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Ekonomine krize tęsis 3-4 metus

Žinios iš vyskupijų

Varšuva. — Lenkijoje "Soli- tai reikia ramybės.
darumas" toliau kovoja už savo
Lenkijos vyriausybė paskelbė
teises ir privilegijas. Olsztyno sekmadienį liūdną žvilgsnį j eko
Betygala. (Raseinių raj.). 1980 aiškinti, kodėl nepaklausė drau
miesto spaustuvės darbininkai nominę šalies padėtį. 2emės ūkio
m. lapkričio mėn. pas Betygalos dimo.
toliau atsisako spausdinti ko derlius šiemet numatomas neblo
bažnyčios valytoją Oną Petraus
munistų partijos leidžiamą dien gas, sakoma pareiškime, tačiau
kaitę atvyko pilietis iš Raseinių, Kėdainiai. 1980 m. gruodžio
raštį "Gazeta Olsztynska". Dar ir šiemet teks importuoti kukurū
prisistatė kaip saugumo darbuoto 3 d. Kėdainių bažnyčios vikaras
bininkai sako, kad sostinės spau zu- Jei padėtis žemės ūkyje gerės
jas, bet pavardės nepasisakė. Tei kun. Kęstutis Daknevičius buvo
da ir televizija apšmeižė "Soli dabartiniais tempais, dar reikia
ravosi, ar ši nepažįstanti kun. iškviestas pas rajono vykdomojo
darumą" ir todėl jie streikuos laukti trijų - ketverių metų, kol
Alf. Svarinsko, ar nežinanti, kas komiteto pirmininko pavaduoto
tol, kol televizija neatšauks pa padėtis pasitaisys, sakoma vyriau
galėjo perduoti žinias į Vatika ją Duškevičių. Pavaduotojas kal
skelbtos žinios, kad "Solidaru sybės pareiškime.
ną apie tikinčiųjų mokiniu perse tino kunigą, jog šis sakąs politi JAV vyriausybės transporto sekretorius Drew Lewis (kairėje) dar tęsia derybas su streikuojančios aerodromų mas" verčia profesinei sąjungai
Kaip žinoma, nuo rugsėjo mėn.
kiojimus mokykloje. Nieko neiš- nrus pamokslus. Negalėdamas pa kontrolierių profesines sąjungos pirmininku Robert Poli. Sekretorius Lewis atmetė tarptautinės kontrolierių fede nepriklausančius narius strei 1 dienos pakeliamos svarbiu var
gavęs, čekistas išvažiavo. Po ke sakyti nieko konkretaus, pava racijos pasiūlymą derėtis. Jis tvirtai laikosi pažiūros, kad streikas nelegalus ir kontrolieriai "pasitraukė iš tar kuoti. Taip pat darbininkai rei totoju prekių kainos. Milty kaina
leto dienu, apie antrą valandą duotojas pareiškė, kad juo gali nybų".
kalauja, kad profesinės sąjun pakils dvigubai. Komentatoriai
nakties, chuliganai pradėjo dau susidomėti aukštesni pareigūnai.
gos gautų vietos valdžios laik nurodo, kad duonos kainos, vy
žyti O. Petrauskaitės buto langus, Po raštišku įspėjimu kunigas ne
'
raščiuose ir radijo bei televizi riausybės subsidijomis remiamos,
gąsdinti ir dažais ištepliojo jos pasirašė.
jos programose atsakyti į šmeiž būdavo nerealiai žemos — 12
buto duris. Kaiminystėje, už sie
Naudodamasis proga, kun. Dak
centu už kepalą duonos. Daug
tus.
nos, gyvenantis milicijos įgalioti nevičius prašė, kad iš parduotu
Katowicų miesto plieno lie- lenkų pirkdavo duoną ir šerdavo
nis į neįprastą triukšmą visai ne vės šalia bažnyčios būtu paša
jykloje šią savaitę turi įvykti kiaules, nes pašaras buvo branreagavo ir chuliganų nesulaikė.
lintas alkoholis ir kad būty kitur
— Irane buvo sušaudyti dar darbininkų balsavimas, kuriame j gesnis už duoną.
Tą pačią naktį chuliganai siau nuvežtas alaus kioskas. Kunigas
9
Bahai sektos nariai, apkaltinti klausiama: ar palikti liejyklos J Vyriausybė užsiminė ir apie
tėjo ir prie Betygalos zakristijono savo reikalavimą motyvavo tuo, Jugoslavų 'kompartijos mėnraš-1 junga tėra vienintelis teisingas
direktorių Stanislaw Bednar- ] akmens anglių stoką elektrinėse
Vytauto Dulkės namo: daužė į kad girtuokliai geria ne tžk šven tyje "Socializam" (1981 sausis) Į modelis. "Žiauri tikrovė" yra vi šnipinėjimu Izraeliui. Šios sektos czyk, ar jį atleisti. Jis nusikalto i jėgainėse. Dėl to ateinančią žielangus ir dažais ištepė jo namo toriuje, bet juos dažnai reikia iš išspausdintos trys trumpos studi sai skirtinga nuo socializmo pro švenčiausia vieta yra Karmelio tuo, kad uždarė profesinės są- ms» galima laukti sroves nutraujos, aštriai kritikuojančios sovieti pagandos ir ideologijos, nes kai kalnas prie Haifos, Izraelyje.
mesti net iš bažnyčios.
duris.
nę sistemą. Rytų Europos šalyse kuriose komunistinėse šalyse te — New Yorke iš kalėjimo bu jungos spaustuvę, nes jos lei kiniu įvairiuose Lenkijos miestuo
Betygalos tikintieji susirūpinę,
se. Ateinantis ruduo ir žiema Len
Kaunas. 1980 m. gruodžio 24 vidinės problemos nesprendžia orija prieštarauja praktikai — tvir vo paleisti 56 iraniečiai, suimti džiami biuleteniai įžeidinėjo so kijos gyventojams bus nelengvi.
jog chuliganų niekas nesudraud. Kauno miesto tikintieji kreipė mos demokratiniu būdu, rašo Ni- tina jugoslavu kompartijos teore rugpjūčio 5 d. Tarp paleistu bu cialistinę valstybę ir net — So Duonos kainos bus pakeltos ke
džia.
vo 17, kurie gyvena Amerikoje vietų Sąjungą. Lenkijoje tokių
si į Lietuvos KP CK reikalaudami, kola Penjovič. Tai privedė prie tikai.
ypatingos
padėties
—
konfliktu
Elta
nelegaliai. Jie bus deportuoti.
referendumų dar nėra buvę. turgubai.
Kaunas. Prieš metus laiko Kau kad būtu sugrąžintas iš Kauno
— Buvęs prez. Jimmy Carter Manoma, kad valdžia nesutiks
no mieste, Meskupo gatvėje, pa bazilikos pagrobtas Pažaislio Ma tarp komunistiniu sistemų. Tose
uždarose
visuomenėse
neįmano
atvyko vizituoti Kinijos, kur jis su darbininkų reikalavimu pa
statytas laidojimo biuras su tri rijos stebuklingas paveikslas. Mi
Saturno paslaptys
Bani Sadras tikisi
ma
normaliai
informuoti
pilie
gerbiamas
už diplomatinių ry keisti įmonės direktorių.
mis šarvojimo salėmis. Daugelis licija vagis seniai sugavo, o pa
Pasadena. — Šiandien erdvė
čiu apie padėtį pasaulyje: "Mono
šių užmezgimą.
"Solidarumas" Radomo mies
pasikeitimu Irane
Kauno miesto gyventoju ankštuo veikslą grąžinti vilkina.
— Žydu žinių agentūra skel te toliau tęsia "streiko budėji laivis „Voyager 2" priartės pri€
1981 m. sausio 23 d. RRT įga polizuodami informacijos prie
se ar daugiaaukščiu namu butuo
New Yorkas,. — Sekmadienį bia, kad sovietų gyventojų sura
mones
biurokratai
virsta
dvasi
mą". Profesinių sąjungų vado Saturno planetos ir pasius į Že
se, todėl, mirus artimam asme liotinis P. Anilionis Kauno bazi
buvęs Irano
prezidentas Ba šyme tik 14 nuoš. žydų įrašė, jog
niais
diktatoriais".
Biurokratizuo
vybė grasina sustabdyti visų mę iš artimiausių nuotoliu pa
niui, naudojasi laidotuvių biuro likos parapijos komitetui atsiun
ni
Sadras
pasirodė
televizijos
darytų nuotrauky, kurių moksli
paslaugomis, išsinuomuodami šar tė pranešimą: "Pranešame Jums, to propagandos aparato pagalba CBS kanalo „Face the Nation" JŲ pagrindinė kalba yra žydu imonių darbą šią savaitę. Strei ninkai nekantriai laukia. Tikvojimo salę. Kauno tikintieji skun [ kad paveikslas, piktadarių pa vedama nesiliaujanti perdėta in- programoje. Jis nurodė, kad aja- kalba — Yiddish. Didžiausias kais grasina ir pietinio miesto masi daugiau žinių apie Satur
doktrinacija, prievarta brukama
nuošimtis taip įrašiusiu žydu gy
džiasi, jog šarvojimo salėje nega grobtas iš arkikatedros, baigus
tolos Khomeinio režimas Irane vena Lietuvoje, kur 41 nuoš. na Nysa fabrikai.
ną supančius žiedus. Laukiama,
ideologija.
Taip
valdančios
gru
lima uždegti žvakių, pakabinti ar restauravimo darbus, bus p e r
nesulaikomai griūva ir greit jį mie kalba žydų kalba. Bet ir ten Tuo tarpu "Solidarumo" fe kad erdvėlaivis pastebės ir nau
pės
pasiekia
neribotos
galybės
ir
pastatyti prie pažarvotojo galvū perduotas saugoti Kauno arkika
teks pakeisti. Jis silpnėja kasdien, nuošimtis per 10 metų sumažė deracijos centro spaudos Janusz jų, dar niekad nematytu plane
ima
piktnaudžiauti
savo
valdžia.
galio kryžiaus ar švento paveiks tedros religinio susivienijimo or
pasakė Bani Sadras. Ajatola da jo i? anksčiau buvusiu 62 nuoš., Onyszkiewicz viešai paneigė val tos palydovu, „mėnuliuku". Jau
Nuo bendru Rytų Europos sant bar tapo ne vienybės, bet skaldy
džios kaltinimą, kad "Solidaru
lo, negalima giedoti, o laidotu ganui, tai yra grąžintas į Kauno
varkos bruožu Penjovičius perei mo simbolis ir jį remia tik apie skelbia Pasaulinio Žydų Kongre mas" siekia sukelti konfliktą su žinoma, kad aplink planetą
vių metu administratoriai neįlei arkikatedrą
skrieja 17 įvairaus dydžio sate
so studija.
vyriausybe. Jis pasakė, kad fe
džia į salę kunigo. Drąsesni kuni Turimomis žiniomis pagrobtas na prie tiesioginės Sovietų Sąjun 20 nuoš. iraniečiulitu, kuriu tris atrado pernai lap
— Izraelio užsienio reikalu migai, kurie į salę įeina, po to kvie paveikslas dar nerestauruojamas. gos ir jos satelitu kritikos:
Iš Irano pabėgo ir Bani Sad- nisteris Shamir pakartojo, jog Iz deracijos politika yra — susi kričio mėnesį planetą praskridęs
kirtimų vengti. Sąjunga toliau
"Šias socialistines valstybes vai ro žmona Ozra su 8 metų sū
(Bus daugiau)
čiami į Vykdomąjį Komitetą pasi
kitas erdvėlaivis „Voyager 1".
do uždaros partijos vadu grupe num. Ji į Paryžių atskrido lėk raelis toliau nusistatęs prieš Ame laikysis susitarimų su vyriausy Senieji Saturno mėnuliai jau tu
lės. Su niekuo nesidalindami sa tuvu iš Pakistano. Bani Sadrui rikos moderniu žvalgybos lėktu be ir laikysis pažiūros, kad tau ri graikų ar romėnų mitologijos
vo autoritetu ir nepripažindami pabėgus, ji buvo trumpam lai vu pardavimą Saudi Arabijai.
kilmės pavadinimus, tačiau trys
reprezentacinės sistemos, jie su kui suimta ir laikoma kalėjime. — Sovietu Sąjungoje lankėsi
naujieji dar vardy neturi ir va
—
Karo
laivyno
sekretorius
geba dideliu mastu manipuliuo Vėliau ją paleido ir jai pavyko 46 amerikiečiu „taikos aktyvis
dinami
numeriais —„S-26, SJohn
Lehman
pareiškė
šeštadie
tu" grupė. Jos vadas kun. Carl
ti visuomeninius veiksnius ir ma pasprukti į Pakistaną.
-27
ir
S-28".
Tradicijos reikalau
Soule pasisakė prieš neutrono nį, jog sovietu karo laivynas yra
ses. Tai politinė sistema, kurioje
ja,
kad
Saturno
satelitai turėtu
Irano radijas vėl paskelbė, kad bombas ir ginklu lenktynes.
geriau paruoštas savo tikslams,
svarbiausi nuosprendžiai, įskai
vardus, surištus graikų — ro
tant ir karinę intervenciją, daro sušaudyti dar 8 revoliucijos prie — Egipto prezidentas Anwar —nukirsti Amerikos gyvybines mėnų mitologijoje su pačios pla
"Nedarykite tokių klaidų, kaip lenkai"!
šai,
o
480
suimti.
Astaros
mieste,
Sadat pasiuntė pakvietimą Pa susisiekimo linijas, negu JAV
mi uždarame ratelyje — partijos
Maskva. — Sovietu Sąjunga agano vyriausybės kritiką. Reaga- politbiure — neatsiklausiant de prie Kaspijos jūros, buvo nušau saulio Žydų Kongreso pirminin laivynas, — tas linijas apsaugo netos vardu. Tai senovės dievų
paskelbė komunistų partijos po- no administracija didina tarptau mokratinių reprezentaciniu gru tas, islamo religinis teisėjas. Jo kui Edgar Bronfman atvykti šį ti. Amerikai teks pagreitinti nau giminaičiai, įvairūs milžinai, ti
paspruko. Tabrizo rudenį į Egiptą.
ju laivu statybą ir tik 1988 me tanai.
litbiuro pareiškimą, kas retai da tinius įtempimus, sakoma pareiš pių. Tokioje sistemoje įmanomi užmušėjai
roma. Pareiškime minimi Lenki kime, kelia ginklu lenktynes, asmeninės ambicijos įtaigoti sau- mieste suimta 250 žmonių, tarp — Salvadore teroristu smur tais Amerika turės pakankamai
Premjeras Beginąs
jos įvykiai, svarbi ekonominė kri bando kištis į kitu valstybių vi vališki veiksmai, kuriu pasek ju daug marksistu ir kurdu ma to veiksmuose rasti dar 17 nužu karo laivu, pasakė sekr. Lehman.
žumos
žmonių.
zė. Ji dar kartą įrodo, kaip so daus reikalus, ieško progų su mių neįmanoma iš anksto nu
dytu žmonių. Ju kūnai rasti be — Japoniją nusiautė stiprios
vel lanko Sadata
. t *
Y.
kelti
krizes.
Visi
šie
impeii«ni»i.ų
cialistinio išsivystymo patirtis ro
gaivu. Paskutiniu metu lūkiu uė l u u r u i , uraganai, p a i1-t
statyti".
Į
Libija
išbandė
r K ę t-l u t Jeruzalė. —Šiandien Aleksand
do, kad socialistiniai kraštai turi veiksmai sukelia grėsmę socialisgaiviu lavonų rasta jau 74.
Maskva tvirtina, kad Sovietu
muštų.
nei
stovyklai
ir
kitoms
valsty
rijos
mieste, Egipte vėl susitinka
Amerikos nuotaikas
vesti realią ekonominę politiką ir
Sąjungos ir kitu komunistinių šabėms
ir
jau
sulėtino
detentės
pro
Izraelio premjeras Beginąs ir
neįsileisti į skolinimąsi iš kapita
liu santykiai esą "ypatingi". Tuo
VVashingtonas. — Valstybės
cesą, pablogino politinę atmos "ypatingumu" remiasi vadina
Egipto prezidentas Sadatas. Izra
listiniu kraštų.
sekretorius Aleksandras Haigas
ferą
pasaulyje,
sakoma
pareiški
elio spauda skelbia, kad Beginąs
moji "Brežnevo doktrina", pagal pareiškė televizijos programoje,
PareiSkimas paskelbtas visų 14
me.
numato spausti Sadatą, kad šis
kurią sovietinė armija turi teisę kad Libijos lėktuvu sukeltas in
politbiuro nariu vardu, teigia,
aktyviau siektu palestiniečiu au
įžygiuoti į bet kurią šalį, kur, cidentas buvo gerai apgalvotas,
kad komunistų partijos visur turi
tonomijos Izraelio valdomose že
Maskvos
nuomone,
gresia
pavo
vadovautis partijos leninizmo gai
Popiežius meldėsi
Libijos vyriausybės patvirtintas,
mėse įgyvendinimo. Izraelis pa
jus
"socialistinei
sistemai".
Jugos
rėmis, turi stiprinti ryšius su
Amerikos jėgų
„išbandymas".
siryžęs palengvinti savo valdy
už pasaulio taiką
lavu kompartijos centro komiteto Sekretoriaus nuomone, tai nebu
masėmis, auklėti dirbančiųjų kla
mo stilių okupuotose žemėse: Ga
sę internacionalizmo dvasioje, tu
Castel Gandolfo. — Popiežius prezidiumo narys Miloš Minič vo atskiro lakūno veiksmas. Pa
zos pakraštyje ir Vakaru kran
ri parodyti revoliucinį budrumą Jonas Paulius II-sis pasirodė mi griežtai atmeta tokius argumen našiu incidentu ir įvairiu "ban
te, jei palestiniečiai perimtų da
tus.
Jis
rašo:
"Nei
tokios
frazės,
ir turi duoti stipru ir laiku pada niai savo vasaros
dymų", jau buvo nemažai per
rezidencijos
lį valdymo, sudarydami civilines
kaip
'problematinis
internaciona
rytą atkirtį visoms antisocialisti- kieme, kur jo laukė apie 5,000
praėjusius penkerius metus, pa
lizmas',
nei
'gyvybiniu
saugumo
administracines tarybas su gan
nėms jėgoms.
sakė sekretorius.
maldininkų. Stipriu, normaliu
ribotomis galiomis. Palestinie
Komentatoriai mano, kad so balsu popiežius 40 minučių kal interesu' sąvoka, nei tariama tei
Libijos diktatorius
Khadafy
sė
sauvališkai
pakeisti
vyriausy
čiai,
kaip žinoma, tokių riboty
vietu vadovybės
pareiškimas bėjo ir meldėsi į „Mariją, Tai
paragino Viduržemio jūros vals
bes
kaimyniniuose
kraštuose
ne
galių
nenori, reikalauja savos
skelbiamas kitoms socialistinio kos Karalienę". Užsimindamas
tybes uždaryti visus uostus Ame
gali
pateisinti
invazijos,
karinės
•
valstybės.
bloko šalims, kurios, ypač Rumu apie tarptautinį incidentą, —
rikos karo laivams. Libijos dip
nija, skolinasi iš Vakarų. Varšu JAV-Libijos susikirtimą Vidurže intervencijos, laikinos ar nuolati- j lomatas Libane ragina
arabų
KALENDORIUS
vos pakto valstybės ir jų diktatū mio jūroje, Sv. Tėvas kalbėjo nes okupacijos, arba agresijos naftos valstybes neparduoti Ame
prieš
jokią
suvereninę
ir
nepri
rinės valdžios įspėjamos nesekti apie tokiu incidentų sukeliamą
rikai naftos. Geriau ją sudeginti,
RugpiūČio 25: Liudvikas, Pa
Lenkijos pavyzdžiu. Stebėtoju pasaulio horizonte karo grėsmę. klausomą valstybę", (žodžiai, ku negu pilti naftą į Amerikos lėk
tricijus,
Gilius, Iiudytė.
nuomone, Kremliaus žodis reiš Tokiais atvejais visu geros va rie tinka ir Lietuvai).
tuvus, kurie puola arabų taikiRugpiūčio 26: Zeferinas, Pandkia, kad sovietai nenumato ka lios žmonių širdyse kyla taikos
Visi trys autoriai laikosi nuo- Į nius, pasakė Abdulgader Ghoga.
vina, Algiminas, Ugnė.
rinio įsikišimo į lenky krizę. Po troškimas, pasakė popiežius.
monės, kad ginkluotu konfliktu Stebėtojai nurodo, kad Libija paSaulė teka 6:08, leidžiasi 7:37.
litbiuro pareiškimas paskelbtas po
tarp komunistiniu Saliu pavojus! ti parduoda Amerikai naftą. Iš
eilės Brežnevo susitikimu su sa
ORAS
— Buvęs kandidatas į preziden nenustos didėjęs, kol Rytų Euro- . visos importuojamos naftos Li- Libijos diktatorius, aplankęs Etiopiją, attkrido į Abu Dhabį. kur jj Šiltai
telitiniu kraštu vadais Kryme.
pos
valstybes
ir
ypač
Sovietu
Sąj
bijos
nafta
sudaro
7
nuoš.
Nėto vietą John Anderson lankėsi
Debesuota, su pragiedruliais,
sutiko. Nuotraukos dešinėje matomas Seikas Zayed biri Sultan ai Nahiyan
Tame pačiame pareiškime po- į Pietų Afrikoje, kur kritikavo v y jungą valdančios grupelės nesi- ra ženklu, kad Libija sustabdy- Pulkininkas Khadafi pasigyrė, kad Libijos lėktuvai pirmi puolė Amerika* tvanku. Temperatūra dieną 85 L,
liaus tvirtinusios, kad Sovietu Są-1 tu naftos tiekimą.
lėktuvus, tačiau tie vėliau "užpuolė" ir numušė du Libijos lėktuvus
litbiuras skelbia ir prezidento Re-) riausybės aparteido politiką.
naktį 70 l.

JUGOSLA VAI KRITIKUOJA
SOVIETŲ IMPERIALIZMĄ

KREMLIUS ĮSPĖJA
SATELITINES SAUS

TRUMPAI
1$ VISUR

2

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

KELIAS I SVEIKATĄ
NESIRGTI IB SVEIKTI.

PAJĖGUMO UGDYMAS

KELIAS I SVEIKATA, 6515 S©. CaJifocni* Ave., Chicaso, DL

JONAS ADOMAVIČIUS,

M.D.
Sodybos pažmonyje programą atlieka Ema Marmienė, mok Karolina
Klimavičienė ir Anelė Kirvaitytė.

VEIDO SPUOGAI
Veido spuogai (acne) yra
chroniška liga - dažnai ją ten
ka metų metais gydyti.
Dabartinės
medicinos tiesa
Veido spuogai (acne) nėra
mirtina liga, bet jos gydymas
gali tęstis metais. J i sergan
čiam gali sukelti nemalonu
mą, baimingumą ir sužalo
jimą. Jos gydymas gali būti
skaudus ir varginantis. Ser
gantieji acne pagaliau sulaukė
mediciniškų prošvaisčių: nau
jausi tyrimai įgalino geriau su
prasti tos ligos kilmę ir išvystė
sėkmingesnį jos gydymą nau
jais vaistais.
Veido spuogai nepagerėja
tuojau, vos pradėjus jų gydy
mą. Gydymo pradžioje ši liga
gali net pablogėti. Jos gy
dymas gali būti nemalonus,
net skausmingas. Ši liga ir jos
gydymas pacientą dažnai psi
chologiniai sukrečia.
Šitokios tiesos apie acne
šviesoje, pradedant jos gy
dymą, pirmiausia reikia atsi
kratyti visų neteisingų apie šią
ligą nusiteikimų ir tokių jos gy
dymų. Reikia nustatyti tei
singo gydymo eigą ir numaty
ti galimus tokio gydymo
sukeltus nesklandumus - pa
šalinius veikimus. Visa tai pa
cientui išaiškinama dar prieš
gydymą. Nors tai pareikalau
ja daug gydytojo laiko, bet
atsiekiama daug gero. Acne
gydymo pagrindais apšvies
tas pacientas esti labiau paten
kintas gydymu ir stropiau pildo gydytojo nurodymus, ypač
kai tas gydymas neina sklandžiai.

Odos bružinimas irgi nėra
jos gydymas. Brūžinant odą ar
naudojant odos lupimąsi ska
tinančius vaistus nieko gy
dančio neatsiekiama spuogų ligoje. T o s č i a
minėtos
priemonės n e p a š a l i n a užsi
kimšusias riebalines liaukas
(comedones). Priešingai — da
bar susekta, k a d energingas
odos bružinimas gali paska
tinti riebalinių liaukų užsikim
šimą; tada uždaros riebalinės
liaukos gali komplikuotas virs
damos odos uždegimu.
Atsimintina ši tiesa: jei gy
dymas vaistais y r a aštrus
(aštrus vaistai), vartotina švel
ni valomoji priemonė — mui
las (Avenobar a r b a Neutrogena muilai). Priešingai, jei
spuogų gydymui naudojami
švelnūs v a i s t a i , t a d a patartina naudoti s t i p r e s n e s odos
valymui priemones (iš jų minėtinos: Ionax Foam, Acnaveen Cleansing Bar, Fomac
Foam).

Maisto įtaka
spuogams
Iki šiol daugelis spuogus tu
rinčiam jaunuoliui patardavo
nevalgyti kai kurio maisto. Da
bar gydytojai žino, kad daugu
mui pacientų maistas, net la
bai menkos kokybės (junk
foods), valgant su saiku, ligos
eigai turi mažai įtakos. Žino
ma, jei jaunuolis per dieną iš
geria po du galionus pieno, jis
turi su gydytoju tartis dėl mity
bos sutvarkymo: ypač dėl sal
daus pieno (4% riebumo) pa
keitimo liesu 1% ar 2%
riebumo). Pienas ir jo gami
niai (sūris, varškė...) turi daug
kalcio, o kalcis būdamas
žarnose trukdo į kraują gertis
kai kuriems antibiotikams, jei
pastarieji naudojami su pienu.
Antibiotikais gydomi veido
spuogus ir veido odos uždegi
mą turintieji.
Šia linkme reikia jaunuo
liams tvarkytis: liautis riebiai
valgius, naudojant antibio
tikus bei vengiant kalciumi
gausaus maisto.

Odos t r i n i m o
vengimas
Būtinai reikia vengti sąmo
ningo ar nesąmoningo odos tri
nimo bei spaudimo. Odą trinti
gali rūbai, kaukės, muzikos
instrumentai ir atletiška ap
ranga. Toks t r i n i m a s gali su
kelti riebalinių liaukų užsi
kimšimą
bei
uždegimą. Žalingai
veikia
rankomis veido lietimas, kūno
higieniškos priežiūros stoka, odos trinimas a r b a , sprandu ar
n u g a r a atsirėmimas sėdint kėpacientui išdėje G y d y t o i a s
aįginna blogas trinimosi pasė
kas, tada p a s t a r a s i s pradeda
vengti tokio savo veido spuo
gų ( o taip p a t jų nugaroje bei
krūtinėje turimų) stovio bloginimo.

toti spuogų gydymą prade mėgstu. Kad daržovės šviežes
dant, lemia dvi aplinkybės: 1. nės būtų, auginu savo darže
ryškiausia ligos forma, 2. odos pamidorų, agurkų, rūgštynių,
stovis — ar ji riebi ir pigmen pupų, svogūnų, morkų, bu
tuota, ar sausa ir paraudusi - rokėlių, kukurūzų. Kasdien ei
suerzinta. Abu vaistai nau nu pasivaikščioti apie 8-10 blo
dojami daugumui tokių pa kų. Daug sėdžiu. Skaitau ir
cientų, sergančių vidutiniu iki rašau. Žinau, kad daug sėdėti
sunkaus spuogų (acne) stoviu. negerai, bet šio darbo atsi
Išvada. Keiskime klaidin sakyti negaliu, jis yra man bū
gus nusiteikimus apie spuogų tinas.
(acne) atsiradimą ir gydymą.
Atsakymas. Sveikina šis
Svarbu, teisingai nusiteikti
kiekviename reikale, nes žmo
gus veikia kaip jam jo nusi
teikimai diktuoja. Nesiorietuojąs žmogus veikia klaidingai.
Stenkimės plačiau susipažinti
su teisingu spuogų gydymu.
Acne reikaluose reikia nusi
teikti šių dienų medicinišku pa
jėgumu, jei norima nuo spuo
gų išsigydyti. Kiekvienam
kelias į išsigydymą yra ir bus
skirtingas - savitas. Svieskimės šioje srityje, ypač jaunuo
liai turėtų šios tiesos ne
pamiršti.
Pensininkai
iškirpkite šio skyriaus pusla
pius acne reikalu — galėsite
tinkamai pasitarnauti šios li
gos kamuojamiems savo vai
kaičiams.
Skaityti. Drug Therapy,
Vol. 10, No. 8 August, 1980.

Vietinis spuogų
gydymas

Vietinis acne spuogų gy
dymas y r a tokios ligos tvar
kymo pagrindas. Viso kūno gy
dymas a n t i b i o t i k a i s yra
vartojamas naujų spuogų for
mavimosi išvengimui ir su
tvarkymui prisidėjusio odos
uždegimo. Atsimintina, kad
uždegimui pasibaigus, anti
biotikus reikia palaipsniui ma
žinti, iki b u s g a l i m a visai liau
tis juos vartojus. Viską lemia
ligos stovis. Nors pacientas
mėgsta naudoti antibiotikų
tabletę ir odai vaistus. Anti
biotikus n a u d o d a m a s pacien
tas gydo visą kūną, ne tik odą
(sisteminis veikimas). Nepa
mirština, kad geriau odą mir
kyti chemikaluose, negu visus
kūno organus.
Vietiniai o d a gydoma dar
nuo 6 iki 12 mėnesių po to, kai
veido spuogai atrodo aprimę.
Vaistų s t i p r u m a s ir jais odos
tepimo d a ž n u m a s keičiamas
Odos valymas
prisitaikant prie odos į gy
Prausimasis nėra spuogų dymą reagavimo.
gydymas. Prausdamasis žmo
gus šalina nešvarumus ir rie
Svarbiausi
balus atsiradusius po pasku
spuogams vaistai
tinio nusiprausimo vandeniu ir
muilu. Prausimasis negali su
Vietiniam — išviršiniam
laikyti riebalų (sebum) gamy spuogų gydymui yra dveji
bos, nes odos riebalai gami svarbiausi vaistai: Tretinoin
nasi gilesniame, muilui ir (retinoic acid, vitamin A Acid)
vandeniui nepasiekiamame o- (Retin - A) ir Benzoyl Peroxido
dos sluoksnyje — prie plauko dariniai (benzoyl peroxide derimaišelio (follicle).
vatives). Kurį šių vaistų var

kultūrinės programos "Sodybos" palmonyje k l a u s o s i Elena TareSke vičienė, Antanas Abraitia ir Ona Radauskienė.

N u o t r . M. N a g i o

N u o t r . M. N a g i o

skyrius pavyzdingiausiai 1981
metais besielgiantį lietuvį.
Sėdėdamas daryk pertraukas:
parašyk pusę valandos - pasi •
vaikščiok 5-10 minučių, arba
palaikyk kojas pakėlęs a n t kė
dės. Kai skaitai, kojas laikyk
kelių aukštumoje. Iš laiško
neatrodo, kad kojos tintų dėl
širdies ar inkstų ligų. Pasitik
rink pas savo gydytoją.
Esi pavyzdys visiems pen
sininkams, kaip reikia maitin
tis tokios sveikatos išlaikymui
ir amžiaus sulaukimui. Dėl pli
kės neverta rūpintis. Odos li
gas reikia matyti. Tik po to
gydytojas gydo. Chicagoje yra
lietuvių odos ligų gydytojų,
kreipkis į juos. Jei negalėsi, tai
nusipirk
DIPROSONE
CREAM ir kasdien du kartu
patepk pakaušį. Jei pats nega
lėsi tų vaistų gauti "Sodyba"
parūpins.
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bar; atidėliojimas yra laiko va
gis.
Anonimas
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
IR
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W 69th St., Chicago, III.
Visi tel. 778-8000
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą-
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Klausimas. Prašau patari
mo "sinusito" reikale. Ligonė
gyvena pavergtoje Lietuvoje.
Prašo Amerikos gydytojų pata
rimo, vaistų nurodymo, nes
Vilniaus ligoninėje nepavyko
gauti teigiamų rezultatų. Še
šių metų mergaitei prie nosy
tės renkasi nešvarumai, o, per
nosį neina. Kartais nuo to iš
tinsta akis ir nešvarumai net
per akį pasirodo. Rašančioji li
gą vadina "sunisid". Prašau
patarimo spaudoje, nurodant
vaistus.
Atsakymas. Ligonė turi bū
ti gydymą ligoninėje. Ji, kiek iš
aprašymo galima suprasti, tu
ri pūlinį žando dauboje. Ją rei
kės operuoti, kad pašalintų
daubos (sinuso)
angos
užsikimšimo priežastis. Neiš
situština daubos skystis — jis
veržiasi šalutiniais keliais.
Vaistai čia nieko nepadės, kol
chirurginis gydymas nebus
atliktas.
Ištyrus pūlius bakteriologiškai, bus susekta, kuriems vais
tams tos bakterijos jautrios. Ta
da bus galima v a i s t u s
prirašyti. Tokiais atvejais daž
niausiai vartotinas vienas iš
šių vaistų: Penicilinas ir Tetracyclinas. Pirmasis tabletė
se, antrasis kapsulėse. Vais
tinėse šie vaistai gaunami su
receptu. Gauk jį pas savo gydy
toją. Jei Tamstai tų vaistų ne
pavyktų gauti, kreipkis į "So
dybą" Chicagoje. Esi
chikagietis — talkinsime šia
me reikale. Vaistų reikės di
delių kiekių — jie nėra bran
gūs. Reikės kartu įduoti ir
receptą tuos vaistus gabenan
čiam.
SVEIKIAUSIAS 1981
METŲ LIETUVIS
Klausimas. Esu 78 metų
pensininkas. Galvos viršugal
vyje turiu plikę, kurioje atsi
randa sausų šašelių. Jie ne
skauda. Gal yra priemonių odą
apsaugoti ir pagydyti?
Antra negerovė. Kojos dieną
nuo kelių iki pėdų patinsta, o
naktį patinimas atslūgsta. Ne
skauda, bet nemalonu. Būsiu
labai dėkingas už patarimą.
Nerūkau ir jokių svaigalų
nevartoju. Valgau juodą duo
ną, dažnai Bruno plytą. Nau
doju daug saldaus ir rūgštaus
pieno, vaisių ir daržovių. Išsi
verdu ir valgau žuvį. Mėsos ne-

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233

DR. P. KISIELIUS

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS —
1443 So. 50th Ave.. Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. 11:30 treč Sešt 12 tki 4 vai popiet
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai Sigutė Mikutaitytė ir
Vincas Dovydaitis atlieka Živilės ir Karijoto vaidmenis Anta
no Škėmos "Živilėje".
Nuotr. L. K a n t o

VAKARONĖ
P A S J . MULOKA
Neseniai į Los Angeles Dai
liųjų menų klubą priimtas
arch. Jonas Mulokas. Ta pro
ga jis rugpiūčio 15 d. vakare į
savo puikius namus Santa
Monicoje pakvietė DMK na
rius susirinkimui - vakaronei.
Susirinko daug narių ir svečių
Programai pravesti buvo pa
kviestas Bronys Raila, kuris
tarė: "Patys matote, kas yra
architektas mene". Visas Mulokų namas spinduliuoja mo
derniu lietuviškumu. Žmonių
požiūriai keičiasi, net bend
ravimo su pavergta Lietuva
reikaluose. Pakvietė neseniai
pavergtoje Lietuvoje penkias
dienas viešėjusią Alę Rūtą pa
skaityti savo įspūdžių.
Alė Rūta ištraukoje iš
paruoštos spaudai knygos per
skaitė trumpą atsilankymą
rašytojų namuose Vilniuje, ku
rie dabar įsikūrę buv. kuni
gaikščių Oginskių rūmuose.
Rašytoja vaizdžiai apibūdino
pastato grožį, trapius pokal
bius ir užbaigė reikšminga
mintimi: kuo tenai įsikūrę ra
šytojai taip įsiteikė valdžiai?
kai tuo tarpu visoje pavergtoje
Lietuvoje įvairūs trūkumai,
stoka pataisymams medžiagų.
Kodėl mūsų tautos pavergėjas
taip lepina lietuviškai raštus
parengiančius?
Alei - Rūtai baigus, Bernar
das Brazdžionis buvo pakvies
tas perskaityti savo eilėraštį
skirtą Dailiųjų menų klubui.
Jis skamba taip:

"Teesie..." — ir žmogus
pakartojo, —
Žodžiai, būkite mano tarnai, —
Ir iš nieko gyveniman stojos
Žmogaus kūrybos menai.
Ir prakalbo akmuo ir medis,
Ir pražydo spalva dyvinai,
Ir ką buvo su rojum praradęs,
Grįžo žemėn dailieji menai...

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel - CR 6-2400
Vai Kasdien nuo 10 v ryto ik: 1 v p p
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv i 4 ir
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3val Ofiso tel RE 7 1168: rezkJ 239 2919
Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 9801
Ofs tel 735 4477: Rez 246-0067

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

DR. J . MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71$t Street
(71 mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai pirmad antrad .ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik Susitarus

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ir plačiajam svečiajam
pasauly,
Ofiso tel. — 582-0221
Ir kadaise tėvynėj, tenai
DR. JANINA JAKSEVICIUS
Švietė, šviečia ir Svies mums
JOKSA
kaip saulė
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Dailieji menai.
valandos pagal susitarimą
Vincas Trumpa apie Dailių
UTS PO / 6000. Rez. GA 3-7278
jų menų klubą daug skaitė ir
girdėjo. Jis stebėjosi vaizduo
DR. A. JENKINS
tės lakumu pasirenkant tok)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VYest 63rd Street
spalvingą pavadinimą. V.
Valandos pagal susitarimą
Trumpa skaitė B. Brazdžionio
eilėraštį "Paskutinis mirčiai
6132 S KedzieAve Crucapo
oasmerktojo žodis", parašytą
WA 5 2670 arba 489 4441
1939.
DR. K. A. JUČAS
Bernardas perskaitė tris to
ODOS LIGOS
eilėraščio humoristines varia
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
cijas, parašytas kitų asmenų.
Valandos pagal susitarimą
Paskutinioji yra dr. S. Aliūno.
Įstaigos ir buto tol 652-1381
Apie estetiką lietuviškoje
architektūroje kalbėjo prel. DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
Petras Celiešius. Iškėlė drą
. DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
sias, įdomias iki tol niekur
• OF FAMILY PRACTICE
nematytų arch. Jono Muloko
1407 $o. 49tn Court. Cicero. III.
architektūros kūrinių ypa Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Jeit
tybes. Atskirai aptarė, tei
giami apibūdino keletą lie
DR. IRENA KYRAS
tuviškų bažnyčių, pastatytų ar
DANTŲ GYDYTOJA
įrengtų pagal arch J . Muloko
2659 W. 59 St. CMcago
projektus. Buvo galima pasi
476-2112
žiūrėti tų pastatų brėžinius, ap Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
rašymus, nuotraukas.
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai
Metraštininkas
Algirdas
Tai. REliance 5-1811
Gustaitis perdavė atsisveiki
nimą DMK narės rež. Dalilos DR. HTALTER J . KIRSTUK
"Tebūnie" — Viešpats ištarė Mackialienė*, kuri su savo vy
Lietuvis gydytojas
žodį, —
ru Baliu dieną prieš šią vaka
3925 West 59rh Street •
Stojos gelmės ir Šviesūs kalnai, ronę išskrido nuolatiniam Vai pirm • antr . ketv ir penkt nuo 12 4
Ir jie žmogų linksmino, guodė — apsigyvenimui į Floridą. Da- vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
Didūs Dievo menai.
ba r Floridoje gyvena trys uždaryta

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dumto* Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
Tel 372-5222. 236-6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
Valandos pagai susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 W 71st St - Tel 7375149
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA •
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rerid 448-5545
Ofiso tel. 434-2123. nanHf 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm , antrad . ketv* irpenktad. 2-5
ir 6-7 — įš anksto susitarus
•

*

Ofs tel 586-3166; namy 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745W«*t63rdStraet
Vai pirm . antr ketv ir penkt
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Pikto pobūdžio

NAUJOJI PAGONYBĖ
Kai kalbama apie politinį
sekuliarizmą, mintyje turima
tokia politinė kryptis, kurioje
neveikia dvasinis pradas, ši
politika remiasi ekonominiais,
pramoniniais laimėjimais, di
desnių patogumų sukūrimu ir
tam tikra prasme naujų žmo
nių — piliečių pavergimu. Kai
religinis, dorinis, teisinis pa
grindas sugriaunamas, pasau
lis supausaulinamas, tartum
jis būtų amžinas ta valstybine
forma, ta socialine tvarka ar
tomis tradicijomis kuriomis
vyriausybės paremia savo val
džios galias. Tai ir yra mėgi
nimas grąžinti žmones į pa
gonybės kelią,
atsižadant
tūkstantmetės krikščioniškos
kultūros, viešpatavusios Eu
ropoje, atkilusios su pirmai
siais atradėjais į Ameriką ir ki
tus dabar
civilizacijos
pasiekusius kraštus.
Tai yra dabarties gyveni
mas. Ir ne viename kuriame
krašte, bet daugelyje sekuliaristinės pastangos lydi vir
šūnių veiksmus, kad jose rink
ti ar perversmiskai atėję
valdžios žmonės ilgiau išsilai
kytų. Juo piliečių pažiūros la
biau apribojamos materia
liniais dalykais, juo lengviau
jie valdomi. Vienur valdžios
sunaikina religijos mokymą
mokyklose, išstumia auklėji
mą, kad neva nevaržytų jauno
žmogaus laisvės. Kitur pasie
kia dar toliau. Žmones jos nu
vertina iki daikto, paprasto gy
vio, kurio gyvybė ar mirtis
priklauso nuo valdžios įstaigų
sprendimo — teismų, gydytojų
liberalumo ar net noro dau
giau sunaikinti dar negimu
sių, kad gimusieji lengviau ga
lėtų tęsti savo niekingus
gyvenimus.
Į šį žmonių supasaulinimą ir
nudvasinimą atkreipia dėmesį
Renė Coste (L'Osservatore Ro
mano, 1981.8.10), priminda
mas apie politiškai kultūrinę
linkmę, vadinamą. "Naująja
Dešine", Prancūzijoje, jau sie
kiančią ir kitas tautas. Tos
ideologijos pagrindinis vei
kėjas Alain de Benoist jau teo
riškai, remdamasis neva is
torija ir politine veikme, išleido
apie naująją pagonybę veika. lą "Kodėl negalima būti pago
niu". Jo teigimas, kad pagony
bė su mažai ar daug dievų
išaugino žmonėse toleranciją,
padarydama juos savęs pačių
ir žemės valdovais bei tvar
kytojais. Tuo tarpu Apreiš
kimo Dievas nurodė kelius ir
kryptis žmones pažemin
damas. Reikią tad iš naujo pri
kelti pagonybę, kad galėtum
"atstatyti" žmogų.
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mas šių dienų gyvenimui.
Kraštutiniai "dešinieji", kaip
fašizmas, nacizmas, visiškai
neseniai yra įrodę savo pa
gonišką galvoseną kitų, ypač
svetimų rasių ir tautų, atžvil
giu. Žudynėmis, vieno vado
viešpatavimu, išrinktųjų klase
— žmonių pasistačiusių die
vų vietoje mėginimo nužmo
ginti tautas. Kraštutinė "kai
rė", kaip komunizmas, dar ir
šiandien tebėra žmonijos pa
baisa. Jos prietaringas ir skru
pulingas ateizmo brukimas ir
diktatoriaus su jo partija gar
binimas nužmogina mases.
Šios valdžios parodė, ko ver
ta sugrąžinta iš praeities pa
gonybė, nors su skirtingais
"dievais". To turėtų užtekti šių
laikų supasaulintam ir "žmo
gui be Dievo" išaugintam pa
žinti naująją pagonybę. Čia
reiškiasi ne žmoniškumas ir ne
žmogaus vertinimas, bet tik
noras sugriauti dabartinę kul
tūrą ir ant jos griuvėsių pasta
tyti diktatūrines valdžias, ku
r i o s būtų lyg t i k ė j i m u
palaikomų nežinomų "dievų"
įkvėptos.
Teisybė, kad naujų laikų
žmogaus gyvenimas daug grei
čiau ir daug radikaliau keičia
si negu senovėje. Tai daro įta
kos ir šių dienų krikščionims,
kurie gyvena supasaulintame
ir prievarta brukamame abe
jingume tikėjimui, Dievo vei
kimui žmogaus kultūroje, doroje,
tarpusaviuose
santykiuose ir meilėje artimui.
Kas buvo leista pagoniui, net
turint tam tikros ydos ar nusi
kaltimo globėją, tas neleidžia
ma nei krikščioniui, nei prieš jį
buvusiam hebrajui, nei po jo
susikūrusiam
arabiškam
mahometonizmui. Žmogiukas
elementas čia dažnai prasiki
ša apsileidimu įvykdyti tikėji
mo normas ir dėsnius. Bet vis
dėlto krikščionybė išgelbėjo
žmogaus teisę gyventi, nors il
gai neišgelbėjo iš vergijos. Lei
do jam kurtis iš naujo, jei vie
noje vietoje buvo negerai, nors
kartais prievarta ėmė žmones,
kurie buvo pardavinėjami kaip
daiktai. Gerai įsižiūrėję mato
me ir tą dievišką elementą,
kaip moralę, pagrįstą tei
singumu, artimo meile, tiesa ir
neapgaulingais ryšiais su arti
mu.

Nepažįstami pagoniški die
vai atstovavo dvasiniam pa
sauliui, nors ir be aiškių ribų,
be dieviškos atsakomybės.
Žmogus tada liko žemėje tęsti
dievų kovas ir griauti vienas
kito gyvenimus — galingesnis
skriaudė silpnesnį ir to nesi
gailėjo, nes galingasis savai
me buvo žemės valdovas.
Iškeldamas indoeuropietiš
Krikščionybė, priešingai, rei
kos rasės pagonybės pirma
kalavo neturtingam padėti,
vimą prieš monoteistinę reli
giją, Benoist mėgina įrodyti, v e i g ą l o i a i o r n i u , VčuTgoO ū C
kad tik ši pagonybė išlaikė skriausti, darbininkui ir tar
žmogišką požiūrį į patį save, nui būti nuolankiam, kad su
toleranciją kito atžvilgiu ir gyvenimas remtųsi meile ir
santykius su tuo "Kitu" (t.y. teisingumu, o ne jėga ir val
Dievu), kaip ji jį pažino ir ko džios įsigijimu. Žmogus šiuo
kiu įvaizdžiu atvėrė kitiems. atveju žemėje buvo tik Dievo
Kai jis persimeta su senovės atstovas, gamtos tvarkytojas,
pagonybės žinomomis lie bet ne valdovas. Kaip iš isto
kanomis į socialinį, kultūrinį, rijos žinome, kas elgėsi pa
politinį dabarties gyvenimą, goniškai, nors jau būdamas
jis jau tvirtina, kad tik anoje krikščioniu, tas įžeidė Evan
santvarkoje, ir aname tikėjime geliją, tas atmetė Dievo tvar
žmogus galėjo būti laimingas. ką ir pažemino savo žmogišką
Žmogus, jausdamasis kū vertę.
rėju žemėje, jautęs ir savo atsa
Naujoji pagonybė eina pa
kingumą už žemės gėrybes ir mažu įvairiomis formomis, bet
kitus žmones, nors tie kiti vi tai nereiškia, kad kas galėtų
siškai nebuvo galimi vadinti senovę prikelti ir dabartį grą
artimais, kaip juos vadina žinti tūkstančiu ar daugiau
Evangelija.
metų praeitin. Tai tik reiškia
žmogaus norą išsilaisvinti iš
Pavojus, kaip pabrėžia Renė moralinių varžtų, kurie saisto
Coste, nėra pačios pagonybės žmonių santykius tarpusavy,
tyrinėjimuose. Tiek bendroji, žmogaus santykius su Dievu ir
tiek krikščionybės istorija įgalina tautas ir valstybes kur
smulkiai nagrinėja seną žmo ti vis geresnę ateitį laisvei ir
nių ryšį su antgamtinėmis bū teisingumui užtikrinti. Pago
tybėmis, pagoniškų dievų ti nybės apaštalų žodžiai sutirps
kėjimo įtaką žmonių doriniam kaip sniegas kankinių ir tikėji
ir valstybiniam gyvenimui. mo išpažinėjų kančios ir krau
Bet pavojingas yra pagonybės jo kaitroje.
prikėlimas ir naujas jos taikyP.G.

Lietuvių Fondo vadovybė ir
investavimų komisija visą lai
ką rūpinasi Lietuvių Fondo
kapitalo apsauga ir investa
vimais. Ne tik stengiamasi
gauti didžiausią pelną, bet taip
pat norima turimą kapitalą ap
saugoti nuo infliacinio ryklio.
Privatus kapitalas, paprastai
išlaikomas tame pačiame ly
gyje, pridedant gautas palū
kanas. Lietuvių Fondas to ne
gali padaryti, nes gautą pelną
grąžina visuomenei, pare
miant lietuvių švietimą, kul
tūrą, jaunimą ir mokslą.
Lietuvių Fondo narių meti
niuose suvažiavimuose, nekil
nojamo turto (žemės, namų)
įsigijimo reikalas nuolat buvo
keliamas ir išreikštas pagei
davimas įsigyti žemės gabalą,
kurio negali sunaikinti nei lai
kas, nei gaisras. Investavimų
komisijai atiteko nelengvas
uždavinys dalį kapitalo in
vestuoti į nekilnojamą turtą.
Pasiūlymų yra nemažai ir nu
pirkti lengva, bet reikia pagal
voti ir apie pardavimą, kad,
reikalui ištikus, būtų galima
pelningai realizuoti. Po ilges
nių studijų ir svarstymų , buvo
apsistota prie 157.97 akrų že
mės gabalo, esančio Wisconsine, arti Illinois sienos. Žemė
susideda iš 131.9 akro dirba
mos žemės ir miško. Yra gy
venamas namas ir ūkio trobe
siai. Žemė bei trobesiai yra
išnuomoti ir gaunama arti
10,000 dol. nuomos į metus. Su
tarta už visą žemę suma yra
425.000 dol. Perkant įmokėta
100,000 dol., o likusi suma su
8% palūkanų turi būti išmo
kėta per 12,5 metų, mokant
kasmet po 40,000 dol. Šiuo pir
kiniu Lietuvių Fondas pradėjo
naują investavimų kryptį, no
rėdamas nors dalį kapitalo ap
saugoti nuo infliacijos.
Perkant žemę, buvo žiūrima,
kad nenukentėtų lietuviškieji
reikalai ir teikiama parama
nesumažėtų.
Antras svarbus Lietuvių
Fondo veiklos bruožas yra ne
tiesioginė, parama lietuvių me
nui. Įsisteigusi menui puoselė
ti komisija, Lietuvių Fondui
davus paskolą, įsigijo dai
lininko Prano Domšaičio me
no kūrinių rinkinį. Plačiai ir
palankiai aptarus lietuvių
spaudoje Pr. Domšaičio kūry
bą, jo įpėdiniai—žmona Adelheid ir Kazys Žvironai, pasiū
lė geromis sąlygomis perimti
visą turimą Pr. Domšaičio pali
kimą. L Fondo taryba sutiko
papildomai paskolinti 50,000
dol. Gavus visus Pr. Domšai
čio meno kūrinius, bus sureng-

A. JUODVALKIS
ta paroda ir norintieji galės jo
kūrinius įsigyti. J a u dabar ren
kami pasižadėjimai tiems kū
riniams įsigyti. Kreiptis į Lie
tuvių Fondo būstinę.
Meno puoselėjimo komisija
yra savarankus organas ir Lie
tuvių Fondas jos veiklą remia
paskolomis be kitų įsiparei
gojimų.
Kitas ryškus Lietuvių Fon
do šalutinės veiklos bruožas —
kredito kooperatyvas — unija.
Kredito kooperatyvas (unija)
yra savistovi organizacija ir su
Lietuvių Fondu turi tiek ryšio,
kad jos nariai yra ir Lietuvių
Fondo nariai. Lietuvių Fondo
narių kredito kooperatyvas yra
taupymo - skolinimo įstaiga,
patarnaujanti savo nariams fi
nansiniais reikalais. Šis kredi
to unijos įsteigimas yra nau
dingas Lietuvių Fondui, nes
taupytojai — L.F. nariai gali
savo santaupas ar jų dalį pa
vesti Lietuvių Fondui. Bus iš
vengta palikimo, teismų ir
advokatų išlaidų. Koopera
tyvas tuo tarpu veikia tik vie
ną dieną savaitėje — trečia
d i e n i a i s 12-6 v a i . v a k .
Margučio patalpose. Pradžia
yra gera ir susidomėjimas bei
taupmenos didėja. Už indėlius
mokami geri nuošimčiai. Visi
indėliai apdrausti fed. val
džios agentūroje iki 100,000
dol.
Anksčiau įsisteigusios pa
našios įstaigos JAV ir Kana
doje yra sukaupusios didelius
kapitalus ir gautu pelnu remia
lietuvišką veiklą. Lietuvių
Fondo narių kredito koopera
tyvas, išvystęs platesnę veik
lą, gauto pelno dalį galės nu
kreipti
lietuviškos
veiklos
paramai.
L F . narių kredito koope
ratyvo direktorių tarybą su
daro: dr. A. Razma (pirm.), V.
K. Naudžius, P. Sodeika, dr.
G.K. Balukas ir S.P. Žumbakis; valdybą — dr. A. Razma
(pirm.), P. Sodeika ir dr. G.K.
Balukas (vicepirm.), V.B. Dir
gėla - Šaulys (sekr.) ir S.P.
Žumbakis (ižd.). Priežiūros
komitetas — dr. G.K. Balukas,
dr. K. Ambrozaitis, P. Sodeika
ir P. Kibus. Kredito — V.K.
Naudžius, D. Kojelytė ir V. B.
Dirgėlaitė - Šaulys.
Palikimai. Nuo pat Lietuvių
Fondo įsteigimo, į testamentų
sudarymą ir palikimus buvo
kreipiamas rimtas dėmesys.
Lietuvių Fondo ketvirtadalį
kapitalo sudaro palikimai, ku
rie yra pasiekę rimtą 530,000
dol. sumą.
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J U R G I S GLIAUDĄ
Tėvas dėstė:
— K ^ d I v i t E I l t " "ilTllnė nannair>laii>ii n n n 9oTYl£a

paviršiaus, jūs, vaikai, turite prasigyventi gau
siomis šeimomis. Lotynai, va, turi po aštuonetą
vaikų. Kodėl ne lietuviai? P a s mus trys vaikai jau ir
prabanga. Kur aštuoni? Mano tėvai penkis vaikus
ant kojų pastatė. Aš jus du. Bet gi tai jau bastūno
naujakurio dalia O tai buvo klaida. Lotynas neturi
pinigų, valdžia šeimą šeria. Nėra gėdos savo vai
kams šalpos reikalauti. Bėda yra kita. Lietuviai
nenori vaikų. Tautinio genocido nuotaika ne tik
okupacijos, ji išeivių šeimose savo nasrus rodo. Va!
Savanoriškas genocidas. Ar matei per mūsų šven
tes, kad vaikingų Seimų tėvus gerbtų? Nematei. Ar
matei, kad apie tokius knygas leistų? Nematei.
Ir tėvas galvojo: reikia kalbėti, vaiką reikia
indoktrinuoti. Sąžinei geriau.
Jis gėrė vyną ir kalbėjo:
— Atsimink, kad vaikingų šeimų tėvai mums
dabar kaip savanoriai aštuonioliktais metais. Kas
mus iš tų ponaičių, tėvų pinigais pasodintų ant
sosto, kurie nesiveisia, nesidaugina ir vietoj lietuvių
dauginasi tik brangiais automobiliais? Pažįstu ir
tokius. Du turtingi stuobriai ir trys brangus automobihai. Kiekvienas važiuoja savu, kada važiuoja kur
abu, trečią naudoja
Tėvas padavė Vincui atvirą vokelį. Vokelyje
buvo pinigai. Keli popieriniai ir stamboki.
Vincas atsistojo ir pabučiavo šeriuotą tėvo
skruostą.
— Laikykis, — numurmėjo tėvas. — Kada
pradėsi gimdyti man anūkus, i i pirmos dienos
kiekvienam po tūkstantį. Bus dvynukai, penki tūks
tančiai urmu. Iš kiekvieno judviejų lauksiu po šešetą.

Žinoma bostoniškė advo
katė dr. Marija Šveikauskienė
patarnauja lietuviams testa
mentų sudaryme ir atstovauja
Lietuvių Fondą teismuose. Šio
mis dienomis adv. M. Švei
kauskienė atsiuntė Lietuvių
Fondui 20,340 dol. čekį, iš Ag
n ė s K o d i s palikimo. Šis pali
kimas atėjo L. Fondui tik adv.
M. Šveikauskienės rūpesčio dė
ka, nes reikėjo bylą perkelti į
aukštesnį teismą ir laimėti
prieš stiprų priešininką. Lietu
vių Fondo pateikti įstatai ir ki
ta informacija įtikino teismą
L. Fondo rimtumu bei teisėtu
mu ir nulėmė sprendimą mūsų
naudai.
Grįžtant prie testatorės Ag
nės Kodis, reikia pasidžiaugti,
kad ji susipažinusi su L. Fon
do veikla, pakeitė savo anks
čiau sudarytą testamentą ir
vieton privačių asmenų pali
kimo dalį užrašė Lietuvių Fon
dui, įsteigdama stipendijų fon
dą. Stipendijos turėtų tekti
lietuvių kilmės studentams.
Tai dar vienas gražus pavyz
dys, skatinantis ir kitus savo
palikimą ar jo dalį palikti Lie
tuvių Fondui. Velionė Agnės
Kodis buvo mažai raštinga
(vos sugebėjo pasirašyti), se
nosios emigracijos palikuonė,
bet gerai suprato mokslo reikš
mę ir savo palikimo dalį pa
liko mokslus einančių jaunuo
lių stipendijoms.
Netrūksta Lietuvių Fondo
nuolatinių rėmėjų, kurie nors ir
mažomis sumomis, bet nuolat
remia didindami savo įnašus.
Paminėtinas Edward Lengoud iš San Francisco, Cal.,
kuris įstojo į Lietuvių Fondą
1974 metais, įnešdamas tik
80.87 dol. ir per eilę metų,
didindamas įnašus po 10-20-50dol. jau pasiekė rimtą 4,899.26
dol. sumą. Įsudėmėtina ir ki
tiems, kad nuolat aukojant,
nors ir mažomis sumomis, pa
siekiama puikių rezultatų,
nenuskriaudžiant nei savęs,
nei kitų reikalų.
Paminėtina ir nedidelė JAV
LB Waukegano apylinkė,
kuri per savo vadovus — Pr.
Petroliūną, Pr. Kružiką, Ed.
Skališių, O. Kavaliūnienę-ir ki
tus įnešė 3,160 dol. Ši apylinkė
nepasižymi gausiu lietuvių
skaičiumi, bet supranta L.
Fondo reikšmę ir jį nuolat re
mia.

Vysk. V. Brizgys (kairėje) ir kun. J. Savukynas, Aušros Vartų
par. asistentas, susikaupimo demonstracijose prie Vytauto
Skuodžio buvusių namų.
n u o t r j o n o Kuprio

TEKS STOTI l EILĘ
Pagal "France Press" agen
tūros žinią, Maskvoje gyveną
užsieniečiai yra susijaudinę.
Visai netikėtai nuo liepos 1 die
nos jiems atimta teisė įsigyti
certifikatus ir čekius " D " seri
jos, pagal kuriuos buvo ga
lima nusipirkti prekių ir mais
to specialiose k r a u t u v ė s e
"Berezka". Šis potvarkis nelie
čia užsienio diplomatų, bet
šiaip užsieniečiai Maskvoje tu
rės stoti į eilę prie Maskvos ma
gazinų kaip ir maskviečiai ir
mokėti už prekes rubliais. Be
to, kaina už prekes rubliais bus
jiems 2-3 kartus brangesnė, ne
gu pagal certifikatus a r b a " D "
tipo čekius. Maisto aprūpini
mas sostinėje blogai suorgani
zuotas, t a i pripažino ir
Brežnevas, sako
AFP
korespondentas, ir užsienie
čiai taip susirūpinę padėtimi,
kad daugiau kaip 40 Vakarų
agentūrų
korespondentų
Maskvoje įteikė raštišką pro
testą Užsienių reikalų minis
terijai, nurodydami, kad So
vietų vyriausybės potvarkis
atima iš užsieniečių galimybę
normaliai gyventi ir dirbti
maskvinėse sąlygose.

Šių metų rugpiūčio 1 d. Lie
tuvių Fondo pagrindinis kapi
talas pasiekė 2,090,000 dol. Pa
skirstyta įvairiems lietuvybės
reikalams 816,562.77 dol. Visi
Tenka pažymėti, kad Mask
remkime Lietuvių Fondą.
voje, Leningrade, Kijeve ir ki

Kad bernai, geriau. Žinok, tėvo krautuvės stovi ant
gerų kojų.
Kad tik tėvas būtų laimingas, Vincas pasakė:
— Kada universitetą baigsiu, turėsiu savo pa
jamų.
— Ne tau duodu, anūkams, — riktelėjo tėvas. —
Tėvas duoda, ir imk kaip šventą sakramentą.
Nedykai duodu. Kad motina pamokytų Maironio
eiles deklamuoti. Oželį šokti. Aš esu senas šokių
ai^amblio vadovas, atsimenu oželius ir malūnus.
Šokta, kad naginukai užsidegdavo. Anūkai šoks. Aš
su jais.
Lauke jis gyrė Vinco automobilį.
— Geras. Čempionas. Parodai tinka.
— Senas draugas geresnis už naują, — Vincas
pakartojo savo tvirtinimą.
— Tai ir lik prie jo, — juokėsi tėvas. — Tavo
žmonai garantuoju naujintelaitį. Spalva jos nuožiū
ra Cilinderių būtinai aštuoni, šešių nekenčiu.
Važiavo Vincas atgal, į savo bendrabutį, ir
galvojo: koks skaudus konfliktas bręsta. Tėvas pa
smerks jį už vienuolyno projektą. Tėvas bus parmuštas. Bet kaip gyventi būtinai taip, kaip tėvas
nurodo?.. Juk jis turi savo problemų, savų spren
dimų.
9
Butnamis, kuriame gyveno Vilbėną Gudaitytė ir
Vanda Šarkaitė, buvo ant nuožulnios kalvelės
frontonu atsuktas j gatvės posūkį ir panašus į trijų
aukštų komodą.
Reikėjo pavažiuoti aukštyn, apsukti pastato
komodą, tą šoną, kuriame buvo prilipdyti balkonai,
pasukti dar kartą ir pagaliau pastatyti automobilį
pastogėje. Ta pastogė buvo gyventojų garažas. Čia
visada stovėjo bent pusšimtis automobilių. Automo
bilių pašiūrę dengė labai išpuikėję medžiai ir visi
buvo patenkinti: vasarą pašiūrė neįkaisdavo.
Nekaito prieš saulę ir automobiliai. Medžiai gražino

tuose dideniuose miestuose,
skirtuose užsienio turistams
lankyti, buvo įrengti specialūs
magazinai, kur jie galėjo įsi
gyti prekių už certifikatus ir už
sienio valiutą. Žmogus, pirmą
kartą patekęs į tokį magaziną,
galėjo galvoti, kad jis pateko į
puošnią puotą: japoniški transistoriai, itališki motoroleriai,
angliški kostiumai, ameri
kietiški džinsai — viską galėjo
gauti už certifikatus ir bonus,
žinoma, ir -maistą, kaip mėsos
visų rūšių, liežuvių, rūkytos
dešros, žuvies, šviežių vaisių,
gėrimų, rūkalų. Imk ko širdis
trokšta! Ir visą tai nestojus į ei
lę! O dabar staiga tabu. Yra dėl
ko susijaudinti.
Kodėl toks Sov. Sąjungos vy
riausybės potvarkis, sunku pa
sakyti. Ar prekių nepakanka
visiems užsieniečiams, ar k a s
kita? Tačiau šis sovietinis po
tvarkis privers ir užsieniečius
pagyventi, taip sakant, "pap
rasto sovietinio žmogaus kai
lyje", pasistumdyti eilėse dėl
bulvių, mėsos gabalėlio, muilo
ar tualetinio popieriaus. Gal jie
tada galės ir geriau suprasti vi
sus sovietinio rojaus gyveni
mo malonumus ir teisingiau
juo aprašyti. — T.

tą praktišką vietą:
buvo čia tikras parkas. Naktimis buvo romantika:
keli reti žiburiai prie pašiūrės pastolių metė aštrius
šviesos pluoštus j garažo tamsą.
Čia žaliavo pievos, buvo lysvių — oranžiniai gel
tonos nasturtos energingai kėlė savo taures pro
įmantrius lapus.
Trijų aukštų butnamis buvo labirintiškai
susukęs savo koridorius, praėjimus, išėjimus.
Linksmų plaučių gyventojai kūrė anekdotus, kad
butnamis yra idealiausia masinio susideginimo
vieta, nes visi takai ir koridoriai vedą į nežinią.
Elektrai naktį užgesus — garantuotas masinis kaktų
susiskaldymo karnavalas. Gyvenimo sąlygos čia
buvo tokios jaukios, tokios ramios, kad kiekvienas
buto gyventojas jautėsi esąs savo bute karalius.
Ilgais ir tamsokais koridoriais užtikrintai, pasitikin
čiai šlepseno ir senų pensininkų pora, ir aistringi
jaunavedžiai, ir pavieniai gyventojai, ir tos dvi lietu
vaitės, teta ir jos seserėčia, abi nuo čia netolimos
ligoninės tarnautojos.
Kas kartą, kada Vilbėną privažiuodavo su savo
nediduku automobiliu gatvę, prie kurios įžūliai riog
sojo trijų aukštų butnamis, o saulė jau būdavo visai
arti laidos, į Vakarus atsukti langai žaižaravo oran
žine liepsna. Šešėliai jaukiai mėlynavo. Medžiai
tamsėjo. Nasturtų taurės slėpėsi po lapais. Keli trečio
aukšto langai kaito saulėlydžio pošvaistėje, tarytum
tose patalpose buvo sugniuždyta liepsna, tarytum
liepsna savo liežuviais kaitino langų stiklus. Baugus
vaizdas buvo trumpas, saulė nėrė už kitų pastatų,
kurie riogsojo ant artimų kalvelių. Buvo staigus
prietemis, liepsnos languose geso, lysvės buvo
juodos, visi daiktai aplinkui buvo pilki. Automobilių
statymo pašiūrėje plito tamsa, ir reti žiburiai prie
gegnių ne tiek apšvietė vietą, kiek gamino čia
fantastiškų šešėlių spiečius...
(Bus daugiau)

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

LIETUVIAI FLORIDOJE
Dcrytona Beach, Fla.

deracijos New Yorko skyriaus val
dyboje.
Jonas ir Valerija Sileikiai ma
lonaus būdo, gražiai tvarko savo
sodybą Ir paslaugūs kaimynai.
Jonas didelis žuvautojas, tad jam
Atlanto ir Halifaxo upės vande
nys ypač skaidrina bėgančias die
nas. O kai užbaigia darbus kieme
ar prie vandenų, tada rankoje tep
tukas ir paletė ir drobėse gimsta
gražūs meniški, įvairios temati
kos darbai. Taigi Joną laikau ir
geru menininku.
Naujiems kaimynams linkėtina
malonaus gyvenimo, o ši koloni
ja, manau, susilauks iš jų akty
vios veiklos.

tiniam apsigyvenimui.
Tai newjorkiečiai — veiklūs ir
aktyviai
dirbę ilgus metus lietu
MINĖS T A U T O S ŠVENTĘ
viškose organizacijose. V. J. ŠileiDaytona Beach ir apylinkių kiai domisi ir šios kolonijos lietu
Amerikos lietuvių klubo valdyba viška veikla ir žada į ją aktyviai
yra nutarusi š. m. rugsėjo mėn. 19 jungtis.
d. suruošti Tautos šventės mi
Jonas Sileskis, ekonomistas, bai
nėjimą. Šventės minėjimo tiks gęs Vyt Didžiojo universiteto
lus laikas, vieta ir programa klu ekonomijos fakultetą. Neprikl.
bo nariams bus pranešta raštu. Lietuvoje ilgą laiką dirbo Pieno
Minėjimo metu numatomos ir centre, eidamas įvairias atsakin
lietuviškos pamaldos, kurias at gas pareigas. Pokario metais gy
laikytu šioje kolonijoje neseniai veno Ingolstadto lietuviu stovyk- POPIETĖ PAS ABRAIČIUS
įsikūręs kun. dr. Kazimieras Rui- . loję, gimnazijoje dėstė anglų kalStela ir Vytautas Abraičiai —
bys. Minėjime ir jo programoje bą> i r fo^ š i o s ^vykios virsi Daytona Beach kaimynai, gražiai
dalyvaus p. p. Daugėlos. Atrodo n i n k u j j A V a t v y k o 1 9 4 9 m A p s i . įsikūrę golfo laukuose, Pal Coast
klubo valdyba deda. visas pastan- j gyveao N e w Y o rke ir čia praleido Tad golfo mėgėjai dažnai pas juos
gas šios kolonuos lietuvius subur- daugiau kaip trisdešimt vienerius svečiai. Po sėkmingo ar nesėkmin
ti aktyvesniam lietuviškam dar metus. Gyvendami New Yorke V. go golfo, šeimininkų namuose vi
bui.
ir J. Sileikiai įsijungė į lietuvišką sada randi malonią atgaivą. Rug
NAUJU KAIMYNU SULAUKUS veiklą. Jonas ŠileSkis dešimtį me piūčio mėn. 13 d. pas Stelą ir Vy
tų dirbo LB Woodhaveno apy tautą Abraičius buvo maloni staig
šį kartą sugrįžę į mielą kam linkės valdyboje. Dešimtį metų mena. Čia nuo ankstyvo ryto šei
pelį neberadome savo brangaus pašventė SLA 38 kuopai, kuri tu mininkas, šių eilučių autorius ir
kaimyno a. a. Adolfo Andrulio. rėjo 500 suaugusių ir 150 vaikų mūsų geras prietelis M Jagutis,
Jis amžinybėn netikėtai ir nelauk narių, eidamas finansų sekreto visi golfininkai, žygiavome golfo
tai išėjo liepos 3 dieną, palikda riaus pareigas. Dešimtmetį dirbo laukuose. Šilta, smagu, gera al
mas daug suplanuotų darbų ne tik Amerikos lietuvių piliečių klubo suoti kvepiančiu pušų oru. Golfo
savo asmeniniame, bet ir šios ko valdyboje, eidamas socialinio sky žaidimą baigus, Gediminas ir
lonijos lietuviškos veiklos gyve riaus finansų sekretoriaus parei Vladė Lapenai drauge su Vero
nime.
gas. Jo žmona Valerija aktyviai nika Janušaitiene ,Venessa Var
A a. Adolfas buvo reta asme reiškėsi Lietuvių moterų klubo fe- naite, ir viešnia, viešinčia pas p.p.
nybė. Kasdien susitikdavome, kas
dien "politikuodavome", kasdien
gyvenome s u juo mūsų tautos ir
šios kolonijos lietuvių rūpesčiais.
Kasdieną jis atnešdavo glėbius
lietuviškos spaudos, kurią, beveik
visą, prenumeravo. Jo netekus,
netekome daug ko, o svarbiausio
mielo, paslaugaus kaimyno. Da
bar kasdien susitinkame jo myl-i
mą žmonelę Viktoriją, kuri taip
pat skaudžiai išgyvena jo neteki
mą.
Tuo pačiu džiaugiamės sulau
kę naujų kaimynų — Valerijos ir
Jono Šileikių. Jie čia įsigijo gra
žią nuosavybę ir liepos pabaigo Dvi stovyklautojos skaito eilėraščius Dainavos stovykloje per talentų vakarą.
je iš New Yorko persikėlė nuolaNuotr. Algio Sodonlo

Sileikius Daytona Beach, Flora
Dippel su vaikučiu Matu suva
žiuoja pas Abraičius. Svarbiausia,
newjorkietė viešnia Flora Dippel
nebuvo daugelį metų mačiusi sa
vo geriausius draugus Abraičius
ir Lapėnus, tad toks staigus ir ne
tikėtas susitikimas itin buvo ma
lonus. Šeimininkai visus svetingai
priėmė, vaišino, o pokalbiusoe
sugrįžta į nuskubėjusius metus į
anų dienų išgyvenimus bei malo
niais prisiminimais.
Buvo pasitarta ir Amerikos Liet
Tautinės sąjungos skyriaus veik
los reikalais.
Gaila, kad golfo žaidynėse ir
malonioje popietėje nesutikome
iš Deltono šios kolonijos akty
viųjų žmonių — Angelės ir An
tano Kašubų, nes jie rugpiūčio pra
džioje išvyko į Chicagą aplanky
ti savo dukrų bei jų šeimų ir į
Deltoną sugrįš tik rugpiūčio pa
baigoje.
Daytona Beach
atostogavo
Buinevičienė su dukra iš Palos
Park, 111. ir Mftužiai iš Chicagos,
kurie aplankė Juozą Jaciką, J ir J.
Bartkus, V ir J. Janulaičius, susi
pažino su šio miesto aplinka bei
lietuvių gyvenimu
/ . Rimtautas
Visada žmogui reikia turėti
ką nors, ką jis labiau vertina už
gyvybę, kitaip pati gyvastis jam
atrodys varginga ir tuščia.
J.

IŠ LIAUDIES MEDICINOS

CLASSIFIED ADS

Galvos skausmą ramdo, pridėda
mi šlapio smėlio, paimto iš šaltinio
ar ežero dugno.
Nuo nevirškinimo mūsų žmonės
ML»C!£LLAN£OU&
gydosi gerdami daug agurkų rau• • • • - • « i »* • **»-»i
galo.
Kai įgelia nuodingas vabzdys, gelbėjosi taip: kuo greičiausiai ištrau
KILIMUS IR BALDUS
kia geluonj ir prie įgeltos vietos pri
Plauname ir vaškuojame
deda sutrintą musę arba ją apdeda
visų rūsių grindis.
šlapiomis žemėmis, geležimi ir pie
BUBNYS
nu.
Tel — RE 7-5168
Slogą norėdami iš/aryti, uosto • * • • • • • • • • • • » » • • - * • • • • • • • • « .
prakaitą, imtą iš kojų tarpupirš
čių.
ĮSIGYKITE UETUVIŠKAT
Nuo drugio gydosi degtine, su
maišyta su skruzdėlių sunka.
VĖLIAVĖLES
Kirmėles iš vidurių varo, duoda
Visuose lietuviškuose namuose
mi gerti citvaro arba pieno, virinto turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
su degutu.
ra vietos dainai didesnei vėliavai
(Užrašyta L. A Jucevičiaus) iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllillltmillllii' binaciją su Amerikos vėliavukę.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų TAmuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.90,
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja (reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
New Jersey, New York ir Connecticut ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
lietuviams!
venate Illinois valstybėje). Užsa
Kas SeStadien} U WEVD Stotie* kymus siųskite sekančiai:
New Yorke nuo 8 Iki » vai. vakaro
DRAUGAS, 4545 W. 6Std St..
97.9 mes. FM.
Chicago, IL 80629
Direkt DR. JOKOBAS STUKAS
234 Sunlit Drive
Watchung. N. i. 070*0
NAMŲ APŠILDYMAS
TsL — (201) 753-5030
įstatau naujus pečius ir vandens šil
IIIIIIIIIIIUIIUIIIUUIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIII dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
ALBIN BANYS, Tek*. 447-S80C

VALO

Lietuvos atsiminimai

DĖMESIO KNYGŲ
MYLĖTOJAMS!

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knycų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvairių knygų siuntinius
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą siuntinio nu
merį, mokėsite su persiuntimu tik $13.00, kai knygų
originali kaina yra dviguba.
S I U N T I N Y S NR. 6
VIDURNAKČIO VARGONAI. C Grincevicius. 132 psl.
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus. 176 psl.
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. M. Springbom. 198 psl.
GĘSTANTI SAULĖ. Jurgis Gliaudą. 218 psl.
LIKIMO ŽAISMAS. Henrikas Lukoševičius. 232 psl.
AGUONOS IR SMĖLIS. Eugenijus Gruodis. 70 psl.
BENAMIAI. J. Mikelionis. 216 psl.
MĖLYNA SUKNELĖ. Bronius Daubaras. 154 psl.
DŽIAUKIS GYVENIMU. O. Swett Marden. 172 psl
KAIP JIS JA NUŽUDĖ. Jonas Gailius. 128 psl.
ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. 234 psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI. DT. S. Aliūnas. 88 psl.

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT
IŠNUOM. 3-jų kamb. apSild. butas.
Naujas pečius ir šaldytuvas. $195 j
mėn. Kreiptis pas YVMuuns, 6824 So.
RockweU Street.
R E AL

73-eia ir Ricbmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
Didelis ir gražus kiemas. $48.000.
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51,500
S2-rs ir Arteslan. 4-rių butų mūr.
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
55~ta Ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
garažu. Pajamų $16,000. Savininko
paskola už 12%.
Marųuette Parko apyL — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų virS $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
Notary Public
2951 West 63rd Street
TeL 486-7878
•MMIItMmtHttHlllttlIttlHIItlIlItUIHHtl*

B U T Ų NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namų Į^Firfiimff __ Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J.

10% — M% — S0* ptcteo
oš apdrauda nuo agatas tr
btlio pai

FRANK

ZAP0LIS

S208y 2 West 95th Street
Tetaf. OA 4-8654

E S T A TE

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2288
UIIIIIIIIIIMIUIIIIIII
PAOKAGE EZPRESS AGENCY
MABUA
ĮWMamai

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

Labai pag-eidaujamoa g-eroa rUlaa
prekSs. Maistaa ii Europoa aaadSlla
SftOS W. 6ttto Sfc, Cbioaso. HL
TeL 92S-2787
IIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIItlIlIUIIIIIIIIIIIIIIII

A. V I L I M A S
M OV I NG
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

I S IQ T K I I E

D A B A B

iiiiiiiiiiniiiiNiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiftt

DAUGYBE UETUVOS MIESTE
UŲ sprsisma dr. J. Vaišnoro.. MIC.

| daromas pastangas. Jis dar ir per
TeL 376- 1882 a r t * 876-5096
!
garsiakalbį tą pakartojo prašyda
wiimnimmniiiniinmnuiumnnntint
mas demonstracijose dalyvauti ir
"MARIJOS GARBINIMAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
» , . . „ *
. ,
., , v visais galimais budais paremti
LIETUVOJE"
Letnont, M.
Marija . žmonių buvo pilna baž- , , °
„
,f~
. .
Vytautui
1
nycia; daugiausia svečiai
8 Chi- skuodhuį
££££
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Kayga yra tik teologine, ji d« joo.
dedamas pastangas
v-.,*-.,,*,™
cagos, bet mačiau buvo ir net iš
p p •
-x- •
GEGUŽINĖ ATEITININKU
mivj
vietovių aprašymo tr dėl jos
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
rašytojo ir
Floridos: Daukantai, Silkaičiai.
*
'
gsustos istorinės medžiagos rinks paPardavimas ir Taisymas.
"Draugo" redaktoriaus žmona,
NAMUOSE
•takattytl ldckvlenam lietuviui, besi
S I U N T I N Y S NR. 7
Po šv. Mišių visi nuskubėjo į gegužinėje platino, vyro redaguo
M I G L I N A S TV
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
Ateitininkų namuose vis daž ateitininkų namus — gegužinėn. tą, Pasaulio Lietuvių Archyvo
2846 W. 6 9 S t , teL 776.1486 jovemis. Knyga didelio formato, 440
PO DAMOKLO KARDU. A. Kairys. Premijuotas romanas.
niau vyksta kultūriniai renginiai. Cia jau buvo paruošti pietūs ir gė- į 1081 m . išleistą knygą "Išvežtų'
— kaina $3.85. Galima ją įsigyti
imninimniiiinmiiniiiiiiMumuuuuiu' psl.
"Drauge".
Si vieta jau daug kam žinoma, rimai, kava su pyragaičiais ir kt. j jų lietuvių sąrašas".
224 psl.
todėl ir lankytojų gausėja. Cia Gegužinėje buvo visokių įvairu-j § i ą gegužinę surengti, ją paPENKTIEJI METAI. Kipras Bielinis. Revoliucinio sąjūdžio
iminiiiimniHHniiiiimiiuimiiiaimini
verta atsilankyti, nes oras švarus, mų: čia grojo^plokštelių muzika;; j^^i i r ^ ^ J U dideliu pasiseslinktis ir padariniai. 592 psl. Kieti viršeliai.
tyras, namai dideli, daug erdvės čia Jonas Šiugždinis grodamas ar-1 k į m u pravesti buvo pavesta AteiJUOZAS PAUTIENIS. Ignas Šlapelis. Didelio formato. Kieti SERfiNAS perkrausto baldus ir
dimai ir pilna apdrauda.
viduje ir lauke. Aplink namus monrka su visais dainuoja; čia : tininkų namų valdybos sekretoviršeliai.
kitus daiktus. Ir ii toli miesto leidideli ąžuolai bei krūmai. 2olė vėl sol. Bernardas Prapuolenis j rei Mildai Daukantaitei - TamuVINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. 50 psl.
Priimame
MASTER CHARGE ir VISA
žalia, gražiai nupjauta. Daug vie keletą dainų dainuoja vienas ir j Honienei. Ji su darbščiomis talkiGULBĖS GIESMĖ. Jonas Grinius. 222 psl.
Telef. — WA 5-806S
tos automobilių pastatymui.
ANHELLTS. J. Slovackis. 52 psl.
dar keletą su draugais; čia vėl nimkėmis bei talkininkais tai puiKELIONĖ PO EUROPĄ IR {SPŪDŽIAI. Kun. Pr. J.
SSSS3SSWBS S
PATTKSUNTA m PAGRAŽINTA
Viską gražu, bet namus išlai būrelis balsingų vyrų ir moterų kiai įvykdė.
Vaitukaitis. 185 psl.
AŠTUNTOJI LAIDA
gražiai
dainuoja
liaudies
daineles.
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
Daugiausiai darbo turėjo vir
kyti ateitininkams didelis rūpes
Vienu
žodžiu,
visiems
buvo
tuvėje darbščiosios moterys ir vyr.
tis. Nors jie gauti dovanai, bet
SIUNTINYS NR. 8
ir kitus kraitus
vo
linksma.
Oras
buvo
gražus,
tai
visi
virėja
Venclovienė. Jos pamaiti
priežiūra, švaros palaikymas, pa
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
taisymas, elektra, dujos ir kt. linksminosi ir gražiai praleido sek no minią žmonių skaniais cepe
MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų pasisakymų rinki
Chicago, OL «0t32. tel. K27-SMS
šiom dienom Draugo spaustuvė
šiandien brangiai kainuoja. Bet madienio popietę, net iki vėlu linais, dešromis su kopūstais bei
nys. Red. dr. J. Prunskis. 352 psl.
ižlekio
aštuntą laidą Šios populia
kugeliu.
yra lietuvių, kurie dosniai auko mos.
A N N A KARENINA N . Tolstojus. I, II ir III, IV d
rios virimo knygos. J. DaužvardieO jau žmonių — daugybėBe abejo, ateitininkai labai dė
mis remia namų išlaikymą. Iš
UZ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas. 222 psl.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii nė vėl patikslino ir pagražino sią
Pilni n a m a i
i l n a i r a l i n k na
laidą, naujais panioitanais.
kingi
visiems
atsilankiusiems,
rė
remejų - aukotoj ųtarpo kasmet'
' P
P
"
ŽMONIJOS Ū K I M A S ŠVENTO JONO APREIŠKIMO
M. A. t I M I U S
mus
aunimo
mėjams
ir
talkininkams.
O
ir
da
išrenkama taryba. Šiais metais!
-J
^
nemažai. Ir
KNYGOJE. Vytautas J. Bagdonavičius. 406 psl.
Tai geriausia dovana naujoms
INCOME TAX SERVICE
žmonoms ar marčioms. Daugelis
VIENA PASAULYJE. Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma
Tarybos pirmininku yra Povilas ; * , e m s ! a b a i . g f į ? . l i n k s m i ™ s lyvavusieji labai patenkinti dieną
NOTART PUBLIC
apdovanojo kitataučius supažindin
nas, 242 psl.
Kilius. Taryba iš savo tarpo išsi-: g a m t 0 ] e - 2 i u r e k m ' , e sP°rtu<>Ja> praleidę gražioje gamtoje ir ap
42St
S.
Maplewood, tel. 2S4-7450
dami juos su lietuvišku maistu ir
laksto
ir
t.
t.
linkoje,
prisisotinę
skaniu
lietu
renka valdybą, kuri tiesioginiai
Taip pat daromi VERTIMAI.
Hrimu. Si knyga yra sukėlusi la
Žemutiniuose
namų
kamba
višku
maistu,
lauks
sekančios
pro
GIMINIŲ UkrUUmal, pildomi
SIUNTINYS NR. 9
rūpinasi namais ir jų išlaikymu.
bai
daug pasisekimo lietuvių ir kiPILIETYBES PRASTMAI Ir
Valdyba taipgi kasmet renkama. riuose yra stalai žaisti ping - gos vėl apsilankyti, ateitininkų
taučių darbo vietose ir orgaaiaa
kitokia
blankai.
VARGDIENIAI. Victor Hugo. I, II, III, PV ir V d.
Šiais metais valdybon išrinkta: pong, biliardą ir kitokius žaidi namuose.
itMiniiiiiiiimiiiiinimiiinimiiininniiiii djos».
mus.
Yra
ir
kėgliavimo
linija.
CHICAGOS
LIETUVIŲ
METRAŠTIS.
A.
Vilainis-Šidlausdr. Dalia Katiliūtė - Boystum —
Užsakymus siųsti:
Andrius Laukaitis
iiiiiiiniiiiriiiiiiiiiMiMiHiiiiiimiiiiniiiiii
kas. 244 psl.
pirmininke, Milda Daukantaitė - Čia vieni žaidžia, kiti stebi. Lau
DRAUGAS, Knygų Skyrkm
TOS P A & O S MOTINOS SŪNUS. Pranas Dom. Girdžius.
Tamulionienė — sekretore, Teresė ke, jie taipgi buvo išsitiesę tink
4545 W. <trd Stns*
172 psl.
imiiimiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii
Alenskienė ir Kęstutis Šulinskas. lą ir žaidė tinklinį.
OUeago, ItUnois 6 t i »
Ueenasd,
Bonded.
Inaured
Gegužinėje buvo ir launės šu
MOTINA IR MOKYTOJA. Šv. Tėvas Jonas XXIII. Encikli
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
Kaina su persiuntimu f U t .
Sekmadienį, rugpiūčio 16 d. linys. Dovanas suaukojo ateiti
ka. 116 psl.
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
buvo suruošta gegužinė ateiti- ninkų rėmėjai. Jų buvo daug ir
Illinois gyventojai pridėkite dar
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos
ninku namui išlaikyti. Ji prade- i įvairiausių. Dovanų paskirstymą
vamzdžiai išvalomi elektra. \ automa 20 centų mokesčiams.
S I U N T I N Y S NR. 10
I
ta šv. Mišiomis De Andreis ku pravedė Aldona Prapuolenytė su
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite — — S S —easa
asaaa
Seniausia Lietuvių RadV programa
•savo pavardę ir telefoną.
nigų seminarijos pastatuose. Sv. talkininkėmis.
niiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii
Naujoj Anglijoj i! Stoties WLYN.
Mišias atnašavo kun. Vytautas
Gegužinėje dalvavo IT šių atei 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. F. M. Dostojevskis, I II ir
SERAPINAS — 688-2960
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
III d.
Bagdanavičius, patarnavo Saulius tininkų namų įsigijimo pradinin- 1:00 iki 1-J0 vai. po pietų — perduo
T"TT"" llllllllfflMIMHIIlUMIIimil
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
Soliūnas, maldas skaitė Juozas j kai: dr. Petras Kisielius ir jo se- dama vėliausių, pasaulinių ttnlu san LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGIJA, I d. Red. B.
trauką
ir
komentarai,
muzika,
dainos
Brazdžionis
ir
B.
Babrauskas.
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Polikaitis, auką prie altoriaus at- Į suo Elena Razmienė su vyru dr.
įvairią prekių pasirinkimas nebrangiai
ir Magdutes pasaka. Sią programą
nešė dr. Dalia Katiliūtė - Boy Antanu. Dalyvavo daug visuo veda Steponas ir Valentina Minkai.
ii mūsų sandėlio.
siems prieinamo*.
Užsakymus siųsti:
.tom ir Stasys Tamulionis. Vargo menės veikėjų, organizacijų va Biznio reikalais kreiptis J Baltlc Flo
OOSMDS PARCELA EXPftES8
IIIIIII
nininkės
pareigose — Aldona dovų ir kt. su šeimomis.
iiiiiniuraiit
Hsts — gelių bei dovanų krautuve,
DRAUGAS, 4545 West 63rd S t
2M1
W.
Wm
St,
ChJcage,
O
L
tMM
Prapuolenytė. Ji vargonais pritar
Vidurio Vakarų LB apygardos 502 E. Broadway. So. Boston. Mas*.
Chicagi, IL 60629
dama su esančiais bažnyčioje pa valdybos pirm. Kazys Laukaitis 02127. Telefonas 20S-O489. Ten pat
Perskaitė "Drauge" duoarts
SIUNĮTINIAI | UET8V4
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų
giedojo ir kelias giesmes. Tarp jų, gegužinėje paskleidė lapelius apie gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuvišką krrv.
valstijos
mokesčio.
TM.
—
9X5-8187
ii kitiems pasaskaitytf.
šv. Mišias pradedant, "Pulkim ant Vytauto Skuodžio įkalinimą So
Vytautas
Valentinas
kelių", o pabaigoje — "Marija, vietų Sąjungoje ir jo išlaisvinimui

MOŠŲ KOLONIJOSE

TELEVIZIJOS

~NTO V I N G

Popular Lithuanian

RE C I P E S

PLUMBING

RADIJO PROGRAMA

m
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SM

vos šventykla pastatyta XVIII a. kiekio ore sunku kvėpuoti. Tvan-Į gumi. Užmigti tokiomis naktimis DRAUGAS, antradienis, 1961 m. ragpttfio mta. 25 d.
Siva yra vienas iš trijų indusu ku, žmonės mirksta prakaite. To-, be elektrinio vintilatoriaus laDuok man laisvę arba duok
— Tyra širdis nelengvai įbau
trados: Brahma, —Višna — šiva dėl dieną praeiviu krantinėje ne-, bai sunku
man
mirtį!
ginama.
J. Miškinis
dievu. Filosofinė Trimarti idėja daug. Tai vakarinių pasivaikšLietuvių kalba, lietuvybės ugdymas, raiinio
Shakespeart
Į
'
yra nuolatinis pasaulio sukimasis čiojimu vieta.
ratu, t. y. atsinaujinimas, pasak
kompozicija (4)
Pasak turistų pasakojimų, nak- j
PABAIGTUVĖS
indy išminčių. Vadinasi, atsinau
tį Mariner Draivas •primena
Paskutinė rugiapiūtės diena rytų
jinimas indams suprantamas kaip
JUOZAS MASILIONIS
brangakmenių vėrinį. Auksiniai Į Aukštaitijoje vadinama pabaigtuvėA. + A.
nuolatinis kūrimas ir griovmas.
Bombėjaūs žiburiai pusračiu juo- mis, nuobaigomis, Dzūkijoje — paŠirvai iš pradžių buvo priskirsimas
Ir trečiadienio rytas Dainavo lyviai sudėjo 260 dol.
Inž. VYTAUTUI VINTARTUI
sia didžiulę Arabų jūros įlanką, ginbmis, dažinkomis. Žemaitijoje —
visatos
naikintojo vaidmuo, bet
je išaušo gražus ir giedras, kas
Popiet Jonas PlačaS, Chicagos vėliau jis įgavo ir pasaulio kuria Žiburiai tviska, virpėdami po gi- nuobaigomis, nubaigais. Rugiapiūmirus, liūdinčiai žmonai Angelei ir sūnui
reta buvo šią vasarą Chicagoje.
liu juodu, didelėm žvaigždėm' tės pabaigtuvių papročiuose svarIr vis dienos eina šiltyn. Žiūrė Dariaus Gnėno lit. mokyklos ve mosios energijos reikšmę. Dabarti nusėtu dangumi. Tyliai teliškuoja biausią vietą užėmė vainiko (lazdos
Jonui reiškiame gilią užuojautą.
sim, gad gražus oras nesutrudys dėjas ir Švietimo tarybos pirmi nėje indusu religijoje Siva lyg įkū į krantinę vanduo. Renkasi žmo- ar juostos) pynimas ir vaišės. Vaininkas,
skaitė
paskaitą
"Lietuvy
nija pasaulio materijos esmę. Jis
ligi šiol buvusios labai gražios
JUOZAS GIBAJTIS
nės atsikvėpti nuo dienos karščio, niką pindavo paprastai uk motebės
ugdymas
išeivijoje".
Neužten
ją
kuria ir kurdamas pats ardo,
studijų savaitės dalyvių nuotai
JONAS GIBAJTIS
Vieni vaikšto su šeimomis, kiti • rys iš paskutinio pėdo ar iš surinkkas. Net administratorius R. Gra ka dabar mokyti vaikus lietuviš nes negalima kurti naują nesuar- sėdi ant krantinės su vaikais ant tų gražiausių varpų. Kai kur jis
žulis gėrisi mūsų tvarka ir darbš kai. Yra mokančiu lietuviškai ir džius seną. Tuo būdu jis įkūnija rankų. Auklės su vežimėliais, tar-. dar buvo puošiamas lauko ar dar
nelietuviu. Mums reikia ir lie pusiausvyrą tarp šiu dviejų proce
tumu.
nai šunimis ar beždžionėmis už'želio gėlėmis. Vainiką iškilmingai
tuviškos dvasios žmonių. Prele
Dienos pirmininku pakviečia gentas smulkmeniškai ir labai ar su, t. y. amžinybę. Vadinasi, ši- pasaitėliu vedini... Santūriai nešdavo moterys ant galvos ar lėkšmas Kkagiškis Apolinaras (Bagdo gumentuotai išdėstė būdus ir prie vanity įsivaizdavimu, Siva yra šnekučiuojasi seniai, triukšmin-, tėję, kitiems talkininkams dainuonas. Pirmąją paskaitą "Lietuvių mones lietuvybės ugdymui išeivi vyriausias visatos esybė, o jo kū gai šūkauja saldumynų, riešutų, i jant tam tikrą „rugių dainą" apie
kalbos dėstymas pradžios mokyk joje. Pabaigai nurodė daug litera rybinė jėga —jos judėjimo šal spragintu žirnių pardavėjai. Kiti | rugelį žiemkentėlį, ir įteikdavo šeiloje" skaitė Sofija Jonynienė, tūros, kur tą klausimą galima tinis.
jau pradeda ruoštis nakvynei — j mininkeL
Siva vaizduojamas keliais pavi čia pat ant akmeninių šaligatvių j
Chicagos Brighton parako lit. pagilinti.
(D „Lietuvių etnografijos
dalais, tačiau pats populiariau arba kiek nuošaliai po atviru dan- i
mokyklos vedėja. Jos, ilgametės
bruožai")
mokytojos, nuomone, vaikui lie
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Trečią šios dienos paskaitą sias yra Siva NataradŽia — šokio
tuviu k. pagrindus turi duoti "Rašiniai ir JŲ kompozicija" skai karalius, nes šokdamas Siva kuriąs
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
Seimą. Mokykla tik tą darbą tę tė Vacys Kavaliūnas, Clevelando pasaulį. Sivos, šokančio savo kossia. Vaikai įpranta
lietuviškai Lit pedagoginiu kursų vedėjas". mogeninį šokį, paveiksle glūdi
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
kalbėti su vyresniaisiais, o savo Pagrindinė jo paskaitos mintis simbolinė prasmė, jame atsispin
tarpe — angliškai. Reikia įpra buvo, kad reikia rūpintis mokiniu di visa induizmo religija, filoso4330-34 So. California Avenue
tinti lietuviškai kalbėti ir su savo rašinių turiniu ir kompozicija, ja ir menas.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
amžiaus draugais. Reikia moki- Mokytojas turi jausti, kada gali
Pažymėtina, kad Sivos šven
4605-07 South Hermitage Avenue
niui gerai motyvuoti, kodėl jis ma pradėti duoti mokiniams ra tykloje nėra jo statulų, išskyrus
šyti
rašinėlius.
Pradžioje
jie
bus
Sivos lingumą, kuris paprastai yra
turi mokytis lietuviu k. Klasėje
Telefonas — YArds 7-1741-2
naudoja pasikalbėjimus. Moky kuklūs, bet ir tokiuose, jei tik yra, iškalamas iš akmens ir pastato
toja prašo papasakoti, ką moki galima pastebėti talentu, o pa mas tamsioje patalpoje. Tai orgįnys veikė namie ir pan., leidžia stebėjus — mėginti puoselėti. nalus stulpas, simbolizuojantis
vieni kitiems pasakoti, kad įpras Toliau smulkiai nagrinėjo, kaip vyrišką pradą. Jo papėdėje yra
tu ir su draugais lietuviškai kal ir kokią parinkti temą, kad mo žiedas, simbolizuojantis moteriš
bėti. Kad išmoktu ir klausyti, kinys pajėgtų ją parašyti, susido ką pradą, kuris simbolizuoja kū
Mieliam tremties gyvenimo draugui
skaitoma, atpasakojama, leidžia mėti, kaip ir kokiu būdu rašiniai rybinę energiją- Iš vyriško ir mo
planuojami.
Davė
konkrečių
pateriško
pradu
susijungimo
atsirama vaikams būti mokytojais, duo
dami tikrinamieji diktantai, kurie tarimų, kaip rašomi protaujamo | do visas pasaulis.
Laidotuvių Direktoriai
paskui paverčiami tikrinamai ir kaip rašomi kūrybinio pobū
Borobėjus — didžiulis septynio
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
džio rašiniai, kaip formuojamos se salose išsidėstęs uostamiestis,
siais.
iškeliavus amžinybėn, žmonai ONAI, dukrelėms VERU
Prelegentės paskaita buvo la net atskiros pastraipos. Rašinys kuriame susiduria įvairiu šalių,
Tel. 737-8600
TEI ir DANUTEI su ŠEIMA, išgyvenant tą skaudų smū
bus
gražus,
jei
rašantysis
į
jį
įdės
tautu ir žemynų kultūros. Tai 6,5
bai įdomi ir pilna praktiškų pa
savo sielos.
gį, užjaučiame ir jungiamės liūdesyje,
milijonų gyventojų miestas — kos
tarimų.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
mopolitas.
Yra
daugybė
fabrikų,
Piety metu buvo atsisveikinta
Tel. 422-2000
A. J. CINGAI
Vakarinėje programoje buvo
su Jonu Kavaliūnu, Vasario 16 pagerbti partizanai, su degan ypač tekstilės ir žuvies apdirbimo.
L. R.DAUKAI
gimn. direktorium. Jam buvo su čiomis žvakutėmis nueinant prie Bombėjus nesidalina į dvi da
D. VJ)UDAI
dainuota daina apie mokytoją, Dainavos kryžkelės kryžiaus. Grį lis, kaip kiti Ryti} miestai: naują
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
vadovaujant St. Sližiui, tartas žus kun. L. Zaremba, SJ, parodė (europietiška) ir seną (vietinį).
visjj vardu I. Bublienės žodis. Dievo Motinos paveikslų skaid Tai jaunas, europietiškas mies
tas, bet atskiri jo kvartalai ir net
Gimnazijos reikalams savaitės da res.
rajonai turi būdingu indų mies
tams bruožu. Pavyzdžiui, viename
Australijoje mūrus
tu rajonu, pasak lankytoju, preky
biniame centre, būna tokia tiršta
A. ± A»
minia, kad ji teka lyg lava, už
MYKOLUI K A T I L I U I ,
tvindžiusi visą gatvę. Keista kaip
MARQUETTE FUNERAL HOME
nuoširdžiausiai užjaučia mirusiojo liū
Indijos daugelio senųjų civili juridiškai nors ir panaikintos, bet toje žmonių srovėje pavažiuoja
zacijų buvusią garbingą praeitį buityje, papročiuose dar labai ga automobiliai; dviračiai, vežikai.
TĖVAS IR SŪNUS
dinčią žmoną* seseris Saulę, Aldoną
Nepaprastas triukšmas ir žmonių
liudija tik išlikę meno būdingi jos; ypač karvių garbinimas.
klegesys. Galvijai baubia, kalviai
paminklai. Tačiau Indija per visą
Madrasas yra administracinis kala, dailidės obliuoja, siuvėjai
ir kitus artimuosius
2533 VVest 71 St., ChidRO
savo istoriją išlaikė gyvą kultūros Talminado valstijos centras, di
čia
pat
gatvėje
siuva,
fakirai
ir
gy
1410 So. 50th Av., Cicero
perimamumą, ryškią individualy delis okeaninis uostas, 65 proc. jo
VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO
vačių
kerėtojai
demonstruoja
sa
Tel. 47^-2345
be. Galbūt dėl to ir ši šalis taip gyventojų — tamilai. 1639 m. an
GIMNAZIJOS
vo
meną,
automašinos
signali
AIKŠTĖ
AUTOMOBILI
AVIS STATYTI
žadina ir dabartiniu turistu smal glų "Ost Indijos" kompanija ap
19U M. ABITURIENTŲ LAIDA
zuoja,
dviratininkai
be
perstojisumą, ypač amerikiečių.
link Madraso didžiulį kaimą pa mo skambina skambučiais. Iš vi
statė
įtvirtinimus, kurie vėliau su pusiu sklinda prekiautoju šauks
Iš turistų aprašymų daug kam
buvo
pavadinti Sv. Jurgio fortu. mai. Žodžiu, kas namas —'tai
susidaro įspūdis, kad į Indiją žmo
Dabar
fortas stovi pačiame išau dirbtuvėlė ir parduotuvė.
nės daugiausia keliauja pamaty
gusio
miesto
centre.
ti senovės paminklu, egzotiškos
TfJČtlH! Bc!?*bė*2U5 ™UC?!YiCn9 —
gamtos, susipažinti čia su turtin
Madrasas išaugo didžiuliu didžioji granitinė krantinė Mari
ga mitologija. Žinoma, turistai miestu, jungiąs senus ir naujus ri-ner Draivas (Jūros kelias), nusta
nori pamatyti kaip gyvena 600 tietiškus ir kitus papročius. Bū tyta griežtais europietiškais na
MARIJAI BORTKEVIČIENEI
milijonu tauta, nori suprasti jos dinga ir didinga universiteto mais. Tarp jų — monumentaliai
Lietuvoj mirus, jos dukras dr. JANINĄ JAKSEVICIENE
siekius ir rūpesčius, ir nori pažin krantinė ir triukšmingi, minios granitinė arka, kurią 1911 m. pa
ir MARIJĄ MARKULIENĘ ir jų SEIMAS, sūnų VAC
ti paprastą Indjos liaudį, kuri su užtvindyti senieji kvartalai. Se- statė anglai.
LOVĄ BORTKEVICIU su SEIMĄ Lietuvoje ir ARTI
kūrė genialius kultūros paminklus. nausia miesto dalis — MartapuMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Visa krantinė nušviesta spigi
Be to, turistams ir kitiems ras ("miestas povas"). Pažymė nančiu saulės spinduliu. Karštis
MARIJA ir ADOLFAS JARAI ir SEIMĄ
smalsuoliams apsilankymas pri tina, kad čia dunkso didžiulė ši- didelis. Cia dėl didelio drėgmės
mena, kad du šimtus metu Indi
ANTANAS, ALFONSAS ir BRONIUS JARAI
ja buvo Didžiosios Britanijos ko
lonija. Po ilgos kovos 1947 m. In
dijos gyventojai gavo nepriklau
A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI
somybe.
Tuo metu stambiausia ir įta
mirus,
kingiausia nacionalinė
partija
tencijos uždavinius vykdant
mielą žmoną JUlUA, sūnų ALGIMANTĄ, dukterį
buvo Nacionalinis kongresas, ku
MILDĄ ir jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir
Liūdėdamas dėl mane globojusio rezisris savo tikslu paskelbė socialinio
kartu liūdime.
pavyzdžio visuomenėje sukūrimą.
A. f A. ANDRIAUS SKUČO
Tačiau svarbiausi
kongreso
mirties, jo našlei poniai Adai ir vaikams
BRONĖ IMPOLĖNIENĖ
programos teiginiai buvo valsty
reišldu nuoširdžią užuojautą*
DANUTE IR VYTAUTAS BARTA&A*
binio sektoriaus plėtimas, nacio
nalinės ekonomikos planingo re
MILDA IR ROBERTAS McMURTRIB
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
guliavimo sistema
ir
kitu
pertvarkymų įgyvendinimas, neu
tralus užsienio politikos kursas.
Nūdienė Indija —federalinė
respublika. Ją sudaro 21 valstija ir
9 sąjungines teritorijos. GyventoA . f A . LEONUI GOTCELTUI
Jai kalba keliais šimtais kalbu ir
mirus,
dialektu. Bet oficialios kalbos do
minuoja dvi: indu ir angly.
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ELENAI, duk
» Religiniu atžvilgiu dauguma
roms: ELENAI MATULAITIENEI, IRENAI EHLERS,
išpažįsta induizmą. Taigi gyven
DALIAI KAZLAUSKIENEI ir sūnui POLIUI bei jų ŠEI
toju nevienodumas sudaro pridė
MOMS ir artimiesiems:
tiniu problemų. Atrodo, kad di
GRŲ8Ų SEIMĄ
delis stabdis pažangiam visuome
nės vystymuisi yra kastos, kurtos

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE

EU D EIKIS

Mažeika & Evans

A. f A.
JUOZUI DEMERECKUI

INDIJA - KONTRASTŲ SAUS

PETKUS

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rngpJttgo mėn. 25 d.

CHICAGOS ŽINIOS

X Molėta Kelertienė svarstys
"Mariaus Katiliškio kalbą ir sti
lių" Santaros-Šviesos suvažiavi
me Tabor Farmoj, Sodus, Mich.,
rugsėjo 10-13 d.

12 GORILŲ

SUŽEIDĖ 90

Chicagos miesto autobusas at
Lincoln parke po vienu stogu
zoologijos sode laikoma 12 go simušė į namą prie Grand ir
rilų. Tai, kaip skelbia vadovy North gatvių. Buvo sužeisti 30
bė, yra didžiausia gorilų šeima keleivių, iš jų 5 sunkiai.
pasauly, laikoma po vienu sto
SUVAŽINĖJO MERGAITE
gu zoologijos sode.
Penkerių metų mergaitė SilUŽDARYS FONTANĄ
via šeštadienį bandė viduriu
Buckingham fontanas Chica- bloko prie 2500 So. (Kedzie, Chi
goje Grant parke, bus uždary cagoje, pereiti skersai gatvę ir
tas Darbo dieną, rugsėjo 7 d. buvo pravažiuojančio automobi
Bus vėl atidarytas tik 1982 m. lio suvažinėta. Vairuotojas Elisar Garcia, 21 m., važiavo nor
gegužės 30 d.
maliu greičiu, kai mergaitė i š
OPERA PER RADIJĄ IR TV tarpo automobilių iššoko į gat
Wagnerio operą "Tannhau- vę. Vairuotojas bandė pabėgti,
ser" WFMT stotis, banga 98.7 bet peršokęs raudoną šviesą at
FM, ir televizija WTTW-11 ka sidaužė į kitą automobilį ir buvo
nalas — perduos rugsėjo 7 d. sugautas.
8 v. v.
RŪKYMO PAVOJAI

x SoL Algis Grigas pratęsė
"Draugo" prenumeratą, pridėjo
i didesnę auką. A. Grigą skelbiaX Ses. M. JoaneUa, gv. Ka ; me garbės prenumeratorium, o
zimiero seserų vienuolijos gene- j už vertinimą lietuviškos spauralinė viršininkė, ir ses. Marilyn į <įos tariame ačiū
Kuzmickus, jos asistentė, yra
X K. Pabedinskas, Oak Park,
išvykusios į Ihdianapolį daly
111.,
grąžindamas
laimėjimų
bi
vauti aukštesnių vyresniųjų spe-.
. ,
.
. ,.
•• ,•
i •
i lietų šakneles, atsiuntė ir 15 dol
daliame susirmkime, kuriame;
,**
'.
__
.. . .
.
,:.
j auka savo dienraščio stiprinivisos moterų vienuolijos svars-i
. „., .
.. ,
mui. Dėkojame,
to bendrus vieni; Z
J
įuolių
reikalus,
i
darbus, planus ir dvasinį gyve
X Vitafis ir Genė Gaideliai,
nimą. Grįš šią savaitę.
Omaha, Nebr., Helen Ratkus,
Dania, Fla., Aleksandra ir RoX Kun. Jonas Savukynas,
MIC, labai daug darbavęsis, kad mualdas Zalubai, « • » » JEąjriy
pasisektų demonstracijos ir gra- A ,.'' ^ . ,fT*7
;* ' , , ų , "
f/.
.1__
_;
f » nehų pridėjo
ir rpo 10 dol. aukų.
r
žiai praeitų Aušros \ a r t ų baž- , / * . Į~Jr
^
-. .
T .- t. .», ,4.- Labai aciu.
ŠEIMOS TRAGEDIJA
Nauji Medicinos kolegijos t y 
nyčioje pamaldos, nonnt iškelti
rimai
Mihvaukėje, Wis., parodė,
Pabėgėlis iš Kubos ELoy SanVytauto Skuodžio išlaisvinimo
X Salomėja šmaižienė iš Hot
kad
cigarečių
rūkumas gali su
iš komunistų kalėjimo reikalus, Springs, Ark., yra atvykusi į SV. Kazimiero seserų vienuolijos seselės Jubiliates, rugpiūčio 16 d. atšventusios vienuoliško gyvenimo deiman chez, 47 m., Chicagos šiaurvaka
tinius, auksinius ar sidabrinius jubiliejus. Iš kairės (1 eil.): ses. M. Leoną — deimantinį jub., ses. Mary Rosalia rių priemiesty Niles nušovė sa daryti net didesnį pavojų šir
buvo išvykęs j Vyčių seimą Chicagą ir apsistojusi savo bro- — deim., generalinė vyresnioji ses. M. Joanella, ses. M. Immaculata — sidabrinį, ses. Marlene — sidabr., ses.
vo žmoną Sonią, 37 m, peršo dies atakai, negu iki šiol buvo
Scranton, Pa. Ten dar jis pra- > lio Prano Jurjono šeimoje. Jei Virginia Marie — sidabr.: (2 eil.): ses. M. Marcella
auksinį jub., ses. Mary Vita — auks., ses. Marie Infanleis kokią savaitę atostogų, nes' kas važiuojančių savaitės bėgy ta — auks., ses. M. Silviana — auks., ses. M. Lucida — auks., ses. Anne Baubin — auks.; (2 eil.): ses. Mary vė jos jmotiną 61 m. ir savo manoma Rūkymas ne vien pri
yra gimęs ir augęs Pennsylva- ]< \ Hot Springs galėtų paimti vie- Pieta — auks., ses. Marie Aąuinata — auks., ses. M. Alphonsine — auks., ses. Mary Rose — auks., ses. Bernice sūnų,, 20 m. Tada nuvyko į po sideda prie gyslų užsikimšimo,
nijoj. Grjžes j Aušros Vartų pa-; ną keleivę, prašomi pranešti tel. Emily — auks.; (4 eil.): ses. M. Remigi — auks., ses. Mary Herman — auks. ses. M. Athanasia — auks.; (5 eil.): liciją, padavė ginklą ir prisipa bet ir padaugina širdies plakimą
ses. M. Joachim — auks., ses. M. Incarnata — auksinį jubiliejų.
žino ką padaręs. Jo žmona, kai ir sumažina deguonies parūpinirapiją turės pamažu rengtis kel- i 475-1861.
jis ją buvo primušęs, prieš me mą kūnui Prie tokių išvadų
tis j naują paskyrimo vietą.
X Marija Nenins, Union Pier,
tus buvo užvedusi perskyrų by prieita išstudijavus 4000 žmo
X Nepaisant stovykla, kursų Mich., atsiuntė prenumeratos
nių, kurių apie pusė turėjo šir
lą.
ir darbų, Chicagos ir Cicero te- j mokestį su 20 dol. auka. M. Nedies atakas.
atrą mylintis jaunimas, susibū- i nių skelbiame garbės prenumeTRYS PRIGĖRĖ
ręs apie komp. D. Lapinską I ratore, už auką tariame labai
MOTERŲ VAIKŠTYNES
Trys Chicagos vyrai prigėrė,
rimtai ruošiasi "Ateityje" ra-1 ačiūNorėdamos surinkti daugiau
kai jų laivelis, kuriuo buvo iš
BALFO VEIKLOJE
ir Olaf Pikat, latvių Umars
PABALTDGCIAI MINfcS
šiušių poetų kurinių deklamaci- į x ^ ^ ^ Tecmnach,
Ont.,
lėšų
savo kovai dėl vadinamų ly
plaukę
žuvauti,
apvirto
Fox
TRĖMIMUS
Bergmanis ir Janis Veitmanis,
joms žodžio ir muzikos vakare K a n a d a ? pratęsdamas prenumegių
teisių, moterys įvairiuose
Kaip
vargstančių
mūsų
tau
upėje prie Princeton, Wis. Pri
lietuvių Kazys Laukaitis, Mo
rugsėjo 5 d. Jų tarpe yra R.
Vidurio Vakarų pabaltiečių
ratą, atsiuntė 18 dol. auką sa
miestuose,
surengė vaikštynes.
destas Jakaitis ir Danguolė Va- tiečių, ypač okupuotoje Lietu gėrė AL D . Flannigan, 32 m.,
Kaminskaitė, R. Stukaitė,
A
vo dienraščio paramai, Labai komitetas rugsėjo 6 dieną, sek
voje, niekad neišnyksta, taip ir Sandy C Reams, 3 2 m, ir Jo- Chicagoje sekmadienį jos ėjo
lentinaitė.
Viktorą, V. Lapinskas, V. Rad
madienį, Estų namuose, Prairie
ačiū
nuo Gili parko (3900 N o . Broadrūpestis jais niekada negali su seph Rockwell, 31 m.
vilas, L Šulaitytė, E. gulaitis.
Estų namai yra ant Milwau- stoti. Be pavienių žmonių, or
View, DL, rengia 40 metų su
way) iki Lincoln parko ir atgal.
X Dr. Stasys Ankudas, Baltikakties minėjimą nuo masinių kee Ave., maždaug trečdalis ganizuotai tuo rūpinasi Balfas. ORGANIZUOJA PARDAVĖJUS To ERA sąjūdžio priešininkė
X Dr. Joseph Tautvilą, Gary,; m o r e Md., Jonas Kairys, Briddeportacijų iš Pabaltijos kraš mylios į šiaurę nuo Deerfield Be Balf o rudenį vykdomo šalpai
Šoferių unija nusistatė Chica Phyllis Schlafly pažymėjo, kad
Ind., Leonardas Kerulis, Chi- j geport, Conn., O. Teizeris, Cletų į Sibiro sunkiųjų darbų sto Rd. Bus išstatytos rodyklės, lėšų sutelkimo vajaus, suranda gos automobilių pardavėjus, ku vienintelis jų laimėjimas iš t o
cago, Dl., grąžino laimėjimo bi- j veland, Ohio, Kazimieras Sirgėnurodančios į automobilių aikš ma dar ir kitų būdu vargstan rių čia yra apie 3000 suorga bus gera mankšta.
vyklas ir kalėjimus.
lietus su 10 dol. aukomis. Dėko- d a s > R i c h m o n d H31L, N . Y.,
tę.
tiems papuolusiems į nelaimę ar nizuoti į Uniją.
jame.
Minėjimo pradžia i— 1 2 vaL
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. su
Komitetas kviečia visus daly pasprukusiems iš okupuotos tė
Estų namų sode. Pasitaikius
X Jonas Kasperaitis, Racine, laimėjimo šaknelėmis. Ačiū.
VAISTŲ KAINOS
Hiiimmnnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Surengiama ir
lietingam orui, minėjimas v y k s vauti ir tikisi susilaukti didelio vynės padėti.
W k c , atsiuntė 10 dol. už laimė
X Jonas Tamašauskas, Lopramoginių renginių, o vasaros
Pastebimas vaistų kainų kili
Dvikalbiskumas:
jimų šakneles su prierašu: "siun cust VaUey, N. J., grąžino lai po uždaru stogu. Programoje skaičiaus svečių iš visų Pabalmetu
gegužinių.
mas Chicagos vaistinėse.
dalyvauja
lietuvių
tautinių
šokių
\
ti
jo
kraštų,
ypač,
kad
šiame
mičiu mielam "Draugui", kurį vi- mėjimo bilietų šakneles su 25
palaima ar prakeikimas?
BAIGIASI KONCERTAI
suomet laukiu. Su geriausiai l i n . d o i ^ a
Nuoširdus ačiū už grupė "Vytis", vadovaujama nėjime sutiko dalyvauti Ameri
Kaip iš mūsų spaudos mato
Violetos Atkinson. Vyks sporti kos valdžios pareigūnai, kurie me, kur tik yra kiek daugiau
ALGIS NORVILAS
Grant parke, Chicagoje, šią
kėjimais". Ačiū už viską.
gražią auką.
nės varžybos (tinklinis), laimė y r a gerai susipažinę su mūsų lietuvių, vasaros metu rengia savaitę bus paskutiniai šio se
Dvikalbiškumas: Turtina ar
X Continental Restanrant sax Vladas Kaupas, Philadel- tojams bus įteikta taurė Vidu politine padėtimi ir mūsų rei mos Balfo gegužinės. Chicagoje zono koncertai Trečiadieni, rug
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
vininkai, 3139 So. Halsted St., •. p h į a , Pa., P. Baltakis, Silver rio Vakarų Pabaltiečių komiteto kalus visur gina ir užstoja. Mū
Jaunimo centre neseniai su di piūčio 26 d. 8 v. v. ir ketvirta mas. Lietuvių kalbos nevartoji
Chicago, grąžindami laimėjimoj Springs, Md., A. Radzivanas, specialiai šiam minėjimui atžy sų visų dalyvavimas turi būti
deliu pasisekimu praėjo Balfo dienį, 8 v. v. bus atliekami Ger- mo problema.
bilietėlius, pridėjo ir 10 dol. au- į Richmond Hffl, N. Y., pratesda- mėti. Svečiai turės progos pa- įrodymas, kad mes neužmiršta
Chicagos apskrities gegužinė. O shwino D. Golub. Penktadienį
ką. Dėkojame.
\ mi prenumeratas, atsiuntė ir po j sivaišinti šiltu maistu ir atsigai m e padarytos skriaudos savo rugpiūčio 30 dieną Vyčių sa koncerto nebus, šeštadienį 8 v.
Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
vinti prie vietoje veikiančiu bu kraštui ir savo žmonėms, mes lėje ir sodelyje vyks Marąuette v. ir sekmadienį 7 v. v. bus nimo Sąjunga, 1981.
X Sophia Butkums. St. Char- 1(> d o L a u k t *- A f i ū laukiame ir tikimės, kad ir to
feto ir baro.
les, EL, atsiuntė 16 doL auką
Parko skyriaus gegužinė. Ži atliekami Thomas, Bizet, Paga
X Juozas Mažeika, Chicago,
Kaina su persiuntimu $2.75
liau Pabaltijo kraštų reikalai
kartu su bilietų šaknelėmis. La UI., E. Pakulis, Rehoboth Beach,
nant
skyriaus vadovų ir jų tal nini kūriniai, dalyvaujant smui
Oficiali minėjimo pradžia 3
bus ginamo Baltuosiuose rū
bai ačiū
Užsakymus siųsti
DRAUGO
Del., atsiuntė po 8 dol. aukų. vai. p. p. Minėjime dalyvaus ir muose ir visame laisvajame pa kininkų su vadovu Juozu Mac- kininkui M. Kaplan. Visų kon
certų
paskutinėj
daly
—
bendadresu.
kevičium didelį organizacinį pa
X D2. l i e t . Gydytojo ir Dantų S- Butkūnas, St. Charles, DL, kalbas pasakys Amerikos vai sauly.
SteUa
31 9611
tyrimą, tikrai ir ši gegužinė bus, ros dainos su publika.
Gyd. Dr-jos Pagelbinis Motera
J- " . St. Petersburg, džios pareigūnai: Philip Crane,
.imiiimiiiiiiiimiimimiiiiiiimiiiiimiiM
Rugsėjo
4
dieną,
penktadienį,
įspūdinga.
kongresmanas,
Adeline
Geo-KaFla.,
Srs.
of
St.
Casimir,
BaltiVienetas organizuoja
įdomią
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK
12 vai. p. p. Lietuvių tautinių
programą ponioms ir jaunimui more, Md., Alf. J. Gražis, Phoe- ris, Ulinois senatorė, minėjime
Bus gerai paruoštas užkan
DR. ANTANAS KUČAS
=
Pasaulio Liet. Gydytojų S-gosj n i x ' A z - atsiuntė po 5 doL aukų. dalyvaus ir daugiau atstovų, bet šokių grupė "Vytis" atliks pro džių bufetas, baras, dovanų lai- 1
1
gramą
Richard
Daly
Plazoje.
T>
vardės bus praneštos veVisiems' ląbni ?Ąfn.
TTsėTim?»s įr įnė^eia-ms ^s^šokti
VJUXI\J U i C l u . , ač^iiiatučiiį,
f T F "S W A
A 7 T 7 f
liau.
Gauti
laiškai iš senatorių Grupė pakviesta Rosos Farinos, smagi muzika. Atsilankę turės
AKKiV.
jUKOiS
MATU^AiTIS
rugs. 6 d., 12:15 popiet. Pro
X Ona KiKkanskas, Chicago,
Director of Fine Arts in Chi
gramos tema — Pamatyti dalį 111., už laimėjimų bilietus, at Alan Dbron ir Charles Percy.
kelias malonias valandas savųjų
Vidurio Vakarų Pabaltiečių cago. Tai oficialus atidarymo tarpe. Laukiami visi.
Chicagos Architektūros — "Chi siuntė 11 dol. Dėkojame.
komitetas susidaro iš kraštų įvadas į sekmadienį vykstantį
cago Highlights". Tai keturių
Gyvosios krikščionybės apaštalas
P. Venclova,s
Korespondentė
X Alfonsas Smilgius, East atstovų: estų Enno Toomsalu į minėjimą.
valandų išvyka autobusu nuo
Įvadą
parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
Jaunimo centro.
Vadovauja, Chicago, Ind., A. iR&džhis, Bal
šioje srityje, prityrusios p. Ri timore, Md., Antanas Minelga,
|
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie :
ta Kisielienė ir p-lė Daina Ba- Olympia, Wash., Veronika Nar\ Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vienuo- 1
raitė. Kviečiame visus, ne tik kus, Omaha, Nebr., Reivydas, į
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- i
medikų šeimas, susidomėjusius Los Angeles, Cal, V. Gavelis,
i čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos j
arohitektūra.
(pr.) Collisville, UI., Stasė Maurukas,
§ Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti
Algoraąuin, UI., Frank Vaičiulis,
I šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
Chicago, EI., visi atsiuntė po
|
Veikalas yra 592 psL, didelio formato, kietais viršeliais.
10 doL aukų su bilietų šaknelė
=
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
_
mis. Labai ačiū.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

•

MATULEVIČIUS

X VHo V. Vai, Mlssouri Ci
ty, Tex., S. Cinikas, Chicago,
DL, Anthony Misewth, Cicero,
UI., Danutė Mikoliūnas, Cleveland, Ohio, Bronė Sirvinskas N.
Hollywood, CaL, Domas Vaičius,
Oserville, Mass., grąžindami lai
mėjimų šakneles, paaukojo ir po
X Petronėlės Kazlanskienės 10 savos spaudos stiprinimui,
žiaurių prisiminimų knyga "Kai ; Ačiū
i ^ i !L
^*U
-fto-i c
pusi. Galima gauti — <024 S.
Artesian Ave, kiekvieną dieną
nuo 12 iki 5 valandos vakaro.
(sk )

i x Nauji taupymo certtrlkatai
Į
. ,Z^J_ .
.
j ~ **™*™ * * į f « į l
J J *
! J ? 0 * ^ ^ 0 * ™ * " * ^ *>
i * e n u specialius certifikatus, o
po spalio 1 d. •— juos bus galix ABee's Restorane, 4508 W. 1 ma pakeisti į naujus certifika«Srd S I , teL 284-9496, kasdien Į tus ant kurių palūkanų nereikės
gaunamas liet maistas (cepeli- Į mokėti valdžios mokesčių. Vinai, koldūnai, balandėliai t . t ) . ! s c « santaupos draudžiamos valPriimami
užsakymai
100,000 dol.
CertifikaAtdaras kasdien
nuoišsinešimui.
5:30 vai. I džios
tus ir iki
informaciją
galima
gauti
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį L. F. bfifttfciėje, trečiadieniais
tki 2 vai. popiet. Sekmadienį už nuo 12 Bd 6 v. v., 2422 W. 67 St. Tautinių Šokių grupe "Vytis", vadovaujama Violetos Atk inson, atliks programą rugsėjo 4 d., penktadieni, 12 vai.
(ak.) Daily Ptazoj ir rugsėjo 6 d., sekmadienį. Estų namuose, Prairie view, m.
daryta,
(ak.) TeL 925-6887.

|

DRAUGAS, 4545 W. Gird SU Chicago, IL 60619

|
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LIETUVOS B A Ž N Y Č I O S
1-mai tomas. Telšių Vyskupija
•ROMIUS KVIKLYS
Tettft} vyskupija ria 1-as tomai ii LIETUVOS BAŽNYČIŲ at
rijo* leidtiamų knygų.
Leidinys geni paruoštas. Talpina balnyčių nuotraukas, o taip
palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiikreiptą mošų balnyčių
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nes amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra aukure"—tai kaip rato
autorini knygos jvadjje.
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uidokumentuotl ir
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve Illeido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu
Illinois gyventojai dar prideda $130 valstijos mokesOo.
DRAUGAS,

4545 West 6Srd St, Chicago, IL 606B9

J

