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Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos Kurijai
Nuorašai: Kun. Antanui Gražuliu I.
Alytaus II parapijos vikarui,
Alytaus dskanul kan. J. Bsrtsskal

Slaptas Komunistų
partijos dokumentas

Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Dėl Afganistano kalta vyriausybė

K u n . A. Uesio,
Alytaus II parapijos altą risto.

Pareiškimas
1987 m. rugsėjo 23 d. gavau
Jūsų raštą, parašytą 1987 m.
rugsėjo 21 d. Nr. 888. Mane
skiriate eiti Alytaus II parapijos
klebono pareigas, kol iš JAV
sugrįš klebonas kun. Pr. Račiū
nas. Šių pareigų prisiimti ne
galiu. Negaliu dėl sekančių
priežasčių:
1. Neturiu sveikatos, todėl
nepajėgsiu klebonauti tokioje
didelėje parapijoje.
2. Pagal Bažnyčios kanonus,
kleboną reikale vaduoja vika
ras. Ir šiuo atveju, klebonui iš
vykus į JAV, klebonavimo pa
reigas savaime, be jokio skiria
mojo rašto turėtų tekti vikarui
kun. Antanui Gražuliui, kuris
yra sveikas ir pajėgus jas eiti.
Kurija, prieš rašydama man šį

paskyrimą, manęs nepaklausė,
ar aš pajėgsiu klebonauti, be to,
kurija šį paskyrimą parašė kle
bono kun. Pr. Račiūno nepra
šoma (tai man pasakė pats
klebonas kun. Pr. Račiūnas).
Todėl man visiškai aišku, kad šį
paskyrimą Kurija parašė
nelaisvai, bet pagal Religinių
kultų įgaliotinio P. Anilionio
diktatą. Bažnyčia atskirta nuo
valstybės ir P. Anilionis neturi
jokios, ne tik moralinės, bet ir
religinės teisės vyskupams
diktuoti kunigų skirstymus,
todėl aš protestuoju prieš šį
valdžios kišimąsi į Bažnyčios
reikalus ir nesutinku su šiuo P.
Anilionio padiktuotu pasky
rimu.

Sudaryta laikinoji Afganistano
vyriausybė
P e s h a w a r . Reuterio žinių
agentūros pranešimu, Afganis
tano Rezistencijos vadai sudarė
laikinąją vyriausybę, kuri turi
pakeisti sovietų remiamo prezi
dento Najibullah vyriausybę.
Ahmad Shah, Amerikoje išsi
mokslinęs inžinierius, yra laiki
nosios vyriausybės prezidentas.
Jis paskelbė 14 asmenų kabi
netą iš dviejų viceprezidentų ir
12 ministerių. Rezistencijos
vienas vadų, Syed Ahmad
Gailani spaudos konferencijoje
pranešė, jog po kelių mėnesių
bus pravesti rinkimai partizanų
ir pabėgėlių tarpe, kurie išrinks
parlamentą.

komunistinė ir dabar valdo
Afganistaną. Gailani dabar
vadovaus tris mėnesius Rezis
tencijos sąjūdžiui. Rezistencijos
vadovybę sudaro 7 afganai,
kurie pasikeisdami kas trys
mėnesiai vadovauja Rezisten
cijai.

Nebus koalicinės
vyriausybės
Gailani ragino afganų par
tizanus
susilaikyti nuo
išvažiuojančių sovietų karių
užpuldinėjimų, nes tai tik sulė
tins sovietų pasitraukimą. Re
zistencijos tikslas, kad sovietai
kaip galima greičiau pasi
trauktų iš Afganistano. Parti
zanų vadovybė atmetė Na
jibullah siūlymą sudaryti
bendrą vyriausybę su Liaudies
Demokratų partija, kuri yra

Užsienio k r a š t ų
pripažinimas
Prez. Shah pasakė, jog Rezis
tencija greitai nuspręs, kur
Afganistane bus laikinoji vy
riausybė, kol bus pašalintas Ka
bulo režimas su Najibullah.
Šiuo metu jis neprašė, kad
užsieno kraštai pripažintų lai
kinąją vyriausybę, t a č i a u
manoma, kad bus norima diplo
matinio pripažinimo.
Vakarų diplomatai mano, jog
Najibullah vyriausybė neiš
silaikys, kai sovietų ka
riuomenė pasitrauks iš krašto.
Bet Najibullah sako, kad jo
kariuomenė galės apsiginti, jei
nebus partizanams pagalbos iš
užsienio. Maskva ir Kabulas
kaltina Pakistaną sulaužius
Genevos susitarir" •~-i ir
toliau leidžia veiku Afganistano
laisvės kovotojams savo krašte.

Naujasis Sovietų įstatymas —
apgaulė Vakarams
Briuselis. — Reuterio agentūra
praneša, jog buvęs sovietų poli
tinis kalinys Anatoly Koriagin,
dabar gyvenantis Vakaruose,
pareiškė nuomonę, kad naujasis
sovietų įstatymas prieš pikt
naudžiavimą
psichiatrijos
mokslu tėra paprasta apgaulė
Vakarų visuomenei suklaidinti.
Kalbėdamas spaudos konferen
cijoje Briuselyje Koriagin
pažymėjo, jog naujuoju įstatymu
sovietinė valdžia siekia sudaryti
įspūdį Vakaruose, kad Sovietų
Sąjungoje nebebus galima pikt
naudžiauti psichiatrijos mokslu,
nebebus galima psichiatrinėmis
priemonėmis susidoroti su
kitaminčiais, politiniais i r
sąžinės kaliniais. Gi iš tikrųjų,
pažymėjo Koriagin, pagal naują
įstatymą sovietų piliečiai galės
būti ir toliau prieš jų valią

Rusų Ortodoksų Bažnyčios Šventojo Sinodo dvasiškiai Bolšoi teatre kartu su užsienio kraštų
atstovais, dalyvaujant Raišai Gorbačiovienei (viduryj ir ministerio pirmininko pavaduotojui
Nikolai Talyzin,klausosi atidarymo kalbos, pradedant minėti tūkstanties metų jubiliejų nuo
krikščionybės įvedimo Rusijoje.

Ukrainiečiai atskirai mini jubiliejų
Kijevas. — Reuterio žinių
agentūra praneša daug įvairių
žinių iš Rusijoje vykstančių
k r i k š č i o n y b ė s 1,000 metų
jubiliejaus iškilmių. Oficialiai
tie minėjimai turi ir politinį
atspalvį, ypač kai bažnyčiose
giedama giesmė „Šventoji Rusi
ja". Kai šv. Vladimiro katedro
je čia vyrų choras giedojo tą
giesmę „Šventoji Rusija", tai
ukrainiečiai ignoravo ir savo
pasyvumu išreiškė esančias
tautiškumo nuotaikas.

bus trukdoma katalikų veikla
Pabaltijo respublikose i r
Vakarų Ukrainoje.
Stalino 1946 m. noras sujung
ti ukrainiečius katalikus su
Rusų Ortodoksais nepasisekė.
Tačiau Kremliuje bijoma, kad
pripažinus Ukrainos Katalikų
Bažnyčią, sustiprės dar labiau
ukrainiečių
tautiškumas.
Oficialaus krikščionybės jubi
liejaus išvakarėse ukrainiečiai
turėjo atskirą konferenciją, pa
minėdami tą jubiliejų kaipo
ukrainiečių tautos įvykį.

Rusų tautiškumas
Gorbačiovas pareiškė tole
ranciją Bažnyčios veiklai.
Spauda skelbia, kad tai yra so
vietų bendruomenės laisvėjimas
ir palaikymas tos institucijos,
k u r i per 70 metų buvo
neigiama, be to. ir t ų 90
milijonų tikinčiųjų reikalų
supratimas. Tačiau „Šventosios
Rusijos" iškėlimas šia proga,
kaip žurnalistai užsienyje rašo,
yra rusų tautiškumo pabrėži
mas, kuris kitų taytybių priima
mas s k e p t i š k a i . Ateistinė
valstybė per 70 metų nepajėgė
iš „narodo" gyvenimo išmesti
religijos. Šiuo metu patriarchas
ir kiti Ortodoksų Bažnyčios
vadai jau viešai kritikuojami už
per didelį palankumą komunis
tinei vyriausybei. Ypač sovietų
i n t e l e k t u a l a i i r disidentai
pasako daug karčių žodžių
ortodoksų vyskupams.

Ukrainiečių minėjimai
Pranešama, kad ukrainiečiai
slapta minėjo krikščionybės su
kaktį savo koplyčiose ir bažny
tėlėse vakarų Ukrainoje. Pati
Ortodoksų Bažnyčia, nežiūrint,
kad dažnai kalbėdavo palankiai
už komunistus, Reuterio
žiniomis sugebėjo turėti ryšius
su Vatikanu, o taip pat ir su Pa
saulio bažnyčių taryba. Vati
kano delegacija, kuriai vado
vauja kardinolas Casaroli, šiuo
savo vizitu pradėjo naują erą
Bažnyčios gyvenime.

Kremliaus baimė

Maskvos patriarchas Pimenas
ir „visa Rusija", kaip jis pasakė,
giria Gorbačiovą už „perestroitariamai gydomi psichiatri ką" oficialiose kalbose. Kalba
nėmis priemonėmis.
ma, jog Gorbačiovas leis veikti
ir kitoms bažnyčioms bei religi
Milicija — visagalė
joms: baptistams, musulmo
Naujas įstatymas nedraudžia nams centrinėje Azijoje, armėnų
tikrą ar tariamą ligonį inter bažnyčiai ir graikų ortodok
nuoti į psichiatrinę be jos ar jo sams. Laukiama, kad mažiau
šeimos sutikimo. Pavyzdžiui,
kalbėjo Koriagin, šeima gali
K o r i a g i n patvirtino, kad
pasakyti, kad jų artimasis yra
p
a
s t a r u o j u laiku n e m a ž a i
sveikas ir kad jam nereikia psi
chiatrinio gydymo. Tačiau, jei kitaminčių buvo išleisti iš psi
milicija, jo bendradarbiai ar chiatrinių ligoninių, tačiau dar
kaimynai pasakys, kad jų apie 90 politinių ir sąžinės
įsitikinimu šis žmogus yra kalinių tebėra internuoti psi
psichinis ligonis, tai bus chiatrinėse. Pažymėtina, kad
pakankamas pagrindas jį iner- pats Koriaginas iškalėjo šešerius
nuoti į psichiatrinę. Milicija, metus darbo lageryje už tai, kad
pažymėjo Koriagin, visada gali išdrįso iškelti sovietų vykdomą
piktnaudžiavimą psichiatrijos
apkaltinti bet kurį žmogų, kad
mokslu. Dėl to jis buvo apkaltin
jįs esąs socialiniai pavojingas ir
tas sovietinės santvarkos šmei
dėl to turi būti gydytojų pri
žimu.
žiūrimas.

ALTO p i r m i n i n k a s Grožvydas
Lazauską^ .dešinėje, .'f-ikia Pabalti
jo laisvės pažymėjimą kongresmenui
Marty Russo Jungti n-o pabaltiečiu
komiteto vardu Washingtone.

- Klaipėdoje šiuo metu yra
200,000 gyventoju
- Kaune ir Vilniuje dvi dienas
lankėsi Peru parlamento nariai,
kuriems vadovavo Peru Kongre
so pirmininkas Lo-ado Stamburio.

PAVERGTOJE
LIETUVOJE
— Vilniaus komunistų „Tieso
je" plačiai aprašomas Punsko
lietuviu gyvenimas Lenkijoje.
Sakoma, kad Punsko valsčiuje
gyvena maždaug 4,600 žmonių.
Iš jų — 85% yra lietuviai. Ten
yra šešios lietuviškos mokyklos
— 2 keturmetės, 3 aštuonmetės
ir viena vidurinė. Jie turi
..Sūduvos" dainų i š šokių
ansamblį, moksleivių vokalinę
grupę su skudutininkais „Ulbonėlės", kaimo kapelą „Klum
pė", estradinį
ansamblį
„Punią", dramos būrelį. Sako,
kad kas septintas punskietis šo
ka, dainuoja arba groja meno
būreliuose.
— Erfurto komunistų dele
gacija buvo atvykusi į Vilnių
sustiprinti vokiečių ir lietuvių
komunistų bendradarbiavimą.
Jų lankymosi dienos buvo pava
dintos „Intenacionalinės drau
gystės švente".
— Kaune šiuo metu vyksta
Paveikslų galerijoje Lietuvos
žydų XVTI-XX amžių dailės pa
roda, kurią surengė M.K. Čiur
lionio dailės muziejus i r
Lietuvos kultūros fondo žydų
kultūros rėmimo grupė. Parodoje eksponuojami išeivių ir šių
dienų tapytojų bei grafikų,
gyvenančių Lietuvoje i r
užsienyje, kūriniai. Eksponuo
jama ir JAV gyvenančio Arbit
Blato kūryba.
-Lietuvos spaudoje skelbia
mas pasikalbėjimas su Jaunimo
teatro režisieriumi E. Nekrošiu
mi, kuris į klausimą, kaip
priėmė žiūrovai... a r greitai
pavyko užmegzti ryšius su
žiūrovu, ypač turint minty, kad
buvo sinchroninis vertimas,
atsakė: „Man atrodo, kad pa
vyko. Bet. aišku, mes neįpratę
prie tokios amerikiečių reakci
jos. Lietuvoj kai vaidinam, ar
ba kur kitur, tai žiūrovai yra
žymiai s a n t ū r e s n i , o čia
kažkaip mums buvo truputį
nelaukta tokia spontaniška
reakcija..."

Maskva. — Komunistų par
tijos vadovybė išleido slaptą
raštą, kuriame išskaičiuoja sa
vo kariuomenės klaidas Afga
nistane. Rašte, kuris buvo per
s k a i t y t a s visiems centro
komiteto nariams, sakoma, kad
iš pat pradžių buvo padaryta
klaida nutariant siųsti kariuo
menę į Afganistaną, tačiau vie
šai neleidžiama apie tai kalbėti.
To meto sovietų vadovybė gal
vojo, kad Afganistanas esąs jau
pasiruošęs pereiti į socializmą.
Slaptame posėdyje buvusios
minimos ir pavardės, kurie buvo
už karių siuntimą. Tačiau
nutarta viešai sakyti, kad tai
buvusi klaidinga partijos linija.
Vyriausybės laikraštyje „Izvestia" politinis komentatorius
Aleksandr Bovin rašo, jog pasiun
timas dalinių į Afganistaną
reiškia nutarimą naudoti jėgą
užsienio politikos vedime. Jis
taip pat kritikuoja viešai so
vietų nutarimą laikyti SS-20
raketas Europoje, kurios dabar
turi būti išvežtos ir sunaikintos.
Tie du dalykai, rašo jis, ir buvo
vyriausybės nutarta klaida
pavartoti jėgą būsimoje užsienio
reikalų politikoje, kas dabar
tinės vyriausybės laikoma jau
klaida.

Nežinia, už ką žuvo...
Sovietų mokslininkai susi
tikimuose su vakariečiais at
virai kaltina savo vyriausybę, o
ypač tuometinį Politbiurą, ku
riam vadovavo Leonidas Brež
nevas, miręs 1982 m. Sovietų
spaudoje pirmą kartą taip at
virai rašoma apie Afganistano
karą, nevengiant kritikuoti ir
dabartinį sovietų draugą prezi
dentą Najibullah. Sovietų
spaudoje, kad invazija į svetimą
kraštą buvo klaida, dar niekada
nebuvo taip rašyta. Sovietų
oficialieji pareigūnai praneša
žuvusiųjų šeimoms, kad jų
sūnūs mirė dėl nieko.

Ignalinos Jėgainės
kontrolė
Stockholmas.
Gynybos
tyrinėjimų valstybinis in
stitutas Švedijoje užregistravo
virš normalaus lygio padidė
jusią radioaktyvumo normą
Baltijos jūros rajone ir pranešė,
kad šį reiškinį sukėlė iš Ignali
nos atominės elektrinės Lietu
voje į atmosferą per dideliais
kiekiais išmetamos radioak
tyviosios liekanos.
Švedijos tyrinėjimų instituto
technikai pažymėjo, kad nuo
1985 m. iš Ignalinos atominės
elektrinės radioaktyvios lie
kanos gan dideliais kiekiais yra
išmestamos į aplinką pastoviai
keturis kartus metuose. Šių
i š m e t a m ų me džiagų radioaktyvumo lygis, pažymėjo švedai
technikai, yra dešimt tūks
tančių kartų aukštesnis už
betkurios Švedijoje veikiančios
atominės elektrinės visų metų
bėgyje pašalinamų liekanų ra
dioaktyvumo lygį.
Švedijos instituto technikai,
betgi, išreiškė nuomonę, kad
ryšium su Ignalinos atominės
elektrinės išmetamomis me
džiagomis atmosferoje padidėjęs
r a d i o a k t y v u m a s nesukelia
pavojaus žmonių sveikatai. Šis
reiškinys, tačiau, akivaizdžiai
paliudija, pažymėjo švedai
technikai, kad sovietai nesiima
tokių griežtų kontrolės priemo
nių kaip švedai branduolinių jė
gainių saugumo srityje.

— Lietuvoje bendrojo lavi
nimo mokyklų abiturientai
laike pirmąjį gimtosios kalbos ir
literatūros egzaminą. Lietuvių
dėstomąja kalba mokyklose
daugiau kaip 32,000 abiturien
tų rašė tokias temas: 1. Mai
ronio „ P a v a s a r i o
balsų"
žmogus, 2. Jėga gyventi ir iš
tverti, pagal P. Cvirkos apsaky
mą „Ąžuolo šaknys", 3. Kiek
vienai tautai jos kalba - didžioji.

— Kijevo miesto pavasario
šventėje gastroliavo „Lietuvos"
ansamblis. Festivalio baigia
majame koncerte atliko vokali
nę-choreografinę kompoziciją
„Šventė", kuriai muziką sukūrė
A. Bražinskas, tekstą parašė J.
Nekrošius, o choreografiją V.
Buterlevičius. Taip pat atliko
pamario krašto šokį „Rusnietis", muzika V. Juozapaičio ir J.
Lingio choreografija. Dabar
„ L i e t u v a " ansamblis tęsia
gastroles Moldavijoje.

Paruošimas narių ateities
įvykiams
Dar daugiau, kad kai kurie
Sovietų Sąjungas oficalūs
asmenys, kurie tuo metu daly
vavo
sprendime
užimti
Afganistaną, tebėra aukštose
pozicijose ir dabar, pavyzdžiui
dabartinis sovietų prezidentas
Andrei Gromyko, kuris tuo
metu buvo užsienio reikalų
ministerių. Kai kurie sovietų
žurnalistai sako, jog šiuos
reikalus reikia diskutuoti
viešai, kad vyriausybė dabar
išvengtų panašių dalykų. Tuo
pačiu atsargiai ušsimenamajog
Kabulo režimas gali b ū t i
musulmonų
partizanų
nuverstas.
Ši naujoji partijos laikysena
aprašoma partijos nariams
išsiuntinėtame žiniaraštyje,
įskaitant komunistų laikračių,
savaitraščių ir žurnalų redak
torius. Slaptuose partijų susi
rinkimuose tas raštas buvo
skaitomas nariams ir nurodoma
juo laikytis. Partijos nariai
klausinėjami apie tai atsisako
kalbėti, pastebėdami, kad juos
saisto disciplina išduodant pa
slaptis.
Partizanai laimi

Dokumente
pagrindinis
klausimas esąs, jog 1979 m.
Sovietų vyriausybės nesuprato
Afganistano reikalų. Dokumen
te nieko neminima, kad sovietai
prisidėjo prie afganų prezidento
Hafizullah Amin nuvertimo,
nuo ko ir prasidėjo sovietų krizė.
Dokumente taip pat nieko gero
nerašoma ir apie dabartinį
afganų komunistų vadą Na
jibullah, kuris yra partijos
vadas nuo 1986 m. Įdomiausia,
kad dokumente nekritikuojama
sovietų kariuomenė, bet tik to
meto vyriausybė.
Pačiame Afganistane, kaip
Reuterio agentūra rašo, parti
zanai jau laimėjo, užimdami
keletą naujų vietovių,ir politinį
sprendimą perleidžia Afganis
tano krašte esantiems opozicijos
vadams.

KALENDORIUS
Birželio 21 d.: Aloyzas Gonzaga, Demetrija, Ramūnas. Vasarė, Mėta.
Birželio 22 d.: Tomas Moras,
Laimutė. Sudargas. Paulinas
Nolietis.
ORAS
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28.
Temperatūra dieną 93 1.,
naktį 70 1.

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. birželio mėn. 21 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Caltfomia Ave., Chicago, III. 60629

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

ARBA ASPIRINAS, ARBA
ŠIRDIES ATAKA (30)
Širdies giltinės dalgį žymiai
atšipina pradieninė aspirino
tabletė: ji kasmet apsaugo
540.000 amerikiečių gyvybių.
Dar k a r š t a šiandieninės
medicinos tiesa
Naujausiais tyrimais remiantis
(dr. C. Lenfant. direktorius šio
krašto širdies, kraujo ir plaučių
instituto — the National Heart,
Blood and Lung Institute) tvir
tinama, kad imama pradieniui
viena 325 mg aspirino tabletė
padeda širdžiai kovoti prieš jos
arterijų sklerozės („atherosclerosis") galutinę stadiją: prieš
susidarymą kraujo krešulio priskretusioje arterijoje ir tuo būdu
jos spindžio uždarymą. Po to
širdyje seka ataka, o smegenyse
paralyžius (strokas).
Daugiau negu prieš 2300
metų, vadinamas Medicinos
Tėvu, graikas gydytojas Hipo
kratas (gimęs Cos saloje 460 m.
prieš Kristų) savo mokiniams
jau tada aiškino, kad karklo
(salix) žievės kramtymas
visiems, ypač gimdyvėms
palengvina skausmą. Daug
vėliau chemikai susekė karklo,
arba žilvyčio žievėje veiksmingą
skausmui prašalinti medžiagą —
aspiriną (salicilinę rūgštį:
acidum acetylosalicylicum).
Nuo karklo botaniško vardo
salix tapo iš jo žievės gauta
rūgštis taip pavadinta.
Aspirinas greitai tapo pačiu
saugiausiu ir plačiausiai varto
jamu vaistu visame pasaulyje ir
toks tebėra iki šių dienų. Jis
lengvina ne tik mažą gėlą, bet
ir yra pagrindinis vaistas
sunkiais sąnarių uždegimo
atvejais, kuriais negaluoja mi
lijonai žmonių.
Šių metų sausio mėnesį aspiri
nas įžengė į vaistų istoriją
pasipuošęs nauju žymeniu:
mediciniškas žurnalas „Nevv
England Journal of Medicine"
paskelbė, kad aspirinas padeda
išvengti didžiausio modernių
laikų sveikatai pavojaus —
širdies atakos. Dabar namuose

Širdies infarktas (atakos paseka): ne
gaudama deguonies širdies raumens
dalis sunyksta. Ataka gali būti mir
tina, kai didelė dalis širdies raumens
yra paliesta (tamsi vieta).
^

Viena širdies arterijų (kairioji*

laikomų mediciniškų spintelių
durelės varstomos aidi visame
krašte. Aspirino pirkimas nuo
stabiai pagausėjo. Ir nėra ko dėl
to stebėtis.
Šio krašto širdies ligų gydy
tojų sąjunga The American
Heart Association apskaičiuoja,
kad 1988 metais pusantro mili
jono amerikiečių susilauks šir
dies atakos. Iš jų daugiau negu
540,000 mirs. Dauguma jų mirs
net nesuspėję į ligoninę. Tą
baisų faktą kiekvienam mūsiš
kiui reikia turėti prieš akis, ne
žiūrint kokį užsispyrimą —
ožišką gyvenimą jis vestų,
nepaisant kaip jis pro šių dienų
medicinišką patarimą negir
domis praeitų, žygiuodamas vis
ir toliau sena, širdį žalojančia
vaga: dešra, kiauliena ir
taukais pagreitintai skretindamas širdies ir smegenų arteri
jas.
Todėl būtina dabar į aspiriną
kreipti reikiamą dėmesį: reikia
imti po vieną tabletę (325 mg)
aspirino pavalgius, kas antrą
dieną (ne k a s d i e n , kaip
ALVUDO dietoje pažymėta; tai
senesnis patarimas, dabar
reikia prisilaikyti dabartinio).
Su amerikiečių aršiausia
giltine — arterioskleroze ir jos
pasekme širdies ataka (ir stroku
smegenyse) dabar eina kova
visais frontais. Išmintingieji
laimi; paikieji pralaimi. Mes
visi gausinkime pirmųjų eiles ir
štai dėl ko.
Jau kelios dešimtys metų
amerikiečiai gydytojai prirašo
vaistus prieš pakeltą kraujo
spūdį („hypertension") — vieną
širdies atakos prišaukėjų. Dar
visai neseniai (o lietuviams šis
skyrius jau daug anksčiau tuo
reikalu pasitarnavo) milijonai
šio krašto žmonių sumažino
gyvulinius riebalus ir choleste
rolį savo maiste. Tuo būdu šie
abu širdies atakos prišaukėjai
(„risk factors") nustojo savo
jėgos kenkti daugelio amerikie
čių širdims, nes jų kraujuje
sumažėjo cholesterolio perviršis,
kuris yra stiprus sklerozės sukė
lėjas.
Nuo 1964 m. kai šio krašto vy
riausias gydytojas (Surgeon Ge
neral) paskelbė rūkymo žalą, vis
didėja skaičius nustojančių
rūkyti. Tuo būdu irgi sumažėjo
širdies atakos pavojus. O dabar
aspirino naudojimas kas antrą
dieną po vieną tabletę irgi prisi
deda prie širdies apsaugos nuo
atakos.
Taip šio krašto žmonių širdys
susilaukė geresnių laikų: per
paskutinį dešimtmetį amerikie
čių tarpe širdies atakų skaičius
sumažo apie 100,000. Toliau dar
labiau gerės širdžiai laikai, kai
aspirinas bus atitinkamai varto
jamas.

Širdies kraujagyslių liga gali būti lėta ir tyli širdies žudikė. Pakeltas
kraujospūdis, perviršis cholesterolio, rūkymas ir kiti sklerozės žadintojai (jų
yra velnio tuzinas) gali palengva sugadinti arterijas. Kai svarbi širdies arteri
ja užsikemša - širdies ataka po to seka.
A. Sveika arterija: ankstyvoje jaunystėje arterijų sienelės yra sveikos ir
del to pavojus širdies atakos yra labai mažas.
B. Sklerozė arterijos (atherosclerosis>: arterijos spindis yra susiaurintas
priskretimų atsiradusių dėl rūkymo ar cholesterolio perviršiaus.
C. Arterijos priskretimas: priskretimų plyšiuose sukreša kraujas. Priskretimas gali sulaikyti kraujo pritekejimą j širdi širdies arterija (coronaly artery)
Tada gaunasi širdies ataka.

K a z y s Jankauskas, prisilaikydamas
Alvudo dietos, sutvarkė savo kraują
per tris mėnesius.

Tinkamas aspirino
naudojimas
Ne kiekvienas gali valgyti
visokius valgius arba imti
įvairius vaistus, įskaitant ir
aspiriną. Nors aspirinas yra vie
nas iš saugiausių, labiausiai
pakeliamų ir plačiausiai varto
jamų vaistų, vienok prieš jį var
tojant reikia pasitarti su gydy
toju. Mat, ne kiekvienas gali
aspiriną saugiai priiminėti. Jis
gali sukelti pykinimą, vidinį
kraujavimą, paaštrinti skrandy
je esamą žaizdą. Jis gali šiek
t i e k padidinti paralyžiaus
(stroko) pavojų dėl kraujavimo.
Yra žmonių, kurie yra jautrūs
(alergiški) aspirinui. Tokie gali
apalpti (šokas) paėmę aspirino
nors ir mažą kiekį. Aspirinas
neduodamas vaikams sergan
tiems ar ką tik persirgusiems
kokia vaikiška liga — dėl
galimybės susirgti sunkia, kar
tais net mirtina Reye liga.

kovokime su skleroze ir jos
pasekme — širdies ataka.
Keiskime savo kreivą gyvenimo
vagą tiesesne. Visu šimtu pro
centų pildykime ALVUDO
dietą. Imkime aspirino po vieną
tabletę tik kas antra diena, kar
tu su 75 mg kasdien Dipyridamole vaisto. Stenkimės choles
terolį kraujuje sumažinti iki 130
mg%. Venkime gyvulinių rieba
lų ir cholesterolio. Tvarkykimės
su nutukimu, su pakeltu krau
jospūdžiu, su rūkymu. Gydykim
per saldų ir per rūgštų kraują.
Darbą laikykime išganymu, o
ne prakeikimu. Neužsisėdėki
me, ir dėl menkniekio nemany
kime, kad pasaulis griūva. Dau
giau tuo reikalu kitą kartą.
Pasiskaityti. Newsweek On
Health, Šummer, 1988.
KAIP KOKS IŠ KELIO
METASI l TAKELI

šitokią širdžiai nelaimę ati
tolinęs per
cholesterolio
sumažinimą. O, kad mažai ar
visai cholesterolio nevalgai
raudonos mėsos pavidale —
gerai savą širdį stiprini.
Dėl sumažėjusio hemoglobino
štai kas p a s a k y t i n a . Koks
kiekis jo buvo prieš ALVUDO
dietos naudojimą? Kaip išpildei
„centneriais" vaisių bei dar
žovių naudojimą? Tikriausiai,
kad ne. Tamsta lauki gerų
pasekmių, nedėdamas reikiamų
pastangų.
Juk geležis randasi ne vien
raudonoje mėsoje, kurios reikia
vengti tvarkant cholesterolio
perviršį. Gausiai geležies ran
dasi
ALVUDO
dietoje
patariamame maiste: mielėse,
slyvose, džiovintose vynuogėse
(razinkose), pilnų grūdų ruginė
je duonoje ir tokiuose javainiuose (cereals).
Išmingtingai naudokite AL
VUDO dietą — tai tik gerumą
apturėsite. Geriau tikru keliu
širdies sveikaton žygiuoti, negu
takelyje klaidžiojant širdies per
ankstyvos atakos susilaukti. Iš
mintingam to pakaks.

Klausimas. Turėjau savo
kraujuje perdaug cholesterolio.
Su ALVUDO dieta — apsieida
mas be raudonos mėsos jį
gerokai sumažinau, bet kraujas
kiek suliesėjo hemoglobinų —
per mažai jame geležies gavosi.
SVEIKAS IR SKANUS
Dabar aš nutariau imti valgyti
GRYBŲ, ŠPINATŲ
raudoną mėsą, kad mano krau
DIRBTINIŲ DEŠRELIŲ IR
jas gautų daugiau geležies. Juk
BALTYMŲ VALGIS
aš gerai padarysiu, ar ne?
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užpilti ant pakepintų špinatų su
grybais. Bamaišyti kol baltymai
sukeps. Valgoma su juoda
duona — plyta. Galima dalį
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superior, Suite 4 0 2
Valandos pagal susitarimą
T e l . — 337-1285

Atsakymas. Aišku, kad ne — Mėsą atstojantis Onos Kirvaiir štai dėl ko. Išmintingas tienės receptas. Du svarai
DR. UNAS A. SIDRYS
neapleidžia kelio dėl takelio: špinatų, vienas svaras grybų
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
K a b . tel. 471-3300; rez. 442-8297
cholesterolio perviršis yra (baltų-šviežių), tuzinas kiauši
2
6
3
6
W.
7
1
st
Street
VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
vienas labai stiprus sklerozės nių baltymų ir šešios dirbtinės
Priima trečiadieniais.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
prišaukėjas ir tuo pačiu širdies dešrelės („breakfast links").
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
atakai kelio ištiesintojas. Jo Darbas: Grybus ir špinatus sup
Susitarimui skambint 436-5566
Chicago, III. 60652
kiekio sunormavimas yra kiek jaustyti ir kukurūzų aliejuje
Pirm . antr, ketv ir penkt.
vieno mūsiškio kelias širdies pakepinti. Grybus prieš tai
pagal susitarimą
sveikaton. O turėti sveiką ar pavirinti vandenyje penkias DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liguistą širdį yra didelis skirtu minutes. Taip pat ir špinatus.
Cardiac Diagnosis, Ltd.
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
mas.
Marquette
Medical Building
Išplakti t u z i n ą k i a u š i n i ų
IR ODOS CHIRURGIJA
6132
S. Kedzie
Tamsta turėtum džiaugtis baltymų, pridėti kiek pipirų ir
(Augliai nuimami kabinete)
Minėti negerumai gali atsi
Chicago.
IL 60629
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms
rasti pas kai kuriuos per ilgesnį'
Tel
436-7700
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
laiką imančius didesnes dozes
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
T a i . 434-5649 (veikia 24 vai.)
aspirino. Alergija gali sudaryti
Pirm., a n t r , ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. S. PRASAD TUMMALA, M.D.
NĖRA DIDESNIO UŽ JĖZŲ
negerumų imant net ir mažai
SURENDER KUMAR, M.D.
Ofs. 735-4477;
aspirino. Gi, kas antrą dieną
KRISTŲ
Rez. 246-0067; arba 246-6581
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitar.mą
imant po vieną aspirino tabletę
DR. E. DECKYS
Yra žmonių, kurie mūsų apie save sakė: „Aš ir Tėvas
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ir dar pavalgius, nereikia bijotis
Namų 584-5527
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
Viešpatį *ėzų Kristų laiko esame viena" (Jn 10,30). . ,
virš minėtų negerumų.
DR.
ALGIS PAULIUS
EMOCINĖS LIGOS
Dievo apsireiškimas per Jėzų
išmintingu, savęs išsižadėjusiu
ORTOPEDINES
LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Kristų
yra
negirdėta,
neišsa
asmeniu,
dideliu
pranašu,
kuris
CHIRURGIJA
6
4
4
9
So.
Pulaski
Road
Visomis jėgomis reikia
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Dievo tiesą ir teisingumą skel koma Dievo dovana visų amžių
Valandos pagal susitarimą
vengti atakos
Tel. 925-2670
bė su dideliu autoritetu. Tačiau žmonėm, —kalbėjo Jonas Pau
DR. A. B. GLEVECKAS
1 1 8 5 Oundee Ave., Etgin, III. 6 0 1 2 0
toliau šie žmonės nenori eiti: jie lius II bendrosios audiencijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. 742-0255
Žinoma, visu savo elgesiu
netiki, kad Jėzus pats yra vien dalyviam. — Vis sąmoningiau ir
SPECIALYBĖ —*AKIŲ LIGOS
Valandos pagal susitarimą
žmogus turi kovoti su širdies
2655 W. 69 St
kartinė aukščiausia dieviškojo vis su didesniu dėkingumu tu
ataka. Aspirino vartojimas nėra
DR. L. D. PETREIKIS
Tel. 776-9691
apreiškimo viršūnė. Ir dėl to yra rime ją priimti. Ne be reikalo
pirm 12-2 v. p.p.; treč 12-2 v p.p.
jokia magija. Jis nėra priemonė
DANTŲ GYDYTOJA
Kristus sakė savo mokiniam:
penkt : 1-3 v. p.p.
9055 S. Roberte R d . , Hickory Hllls. IL
prieš visas ligas. Didžiausias pasirengę mūsų laikais atrasti
„Palaimintos akys, kurios regi,
3900 W. 95 St.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
pavojus gauti širdies ataką kitus vyrus ir moteris, kurie
Tel. 422-0101
Tel. 598-4055
ką jūs regite" (Lk 10,23). Atver
nori
viršyti
Jėzaus
Kristaus
ap
ateina iš rūkymo. Aspirinas
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
kime, — kvietė baigdamas Šv.
reiškimą.
Taip
kalbėjo
popiežius
nėra pakaitalas paliovimui
Kabineto t e l . — S82-0221
Tėvas, — atverkime savo akis ir
DR. FRANK PLECKAS
rūkyti. Norintis savo širdžiai Jonas Paulius II apie dvidešim
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
širdis, savo protą ir jausmus,
(Kalba lietuviškai)
čiai
tūkstančių
maldininkų,
da
padėti gintis nuo sklerozės turi
JOKŠA
OPTOMETRISTAS
kad galėtume kuo pilniau
lyvavusių
bendrojoje
audienci
nustoti rūkęs. Aspirinas irgi ne
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
VAIKŲ LIGOS
priimti visą Jėzaus apreiškimo
sumažins pavojaus apturimo dėl joje, Šv. Petro aikštėje, Romoje.
..Contact lenses"
6 4 4 1 S. Pulaski Rd.
Tokiem, ieškantiems Jėzui t u r t ą , k u r į m u m t e i k i a
2 6 1 8 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
nesitvarkymo su kitais širdies
Šventasis Raštas ir Bažnyčia,
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
atakos prišaukėjais: pakeltu Kristui lygių ar už jį didesnių
DR.
ALGIRDAS
KAVALIŪNAS
kad
tasai
turtas
vis
labiau
taptų
Dr Tumasonio kabinetą perėmė
kraujospūdžiu, per riebiu, per pranašų, norime priminti
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Šventojo
Rašto
liudijimą.
Štai
mūsų
dvasino
gyvenimo
širdiT. RAMA, M.D.
rūgščiu ir saldžiu krauju, užsisė
Nechirurginis išsiplėtusių venų
Specialybe — Chirurgija
ką
sako
laiško
žydams
autorius:
mi.
•»
hemoro'dų
gydymas
dėjimu, nutukimu...
2 4 5 4 West 71 st Street
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Paprastai, a?',irino tabletė „Daugel kartų ir įvairiais bū
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Valandos pagal susitarimą
—~"~~~———V a i : pirm . antr ketv ir penkt.
sveria 325 mi)'gramus. Paskuti dais praeityje Dievas yra kalbėPenkt..
antr . ketv ir penkt.
jes
mūsų
protėviams
per
prana
3 iki 7 v v. Tik susitarus
niai tyrimai nurodo, kad, norint
Reikalui esant atvažiuoju tr Į namus
šus,
o
galiausiai
šiomis
DIRBTINIS MAISTO
apsaugoti širdį nuo atakos,
DR. ANTANAS G. RAZMA
dienomis
jis
prabilo
į
mus
per
DR. JOVITA KERELIS
TIEKIMAS
pakanka imti aspirino vieną
Specialyoe — Vidaus ir plaučų ligos
Dantų Gydytoja
. NENUTRAUKTINAS
2636 W . 71st. St.. Chicago, III.
tabletę kas antra diena (anks Sūnų" (1,1-2). Taip, Dievas
2659
W
59th St . Chicago. IL
Tel.: 436-0100
mum
kalbėjo
per
Sūnų:
per
savo
čiau buvo patariama imti kas
Tel. 476-2112
1 1 8 0 0 Southvvest Higrmay
amžinąjį
Sūnų,
kuris
yra
vienos
Apie 100 teologų bei etikos
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL
dien). Jis trukdo krešuliams
Palos Heights. III. 60463
prigimties
su
Tėvu.
Jeigu
Die
Tel. 598-8101
specialistų,
priklausančių
Medi
(312)361-0220
(312)361-0222
susiformuoti priskretusioje
Vai pagal susitarimą
širdies (ir smegenų) arterijoje. vas, atėjus laiko pilnatvei, į mus ciniškai nepajėgiųjų bei luošųjų
DR. LEONAS SEIBUTIS
prabilo per savo Sūnų, vai reiš nacionaliniam teisiniui centrui
Aspiriną galima imti papras
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159
kia, kad Jis į mus prabilo (National Legal Center for the
PROSTATO
CHIRURGIJA
t o s tabletės pavidale ar
DR. P. KISIELIUS
„galutinai". Tai reiškia, kad Medically D e p e n d e n t and
2
6
5
6
W.
63rd
Street
apdengtoje („coated") formoje.
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS
Dievas drauge su savo Sūnumi Disabled), Terre Haute, Ind., pa
Vai antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p.p.
1 4 4 3 So. SOth Ave., Cicero
Apdengtoje formoje jis praeina
Šešt pagal susitarimą
mum padovanojo viską. Kilimas reiškė, kad tiek moraliniais,
Kasdien 1 iki 8 vai vak
n e p a k i t ę s pro skrandį ir
Kabineto t e l . 776-2880. rez. 448-5545
aukštyn per ką nors kitą čia jau tiek ir teisiniais pagrindais yra
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai popiet
nesukelia ten negerumų. Neu
nėra galimas.
neleistina sulaikyti dirbtinį
NANCY STREITMATTER, M.D.
DR. IRENA KURAS
tralizuotas („buffered") aspiri
Apaštalas
šv.
Jonas
savo
maisto
ar
vendens
tiekimą
KŪDIKIŲ
IR
VAIKŲ
LIGOS
KARDIOLOGE
nas yra sujungtas su rūgštį neu
SPECIALISTĖ
Evangelijos
prologe
skelbia:
negalintiems
pareikšti
savo
2
4
5
4 VV. 7 1 S t r e e t
tralizuojančia medžiaga ir tuo
MEDICAL BUILDING
„Dievo
niekas
niekada
nėra
norą,
nemirštantiems
pacien
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
būdu yra sumažinamas pavojus
3 2 0 0 W. 81 st Street
matės,
tiktai
viengimis
Sūnus
tams.
V
a
l
a
n
d
o s p a g a l susitarimą
kraujavimo iš skrandžio glei
Kabineto t a i . RE 7-1168;
—
Dievas,
Tėvo
prieglobstyje
Rezid.
385-4811
Tuo pareiškimu, atspausdintu
vinės. Dabar aspiriną ims par
E D M U N D S VIŽINAS, M.D., S.C.
davinėti kalendoriniuose įpaka esantis, mums jį apreiškė" (Jn šios organizacijos leidinyje, jie
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
vimuose (calendar packs). Bus 1,10) Jėzus iš Nazareto nuo pat priešinasi neseniai padarytiems
DR. S. LAL
Kalbame lietuviškai
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
lengviau atsiminti, kada aspi savo viešo pasirodymo pradžios vietinių teismų sprendimams,
6165 S . Archer Ave. (prie Austm)
2454 W. 71 st Street
visu aiškumu skelbė šią tiesą kuriuose buvo leista dirbtinį
riną kas antra diena imti.
Valandos pagal susitarimą
434-2123
apie save ir ją neabejotinai maitinimą bei girdymą sulaiky
Tel. 585-7755
Nepamirština tiesa, kad
Pirm 2-7 Antr ir
paliudijo savo darbais. Savo ti. Jie rašo: „Maistas bei skysčiai
ketv
9-12
Penkt
2-7
plačiai nuo skausmo naudo
JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS
žinojimą jis sėmėsi ne iš knygų, yra visuotiniai būtini gyvybės
jamas Tylenol neapsaugo nuo
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Kab.
t
a
i
.
LU
54)348;
Rez.
PR
9-5533
ne iš kitų pranašų ar išminčių, išlaikymui ir paprastai gali būti
Priklauso Holy Cross ligoninei
širdies atakos: jis neatstoja
DR. FRANCIS MAŽEIKA
bet pats iš savo esmės, iš savo tiekiami, neapkraunant tomis
2700 W. 43 St., Tel. 927-3231
aspirino tam reikalui naudo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kalbame lietuviška'
dieviškos prigimties, kuri buvo naštomis, kurios yra suristos su
jimo.
4255 W . 63rd St.
Vai pagal susitarimą p»rm . antr
nedalomoje vienybėje su Dievo agresyvesnėmis gyvybės išsau Vai pagal sus<tarimą pirm ir ketv 12-4
Išvada. Visomis jėgomis ir
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v
Tėvo prigimtimi. Juk jis pats gojimo priemonėmis".
. 6 - 9 . a n t t . J 2 - 6 . penkt '.0-12. 1-6
t
visomis galimomis priemonėmis
-L**.

NEPRIKLAU SOMYBĖS
MINĖJIMŲ SVARSTYMAI

Pravertomis burnomis šnekant

LIETUVOS
KOLEKTYVIZACIJA
Vilniuje leidžiamas humoro
laikraštis „Šluota" (Nr. 6,1988)
rašo, kad per pastaruosius dve
jus metus Lietuvoje padaugėję
gerklių susirgimai Tai atsitikę
dėlto, kad „glasnost" (viešumo)
laikais žmonės, ligi šiol buvę
užsičiaupę, vengę kalbėti ir
tylėję iš baimės, dabar pradėję
šnekėti atviromis burnomis.
Ypač pasidarę atviresni rašy
tojai, žurnalistai, kultūrininkai.
Bet šnekesni ir partiečiai, net
buvę stribai, kuriuos mes visus
laikėme kietais stalinistais.
Okupantų spaudoje, ypač
„Komjaunimo tiesoje", „Litera
tūroje ir mene", „Valstiečių
laikraštyje" ir net išeiviams
skiriamajame „Gimtajame
krašte" ligi šiol neįprastu būdu
labai atvirai keliamos ekolo
ginės, kolektyvizacijos, gamto
vaizdžių bei sodybų naikinimo,
griaunamų — naikinamų kultū
ros paminklų problemos.
Ginamos lietuvių kalbos teisės
mokyklose, įstaigose, susirin
kimuose. „Atviromis burnomis"
kalbant, paliečiami ir masiniai
gyventojų trėmimai, žudymai.
Apie tai šį birželio mėnesį mūsų
spaudoje buvo daug rašyta, ci
tuota iš jų spaudos.
Šiuo kartu kiek sustosime
prie žemės bei ūkių nusavinimo
— atėmimo ir Lietuvos valstie
čių prievartinio suvarymo į
kolchozus bei sovchozus. Paskai
čius sovietinę spaudą, išaiškėja
mums jau gerai žinoma tiesa,
kad kolektyvizacija buvo įbruk
ta labai žiauriomis priemo
nėmis. Kaip tai iš tiesų buvo —
tekalba patys sovietiniai rašy
tojai bei publicistai. Įvykių liu
dininku pasikviečiame rašytoją-publicistą Romą Sadauską
(gimusį 1938 m. Marijampolėje),
komunistų partijos narį nuo
1972 metų.

kad šeimininkas parodytų pylia
vų kvitus. Tų kvitų ilgai ieško
ti nereikdavo, nes juos vis rodyk
ir rodyk, ir vis kas nors juose ne
gerai, vis ko nors negana, o ko,
vienas Dievas žino, nes aiškin
davo nesava kalba, vis rusiškai,
vargingai laužydami savo liežu
vius, tos nesavos kalbos dar
patys gerai nepramokę. O kad
ir kaip aiškintų, vis tiek geriau
nebūtų, nes pyliavos tam ir
sugalvotos, kad jų niekada
nesupiltų. Supilsi tiek, kiek pri
dera, pagal ūkį, atneš priedą:
supilsi tą priedą, reikalaus dau
giau. Vieni pylė ir pylė, įma
nydami žemę ir patys save
išsunkti, kiti numojo ranka: ir
vieni ir antri vienodai blogi, ir
vienus ir kitus vienodai gąs
dina: ,Siberija arba kolūkis!"
Taip jau buvo, kad gretino
bausmę su laime, kurią žadėjo
per kolūkius, bet iki tos laimės
buvo tiek, kiek ir iki Sibiro.
Sunku buvo žmonėms, varu nu
varomiems nuo žemės, neleng
va buvo ir tai žemei, atitekusiai
visiems ir niekam, apleistai ir
daugsyk pragertai".

„Literatūros ir meno" savait
raštis per keiis šių metų nume
rius tęsiniais paskelbė jo ilgą ir
įdomų rašinį „Kelionė iš Baltašiškės į Kučiūnus". L. ir M. Nr.
22 jis rašo apie rusų Anatolijų
Goborovą, kolchozo pirmininką,
kuris nenorįs „persitvarkyti"
pagal Gorbačiovo nuostatus,
sakydamas: „Prie Stalino buvo
viskas aišku. O kai aišku, tai ir
n e s u n k u " . R. Sadauskas:
„Tada, prie Stalino, jis neturėjo
nė dvidešimties metų. Atvyko
pas mus, galima tarti, savo žu
vusio tėvo pėdom: vyresnįjį
Goborovą, čekistą, keturias
dešimtaisiais partija pasiuntė iš
Baltarusijos į Lietuvą stiprinti
jaunos tarybų valdžios. Jaunes
niajam Goborovui to daryti jau
nereikėjo, nes buvo po karo ir po
to, kai žmonės nustojo tikėję
amerikonų pažadais. Prasidėjo
kolektyvizacija, kaip rodoma
kino filme, švito ,aušra prie
Nemuno', arba, kaip pasakė
poetas, prie to paties Nemuno
kaime dainas apie laimę daina
vo lietuviai giliai ir iš širdies..."
A. Goborovas turėjo sukurti
kolchozą Lazdijų apskrityje,
būtent, prie Nemuno prigludu
sioje vietoje su pietiniu
pakraščiu. O aš pamenu Ana
tolijų jauną ir linksmą, su šau
niai pakreipta pilote ant galvos
ir automatu per petį, tokių pat
jaunų ir iš šaunių pramuštgal
vių būrio prieky. Pasirodydavo
jie kieme netikėtai ir staigiai,
pasklisdavo kas po tvartus, kas
po daržinę ar klėtį, paskui
sugužėdavo trobon, jau peržengę
slenkstį kažkodėl klausdavo, ar
galima; susėdę kas kur, pasista
tydavo tarp kelių automatus,
šluostydavosi pilotėm nuo
kaktų prakaitą ir reikalaudavo,
\

ABDIKUOS PRINCAS ČARLIS?
K. BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e

Birželio 1 d. Seklyčioje įvyko
Lietuvos F r o n t o Bičiulių
sušauktas
susirinkimas,
kuriame kalbėti buvo pakvies
ti du Sibiro Gulago kankiniai —
Vytautas Skuodis ir Povilas
Vaičekauskas. Klausytojų buvo,
bet galėjo būti ir daugiau, nes
tema, kurią abu kalbėtojai lietė
yra labai aktuali ir svarbi mūsų
didžiausios tautinės šventės
reikšmei.
Abu šios dienos kalbėtojai,
turėję jau ne vieną progą daly
vauti ir būti kalbėtojais Vasario
16 d. minėjimuose, išreiškė savo
asmeninius
įspūdžius
ir
nuomones tos šventės minėjimų
linkme.

Rašinio autorius ragina skai
tytojus prisiminti minėtas ir
kitas aplinkybes, kuriomis buvo
kuriami kolchozai. 0 kokia
laimė kolchoze? R. Sadauskas:
„Gražus buvo to ūkio (kolchozo)
vardas — Dainava, bet ūkis kaž
koks nelaimingas, niekaip neišsikapsnoja iš atsilikimo, o dar
ir apsisarmatijęs per visą kraštą
neužmirštamai. Neįmenama pa
slaptis, kaip žmonių bend
ruomenei ilgus metus galėjo va
dovauti stambiausio masto
vagis ir atviras despotas, tyčiojęsis iš tos bendruomenės ir iš
kiekvieno jos nario atskirai".
O A. Goborovas, senos gvar
dijos kareivis. Iš tėvo paveldėjęs
čekisto būdą,prieš nieką nesi
lankstė, dantimis išlupdavo
tai,kas jam ar jo ūkiui priklau
so, reikalinga ir niekad nėjo į
negarbingus sandėrius nei su
kitais, nei pats su savimi...
Nepadarė gėdos jis pirmajai
savo tėvynei — Rusijai, kur
gimė, toks gražus išaugo ir iš
kur paskui žuvusį tėvą atvyko
padėti mums. Čia s u t i k o
moterį, žmoną ir motiną, kuri
jam pagimdė ir išaugino pulką
sūnų, taipogi garbingų vyrų.
Jiems Lietuva ne tik tėvynė, bet
ir gimtinė. Ir kalba jie ne tik
dzūkiškai, o ir grynai lietu
viškai, išmokę tai iš motinos, ki
tų žmonių ir knygų".

Prievartinė kolektyvizacija
Lietuvos žmonėms neatnešė nei
naudos, nei laimės. Taigi dabar,
Gorbačiovo gadynėje, pagal R.
Sadauską: „Vėl siūloma dirbti
žemę kas sau — atsirėžk jos kiek
nori, šeimininkauk; vėl genami
gyvuliai iš didžiųjų mechanizuo
tų fermų į vienkiemių dien
daržius, primityvius tvartus".
Bet „ar taip jau seniai čia
viskas dėjosi atvirkščiai: pa
bandyk laikyti antrą gyvuliuką,
perkelk per žingsnį pagaikštį,
įkastą prie tavo arų ribos... Kur
tai teisybė, įrodinėta ne tik
gražiuoju, dešimtmečiais įkalta
į galvas žmonėms, kurie su
čiaupę lūpas tylėjo ir nelyginant
laukė šito persitvarkymo, kaip
laukiama pavasario sunkią ir
užsitęsusią žiemą — vis tiek
ateis".
Šiandieną dar sunku pasaky
ti, koks tas M. Gorbačiovo „pa
vasaris" bus Lietuvos žmonėms,
kolchozininkams. Gal netrukus
pamatysime.
b . kv.

JADV. DAMUŠIENĖ

datūrai balsų tai nemažai prisi
gaudę sau per mūsų Nepriklau
somybės minėjimus".
Po šių dviejų kalbėtojų pasipy
lė klausimai, nuomonės, ir klau
sytojų svarstymai liečiantys Va
sario 16 d. minėjimus. Disku
sijos buvo labai gyvos ir labai
atvirai pasisakyta, kodėl tokia
nenormali situacija yra mūsų
lietuviškoje veikloje. Kalbėjo
Danguolė Valentinaitė, Jadv.
Damušienė, Jarmala,' dr. P. Ki
sielius, prof. K. Ėringis, Br. Nai
nys ir abu paskaitininkai.

Tai klausimas, kurį stato Kanados miškakirčius, kur jis
vokiečių spauda po įvykusios jiems kalbėjo apie ieškojimą
nelaimės Šveicarijoje, kur snie ramybės žmogaus viduje. Tuo
go lavinoje žuvo jo draugas maj. tarpu miškakirčiai laukė trum
H. Lindsay, palikdamas kūdikio pų sakinių apie jų sunkų darbą.
laukiančią žmoną. Dienraščiai,
Apmąstymui savo vidinio gy
pasiremdami anglų laikraščiais,
venimo
jis buvo pasikvietęs 81
sako, kad karalienė Elzbieta II
m.
tyrinėtoją
ir mąstytoją Sir
tuoj pat pasišaukė 39 m. sūnų,
padiktuodama jam eilę sąlygų. Lauręns van der Post. Su juo jis
Mat Čarlis prisipažinęs dalinai du kartus buvo pasitraukęs į
Afrikos dykumas, ieškodamas
šios nelaimės kaltininku.
gyvenimo prasmės. Po pirmos
Anglė psichologė sako, kad išvykos sir Laurens televizijoje
Čarlis gali susilaukti sunkių pasakė, kad princas turėjo dva
depresijų. Esant tokioms naujie sinį atsinaujinimą.
noms, britai pradėjo gvildenti
Čarlis ieško ryšio su mi
naujo karaliaus klausimą,
rusiais, rasdamas pagalbą pas
ieškodami kandidatų. Pirmas į
spiritistus. Jis pasakojo savo
karaliaus sostą yra jo vyriausias
žmonai, kad viename pokylyje
sūnus Viliamas. Bet jis penke
rių metų, o karūna jam gali būti mirusio dėdės Mountbatten
uždėta esant tik 18 metų. Tam namuose jis jautęs dėdės norą
laikotarpiui reikalingas re jam rodyti kelią. Vėl Hamptono
gentas — princesė Anna arba rūmuose jis matęs savo protėvį
princas Andrius. Karalienės Henriką VIII.

priklausomybės minėjimo metu
vis dėlto neturėtų būti dėko
jama kas ką dirbo ar atėjo, nes
tokiai dienai ruoštis, dirbti ir
ateiti į minėjimą yra visų mūsų
tautinė pareiga".
Jis apgailestavo, kad Chicagoje nepajėgiama susiburti
vienam dideliam minėjimui
visiems kartu. „Šios dienos
paminėjime turime sutilpti
pilnai visi po vienu stogu, kurie
tą dieną branginame", o pačias
Buvo siūlyta nupirkti ameri
a u k a s k a m skirti, palikti
kiečių
spaudoje, vasario 16 d.
kiekvieno asmeninei nuožiūrai,
specialiai t a m reikalui skirta proga vieną puslapį Lietuvos pa
tvarka.
dėties pagarsinimui tarp ameri
Prof. V. Skuodis, k u r i a m
Labai sveikintinas ir pras kiečių. Kiti manė, kad tai būtų
šiemet jau teko pirmą kartą ne mingas Vasario 16 d. paminėji per išlaidinga, o rezultatai būtų
viename minėjime dalyvauti mas yra vigilija. Gerai suor tie patys kaip iki šiol — be jokių
kalbėtoju, labai detaliai at ganizuotas toks budėjimas mies žymesnių atgarsių. Visi
pasakojo ką buvo matęs ir k a s to centre tampa garsinimu prisipažino, kad minėjimų
„krito akin" — nuo vėliavų ^ m u s ų tautos priespaudos sve- rutina yra labai nepatraukli ir
įnešimo iki vėliavų išnešimo timųjų tarpe. Tokia vigilija, tik reikia siekti visapusiškos koky
Visų minėjimų forma vienoda. gausesnė kaip šiemet vykdyta bės minėjimo programoje. Kai
Gal tad ir skundas, kad jauni miesto centre, būtų dar vienas kurie dalyviai labai atvirai ir
mas nesidomi ir nesilanko mi lašas ant to mūsų vargais skaudžiai pasisakė, kiek buvo
nėjimuose, y r a šitos vienodos ir kalamo akmens.
bandyta siekti vieningo darbo,
nusibodusios formos priežastis.
K i t a s kalbėtojas Povilas viskas baigdavosi akligatvyje".
Rengėjams reikia ieškoti naujų V a i č e k a u s k a s , daug metų
P. Vaičekauskas mano, kad
formų perduoti šios dienos gilią kalėjęs Sibiro Gulage, palygino Vasario 16-tos minėjimui reikia
reikšmę ir svarbą mūsų tautai. čia vykstančius minėjimus su pradėti ruoštis jau nuo vasario
Prof. Skuodis iškėlė k a i artimųjų
tarpe
švęstais 17 d. Matoma, kad po didelių re
k u r i u o s m o m e n t u s , k u r i e minėjimais Lietuvoje ir Sibiro zoliucijų, po visų programų mes
vyksta minėjimų metu, kaip ne taigose. „Čia trūksta dva išsiskirstome iki kitų metų ir ki
tinkamas pinigų rinkimas, dar singumo i r nesistengiama tais metais mes vėl susirenkam
paruoštame
programai nesibaigus, turėtų įtraukti dvasines jėgas į minėji a n t greitųjų
būti iš salės išjungtas, aukoms mų reikšmę ir prasmę, o Nepri minėjime, o taip neturėtų būti.
rinkti rasti kitą tvarką. Kalbė klausomybės minėjimas tai yra Po metų mes turėtume duoti
tojas m a n o , kad d ė m e s y s mūsų gyvenimo žaizda. Tai nėra apyskaitą, ką esame padarę
savanoriams yra labai nedi pasilinksminimo diena. Minėji savo broliams, kovotojams Lie
delis, „atsiperkamą" gėlyte ir mams trūksta kokybės. Į minėji tuvoje, ir kiek pasistūmėjome
pavarde, o vis dėlto tiems, kurie mus reikia kviesti gerus kalbė arčiau savo siekiamo tikslo. Jis
savo gyvybe pavojun statė, kad tojus, gilius patriotus, kurie ir siūlė ir vasario 16 d. proga
mūsų tauta būtų laisva ir galė savo žodžiu ir turiniu uždegtų transliuoti į Lietuvą gilų ir dva
tų džiaugtis valstybine nepri visų širdis darbui ir aukai Lie singą žodį, stiprinantį Lietuvos
klausomybe, reikia daugiau tuvos reikalams". Ir poetai, kovotojus. Buvo pasisakyta, kad
dėmesio. Kitas atvejis, kuris k u r i e kviečiami programai trūksta išradingumo minėjimų
buvo m a t y t a s minėjime — atlikti savo poetiniu žodžiu, eigai, kad reikia siekti vieno ir
premijuojami vaikų rašiniai gerai išsakytu, turi stengtis pa vieningo minėjimo, nes viskas
apie Lietuvą. Šituo atveju siekti giliausius žmogaus jaus yra įmanoma, jei yra noras ir
reiktų nevien vaikų pavardes mus. Mums reikia įsisąmoniji- pastangos tikslui.
skelbti, bet svarbu paskaityti mo, ką a diena mums reiškia,
Jei tokių dviejų skirtingų
premijuotų rašinių svarbesnes kam jx mus įpareigoja, kad pasaulių „valdovai" — Reair stipresnes minties ištraukas, įgytume ryžto dirbti savo ganas ir Gorbačiovas ieško kelių
kad minėjimo dalyviai galėtų broliams, kovojantiems už tau ir eina prie susitarimo žmonijos
pajusti tų vaikų supratimą ir tos laisvę, kad nelauktume labui, kodėl mes tos pačios
meilę savo tėvų ir tėvukų žemei. „glasnost" Lietuvoje, o kovo tautos vaikai nesutariame di
Viename minėjime teko patir tume ir dirbtume Lietuvos džiausios ir svarbiausios mūsų
ti, kad buvo uždrausta kori suverenumui atgauti. „Iš nieko tautos dienos proga,o artėjant
doriuje, einantiems į minėjimą, nelaukime, kad už mus dirbtų", tai šventei pradedama renginių
platinti knygas. Kodėl? Gerai — sakė Povilas Vaičekauskas, — ir datų „kova" ir tarporganizaknygai išeiti iš tamsios dėlės į mes turime patys dirbti ir ciniai „apsišaudymai" tautos
dienos šviesą tai viena iš geriau kovoti. Visi krašto politikai, šventės proga tai lyg būtų mūsų
sių progų. To jokiu būdu nerei kurie ateina Vasario 16 d. pas Nepriklausomybės „fireworks".
Žinoma, buvo balsų, kad, jei
k ė t ų d r a u s t i . P r e z i d e n t o mus gražiai pakalbėti (ir kalba
nėra
įmanoma susitarti dėl vie
Reagano deklaracijos skaitymas jau 40 metų) mažai padėjo mūsų
yra lyg nuvertinamas, jei ji skai- tėvynės nepriklausomybės atga ningo minėjimo, tad neverta ri
toma paskutinioji.
„ N e - vimo reikalui, bet savo kandi kiuotis su pažeme slenkančiais

favoritu yra Andrius, gudrus,
praktiškas, artimas gyvenimo
tikrovei. Tai savybės, kurių
trūksta Čarliui.
Gan plačiai kalbama, kad
Čarlis visuomet ieškojo pavojų.
Šokant su parašiutu jo kojos
įsipynė į virves, krito galva že
myn. Žaisdamas polo krito nuo
arklio; su malūnsparniu buvo
priverstas visiškai netikėtai
nusileisti ne vietoj.
Kam reikalingi šie visi įvykiai
— nelaimės? Londono „Sun"
rašė, kad Čarlis nori nuo savo
pečių numesti išlepinto princo
vardą ir įrodyti vyriškumą.
„Frankfurter A l l g e m e i n e "
pažymėjo, kad daugelis britų jį
laiko ,.žaliu
lepūnėliu".
Nežinau, iš kur „Bild am Sonntag" žurnalas paėmė trumpą
žinutę iš jo viešnagės pas

ir drąsiai eiti į tikslą ir ignoruo
ti tuos, kurie nesugeba supras
ti minėjimo reikšmės ir pras
mės, o siekia tik savo organiza
cijos ar asmens pagarsinimo.
Šiam įdomiam susirinkimui
vadovavo dr. Ant. Razma.
Kažin ar nevertėtų pasvars
tyti visų šių keltų minčių šiame
susirinkime, apsvarstyti esamą
padėtį mūsų gyvenime, kol dar
yra laiko iki kitų metų
minėjimų sueiti visų „veiksnių"
atstovams ir kalbėtis, ir kal
bėtis, ir kalbėtis iki galutino su
sipratimo, nes nieko nėra
neįmanomo, jei yra nuoširdus
tikėjimas į siekiamą bendrą ir
labai mums visiems brangų
tikslą.

Pereitą vasarą Čarlis pralei
do tris dienas nuošalioje saloje,
gyvendamas pas mažažemį ūki
ninką, sodindamas bulves, kas
damas durpes ir dėdamas iš
akmenų sienas laukuose. Labai
dažnai atostogų metu jis pasi
traukia nuo šeimos, pėsčias
keliaudamas kalnuose, Škotijos
pelkynuose. Tik oficialiuose pri
ėmimuose jis valgo mėsą. Ne
vieną kartą princas yra išsi
taręs, galįs maitintis tik riešu
tais, kaip rytų filosofai.
Čarlis taip pat prisipažino,
kad savo ūkyje Highgrove ji;?
kalbasi su augalais „Jie man
kaip vaikai. Aš bėgu darže ir
' žiūriu, ar jiems gerai sekasi. Ir
aš kalbu su jais. Tam tikra
melodija jie man atsako. Jiems
nudžiūvus — man būna labai
liūdna".

LABIAUSIAI SKAITOMA
KNYGA
Šventasis Rastas visada buvo
ir dabar yra labiausiai pasaulyje
skaitoma knyga. Kaip praneša
pasaulinė biblinė sąjunga, nuo
Šventojo Rašto pirmojo spaus
dinto leidimo pasirodymo
15-ame amžiuje iki šių dienų,
Šventasis Raštas ištisai arba da
limis buvo atspausdintas 1884
kalbomis ir tarmėmis. Pilni
Šventojo Rašto leidimai pasiro
dė 303 kalbomis.Šventasis
Raštas buvo ištisai arba dalimis
a t s p a u s d i n t a s 537 Afrikos
kalbomis, 470 Azijos kalbų,
288-iomis Okeanijos tautų kal
bomis ir 186£uropos kalbomis.

laikė pas save mums skirtą dovaną — Montello mies teliuose pasimaišom mes. lietuviai vasarotojai,
telio jo paties tapytą paveikslą, kurį maždaug 15 metų amerikiečiai neužmiršta papasakoti apie lietuvį daili
praėjus parsivežiau į Washingtoną ir dabar jis pagar ninką, kuris pateko į laikraščio puslapius. Ir mums
biai kabo, puošdamas mano darbo kambario sieną.
malonu, Jonas Kelečius reprezentuoja lietuvio kūry
„Tada Wisconsine ir paklausiau: — Tave žavi binį genijų..."
abstraktai, e man atrodo, kad kiekvienas vaikas galėtų
Kartą nuvykom į VVisconsin Delis, už maždaug 30
VLADAS RAMOJUS
abstraktą nupiešti.
mylių nuo Harrisvillės, pasižiūrėti jau visoje Amerikoje
— Ir aš taip galvojau, — atsakė Jonas, — bet kai išgarsintos to vardo turistinės vietovės ir tarp uolų
II
įstojau į Chicagos meno institutą, pats pamačiau, kaip įrengtame amfiteatre indėnų atliekamos programos.
„Jonas Kelečius kilimo iš Obelių. Jaunystėje jis sunku abstraktą nupiešti. Nuo tada man abstrak- Apie tai viena proga „Drauge" rašiau:
piešdavo akvareles. Iš ten taip pat kilęs ir dažnaiObelių tas tapo pačiu aukščiausiu menu.
„Tame amfiteatre telpa 2,200 žmonių. Visi bilie
apylinkėj atostogaudavęs Lietuvos meno mokyklos įkū„Kai dailininkė Dalia Juknevičiūtė-Mackuvienė tai iki vieno buvo išparduoti. Pati programa folklorinė,
rėjas, dailininkas Justinas Vienožinskis. Jis pamatęs atėjo naujų paveikslų pasižiūrėti ir tarp kitų Jono spalvinga. Labai dėkingos pačios gamtos sukurtos
Kelečiaus nupieštas akvareles, ragino stoti į meno darbų kabojo ir jos vyro poeto Algimanto Mackaus dekoracijos. Milžiniškos uolos gilioje dauboje įrengta
mokyklą. Vėliau gyvenant V. Europoje jį kvietė į meno abstraktas, pagalvojau, kad mūsų kultūros istorijoje pati scena. J viršų kyla kita uola ir joje lanku eina
mokyklą Freiburge ir dailininkas Vytautas K. teatras yra davęs ne vieną dailininką: Romą Viesulą, suolai žiūrovams.
Jonynas. Bet kol „Atžalyno" vienetas tvirtai laikėsi, Algį Kurauską, J. Akstiną ir dabar Joną Kelečių,
„Programoje šokiai, dainos, akrobatika, imitacijos.
Kelečius visas savo jėgas atidavė lietuviškam teatrui, netrukus pasirodysiantį čikagiečiams su savo pirmąja Tautiniai kostiumai, orkestras, skambalai, įvairiaspal
Vėliau jau Chicagoje įstojo į meno institutą. Ir koks individualia paroda..."
vės Šviesos — tai efektai, kurie šiai palyginus nuobo
malonus sutapimas: J. Kelečiui esant netoli meno
1963 m. rugpjūčio mėn. reportaže iš Harrisvillės, džiai programai suteikia įvairumo ir net iškilmingumo.
studijų pabaigos, Chicagoje vėl atsikuria šiuokart šalia kitko rašiau: „Malonu čia atostogauti tarp ežerų. Programa, kaip minėjau, folklorinė. Bet, kaip tą pačią
aktorės Birutės Pūkelevičiūtės vadovaujamas .Atžaly uolų ir miškų, kur tave supa jauki laukų ir gamtos programą stebėjusi dailininkė Dalia Juknevičiū
no' teatras ir Kelečiui vėl t e n k a grįžti į sceną ne vien ramybė. Ypač daug įdomių gamtos vaizdų čia drobėje tė-Mackuvienė pastebėjo, šokių metu smėlyje
kaip aktoriui, bet ir kaip dailininkui-dekoratoriui. užfiksuoja įvairūs dailininkai.
braižomuose indėniškuose ornamentuose visgi buvo
„Aną dieną į rankas pateko kaimyninio Portage labai atitolta nuo indėniško primityvaus meno. Tą
„Štai vėl ir kitas sutapimas. Kelečius važiuoja į
Montello miestelį uolų piešti. Kompanijai palaikyti miesto dienraštis. Jame radau ir čia mūsų tarpe va- atitolimą galima įžiūrėti kiekvienam programos
pasikviečia kartu važiuoti ir mane. Padarius paveikslo sarojančio Jono Kelečiaus nuotrauką ir aprašymą apie numeryje, kai folkloras yra sumodernintas ir pavers
apmatus, k u r buvęs nebuvęs prisistato miestelio banko jį. Kaip vėliau paaiškėjo, Kelečius piešė Westfieldo tas tarnauti doleriui.
direktorius ir jau užsako bankui numatytą piešti pa bažnytkaimio vaizdus. Pro šalį atsitiktinai važiavęs jau
„Bet kiekvienam lietuviui, kuris kada nors užsuks
veikslą su Montello miestelio vaizdu — uolomis. Tačiau didesnio Portage miesto dienraščio reporteris pamatęs į Wisconsin Delis, patarčiau pamatyti indėnų vakarinę
dailininkas šiuo tarpu nesutinka paveikslą parduoti, susidomėjo, pravedė pasikalbėjimą ir nufotografavo. programą. Ją pamatę, mes dar nuoširdžiau įvernes nori pirmąjį parodyti savo parodoje..."
Kitą dieną laikraštyje jau buvo įdėta nuotrauka ir ap tintumėm ir pamiltumėm lietuvių tautinius šokius ir
Kaip su tuo paveikslu tada pasibaigė, net nežinau. rašymas. Vietiniai įsidėmėjo tą barzdotą lietuvį. Ir lietuvių liaudies dainas..."
(Bus daugiau)
Tik žinau tai, kad Jonas Kelečius per daugelį metų dabar, kai Harrisvillėje ar kituose aplinkiniuose mies

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
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ALFONSAS NAKAS
Rodos, tašką buvau padėjęs
prieš savaitę. I automobilio
bagažinę susikroviau kelionei
daiktelius. Ir rašomąją maši
nėlę, nes po šokių šventės reikės
dar mėnesį šen bei ten pabuvoti.
Bet iš Hamiltono atskubėjo
< „tik" penkias dienas keliavęs)
dar vienas vokas. Su švytinčiais
veidais nuotraukose. Su gerokai
kondensuotais tekstais. Ir
rengėjų spaudos šefo prašymas:
būtinai, būtinai suspėk „Drau
gui", nes čia tos egzotiškosios
; upės iš trijų tolimų kontiIK iių! Tikrai Žinių apie jas
laukėme kelis mėnesius. Tad
bandau „Draugo" skaitytojams,
jau į Hamiltoną bevažiuojan
tiems, apie tolimuosius šokėjus
nors po kelis žodžius pasakyti.
„SŪKURYS" IŠ SYDNEY
Taip. taip: iš Aus-tra-li-jos!
Daug metų Šiaurės Amerikos
lietuviai Australijos tėvynainių
l a u k ė . Belaukdami patys
skraidė į jų kasantrametines
Dienas, o jaunimas — j VI
kongresą. Pagaliau, Ramiojo
vandenyno padangėmis atplas
nos „Sūkurys".
„Sūkurys" Sidnėjuje buvo
įsteigtas 1975 metais. Pradžioje
šoko šešios poros 12-13 m.
amžiaus paauglių. Už poros
metų grupė išaugo į 38, o iki
1984 m. į 60 šokėjų vienetą.
Grupę administravo šokėjų
motinos Nijolės Jurkšaitienė,
Aldona Kolbakienė ir Irena
Kalėdienė. Grupė dalyvauja
lietuvių tautinių švenčių
minėjimuose, rengia Jonines,
pasirodo organizacijų rengi
niuose. Visuomet dalyvauja kas
a n t r i mėtai įvykstančiose
Australijos Tautinių šokių šven
tėse. Dalyvavo keturiuose Tarp
tautinių šokių festivaliuose.
Dažnai pasirodo australams ir
kitataučiams.
Nuo pat įsteigimo „Sūkuriui"

RE/MAXREALTORS

vadovauja Marina L. Cox.
Šiuometinė administratorė
Irena Kalėdienė. Šokių mokyto
jai — John Birett ir Kristina
Coxaitė.
„ S ū k u r y s " VIII Laisvojo
pasaulio lietuvių tautinių šokių
šventėje bus pats rečiausias sve
čias, nes pati pirmoji grupė iš
Australijos į mūsų kontinentą,
į Kanados Hamiltoną atsiųsta.

301-5950
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BRAZILIJOS „NEMUNAS"

636-6165

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba,norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai.
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Išnuomojama pusė patogaus 2-jų
miegamųjų buto gyventi kartu su švaria ir
tvarkinga vyresnio amžiaus moteriške
Brighion Parke, prie lietuvių bažnyčios, arti
CTA autobuso ir krautuvių, ramioje gatvėje.
$160 į mėnesį.
Skambinti 434-3062
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Brazilijos tautinių šokių grupė ,.Nemunas"

MISCELLANEOUS

DALYVAUKIME MOKYTOJŲ, TĖVŲ
IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITĖJE

tolimus miestus. Šoko Montevideo. Buenos Aires. Mūsų kon
tinente
šoko
Chicagoje,
Clevelande ir St. Petersburge,
nes dalyvavo IV, VI ir VII t.
šokių šventėse.
Visi 35 šokėjai (18 mergaičių
ir 17 vyrų) atvyksta į Hamil
toną. Dabartinė „Nemuno"
vadovė
—
Silvija
Bendoraitvtė-Machado.

Tai lietuvių tautinių šokių an
samblis, įsteigtas 1971 m. kovo
mėnesį.
Stebina
šokėjų
gausumas ir jaunumas: 35
abiejų lyčių jaunuoliai, tarp 17
ir 31 metų. Kas sakė, kad P.
Dabar jau tikrai pabaigta.
Amerikoj nebėra lietuviško Nešu mašinėlę*į automobilio
bagažinę. Su visais sūkuriais,
jaunimo!
„Nemunas" iš Sao Paulo nemunais, ratukais susitiksime
nubanguoja į kitus, kitų kraštų. Copps koliziejuje liepos 3.

,.Ratuką?", tautinių šokių grupė Miunchene

Tautiniu šokių grupė ..Sūkurvs" Svdneiut Australijoj.

JUOZAS MASILIONIS
savaitę praleisti studijų sa
vaitėje, kuri šiais metais bus
rugpjūčio7-14 Dainavoje, vos 4
mylios nuo Manchesterio, apie
60 mylių nuo Detroito, Michigano valstijoje. Vieta graži,
rami. toli nuo miesto triukšmo,
lengvai pasiekiama Amerikos
rytams, vidurio vakarams ir
Kanadai.
Studijų savaitė turi keletą
tikslų. Pats pirmasis — studiji
nis: išgirsti ką nors naujo,
pasidalinti mintimis ir paty
rimu lituanistinio švietimo dar
be. Bus iš viso apie 18 paskaitų
įvairiausiais lietuviškojo švie
timo ir kultūriniais klausimais.
Tai tik 3 paskaitos į dieną. Šiais
metais paskaitas skaityti yra
pasižadėję šie asmenys: A.
Bagdonas. V. Jautok -*s, R. Jautokienė, S. Jonynier. J. Kava
liūnaitė, V. Kavaliūnas, Br.
Keturakis, Br. Krokys, R.
Kučienė, J. Masilionis, S.
Petersonienė, J. Plačas. D. Petrutytė, St. Sližys, V. Sparkytė,
S. Stasienė ir S. Vaišvilienė.
Antrasis tikslas — susipažin
ti ir pabendrauti su Amerikos,
Kanados, o kartais ir kitų
kraštų lit. mokyklų mokytojais.
Šiais metais bus jau dvidešimt
antroji studijų savaitė. Jose jau
daug mokytojų dalyvavo, jau
daugelis vieni kitus pažįsta.
Jaunimas, pastovyklavęs skau
tų ar ateitininkų stovyklose,
džiaugiasi ir pagrįstai giriasi,
kad turi pažįstamų ir draugų
daugelyje miestų. Kodėl moky
tojai negali drauge pastovyklauti, susipažinti, pabendrauti
ir turėti ne tik pažįstamų, bet ir
draugų daugelyje miestų. Deja,
dar daug yra mokytojų, kurie
nepajuto, kad jų pareiga nors
kartą savo gyvenime studijų sa
vaitėje dalyvauti. Juk į Dainavą
nuvykti daug lengviau, negu
kai kuriems musulmonams į
savo šventuosius miestus —
Meką ir Mediną... Kviečiame
visus mokytojus, ypatingai
jaunuosius, tik ką pradėjusius
ar pradėsiančius dirbti. Norime,
kad iš kiekvienos mokyklos
atvyktų jei ne visi, tai bent po
keletą mokytojų. Vedėjai ir di
rektoriai turėtų be raginimų
jausti, kad dalyvauti studijų
savaitėje yra jų pareiga.
Kviečiame ir tėvus, nes jie yra
pagrindiniai mokyklų išlaiky
tojai, jų pareiga ir rūpestis
mokyti ir auklėti savo vaikus
lietuviškai. Kelios paskaitos
skiriamos specialiai jaunoms
lietuviškoms šeimoms. Argi tų
paskaitų turės klausyti tie,
kurie jau mokyklinio amžiaus
vaikų nebeturi?

-^»
GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame )ūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

767-0600

H E L P VVANTED

Ką tik pasibaigė mokslo
metai, prasidėjo mokyklinės
atostogos. Lituanistinių mo
kyklų mokytojai, tėvai, leidžią
savo vaikus į lituanistines
mokyklas, ir studentų amžiaus
lietuviškasis j a u n i m a s —
kviečiami vieną iš tų atostogų

KOMPIUTERI^

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
IMCOyC TAX - IMSUftANCE
6529 S. KEDZIE
- 778-2233

RIMAS L. STANKUS

MIUNCHENO „RATUKAS"
Gyvuoja nuo 1950 metų. dar
labai jaunos Alinos Grinienės
suorganizuotas. Nuotraukoje ją
matome žilaplaukę,
bet
energingą, stovinčią šalia savo
„ratukų", kurių 1950-taisiais
nebuvo gimusių.
„Ratukas" kasmet po kelis
kartus rieda per visą Vakarų
Vokietiją, scenose, bei aikštėse
lietuviškais šokiais vokiečius
stebindamas. Stuttgartas, Memmingenas, Niurnbergas, Koelnas ir Vasario 16-sios gimnazi
ja — tai kasmetinių išvykų vie
tos kiekvienais metais.
I Šiaurės Ameriką „Ratukas"
vyksta jau trečiąjį kartą, nes
dalyvavo dviejose ankstesnėse
šokių šventėse Chicagoje ir dar
pagastroliavo. Jei neklystu.
Kanadoje šoks pirmąjį kartą.
Šiuo metu grupėje 16 šokėjų.
Šventėje
dalyvaus
visos
aštuonios poros. Grupę ad
ministruoja Audra Dainytė.

H Miš

GREIT
PARDUODA

A

SECURITY GUARDS
P.T. & F.T. Mušt have car, speak &
write English. S.W. Area. Will train.
Retirees vvelcome. Apply only Monday
thru Friday 9:00 A . M . — 3:00 P.M.
7801 South Kedzie

VILIMAS
M O V I NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit

Kviečiamas ir s t u d e n t ų
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
amžiaus jaunimas, Pedagoginio
lit. instituto studentai. Jiems "HIRING! Federal government jobs in
FRANK Z A P O U S
bus tautinių šokių ir lietuvių your area and overseas. Many im3208Va West 9 5 t h S t r e t
kalbos pamokos. Atsivežti J. mediate openings vvithout vvaiting list
T e l . — GA 4 - 8 6 5 4
Masilionio „Lietuvių k. sin or tęst. $15 - 68,000. Phone call refuntaksę" arba stovykloje įsigyti. dable. (602) 838-8885. Ext. 7765."
ELEKTROS
Tautinius šokius praves jų
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
specialistė ir nuoširdi stud. jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
savaičių dalyvė J. Matulaitienė,
sąžiningai
o lietuvių k. J. Masilionis.
POPULAR
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Bus dainavimo pamokos
LITHUANIAN
visiems, visoms, pravedamos
RECIPES
muz. St. Sližio. Nuotaikingomis
LIETUVOS GINKLUOTOS
dainomis skambės visa Daina
Nauja devintoji laida
PAJĖGOS 1918-1940 M .
va, ypatingai skambės baigia
Suredagavo
majame vakare, kai pasirodys jo
1987 m. pabaigoje pasirodžiusi
Juzė Daužvardienė
vadovaujamas Moterų vokalinis
Vytenio Statkaus parengta knyga
Šiomis dienomis „ D r a u g o "
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio
vienetas iš Detroito.
spaustuvė atspausdino devin
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
Trečiasis tikslas — mokytojų
tą laidą šios populiarios virimo
surinkti duomenys apie nepriklau
tarpe, lyg vienoje šeimoje, paknygos.
somos Lietuvos
kariuomenės
poilsiauti. Tam skiriamas vidų- į
kūrimąsi, organizaciją, "nokymą,
T a i geriausia dovana nau
dienis, kada, gražiam orui esant
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit,
joms žmonoms ar marčioms.
(o jis dažniausiai būna gražus),
duotas išsamus jos sudėties ir
Daugelis a p d o v a n o j o
kita
einama paežerėn pasėdėti, ežere
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė
taučius supažindindami juos
kariuomenei giminingų organiza
pasimaudyti... Vakarinės pro
su lietuvišku maistu ir virimu.
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040
gramos skiriamos dvasinei
Šios knygos susidomėjimas ir
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
atgaivai. Kviečiami ir kiti,
pasisekimas tarp lietuvių ir
spalvotos uniformų ir ženklų
besidomį lietuvišku švietimu.
kitataučių v i s u o m e t
buvo
lentelės, įrišta kietais viršeliais.
didelis.
Kviečiami pavieniai, kviečiami
Knygos
išleidimą
finansavo
su šeimomis. Mažiesiems pas
Kaina su persiuntimu $ 6 . 5 0
Vydūno Jaunimo Fondas.
Illinois gyventojai moka $6.94
kaitų metu globoti ir juos pa
Kaina su persiuntimu kainuoja
Užsakymus siųsti;
$29.00, Illinois gyventojai moka
mokyti bus prityrusi mokytoja.
$31.00. Užsakymus siųsti;
Pavieniai ir šeimos galva
DRAUGAS,
DRAUGAS
moka 100 dol., antroji pusė ir
4545 W . 63rd St.,
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 6 0 6 2 9
jaunuoliai (13-30 m. amž.) — 70
Chicago, IL 60629
dol., vaikai (iki 13 m.) — 40 dol.
Tai nebrangu, nes Lietuvių Fon
das studijų savaitę remia.
Žinoma, negerai, kad mokyto
DRAUGE GAUNAMI
jas, per visą žiemą „už grašius"
lietuviškoje mokykloje dirbęs,
NAUJAUSI LEIDINIAI
dar turi vasarą vieną savaitę
mokyklos reikalams skirti ir
dar savo pinigais užsimokėti.
L I E T U V I A I T A U T I N I N K A I — K O M U N I S T Ų KAN
Vedėjai, prašykite Tėvų komite
KINIAI. Red. A. Kerulis, Juozas Prunskis, M.
tą ir tvirtos LB apylinkės
Valiukėnas. 191 psl
$6.00
valdybą, kad paremtų mokytojų
A S M U O IR LAISVĖ, mūsų idėjos dabarties švie
dalyvavimą studijų savaitėje
soje. Antanas Paškus. 1 5 9 psl
$5.00
piniginėmis stipendijomis.
B A L Y S S R U O G A m ū s ų atsiminimuose. Spaudai
Siūlyti niekas paramos nepa
paruošė V a n d a Sruogienė. 549 psl
$20.00
siūlys, reikia prašyte išprašyti,
P R A E I T I E S KALBA, dienoraštiniai užrašai. Gudija
nes reikia studijų savaitėje
1941-1944. Zenonas Ignonis. 2 8 6 psl. . .
$10.00
dalyvauti.
R U G S Ė J O Š E Š T A D I E N I S , premijuotas romanas
Kambariai skirstomi iš
Birutė Pūkelevičiūtė. 2 3 7 psl
$5.00
anksto, todėl ir registruotis
R I N K T I N Ė S M I N T Y S . Spaudai paruošė Juozas
reikia iš anksto pas studijų
Prunskis. 326 psl
$4.00
savaitės vedėją šiuo adresu: J.
R
A
U
D
O
N
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J
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S
T
O
V
Y
K
L
O
S
E
,
misionieriaus
Masilionis, 4632 S. Keating
atsiminimai. K u n . J. Hermanovičius. MIC.
A ve., Chicago, IL 60632. Tel.
359 psl
$500
312-585-2629.
KOMPOZITORIUS
BRONIUS
BUDRIŪNAS.
Dar vienas prašymas. Už sto
Spaudai paruošė Rūta Klevą Vidžiūnienė.
vyklą užsimokama vietoje, ta
159 psl
$12.00
čiau grynais pinigais, o ne
čekiais. Ten neturime savo
L I E T U V A B O L Š E V I K Ų O K U P A C I J O J E . Juozas
banko, iš nežinomų žmonių
Prunskis. 240 psl
$6.00
krautuvės nenori priimti čekių,
G A N Y T O J A S IR VILKAI, istorinis romanas iš
susidaro painiava. O valgyti ir
vysk. M . Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242
Dainavoje reikia.
psl
$9 0 0

J

L I E T U V O S G I N K L U O T O S P A J Ė G O S 1918-1940
Vytenis Statkus. 1040 psl

Kiekvienam krašte, kur žmo
gaus laisvei nėra vietos , pir
miausia dingsta juokas.
Bob Hope,
Reader's Digest

$27.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite

gavę

siuntimo išlaidos.

sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per

NEBRANGUS
CENTRAS - PIGIAI
GENERACIJAI

TRĖMIMŲ
marškiniais ir apsikabinę gran
„ r a k ū n ą " pademonstruoti t a r p
DEMONSTRACIJA
d i n ė m i s , vaizduodami, k a i p
pažįstamų. Pasikeis tik vietovė,
WASHINGTONE
pabaltiečiai buvo naktį iš namų
ji graži ir erdvi, didžiumai vaka
vejami į gyvulinius vagonus ir
rinių priemiesčių pasiekiama
Antradienį, birželio 14, pabalper 15 ar 20 minučių, o dabar tiečiai Washington, DC, atvaiz vežami į Sibirą. 12:15 moterys
tiniai, laikui bėgant, irgi vis davo 1941 m. mirties kelionę ir vaikai buvo „sargų" varomi
didesniais skaičiais slenka į tą („Death march"), p a m i n ė t i so į simbolinius vagonus.
Tuo laiku t a i p pat suorgani
pusę.
vietų įvykdytus masinius pabalČESLOVAS ŽILIONIS
zuota
spaudos atstovams proga
Tačiau visų p i r m a reikia juos tiečių t r ė m i m u s . 11:30 v.r.
p a d a r y t i pasišnekėjimus s u
įsigyti. Nors suma yra labai pri
Nelikus laiko atidėliojimui, išžingsniavo. Šiandien jau esam einama, turint nors kiek valios, pabaltiečiai rinkosi Lafayette a n ū k a i s šeimų, kurių giminės
netikėtai dar syki ir gal j a u pilnai s u b r e n d ę , pirmieji j a u visų bendros pastangos yra p a r k e p r i e š p r i e š a i s Baltųjų a r pažįstami buvo vežami.
R ū m ų , apsirengę n a k t i n i a i s
paskutinį vyksta realus subruz garbingą 45-metį švenčia, o tie būtinos. Reikia t i k tūkstančio
dimas pratęsti mūsų egzistenciją „vyresnieji" ir pilną pusšimtį su dosnesnių tautiečių sumesti po
dar gerokai į ateitį, apimančią k a u p u p r a ž y g i a v o . Ž i ū r i n t tūkstantį. Tai d a u g u m a i vos
visas mūsų lietuviško gyvenimo visumoj į išeivišką lietuvių is vienos savaitės pajamos, o „stip
sritis. O kiek šiandien būtų jo toriją, tai materialiai solidniau- r i a u stovintiems" nė tiek ne
belikę, jeigu nebūtume turėję sia k a r t a . Didžiumoj turėjo t r u n k a tokią sumą sukalti. Tik
J a u n i m o centro, l i e t u v i š k ų sąlygas g e r a i pasiruošti g e r a m nesidairykim į kitus, j a u su
Ilgametė „Marginių" savininkė Čikagoje.
bažnyčių ir kitų tautinių centrų. gyvenimui ir neapvylė tėvų pa k a u p u visur atidavusius. NePaskutiniu laiku gyveno Šv. Šeimos viloje.
Kalba sukasi ne apie or stangų. Rezidencijos viena už kartokim tų juokingai „gerų"
Mirė 1988 m. birželio 18 d., 7 vai. ryto, sulaukusi 79 m.
ganizacinę veiklą, bet grynai kitą ištaigingesnės plačiuose p r i e ž a s č i ų i š s i s u k i n ė j i m u i ,
amžiaus.
apie plytas ir cementą — apie lie pamiesčiuose, „driveways" pil kadangi šį sykį j a u prieita prie
Laidotuvėmis rūpinasi Vida Blyskienė ir Marija
tuvišką pastogę, be kurios nie nos mašinų, gražu viduj — gražu šitos ir d a r jaunesnės kartos,
Noreikienė su šeimomis.
k a s kitas nebegali veikti. Todėl l a u k e . P a s i l i n k s m i n t i pa nes niekas kitas mums naujos
Kūnas pašarvotas antradieni, birželio 21 d. nuo 3 iki 9 v.v.
^*rodo nėr ko nei rašalo lieti važiuoja į fiestą Rio, golfą paloš l i e t u v i š k o s p a s t o g ė s nepa
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
diskusijoms dėl šio projekto ti į Arizoną, o kad veidas per dovanos. O dar ne laikas, kad
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios 9
reikalingumo. Nors visuomet d a u g neišbluktų, t a i dažnokai p a s i k e i t i m a s aplinkoj viską
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
atsiras įrodinėtojų kitaip, gal ir nors Meksikos saulė padegina. užgesintų, juk nesam kelintos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
ne iš blogos valios, tačiau j a u Tarnybose kyla kaip ant mielių kartos palikuonys, todėl jausNuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
kim
pareigą
ir
rimtesniems
savo
truputį trumparegišku žvilgs ir k a i suseini prie baro, net slabtamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
n i u . Jeigu ir g a l i m a b ū t ų n a darosi pasiklausius, kokie bendruomenės poreikiams. Taip
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.
prileisti, jog dar turime lietuviš dideli pinigai ten viršuj. Bet k a s pat reiktų pastebėti, k a d čia
anaiptol
nėra
vienos
apylinkės
k a s pastoges net kokiem tre svarbiausia, kad ši solidna kar
jiems ar penkeriems metams, t a y r a s t i p r i a i l i e t u v i š k a . užeiga, bet didelis visų lietuvių
t a i ne ateitis. Tiek gal ir Dažnai sielojamės dėl tų, k u r i e centras, geroms galimybėms
užtruks, kol naują galutinai nubyrėjo ir kažkur dingo t a r p susidarius Lemonto apylinkėje.
Viena yra aišku, jeigu ir
įrengsim pilnam naudojimui. O vietinių m a s i ų — gaila, bet ką
bendra situacija yra gana aiški. gi niekuo jie nesinaudoja ir toliau didžiuma slėpsis už mažu
Patvinus upė srauniai teka tik nieko neduoda. Ar įmanoma mos pečių — nieko neturėsim. Iš
į vieną pusę, nusinešdama visa j u o s s u s i g r ą ž i n t i prie s a v o dalies tai bus savotiškai įdomus
k a s kelių praėjusių generacijų k a m i e n o , t a i čia j a u kita t e m a . kritiškas žvilgsnis į save pačius.
s u k u r t a , p a s t a t y t a . Nebuvo Laiko m a ž a , tad grįžkim prie Ko mes k i e k v i e n a s indivi
lengva aniems ateiviams stock savęs, k u r i e dalyvaujam visur dualiai esam iš tikrųjų vertas,
yard'ų varge uždirbtus centus k u r t i k l i n k s m a , k a r t a i s lyginant su tėvais ar ankstes
aukoti doleriais savų parapijų p a s i k u l t ū r i n a m n e t koncer nėms išeivių kartoms. Nors yra
steigimui, bažnyčių bei susi tuose, operose. Tik jau labai ir gražių išimčių, kai jauna
ėjimo centrų statyba:. O jos bu neproporcingai vengiama k i t ų pora, kurios šauniose vestuvėse
vo gražios ir brangios, daug dar reikalų. N ė r a tam laiko ir, ko dar tik pernai baliavojom, atėjo
Žuvo lėktuvo nelaimėje, Argentinoje, Pietų Amerikoje,
į susirinkimą ir ilgai nedvejo
ir iš mūsų atsimenam pradžioj gero, d a r į kokį a u k ų lapą gali
1988
m. birželio 12 d.
dami, tuoj išrašė 1000 dol. čekį,
jomis naudodamiesi. Tačiau jau papulti p e r klaidą. Nors šiaip
Pasiliko
dideliame nuliūdime dukterys Birutė, Marija ir
o k u r i a n t gyvenimą, visi atsi
d a u g metų, kai joks lietuvis jų j a u labai malonu būti prista
Danutė su šeimomis ir jų motina Jonė.
menam, kaip tą sumą d a u g kur
durų nėra pravėręs, o iš kitų jau t y t a m „stipriai stovinčių" luo
Mišios įvyks penktadienį, birželio 24 d., 7:30 v.v., Jėzui
būtų galima panaudoti. Bet čia
tų koplyčioje, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL.
t i k „parking lotai" belikę — m e ar n o r s pečiais su t o k i u
glūdi ne a t l i e k a m ų pinigų
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
laikas padarė savo ir niekas p a s i t r i n t i .
turėjimo klausimas, o asmeny
tamus
dalyvauti šiose mišiose. Po mišių kviečiame visus
mūsų neklausė ar galima?...
Net savi draugų rateliai nebe bės kilnumas.
vaišėms
Jaunimo centro kavinėje.
Vėliau j a u naujųjų ateivių šiaip s a u , bet su privilegijomis,
vyresnioji k a r t a vėl stvėrėsi, kaip antai „milijonierių klubas"
Šeiima.
Dauguma neabejojam, kad šis
pagal naujų gyvenviečių pa a r b a tokia „Creme de la c r e m e " pasaulio lietuvių centras yra
reikalavimus, iškilo reikalas b ū r y s ir t.t. Ir kodėl ne, j u k per būtinybė, tik pasidairykim į ki
k i t ų patalpų plačiai m ū s ų amžius luomai buvo tik tiek, t a s tautines grupes, k u r ir
veiklai, gal ir siauresniu mastu, k a d m ū s ų amžiui kažkas nesi k o k i u s c e n t r u s t u r i , kurių
betgi vis tiek turim ką parodyti. derina, n e s truputį nugram- patalpas ir mes dažnai nuomo
O kad taip šie centrai būtų džius t ą „cremą", n e a t r a n d i j a m — todėl pradėkim savajai.
mūsų visam laikui, puikiai apsi nieko solidnaus, o tik paprstą Teigiami a s m e n i š k i paragi
eitume, deja... Laikas ir vėl savo „dvasios ubagą", kuriems di nimai t a r p draugų gali būti
padarys.
džiumoj
rimtesni
m ū s ų patys produktingiausi. Nepa
Tik blogiausia, jog tie žmonės, visuomenės reikalai yra labai likim kaip pelės ant svetimo
m i r u s , l i ū d e s i o p r i s l ė g t a i š e i m a i , velionio žmonai
kurie praeityje buvo tokie dos j a u nepopuliari tema, tarsi t a i aruodo vis su r a u s t a n č i u veidu
nūs, jau ramiai ilsisi, pareigą b ū t ų išsišokimas ne savo vietoj. t a r p niekuo neprisidėjusių. Ma
Zitai, s ū n u m s V I N C U I , T O M U I ir P A U L I U I , bran
savajai bendruomenei atlikę, o Ir taip staigiai uodegą paspau terialiai ta s u m a nepakreips
giai m a m a i M A R I J A I , dėdei A N T A N U I , dėdienei
likusiųjų pensijų v a r g u ar dęs dėl tos draugystės, r e i k i a mūsų gyvenimo tėkmės, o dva
E U G E N I J A I ir p u s b r o l i a m s G I N T A U T U I ŠIAU
beužteks m u m s dar ką pasta grįžti prie pasenusių anekdotų, sia pasijusim žymiai turtinges
L I A M S Lietuvoje ir visiems g i m i n ė m s bei a r t i m i e 
tyti. Ir taip prieinam prie gene kaip sakoma, tušti niekai, nieko ni.
siems A m e r i k o j e r e i š k i a m e n u o š i r d ž i ą užuojautą i r
racijos, kuriai iki šiolei taip nekainuoja. Gal tą centrą k a i p
Nesinorėtų jaustis užmynus
d a l i n a m ė s šios n e l a i m ė s s k a u s m u .
gerai sekėsi turėti jau viską, be nors t i e pensininkai d a r n u
a n t per daug „mozolių", nes
jokio gilesnio pasikrapštymo p į r k s , t u o m e t vėl visi l i n k s m a i
susipratusios, o tuo pačiu ir tur
Velionio krikšto tėvas Ignas
Venckus
kišenėje. Jeigu nubyrėjo centai suvažiuosim linksmajai daliai ir
tingos asmenybės pilna to žodžio
Emilija
Vilutienė
n u o i š g e r t o a i a u s b o k a l o ..paremsim". O kad jie b u s nau
prasme galutiniam rezultate
Juozas
Karazija
kokiam lietuviškam reikalui, dojami, t a i nėra abejonės, j a u
atliks tai, ką sveika lietuviška
tai jau jautėmės atidavę duoklę retas, k u r i s norėtų ar g a l ė t ų
Ona
Mikašauskienė
sąmonė padiktuos, o tie „solid„lietuvybės išlaikymui".
Vladė
Bakaitienė-Ercienė
keisti giliai įmintas vėžes. Šok
n i " skurdžiai tikriausiai pasijus
Kalbama apie generaciją, kuri sim, koncertuosim kaip senovėj,
Ona
Bakaitienė
užkabinti, bet dėl tokių nieko
paliko Lietuvą a n t tėvų r a n k ų sąlygos t a m bus puikios, o
d a u g ir neprarasim, — t a i toks
arba dar su labai trumpom gražioji lytis ir toliau norės
čia nuostolis!..
kelnėm į tėvo skverną įsikibę v ė l i a u s i a s m a d a s ar naują

A.tA
IZABELĖ SINKEVIČIŪTĖ

A.tA.
MEČISLOVAS BRUŽAS
IR JO ŽMONA ANNA

A.tA.
ALGIUI ŠIAULIUI
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Nesulaukęs septynioliktojo gimtadienio š.m. birželio 18
d. turėjau atsiskirti su šiuo pasauliu, palikdamas mylimus
tėvelius, sesutes, Viktoriją ir Kristiną, broliuką Teodorą ir
man nepažįstamą pusbrolį Viktorą. Taip pat kitus gimines
ir draugus. Mano troškimas tapti kunigu neišsipildė, nes
Dievas turėjo kitokius planus.

A.tA.
TOMAS ADOMAS LAZAUSKAS
Atsisveikinimas antradienį, birželio 21 d. 2-9 vai. vak.
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St Laidotuvės
trečiadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios velionis bus nulydėtas
į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po 10 vai. gedulingų
mišių palaidotas.

A.tA.
KAZIMIERAS POVILAITIS
Gyveno Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. birželio 18 d.. 2 vai. ryto, sulaukės 87 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje
išgyveno 39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Andrius Čikagoje,
Stasys, Liudas ir sesuo Ona Ambrašiūnienė su šeimomis
Lietuvoje; kiti giminės Kanadoje.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvos Vyčiams,
ALTui, BALFui, Krikščionių Demokratų sąjungai, Darbo
Federacijai, Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, R. Liet. ben
druomenei, Marąuette Parko namų savininkų draugijai.
Lietuvių pensininkų organizacijai, Šv. Vardo draugijai.
Kūnas pašarvotas sekmadienį, birželio 19 d. nuo 5 iki 9
v.v. S.C. Lack & Sūnūs koplyčioje. 2424 W. 69th St. Atsisveiki
nimas įvyko pirmadienį, birželio 20 d.. 7 v.v.
Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 21 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę broliai ir sesuo.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel.
737-1213.

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 . West 7 1 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Dievo valiai p a k l u s n i ą

A.tA:
LIDIJĄ ŠIMANSKIENĘ,
m ū s ų m i e l ą Draugijos n a r ę , m a l d a palydime į
Amžinybe. N u l i ū d i m e likusius vyrą M O T I E J Ų , sūnų
I M A N T Ą s u š e i m a ir dukterį RITĄ s u vyru VYTAU
T U ir visą K A V O L I Ų šeimą n u o š i r d ž i a i užjaučiame
ir g u o d ž i a m e .
Lietuvos

Dukterų

Draugija

>

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

m i r u s , s ū n ų Š A R Ū N Ą , g i m i n e s ir a r t i m u o s i u s nuo
širdžiai užjaučia ir k a r t u liūdi
Korp!

LAIDOTUVLU DIREKTORIAI

VASAITIS-BUTKUS

A.tA.
MORTAI UŽGIRIENEI

Lietuvos Dukterų dr-jos Juno Beach skyriaus ruoštoje madų parodoje prie dail. R. Zotovienes
laimėjimams dovanoto paveikslo. Iš k.: dr. J. Šalna, Larisa Braniškaitė. paveikslą laimėjusi
Eleonora Ščiukiene. Miami lietuviu klubo pirm. Janušienė ir dail. Rimgaile Zotovienė.
Nuotr. J . Garlos

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Kęstutis

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, antradienis, 1983 m. birželio mėn. 21 d.

IŠARTI IR TOLI
-.A

x Gintos P a l u b i n s k a i t ė s ir
Aliaus Meilaus užsakai eina
Nekalto prasidėjimo parapijos
bažnyčioje Brighton Parke. Ves
tuvės bus birželio 25 d. Jaunimo
centre.
x Kun. J o n a s Kuzinskas,
naujasis Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos klebonas, specialiu
laišku parapijos biuletenyje pa
dėkojo visiems parapiečiams ir
svečiams, dalyvavusiems jo
įvesdinime klebono pareigoms.
x Lilė ir A l e k s a n d r a s Artū
r a s Mičiūdai iš Argentinos yra
atvykę į Chicagą ir apsistoję pas
A. R a č k a u s k o šeimą. Jie
aplankė lietuviškas įstaigas
Chicagoje, o šeštadienį kaip ko
respondentas vyks į Kanadą,
k u r d a l y v a u s PLB seime
Toronte ir paskiau Tautinių šo
kių šventėje Hamiltone. Kelio
nę jie panaudoja prisiminti savo
vedybų 30-ties metų sukakčiai.
A. Mičiūdas yra uolus Argen
tinos veikėjas ir vietinių bei
lietuvių laikraščių bendradar
bis.
x Alvydės E i t u t y t ė s su Tim o t h y M a r t i n užsakai prieš
moterystės sakramentą eina
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Marąuette Parke.
x L K V S R a m o v ė Chicagos
s k y r i a u s narių susirinkimas
įvyks birželio 26 d. 12 vai. Jau
nimo centre.
x P a t i k s l i n i m a s . PL IV Kul
t ū r o s kongreso l i t e r a t ū r o s
vakaru besirūpinančių buvau
kviestas dalyvauti to vakaro
programoje — paskaityti ten
savo kūrybos. Prieš mėnesius
vakaro rengėjams telefonu ir
raštu pranešiau, jog tą savait
galį negalėsiu būti Toronte ir
vakare nedalyvausiu. Nežiūrint
to, skelbiamoje spaudoj literatū
ros vakaro informacijoje vis yra
minima ir mano, kaip kongre
sinio literatūros vakaro pro
gramos dalyvio, pavardė.
Nenorėdamas, kad būtų suklai
dinta to vakaro publika, čia
turiu pareikšti, kad ano vakaro
programoje nedalyvauju. Šiaip
tokiam reikšmingam literatūros
vakarui linkiu didelio pasi
sekimo.
Kazys Bradūnas
x A r ū n a s Čiuberkis, teatro,
kino filmų bei televizijos akto
rius, gyvenąs New Yorke, šių
metų birželio 25 d. Toronte
„Kokio lygio teatras išeivijoje"
kultūros kongreso svarstybose
iškels profesinio lygio lietuviškų
vaidinimų galimybes išeivijoje.
J i s k a r t u k a l b ė s ir apie
Lietuvos Vilniaus J a u n i m o
teatro lankymąsi Amerikoje.

JA VALSTYBĖSE

x Brazilijos tautinių šokių
g r u p ė ,,Nemunas" pasirodys
Jaunimo centro didžiojoje salėje
liepos 10 d. Koncertą rengia
ASS Chicagos skyrius, talkinant
Jaunimo sąjungai.
x Lietuvių Katalikų federa
cijos centro valdyba šaukia
posėdį ketvirtadienį, birželio 23
d., 7:30 vai. vak. Marijonų vie
nuolyno salėje.
x Aktorė R a s a Lišauskaitė-Kazlienė, žinoma profesiniu
vardu Rasa Allan, dalyvaus
literatūros vakare, kuris įvyks
šių metų birželio 24 d. Toronte.
Vakare pasirodys mimo Mai
ronio „Čičinskas". Ji taip pat
dalyvaus IV Kultūros kongreso
„Kokio lygio teatras išeivijoje"
svarstybose.
x A u š r a Kriščiūnaitė-Padalino, 24-tos Lietuvos vyčių
kuopos pirmininkė, į vyčių
seimą Washingtone važiuo
dama automobiliu, vešis ir tris
savo vaikus bei du savo
pažįstamų. Iš viso iš tos kuopos
į seimą vyks arti 10 suai gusių
ir 8 vaikai. Tie jaunieji vyčiai
prie krautuvių gatvėse par
davinėjo saldainius ir užsidirbo
lėšų kelionei. Į seimą išvyks
liepos 25 d.
x Europos Lietuviškųjų Stu
dijų savaitės pranešime, kuris
buvo Akademinėse Prošvaistėse
1988.VI. 18, Nijolės Sadūnaitės
atsiminimus interpretuos K.
Mončys ir K. M a s i u l y tė-Paulienė, ne Misiulytė, kaip
ten parašyta.
x Stasys
Meškauskas,
Sioux City, mūsų garbės
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 25 dol.
auka „Draugui" ir už kalėdines
korteles ir kalendorių pridėjo 15
dol. Nuoširdus ačiū.
x J u l i u s Nesavas, Detroit,
Mich., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė 20
dol. „Draugui" ir 10 dol. už
kalėdines korteles ir kalen
dorių. J. Nesav-% skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už
rėmimą savos spaudos labai
dėkojame.

Domiaičio dailės parodos atidaryme Chicagos universitete. Iš kairės: dr. Pranas Sutkus, dr. Gediminas Baiukas,
dail. Ada Sutkuvienė. Rasa Sutkutė, Robert L. Weitz — universiteto galerijos direktorius, ir dr. J. Račkauskas.
Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SUMMA CUM LAUDE
Algirdas A. Sodonis birželio
11 d. aukščiausiais pažymiais
baigė Chicagos universitetą
(University of Chicago) ir jam
buvo suteiktas bakalauro laips
nis iš filosofijos ir chemijos.
Algis yra jauniausias a.a. Aldo
nos Stepaitytės-Sodonienės ir
Mariaus Sodonio sūnus. Kiti du
sūnūs — Arūnas ir Giedrius —
baigė universitetus prieš viene
rius metus: Arūnas teisės
mokslus Loyolos universitete
Los Angeles, Kalifornijoje, o
Giedrius mechanikos inžineriją
Illinois universitete, Urbana —
Champaign, Illinois.

vienas iš veiklių Chicagos Jau
nimo Etnografinio ansamblio
narių, nežiūrint to, kad lygia
grečiai studijavo dviejose
mokslo srityse: filosofijoje ir che
mijoje, tuo pačiu laiku dirb
damas Enrico Fermi institute.
Taigi yra didelis džiaugsmas
turint lietuvių išeivijoje tokį
puikų jaunuolį, kurio širdyje
yra daug vietos kenčiančiai Lie
tuvai. Tokie jaunuoliai suteikia
viltį Lietuvos laisvės reikalui.
Jie tęs savo senelių ir prosenelių
įžiebtą kovą už Lietuvos
Nepriklausomybę.
Tam džiaugsmingam įvykiui
atžymėti Algio tėveliai Katriu
tė Giniotienė-Sodonienė ir Ma
rius Sodonis sukvietė pas save
vaišėm giminių ir draugų būrį.
Algiui buvo palinkėta ir toliau
kopti mokslo laiptais iki pačios
viršūnės bei uoliai dalyvauti
lietuviškame gyvenime, apvai
nikuojant visa tai, kaip ir iki
šiolei „Summa Cum Laude".
a.j.s.
DR. A. STATKEVIČIUS
SU SENIMU
Vyresniųjų lietuvių Seklyčioje
gegužės 15 d. buvo suruoštas
trėmimų minėjimas. Jį atidarė
ir pravedė Teresė Drūtytė-Šoliūniene. Iš pradžių buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas, lydint B.
Pakštui birbyne ir E. Sakadolskienei kanklėmis. Supažin
dindamas su pagrindiniu kalbė
toju prel. J. Prunskis priminė
dr. A. Statkevičiaus kančias la
geriuose ir psichiatrinėje ligo
ninėje. Taipgi priminė, kad bir
želio 15 d. sueina 125 m., kai
rusai pakorė Lietuvos sukilimo
vadą gen. Sierakauską.
Dr. A. Statkevičius papa
sakojo, kaip jie už geležinės už
dangos protestavo prieš raudo
nosios armijos įsiveržimą į
Čekoslovakiją, prieš Afganis
tano užpuolimą. Pabrėžė, kad

— M aria n a polio aukštes
niosios mokyklos Thompson,
Conn., rektoriui kun. Stasiui
Sapliui, MIC, dėl sveikatos
susilpnėjimo iš pareigų atsisa
kius, rektoriumi paskirtas kun.
Timothy Roth, MIC. Kun. S.
Saplys perima noviciato vado
vavimą. Pareigų pasikeitimas
buvo birželio 15 d.
— Dipl. inž. Bronius Drau
gelis, 69 metų amžiaus, po
sunkios ligos mirė Los Angeles.
Palaidotas Forest
Lawn
kapinėse. Los Angeles gyveno
apie 40 metų. Nuliūdime liko
žmona Ona, sūnus Algimantas
ir duktė Rasa.
— Viceprezidentas George
Bush dalyvaus Kennebunkporto Pranciškonų rengiamajame
piknike liepos 10 dieną ir
pasakys kalbą. Dar nepranešė,
ar su juo kartu bus ir žmona
Barbora Bush. Savo dalyva
vimu jis nori pagerbti visus
lietuvius.
— Birutės Markevičiūtės ir
Zenono Tumosos moterystės
sakramentą Šv. Kazimiero par.
bažnyčioje
Los
Angeles
palaimino
prel.
Vincas
Bartuška birželio 4 d. Vestuvių
vaišės buvo Tautiniuose na
muose, kur susirinko gražus
būrys artimųjų.

okupantai ypatingai nedaro
nuolaidų tautiniu klausimu.
Kai tautinės grupės Maskvoje
rengė pasitarimą. į kurį pakvie
t ė ir dr. Statkevičių, jam
laukiant stotyje, saugumiečiai jį
areštavo, sulaikė, neleido iš
važiuoti } pasitarimą.
Lietuvos žmonės uoliai siekia
laisvės, tai bando lietuviai
panaudot tą pradėtą skelbt ekonominio pagerėjimo, bet ne
demokratiją — kelti laisvės politinio. Vis dėlto žmonės
klausimą.
džiaugiasi šiokiu tokiu lais
Dr. Statkevičius pasakojo, kad vėjimu, bet bijomasi, kad tai
psichiatrinėse ligoninėse rado gali nebūti pastovu. Apie
uždarytų politinių kalinių, maistą dr. Statkevičius pasako
kurie nebuvo ligoniai, o visi tik jo, kad atnešdavo kaliniams žu
laisvės siekėjai. Dr. Statkevi vies, bet ji dvokė. Žmonės labai
čius juos studijavo ir nerado silpnėjo.
psichiškai nesveikų.
Jei
Susirinkusieji buvo supažin
kriminalistus psichiatrinėje dinti su dr. Statkevičiaus kny
išlaiko metus, tai politinius ten ga „Balsas iš laisvės kapo",
laiko penkmečiais. Tarp uždary pasirašyta slapyvardžiu Klajū
tų į psichiatrines ligonines nas. Išleido Akademinės skautibuvo tokių, kurie tik reikalavo jos leidykla Chicagoje.
išvesti įgulas iš Afganistano,
Dr. Statkevičius pasakojo, kad
kurie reikalavo nutraukti pri žmonės tuo tariamu laisvėjimu
vilegijas komunistams ir trečia, nepasitiki. Bijomasi, kad šiuo
kad duotų laisvę žmonėms. Tuos laikotarpiu laisviau pasireiškę,
tris reikalavimus surašęs ir vėliau gali būti represuoti. Dr.
padauginęs vienas asmuo ir pa Statkevičius pabrėžė, kad Lietu
bėrė žmonėms, už tai uždarė į voje Reaganas laikomas vienas
psichiatrinę.
geriausių prezidentų, nes
drąsiai
kelia Lietuvos. Latvijos,
Dr. Tauras paklausė, kaip
gydo psichiatrinėse ligoninėse. Estijos laisvės reikalą. Iš savo
keletą
Dr. Statkevičius paaiškino, kad rinkinio p a s k a i t ė
p r a k t i š k a i duoda tabletes, eilėraščių.
Jautriai skambėjo E. Siru
k u r i a s gavusieji nežymiai
tienės
eilėraštis „Išvežtie
išmeta. Bet jei tą sugauna, tai
jau ima švirkšti chemikalus, siems".
Trėmimų minėjimą pagilino
nuo kurių būna net žuvusių.
Duoda vaistus ne gydančius, o B. Pakšto ir jo dukters birbynės
kankinančius. Buvo tokių, bei kanklių muzika. Atliko:
„Stoviu aš parimus", „Kankli
kurie nepakeldami nusižudė.
D. Valentinaitė paklausė, ar ninko daina", „Lietuva brangi".
duoda vaistų, kurie susilpnina Šią giesmę visi susirinkusieji
žmogaus protą. Dr. Statkevičius užtraukė. Poetas A. Bagdonas
patvirtino, kad taip daroma. paskaitė eilėraštį, jo sukurtą
Apie Gorbačiovo skelbiamą Baisiajam birželiui.
Pasibaigus minėjimui, dr. A.
pasikeitimą dr. Statkevičius
Statkevičius
ir programos atli
pareiškė, kad Lietuvoje žmonės
kėjai
buvo
pakviesti
pietų.
kalba, jog tai tik laikinai. PerJ u o z . Pr.
| sitvarkymu tikima pasiekti

x Saulius J . Matas, Huntington Beach, Cal., pratęs
damas „Draugo" prenumeratą, Algis Sodonis - baigęs univer
pridėjo ir 20 dol. auką. S. J. Ma sitetą.
tą skelbiame garbės prenumera
Algis, būdamas jauniausias,
torium, o už palaikymą lietuviš
visada stengėsi neatsilikti mok
ko žodžio tariame nuoširdų ačiū.
sle nuo savo brolių ir gal net
juos pralenkti. Taigi jo įdėtos
x A u s t r ą P u z i n a s , San
x Vladas Gelažius, Bayonet pastangos atnešė gražių vaisių.
Mateo, Cal., mūsų nuolatinė Pt., Fla., su prenumeratos Algis visada laikėsi pirmųjų mo
rėmėja, su prenumeratos pra mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. kinių eilėse nuo pradinės
tęsimo mokesčiu atsiuntė 30 „Draugo" stiprinimui VI. Gela mokyklos iki universiteto užbai
dol. auką. A. Puzinienei. mūsų žių įrašome į garbės prenume gimo. Jis pirmųjų tarpe ir lietu
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r e i , už ratorių sąrašą, o už auką labai viškoje Dariaus-Girėno mo
paramą dienraščiui tariame dėkojame.
kykloje, Chicagos aukštesnėje
nuoširdų ačiū.
lituanistinėje mokykloje bei Va
x Nijolė N a u s ė d a s , Oak sario 16 os gimnazijoje Vokie
x Emilija Gulbinas iš Chica Forest, 111., atsiuntė 20 dol.
gos, 111., su prenumeratos pra „Draugo" paramai ir kartu pra tijoje, kur jis labai praturtėjo lie
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 tęsė prenumeratą vieneriems tuvybėje visuomeniniame bei
dol. auką. E. Gulbiną skelbiame metams. N. Nausėdą įrašome į kultūriniame gyvenime. Jis nuo
garbės prenumeratore, o už garbės prenumeratorių sąrašą, mažens ateitininkas. Būdamas
Vasario 16 os gimnazijoje, atgai
. auką labai dėkojame.
o už auką labai dėkojame.
vino ateitininkų kuopą ir sėk
x E n g e l b e r t a s Bliudnikas,
mingai jai vadovavo. Daugelį
x
Primename!
Šokių
šventė,
Grand Rapids, Mich.. parėmė
vasaros atostogų Algis praleido
Bend Dainavos stovykloje ir taip pat
„Draugą" 20 dol. auka ir pra P a s a u l i o Lietuvių
tęsė prenumeratą 1988 metams. ruomenės seimas ir Kultūros paskutiniaisiais metais vado
E. Bliudniką įrašome į garbės kongresas čia pat. Šie įvykiai vavo Neringos jaunimo sto
prenumeratorių sąrašą, o ui svarbūs ir išeivijai, ir Lietuvai. vykloje. Būdamas studentas, jis
paramą tariame nuoširdų ačiū. Vėluojasi su aukomis didokas atostogų metu dirbo Lietuvių
skaičius tikrai galinčių pa Informacijos centre New Yorke
x C i c e r o Lietuvių medžio aukoti tautiečių. Paskubėkite! ir 1987 metų vasarą Romoje,
tojų, žuvautojų klubas birželio Jungtinio finansų komiteto Italijoje. Vl-jame Pasaulio Jau
26 d. Antioch, IL., savame pirmininkai S. Jokubauskas, P. nimo kongrese Algis pasireiškė
ū k y j e , ruošia n u o t a i k i n g ą Kisielius. P. Razma.
kaip vienas iš suvažiavimo va
g e g u ž i n ę . P r a d ž i a 12 vai.
(sk) dovų. Grįžęs iš kongreso, Algis
Ginklų mėgėjai kviečiami daly
rado laiko suorganizuoti jauni
vauti „lėkščių" šaudvmo pro
x Organizuojamas antras au mo bado streiką Chicagos mies
gramoje. Vaikai gaus trofėjų už t o b u s a s i Hamiltoną. Kelionė, to centre, minint Lietuvos nepri
pagautą didžiausia žuvį. Kas nakvynė tik $125.00. Skambinti klausomybės paskelbimo 70-ją
myli gražią gamtą, nesigailės iki birželio 25 d. A. Palukaitie- sukaktį, kurią, kaip žinome, ir
nei, 4714)811.
atsilankęs.
Chicagos didieji dienraščiai
(sk.) plačiai aprašė. Jis taip pat buvo ChicaRos lietuvių festivalio komitetas. Tš kairės: Arvydns Vaitkus. Zigmas Mikužis — pirm.. Dana Mikužienė —
(sk)
vicepirm., Kristina Likanderytė, Vitas Pliopljs. Festivalis bus birželio 25 d.

(

— J u o z a s Izokaitis, Elytės
ir a.a! Vinco Izokaičių sūnus,
birželio 3 d. baigė Saugatuck,
Mich., aukštesniąją mokyklą
geriausiais pažymiais. Jis buvo
atžymėtas „Who is Who Among
American High School Students" ir Honor Roll. J. Izokai
tis priklausė debatų ir vokiečių
kalbos klubams, žaidė europišką futbolą, domėjosi tenisu ir
krepšiniu. Pereitais metais,
remiamas tarptautinės organi
zacijos, lankėsi Vokietijoje ir
mokėsi vokiečių kalbos. Su savo
motina buvo Paryžiuje pas
gimines Birutę ir Adolfą Venskus. Jis yra gimęs Chicagoje,
persikėlus tėvams į Michiganą
lankė Grand Rapids lituanistinę
mokyklą. Priklauso skautams.
Rudenį žada lankyti Western
Michigan universitetą Kalamazoo mieste. Linkime pasise
kimo studijose.
B A L F O 5-TO SK.
ŽINIOS
Chicagos Balfo 5-to skyriaus
susirinkime,
įvykusiame
gegužės 22 d. parapijos salėje, iš
rinktoji, kitaip sakant, per
rinktoji naujoji valdyba savo po
sėdyje, kuris įvyko birželio 13 d.,
pareigomis pasiskirstė: Stasys
Vanagūnas — pirmininkas, An
tanina Repšienė — I vicepirmi
ninkė, Juozas Bagdžius — II
vicepirmininkas,
Antanas
Zaura — sekretorius, Juozas
Blažys — iždininkas, Tonas Ka
valiauskas ir Juozas Nalis —
valdybos nariai.
Visi valdybos nariai pasiža
dėjo sąžiningai ir broliškai dar
vienerius metus tęsti naudingą,
bet ne taip jau dėkingą šalpos
darbą.
Pirmasis valdybos uždavinys
yra pravesti rinkliavą prie
bažnyčios. Rinkliava bus šia
tvarka: birželio 19 d., sekma
dienį, prie bažnyčios bus iš
dalinti vokeliai, o birželio 26 d.,
po savaitės, tie vokeliai bus su
renkami. Tikime, kad dosnūs
Balfo rėmėjai grąžins vokelius
su bent kokia aukele. Už visas
šalpos darbui suteiktas aukas
bus dėkingi tūkstančiai mūsų
brolių ir sesių, kuriems šalpa
yra labai reikalinga.
Taip pat norime informuoti
mūsų geraširę lietuviškąją vi
suomenę, kad šiais metais Balfo
gegužinė įvyks rugpjūčio 28 d.
Jaunimo centro patalpose. Visa
plačioji lietuvių visuomenė pra
šoma tą dieną palikti tik Balfui.
Organizacijos prašomos tą dieną
susilaikyti nuo parengimų.
Jeigu kas turėtų daiktų (do
vanų), kurie tiktų laimės šuli
niui, prašomi atvežti į centro
valdybos patalpas, 2558 W. 69th
St. darbo dienomis nuo 9 iki
4:30 vai. po pietų. Negalintieji
atvežti prašomi paskambinti
tel. 776-7582, bus paimta iš
namų. Šią gegužinę rengia visi
skyriai.
Todėl dar kartą Balfo vardu
kreipiuosi į dosnius aukotojus ir
rėmėjus prisidėti prie šių kilnių
darbų, juk „geriau duoti, negu
prašyti".
A n t . Repšienė

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. K e d z i e Avenue
Chicago, IL 60629

T e l . — 776-8700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.

