė pa besidarbuojant. Tik taip jam kaupimo tyla skendo salėje, minėjime, atsiuntė savo au
tas, kaip geras savo gyveni gerėja pacientai suliesėjau t ir elgiantis cukraligė jo pastogė- visiems trokštant, kad dar kai- kas.
mo tvarkytojas.
Kor$p.
ba tęstųsi, minutes neskubėtų.
darbuojantis: judant, o ne vien je bus tikrai retas svečias.
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Reikšminga sukaktis

— Statistinių duomenų n e
turiu nei aš, nei turbūt pati
stotis, kurios girdim urnas yra
maždaug 50 mylių spinduliu ir
apima daugiau negu keturis
apskričius (counties) su arti
Prieš metus laiko pravertos durys į Floridos visuomenę
vienu milijonu gyventojų, tar
pe kurių yra šimtai lietuvių
BR. AUŠROTAS
Didžiausias pasaulio lietu tu redakcijoje dirba kun. P.
— Beieškant Lietuvai drau
Lietuviška muzika ir daina,
kilmės žmonių Varo Beach,
vių laikraštis dienraštis Garšva, Aušrelė Liulevičienė, palydima informacijos apie gautos dvi pusvalandžio prog gų, supažindinti šio krašto gy
Fort Pierce, Port St. Lucie,
"Draugas" savo skiltyse visa Mykolas Drunga, Alg. Pu lietuvių tautos istoriją, nepri ramos. Atsakingiems stoties ventojai su Lietu vos byla ir
Jensen Beach, Stuart ir kituo
da atžymi didesnius mūsų tau žauskas, Irena Regienė. klausomą gyvenimą, Lietuvos pareigūnams pasikeitus, šie tautos gyvenimu visomis pri
se miestuose. Jeigu jų tik vie
tos įvykius, žymių, ne taip jau "Draugas" turi dar keletą nuo okupaciją ir vargus, skamba santykiai buvo nutrūkę, bet ir einamomis priemonėmis turė
nas
procentas
retkarčiais
žymių, o kartais ir nežymių as latinių skyrių vedėjų ir dešim Floridos rytiniame pakraštyje vėl pastebiu pagerėjimo ženk- tų būti visų mūsų tikslas. Vie
klausosi
WQCS
rimtos
muzi
menų amžiaus, visuomeninio tis bendradarbių įvairiuose pa jau antri metai. Tai nuopel l u
na
iš
tokių
priemonių
yra
kos
programų,
tai
ir
lietuviš
ar kultūrinio darbo sukaktis ir saulio kraštuose.
nas Vinco Šalčiūno, kuris
— Kokios rūšies ir sudėties ką turi progos girdėti keli tūks
— Su kokiais
sunkumais lietuviška muzika. Per ją, kaip
daugelį kitų dalykų, tačiau
Dienraščio indėlis į lietuvių drauge su savo žmona soliste
universalinę
kalbą,
gali
būti
programas
numatote šiais me tančiai klausytojų. O tai jau
programas pa
apie save retai terašo. O rašy kultūrą be galo didelis. Jis yra Ona 1982 metų vėlyvą rudenį susiduraite
atskleistas
lietuviškos
kultū
tais?
didelė nauda ir laimėjimas!
ti reikia, nes šie metai pačiam išleidęs šimtus lietuviškų kny apsigyveno Port St. Lucie ruošdamas ?
ros lobynas, liudijantis lietu
—
Pradžioje
buvo
daug
sun
—
Mano
užmojuose
yra
tik
— Be WQCS, ar teko pasi
"Draugui" yra sukaktuviniai. gų. Nuo 1947 m. knygas lei mieste.
kumų, bet jie lengvėja. Mano vių tautos amžiais sukauptas dalis transliacijų, kurias naudoti kitų radijo stočių pa
Ir tai ne eilinė, bet deimantinė džia prie "Draugo" įsteigtas
vertybes. Tai ir yra pagrindi
Vos spėję įsikurti, Šalčiūnai
sukaktis, kokios mūsų periodi Lietuviškos knygos klubas, iš įsijungė į LB Palm Beach turėti lietuviškos muzikos iš nis tų programų tikslas. Tos WQCS paruošia savo studijo tarnavimu?
niai leidiniai retai tesulaukia. leidęs apie 150 grožinės litera County apylinkę ir aktyviai tekliai buvo riboti, kai kurios programos nors ir yra taiko se šalia programų, gaunamų
— Taip. Užsimezgė santy
Tūkstančiai skaitytojų kas tūros knygų. Nuo 1951 m. dalyvauja jos gyvenime, ne plokštelės gerokai padėvėtos. mos amerikiečiams, bet dar iš NPR sistemos. Taigi turiu kiai su WSTU AM stotim Studien gauna ir skaito "Drau "Draugas" kasmet skiria me paisant, kad juodu gyvena Daug padėjo naujai įsigytos geriau, kai jas girdi ir mūsų laikytis jos nustatyto muziki arte, kuri girdima ir Juno
gą", o tačiau tik retas težino jo tines grožines literatūros pre apie 40 mylių nuo Juno Beach plokštelės iš čia ir Lietuvos. tautiečiai ir nepagaili radijo nio standarto ir formato, įterp Beach. Sausio 1 d. ji translia
75 metų istoriją. Taigi keletas mijas, surasdamas joms mece lietuvių telkinio. V. Šalčiūno Daug muzikos įrašiau ir mag stočiai savo komentarų. Dėlto damas tik būtinus komenta vo pusvalandžio kalėdinę prog
datų ir faktų.
natus ir išleisdamas kūrinius. veiklos įnašas yra tiek reikš netofonines juostas iš skolin yra tebedaromi žygiai, kad rus programai paaiškinti. Vis ramą. Vasario 15 pati stotis
tų plokštelių. Teko muziką su
dėlto buvo galimybių Lietuvai davė 15 minučių laisvą pokal
"Draugą" ir toliau leidžia mingas ne tik šios apylinkės
XX a. pradžioje JAV-bėse
kataloguoti, atrinkti radijo šios programos būtų girdimos garsinti ir Vasario 16-ją jau du bį apie Lietuvą. Panašių po
buvo leidžiami du svarbesni bei administruoja lietuviai lietuviams, bet ir visos išeivi programoms tinkamą ir sus ir tirščiau lietuvių apgyven kartus paminėti. Balandžio
katalikų laikraščiai: "Katali marijonai, kurie 1957 m. pa jos kultūrai, kad verta jį kiek kirstyti kategorijomis pagal dintose Juno ir West Palm. mėnesį bus paminėta šv. Kazi kalbių ji pageidauja apie
kas" Chicagoje ir "Žvaigždė" statė ir paskyrė "Draugui" bei plačiau paminėti. Mano pap muzikos rūšį, kompozitorius, Beach apylinkėse. Tačiau at miero 500 m. mirties sukaktis. Amerikos lietuvius, Baisųjį bir
m Atlanto pakraščiuose, tačiau jo spaustuvei visais atžvil
rašytas, V. Šalčiūnas sutiko atlikėjus ir technišką kokybę. rodo, kad šį tikslą įgyven Vėliau bus prisimintas Baisu želį ir kita. WHRS klasikinės
giais
patogius
namus.
Šiuo
- abiem trūko visuotinumo ir
atsakyti į keletą klausimų, ku Visa tai pašalino lietuviškos dinti didesniuose miestuose sis birželis, supažindinta su muzikos stotis West Palm
Beach pasižadėjo pusvalan
platesnių užmojų. Jais nebu metu "Draugą" administruoja rie gali būti įdomūs visiems. muzikos "badą". Parinktas yra daug sunkiau.
lietuviškom
Kalėdų
tradici
džio
muzikine programa pami
vo patenkinti net ano meto kun. Petras Cibulskis.
— Pone Šalčiūnai, kas pa plokšteles pradžioje pateikda
jom. Kitos programos bus skir nėti Vasario 16-ją.
—
Praėjusiais
metais
per
kunigai. Iniciatyva steigti
skatino imtis to sunkaus dar vau radijo stoties techniškam WQCS stotį pateikėte net sep tos: lietuvių solistams ir ins
naują laikraštį išėjo iš 1904 m.
— Kokie būtų Jūsų pageida
Dienraštis visą laiką buvo bo garsinti lietuvišką kultūrą personalui, bet čia kildavo tynias dviejų valandų radijo trumentalistams, "Čiurlionio"
Amerikon atvykusio kun. An
vimai
lietuviškai visuomenei?
amerikiečių
visuomenei?
sunkumai ir nesusigaudymas.
ansamblio ir a.a. A. Mikuls
tano Staniukyno. 1909.V.5 gyvas. Jo leidimas nebuvo — Cia apsigyvenę tuojau pa Stotis pareikalavo, kad prog programas. Kokie santykiai su kio veiklai, Lietuvos ir išeivi
—
Programų
klausytojai tu
New Yorke buvo įsteigta Lie sustojęs net abiejų pasaulinių stebėjome, kad apylinkėje yra ramos būtų ištisai įrašytos ta stotim dabar?
rėtų
stočiai
pareikšti
savo pa
jos kompozitorių kūrybai, Lie
tuvių kunigų sąjunga, vėliau karų metu, kai daug ko trūko. vienintelė radijo stotis, kuri juostose. Laimė, kad turėjau
— WQCS stočiai vadovauja tuvos senovinei ir šiuolaikinei dėką, susisiekdami su ja tele
pasivadinusi Liet. kunigų vie Redaktoriai ir bendradarbiai "rock" muzikos jūroje išdrįsta gerą rekordavimo sistemą, tik Indian River Community Col- muzikai, chorinei ir liaudies fonu, n e s nuo to g a l i
nybe. Naujojo laikraščio re visada jautriai reaguodavo ir duoti klasikinę muziką, įskai trūko papildomų įrengimų, ku lege. Jos vadovybė sampro instrumentų muzikai. Kaip priklausyti programų tęstinu
<
daktorium buvo kviestas ga dabar reaguoja bei atsiliepia į tant olandų, švedų ir kitų ma rie man jau gerokai kaštavo, tauja, kad lietuviškos muzi matote, stengiuosi sudaryti sa mas. Labai svarbu turėti ori
bus organizatorius kun. dr. svarbiausius mūsų tautos bei žiau žinomų kompozitorių kū bet, juos įsigijus/programų pa kos kultūra gali pasitarnauti vo programas įvairias ir įdo ginalius išeivijos lietuvių kom
Antanas Civinskas, vienas iš jos išeivijos reikalus, teikia pa rinius. Kilo klausimas: o kodėl ruošimas virto daug našesniu ne tik muzikos studentams, mias, kad jos patiktų stoties pozitorių kūrinius, atliekamus
Seinų "Šaltinio" redaktorių, siūlymus ir kritiškai vertina ne lietuvių? Juk ir mes tur- ir jų kokybė priartėjo prie pro bet ir naujovės ieškantiems ra vadovybei ir klausytojams.
savų ar svetimų muzikų ar so
bet jam atsisakius, išrinktas atliekamus darbus, neatlai- rime Čiurlionį ir kitus kom fesinio lygio.
dijo klausytojams, ir tikisi,
listų. Reikėtų stengtis juos,
kun. Antanas Kaupas (1870 • džiai kovoja dėl Lietuvos lais pozitorius, gal net pranašes
—
Ar
Jūsų
pastangos
pasie
kad
lietuvių
pavyzdys
ati
nors ir neprofesionališkai, įra
— Kokie yra minėtų radijo
1913). Jo ir Wilkes Barre, Pa., vės. Kartu "Draugas" yra ir nius už anuos, tik apie juos čia programų tikslai ir kaip seka darys kelią ir kitų tautybių pa kia tikslą ir pasitarnauja lie šyti juostose ar kasetėse, kad
liet. parapijos klebono kun. svarbus informacijos šaltinis. nieko nežinoma. Artėjanti Va si jų siekti?
našioms programoms. Dėl tuviškam reikalui?
jie būtų garsinami. Tai liudy
Prieš kelerius metus leidė
Vincento Vizgirdos rūpesčiu
tų išeivijos kultūrinį pajėgu
sario 16-ji 1983 m. kaip tik pa
1909.VII.12 išleistas pirmasis jas atliko dar vieną didelį dar skatino ieškoti progų supažin
mą. Jeigu kas tokių juostų ar
"Draugo" numeris, savaitraš bą — pertvarkė spausdinimo dinti amerikiečius ir su mūsų
kasečių turi ir dublikavimui
būdą, metalą pakeisdami mo
tis.
norėtų paskolinti, tesiunčia
klasikais, su nepažįstama lie
man: 2268 S.E. Carnation Rd.,
Nereikia stebėtis, kad nau derniška ofseto technika. Cia tuvių kultūra ir su Lietuva.
ypač
didelis
nuopelnas
pri
jas laikraštis sutiko daug sun
" Port St. Lucie, FL 33452. Bū—« Kaip Jumę sekėsi tai įgy
kumų bei kliūčių. Taigi, to pa klauso jau mirusiam buv. ilga- vendinti?
. čiau labai dėkingas ir origina
ties kun. A. Staniukyno ir kitų mečiui administratoriui kun.
lą tuojau grąžinčiau.
— Gavęs LB apylinkės val
lietuvių kunigų rūpesčiu, Petrui Cinikui. Naujos techni dybos pritarimą veikti jos var
Supraskime, koks pinigais
"Draugas" buvo perkeltas į kos dėka dienraštis išeina du, kreipiausi į WQCS stereo
.
neįvertinamas
naudingas dar
Chicagą ir 1912.VII.4 čia bu gražiai ir gausiai iliustruotas, stotį, veikiančią National Pub
bas (gal vienintelis tos rūšies
vo išleistas pirmasis "Drau kas labai padidina lietuvių lic Radio (NPR) sistemoje Fort
ir apimties visoje Amerikoje)
veiklos dokumentinę vertę.
go" numeris.
yra atliekamas V. šalčiūno
Pierce
mieste.
Sutiko
įsileisti,
Taigi "Draugo" komplektai
Pirmojo pasaulinio karo me yra didelė Lietuvos ir lietuvių jeigu paruošiu dviejų valandų
iniciatyva be jokio atlyginimo
tu Europoje ir Amerikoje pra tautos istorijos dalis.
už jo laiką ir išlaidas. Jam
programą. Net krūptelėjau, bet
dėjo reikštis platesnė lietuvių
garbė ir visų Palm Beach
sutikau. Taip ir prasidėjo san
politinė bei visuomeninė veik
County apylinkės lietuvių pa
tykiai su WQCS.
la. Reikėjo geresnės, platesnės
dėka su linkėjimais nepavarg
— Ar buvo kreiptasi ir į ki
ir greitesnės informacijos. Ir
ti garsinant mūsų tautos kul
Sunku įsivaizduoti išeivijos tas stotis?
• čia ryžosi pasitarnauti "Drau lietuvių visuomenę, jeigu ji ne
tūrą ir ieškant draugų
— Kadangi WQCS yra pras
gas": 1916.111.31 buvo išleis turėtų tvirto ir pozityvaus tai girdima Juno Beach ir
Lietuvai.
tas pirmasis jo, jau dienraš dienraščio, kuris, nesusirišęs šiaurinėje Palm Beach Coun
Visi, kurie tik galime, prisi
čio,
numeris.
Atsiradus su bet kuria šio krašto ar lie ty apylinkėje, mėginau kreip
dėkime prie šio svarbaus dar
naujiems finansiniams ir or tuvių politine partija, tačiau tis ir į WHRS klasikinės muzi
bo: amerikiečių visuomenės
ganizaciniams
sunkumams, būtų pakankamai idėjiškas ir kos stotį, kad programas
supažindinimo su Lietuva ir
dienraščio leidimą 1919 m. tarnautų ne kuriai nors gru galėtų girdėti Palm Beach
jos
žiauria nežmoniška oku
komisijos etniniams reikalams pirmininkas, su
pabaigoje perėmė marijonų pei, bet visai tautai. "Draugo" County ir Auksinio kranto lie Harri8burgo, Pa., tautiniams reikalams sekreto
pacija.
Prie šio darbo bet kuo
Lietuvos vyčių Anthracite 144 kuopos atsto
rius Walter Baran, antra iš dešinės Amerikos lie
vienuolija. 1920 m. nupirko stiprybė ypač glūdi tame, kad tuviai, susispietę Fr. Lauder- tuvių komisijonierė Annie Morgalis ir dešinėje
prisidedantiems
priklauso
vėms.
jam 4 aukštų namą, įruošė jis yra nenuperkamas ir nepa dale erdvėje. Cia lengvai buvo Charles Bojanic, Pennsilvanijos gubernatoriaus
nuoširdi padėka.
spaustuvę. 1941.111.29, tų pa perkamas nei svetimųjų, nei
J.
čių marijonų rūpesčiu, įregis savųjų politikų, netarnauja
daug kur vandens balos, iš urvų vandens upeliai Northumberland sąsiaurio, pasižymėjusio įvai
truota Lietuvių Katalikų spau kuriai nors žvalgybos insti
riomis istorijomis.
teka, su sandalais netinka vaikščioti.
dos draugija — "Draugo" tucijai, neskaldo ir nedemora
Labiausiai pagarsėjęs pasakojimas, kuriam vieni
Cia
leidžiama
aplankyti
įvairius
urvus,
tačiau
leidėja, pasiėmusi visą finan lizuoja išeivijos lietuvių, ener
šventai
tiki, o kiti laiko tik prietaringų jūreivių
prašoma ant uolų nelaipioti. Pasitenkinę pasivaikš
sinę ir redakcinę atsakomybę. gingai kovoja prieš visus
fantazija,
liečia degančio laivo istoriją.
čiojimu tarp įspūdingų uolų, lipome laiptais į viršų.
Tačiau faktiškas "Draugo" lei Lietuvos ir lietuvių tautos prie
Per pereitą porą šimtmečių vis pasitaiko, kad
Patikrinom laikrodį. Dar valanda, ir visi turės grįž
dėjas ir toliau yra Marijonų šus, už laisvę ir nepriklauso
nakties
metu šiame sąsiauryje matyti senoviškas,
ti,
nes
vandens
potvynis
apsemia
visą
paplūdimį
ir
vienuolija. Daugybė jos narių mą Lietuvą. Be marijonų vie
GRAŽINA KRIAUClCNIENĖ
lėtai
plaukiąs
burinis laivas, paskendęs liepsnose.
urvus.
per dešimtis metų aukojo dien nuolijos, kuri "Draugo"
Žiūrovai
net
girdi,
kaip nuo karščio stiebai braška
raščiui savo darbą bei jėgas. leidimą kasmet paremia dide
Magnetiškas k a l n a s ir vėžių „sostinė"
tačiau
laivas
nesudega,
tik ilgainiui išnyksta iš akių.
Tai buvo ir yra ligi šių dienų. lėmis sumomis, faktinieji lei
Didžiausi gėlių vazonai pasauly
Nuostabiausia,
šį
laivą
matę žmonės iki paskutinio
Apie valandą kelio nuo didžiųjų uolų Moncton
dėjai yra ir patys dienraščio
tas
pačias
detales
atpasakoja,
nors jokiu būdu iš
Ketvirtadienio ryte, susikrovę padangtę, keliau mieste yra labai įdomus kalnas, vadinamas
skaitytojai, remdami jį savo
Dienraščio redaktorių, dir prenumeratos mokesčiu, as jame toliau. Pirmiausia pasukome apžiūrėti „The „Magnetic Hill". Šią vietovę kas vasarą aplanko anksto negalėjo atpasakojimo bendromis jėgomis
busių jame per eilę metų, sąra meninėmis aukomis. Tai la Rocks". Šis provincinis parkas randamas už 40 km daugiau pusės milijonų turistų, bandydami atspėti „supinti".
Kitas fenomenas, kurį tenka matyti, tai ugnies
šas būtų labai ilgas. Galima bai svarbi ir didelė "Draugo" Shepody įlankos pakrašty. Šios uolos susiformavo kalno paslaptį, būtent, kodėl ir kaip automobilis
kamuoliai,
susidarą iš sąsiaury augančių vandeni
tik teigti, kad visą laiką jo savybė, nes dienraštis visą lai per 300 milijonų metų, kai sluoksniai smėlio ir žvy pats užvažiuoja į kalną. Mums atvykus, ilgai nerei
nių
augalų
dujų (taip aiškina mokslininkai). Šie
redaktoriai buvo gilaus ir pla ką eina su išeivijos tauta, su ro susislėgė ir suformavo uolas. Po paskutinio ledy kėjo laukti. Pagal nurodymus, nuvažiavome į
taus išsilavinimo asmenys, ge jos pozityviomis organizacijo no kai kurios uolos liko atskirtos nuo ženrno, o pakalnę, įjungėm motorą į „neutral" ir pati vanuš- kamuoliai dažniau pastebimi sutemus ir ritasi van
ri lietuviai. Daugybę jų am mis ir tarnauja tik savie didieji vandens antplūdžiai dalį uolų apačios išska ka užriedėjo į kalną! (Jei kas netikit, kad taip buvo, dens paviršiumi, kol užgęsta. Nors vėliau ir teko prie
šio sąsiaurio nakvoti, tačiau nei laivo, nei kamuolio
lavo ir liko vazono formos, kurių viršuj f auga nuvažiuokit ir įsitikinsit.)
žius ir laikas išskyrė iš gyvųjų siems.
neteko matyti.
Kadangi
prieš
temstant
buvome
nutarę
pasiekti
tarpo, tačiau juos vis pakeis
Nėra abejonės, kad lietuviš medžiai, žolės ir gėlės. Senieji „vazonai" jau sukrito Nova Scotia provinciją, neturėjome laiko sustoti
Iš Shediac, atsargiai žemėlapį sekdami, skuba
davo kiti, ne menkesni. Už koji visuomenė turi visą laiką į vandenį, tačiau vandens išskalauti urvai su laiku
me
į St. Joseph miestelį, tačiau teko šiek tiek
teks, kad paminėsime nors būti su "Draugu", nes dien atskiria naujas uolas nuo Žemyno ir atsiranda nauji Moncton mieste pažiūrėti „bore tide". Tai įspūdin
gas potvynis, kai viena banga vanduo grįžta ir paklaidžioti. Blogai keliai sužymėti. Pagal turimą
keliolika pavardžių: kun. A. raštis yra su ja ir tik jai ski „vazonai".
Kaupas, vysk. Pr. Būčys, kun. riamas. Yapč visuomenės bei
Ties nusileidimu į paplūdimį yra du laikrodžiai užtvindo upę ir upelius, kurie per atoslūgį lieka tušti informaciją šiame miestelyje yra Acadia muziejus.
dr. J. Cesaitis, kun. dr. A. Ma- skaitytojų parama reikalinga — vienas rodo esamą laiką, antras — kada dėl ir dugne paukščiai lesa. Vieton šio įdomumo skuba Sustojome gazolino stoty ir klausiame kelio į muzie
jų. Savininkas krapšto galvą ir sakosi apie jokį
liauskis, kun. F. Kemėšis, kun. šiuo metu, kai kasmet tam tik potvynio
būtinai reikia paplūdimį apleisti. me į Shediac miestelį, „pasaulio vėžių sostinę".
Po gero pusvalandžio jau ir ten dairomės resto muziejų miestely negirdėjęs. Ten buvo susirinkę dar
V. Kulikauskas, Leonardas Ši ras skaitytojų skaičius vienu Vienintelis būdas paplūdimį bei „vazonų" papėdę
mutis, Ignas Sakalas, kun. K. ar kitu būdu turi palikti šį gy pasiekti — lipti metaliniais laiptais su turėklu. rano prie vandens. Miestelį kerta viena pagrindinė pora vyrų, kurie lošė šaškėmis. Tarp savęs pasitarę,
Barauskas, dr. K. Pakštas, K. venimą, o tuo pačiu ir "Drau Atstumas — kaip nuo ketvirto namo aukšto Laip gatvė, kurioje randamas viešbutis ir įvairios krautu patarė mums užsukti į netoliese esantį institutą. Gal
Gineitis, P. Jurgėla, dr. O. La gą". Deimantiniai "Draugo" tai gerai prie uolų pritvirtinti, tačiau, tokiai masei vėlėa.Pavažiavę iki gatvės galo, užsukome į „Fisher- ten ką rasim. Nuvažiavę radom ir muziejų. Muzie
banauskaitė, kun. dr. J. Pruns- metai ypač įpareigoja visus at žmonių tuo pat kartu lipant, truputį dreba. Paskui man's Paradise". Restoranas gražus, bet per daug jaus pastatas — pirmoji Acadia (tariasi Akeidija)
ki8, kun. Vyt. Bagdanavičius, kreipti savo dėmesį į vieninte mane ėjusi moteriškė savo draugei aiškino, kad, kai nesiskiria nuo randamų namie, kur specializuoja gyventojų kolegija. Pats muziejus susideda ii dviejų
kun. dr. V. Rimšelis, kun. J. lio pozityvaus lietuvių dien čia buvusi prieš keletą metų, laiptai buvo mediniai, masi jūrų gėrybėmis. Kaina nepigesnė — už dvejus salių: vienoje eksponatai ir šių gyventojų trumpa
pietus ir stiklinę vyno sumokėjome 30 dol. Skirtu- istorija, antroje šiek tiek literatūros ir trumpa
Vaškas, rašytojas Aloyzas raščio egzistenciją ir jam lipant gerai siūbavo.
Baronas, Kazys Bradūnas, padėti išlikti dar ilgus metus.
Bandau pro laiptus nežiūrėti, kiek dar toli iki mas tik toks, kad pietų kaina nustatoma pagal vėžio programa, filmas, kuriame buvo parodytas gyventoČeslovas Grincevičius. 1968 — Kokiu būdu tai atlikti, išsitar „terra firma", o dėmesį traukia milžiniškos uolos, svorį, būtent 10 dol. už svarą. Salotai ir daržovės jų būdas, užsiėmimai, vargai, dabartinis gyvenimas.
1980 m. redakcijoje teko dribti sime vėliau.
toliau teleškuojąs vandenynas. Šiuo paplūdimiu įskaitomi į pietų kainą, o dezertas kainuoja ekstra. Pasirašę į svečių knygą, nejuokais skubame į pietus,
ir šių eilučių autoriui, šiuo me
( B M daugiau)
6. kv. vaikščiojant reikia apsiauti tinkamais batais, nes Vietovės įdomumas yra, kad šis miestelis yra pne \ Nova Scotia provinciją.
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LIETUVOS VARDAS DAŽNAI
GIRDIMAS

SU PALAPINE
I ACADIA l
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College mokymo programos
papildymo muzikos plotmėje
pageidauta, kad dviejų valan
dų programą parengčiau, kas
savaitę. Man tai būtų buvusi
per sunki našta. Sutarėm, kad
lietuviškos muzikos programa
bus transliuojama kiekvieno
mėnesio trečią ketvirtadienį
nuo 3 iki 5 vai. p.p. Reikia pa
žymėti, kad stotis už tai jokio
atlyginimo nereikalauja. Tai
gi mūsų santykiai yra geri ir
draugiški.

rinių Lenkijos sričių iki Skan
Taip pat įruošta dalis bendra
KLUMPĖS
bučių, kurie tinka stovyklau
dinavijos. Latvių valstiečiai
tojams ir atostogautojams.
Medinių klumpių dėvėjimo klumpes žinojo tik palei
Tolimesniam užpirktos nuo paprotys, tuo pa6u ir klump Žemaitijos sieną, šiaip jos lai
savybės vystymui yra labai dirbystė buvo būdinga dauge komos jiems nebūdinga apa
palankios sąlygos. Cedar Lake
vo rūšimi. Estijoje klumpės
pelno nesiekiančią korporaci miestelio savivaldybė sutiko, liui Europos tautų nuo Pirėnų avėtos tik salose ir pajūryje.
ją Gerojo Ganytojo namų var kad vietovės zona būtų PUD pusiasalio, Alpių kalnų, vaka
du.
(planned unit development) rū
Įsteigta korporacija, kurią šies. Tai reiškia, kad nuosavy
Lietuviškos Knygų Klubo išleistų leidiniu
veda direktorių taryba (Board bė tinka visokeriopam vysty
of Directors),
vadovaujasi mui. Pavyzdžiui, galima bus
I Š P A R D A V I M A S
Amerikos įstatymų nurodyto statyti ir daugiabutis komp
mis gairėmis. Buvo pramaty leksas pensininkams gyventi.
KAINA
ta, kad vienas pagrindinių jos Iš daugelio teiravimosi gali
Buvo
Dabar
direktorių tarybos uždavinių ma spręsti, kad toks atskirų
Romanas.
bus reikalingų finansų telki butų namas būtų populiarus LAIVAI IR UOSTAI — Aloyzas Baronas
$7.00
$4.00
276 psL 1979.
•;•-•—
mas globos namams įruošti ir mūsų visuomenėje.
ĮKAITE VILNIAUS AKMENYS — Juozas Kralikauskas.
$5.00
$2.00
išlaikyti.
Tad kreipiamės į plačiąją
Premijuotas romanas, 186 psl. 1979
Bet dėl į v a i r i ų prie lietuvių visuomenę, prašyda KOL ESU CIA — Jurgis Jankus. PaaakoJtejaL
$8.00
$4.00
376 psl. 1979.
žasčių dalis pirmųjų direkto mi aukų ir paskolos šiam būti
SEPTYNIOS VIENATVĖS — O.V. RBlasius. Vertė Antanas
rių pasitraukė. Tai pristabdė n a m reikalui. Už paskolą bus
$4.00
$2.00
Vaičiulaitis, 152 psl. 1979
ruošimo darbų tempą. Teko mokama 10% palūkanų. Taip
pakeisti ir korporacijos advo pat kviečiame registruotis no VINCO MAZURKEVICIAUS ROMANAS — Albinas
$3.00
$6.00
Baranauskas. 280 psl. 1980.
katą. Į pasitraukusiųjų vietą rinčius apsigyventi Gerojo
$3.00
$6.00
LAISVOS ATOSTOGOS — J. Savasis. 192 psl. 1980.
buvo pakviesti nauji direkto Ganytojo vietovėje. Apsigy ISPANŲ NOVELES — ISPANŲ RAŠYTOJŲ NOVELIŲ
riai. Nors dalis tarybos narių venimo sąlygos: 10,000 dole
ANTOLOJUA Sudarė Povilas Gaučys. 486 psL 1980. $10.00 $3.00
pasikeitė, korporacijos tikslas rių įnašas vietovės įsikūrimui jALsCNŲ KUNIGAIKŠTYTE — Jonas Vizbaras. Sudavos
$4.00
$8.00
liko tas pats: kaip galima grei ir mokestis 800 dolerių per mė
premijuotas romanas. 288 psl. 1981
$3.00
$6.00
čiau ir geriau įruošti globos nesį. Jeigu apsigyvenusiems GREITKELIS—Vytautas Volertas. Romanas, 164 psl. 1980.
TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS — Aloyzas
namus bei visa kita, kad vie vietovė ar sąlygos nepatiktų,
$8.00
$4.00
Baronas. Novelės, 176 psl. 1981
tovė visapusiškai suklestėtų minėtas įnašas grąžinamas,
NEBAIGTOJI SIMFONIJA — Adolfas Markelis. Novelių
jei nuo atsikėlimo nepraėjo pu
įvairiopai lietuvių veiklai.
$6.00
$3.00
rinkinys, 126 psl. 1981. .._
sė metų. Sakytas vienkartinis
Visi paruošiamieji darbai įnašas šiuo metu labai rei
PA2ADŲ DVARAS — Anatolijus Kairys. Tautosakinis
$3.00
romanas, 244 osl. 1982
$8-0°
Gerojo Ganytojo namuose jau kalingas, kad būtų galima už
KETURI GANYTOJAI — Mykolas Vaitkus. Atsiminimai.
daug pasistūmėjo į priekį. Per pirktą nuosavybę išsimokėti.
$1.00
180 psl. 1960
S2-00
tvarkymo planus pagal India Jis įgalintų išsimokėti pa
KUNIGAS, DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE —
nos įstatymus paruošė archit. tiems, neprašant valdžios pa
$3.00
M. Krupavičius. 719 ps. 1961
$7.00
Vytautas Vepštas. Ketvirtasis galbos. Jei būtų gaunama
GULBES GIESME — Jonas Grinius. Istoriška drama,
$1.00
aukštas su 21 kambariu jau vi valstybinė parama, negalėtu
222 psl. 1962
*300
siškai baigtas. Trečiajame, pa me apsiriboti vien lietuvių glo
MOTINA m MOKYTOJA — sv. Tėvas Jonas XXm.
$1.00
grindiniame, aukšte bus 10 ba bei veikla.
Enciklika, 115 psl. 1962
$2.00
$1.00
kambarių gyventojams, kam
LC2IAI
Jeronimas Ignatonis. Romanas, 301 psl. 1963. $3.00
Skolinantys pinigus užuot ėRUDENS SAPNAI — K Grigaityt*. Premijuotas poezijos
barys registruotai medicinos
$1.00
mę
palūkanas,
gali
jas
palik
rinkinys, 80 psl. 1963
$2.00
seseriai ir kiti globos namų
VYNUOGES IR KAKTUSAI — Julia Svabaite. Eilėraščiai,
įrengimai. Antrajame aukšte ti, tokiu būdu jomis iš anksto
$2.00
$100
96 psl. 1963
•
apsimokėdami
ir
užsitikrin
taip pat reikia įruošti kamba
AUKSO 2ASIS — Birutė PūketevKHūt*. Pasakiška trijų
Gerojo
rius — iš ten buvusių klasių. dami pragyvenimą
$1.00
veiksmų komedija, 159 psl. 1965
$200
Ganytojo
namuose.
Tai
būtų
Pats apatinis aukštas palie
BALTOSIOS
PELYTĖS
KELIONE
I
MENULĮ
—
Danutė
kamas
kitokioms
galimy praktiška tiems, kurie galvoja
$1.00
$1.50
Bindokieoė. 58 psl. 1966
bėms, jame bus ir institucinės šių namų globa pasinaudoti,
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (1) — Vytautas J.
jei ne dabar, tai kada nors vė
apimties skalbykla.
Bagdonavičius. M.I.C. Keturių dailių tautosakinė$2.00
$5.00
teologine studija, 357 psl. 1969
Prie galutinio namų įruoši- liau.
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (II) — Vytautas J.
Nuoširdžiai
kviečiame
visus
mo globos tikslams priklauso
Bagdanavicius. M.LC Keturių dailių tautosakinėir automatinė gaisro gesinimo lietuvius atsiliepti į šį kreipi
$5.00
$2.00
teologine
studija, 357 psl. 1969
sistema (sprinklers). Projektas mąsi dėmesinga ir dosnia šir
KULTŪRINES
GELMES
PASAKOSE
(UI)
—
Vytautas
J.
jiems jau paruoštas, įvedimas dimi. Visais reikalais prašo
Bagdonavičius, M.I.C Keturių dailių tautosakinėkaštuos apie 60 tūkstančių do me rašyti:
$5.00
$2.00
teologine studija, 357 psl. 1969
Lithuanian Good Shepherd
lerių.
MARTYNAS MA2VYDAS VILNIUJE — Juozas
$6.00
$3.00
Kralikauskas. Romanas, 307 psl. 1976
Visiems įruošimo darbams Home, Inc., P.O. Box 438, Ce
dar
Lake,
IN
46303,
arba
pra
DABARTIES
SUTEMOSE
—
Bronius
Zumeris.
Premijuotas
valdžios leidimas jau gautas.
$1.00
$2.50
veikalas, 187 psL 1967
Tai reiškia, kad, mums įruo- šome skambinti Chicagos te
AUKSINIAI RAGELIAI — Pranas Naujokaitis. Lyrika,
ŠU8 pagal nurodymus, leidi lefonais: 436-6376 ir 598-5323.
$1.00
94 psl. 1968.
„
$2.00
Gerojo
Ganytojo
mas jiems atidaryti ir priimti
OŠIANČIOS PUŠYS — Halina Didžiulytė-Mošinskienė.
namų vadovybė
žmones būtų automatiškas.
<1.00
176 psl. 1958
$2-50
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Nuo pat Gerojo Ganytojo
namų įkūrimo Cedar Lake, In
dianoje, nebuvo daug skelbtasi spaudoje. Skelbtis kartais
nenorima, nes t a i atrodo gyri
masis, svetimas lietuvio cha
rakteriui. Bet informacijos sto
ka turi g a n a neigiamų
pasekmių. Visuomenėje gali
susidaryti nuomonė, kad kas
nors slepiama. Tuomet pasi
taiko ir gan nepalankių gan
dų. Todėl nutarta daugiau ir
dažniau pranešti, kas vyksta
Gerojo Ganytojo namų pasto
gėje. Jos pradininkai buvo la
bai užsiėmę įsikūrimo darbais
ir reklamos reikalus nustūmė į
šalį.
Gerojo Ganytojo namų min
tis pradėjo vystytis Onos
Pranckevičiūtės iniciatyva, jai
užperkant saleziečių vietovę,
kurioje pagrindinis pastatas
buvo 4 aukštų mokykla. J ą bu
vo numatyta paversti globos
namais vyresnio amžiaus lie
tuviams. Vietovė apima 80 ak
rų žemės plotą, kurio dalis yra
ąžuolynas, tartum koks di
džiulis parkas, su dviem eže
rėliais. Ji užpirkta už 1 milijo
ną dolerių, o išsimokėjimai
išdėstyti 5 metams be palūka
nų. Kadangi pastatai buvo ga
na apleisti ir beveik visi net su
kiaurais stogais, buvo išrū
pinta dar 150 tūkstančių dole
rių būtinam remontui, apsau
gojant nuo tolimesnio irimo.
Taip išseko turėta pradinė fi
nansinė parama.
Globos namų planavimas ir
vedimas plačiu mastu bei rei
kiamų finansų telkimas už•_ pirktai vietovei buvo didelis
užsibrėžimas. Tai paskatino
steigėją šiam tikslui sudaryti

BRANGŪS BROLIAI
:IR SESĖS LIETUVIAI
Visokia prasme yra malonu
konstatuoti, kad mūsų tautai
Lietuvoje ir ypatingai tikin
čiųjų kovai už savo teises, už
tėvynės laisvę, pasaulio dėme_ sys nemažėja, bet į jų reikalus
T atsiliepiama vis plačiau.
T. Vėl primename visiems lie
tuviams, ką priminėme dau
geliui vyskupų, kad Lietuvoje
katalikai laukia ir tikisi mūsų
pagalbos. L K. Religinė šalpa
yra vienintelė organizacija vi
same pasaulyje, kurios tikslas
yra atsiliepti į jų reikalus. Ma
lonu paminėti, kad beveik vi
sos lietuvių parapijos atsilie
pia parapijų vardu — kartu ir
dosniai. Paminėtina ir tai, kad
prieš visus pirmauja Los An
geles, Clevelando, Toronto lie
tuviai. Kur ši pagalba nebūtų
telkiama per parapiją, ar or
ganizacijas, kaip daro Lietu
vos Vyčiai, kviečiame ir pra
šome atsiliepti asmeniniai
tiesiai:
Lithuanian Catholic
Religious Aid,
361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207.
*
Dievas jums teatlygina,
Vysk. V. Brizgys

PADĖKA
Kun. J. Domeika, kuris dėl rimto reumato ir paraližuotos dešinės rankos negali verstis savo profesija, tik su
kairiąja ranka piešia paveikslus. Šiais paveikslais jis dar
sugeba šelpti kelias organizacijas. Negalėdamas piniginiai
paremti Gerojo Ganytojo Namų, padovanojo jiems vieną
savo kūrinių, štai yra keliatas jo laiško ištraukų:
"Paskaitęs DRAUGE Jūsų kreipimąsi į mūsų vi
suomenę su prašymu finansiškai remti Jūsų vado
vaujamą prieglaudą, norėčiau ir aš prie to kilnaus
plano prisidėti. Deja, neturiu susikrovęs didesnių
turtų, taip anksti išėjęs pensijon, dėl ligų palikęs
Čikagą ir atsidanginęs į Arizoną — visgi sumislinau kitokį būdą prisidėti prie G. Ganytojo."
"Šis mano gestas tebūna kaip paskatinimas tiems
aukotojams, kurie tikrai galėtų ateiti su rimta an
ka Jūsų "Gerajam Ganytojui."
Gerojo Ganytojo Namų vadovybė, giliai įvertindama
kun. Domeikos dovaną, reiškia jam viešą padėką.

NUO
1715.
J ū s ų protėviai gardžiavosi
paslapt ingu,
turtingu
švelniu, šildančiu, elegantišku Martell Cognac skoniu nuo
1715 m.
O kai žmonės taip ilgai
ką nors vertina, jūs Žinote,
kad tai yra labai gera.
Sveiks.
Imported by The Joe. Garneau
Co., N.Y., N.Y. c 1981. 80 proof.
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VIENIŠI PASAULIAI — Alė Rūta, Romanas, 265 psl. 1968 $3.50
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI — Jurgis Gliaudą.
Premijuotas romanas, 304 psl. 1969
$4.00
PASAGA K VYŠNIOS — Albinas Baranauskas. Eilėraščiai,
64 psl. 1969
$2.00
LIETUVIŲ APYSAKOS—Herman Sudermann. 132 psl. 1970. $3.00
DAILININKO ŽMONA — Juozas Tininis. Romanas,
218 psl. 1970
$5.00
AIsVYDO PASAKOS — Antanas Giedrius. 140 psl. 1971. $3.00
VIENA PASAULYJE —Danutė Brazytė-Bindokienė.
140 psl. 1971
...„
$5.00
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI — Vacys Kavaliūnas. Premijuotas
$5.00
romanas., 234 psl. 1972
KIAUROS RIEŠKUČIOS — Antanas Musteikis. Romanas
$4-50
259 psl. 1972
GĘSTANTI SAULE — Jurgis Gliaudą. Metmenys.
218 psl. 1954
$2.00
ABRAOMAS IR ŠONUS — Aloyzas Baronas. Premijuotas
romanas, 206 psl. 1973
$4.50
KARALIAI IR BULVES — Liudas Dovydėnas. Apysakos,
212 psl. 1973
..
$4.50
TAUTVILĄ—Juozas Kralikauskas. Romanas, 205 psl. 1973 $4.50
VARDAI TR VEIDAI — Stasys Yla. Mūsų kultūros istorijoje
nuo Mažvydo ligi Skvirecko. 345 psl. 1973
$6.00
HESTERA—Vacys Kavaliūnas. Romanas, 221 psl. 1974. .. $4.50
NAUJŲJŲ METU ISTORIJA — Birute Pūkelevičiūtė.
Premijuotas romanas, 183 psl. 1974
$4.50
ATSIMINIMAI — Mykolas Krupavičius. 364 psl. 1972. .. $$10.00
ALIJOŠIAUS LAPAI — Dr. S. Aliūnas. Humoristiniai
Eilėraščiai, 87 psl. 1975
$2.25
DEBESYS Ir PROPERŠOS—Petras Melnikas 297 psl. 1977. $2.50
MIGUEL MANARA — O.V. Milašius, vertė Antanas
Vaičiulaitis. SeSių paveikslų misterija, 94 psl. 1977. $4.00
NARSA GYVENTI — Jurgis Gliaudą. Romanas,
310 psl. 1978
$6.00
TEISĖJO ATSIMINIMAI—Česlovas Butkys. 318 psl. 1982. $10.00
UETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA I-D. Redegavo
Bern. Brazdžionis. 608 psl. 1957
$7.00
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA — Sudarė J. Aistis
ir A Vaičiulaitis. 832 psl. 1952
$6.00
ORA PRO NOBIS — Jurgis Gliaudą. Draugo premijuotas
romanas. 448 psl. 1953
$4.00
PAVASARIS PRIE VARDUVOS — Paulius Jurkus. Novelės,
176 psl. 1954
$2.50
TREJOS DEVYNERIOS — Dr. S. Allflnas. Humoristine
forma kalbama apie mūsų kasdieninius rūpesčius
ir negeroves. 64 psl. 1961
$1.00
KUKUČIO VARDINES — Stasys Džiugas. Eilėraščiai
mažiesiems. Antroji laida — 60 psl. 1976
$2.50
SAULUTE DEBESĖLIUOSE — Leonardas Žitkevičius.
Eilėraščiai mažiesiems. 63 psl. 1953
$1.50

FASHION

CAEPETS

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. —
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS.

Lietuvių prekyba

3804 W- 63 S t — TeL 778-9064 3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus.
XX)O0O0OO00OO0OO<>OO000<XXJ0<

Didelis gražiai įrengtas bungalo. Pui
10 — 20 — 30 % pigiau mokėsite už ku didelei šeimai.
apdraudą nuo ugnies ir automobilio
ŠIMAITIS REALTY
pas mus.

FRANK

Insurance — Income Tax
2951 W. 63rd Street
TeL 436-7878

ZAPOLIS

TeL GA 4-8654
3208V2 W. 95th Street
x>oooooooooooooooooooooo<xx

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuiui
BUTŲ NUOMAVIMAS

M O V I N G

Draudimas — Valdymas

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir
pilna apdraudą.

Namu pirkimas — Pardavimas

Priimame MASTER CHARGE ir VISA

INCOME TAX

TeL — WA 5-8063

N'otariatas — Vertimas

>ooooooooooooooooo<x>ooooo<x

BELL REALTY

$2.00 Į

i. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

•lllIlHUUlUllliiiiiniiiiiiiitmununiiiiiii

GRAŽUS "KANCH" NAMAS

TV

Giminingom

gyventi —

2 pilnos vonios, 2y2 maš. aluminijaus
garažas. Arti 61-os ir Washtenaw.
Kilimai, reikmenys ir daug, daug prie
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai dų. 20 m. senumo.
iš mūsų sandėlių.
VVENDT REALTY — 779-7800
COSMOS PARCELS EXPRESS
2601 W. 09 Ct., Cbicago, IL 60629

>oooooooooooooooooooooooo<x

SIUNTINIAI Į LIETUVA
TeL 925-2737

M I S C E L L A N E O U S

Vytautas Valantinas

^^S^S36365SSPĮĮįsj

Popular Lithuanian

RE C I P E S

A. VILIMAS
MOVING

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Suredagavo

AŠTUNTOJ! LAIBA —

Juozapina Dauivardienė

TeL 376-1882 arba 376-5996

Šiom dienom Draugo spaustuve
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie
nė vėl patikslino ir pagražino ii*
'aidjj naujais pamosimais.

• • • • • » • » • » » • » » • » • » » « » » > • • •

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
i r kitus kraštus

Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
*irimu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daua pasisekimo lietuvių ir kitataneig darbo vietose ir organis*
rijose

NEDAS, 4059 Archer Avenue
Cnicago, IL 60632. TeL 927-5980

$2.00
$1.50

>0000000000000000000000<XX>'

$2.00

Licensed, Bonded, Insured
':»«^kvmus> siųsti:
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
D R A U G A S , Knygų Skyrius
ir vonios kabinetai. KerarrJkos plyte4545 W . 63rd Street
tes. Karšto vandens tankai. Flood
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
C h i c a g o . I L 60629
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
Kaina su persiuntimu $5.65
ną — lietuviškai.
Illinois gyventojai pridėkit* dar
SERAPINAS — TeL 636-2960

KNYGŲ ISPAJIDAVTMAS TESIS IKI GEGUŽES 1 D.. 1964 M.

DRAIKAS, 4545 Wttt 63rd Strttt
Uito**, II 60625

šeimom

2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 'bonus" butukas arba "den". 3 mieg.,

$2.00
S2.0C
$1.00
$2.00
$2.00
$2.00
$3.00
$2.00
$2.50
$3.00
$1.00
$1.50

MASTER PLUMBING

H>O<K>0OO0O0-0-00<>OO<>OO<>C<>C-0<>(

M M M M > M > M M M » M
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VALOME

I Šv. Kazimiero sukaktuvi

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis

BUBNYS
TeL — R E 7-5168
» • • • • • • • • » » « • • • » » • « « « • » • » »

$1.50

PACKAOE ECPRESS AGENCY
MARIJA VOREIKJENfi

$2.00
$4.00

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

$5.00

Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas 15 Europos sandelių.
2608 W. 69 SL, Chlcago, IL 60629
TeL — 925-2787

nius metus geriausiai įpras
mins

Šv. Kazimiero himnas
Marijai
Į lietuvių kalba vertė
A. TYRUOLI8
32 psl., Kaina su persiuntimu
$1.50
Gaunama "DRAUGE".

$4.00
$2.00
$1.50
50
$1.50
$1.00

oooooooooooooooooooooooooo-

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450
Taip pat daromi Vertimai, Giminių
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai.
oooooooooooooooooooooooooo

PASTABA; Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę
sąskaitą.
Sj sąrašą išsikirpkite ir pasilaikykite.

Uinkymus siųsti:

ESTATE

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

K I L I M A I

2.00

$1.00
$1.50

R E A L

M I S C E L L A N E O U S

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių korteliy naudojimas fra
eražus paprotys. Biznieriai jas pla
Šiai naudoja. Bet tinka ir visu luo
mų atstovams turėti gražias visi
nnes korteles.
Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
DRAUGAS
4545 W. M
St
Chlcago, IL 60629

skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą" duokite
kitiems pasiskaityti.

su choru ir Violeta Atkinson DRAUGAS, antradienis, 1984 m kovo mėn. 13 d.
Lietuvių statytą Sv. Petro ir judino visus dalyvius, kurių
su "Vyčio" šokėjais. Progra
buvo
daugiau
k.aip
300
žmo
Povilo bažnyčią jau seniai už
ma buvo puiki ir įvairi. Pradė
valdė kitataučiai ir daugelį nių.
Nepriklausomybės akto pa jo choristai su keletu puikiai
metų net nebūdavo lietuviškų
pamaldų. Dabar jau keletas skelbimą perskaitė broliai atliekamų dainų, šoko "Vy
Mielai klubo n a m
metų lietuviškos pamaldos lai Saulius ir Giedrius Pliopiiai — čio" jaunuoliai mikliai ir be jo
A. + A.
komos kas antrą sekmadienį sūnūs a.a. dr. Valentino Phop- kių klaidų. Tarpe gražiai pa
deklamavo
tautiniais
rūbais
lio,
kuris
neseniai
iškeliavo
Jėzuitų pasišventimo dėka,
NATALIJAI BILITAVIČIENEI
nes jie atvyksta iš Chicagos ir amžinybėn. Buvo pagerbti li pasipuošęs dr. Audriaus ir
mirus,
laiko Misiąs mažam skaičiui kę mūsų tarpe savanoriai Audronės Gaižiūnų atžalynas
—
mažiukai
Audrius
ir
Audru
kūrėjai
ir
jiems
buvo
prisegti
žmonių. Jiems mes vietiniai
vyrą ANTANĄ, SŪNUS, DUKTERIS, SESERIS ir
raudonų rožių korsažai. Visi tė. Ir vėl choristai ir šokėjai
esame labai dėkingi.
ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame.
trumpi pranešimai buvo daro priartino mus prie Lietuvos ir
Ankstyvesni lietuviai atei mi lietuvių ir anglų kalba, nes buvo gaila, kad viskas turi
CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBĄ;
viai turi įsirengę gražų, didelį dalyvavo geras skaičius sve baigtis. Minėjimas buvo baig
klubą, bet gaila, lietuvių kal čių nelietuvių ir taip pat lietu tas Lietuvos himnu Vyčių cho
bos ten mažai girdėti, kol ne vių klube narių ir spaudos ats rui ir visiems sugiedant "God
pasirodo vienas kitas naujas tovų. Minėjimo eigoje taip pat Bless America". Išreiškiant
ateivis. Nors kolonija ir tokia
Vytauto Didžiojo šaulių rink nors simbolinę padėką vi
Motinai ir mudviejų anūkų prosenelei,
mažytė, bet kelių veiklesnių
tinės vadas V. Išganaitis įtei siems menininkams: F StroA. a Sofija ir Ignas (miręs 1976 m.) Sakalai
žmonių dėka vis dar gyvuoja
liai ir Violetai Atkinson buvo
A. f A. ELENAI BRUŽIENEI
skyriai visų lietuviškų organi kė vietos Šaulių būrio veikėjui
prisegti raudonų rožių korsa
Kaziui
Rutkauskui
Šaulių
zacijų, kurios atlieka savo da
mūsų Tėvynėje baigusiai šios žemės kelionę, daug pa
žai, ir visi svečiai buvo pavai
lį bendroje lietuviškoje veik žvaigždės o*- ną.
galbos
iš čia jai taikusią dukterį JONĘ BOBINLKNC
Per pertrauką buvo renka šinti Rockfordo pietumis.
loje. Toks m a ž d a u g y r a
ir jos šeimą, nuoširdžiai užjaučiame..
Minėjimas pabko daug mie
kasdieninis vaizdas pas mus, mos Lietuvos reikalams au
kos ir surinkome daugiau kaip lų prisiminimų ir visiems sve
KLEMENSAS ir ANELĖ ŽUKAUSKAI
Antanas
Beleška, vicepir bet labai pasikeičia per Vasa 1700 dolerių, kas parodo vie čiams ir dalyviams reiškiame
Kovo 8 d. po gedulingų Sv.
rio
16-tos
minėjimus
arba
ki
mininkas, Šv. Kazimiero vie
Sunny Hiūa. Florida
Mišių Švč. M. Marijos Gimi
tos žmonių jautrumą Lietu gilią lietuvišką padėką.
tomis
ypatingomis
progomis.
nuolijos
seselės,
didelis
būrys
mo bažnyčioje Marąuette Par
vai. Meninę dalį pravedė pa
Rockfordo ALTos
Vėlesni ateiviai esame Lie tys junginių vadovai F. Strolia
iš Prudential apdraudos bend
ke buvo palaidot
.. Sofija
skyriaus valdyba
tuvių klubo nariai ir gerai su
rovės ir kt.
Bagdžiūnaitė-Sakalienė,
mi
Karstą nešė Tomas Lyons, gyvename su klubo vadovybe,
rusi kovo 5 d. Ji buvo žymi
dr. Leonardas Šimutis, Juo tai galim naudoti klubo sales,
Amerikos lietuvių visuomenės
• %i
zas Stanaitis, Mykolas Saka o vasaros metu taip pat lietu
veikėja, rašytoja, laikraštinin
las, Ričardas F. Sakalas ir vių parką. Būdami negausūs
ke. Palaidota šalia savo vyro
ir be meninių jėgų, kviečiame
Stasys Pieža.
a.a. Igno Sakalo Šv. Kazimie
A. a. Sofija Sakalienė iki savo ilgamečius bičiulius iš
ro lietuvių kapinėse.
mirties gyveno Valparaiso, Chicagos — Vytauto Didžiojo
Vėjas pūtė ir sniegas buvo
apdengęs žemę, kai a.a. S. Ind., su savo dukra Aldona, rinktinės šaulius ir jų šaunius
kuri dirba kompiuterių prog "Vyčio" šokėjus ir kitas meni
Sakalienės karstas buvo įleis
ramuotoja Prudential apdrau nes jėgas.
tas į duobę šalia jau pastatyto
Šiemet Vasario 16 minėji
paminklo su iškaltais prasmin dos bendrovėje Merrillvile,
NATALIJA BILITAVIČIENĖ
Ind. Anksčiau Sakalų šeima mas praėjo ypatingai įspūdin
gais žodžiais, kurie išreiškia jų
SNABELYTĖ
gyveno Marąuette Parke. Li gai. Jau apie 11 vai. iš ryto at
abiejų tikėjimą. "Te ateina
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje.
Karalystė Tavo". Maldas prie ko taip pat sūnus Ričardas, vyko pirmas autobusas iš
Mirt kovo 10 d., 1984 m., 11:30 vaL ryto, sulaukusi 61 m. amž.
tarnavęs Korėjos karo metu Chicagos su Faustu Strolia ir
kapo sukalbėjo kun. Vito
Gims Lietuvoje, Kauno apskr, Rumšiškės valsčiuje, Privieniskariuomenėje kaip parašiu Lietuvos Vyčiu choristais, o už
Mikolaitis, Švč. M. Marijos
kių kairoe. Amerikoje išgyveno 26 metus.
tininkas, o dabar dirba pašte. kebų minučių antru autobusu
Gimimo parapijos vikaras.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antauas, 2 sūnūs: Vytau
Jis yra vedęs ir augina šeimą. atvažiavo V . l š g a n a i t i s su
tas, marti Zita ir Antanas; 4 dukterys: Rita Carlson, ientas Lloyd,
Laidotuvės prasidėjo proce
Aldona ir Ričardas nuošir Vytauto Didžiojo rinktinės
Teresė, Kastutė ir Veronika; 2 anūkai ir 3 anūkės; 4 seserys: Al
sija iš Lack- Lackawicz laido
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
šauliais
ir
kiek
vėliau
ir
"Vy
bina Adomaitienė, švogeris Jonas, Onutė Maillet, švogeris Harry,
džiai
visiems
dėkoja
už
mal
jimo koplyčios iki bažnyčios.
Marytė Harnei. švogeris Robert, ir Dana Vengrienė, švogeris An
das ir dalyvavimą jų motinos čio" šokėjai.
DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMTį)"
Gedulingas Šv. Mišias bažny
tanas; 2 pusseserės: Jadvyga SkvarCienė ir Anastazija Winters; ir
Po trumpų pusryčių su sve
čioje atlaikė kun. V. Mikolai laidotuvėse.
kiti giminės Lietuvoje, draugai ir pažįstami.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Stasys Pieža čiais visi keliavom į Šv. Petro
tis. Prie altoriaus meldėsi kun.
Priklausė Sv. Jurgio parap. Moterų klubui, Vytauto D. Saulių
.
ir
Povilo
bažnyčią,
kuri
yra
Juozas Vaškas, MIC, Sakalų
rinktinei, Anglijos-Lietuvių klubui, šv. Kazimiero Seselių rėmėjų
4330-34 So. California Avenue
netoli klubo. Iškilmingas Mi
šeimos draugas, bažnyčioje
dr-jai ir Lietuvių Bendruomenei.
Telefono; LA 3-0440 ir LA 3-9852
šias atnašavo Jėzuitų provinpamaldose dalyvavo Marijo
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Liciolas
kun.
Antanas
Saulaitis.
nų vienuolijos broliai Vincas
tuanica Avenue.
4t>05-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
• įm\
Jo pamokslas buvo gilus ir
Žvingilas ir Tadas Margis. Jie
LaM&tuvės įvyks trečiadienį, kovo 14 d. 12 koplyčios 9 vaL
Telefonas - - YArds 7-1741-2
prasmingas. Lietuvos Vyčių
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dalyvavo ir laidotuvėse ka Rockford, III.
choro
puikios
giesmės
ir
gau
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta l
pinėse.
sus
dalyvavimas
uniformuotų
šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Kun. V. Mikolaitis savo pa
VASARIO 16-TOSIOS
šaulių
su
garbes
sargyba
ir
vė
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
moksle priminė, kad "mes liū
MINĖJIMAS
dalyvauti šiose laidotuvėse.
liavom paliko gilų įspūdį.
dime dėl Sofijos Sakalienės
NuttMe VYRAS, SONOS, DUKTERYS. MARČIOS,
Važiuojant apie 70 mylių į
Formalų minėjimą Lietuvių
mirties, bet žinome, kad ji
ŽENTAI IR ANŪKAI
šiandien yra su savo Kūrėju. vakarus nuo Chicagos, atsidu klubo salėje trumpu sveikini
Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas — Tel. 927-1138.
Savo gyvenime a.a. Sofija se ri Rockford e — antrame mieste mu atidarė ir vedė Rockfordo
kė Dievo pamokymus ir pali dydžiu Illinois valstijoje (apie Altos skyriaus pirmininkas
ko mums pavyzdį, kaip reikia 150,000 gyventojų). Lietuvių Stasys Surantas. Vėliavas įne
MARQLI I I E FUNEKAL H O M t
čia iš vėlesnių ateivių likę da šė Vytauto Didžiojo rinktinės
mums gyventi".
*
A. a. Sofija Sakalienė, kuri bar tik kelios šeimos, dau šaulių garbės sargybos viene
TĖVAS IR SŪNUS
1918 m. Clevelande su a.a. Ig- giausiai pensininkų, ir iš viso tas ir pasiliko scenoje per visą
Didz. gerb. rašytojui • žurnalistui
formalią
minėjimo
dalį.
Įspū
su
senukais
ir
vaikais
apie
40•nu Sakalu sukūrė šeimą, buvo
dingai ir stipriai nuskambėjo
žymi jaunimo, ypač Lietuvos 50 žmonių. Senesnių lietuvių
Kun. Dr. JUOZUI PRUNSKIUI,
2533 YYest 71 St., C h i c a g o — 476-2345
Amerikos ir Lietuvos himnai,
kilmės
žmonių
čia
yra
nema
Vyčių, veikėja, nuolatinė spau
1410 So. 50th Av., C i c e r o — 863-2108
nes Lietuvos Vyčių choristai ir
mirus jo mylimai Motinai, gilią užuojautą
dos bendradarbė. Amerikos žas skaičius, bet jie visi jau solistė Audronė Gaižiūnienė,
Lietuvių Katalikių Moterų są gryni amerikiečiai ir lietuviš- įsimiaišę bendroj publikoj, iš
jam ir jo artimiesiems reiškia
jungos seime 1913 m. ji buvo kai žino tik vieną kitą žodį.
išrinkta šios organizacijos
ROCHESTERIO ALTO SKYR. VALDYBA
laikraščio "Moterų Dirvos" re
daktore. Ir šį plačiai žinomą
žurnalą ji redagavo 28 metus.
Ji 1927 m. ALRK Moterų są
STEPONAS C. LACK ir SŪNCS
jungos buvo pakelta garbės
A,fA.
LACKAWICZ
nare.
TEKLEI
TERESEI
VAIŠVILIENEI
*
Jos vyras a.a. Ignas Saka
las nuo 1918 m. dirbo "Drau
Laidotuvių direktoriai
mirus,
go" redakcijoje iki 1971 m. Jis
jos vyrą BORISĄ, dukterį RASĄ su ŠEIMA ir
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
buvo rašytojas, redaktorius,
kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
dienraščio formuotojas. Jis
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
liūdime.
taip pat rašė skaitytojų mė
Tel. — 974-4410
MARIJA AUGAITIENĖ ir
giamą
skiltį
"Profesorius
DUKTĖ DALIA su VYRU
Kampininkas". Jis taip pat
' buvo žymus lietuvių veikėjas,
redagavo "Vytį" ir "Muzikos
2inias", , Lietuvių Katalikų
Vargonininkų sąjungos žur
A. f A. Dr. JULIJAI SKRIPKIENEI
nalą. Jis buvo žymus filatelis
A. f A. Dr. JULIJAI SKRIPKIENEI
tas, filatelijos parodų rengė
mirus, sūnui Romui, marčiai Audronei,
jas ir turėjo
žymiausią
mirus, jos sūnui inž. Romui Skripkui, jo
mūsų grupes šokėjams, ir jy vaikams bei
Lietuvos pašto ženklų kolekci
jąvisiems artimiesiems reiškiame nuošir
žmonai Audronei - visai šeimai reiškia gi
Tarp tų, kurie lankėsi a.a. S.
džią užuojauta*
Sakalienės šermenyse ir lai
lia užuojautą.
dotuvėse, buvo Vicki Leone,
Tautinių šokių grupė LĖTŪNAS
L. ir I. VON BRAUN
ALRK Moterų sąjungos Chicagos apskrities pirmininkė,
Eve A. Lukas, apskrities sek
retorė, Adelė Gabalienė, Lie
tuvos Vyčių veikėja, kun. Pet
ras Cibulskis, MIC, "Draugo"
A. f A. Dr. JULIJAI SKRIPKIENEI
T*, struffte for relifious fresdon in Uttattaia, I M t -1978
administratorius, dr. Leonar
mirus, vyrui dr. STASIUI SKRIPKUI, dukteriai dr. A i r
das
šimutis,
atstovavęs
MICBAML BOURDEAŪZ, U Ji., B J).
DONAI, sūnui inž. ROMUI gu šeima ir broliui dr. J U O
Amerikos Lietuvių Tarybai ir
9
?
•
£
•
.
*rim
—
inclnriing
ZUI PUKAICIUI su Seimą reiškiame nuosirdJlą už
Printod te IfefUad 1979,
Liet. Kat. Vargonininkų są
uojautą ir kartu liūdime.
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fcsadltef
f&JS.
jungai, Jonas Paukštis, Liet.
Vyčių 36-tos kuopos Brighton
DANUTĖ IR PRANAS JARAI
Parke pirmininkas,
Jonas
DMUGA3, 4545 W.fi3riSt, Oictgo, D. 60(29
ALDONA IR PETRAS RASUČIAI
Adomėnas, filatelistų draugi
Skaitykite ir platinkite dienrakį "Dr .gą".
jos "Lietuvos" pirmininkas.
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S. SAKALIENĖ

EUDEIKIS

MŪSŲ
KOLONIJOS

PETKUS

L A N D OP C R O S S E S

«*

««* *

r n s*"

I

UKAuiiAS, antracuenis, xvo* m KOVU mcn. 10 u.

iŠ ARTI IR TOLI

X IjetuviŲ religinės tautodai
lės originalių medinių drožinių
I sissaugoje, Ont., staigiai mirė
J. L VALSTYBIŲ
rinkinėlis, paskolintas Iš Bro
! vasario 8 d. Palaidotas Šv. Jo— »v. Alfonso lietuvio; paraniaus Kviklio archyvo, Lietuvos
j no lietuvių kapinėse. Nuliūdime
< pi jos bažnyčioje Baitimorėje,
vicekonsulės Chicagoje Marijos
I liko žmona ir du sūnūs su šeiMd., šv. Kazimiero 500 metų j
Kriaučiūnienės rūpesčiu visą va
mirties sukaktis buvo iškilmin momuL
sario mėnesį Lietuvos nepriklau
— Vida Balsevičiūtė ir Julija
gai paminėta kovo 4 d. šv. Mi
somybės šventės proga buvo ro
Mitalaitė,
Ottawos universitešiomis, kurias laikė arkiv. WilX Maldos vakaras už Lietuvą dytas Loyolos universitete. Ko
j liams D. Borders, koncelebruo- Įto studentės, lietuviams pada
vyks šį trečiadienį, kovo 14 d., vo mėnesį tie patys tautodailės
jant klebonui kun. Ant. Drangi- rė pranešimą iš Pas. Lietuvių
7 vai. vak. Marijonų koplyčioje. drožiniai (jų amžius siekia 100
niui. Pamokslą pasakė kun. A. jaunimo kongreso. Jos papasa
Bus šv. Mišios ir pamokslas. —150 metų) rodomi NorthwesDranginis. Mišių metu giedojo j kojo apie atidarymą Chicagoje.
Šios pamaldos, į kurias kviečia tern universiteto bibliotekoje.
| studijų dienas Oberlin kolegi
Dainos choras.
mi visi tikintieji, yra dalis Lie- j Abiejuose universitetuose lanky— 'Kovos dvasia" seminarą j joje ir Trento universitete, taip
tuvių religinės šalpos sudaryto į tcJU susidomėjimas didelis.
vasario 26 d. moksleiviams ir į pat apie Kongreso pabaigą Monmetinio maldos už Lietuvą ka
X Geo. T. Daukanto jūrų šau
studentams susiorganizavo Los įtrealyje. Visi pranešimu labai
lendoriaus lietuviškoms organi lių kuopos narių visuotinis susiAngeles moksleivių ateitininkų į domėjosi.
zacijoms ir yra rengiamos Chi i rinkimas šaukiamas kovo 18 d.,
kuopos valdyba. Su giliu įsijau
— Ottavros, Kanados sostinės
cagos ateitininkų
Pa"; sekmadienį, 3 vai. p. p. šaulių na
timu ir užsidegimu jaunieji Los į Lietuvių Bendruomenės apylin
skirta kovo 14 d
muose. Susirinkime bus renkaAngeles ateitininkai analizavo kė išsirinko naują valdybą. Į
X Rūta Musonytė, Lilė Reka- mi 1984-85 metų kadencijai kuo
pogrindžio "Lietuvos Ateitis** 6 valdybą įeina pirmininkas Juo
šiūtė-Martinkienė ir kiti buvę pos valdomieji organai. Kviečia
ir 7 numerių medžiagą.
zas Danys, sekr. Vytautas Tre
Vasario 16 gimnazijos mokiniai mi visi kuopos nariai. Turintieji
— PhiladeiphijoK arkivysku čiokas, ižd. Petras Jurgutis, na
rengia įdomią programą vakaro uniformas susirinkime prašomi Dariaus-Girėno lituanistinės mokyklos vaikai, pasiruošę važioti į Lietuvių Tautinių šokių šventę.
pas kardinolas John Krol vasa riai — Vytautas Kadžius ir Gin^
Naotr. J. Tamuiaitio
nei, kuri bus kovo 30 d. 7 vai. dalyvauti uniformuoti.
rio 20 d. priėmė lietuvių delega ' tautas /Stalas. Į misijos — pavak. Jaunimo centro kavinėje.
ciją audiencijoje. Delegacijoje irapijos omitetą išrinkti: pirm.
x Jonas Sakas gavo iš WisJaunimas kviečia visus jaunus consin universiteto, Milv/aukee,
dalyvavo lietuviškų parapijų | Kazimieras Gudžiūnas, sekr. Dair senus atvykti tą vakarą į profesoriaus Victor Greene pa
klebonai kun. J. Degutis, kun. J. I nutė Danienė ir ižd. Kazė PoviJaunimo centro kavinę ir susi dėką už jam nusiųstą lietuvišką
Anderlonis ir kun. E. Wassei į lonienė.
pažinti su Vasario 16 gimnazi medžiagą — keturias knygas.
centrinio
šv. Kazimiero 500 me
Kriaučeliūnų šeimcs atstovę Jo- gina Butkūnaitės iš Detroito keĮTEIKTOS EUGENIJAUS
— Ottawos arkivyskupas J.
ja Vakarų Vokietijoje.
Profesorius rašo, kad medžiagą KRIAUČELIŪNO PREMIJOS litą Kriaučeliūnaitę. jury komisi- j lėtą dainų: Tau, mama. Pajūry- tų mirties sukakties minėjimo A. Plourde katedroje sausio 8
X Jurgiui Jamišaičiui išvyks- panaudos savo studentams ir sajos pirmininką kun P. Garšvą, je, Senelis, Toli, toli ir Mama. komiteto pirm. Vytautas Voler- d. laikė įvairioms tautybėms pa
v
Philadelphijos
komiteto maldas. Pamaldose dalyvavo
Gintei Damušytei, dirbančiai į sekretorę A. Jonušaitę ir abi Antroje dalyje padainavo Smė tas,
tant iš Chicagos. kovo 17 d., šeš-' <> darbuose. Prof. Greene tytadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo j ^ J a Amerikos etninių grupių Lietuvių informacijos centre ir | i a u r e ates — Gintę Damušytę ir lio kopos, Debesėlis, Aras irlphrn. Bronius Krokys ir Phila- dešimt tautinių misijų ar para
Sudie, mama. Publikai nenusto- į delphijos LB apylinkės pirm. pijų atstovai. Iškilmingose pa
centro kavinėje rengiamos vai-! gyvenimą ir ruošia paskaitas. IReliginės šalpos tarnyboje New Violetą Abariūtę.
jant
ploti, bisui dar davė Jau i Teresė Gečienė. Kardinolui bu- maldose su arkivyskupu koncešės — išleistuvės. LB Marauet- \ J i s neseniai skaitė paskaitą apie Yorke, ir Violetai Abariūtei,
Jury komisijos protokolą per
Uetuviu etnines
pravedusiai
perėtais
metais
Pas.
laikas
... Dainos skambėjo gra- i vo įteiktas šv. Kazimiero meda- lebravo 14 kunigų, tarp jų ir
ta Parko apylinkės valdyba kvie-1
S™^
^ y skaitė Pasaulio Lietuvių Jauni
masi
Lietuvių
Jaunimo
kongresą
iš
mo sąjungos atstovė ir jury ko- j *"*» darniai ir naujai. Klau- į lis ir jis buvo painformuotas j lietuvių kapelionas kun. dr. V
čia visus dalyvauti.
į
Ch»cag°jeDetroito buvo įteiktos Eugeni misijos sekretorė Alė Jonušaitė, j sytojai buvo patenkinti ir ilgais į apie lietuvių planus paminėti skilandžiūnas. Arkivyskupas pa
x Vyriausio Skautininko "Krijaus Kriaučeliūno vardo metinės primindama, kad komisijoje dar j plojimais išreiškė joms dėkin- šv. Kazimiero sukaktį. Kardino- sakė taip pat ir pamokslą. Da
X Vilija Mozūraitytė, altas, \
studijuojanti Hamburgo aukšto ! vulė", lietuvių skautų Brolijos premijos kovo 10 d. Jaunimo buvo JAV Liet Jaunimo sąjun-1 gumą. Joms buvo įteiktos gėlių j las, būdamas gerai susipažinęs lyvavo ir Ottawos lietuvių bū
joje muzikos mokykloje, praėju vadovams, vasario mėnesio nu- centre
įsu Lietuvos padėtimi, pritarė rys, iš kurių Rima Radžiūtė ir
!: gos
T.
. . ...*
meris išėio iš spaudos Biulegos pirm.
pirm. V.
v. Pliopiys.
mopiys, PLB
rua atsats- {puokštės.
F"^«.O«».
—
— »~~*,.—, *««—*. jyg ,g K u r i ų nuna ttaazmte n
ten . e
m i n t *»
s a ie• V a s a r i o ;
sių
metų
rudenj
atstovavo
savo
|
J
Premijų
įteikimo
iškilmes
praj
Švietimo
tarybos
pirm.
B.
Pabaigoje
Vida
Jonušienė
paį
lietuvių
pastangoms
ir pabrėžė, R ^ J u r k u t ė iietuvnj vardu įtei
t o v ė ir
lankomai mokyklai Marseilio > e n vyJ 3™
y P
j kadZiši«,,1„0^?„
sukaktis;_ir *~.
jos _ minėjimai
Kriaučeliūnaitė-Jonu-;
Jasaitienė,
lanknmai
m f t V v t ai \ f n r o p l i o ' . F Y 1 * m u a ) s a P l e v aaariu dėjo „Vida
«•_:„..'„i;.-.
:*A T
_
_Kriaučeiūnų
. _ J._
-šeimos
.
Jdėkojo
H . . J svečiams,
-i
,kurių
:.. ibuvo pil-, ll~^a
b a « > . i I k e arkivyskupui
. .dovanas.
'
_.Įteik..
; .
mieste. Prancūzijoje, surengta-; ^ ^ - "**»••" Nepriklau- šiene, pasveikindama svečius ir į kviesti 1. KriaučeSūnienė ir kun. nutėlė Jaunimo centro kavinė, | turi atkreipti viso pasaulio
dė- Į t a tautinė juosta ir knyga "Came koncerte. Ja išgirsime kovo jsomybės atkūrimą, apie lietuvių laureates ir primindama, kad P. Garšva, kurie nusprendė j ir pakvietė visus pasivaišinti: mesį į Lietuvos ir jos tikinčiųjų tholiąues de Iithuanie" ir ad
25 d "' vai n D "Mare.i^o" ^ a u ^ e s dainas ir skautų Broli- įteikiamos šeštoji ir septintoji
kava ir užkandžiais.
j sunkią padėtį.
resas.
rengiamame ' koncerte Jaunimo j * » informacija. Biuletenis gra- Jaunimo premija Eugenijaus 1000 dol. premiją iieikti Gintei
Programa
buvo
neilga,
labai
į
Damušytei ir 500 dol. Violetai
— A a. Ona Kanevienė, 70
centre.
jaai
^l^stasKriaučeliūno vardu. Premijos Abariūtei.
sklandžiai ir gražiai pravesta."
—
A.
a.
Vladas
Kažemėfcas,
metų
amžiaus, iš senosios lietu
X Jūratė (Bielskutė) ir Bru mecenatai yra Kriaučeliūnų šei
X Jadvyga Rutkienė jau ku
Jolita Kriaučeliūnaitė apibū- Visi susirinkusieji dėkojo mece-Į anksčiau gyvenęs Hamiltone ir vių ateivijos, mirė Hamiltone ir
nonas Dovilai susilaukė pirmo ma. Ji pakvietė į prezidiumą
ris laikas yra išvykusi pas savo
ino laureates, kurios pagal tai natams dr. Leonui ir Irenai! buvęs LB Hamiltono apylinkės palaidota vasario 6 d. Hamiltono
sios dukrelės Rasos Kristinos. vysk. V. Brizgį, Lietuvos gene
, .
sūnaus Justino šeimą į Honolulu,
sykles, skelbtas premijai teikti, Kriaučeliūnams ir jų šeimai už . . . ,
ralinę konsule J. Daužvardienę,
nuolatines
savo
sūnaus
vardu!
P™*inkas,
***«
S t e n ė s Mis- Holy Sepulcre kapinėse.
Havajuose. Grįš į Chicagą kovo
labiausiai atitiko dvi iš kitų pa- .
X Inž. Juozas Rinkevičius
pabaigoje.
siūlytos kandidatės. Gintė Da- j teikiamas premijas ir lietuviui
Chicago, IU., mūsų artimas benX AL Grozdis, Antanas Sa musytė dirbo Lietuvių informa-1 i^nimo rėmimą. Po to buvo pean Tonspa, Romanowski Pic-j laikomu dideliu "Lituanicos"
turės, kongr. Martin Russo, 1 modeliu. Ketvirtojo skyriaus
X Marųuette Parko Lietuvių I dradarbis, rėmėjas, aplankė jauskas, V. Bačinskas, P. SpavaiSės
m e t u d a r b u v o da
cijos
centre,
skelbdama
žinias
i
'
k™**
*
Godwin ir Johnson apdraudos mokiniai eilėraščiais reiškė savo
namų savininkų susirinkimas j "Draugą", pratęsė prenumeratą kauskas, E. Andriušis, K. Avi
Hpa naa
u
apie
pavergtą
Lietuvą,
kankinaĮ
f
įspūdžiais
iš
labai
pa
bendrovės ir Scuba Emporium. meilę Lietuvai. Penktojo sky
bus kovo 16 d., penktadienį, 7:30 j * 1984 metus ir įteikė 20 dol. žienis, Kazys Sabalis, J. Dirgin18
muš
Uetuvius
amerikiečių
spauj
s
*
*
^
iškilmių.
Ps.
Lietuviai taip pat linki jai lai riaus melodeklamaciją "Lietu
vai. vak. parapijos salėje. Susi- lietuviško žodžio palaikymui, čius, Anna Bielskis, J. Kinderis,
doje,
skaitydama
paskaitas
lie-,
KANDIDATE
mėti Miss Dlinois titulą ir pas va brangi" fleitos garsais paly
rinkime bus senatoriaus Frank i Inž. J. Rimkevičių skelbiame J. Strungys. Antanas Lankutis,
kiau titulą visos Amerikos.
dėjo Renata šmulkštytė. Ses
Savicko pagerbimas už jo nuo- j garbės prenumeratorium, o už IP. Tarnauskas, Domicėlė Bube- tuviams ir amerikiečiams, vado- Į , G R 0 M O KARALIENES
vaudama Liet. Jaunimo sąjun- Į
tasis skyrius atliko eilėraščių ir
pelnus šiai kolonijai. Žadėjo da-! lietuviško žodžio vertinimą ta- lis atsiuntė po 5 dol. aukų. La
MINĖJIMAS
!
gos
pohtiniam
skyriui
ir
dirbj
I
Hhnois
"Miss
T.E.E.N."
pirdainų pynę. Septintas skyrius
lyvauti svečiai: buvęs Chicagos riame ačiū.
bai ačiū.
dama Religinės šalpos įstaigoje, i mąją kandidate iš Alsip, UI., išDARIAUS-GlRfcNO
atliko montažą, kurį muzikes
meras M. Bilandic •en. Phillip j x ^
^
^
y ^ ^ ^ ,
Violeta Abariūtė. be savo profe I rinkta Debra Adomaitis (AdoMOKYKLOJE
x
Kazys
BsJai&is,
Cleveland,
garsais paįvairino Vaiva VyganP ^ ^ r e p r . AndvMcGann r e p r . ! c h
Aleksandras fifansinio darbo, vadovavo Pas. Ue-! maitytė). Ji yra fmahstė į 1984
Ohio,
atsiuntė
už
kalėdines
kor
Vasario 16-toji Dariaus-Girė taitė ir Violeta Rūbaitė — smui
Robert Krska. ffimos atstovų;
^
w ^
tuvių Jaunimo kongreso rengi-! metų Illinois — USA grožio kateles
ir
kalendorių
6
dol.
auką.
no lituanistinėje mokykloje šie kais, o Dailė Grigaitytė — flei
rūmų pirm. Michael Madigan, * uukkaauu3s kk aa _s T ^ » „ . . , „ .
r^
1
ralienes.
Rinkimas
bus
kovo
16
Po
3
dol.:
J.
Matiukas
ir
L.
Merį
mui
ir
su
pasisekimu
jį
pravedė
aki. E. Burke, aid. E. Vrdolvak Z
- t ^ J ^ ^
J*į I
met buvo minima vasario 25 d. ta. Vaiva Vygantaitė dar per
_ _ . ,
_,
. . . Antanina Levecmene, West- kelis. Labai ačiū.
Premijos — tai paskatas joms ( —18 dienomis Arlington Heights
Po kelių pamokų mokiniai, skaitė savo rašinėli "Kaip as
įr sen. F. Savickas. Kam rupi ^ , MAM? Barbara. Dankus
dirbti ateityje lietuvišus darbus. į Hilton viešbutyje.
mokytojai ir tėvai rinkosi Jau galiu padėti Lietuvai". Aštun
X Po 5 doL atsiuntė aukų: Ji ir įteikė joms skirtas premi
Marąuette Parko likimas, būtiSprings; Ark.( J u s t a a pų^.
nimo centro kavinėje jaukioje tojo skyriaus mokiniai skaitė
nai turėtų dalyvauti.
j ^ Gulfport ^
^ Monika Ivanauskienė, V. Misiū jas.
pratęgė
šeimyniškoje nuotaikoje švęs apie kovas dėl Lietuvos laisvės.
X A. a. Vincas žemaitis, Lie- . numeratą su 10 doL auka dien- nas, Jadvyga Sasnauskas. J.
Mecenatus ir laureates trum
ti Lietuvos nepriklausomybės Dvikalbė klasė pasirodė su
Briedis, V. Romanas. Po 4 dol.:
tuvių Istorijos draugijos revizi- i rašciui. Labai ačiū.
pais žodžiais sveikino ir dirbti
dviem eilėraštukais. Gražiai
66-tąja sukaktį
J. Leveris ir E. Chmeliauskas.
jos komisijos pirmininkas, miręs Į
ateityje
linkėjo
vysk.
V.
Brizpadainavo muz. Fausto StroUos
X Anupras Krinickas, atsiun Labai ačiū.
prieš metus bus paminėtas kovo
Minėjimą trumpu įvadiniu žo vadovaujami mokiniai Į daina
gys.
Lietuvos
gen.
kons.
J.
Dauž16 dieną 7 vai. vak. Jaunimo tė 6 dol. už kalėdines korteles
džiu pradėjo spalvingu tautiniu vimą buvo Įjungti visi minėjimo
X Po 5 dol. atsiuntė aukų: ! vardienė, jury komisijos vardu
ir kalendorių. Po 5 dol.: Anta
drabužiu pasipuošusi II-jo sky dalyviai.
centro posėdžių kambaryje, i
nas Brazaitis, K. Indreika, Anta- Į A. Koyelaitis, Viktoras Vizgir- j kun. P. Garšva ir PLB vardu B.
riaus mokytoja Gailė Antanai
Kviečiami atvykti į minėjimą
Programai baigiantis mokyk
, nas Dilijonas. R. Banionis. B. da. Ona Alekna, Antanas Gar- j Jasaitienė, pabrėždami, kad jos
tytė.
Minėjimo priežastis ir los vedėjas mok. J. Plačas Tė
m
ė a
š
liauskas,
Juozas
Gurevičius,
Aui
abi
vertos
premijų
ir
jų
darbų
H&*
^ ^ .
r ^ r - ! Petrauskas, A K. Grina, K. Balprasmę trumpoje kalboje išdės vų komiteto pirmininkei dr.
riai ir miškininkai bendradar- čiūnas. Romanas Michalau3kas, gust Paulionis, Antanas Baro- j įvertinimo.
t
tė mokyklos vedėjas mok. Juo Austei Vygantienei perdavė Lie
biai
Ignas Kaunelis, P. Stirbys, U. I naitis, Stasys Alšėnas, F. Kai Pakviesta laureatė Gintė Dazas Placaa.
rys, Albertas Gartigas, G. Va- mušytė papasakojo apie savo
tuvių Bendruomenės ir Lietuvių
x Gavėnios rekolekcijos Put- Stepulionis. Labai ačiū.
Minėjimo programoje, sudary fondo bendrą 2000 dol. čekj mo
darbus
ir
darbų
rezultatus,
sten
lantinas,
Halina
Dilienė,
Walnam, Conn., Moterims prasi de- i
toje daugumoje iš eilėraščių ir kyklai paremti Trumpą žodį
da penktadienį, kovo 16 d., 8 vai.! x D a i I - J o n a * Keleėras, Anelė ter Maciunskas, Eva Paulaus giantis pagelbėti pavergtos Lie
dainų,
atskirais skyriais pasirovak. iki sekmadienio, kovo 18 d. Į Knezėnas, V. Skrebutėnas, A. kas, Virgilia Nelsas, Stasys Mac tuvos reikalais informacijai sve
, ,,
,. . . ^
, tarė nuolatinis lituanistinių moDebra
Adomaitis,
Vyrams prasideda Šeštadienį,! Matulionis, A. Bertulis, A. Juo- kus, Petras Bernotavičius. La timtaučių laikraščiuose, jų orga
dė via mokyklos mokmiaa. Pro- k y k l u rtmėjag j V t t t a k C T i a i g
kandidatė j grožio karalienes.
nizacijose ir pagelbėti sąžinės
kovo 31 d., 10 vai ryte iki ba-1 zeviaus, V. Ruseckas, Jadvyga bai ačiū.
gramą koordinavo mok. Gadutė i r „ ^ ^
^
įtelkė 100
kaliniams, ypač šhio metu nu
landžio 1 d. Abejos baigiasi • ^ a r y s . Vyt. Andrušaitis, Ju
Valiulienė.
dol.
čekį.
x Saulius ir Roma Kupriai,
Debra Adomaitis didžiuojasi,
Mažieji darželininkai deklama
Minėjimas baigtas Lietuvos
sekmadienį po pietų. Prašome lius Butkus, M. Ruikis, S. Ma ; Riverside. BĮ, visuomenininkai, teistiems kun. A Svarinskui \
s
,-ičiui.
Ji
p^lgalėd&ma.
atstovauti savo mies- vo trumputį Vytės Nemunėlio himnu.
ir
kun
žulis.
M.
Jagutienė,
Alf.
Pimpė,
registruotis, nes vietų skaičius
į Povilas Plikšnys, So. Boston,
už premi-1 tui Ataip. Ji bus renkama Šiam eilėraštuką. Su deklamacija pa
ribotas telef. 1-203—928-5828.! S - I>im6*aila, J. Dėmė, M. Mė- į Mass., J. ir B. Lungiai, Chicago,, dėkojo mecenaUms
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titului, kuriam gauti sprendžia sirodė ir pirmasis skyrius. Apie
Abejas rekolekcijas praves sese- i l i e n ė Fairiomis progomis atsiuni UI., Jonas Smailys. Omaha, Ne- \ * . P ™ ^ * ; kad Eugemjus ma figūros ir veido grožis, lai
lių kapelionas kun. V. Cukuras. tė po 10 dol. aukų. Labai ačiū.
Geležinį vilką ir Gintaro kelionę
! braška, už kalėdines korteles ir ^ J n 1 * ac *?? u,,M - ^
^ S Z kysena, asmenybė, išsiauklėji Vilniun papasakojo antrojo sky Adftkatas JORIS 6IMITIS
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x Norman Burštein. vieninte . kalendorių atsiuntė po 8 dol. P.| f '
<pr.).
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tarpe,
padėkojo
savo
ir mas, inteligencija ir sugebėji riaus mokiniai. Jų pasakojimas
lis
lietuviškas
kailių
pardavė
n KASA I>mvių FedenJtaiė
ChSeago, EL
I Žilinskas, Lyndhurst, Ohio. — ibroliams už teikiamą pagalbą mas viešai kalbėti.
buvo paįvairintas ekrane rodo
Kredito Unija už IRA terminuo jas, su žmona Sofija išvyko j 7 dol. Visiems nuoširdus ačiū.
Šiuo metu ji lanko Moraine momis skaidrėmis, kuriose vaiz
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jos sunkumuose.
tus indėlius moka 11 <yt. Atida kailių pardavėjų konvenciją New
Valley
Community
koledžą,
gau
x
Po
5
dol.
atsiuntė
aukų
duojama
Gintaro
kelionė
Tėvy
Violeta
Abariūtė
trumpu
žorę ar padidinę savo IRA sąskai Yorke ir Las Vegas. Grįš ir vėl .1. Kanapeckas, K. širvinskas, I džiu padėkojo savo tėveliams, dama dvejų metų pasižymėjimo nėn ir jo patyrimai d a pagir Darbo v a i nuo 9 iki 7 vai., vak.
fteitad. 9 T. r. fld 1 vaL &
tą iki i. m. balandžio 15 d., indėlį klientams patarnaus kovo 16 L. Redauskas, Jona<* Litvaitis, kurie šiuo metu yra išvykę j ; stipendiją. Ji toliau galvoja, tinas jaunos mokytojos išradin
dieną.
fsk).
fmlite nurašyti nuo 1983 metų
Alfonsas Gerčys. Juozas Sake- Sv. Kazimiero jubiliejų Romoje Į baigusi kolegiją, siekti televizi- gumas ir mokinių vaidybiniai
P*j«mų,
(ak.).
X Pufld vakarienė, tarptauti vičius, Adam Butavičius. Stasys ir lanko kitas vietas, Jaunimo,jos pranešėjos profesijos. Ji sugebėjimai Apie Darių ir Gi
niai pasirodymai, jų tarpe Zig Rupeika. Donatas Banaitis, A kongreso komite'ui padėjusiam yra 19 metų amžiaus, 5.6 pėdų rėną, jų transatlantini skrydi ir
JUhrtkitts
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mas Banevičius iš Paryžiaus ir Puodžiūnas, Adelė Verbylienė, dirbti. Lietuvių dienų komite- j aukščio, šviesiai rusvais plau- tragišką žuvimą Soldine pasako
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J "Spindulys" iš Lemonto, ir šo- A. Valys, Irena Aleknavičius, tui, rėmusiam Jauninio kongre- kais. rudomis akimis,
jo trečiojo skyriaus mokiniai.
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B r i Street
Į kių viliojanti muzika laukia jū- Povilas Kantas, Juozas žvina- so užmojus, mer;pnatams Kriau- • Debros Adomaitytės kandida- Pasakojimas buvo sustiprin
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sų kovo 23 d. Nikos restorane, kis. dr. Eug. šilgalis, Jonas Dai čeliūnų šeimai, kuri vertina i turą j Miss IUinois — USA re- tas vaizdinėm priemonėm —
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7600 So. Harlem, Bridgeview, norą, M Stotengofas, Frances- jaunimo lietuvišku! darbus pa- mia Alsip bankas, St. Casimir didžiulėje lentoje išrašytu Da
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p i . m i 111 <iarl.a
Iii. Atvykite praleisti nuostabų ca VValls. J. Seblinskas. E. Va pkatais ir premijomis savo mi- Memorials, Martin Oil Service ir riaus - Girėno testamentu, jų
Kasdien 9—6 vai vak.
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vakarą Europoje Bilietai gau balienė,, H. Idzelis, C. Geležiu rūsio sūnaus vardu.
Thorp Financial Services. Do- skrydžio Žemėlapiu su ji supan
Isitadieiuais ir Ttkarasi
nami Varnelių Gifts Intematio- nas, Antanas Račkauskas. La
Meninėj*' dalyje, gitara prita- i vanos ir linkėjimai jau atėjo iŠ čiais mokinių rašinėliais apie tą
pagal ansltariną
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riant, padainavo Krattina Ir Re-1 Sophia's Bridal Fashioo, Boro- istorinį įvykį bei trijų berniukų
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