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Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

Šilalė. 1980 m. gruodžio 18 d. 
Šilalės vargonininkas Feliksas 
Kvietkauskas griežtai pareiškė vi
karui kun. Vytautui Skipariui: 
„Jaunimas bažnyčioje negros, ne
giedos, nesilankys pas tave, ne
darysite jokiu susibūrimu, bend
rai, ilgai nesiautėsi — greit bū
si suvystytas". Kunigui pasitei
ravus, kodėl vaikams negalima 
giedoti, vargonininkas atsakė, 
jog tuo jie norį atimti jam duo
ną. Vikarui paaiškinus, kad tik 
per jo lavoną peržengus, bus ga
lima uždrausti jaunimui groti, 
giedoti, lankytis pas jį, vargo
nininkas pagrasė įskųsti valdžiai. 

1980 m. gruodžio 23 d. Šila
lės vidurinės mokyklos direkto
rė Norvilienė, mokyt. Breskuvie-
nė, mokyt. Kelpčienė, mokyt. 
Raštutienė išsikvietė mokinius: 
Virgį Jankauską (VIII kl.), Gin
tautą Račkauską (IX kl.), Arū 

nė. Jos dukra Sobaitienė ilgus 
metus dirbo Vadžgirio vid. mo
kykloje valytoja. Gražina Sobai-
tytė mokosi XI-toje klasėje. Lai
dotuvėse dalyvavę mokiniai (Rū
ta Zdanavičiūtė — XI kl., Sigi
ta Eitutytė — XI kl., Janina Mil-
kauskaitė — XI kl., Regina Gud-
moniatė — XI kl., Laima Trum-
paitytė — XI kl., Audra Krikš-
čionaitytė — XI kl., Violeta Pus-
kepalaitė — XI kl., Gudmonai 
tė — IX k l , Daiva Mankutė — 
IX kl., Živilė Puišytė — V kl., 
Reda Kybartaitė — V kl , Ri 
ma Giedraitytė — V kl., Rena 
tas Sluoksnaitis — V kl.) , įne 
šę vainikus ir gėles į bažnyčią, 
sugrįžo į pamokas. Direktorė 
Būtėnienė pastebėjo grįžtančius 
mokinius. Prasidėjo tardymas, 
grasinimai perduoti saugumui; 
visiems reikėjo parašyti pasiaiš 
kinimus. 

Mokytoja Zofija Maurutienė 
(XI kl. auklėtoja) buvo svarsto-

ną Tverijoną (VIII kl.)- Ji tar- tma Jurbarko švietimo skyriuje, 
dė, kas iš mokinių patarnaująs .mokytojai Lukošienei, išleidusiai 
Mišioms. Mokiniai atsisakė pa-1 penktokus, pareikštas papei 
šakoti apie kitus. j Kimas. 

Šilalės tikintieji džiaugiasi,kad, 
vaikai ir jaunimas įsijungia į 1980 m. Kūčių dieną direkto-
Bažnyčios gyvenimą: patarnau-: « E. Būtėniene pati budėjo mo 
.•* Misoms, adoruoja, ein* Krv-! kinių bendrabutyje (internate), 
žiaus Kelius, groja 'ir gieda baž-\ k*d nė vienas iš mokinių nepa-
nytiniame chore. ibėgtŲ į namus. „Aš jums išvai-

| kyšiu iš gaivu visokius prietarus. 
Vadžgirys (Jurbarko raj.). I T a m » k u r i s bandys išbėgti, bus su-

1980 m. gruodžio 17 d. Vadžgi- i mažintas elgesio pažymys", — 
ryje buvo laidojama 80-ties me- • grasino direktorė E. Butėniene, 
tu senutė Petronėlė Liaugaudie- į (Pabaiga) 

AKMENS ANGLIS 
- LENKIJOS DEGUONIS 

Lenkijos atsigavimas priklauso nuo angliakasių 
Varšut>a. — Rugpiūčio 28 Len- j nėjo mašinas, fabrikus, liejyklas, 

kija ir JAV pasirašė susitarimą, j Jaunas ekonomistas Varšuvoje 
kuriuo Amerika sutinka atidėti; pasakė, kad Gierekas ir jo vai
šiais metais išpuolančius Lenki- j džia elgėsi kaip vaikai saldainių 
jos skolų mokėjimus 5-8 metams. ! parduotuvėje. Jie pirko kairėje ir 
JAV ambasada Varšuvoje pa- į dešinėje, nežiūrėdamas, ar tų ma-
tvirtino šį susitarimą, sakydama, į šinų, fabrikų ir liejyklų Lenkijai 
kad suma siekia 380.9 mil. dol. Į tikrai reikia. Šiandien Ursus trak-
Anksčiau šiais metais Amerika \ toriu fabriko kieme stovi apie 
ir 14 kitų Vakaru kreditorių su
tiko palaukti apie 2.5 bil. dol. 
Lenkijos mokėjimu. Šį sutikimą 

1,000 naujų traktorių, kuriu nie
kas nenori. Jiems trūksta daliu, 
stabdžių alyvos. Jie per žemi šla-

dar turės patvirtinti atskirų vals-1 pioms Lenkijos dirvoms, per sun-
tybių parlamentai. Lenkijos ži- j kūs nedrenuotiems laukams, 
nių agentūra PAP paskelbė, kad į Liublino fabrikas negali paga-
skolų atidėjimas gerokai padėsi minti traktorių padangoms lan-
Lenkijai atstumti sunkumus. ] ku, nes neturi plieno, jo reikia 
Apie 90 nuoš. šiais metais su
kankančiu paskolų bus atidėtos 
iki 1986-1989 mėty. 

Šalia nepaprastai didelių sko 

pirkti užsienyje, o tam nėra va
liutos. „Gazeta Krakowska" skel
bia, kad Ursus fabriko traktorių 
jau 32,000 teko išardyti ir suly-

lų, likusių iš Giereko dešimtme- ] dyti, nes jų neįmanoma užbaigti, 
čio, Lenkijai vėl skubiai reikia! Lenkijos ekonominis atsigavi-
naujos užsienio paramos. Rug- \ mas priklausys nuo Silezijos ir ki-
piūčio pabaigoje lenkų užsienio' tų provincijų akmens anglies, ku-
reikalų ministeris Jozef Czyrek ri uždirba taip skubiai Lenkijai 
važinėjo po Vakarų Europą, ieš- \ reikalingą užsienio valiutą. Ta-

Žuvo Irano 
valstybės vadai 

Bomba užmušė prezidentą ir premjerą 
Teheranas. — Šimtai tūkstan

čių iraniečių vakar susirinko Te 
herano prezidento Ali Rajai ir 
naujojo premjero Mohammed 
Javad Bahonar laidotuvėse. Jie 
žuvo sekmadienio sprogime prem-

pašalintas prezidentas Bani Sad-
ras, Irane buvo suimta daugiau 
3,000 žmonių ir 561 buvo sušau
dytas. 

Teherano radijas paskelbė rug 
piūčio 25 d., kad Teherane buvo 

Pietų Afrikos šarvuočių kariai giliai Angolos teritorijoje. 
invaziją keturiose vietovėse. 

Angola paskelbė, kad Pietų Afrikos jėgos pradėjo naują 

ARABAI APŠAUDĖ 
VIENOS SINAGOGĄ 

PL0 smerkia užpuolimą, atmeta kaltinimus 
Viena. — Austrijos kancleris į Libane paneigė kaitinimus ir net 

Bruno Kreisky nutraukė atosto-1 pasmerkė užpuolimą. Suimtieji 
g-as ir grįžo į pareigas po Vie- j arabai pasakė policijai, kad jie 
nos žydų sinagogos užpuolimo.į priklauso „Al Assifa'' grupei, ku-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Angola paskelbė, kad P. Af 

jero įstaigos rūmuose. Be jų žuvt> suimta daugiau 100 "mujahide-
dar penki asmenys ir 15 buvo su- !enų" partijos narių. Prieš tai, Re-
žeisti. Po sprogimo kilo gaisras,! voliucijos Gvardijai bandant pulti 
kuriame daug žmonių apdegė. : minėtos partijos centrą Teherane, 

Žiniomis iš Irano, tuo metu, įvykusiame susišaudyme žuvo 3 
kada sprogo galinga bomba, prem j mujahideenai ir 3 revoliucijos 
jero įstaigoje vyko Vyriausios Gy- gvardijos nariai. Nei areštai, nei 
nybos Tarybos pasitarimai. Da- j suėmimai nesustabdė opozicijos 
lyvavo gynybos ministeris pulki-: veiklos prieš vyriausybę. Įvairiuo-
ninkas Moussa Manjon, aukšti se atentatuose žuvo daug valdžios 
kariuomenės vadai, Revoliucinės, rėmėjų, pareigūnų, dvasiškių. 
Gvardijos vadas ir parlamento į Libane leidžiamas žurnalas "An 
vicepirmininkas. Parlamentas tuoj i Nahar" rašo, kad tarp pačių ši-
po sprogimo paskelbė, kad sprogi-1 jitų mulų daugelis nepritaria vy-
mas buvo "Amerikos samdinių".riausybei. Tokių esą 7,000-10,000. 
darbas. Sprogimas įvyko 3 vai. j Mujahideenų vadas Rajavi pareiš-
po pietų Chicagos laiku. : kė reporteriams Prancūzijoje, kad 

Paryžiuje buvęs kano prezi- iraniečių nepasitenkinimą suke
dentas Bani Sadras pareiškė spau- lė ne tik suėmimai ir šaudymai, 
dai, kad bomba Irano premjero I Krašte yra daugiau 5 milijonų be-
įstaigoje buvo laisvės varžymo iš- darbių, apie 2 milijonai pabėgėlių 
šaukta. Kalti tie, kurie pradėjo iš fronto zonų. Pramonė veikia 
varžyti persų laisves. Kairiųjų • tik 30 nuoš., infliacija siekia 100 
musulmonų vadas Rajavi pareis-, nuoš. Iraniečiai jau seniai nema-
kė, jog bomba buvo natūralus 
žmonių atsakymas į Khomeinio 

tė takių sunkių laikų. 
2uvę Irano prezidentas ir prem-

rifcos jėgos okupavo Cunene 'p ro - ' n U S i , k a l t i m U S " j ° ž u d 3 a I l u s - Abu jjeras jau seniai buvo artimi drau-
Po revoliucijos Rajai tapo 

Bahonar di'r-

Nors sinagoga dėl anksčiau bu
vusių užpuolimų buvo nuolat: 
saugoma dviejų policininkų, trys; 
arabai, vienas jų su žydiška < 
„jarmulke" ant galvos, granato-

ri yra Al Fatah organizacijos ka
rinė dalis. 

Izraelis tuoj kritikavo Austri
jos vyriausybę. Jos kancleris 
Kreisky yra pats žydų kilmės. Jis 

mis ir automatiniais šautuvais I buvo pirmas Europoje pripažinęs 
apšaudė žmonių pilną sinagogą,; pLC) vadovybę. Ši palestiniečių 
du asmenys žuvo, 19 buvo su- Į organizacija turi Vienoje diplo-
žeisti. Du teroristai buvo sužeis- j matinę atstovybę. Kancleris Kreis-
\ ir suimti, tačiau trečiasis pa- ky pareiškė per Austrijos radiją, 
bėgo. 

Sekmadieni policija suėmė 10 
įtariamųjų arabų ir išaiškino vi
są arabų teroristų tinklą Austri
joje. Įtariama, kad puolimą or
ganizavo Palestinos Laisvinimo 
Organizacija, nors jos vadovybė 

Maskvos siūlymas 
Afganistano krjzei 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
„Pravdos" straipsnyje pažadėjo 
ištraukti savo kareivius iš Afga
nistano, jei kaimyninės valsty
bės: Pakistanas ir Iranas sutik-

jog PLO neturėjo ryšių su šiuo 
užpuolimu, kurį PLO Beirute pa
vadino kriminaliniu bailių darbu, 
kuris tik kenkia Palestinos laisvi
nimo darbams. PLO pareiškime 
sakoma, kad organizacija gerbia 
visas religijas, neišskiriant ir ju
daizmo. 

Prancūzu akcija 

vincijoje sostinę ir aštuonis kitus i ^ į į P " " " * * l r a n o * « " Sa i 

miestus. Pietų Afrika skelbia, jog i P r a n a s a v o *** l™™ v a I ^ 'OS švietimo ministenu 
Angoloje sunaikinti karinio rada- į n u ^ r t i m a - . _ J Jo taryboje, kun paraše naująją 

Irano vyriausybe rugpiucio 2o ; Irano konstituciją. Kada 1980 ro įrengimai, nušauta 400 Pietva
karių Afrikos teroristų. 

— Popiežius Jonas 

paskelbė naują įstatymą, kuris I rugsėjo mėn. Rajai tapo premjeru, 
Paulius s ^ " a griebtas bausmes už "žo- Į Bahonar gavo švietimo ministerio 

II-sis paskelbė, kad jis priėmė pa-1 <^o « plunksnos" naudojimą i vietą. Birželio 22 imamas Kho-
. . _.r . . v. . , • .i praes islamo vyriausybę. Rugpiu-
kvietimą ateinančiais metais vel , . „ . , . . T » . 

cio 24 dvasinis Irano vadas aja-aplankyti Lenkiją. 
— Aukštas Libijos diplomatas 

pareiškė, kad Amerika bus kalta, 
jei Libija paprašys sovietų para
mos ir pasiūlys sovietams bazes 
Libijoje. 

— Beirute, Libano sostinėje, 
sprogo bombos prie Irano televizi- j " S o l i d a n i i n o " S u k a k t i s 
jos ir radijo agentūros. Vienas as- Į 
muo žuvo, trys sužeisti 

— Peru sprogimai g f t U t , . ^ pradėtas "Solidarumo" įs is te igia 
JAV ambasadai, ambasadoriaus 

tola Khomeinis ragino iraniečius 
sekti savo artimuosius ir juos iš
duoti valdžiai, jei jie prieš ją 
dirba. Sakoma, kad nuo birželio 
22 dienos, kada iš pareigų buvo 

Varšiiuo. — Sekmadienį Len-
I:>LJ . v i kijoje, Gdansko mieste, buvo 
padare zaios l n r . j ^ . . ««cr.H^3-„mr," Jei 

namams ir vienai pramones įmo
nei. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
pakartojo, kad jis planuoja pasi
traukti iš pareigų ateinančiais 
metais, spalio mėn. 

— Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris ragino palestiniečius pri
imti, ką jie gauna per Camp Da-
vid taikos sutartį, visi kiti jų sie
kimai yra tik sapnai, pasakė mi
nisteris Shamiras. 

— Vakarų Vokietijoje įvyko di-

kodamas greitos paramos. Ją pa
žadėjo Prancūzijos premjeras Pier-
re Mauroy ir Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Hans 

čiau „darbininkų laimėjimai" su 
mažino angliakasių darbo valan
das, anglių produkcija nusmuko 
20 nuoš., anglies eksportai su-

Dietrich Genscher. Apie paramą į mažėjo 50 nuoš. Jau bijoma, kad 
Lenkijai kalba ir JAV pareigu- į šiemet iškastos anglies neužteks 
nai. „Istorija mus kietai nuteis-; pačios Lenkijos elektrinėms, fab-
tų, jei lenkiškasis eksperimentas: rikams ir miestams. Premjeras Je-
nepavyktų vien dėl to, kad Va-' ruzelskis savo kalboje priminė, 
karai jo neparėmė", pasakė vals-i kad anglj lenkai vadino „juo-
tybės sekretoriaus asistentas Ro-! duoju auksu". Jis tačiau pasakė, 
bert Hormats. i kad anglis — Lenkijos deguonis. 

Lenkijos ekonomistai tik da-i Lenkija gali gyventi be aukso, 
bar pradeda suprasti, į kokią ka- Į tačiau negali — be deguonies. 
tastrofą Lenkiją nuvedė Giereko į Padėti angliakasiams vyriausy-

Beirutas. — Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Cheysson 
sekmadienį susitiko Beirute su 
Palestinos Laisvinimo Organiza
cijos vadu Arafatu. Susitikimas 

tų derėtis su Kabulo vyriausybe,' galėjo iširti, nes Arafatas reikala-
kuri reikalauja iš kaimynų su-1 vo, kad svečias jį aplankytų PLO dėlės demonstracijos prieš atomi-

būstinėje, nes jis esąs kaip vals- nius ginklus. Daugiaurfa žmonių 
tybės galva, kaip kitų valstybių demonstravo Bremene ir Vak. 
galvos. Prancūzai planavo pasi-, Berlyne, 
matymą turėti Prancūzijos am
basadoje Beirute. Nesutarimą iš
sprendė Libano premjeras Shafik 
al-Wazzan, pasiūlydamas savo 

( vių. J pensijas išėję patyrę ang- j hutą. 
i liakasiai viliojami sugrįžti į dar- Pasimatymas vadinamas kons-
\ bą. Valdžia žada jiems mokėti pil- i truktyviu. naudingu. Cheysson 
; ną algą ir 75 nuoš. pensijos. Ka- j iš Libano išvyko į Slrfją. Pary-
• sykių darbininkams siūlomi nau- žiuje prezidentas Mitterandas 
ji butai, daugiau naujų mašinų, matėsi su Jordano karaliumi, 

; saugesnės darbo sąlygos. Anglia-j su Irako delegacija ir su Kvataro ir sužeidė Luristano provincijos 
i kasiai šaiposi, kad jiems trūksta Į emiru. Spėjama. kad naujoji' gubernatorių. Irano radijas pa

stabdyti karinę intervenciją Af
ganistane. Pakistanas ir Iranas, 
kaip žinoma, nepripažįsta dabar
tinės Afganistano vyriausybės, 
kurią pastatė Maskva, ir atsisa
ko su ja derėtis. Iranas paskelbė 

naujus įstatymus 
Teheranas. — Irane revoliuci

nės gvardijos kariai vėl suėmė 
60 liaudies „mujahedeenų" or
ganizacijos narių. Kermanshaho 
mieste nežinomi vyrai apšaudė 

valdymo dešimtmetis, per kurį 
Lenkija skolinosi, pirko, užsaki-

bė planuoja pasiųsti į kasyklas 
50,000 bedarbių ir 10,000 karei-

į guminių batų, o dažnas į darbą 
; ateina alkanas. Anglių kasyklų 
„Solidarumo" skymi jau sutiko 

j pasiaukoti ir dirbti per aštuonis 
i laisvus šių metų šeštadienius, 
i tuo atsisakydami neseniai laimė-
! tų laisvų dienų. Kasyklų minis
teris C. Piotrow<?ki pasidžiau-! 

: gė, kad vien tie šeštadieniai Len-1 
; kijai reiškia 4.8 mil. tonų dau-, 

Prancūzijos vyriausybė imsis ak- skelbė, kad kovose su kurdais 
tvviau spręsti Artimųjų Rytų rei-; nušauti 25 sukilėliai. 
k'a]uc Irano parlamentas paskel-

į bė įstatymą, kuris uždraudžia 
nemoralią muziką, alkoholio var
tojimą ir pornografinius filmus. 
Nors dabartiniame Irane tie da
lykai buvo draudžiami, nebuvo 
specialaus įstatymo. Jis kartu 
draudžia ir moterims pasirodyti 

— Paryžiuje sprogusi bomba 
padarė žalos Inter-Continental 
viešbučiui, 18 žmonių lengvai su
žeista. 

— Arabų spauda skelbia, kad 
I giau anglių ir 575 mil. dol. dau-! Libijos vyriau<;vbė svarsto sustab- gatvėse be tradicinių galvos už-
giau pinigų. .dyti naftos pardavimą Amerikai., dangalų — "čadaru" 

vienerių metų sukakties minėji
mas. Tūkstančiai lenkų dalyvavo 
specialiose pamaldose, kuriose 
vyskupas Lech Kaczmardk pa
šventino atstatytą paminklinį 
kryžių, kurį valdžia buvo paša
linusi 1963 m. ir jo vieton pasta-

j čiusi sovietinį tanką. Tankas li-
; ko už kryžiaus. Pamaldų metu 
, taniko nesimatė, jis buvo paslėp-
j tas po lenkų tautinėm vėliavom. 

Vyriausybė sutiko leisti "Soli-
i darumui" naudotis dviejų su pu-
Į se vai. televizijos ir radijo prog-
| ramom. Šiandien televizijoje 
turi pasirodyti profesinių sąjun
gų vadas Walesa. Vėliau kalbės 
kiti unijos veikėjai. 

Popiežius ragino 
vengti karu 

Roma. — Vatikano radijas pa
smerkė Vienos sinagogos užpuo
limą, kuris rodąs naują antise
mitizmo bangą. Pareiškime ra
ginama „daugiau protauti, ma
žiau nekęsti". 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
pareiškė 14,000 tikinčiųjų savo 
vasaros viloje: „Karas yra mir
tis". Jis priminė klausytojams II-
-jo Pasaulinio karo pradžios su
kaktį, priminė Hirosimoje nu
mestą atominę bombą, pareiškė, 
kad nuo anų lemtingų dienų 
branduolinių bombų arsenalai 
pasaulyje išaugo, jų galingumas 
keliskart padidėjo. Popiežius ra
gino visus neleisti, kad pasauli
niai nuomonių skirtumai būtų 
sprendžiami ginklo jėga. 

meini pašalino prezidentą Bani 
Sadrą, birželio 28 galinga bomba 
užmušė apie 70 valdančios parti
jos veikėjų, jų tarpe partijos va
dą ajatolą Beheshtį. Jo vietą gavo 
dabar žuvęs Bahonar. Kada rug
piūčio 2 Rajai tapo Irano prezi
dentu, jo palikta premjero vieta 
atiteko Bahonarui, kol sekmadie
nį abu žuvo vyriausybės priešų pa
dėtos bombos sprogime. 

JAV unijų vadai 
aplankys Lenkiją 

Washingtonas. —JAV darbi
ninkų unijų federacijos AFL-CIO 
pirmininkas Lane Kirkland pa
žadėjo aplankyti Lenkijos „Soli
darumo" suvažiavimą. Kartu su 
Kirklandu į Lenkiją planuoja va
žiuoti Martin Ward ir Inving 
Brown, abu federacijos vadovy
bės nariai. 

Kol buvo gyvas George Mea-
ny, buvęs federacijos pirminin
kas, jis niekad nelankydavo ko
munistinių valstybių profesinių 
sąjungų,nes jų nepripažino. Da
bartinė AFL-CIO vadovybė pri
pažįsta, kad „Solidarumas" yra 
laisva organizacija. Kaip žinoma, 
Amerikos unijų centras davė „So
lidarumui paramą, apie 250,000 
dol. Be to, „Solidarumas" gavo 
iš JAV unijų spaustuvės įrengi
mus, šios amerikiečių unijų do
vanos buvo piktai kritikuojamos 
sovietų spaudoje. Amerikos uni
jų vadai lankysis Lenkijoje rugsė
jo 26-29 dienomis. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus, Verė
ną, Daugvinas, Gunda. 

Rugsėjo 2 d.: Antoninas, Ka-
Ksta, Protenis, Tugaudė. 

Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:26. 

ORAS 
Debesuota, vėsiau, gali lyti, 

temperatūra dieną 75 1., naktį 
601. 

» 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, B15 S* Caiiferato Ava, Chieage, OL 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ARTRITO REIKALAI 
Švieskimės apie sąnario 

uždegimus — tada išvengsime 
apgavikų ir lengviau 
pildysime gydytojo nuro
dymus. 

Mediciniškas raginimas. 

Ž o d ž i u „ A r t r i t a s " 
nusakomas vieno ar daugelio 
sąnarių uždegimas. Ta liga 
kankina apie penkiasdešimt 
milijonų amerikiečių, o jų yra 
daugiau 250 milijonų; taigi, 
kas penktas šio krašto gyven
tojas negaluoja didesnio ar 
mažesnio laipsnio sąnarių 
uždegimu — artritu. Iš jų 
dvidešimt du milijonai reika
lingi mediciniško gydymo. 
Šios ligos pinigine puse šiame 
krašte labai rūpinas organiza
cija vadinama Arthritis Foun
dation. Ji praneša, kad šiam 
kraštui sąnarių liga kainuoja 
kasmet daugiau aštuonių bili
jonų dolerių, išmokant algas, 
taksus ir suluošėjimo (disabi-
lity) pensijas. Dar čia pridė-
tinos kasmetinės keturių bili
jonų dolerių išlaidos įvairiam 
artrito gydymui. 

Ekonominiu požiūriu išlai
dos artritui dabar nuolat didė
ja. Sergantiems šios ligos naš
ta darosi neapsakomai sunki. 
Artritas gali būti taip skaus
mingas ir luošinantis, kad toks 
ligonis vargiai gali pajudėti. 
Vien tik atsisėdimas į auto
mobilį ar išlipimas iš jo 
tokiam ligoniui gali būti dide
lė sunkenybė . Artritikui 
mėginimas įlipti į automobilį 
gali prilygti lipimui į kalną. 
Salia skausmo artritikas ken
čia dvasiniai negalėdamas 
tinkamai judėti. Dėl to jis daro
si/ irzlus ir nusiminęs. Artri
tas, kitaip sakant sąnarių 
sunegalavimas, yra rimtas 
reikalas. 

A r t r i t o vardas 

Viena sunkenybių yra 
sąnario sunegalavimo — artri
to vardas. J is apima daugelį 
žinomų negerovių, kurios gali 
būti lengvos, kaip sloga ir 
s u n k i o s — k a i p v ė ž y s . 
Dažniausia artrito forma yra 
kaulų susidėvėjimas (ostoe-
arthriti8). Reumatoidinis artri
tas yra sunkiausia artrito 
forma. Yra dar stuburo slanks
telių vieno su kitu suaugimas, 
darant stuburą nejudrų — tai 
Ankylosing spondylitis. Yra 
visą kūną apimanti vilkligė 
(systemic lupus erythemato-
sus), trumpiau tariant, vilkli
gė — lupus. Ji pajėgia apimti 
sąnarius. Yra tepalinės sąna
rio dėžutės (burzos) uždegimas 
— bursitis. Yra poniškos ligos 
(podagros — gout) sukelta 
sąnarinė negerovė. Yra dar 
daugelis uždegiminių ligų 
sukeltų artritų. Jų vardus 
sunku ištarti, dar sunkiau jų 
susirgimų esmę suprasti. 
Tikrai sakant, mes dar vos 
pradedame suprasti, kaip toji 
dažna liga vystosi ir kaip ją 
tvarkyti . Nežiūrint, kaip 
apgavikų spauda liaupsina 
savus gydymus, stebuklingų 
pagijimų nuo tos ligos nėra. 
Gydytojai artrito gydyme 
žengia labai lėtu žingsniu pir
myn. 

P i r m a diagnozė, 
t ik po t o — gydymas 

Nors medicina dar nepilnai 
žino, kodėl artritas atsiranda, 
kodėl vieni žmonės labiau 
linkę ta liga sirgti už kitus, tai 
dar nereiškia, kad artritikui 
viskas prarasta. Ne! Tinkamu 
gydymu skausmą ir uždegimą 
galima sumažinti, luošumo 
išvengti. Artrito pasisekimą 
gydyme užtikrina teisinga jo 
formos diagnoze Nesaky-
kūne: „Aš turiu artritą". Reikia 

susekti, kokios rūšies liga 
palietė sąnarį, ar sąnarius. Tik 
tada galima sėkmingai sąna
rių negalę tvarkyti. Vienas 
gali sirgti sąnario patinimu, 
jausti skausmą ir karštį visa
me kūne dėl triperinio sąnario 
susirgimo. Kitas gali tokį pat 
skausmą sąnaryje turėti dėl 
poniškos ligos — podagros — 
gout šlapimo rūgšties (uric 
acid) kristalų sąnaryje atsi

radimo. Trečias gali tokio 
sąnario sunegalavimo susi
laukti dėl sunkiausios sąnario 
ligos — reumatoidinio artrito. 
Visų tų ligų gydymas yra skir
tingas. Tai tik trys sąnarių 
negerovės pavyzdžiai. Jų yra 
daug ir kitokių. Jos ir gydomos 
skirtingai. 

Ką darome? 

Sąnarių negerovės skausmo 
pavidale dažniausiai ateina 
pamažu. Beveik kiekvienas 
mūsų kai kada jaučiame 
skausmus sąnariuose bei 
raumenyse (reumatizmas) — 
tai daugumas žmonių patys 
nusistato — diagnozuojasi sau 
ligą ir savotiškai gydosi. Jie 
būna girdėję iš kitų, kaip anie 
gydosi savo sąnarių negales — 
taip sąnarių liga ir esti užlei
džiamą. Ji dažnai gydytojui 
parodoma pavėluotai. Dar čia 
padėtį pasunkina tūlas, 
pacientui pataikaująs gydy
tojas, visai nesistengdamas 
nustatyti sąnario negalės rūšį. 

Dažnai pasitaikąs senatviš
kas sąnario susidėvėjimas, 
vadinamas „Osteoatritu" 
(osteoarthritis), dažniausiai 
būna lengvos formos ir neiš
kraipantis sąnarių. Jis atsi
randa sąnariams pamažu 
senatviškai susidėvint. Gali 
atsirasti skausmas ir sąnarių 
sustingimas. Retai šioje ligoje 
pasireiškia uždegimo reiški
niai: patinimas, paraudimas ir 
karštis. Todėl ilgalaikis gydy
mas prieš uždegiminiais vais
tais nėra reikalingas. Vidu
tinės dozės aspirino šioje ligoje 
padeda: sumažina skausmą ir 
pagerina judesius. Tuo tarpu 
kita sąnario negerovė — 
reumatoidinis artritas yra stip
raus uždegimo pasėka. Jei ši 
reumato forma nebus tinka
mai gydoma, sąnariai gali 
labai suluošėti. Šią ligą reikia 
gydyti didelėmis aspirino dozė
mis — net iki dvidešimties 
tablečių per parą. Taip, net iki 
dvidešimties! Tik tada galima 
laukti sunkesnių tos ligos atve
jų sutvarkymo. Tik kelių 
aspirino tablečių ėmimas ligos 
nesutvarko. Todėl kai kurie 
ligoniai lekia nuo gydytojo pas 
visokius apgavikus, nes gydy
tojas kartais nepildo medi
ciniškų nurodymų, arba 
pacientas pats nesilaiko jam 
duotų nurodymų. Mat, ausys 
ima ūžti nuo didelių dozių aspi
rino. Tai ženklas, kad tas vais
tas prisotino kraują ir pradeda 
veikti. O pacientas nutraukia 
gydymą kaip tik tuo laiku, kai 
gyjimas vos prasidėjo. Žino
ma, tokiais atvejais nieko gero 
nesitikėtina. 

Atsisakykim 
nesve ikų įpročių 

Įsidėmėkime šią tiesą: 
paciento su pajėgiu gydytoju 
bendradarbi amas yra būti
nas. Visose negalėse paciento 
paklusnumas gydytojo nuro
dymams yra būtinas. O to, 
svarbiausio gydyme, kaip tik ir 
trūksta daugeliui pacientų. 
Pvz.: žmogus serga skrandžio 
žaizda ir mokslinio tyrimo 
gydytojų štabo gydomas 
geriausiais vaistais, geriausiu 
būdu. Bet jo sveikata per porą 
mėnesių nepagerėja. nors 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Veikli Alvudo darbuotoja Marija 
Bosienė, nugalėjusi sunkią ligą, 
vėl grįžo prie alvudiškos veiklos. 

Nuotr. M. Nagio. 

geriaus* vaistai jam skiriami. 
Skrandyje ne vėžiška žaizda 
sugyj?., ilgiausiai, per šešias 
savaices. Pasirodo, kad tas 
pacentas rūko ir geria be 
kofeino kavą. Jis manė, kad tie 
nuodai jam nekenkia. Iš tikrų
jų rūkalai ir net be kofeino 
kava labai trukdo skrandžio 
žaizdai gyti. Sunku įpratus į 
blogį jo nusikratyti. Ligonis 
liovėsi rūkęs ir kavą gėręs, ir jo 
skrandyje žaizda, pakartoti
nai tiriant, buvo rasta sugi
jusi. O prieš tai buvo galvo
jama tokį ligonį atiduoti 
chirurginiam gydymui — dide
lės skrandžio dalies išpjo-
vimui. Nė sakyti nereikia, kad, 
kol sveiki esame, turime 
tvarkytis su nesveikais įpro
čiais. Tada rečiau sirgsime, o 
susirgę — sparčiau gysime. 
Tas mediciniškas reikalavi
mas labai tinka visiems artri
tu negaluojantiems. 

Saugok imės a r t r i t o 
gydymo a p g a v i k ų 

Priviso apgavikų visose 
gyvenimo srityse. Tik pažvel
kime į apgavystes religijos 
srityje Visokie spaudoje, per 
radiją ir TV religiniai apgavi
kai skelbia neva stebuklingus 
pagijimus ir iš lengvatikių 
suaugusiųjų vilioja pinigus. Ne 
kitaip ir medicinos srityje. 
Atritu negaluojantieji ne tik 
kenčia skausmus; jie būna 
apsupti įvairių išnaudotojų, 
tykojančių pasipelnyti iš ligo
nio skausmų. Artritiko aplin
ka apsupta ryklių, krokodilų 
bei dėlių. Jei dėlės neiščiulpia 
viso artritiko kraujo,-tai rykliai 
artritiką visai pribaigia. Visi 
tie parazitai žada artritikui 
greitą pagijimą, jo skausmų 
pranykimą. Tokio apgaviko 
pažadams kenčiančiam skaus
mus sunku netikėti. Kančia 
yra didelė paskata, todėl 
apgavikai prisišienauja dole
rių iš artritikų, ypač pensi
ninkų. 

Žinovai tyrinėtojai (Consu-
mers Union) susekė, kad mili
jonai čia gyvenančių artritikų 
yra pirmas taikinys visokių 
a p g a v i k ų , s t e b u k l i n g o 
pasveikimo įpiršėjų. Šio krašto 
sveikatos organizacija (Arthri
tis Foundation) tvirtina, kad 
artritikai apgavikams kasmet 
išmoka 950 milijonų dolerių. 
Pardavinėjami visokie vibra
toriai, uraną radijuojantys 

M O K Y K L A L A U K I A 
M O K I N I U 

Lituanistinis švietimas yra 
vienas iš svarbiausiųjų mūsų 
rūpesčių, nes nuo jaunimo tau
tinio sąmoningumo priklau
sys visa tolimesnė organizaci
nė veikla. Mūsų visuomenė, tai 
žinodama, remia Lietuvių Fon
dą, kuris didžiausią savo kapi
talo gaunamų palūkanų dalį 
skiria lituanistiniam švie
timui. 

N e visur lituanistiniam švie
timui yra palankios sąlygos. 
Tačiau Los Angeles mieste 
š iam reikalui sudarytos aplin
kybės, kokių kažin ar kur nors 
kitur galėtum rasti. Čia 32 me
tus veikia šeštadieninė mo
kykla, kuri nemokamai nau
dojasi parapijos mokyklos 
klasėmis, o Šv. Kazimiero pa-
rap. mokykloje mokytoja O. 
Razutienė dėsto lietuvių vai
kams lituanistinius dalykus 
kasdien. 

Artėjant naujiems mokslo 
metams, Šv. Kazimiero litu
anistinės šeštad. mokyklos di
rektorius V. Pažiūra į pasi
traukusių mokytojų vietą yra 

pakvietęs naujus: V. Jogaitę, 
A. Kungį, K. Vidžiūnienę, M. 
Naujokaitį- Mokykloje yra vai
kų darželis, 5 skyriai ir 4 gru
pės. Be to, yra dvi klasės nemo-
k a n t i e m s l i e t u v i š k a i . 
Sėkmingesniam administravi
mui direktorius yra pakvietęs 
du vicedirektorius: M. New-
som ir A. Polikaitį. Rugsėjo 10 
d. įvyks mokytojų pasitari
mas, kuriame direktorius pra
neš ateinančių mokslo metų 
planą. Mokslas prasidės rug
sėjo 12 d. 9 vai. ryto. 

Mokykla yra pasiruošusi su
tikti mokinius. Tėvai kviečia
mi pasinaudoti jų vaikams su
darytomis sąlygomis įsigyti 
reikalingų lituanistinių žinių. 
Naujus mokslo metus sutiki
me su pasiryžimu: tenelieka nė 
vieno lietuvių kilmės jaunuo
lio, kuris nelankytų lituanis
tinės mokyklos! Neleisti vaikų 
į lituanistinę mokyklą būtų ne 
tik apsileidimas, bet tiesiog tau
tinė nuodėmė, nes, prel. J. 
Kučingio žodžiais, lietuviškai 
kalbą ir galvoją vaikai yra mū
sų tautinis tiltas į ateitį. 

I Ig.M. 
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N u o t r . M S t o c k u t ė s 

akmenys. Už 30 dol. žmogus 
nusiperka paprastų akmenų 
pagalvėlę. Vieni tokie niekam 
verti niekai pranyksta, bet jų 
vietoj kiti apgavikai su kito
kiais niekais artritikus alina. 
L a i k r a š č i u o s e r a š o m o s 
pasakėlės apie artrito pagy
dymus bei apie naujas žoles 
t o k i a i l i g a i t v a r k y t i . 
Laikraščio leidėjai žino, kad 
žmonės labai domisi žiniomis 
apie sąnarių ligas, todėl viso
kie niekai apie artritą esti 
talpinami geltonoje spaudoje. 
Toji spauda skelbia didelėmis 
raidėmis pirmuose pusla
piuose apie neva pagijimus 
nuo artrito vartojant šį, ar tą iš 
apgavikų sandėlių. 

Tokie apgavikai skelbia 
neva geras žinias apie pagydy
mą trijų svarbiausių žmogaus 
negalių: apie artrito tvarky
mą, vėžio pagydymą ir apie 
lytinio nusilpimo atgaivini
mą. Na, ir puola žmonės tarsi 
musės prie medaus. Apgavi
kai skelbia, kad kuriam kraš
te, dažniausiai gale pasaulio — 
yra atrastas skystis, lėtinąs 
senatvę, gražinąs jaunystę, 
vyriškumą, gydąs reuma

tizmą, artritą ir odos ligas. 
Žodžiu, pakuokis, žmogau, 
visą savo mantą ir vyk į tą šalį 
išgydyti visas turimas ligas, 
pagerinti savo lytinį gyve
nimą ir įgyti amžiną jaunystę. 
Deja, tokios šalies nėra. Nėra 
ir tokių gyduolių. Yra tik 
apgavikai, tą turime visi žino
ti ir liautis juos tukinę. 

I švada . Artrito gydyme 
neturėkime tuščių vilčių. Pasi
tikėkime medicinos atstovu — 
gydytoju. Turėkime kantry
bės. Pildykime jo nurodymus. 
Tuo keliu eidami turėsime gali
mybę sumažinti artrito ligos 
skausmus. Daugiau apie ar
tritą kitą kartą. 

Pas i ska i ty t i : Joe Graedon: 
The People's Pharmacy-2. 
Avon Publishers. 

* * # 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St.. Chicago, III. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

1 

Mykolas Kiriejus Alvudo užkan
dinėje stiprinasi sveiku mais tu . 

Nuotr . M. Nagio. 
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V A L I O J A U N Y S T E I ! 
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budri ūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitia. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansambUs 
| "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus = 
I siųsti: DRAUGAS, ±51,5 W. 63rd St., Chicago, IL 806t9 § 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad tr penkt 10-4 šeštad 10 3val 

Ofs. te l . 735-4477; Kez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS UGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oaRal susitarimą 

Įstaigos ir buto te l . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. M. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir ieSt 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2919 

Ofs. HE 4 1818: Rez PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos. . . . . . . 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad .ketvirtad iroenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III 60120 

VaJandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal 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 l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St. - Tel 7 3 7 5 1 4 9 
Vai pagal 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 2 8 8 0 . rezid. 448 -5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm , antrad , ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 «. 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Seitad 10 iki 1 vai. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59ttt Street 
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst 
uždaryta 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West C3rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VJest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr. trečiad, 
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Vaikai į mokyklą — 

TĖVŲ RŪPESČIAI 
KANADOS PASTININKU STREIKAS 

Vienur šią, kitur ateinančią 
savaitę prasideda nauji moks
lo metai. Dienos metu gatvės 
ištuštės, rytais ir pavakare rei
kės saugotis didelių būrių, 
besiskirstančių iš mokyklų ir 
beskubančių namolei. Mažuo
sius pasitiks ir palydės tėvai ar 
kiti suaugusieji, didesnieji 
tr iukšmingai patys skirstysis, 

* primindami vyresniesiems jų 
jaunystę ir polinkį savo jaus
mus reikšti riksmu ir išdyka
vimu. Tai kasdienybė, prie ku
rios visi pripratę ir kurią visi 
supranta, nors į ją ne visi vie
nodai reaguoja. 

Bet yra ir kita mokslo metų 
pusė. Tėvai norėtų, kad jų vai
kai išmoktų kas skirta, kas
kart vis geriau pažintų gy
venimą, pasiruoštų vėliau 
ieškoti specialybių. J ie norėtų, 
kad jau nuo pradinės mokyk
los vaikai lavintų savo dva
sioje slypinčius talentus. Svar
biausia, jie nori, kad jų vaikai 
būtų auklėjami, kaip turi ver
tinti patys save ir savo aplin
ką, kaip turi sutikti ir nugalė
ti įvairias kliūtis, kaip išmokti 
kantriai pakęsti mokslo ir dar
bo sunkumus. Nuo vaiko auk
lėjimo priklauso būsima žmo
gaus vertė, jo paties ir jo 
aplinkoje esančiųjų gerovė, 
Užtat tėvai turi matyti , ar mo
kykla tik moko ar ji ir t ikrai 
auklėja, jaunose sielose bran
dindama asmens vertybes, so
cialines savybes, kurių reikia 
būti doram, sugyvenamam. 
Vaikas be auklėjimo gali būti 
geras amat in inkas , bet nebus 
geras žmogus, jei nesupras sa
vo ir kitų bendrųjų gyvenimo 
normų. 

Iš čia ir kyla tėvų rūpesčiai. 
Tėvai nori savo vaikuose ma
tyti bręstančius žmones, pa
mažu ugdančius dorines ver
tybes, mokančius palaikyti 
gerus santykius su savo aplin
ka, dar svarbiau — sugeban
čius kovoti prieš blogį. Kovoti 
prieš blogį — tai reiškia mokė
ti gėrį nuo blogio atskirti, ne
būti abejingam vienam ir ki
tam vienodai, o juos abu nuo 
jaunystės nuolat sutinka. Ko 
neduoda mokykla, turi duoti 
patys tėvai, organizacijos, pa
rapijos, religinis ir tautinis gy
venimas, šeimų susibūrimai 
nuoširdžioj nuotaikoj, kad prie 
jos įprastų ir vaikai. 

Apie mokyklas ir auklėjimą 
kalbėti šiandien, atrodo, pils
tyti tik iš tuščio. Visi žino, kad 
auklėjimas reikalingas kiek
vienam žmogui, jeigu jo neno
ri palikti net inkamu savo ap
linkai ir savo laikui. Bet 
kalbėti yra būtina, kai dau
gelyje mokyklų auklėjimas net 
vadinamas „dresūja", kas ne
t inka j aunam žmogui išaugti 
s u i n i c i a t y v a . M o 
kyklos s u t e i k i a m a s žinių 
pluoštas, nors ir gerai paruoš
tas , tėra tik mokslo dalykai, 
kuriuos vėliau reikės pritaiky
ti profesijai, amatui , užsiėmi
mui. Bet tokios žinios tėra tik 
perteikimas gabalų, neati
tinkančių vieni kitų, iš kurių 
nepraturtėją pats žmogus, o 
pratur t inamas tik jo protas. 
Jaunuolis paliekamas gyveni
mo kėslams, nežinodamas, kas 
yra bloga ir kas gera — jis pats 
kada nors bus paties gyveni
mo priverstas šioje srityje iš
siauklėti, savo sąžinę atgai
vinti, nes mokykla ją jau bus 
numarinusi. 

Tėvų rūpestis ir yra parinkti 
vaikui mokyklą, nors ir val
džios ar miesto išlaikomą, ku
rioje būtų bent šiek tiek auk-
l ė j i m o , k u r i o j e b ū t ų 
pripažįstamas vaikas būsimu 
žmogumi, turėsiančiu atsakyti 
už save, už savo laiką ir aplin
ką, už savo darbą, pareigas, 
šeiro'4 ir visuomenę. Finan-
sir iai reikalai kartais verčia 

tėvus leisti į tokią mokyklą, ku
rioje mažiau išlaidų, bet būsi
mo žmogaus atei t is y ra visuo
met brangesnė , negu vaiko 
auklėjimui skiriamoji suma. 
Privačios mokyklos bent pas
taruoju metu labiau imas i auk
lėjimu rūpint is , nes ga l pačios 
pamatė , gal iš apl inkos paty
rė, kad neauklė jamas jauni
m a s yra pavojus visuomenei, 
tauta i , valstybei ir pač i am sau, 
tai y ra lengvai t a m p a nusikal
tėliu. 

Kai apie mokyklas ir auk
lėjimą ka lbame tik lietuviš
kam būriui, ta i pripažįstam, 
kad mūsų permaža i pakeisti 
mokymo sistemą, įvesti tin
kamą auklėjimą. Bet bendras 
tėvų rūpestis — išaugint i ge
rus vaikus — jung ia v i sas tau
tybes ir v i sas tėviškumo 
a t sak ingumą tur inč ias šei
mas , kad jos bendromis pa
s tangomis tą rūpestį pareikš
tų, dėl vaiko ateities, kai reikia 
net kovotų. Amer ika y ra lais
vės k raš tas , bet tą laisvę, ypač 
laisvę gėriui išlaikyti , tegali
m a laimėti organizuotu darbu 
ir už vaiko ateitį a t sak ingumo 
pajautimu. 

Lietuvių tėvų, šiuo metu 
ypač jaunųjų, rūpest is yra ir 
iš imtinai taut in io pobūdžio. 
Iškyla k laus imas , a r leisti vai
kus į l ietuviškas mokyklas 
bent šeštadienines a r pasiduo
ti jų no rams ir palikt i šeštadie
nius laisvus. Niekas negal i sa
kyti, kad čia nereikia tėvams 
didelės aukos, ypač t iems, ku
rie gyvena priemiesčiuose, ku
riems su mokykla susisieki
m a s yra to l imas. Bet tėvams 
reikia žvelgti ir iš kitos pusės 
— a r l ietuviškas t au t in i s gy
venimas nepris ideda prie vai
ko geresnio auklėjimo? Net 
neišmokus gėfai lietuvių kal
bos, vis dėlto i šmokomas vai
kas bendravimo, t inkamo 
l inksminimosi , panaš ių drau
gų nuota ikomis gyveninio. Čia 
yra ne tik lietuvių kalbos, dai
nų a r šokių i šmokymas , bet ir 
tautinis , moral inis , idėjinis 
auklėjimas, kurio va ikas ne
g a u n a nei privačiose mokyk
lose, nei juo labiau valdiškose. 
Taut inis auklėj imas vaiką pa
daro pilnesniu žmogumi. 

Reikia pr ipažint i , kad dau
gelio jaunų tėvų pasiauko
j imas, vežiojant va ikus ke
lioms šeimoms pasidal inus, 
dažnas švenčių praleidimas 
kurioje nors šeimoje su pana
šaus amžiaus va ikais , y r a nuo
s tabus ir auklėjimo p r a s m e ne
įkainojamas. Nega l ima spręsti 
iš blogosios pusės apie tuos, 
kurie to padary t i negal i , bet 
reiktų ir juos paska t in t i bent 
retkarčiais susir inkt i vienoje 
šeimoje, kad sus idary tų bent 
dešimt vaikų, kurie pajustų 
truputį taut inės , lietuviškos 
dvasios kvapo — savos kal
bos, savų dainų, savų papro
čių. Jų pr is i r iš imas prie savo 
tautinio kamieno st iprėtų su jų 
metais , nes amžius lengviau 
padeda jau ir pač iam apsis
pręsti draugystėje ir bendravi
me. 

Lietuviška mokykla rūpes
tis turėtų būti d idesnis , negu 
iki šiol p rak t ikavome. Kiek-
vieneri metai vis lab iau ati
tolina mus nuo tėviškės ar tė
vų žemės, o jauniausiej i tėvai 
žvelgia į gyvenamą kraš tą kaip 
į tėviškę. Bet tau t in is jausmas 
ir a t s ak ingumas turi ateit i kar
tu su auklėjimu, su tėvų auka, 
su organizacijų rūpesčiu, kad 
dar su a te inančia k a r t a nesi
baigtų l i tuanist inių mokyklų 
egzistencija. Tai yra būtinybė 
ateinančių kartų moral iniam 
ir tau t in iam a t spa rumui prieš 
visokias blogas į t akas , kurias 
kasdien matome savo aplin
koje. 

P.G. 

Laisvajame pasaulyje dir
bančiųjų streikai yra nuola
tinis reiškinys. Streikas y ra 
dirbančiųjų priemonė gaut i 
geresnį atlyginimą ir geresnes 
d a r b o s ą l y g a s . S t re ika i 
vykdomi darbininkų unijų. 
Kad unijas turi fabrikų dar
bininkai — normalus reiški
nys, nes krašto vyriausybė 
neturi galimybės pasirūpinti 
visų fabrikų bei bendrovių 
darbininkais . Kiek keisčiau 
atrodo, kad krašto vyriausybė 
nenori rūpintis savo žinioje 
dirbančiais darbininkais — 
tarnautoja is , o leidžia tai dary
ti unijoms, kurios dažniausiai 
yra prokomunistinės. Tokioms 
unijoms ne tiek svarbu dar
bininkų gerovė, kiek kraš to 
s tūmimas į chaosą, diktavi
mas pačiai krašto vyriau
sybei. 

K a n a d o s paš t in inkų 
s t r e i k a s 

Kanados paštas yra valsty
binė įs ta iga, bet jos tarnautojų 
reikalais rūpinasi ne valstybė, 
o prokomunistinės unijos, ku
rios dažna i vykdo Maskvos 
įsakymus. Kanados paštinin
kai turi dvi unijas: viduje dir
bančiųjų pareigūnų unija ir 
laiškanešių unija. Kai vienos 
unijos na r ia i streikuoja, kitos 
uni jos n a r i a m s s u s i d a r o 
nesklandumų: jie kartais laiki
nai atleidžiami iš darbo. Skir
tingos unijos, skirtingi ir strei
kai, kurie labai pakenkia 
Kanadai , nes tie streikai vyks
ta beveik kas antri metai. 

Šiais metais liepos — rugpjū
čio mėnesį 42-jų dienų streiką 
vykdė pašt ininkai , kurie di rba 
viduje. J i e reikalavo atlygini
mo pakėlimo, padidintų atosto
gų, motinystės reikalams 17 
savaičių apmokamų atostogų 
ir kitokių smulkmenų. Iš 23,-
000 viduje dirbančių paštinin
kų 10,000 yra moterys. Viena 

J . V A l C E L I Ū N A S 

lietuvė sako: „Lietuvoje moti
nystės reikalams užtekdavo 2-
3 savaičių, o čia nori gauti 17 
savaičių. Ta i žmonijos išti
žimas". Sakoma, kad greitai 
bus reikalaujama apmokamų 
atostogų ir tėvystės reika
lams. 

Nors Kanadoje yra daug 
ministrų, viceministrų, bet 
paštininkų streiko pasitarimų 
vadovu valstybė paskyrė atski
rą asmenį, išrinktosios tautos 
atstovą Gold, kuris, kaip sako
ma, už pasitarimų valandą 
gaudavo po 200 dolerių. Pasi
tar imai kar ta i s užtrukdavo po 
15 valandų per dieną, o jie 
užtruko 17 dienų. Streikinin
kai laimėjo beveik viską, ko jie 
prašė. Kam valstybė leido 
paš t in inkams streikuoti, jei jie 
ir be streiko galėjo tą viską 
gauti? Streikas padarė mili
joninius nuostolius Kanados ir 
užsienio gyventojams. Kana
doje skamba posakis: pašti
n inkams atlyginimas didėja, o 
pašto patarnavimai blogėja, 
ypač .nukenčia etninė spauda. 

Kiek žinoma, Kanados paš
te di rba hipių, negrų, komu
nistų. Negrų į Kanadą iš JAV 
pribėgo Vietnamo karo metu, 
nes jie, būdami prokomunis-
tai, nenorėjo stoti į JAV 
kariuomenę ir " kariauti prieš 
k o m u n i s t u s . Tok ie pro-
komunistai i r bėga į Kana
dą, o Kanados vyriausybė juos 
priėmė. Negrai yra blogi darbi
ninkai . Š ias eilutes rašant is 
Toronto centriniame pašte 
turėjo progos stebėti, kaip jie 
dirba. Vienas turėjo sėdėti prie 
langelio ir priiminėti žmonių 
persiunčiamus pinigus. Dar
bas labai lengvas: nustatei 
reikiamus skaičius, patraukei 
rankenėlę, ir viskas baigta. 
Heikiamus užrašymus turi 
atlikti pa tys pinigų persiun-
tėjai. Prie to langelio stovėjo 

eilė žmonių, o čia dirbąs 
negras už kelių metrų nuo to 
langelio šnekučiavosi su kitu. 
Baltas pareigūnas jam primi
nė, kad jis žiūrėtų savo darbo, 
nes prie langelio laukia daug 
žmonių. J a m to balto parei
gūno pas taba nepatiko, nes tai 
negrų „diskriminacija". Bet 
jis, kiek pasirangęs, atėjo prie 
savo darbo langelio. 

Kanados paštuose dirba 
pareigūnų • ir su pradžios 
mokyklos išsilavinimu, bet 
nori gauti profesoriškus atly
ginimus 24-26,000 dol. per 
metus, nes tiek g a u n a ir poli
cijos pareigūnai. Darbas dar
bui nelygus. Kai kasyklose ar 
smelteriuose darbininkai dir
ba daug sunkesnį ir daugiau 
įtemptą darbą, jie kar ta is gau
na mažesnį a t lyginimą už 
tuos, kurie dirba lengvą dar
bą. 

Kanados pašt ininkai laimė
jo atlyginimo pakėlimą 2.10 
dol. į valandą per trejus metus, 
kasmet pakeliant po 70 centų. 
Jų valandinis at lyginimas, 
įskaitant priedus, nuo 9.33 dol. 
pašoko iki 10.03 dol., o 1982 m. 
sausio mėnesį jie gaus po 11 
dol. per valandą. 

Kai 1958 m. Kanadoje vie
nos metalo kompanijos dar
bininkai išėjo į streiką, nes 
kompanija jiems nedavė nė 
vieno cento pakėlimo, o da r iš 
darbininkų atėmė 70 dol. per 
mėnesį, pervesdami darbinin
kus į 32-jų valandų darbo 
savaitę prie seno atlyginimo, 
tada visoje Kanadoje praskam
bėjo šauksmas — komuniz
mas! Dabar, kai lengvai dir
bantieji ir gerus atlyginimus 
gaunantieji darbininkai proko
munistinės unijos buvo išvesti 
į streiką, kuris palietė visą 
kraštą ir užsienį, niekas nekal
bėjo apie komunizmą. 

Dabar žada į streiką išeiti 
Kanados federalinės vyriau
sybės žinioje d i rban t ie j i 

Puikieji JAV-bių bombonešiai F-16. 

Lietuvos Vyčių seimo visuotiniam posėdy. Sei
mas vyko rugpiūčio 20-23 d. Scranton, Pa., uni

versiteto salėje. Gale būreliais pasiskirsčiusios 
įvairios komisijos. 

nuot. V. Rimšelio 

tarnautojai, kurių yra apie 
48,000 ir kurių apie 70% yra 
moterys. Ir jos numato reika
lauti motinystės reikalams 17 
savaičių apmokamų atostogų. 
Krašto vyriausybės neapdai
rumas — leidimas valstybės 
tarnautojams turėti savo uni
jas ir dar prokomunistines yra 
didžiausia nesąmonė. Todėl 
kai kas ir pasako, kad Kanadą 
valdo ne gausūs ministrų, 
parlamentarų bei senatorių 
kadrai, bet prokomunistinės 
unijos, ekonominės bendrovės 
ir įvairios padugnės, kurios 
nebijo kanadiškų kalėjimų, 
kurie panašūs į viešbučius. 

Per Kanados paštininkų 
streiką Kanados gyventojų 
simpatijos daugiau pakrypo į 
JAV prezidento R. Reagano 
pusę, nes jis sugebėjo greitai 
sutvarkyti skridimų kontro
lierių streiką, negu į Kanados 
ministro pirmininko P. Tru-
deau pusę, kurs paštininkų 
streiko metu važinėjo po 
pasaulį. Net spaudoje buvo 
pasisakymų, kad P. Trudeau 
su vaikais važinėja po Afriką, 
o visai nežiūri, kas vyksta jo 
v a l d o m a m e k ra š t e (T.St. 
1981.VIII.14.A.9.). Unijos savo 
nar iams išreikalauja didelių 
atlyginimų. Kyla prekių ir 
ma i s to produktų ka inos , 
pastatydamos j blogą padėtį 
tuos Kanados gyventojus, 
kurie nėra unijų nariai ir 
dažnai dirba tik už minimumą 
— 3 dol. už valandą. 

Kanados paštininkų strei
kai pasaulyje pirmauja: per 
pastaruosius 6 metus — 3 strei
kai (1981.VIII.II.A.I.), o pašto 
patarnavimai stovi gal ir 
paskutinėje vietoje: daug etni
nės spaudos atsiranda atmatų 
dėžėse. 

K a n a d o s p a š t i n i n k ų 
prokomunistinės unijos prezi
dentas Parrot nepatenkintas, 
kad jam nepavyko gauti 12-tos 
„statutory holiday", kuri būtų 
buvusi gegužės 1-ji. Tą šventę 
jie būtų šventę kartu su Mask
va. 

PAGAMINAMA 
PER 

DAUG VYNO 

Kol kas Europos Ekonomi
nei Bendruomenei priklauso 
du stambūs vyno gamintojai 
— Prancūzija ir Italija. Tie abu 
kraštai pernai pagamino 18 
milijardų litrų vyno, rekordinį 
kiek}. Šiemet, kaip numatoma, 
bus pagaminta dar pora mi
lijardų daugiau. Tokio kiekio 
neįmanoma parduoti nei vi
daus rinkoje, nei eksportuoti 
pelningomis kainomis. Ką rei
kia daryti, turi svarstyti ir 
spręsti EEB kraštų at i t inkami 
ministrai, nes jau praeitais 
metais vyko tikras karas t a rp 
tų abiejų kraštų vyno gamin
tojų. Italai pigų vyną dideliais 
kiekiais gabena į Prancūziją ir 
užverčia jos rinką, tai įpykę 
prancūzai net degino jį vežan
čius sunkvežimius. Šią vasarą 
to itališko vyno esą atgabena
ma į Prancūziją dvigubai tiek, 
kiek normaliai jo būdavo susi
laukiama. 

Šiuo metu 1,4 mil. Italijos ir 
800.000 Prancūzijos vynuogių 
augintojų pagamina apie_ 5 
milijardus litrų vyno daugiau 
negu jo galima išparduoti a r 
eksportuoti. Norima paskirti 
11 mil. dolerių supirkti atlie
kamam italų vynui, kuris būtų 
paverčiamas spiritiniais gėri
mais. Bet spėjama, kad tai j i e 
kažin ką tepadėtų, gal tik pa
skatintų augintojus dar labiau 
sukrusti. 

I ateitį žiūrim su baime. Jei
gu Prancūzijos ir Italijos vyno 
gamintojų reikalas būtų paten
kinamai sutvarkytas, tai E E B 
netrukus užgrius nauja bėda. 
Juk į Bendruomenę ruošiasi 
įstoti dar du vyną gaminan
tieji kraštai — Ispanija ir Por
tugalija. 

Gailestingumas yra gražiau
sia meilės rūšis. Lamartine 

ATOLAS -
KORALU SALA 
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Reikia daug mokytis, kad sužinotum, jog maža i težinai . 
Montaigne 

J i s rimtai bijojo, kad trapioji moteriškaitė galės 
pridaryti j a m nemalonumų. Bet įspėjimas, kad kulka 
galės paverst i ją po mirties baidykle, buvo genialus jo 
išradimas. Ji atsikabino nuo Ipolito Girinio 
susipažinusi su kitu, kuris įtikino ją, kad jos žvilgsny 
spindi briliantai. 

Dabar, kada jis puoselėjo r imtas svajones 
pagarsėti , išsiplėsti iš etnikų pasaulio, sudundėti 
veikalu, kuris sukrės Ameriką, jis negalėjo įsivelti į 
nerimus keliančią meilę. Meilė turėjo būti klasiškai 
rimta. J i s tarėsi turįs pi lnas kišenės rašytojiškų 
gabumų. Susitarimai su Vingra ir Feliksu tas viltis 
dar labiau stiprino. Pinigingi vyrai teps ten, kur jis 
stokotų pinigų. Beverly buvo čia jo minčių, planų ir 
vilčių orbitoje. Ji buvo jo pasaulio žmogus. 

Beverly patiko jam fiziškai, bet ji labiau traukė jį 
psichiškai. J is tarėsi esąs „moterų žinovas". Bet 
tokios da r nebuvo radęs. J i s neturėjo jai pašaipių 
epitetų, bet gimė respekto epitetai, ko niekad nebuvo 
anksčiau. J is vadino Beverly „mano minčių 
sekretore", kartais visai proziškai „mano anglų 
kalbos korektore", o kartą pusgirtis drėbtelėjo „mano 
sodomų ir gomorų registratore". Ji išmintingai sutiko 
su tais visais epitetais. J i vadino jo automobilį laivu, 
jį greitkelio škūnos kapitoru... 

J ie lankė vienas kitą. Kartais nesusitarę rasdavo 
užrakintas duris. Ir niekados nepaklausė, kur kuris 
buvęs? J ie daužėsi po pigius retoranus, kartais lankė 
kinoteatrus, užmigdami seanso metu. Sėdėjo kaip 
vyras su žmona, nesilaikydami už rankų, nesitrin-

dami šonais , tylėdami. Jie ėjo ten, kur spektakliuose 
viešpatauja nuogas kūnas. Ten jų veidai liko skeptiš
ki, kaip t inka nagrinėtojams kvailų stichijų, jie 
nebuvo impulsų ieškotojai. 

Beverly pasakė Giriniui: jos tėvas esąs rab inas 
nedideliame mieste prie Pacifiko. Mergina paliko 
šeimą prieš kelerius metus, gavusi stipendiją stu
dijuoti prie Atlanto. Ji vadino tą persikėlimą „Drang 
nach Osten". J i tebestudijuoja ir tikisi baigti kolegiją. 
Su šeima ji susirašinėjanti atvirais laiškais. Taip 
patogu. Gal ima pranešti: Esu sveika. Dirbu. Oras 
blogas... 

Šalia studijų, Berverly užsiangažavo moterų teisių 
gynybos sąjūdžiui. „Moterų Lyga" veikė kolegijoje, 
organizavo paskaitas, net bendradarbiavo su polici
ja, kada kildavo moterų teisių pažeidimų. Tikrų ir 
tariamų. Beverly veikė ir „Alfa, Omega, Vita" klube. 
kur lankėsi Vincas ir Girinis, ir latvis poetas J an i s 
Milts su gražuole Lora Vingriene. 

Moralinis Beverly statutas buvo labai trumpas: 
elkis taip, kaip įsako sąžinė. Kas yra sąžinė? Tai ūpo 
atspalvis. 

Tai buvo respektas bet kuriai meilės formai, bet 
kuriam neva santuokiniam ryšiui. Beverly atsargiai 
įtarė, kad Terry, linkusi į lesbijanizmą, ir tą polinkį 
rūpestingai dengia dėmesiu vyrams. Todėl ji greitai 
suėjo su Giriniu ir, manė, tai bar ikada prieš Terry. 
Beverly visad geidė turėti įdomų vyrą: kad būtų jis 
bent kokainistas! Atsirado retos etninės kilmės 
specija bohemiškai apsileidęs Ipolitas Girinis, rašy-
tojavimo manijos apsėstas padaras . J i sutiko Girinį 
„Alfa, Omega, Vita" klubo susirinkime. Jis nustebino 
merginą užuomaršos maniera — neturėjo plunks
nakočio ir šukų. J i s buvo nenusiskutęs, bet barzdos ir 
žandenų nežeidė. Jis turėjo antikinį vardą „Ipolitas". 
J i s nebuvo „Ipolit", jis buvo „Ipolitas!" Ji vartė ant 
liežuvio tą vardą, toks negirdėtas; ją ėmė juokas ir 
kartu ši l tas simpatijos jausmas tam „ I P O L I T U I " . 

Klubo sueigose ji pradėjo sėstis šalia Girinio. 
Ipolitas Girinis ją pastebėjo. J i atėjo laiku, kada jo 
kartotekoje buvo vakuojanti vieta. 

Kartą ji sėdo toliau nuo Girinio. J i s tai pastebėjo, 
pakilo iš savo vietos ir dribtelėjo šalia jos. 

Taip atsidarė vartai į sandaresnius santykius. 

Giriniui buvo malonu būti šalia Beverly. Ji buvo 
daug jaunesnė. Jis buvo amžiaus, kada vyras šiltai 
įvertina moters jaunystę ir ieško jaunesnės. Dabar 
ryšys su Beverly kėlė gerą pasitikėjimą savimi. Ryšys 
ragino jį slaptai didžiuotis prieš kitus vyrus, kurių 
partnerės vyresnės už Beverly. 

Beverly patyrė iš Girinio apie jo užsiangažavimą 
rašyti romaną, kuris sukrėstų Ameriką. J i lenkėsi 
tam projektui. Ji tikėjo Girinio talentu, nes tai rodė jo 
pokalbiai, dalinimasis mintimis, būsimo veikalo 
siužeto ieškojimai. Ja i atrodė. Girinis galvoja taip, 
kaip galvoja pasaulio pripažintieji genijai. 

Beverly studijavo žurnalistiką. Suartėjimas su 
Giriniu perkėlė ją į naują sferą — beletristinį tikrovės 
sudorojimą. Ji gerai suprato Girinio susirūpinimą: 
duokite man siužetą, kuris Amerikai savas ir šiur
pus... 

Beverly taip pat studijavo struktūrines anglų 
kalbos savybes. Tai buvo įdomu ir žudančiai 
nuobodu. Tuzinai staigių siužetų kūrėsi jos galvoj. 
Kartais jai atrodė — vienas siužetų gali būti jos 
gyvenimas su Ipolitu Giriniu. Apie tai ji j am pasakė. 

— Tai tavo ataidėjimas į „Moterų Lygos" 
dekalogą, — svarstė Girinis. — Tai galvojimas, kad 
toks reiškinys esąs ekstravagancija. Aure, tai tuš
toka. Pagal savo dekoratyvią „Moterų Lygos" 
galvoseną, ar tu gyventumei su juodu džentelmenu? 
Toks mano vietoje! A? Juk tai sutelpa „Moterų 
Lygos" principuose. 

(Bus daugiau) 
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Lietuvos Vyčių seimo prezidiumas. 15 kairės: Tomas Brūzga, Ann Wargo, Larry Janonis, pirmininkas PhlliD 
Skrabekis (kalba), Bernice Aviža ir Regina Kot. Nuotr. V. 

LIETUVOS VYČIU 68-TAS VISUOTINIS SEIMAS 
Lietuvos Vyčiu 68-tojo visuo-'go), Lietuvos reikalų (kun. K. 

čiuose buvo pagerbti vyčiai, pa
keltieji į ketvirtą laipsnį, ir pažy
mėjimai įteikti narių vajaus, lie
tuvišku reikalu komitetams bei 

tinio seimo atidarymo šv. Mišios Pugevičius) ir ritualo (Frances j jauniesiems seimo dalyviams. 
tapo istoriniu įvykiu, kai Mišios Petkus). Buvo paruošta ir visu 
buvo kartu ir Lietuvių Kunigu j pasirašyta speciali peticija, pra-
Vienybės seimo užbaigimas. Šv. šant pagreitinti arkivyskupo Jur-
Mišias koncelebravo rekordinis j gio Matulaičio beatifikacijos by-
kunigų skaičius, į kurį įėjo Ku 
nigų Vienybės pirmininkas kun. j 

lą. 
Iš anksto pasitarus, buvo iš-

Albertas Kontautas (Contons),; rinkta Lietuvos Vyčiu centro val-
Vyčiu vyriausias dvasios vadas dyba: pirmininke buvo išrinkta 
kun. Antanas Jurgelaitis, Ma-1 Loretta Stukienė (iš Nevvark, 
rijonu vienuolijos provinciolas 
kun. Viktoras Rimšelis, Liet. Kat. 
Religinės šalpos vadovas kun. 
Kazimieras Pugevičius. Scranto
no universiteto Šv. Ignacijaus 
koplyčia buvo pilnutėlė Lietu
vos Vyčiu seimo delegatu ir sve
čiu. 

Phillip Skabeikis, baigęs trejų 
metų laiką kaip centro valdybos 
pirmininkas, atidarė seimą, pa
kviesdamas kun. A. Jurgelaitį su
kalbėti atitinkamą invokaciją. Vi
siems buvo didelė garbė, kad sei
me dalyvavo Scrantono vyskupas 
J. Carroll McCormick, kuris as
meniškai tarė sveikinimo žodį ir 
išreiSkė Lietuvos Vyčiams savo 
palaiminimą. 

Sugiedojus Amerikos, Lietuvos 
ir Lietuvos Vyčių himnus, sei
mą pasveikino kun. Mykolas Oza 

N.J., 29 kuopos), vicepirminin
kai Susan Bumila (Brockton, 1 
k.), E. Kosmiskey (Anthracite, 
144 k.) ir Frank Petrauskas (Sy-
racuse, N.Y., 140 k.), sekretorė 
Xancy Miro (Bridgeport, Conn., 
14) k.) ir Ann Marie Kassel (iš 
Chicagos, 36 k.) , iždin. Alphon-
se Tranis (Bridgeport, 141 1c), 

Seimo banketas taip pat buvo 
Scrantono universitete, ir garbės 
svečių tarpe buvo vysk. James 
Timlin, Scrantono vyskupo aug
ziliaras, vysk. Vincentas Brizgys, 
naujai išrinkta vyriausioji Lietu
vos Vyčių valdyba ir Pennsylvani-
jos kongresmenas Charles F. 
Dougherty, kuriam buvo įteik
tas Lietuvos Vyčių 1981 metų 
„Lietuvos Draugo" žymuo. Kong. 
Dougherty pats pasirodė kaip iš
tikimas Lietuvos ir jos žmonių 
reikalų užtarėjas. 

John Stoškus iš Providence, 
R.I. (103S kuopos) buvo išrink
tas Lietuvos Vyčių Garbės nariu, 
bet dėl ligos jis negalėjo daly-

patikėtiniai Paul Binkis, Jr. (Chi- vauti seime. Garbės nario meda 
cago, 112 k.) ir Jonas Adome- lį jam įteiks naujoji valdybos pir-
nas (Maspeth, N.Y., 110 k.). 11 mininkė Loretta Stukienė ir Nau-
įvairius komitetus buvo išrinkti: j josios Anglijos apskričio valdyba. 
Lietuviškų reikalų dr. Jokūbas! Seimo delegatai ir svečiai nori 
Stukas (Newark, 29 k.) , viešo-j išreikšti savo nuoširdžiausią pa-
sios informacijos Irene Šankus j dėką seimo rengimo komitetui, 
(Chicago, 112 k.), Kultūros rei- j kuriam vadovavo Eva Kazokas, 
kalų Anna Klizas Wargo (Anth-
rocite, 144 k ) , Ritualo komi-
sijon Magdalena Smailis (Det-
roit, 79 k ) , LCRA koordinato
rius Frank Petkus (Dayton, O. 
96 k ) , Lietuvių kalbos koordinates, kalbėdamas visų seimo ren-, . , . . . . „ , . . ,_, 

gėlų (46 kuopos iš Forest C*Ą*m*į±į¥!??nw?iuUl&* 
TA * ~ u„„^c ;? c~,r,*™ ;, u ^ . i t o n . 1'3 k ) ir Jaunimo reik ko-74-tos kuopos iš Scranton ir 143-
-čios kuopos iš Pittston) vardu, 
nes šios kuopos rūpinosi seimo 
delegatų priėmimu ir paties sei
mo pasisekimu. , 

Nominacijų komisija, kurią su- i (Providence, 103S k ) 
darė Irene Šankus iš Illinois- In-

ordinatorė Frances Bumila 
(Brockton, 1 k ) . Stipendijų ko
mitetas išrinktas trejiems me
tams: pirm. Wil l iam Piacentini 

sekr. — 
iždin. Vitalia Vaškelis (Detroit, 

dianos apskr., Larry Janonis iš 1 0 2 k;>' ^ o n y M a z e i k a
T ^ t 

Vid. Atlanto apskr., Rita p i n Petersburg 146 k ) kun John 
kus iš Naujosios Anglijos ir Mag- Savukynas (Chicago, 112 k ) , Cle-
dalena Smailis iš Vid. Centro m e n c , į a Mjller (Bridgeport, 141 
apskr., pasiūlė kandidatus į pre- I*-) . Eva Kazokas (Scranton, 74 
zidiumą ir įvairias komisijas. Bal- * J »" Albert Jaritis (So. Boston, 
savimų būdu buvo išrinkti pif-l ~z\ . 
mininku Larry Janonis iš New Kasdienines Mišios buvo sv. 
Yorko 12-tos k , vicepirm. Anna : Ignacijaus koplyčioje, o pabaigos 
Klizas Wargo iš Anthracite 144 Mišios buvo istorinėje Scranto-

Charles Cyzauskas, Casimir Ya-
nish, Anne Challan, Gertrude 
Romeika ir Lewis Pocius, už jų pa 
siaukojimą ir darbą, kad 68-ta-
sis visuotinis Lietuvos Vyčių sei
mas būtų sėkmingas. 

Baigus seimą tuojau buvo su
sirinkusi trumpam posėdžiui nau
jai išrinktoji valdyba aptar
ti ateinančių metų darbo planus 
ir parinkti vietą 1982 m. seimui. 
Kitas valdybos ir komisijų posė
dis bus spalio 3 d. Newarke N.J. 

Irene K. Šankus, 

Viešųjų reikalų vadovė. 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radie programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
'-"•••- - - - i p T u„x~.,,x;~;„ T^-. i 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

k ir Thomas Brūzga iš DuBois » Sv Juozapo bažnyčioje. Jas Į ^ ™ J į ^ _ 
86-tos k, kurie kartu su jvairio- koncelebravo vyskupas Vmcen- ^ raiavai^ „ , „ „ „ „ „ a n i ų « , 
mis komisijomis vadovavo seimui. t a s B n z ^ " s , r k u^igai — A. Jur- Į trauka ir kon.ent.rsi. muzika, dainos 

Sveikinimo telegrama buvo plaitis, K. Pugevi&us. J Savu- Į ir M^datb pasaka. Si, programa 
„„„•o ;? „ra„Ac.T,tZ Rrtn.li R M kvnas, P. Ališauskas, M. Ozalas ,h' e d a Steponas ir Valentina Minkai, 
gauta is prezidento Ronald Rea-1 £ g ] t r u s h u n a s fr į To]oczVo>\ *»*> reik...., kreipti, , N * Flo 

. . , . v . x. . . ; rists — giliu bei dovanu krautuvę. 
Atidarymo priešpiečiai DUVO j ̂  E „ ^ ^ . y 

So. Boston. Mass. 
skirti Jono Valausko iš SL Pe- j 03,27. Telefonas 268-0489. Ten pat 

gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų knv-

m 
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gan ir asmeniškai sveikino: ses. 
Angelė, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos vardu iš Chicagos, 
Frank Katilius — Katalikų Susi- tersburg 147 kuopos garbei, tik 

gaila, kad jis seime negalėjo da vienijimo, ses. Eugenija — Jė• . . . . . . . _ . 
zaus Nukryžiuotojo seserų v i e - , Vvauti. Atsisveikinimo prieš pie-
nuolijos iš Brocktono, kun. Al- • 

Vienybės, dr. Jokūbas Stukas — 
Vliko ir Alto vardu. Raštu buvo 
•gauti sveikinimai iš Lietuvos at
stovo Washingtone dr. St. Bač-
kio, Lietuvos generalinės konsu-
lės Juzės Daužvardienės iš Chica
gos, PLB pirmininko V. Kaman-
to, JAV LB krašto vai d. pirm. 
V. Kutkaus ir Liet. Kat. federa
cijos pirm. Sauliaus Kuprio. 

Svarstymai buvo vedami pen
kiose sesijose ir įvairiems valdy
bos bei komisijų pranešimams 
aptarti sudaryti du specialūs ko-
mitetai, būtent „Lietuvos Vyčiai 
ir lietuviškų parapijų metai" ("va
dovavo kun. A Jurgelaitis, kal
bėtojai buvo kun. A. Contons ir 
A. Astravas) ir lietuviškų reika
lu komitetas (vadovavo kun. K. 
Pugevičius). Seimo delegatų bu
vo pravesti svarstymai: kultūri
nių reikalų (Anna Klizas W»r- fm,m„„„|„iniMiiniiiM!lHiHiisWi 
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Drive-in Tellers | 
i 
I Open 6 days a week 
I Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P . M. 

I 
= Instead of Tfcursday evenings i 
I MARQUETTE NATIONAL BANK 
i 64th and So. Western Avenue 
i Malu BMk - 6316 SortSi W M * H I 6R 6-6161 

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 

P R O G R A M A 
Suvažiavimas įvyks 1981 m. 

rugsėjo 5-6 d., Continental Pla-
za Hotel. North Michigan a t 
Delaware Chicago, HL 6061L 

Seštadienis, rugsėjo 5 d. 
9 v a i registracija, 9:30-10:30 
pirmas darbo posėdis, 10:30 dis
kusijos temomis: 1- Jaunieji 
gydytojai — sąjungos ateitis. 
1. Kokie galimi ryšiai s u oku
puotos Lietuvos gydytojais. 
1 v a i Suvažiavimo atidarymas, 
Dr. Pranas Sutkus. Dl. Liet. Gyd. 
d-jos pirm., invokaciją — Vysk. 
Vincentas Brizgys, JAV ir Lie
tuvos himnai i— sol. Audronė 
Gaižiūnienė, akomp. muz. Alvy
das Vasaitis. Atidarymo kalba 
— dr. Domas Giedraitis, H J G S 
ir ALGS pirmininkas. Sveiki
nimai — gen. koris. J. Daužvar-
dienė, sveikinimai rastu — dr. 
Jonas Daugirdas, PLGS ir A L 
GS sekretorius. 

2 vai. "Lietuvių Tautos heroi
ka ir tragedija" — Bronys Rai
la, 3-5 vai. diskusijų tęsinys, 
6:30 vai. pažinčių atnaujinimas. 

7:30 meninė programa — sol. 
A. Gaižiūnienė, akomp. muz. A . 
Vasaitis. 8 — Vakarienė, š o 
kiai Wellington Room, trečias 
aukštas. 

Sekmadienis, rugsėjo 6 d. 

10 v a i pamaldos Jėzuitų k o 
plyčioje, 5620 S. Claremont Ave. , 
žuvusių pagerbimas ir vainiko 
padėjimas prie paminklo. 11 v. 
pusryčiai. 1-6 vai — Mokslinė 
programa — dr. Jonas Daugir
das, moderatorius. 

"Skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opaligių tyrimas bei tera
pija". {Mokslinėje programoje 
bus perduodamos paskutinės ži
nios apie naujus opaligių diag
nozės ir terapijos budus: Inter-
nisto: Kokiais atvejais gas tro-
duodenoskopija naudinga? Ro-
entgenologo: Gastrografi ja ar 
gastroakopija? Patologo: Gas-
trinoma, VZPoma ir kiti k a s o s 
piktybiniai sekreciniai augliai. 
Farmalogo: Naujausios opalinės 
et iopatogenezės teorijos. Chi-
;-urgo: Opal igės operacijos 1981 
iaetais. Onkologo: Skrandžio 
^pos. Paskait ininkai bus pri
s tatyt i suvažiavime. 

5 va landos I kategorijos CME 
1 reditų bus skiriama kursų da
lyviams. 

5-6 vai . Antras darbo posė
dis. 

6-7:30 "Fraternitas Lituani-
«a-Patria" Gyd. Korp. visuoti
nis susirinkimas. 7:30 — Ben
dra dalyvaujančių vakarienė 
Buckingham Room, 2 - S B aukš
tas. 

CLASSIFIED ADS 
AOSCKLLANBOUS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
- Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII1UU1IUIII 
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P L U M B I N G 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
O. plytelės. Giass blocks. Sinkos 
amzdžiai išvalomi elektra. Į automa-
ą galite kalbėti lietuviškai, palikite 

savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
, . . i i u i l i i n i » m . i i f , » m n . i i i | . m . i i i | f , t m . 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. apsild. 5 kamb. (2 miega
mi) naujai dekoruotas butas Marquette 
Pke. Skambint po 7 v.v. tei. 737-7568 

P A R D A V I M U I 

Parduodami 
BALDAI — GELfiS — RŪBAI 

ir kiti daiktai, 
4247 S. Artesian Avenue 

B E A L E S T A T E 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa 
lengvinti savo skaitytojams įs igyt i vert ingų knygų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvair ių k n y g ų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasir inktą siuntinio nu
merį, mokėsite su persiuntimu t ik $13.00, kai knygų 
originali kaina yra dviguba. 

S I U N T I N Y S N R . 6 

VIDURNAKČIO VARGONAI. C Grincevičius. 132 psl. 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Paulius Jurkus. 176 psl. 
PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS. M. Springborn. 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 JĄ NUŽUDĖ. Jonas Gailius. 128 psl. 
ŽIOBRIAI PLAUKIA. Juozas Švaistas. 234 psl. 
ALIJOŠIAUS LAPAI. Dr, S. Aliūnas. 88 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 7 

PO DAMOKLO K A R D U . A . Kairys . Premijuotas romanas . 
224 psl. 

PENKTIEJI METAI. Kipras Bie l in is . Revol iucinio sąjūdžio 
sl inktis ir padariniai . 592 psl. Kieti viršeliai . 

JUOZAS P A U T I E N I S . I g n a s Š lapel i s . Didel io formato. Kieti 
viršeliai. 

VINCAS KRĖVĖ S A V O L A I Š K U O S E . 50 psl. 
GULBĖS GIESMĖ. J o n a s Grinius. 222 psl . 
ANHELLTS. J. Slovackis . 52 psl. 
KELIONĖ PO E U R O P Ą IR Į S P Ū D Ž I A I . Kun. Pr. J. 

Vaitukaitis. 185 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 8 

MANO PASAULĖŽIŪRA. Kultūrininkų p a s i s a k y m ų rinki
nys. Red. dr. J. Prunskis . 352 psl . 

A N N A K A R E N I N A . N . Tolstojus. L II ir III, IV d. 
UŽ SPYGLIUOTŲ V I E L Ų . A. Gervydas . 222 psl. 
ŽMONIJOS Ū K I M A S Š V E N T O J O N O APREIŠKIMO 

KNYGOJE. V y t a u t a s J. B a g d o n a v i č i u s . 406 psl. 
V I E N A P A S A U L Y J E . Danutė Brazytė-Bindokienė. Roma

nas , 242 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 9 

VARGDIENIAI. Victor Hugo . I, II, III, IV ir V d. 
CHICAGOS L I E T U V I Ų M E T R A Š T I S . A. Vilainis-Šidlaus-

kas. 244 psl. 
TOS PAČIOS MOTINOS S Ū N Ū S . P r a n a s Dom. Girdžius. 

172 psl. 
MOTINA IR MOKYTOJA. Šv. T ė v a s J o n a s XXIII. Encikli

ka. 116 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 1 0 

NUSIKALTIMAS IR B A U S M Ė . F. M. Dostojevskis , I, II ir 
III d. 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTALOGI«JX,T d. Red. B. 
Brazdžionis ir B. Babrauskas . 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd St . 
Chicagl, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų 
valstijos mokesčio. 

imiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXFBES8 
1501 W. Sfth St, Chicagc U. MC29 

SIUNTINIAI 1 UETUV« 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
•HiiimiiiiiiiHimimiuiimuuinumiiim 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiii 
NAMŲ APSITYARKYMK 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
.įamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 4764)950 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIUII 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vatinio jame 
visą rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

K O t t K M M t t t l U H H > • - • • 

NAMŲ APŠILDYMAS 
.statau naujus pečius ir vandens šil-
iytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Teta*. 447-MM 

PARDUODAMI 2 NAMAI ant vienc 
sklypo su tuščia krautuvės patalpa. 

Brighton Parke. Tel. 735-M47 

Arti 73-Oos ir Campbell 2-jų butų 
! medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500 
< Marouette Parko apyL liuksusinis 12 

butų. Parduotas. 
Arti ea-os ir RockvreU. Mūrinis 2-jų 

butų. Parduotas. 
Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 

krautuvė. Parduotas. 
Dar turime pirkėjų ir gerų namų 

investavimui 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTY 
2951 VVest 6Srd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

niiiiinii>innniiiiiHiiiininiiimiiiimii;i 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — P a r d a v i m u 

INCOME TAX 
NotariatM — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzte Ave . — 778-2288 

io% — 20<& — 80% pašino 
iž apdraudę nuo ugnie* Ir aatomo-
• liiio pas m i i 

F R A N K Z A P O L I S 
32u 2 West 95th Street 

Tėte*. GA 4-8654 

itiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiimiimiiiiiiii 

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

Apdraus tat perkiauitymai 
{•airių atitumų 

Tei. 376. 1882 arba 876-5996 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraušto baidus Ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
Kitus daiktui. Ir ii toli mieito lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telet — WA MOSI 

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

PACKAGE EXFRE8S AGENCY 
MARMA MORKIKIKNa 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos gerom rtUiM 

prekes. Maistas i i Europos sandeliu 
2608 W. etth St. Chicago. DL SOCJf 

TeL §25-2787 

niiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiu 

Dvikalbiskumas: 
palaima ar prakeikimas? 

ALGIS NORVILAS 

Dvikalbiskumas: Turtina ar 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji
m o problema. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina su persiuntimu S2.75 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Jiinmiininmiminiininiiiiiniimttinm 
£ f w w C f w s 

SIUNTIMAI 1 UETUV4 
ir kitas kranui 

"NEDZINSKAS, 40M Archer A 
Cbicafo, m. MSS2, taL S27-SSM 

4BS9BBSsxG9BSBaa9BeBBasaHBaaBaaaB>BH(Dsan 

IIIIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIUIimilllllUI 

M. A. i I M N U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4 2 » & Mapiewood, teL 2M-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iakvtetunal, pUdoml 
PILJETTBftS PRAŠYMAI ir 

kitokie bli 

lllllllllllllllllllllllllllilHIIIIIIUIIIIUlUUIlI 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

net Jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

HttiiMiiiiiimiiiiiiiiiinimiiiiiimtmitntt 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

tm 

Perskaitė "Draugą", duokit* 

ji kitiems pssiskaityti. 

šiom dienom Draugo spaustuvo 
išleido aStuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dnuivardie-
n* vėl patikslino ir pagraiino Uą 
laidą naujais parnoikasis. 

Tai geriausia dovana naujome 
imonoms ar marčiom*. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
Virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasistkimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietos* ir 
cijoss. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 
4M5 W. 
CbJeafo, minois 

Kaina su persiuntimu $5*8 
Illinois gyventoji prldėkiU dar 

20 centų mokesčiams. 

http://kon.ent.rsi
http://Rrtn.li


ri šiokią tokią rolę, bet vyro — 
moters santykiai ir kultūrinis bei 
dvasinis susijaudinimas šeimoje 
turi didesnę rolę. Skyrybų tyrinė
tojai mato priežastį dėl santuokų 
"pajaunėjimo": jauni yra mažiau 
linkę pripažinti šeimyninius įsi
pareigojimus ir turi savyje dau
giau egoizmo. 

B juridinės pusės skyrybos Sov. 
Sąjungoje yra paprastas dalykas, 
bet valstybė stengiasi kaip gali
ma palaikyti santuoką. 

Per 26-tą» partijos kongresą 
Maskvoje buvo paskelbta, kad 
valstybė per sį dešimtmetį nori 
vesti demografinę politiką, nu
kreiptą šeimų sustiprinimui, 
"kaipo socialistinės bendruome
nės svarbiausiam elementui". 

Kaipo šeimos skatinimo prie
monė numatyta vaiky priedas, da 
linai apmokėtos gimdymo atosto
gos, kol vaikas pasieks vienerių 
metų amžių, vaiku darželių tink

lo plėtimas, šeimos su vaikais pir 
menybė į naujus butus, darbo 
valandų sumažinimas ir 11. 

Psichologinėje srityje numaty
ta išplėsti santuokų patarimu biu
rus ir naujavedžiams kursus. Taip 
pat numatyta išleisti dar vieną 
šeimos žurnalą ir įsteigti šeimos 
auklėjimo mokslišką institutą. 

T. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugaėjo mėn. 1 et
niniai klausimai; moters būties te
mos; kaimo ir dvaro gyvenimo klau
simai. Sukoncentruodama save idė
jos išryškinimui, L. Pelėda daug 

kur nustoja būti objektyvi. 
D. Iipčiūtė-Augienė 

(Iš ,,Draudžiamojo laikotarpio 
gražinė literatūra") 

Hartfordo lituanistinės mokyklos abiturientai. IS kairės mok. v-jas Stp. Zabulis, Linas Orentas. Rima Dzikaitė, 
Kristina Ratkevičiūtė, Regina Zabulytė ir Paulius Orentas. Nuotr. M. Banevičiaus 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

DŽIUGI NAUJIENA 
Jau antri metai iš eilės LB 

Hartfordo apylinkės valdyba tra
diciniam rudens vakare lietuviš
kai visuomenei suteikia progą 
pasidžiaugti scenos veikalu pa
statymais. Pernai grožėjomės pa
čiu hartfordieoiu suvaidinta A. 
Kairio 3-ju veiksmu komedija 
"Kukū". Šiemet rugsėjo 13 d. 2 
v. p. p. Hartfordo Lietuvių Pi
liečių klubo salėje, 227 Lawren-
ce St. sutiksime Hamiltono lietu
vių dramos teatrą "Aukurą" su 
B. Pūkelevičiūtės komedija "Ant
roji Salomėja painiavose". Šis 
veikalas pernai Chicagoje vyku
siame teatrų festivalyje buvo ap
dovanotas I-ja premija. Veikalą 
režisuoja Elena Dauguvietytė -
Kudabienė, išame pastatyme ma
tysime ir akt. Vitalį Žukauską, 
kuris su režisiere atliks pagrindi
nius vaidmenis. 

Tokios lietuvišku teatrų gast
rolės mažose kolonijose reteny
bė. Taigi, nepraleiskime puikios 
progos ir rugsėjo 13-os popietę 
skirkime lietuviškam teatrui. 

J. B. 

Hot Springs, Ark, 
TAUTOS ŠVENTĖ 

L. B-nės Hot Springso apylin
kė Tautos šventę minės š. m. rug
sėjo 8 dieną kun. P. Patlabos so
dyboje Šiluvoj. Rugsėjo 8-ji yra 
Marijos šventė, Tautos ir L.B-nės 
diena. Minėjimą pradėsim su šv. 
Mišiomis už Lietuvą 11 vai. 
12 vai. bus paskaita visiems Hot 
Springs lietuviams gerai žinomos 
L. B-nės Kultūros tarybos pirmi
ninkės Ingridos Bublienės iš Cle-
veiando. Po paskaitos bus L 
B-nės gegužinė. Bus geras mais
tas gaunamas vietoje, paruoštas 
apylinkės seimininkių. Veiks lai
mės šulinys ir plokšteliu muzika. 
Tuo pačiu bus padaryti prane
šimai, liečia L. B-nės reikalus. 

Su Tautos šventės minėjimu 
bus pradėtas L. B-nės piniginis 
vajus lituanistinių mokyklų iš
laikymui. Hot Springs apylinkė 
per L. B-nės mėnesį kasmet Švie
timo reikalams surenka didesnę 
sumą, negu kitos apylinkės, paly
ginant narių skaičiumi. Persiun
čiami visi surinkti pinigai, nieko 
nepasiliekant apylinkei. Reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais visuo
menė bus dosni, suprasdama lie
tuvišku mokyklų reikšmę ir reika-

Rugsėjo ir spalio mėn. bus 
baigtos pildyti L. B-nės Sociali
nių Reikalų tarybos anketos. 

Prof. V. Skuodžio reikalu L. 
B-nės Hot Springs apylinkės val
dyba telefonu susirišo su Arkan-
so kongresmanu Hammersch-
midt, prašydama paremti Skuo
džio bylą. Kongresmanas atsakė 
laiSku L. B-nės pirmininkui In-
gauniui, kad jis su kitais kon-
gresmanais remia rezoliuciją Nr. 

200 dėl p:oi. Skuodžio išlaisvi
nimo ir tuo reikalu pažadėjo krei
ptis į prez. Reagan. Konrgesma-
nas yra respublikonas ir labai pa
lankus lietuvių reikalams. Jau 
eilę metų jis kongrese ir per ra
diją kalba ne tik lietuviams, bet 
ir visų Pabaltijo ir kitų pavergtų 
tautų reikalais. 

Taip pat yra glaudus ryšys ir 
su Arkanso senatoriais Dale 

j Bumpers ir David Pryor. Šiais 
j metais prieš Vasario 16-tos minė-
{jimą visiems buvo įteiktos dr. T. 
j Remeikio knygos ir Hot Springs 
! apylinkės dešimtmečio leidinys, 
! kuriame yra kongresmano, sena-
j torių, miesto burmistro ir kitų 
[ amerikiečių pareigūnų nuotrau
kos ir aprašymai. Iš visų buvo 
gautos {vertinančios padėkos. Se
natorius D. Bumpers Vasario 
16-tos ir tragiškų birželio įvykių 
progomis senate yra pasakęs įspū
dingas kalbas, kurios yra Cong-
resional Records". 

Būtų verta L. B-nę atstovau
jantiems asmenims VVashingtone 
turėti ryšį su kongresmanu Ham-
merschmidt, senatoriais D. Bum
pers ir D. Pryor, nes jie verti ne 

mažesnio dėmesio kaip ir kiti. 
Tikime, kad visi Hot Springs 

apylinkės lietuviai dalyvaus mi
nėjime ir su laukiama viešnia 
bendrai praleis malonią popietę 
gražioje gamtoje, tyrame ore. 

S. J. 

SOV. SĄJUNGOJE DAUG 
IŠTUOKŲ 

Praeitais metais Sov. Sąjungo
je buvo daugiau kaip milijonas 
ištuokų, ir ši vis didėjanti ban
ga randa atgarsį spaudoje. Apie 
tai rašė ir tarybinis spaudos biu
ras "Novosti". Diskusijos dėl su
griautų santuokų priežasčių ir pa
sėkų nebeįmanoma išbraukti iš 
tarybinių laikraščių. Prieš 20 
metų kone visos santuokų skyry
bos buvo vyrų keliamos, bet da
bar 61proc. skyrybų reikalauja 
moterys. 

Tarybinė moteris turi visur ly
gias teises su vyrais, bet santuo
koje vis dar tebėra nelygybė: mo
teris eikvoja daugiau laiko ir 
energijos negu vyras namų ruo
šos darbuose. 

Neseniai padarytas santuokų 
skyrybų priežasčių socialinis tyri
nėjimas priėjo išvados, kad bū
tų ir gyvenimo aplinkybės čia tu-

A. A. 
RAYMOND P. MILAŠIUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 30 A, 1981 m., sulaukęs 61 m. amžiaus. 
Gimė Illinois valstybėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Cuprinskaitė), sūnus 

Alan, marti Candace, uoSvė Della Cuprinskas, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Blake- Lamb koplyčioje, 71? est 31st Street. 
Laidotuvės įvyks tečiadienį, rugsėjo 2 dieną. Iš koplyčios 9:45 

vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 2mona, aunu*, marti ir uoave. 
Laidotuvių direkt. Blake - Lamb — Tel. 735-4242. 

V 

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNY6YKAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
V. Peteraičio 

Uttuviftkal - angliiku itdynat 
JL Baravyko 

Angliškai . littutiikas žodynu 
flie du žodynai yra naujai perspausdinti didaanimia rai-

dėmia, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graši dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turatu diditaotia 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tonai tik $18.00 (paltas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Dlinoia 
valstybes pirkėjams). 

DRAUGO KNY 8 Y N AS 
454S W. 63rd Strttt 

Chicac*, III. 

APIE LAZDYNŲ PELĖDOS 

KŪRYBĄ 

Lyrinis Lazdynų Pelėdos nusi
teikimas, sentimentalizmo žymių 
apstumas, knyginės literatūros įtaka, 
pagaliau miesto gyvenimo temos žy
miai skiria ją nuo Žemaitės. Lazdy
nų Pelėda pradeda rašyti apie 1900 
m. "Varpe"* "Naujienose", ū k i 
ninke" ir kitur Jos kūryboje idėja 
pirmauja. Autorė ima tezę ir ją lyg 
įrodinėja. Išskirtinos trys temų gru
pės: doroviniai, religiniai, visuome-

A. f A. 
Agr. VILIUS ŽIRGULEVIČIUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 30 d.. 1981 m., 4 vai. popiet, sulaukės 71 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskr., Surviliškio kaime. Amerikoje 

išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sesuo Eulalija 2irgule-

vičiūtė, Amerikoje krikšto dukterys: Vida Jonušienė ir Jolita Kriau-
celiūnaitė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Fondui, Lietuvių Bendruomenei ir Balfui. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas bus antradienį, 7-tą valandą vakaro. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 2 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj 
įvkys gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesuo ir krikšto dukterys. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

P A D 
Mūsų brangiai mamytei 

A. f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią padėką, visiems 
mus užjautusiems ir paguodusiems mūsų skausmo valan
doje. 

Dėkojame kun. Jonui Borevičiui, SJ, už gedulingas 
šv. Mišias ir už tokį gilų prasmingą pamokslą. 

Dėkojame visiems už gėles, šv. Mišias už mirusią, 
užuojautas laikraštyje ir už visus širdingus žodžius laiš
kais. 

MARIJA MARKUL1ENĖ 
JANINA JAKŠEVIČIENt 
VACYS BORTKEVICIUS 

SU ŠEIMOMIS 

Lietuvos Šauliu Sąjungos Tremtyje 
Motery vadovei 
A. f A, STASEI CECEVIČIENEI mirus, 
jos sūnų Jeronime Cevičhj su šeima, Vy
tauto Didž. šaulių rinktine ir visą Sau
lių šeima giliai užjaučia 

SĄJUNGOS PIRMININKAS 
IR CENTRO VALDYBA 

Mielam bičiuliui 
A. f A. EDVARDUI SUDIKUI 

Kanadoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
| žmoną Adele, gimines ir artimuosius. 

LIUDVIKAS IR LAIMA ŠMULKŠČIAI 

Mišku inžinieriui 
A. f A. ANDRIUI SKUČUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą žmonai 
Adai, Sūnums ir Dukroms su šeimomis. 

ANTANAS J. VASAITIS IR ŠEIMA 
STASS IR ANTANAS SKĖRIAI 

A. f A. 
STASEI CECEVIČIENEI mirus, 

jos sūnui su šeima ir kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LIETUVIŲ PAŠTININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA IR NARIAI 

E U D EI K IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., ChicJgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47o-2345 
AIKŠTĖ AL rOMOBII IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO L I T U A M C A AVE Te! YArds 7-1138-3" 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 VV Ooth STREET Te i REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Hįghvvay, Palos Hil ls, III Tel . 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORNIA AVE Tel . LAfayet te 3-3572 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO L ITL 'AMC'A AVE Tei YArds 7-3401 

' * POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel VArds M « I 1 

VASAITIS - BUTKUS 
l-Me St) 50th A\F . ( ICLRO. ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

172" S HALSTED STREET Tel 220-1344 



DRAUGAS, antradieni*. 1981 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

X Kun. Juozas Vaškas, MIC, 
j prie "Draugo" esančio vienuoly
no vyresnysis ir "Laivo" žurna
lo redaktorius, išvyko trims sa
vaitėmis į Šv. Kryžiaus ligo-

: ninę pavaduoti poilsio išėjusį 
, kapelioną kun. Praną Kelpšą. 

X Chicagos Lietuvių organi-
X Juozas B. Laučka, Ateiti- zaciju komitetas Skuodžiui gel-

ninkų federacijos vadas, rugpiū- i bėti rugsėjo 2 dieną, trečiadieni 
čio 31 d. atvyko į Chicagą pa- j 7:30 vai. vakaro Margučio patal-
siruošti ir dalyvauti Ateitininkų I pose (2522 West Marąuette Rd.) 
kongrese. Apsistojęs pas savo ; kviečia Chicagos ir apylinkių 
dukters Pranutės Domanskienės i organizacijų atstovų susirinki-
šeimą. Pasiekiamas telefonu: j mą. Bus pateikta praėjusių de-
935-5246. į monstracijų finansinė apyskaita. 

Bus svarstoma, ką ir toliau Chi-
X Jaunimo centro valdyba c a g 0 6 ]ietnvM ^ d a r y t i p r o f 

1981-1982 metams yra išrinkta | V y t a u t o S k u o d ž i o išlaisvinimui. 
Kviečiame ir kitas naujas orga
nizacijas prisijungti prie komi
teto darbų. 

tokia: pirmininkė — Irena 
Kriaučeliūnienė, vicepirminin
kas — Henrikas Laucius, se
kretorė — Alė Steponavičienė, 
iždininkas J. C narių reikalams X PreL J. Kučingis, Los An-
— Viktoras Diminskis ir korės-1 gėles Šv. Kazimiero lietuvių 
pondentė — Birutė Jasaitienė. I parapijos klebonas, atsiuntė 100 

X Sofija Daukutė išrinkta 

x B. ĮBIHnHmft, Montgo-
mery, Dl., Jonas Kalnietis, Bal-
timore, Md., I. Girdzijauskas, To
ronto, Ont., Kanada, E. Ka
činskienė, St. Petersburg, Fla., 
Ada (Skučienė, Lake Worth, 
Fla., visi grąžino laimėjimo bi
lietų šakneles su 10 dol. auka.. 
Labai ačiū. 

X Julia Sinkevičius, Chicago, 
Dl., A. Micuta, Omaha, Nebr., 
Kazys šlezingeris, Los Angeles, 
CaL, V. Mamaitis, Sunny Hills, 
Fla., G. Valiukėnas, Chicago, 
Dl., visi atsiuntė įvairiomis pro
gomis po 5 dol. aukų. A. Dar
gužis, Burbank, BĮ. — 4 dol. 
Antanas Marma — 3 dol. Ačiū. 

X A. Žukauskienė, Sunny 
Hills, Fla., grąžino laimėjimo 
bilietų šakneles su 10 dol. au
ka ir prierašu: '"Sėkmės ir lin
kėjimai iš Sunny Hills, Florida". 
Dėkojame už auką ir linkėjimus. 

X Vincas PavUčius, Chicago, 
111., atsiuntė 7 dol. auką. A. Gu
revičius, Toronto, Ont., Kana
da, Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake, Dl., taip pat po 7 dolerius. 
Labai ačh"L 

x Dr. Leonas P. Salas, Chi
cago, Dl., J. Grigaitis, Chicago, 

dol. už dvidešimt laimėjimų 
{knygelių, kurias žada išplatinti 

Chicagos ir apylinkių jurginų | savo parapiečių tarpe ir tuo pa-
parodos karalaitė. Paroda, ku-1 r emti "Draugo" sėkmingą toli-
rioje bus išstatyta daugiau 5000 į mesnj leidimą. Prel. J. Kučin-
jurginų, vyks rugsėjo 5 ir 6 d.! gis dažnai įvairiomis progomis 
Ford City prekybos centre. Apie į remia "Draugą", nesigailėda- \ DL Emestina Gražienė ir M. 
šią parodą ir "karalaitę" Sofiją i m a s nei pastangų, nei aukų. Už į Skodžienė, taip pat iš Chicagos, 
rašė vietinė spauda. Aštuonio- į tai nuoširdžiai dėkinga yra Liet. j atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
likametė Sofija yra University į Kat. Spaudos draugija ir "Drau- dėkojame. 
of Dlinois studentė. Lankė ir j g o " administracija x l k v g a ^ 0 ^ 0 , 

vadovaujamame skaučių daini 

Daina (2emllauskai«) ir dr. Jonas Juozevltiai 

NAUJAS LIETUVIS GYDYTOJAS IR NAUJA 
' LIETUVIŠKA ŠEIMA 

tuviškam kultūriniam ir visuo-1 Glendale, Cal., Jonas Kvietys, 

ninkių būrelyje, talkina savo 
mamytei Aldonai Daukienei "So
fijos Barkus šeimos" radijo va
landėlių programose. 

meniniam veikimui rugsėjo 1 d. 
Telefonas informacijai 778-7500, 

Dayton, Ohio, grąžino laimėji
mo bilietų šakneles esu 10 dol. 

Jaunimo centro adresas; 5620 j aukomis. Labai ačiū. 
So. Claremont Ave. Darbo va-j x c N orviBe (Norville Reali 
l andos—9val . i š r y t o i k i l v a l . | E g t a t e s S ^ ^ chicago,' 

Jonas Juozevičius, a. a. dr. 
Jono Juozevičiaus ir dr. Aldonos 
Juozevičienės - Stulginskaitės, 
gyv. Oak Lawn, Dl., sūnus, š. m. 
birželio 11 d. Dlinois universite
te baigė medicinos mokslą ir 
šiuo metu to paties universite
to ligoninėje specializuojasi vi
daus ligose. 

Mokslo pakopomis 

Jonas augo, brendo ir mokė-

įtemptos medicinos studijos už
pildė Jono dienas, jis v i s dėlto 
surado laiko atlikti savo tauti
nėms pareigoms. 

Pabaiga ir pradžia 

Kiekvienas lietuviškos šeimos 
sukūrimas yra svarus indėlis 
tautinio išsilaikymo aruodan. 
š. m. gegužės 23 d. Jonas vedė 
dail. Dainą Zemliauskaitę, dipl. 
teisininko B. Zemliausko ir V. 

IŠ ARTI IR TOLI 
k k. VMJTYltSE 

— Romas Ankaitis, gyvenan
t is San Francisco, Calif., tar
nybos reikalais dviem savaitėm 
yra išvykęs į Europą, kur lan
kysis Anglijoje, Švedijoje ir 
Šveicarijoje. 

— Washingtom, D. C , buvo 
išrinkta nauja Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdyba. 
Pirmasis naujosios valdybos po
sėdis, kuriame dalyvavo ir seno
sios valdybos nariai, vyko bu
vusio apylinkės pirmininko L. 
Kojelio bute liepos 29 d Be L. 
Kojelio, dvejų metų kadenciją 
baigė ir buvusi sekretorė Danu
tė Vaičiulaitytė. Nauja valdyba 
pareigomis pasiskirstė šitaip: 
Skirma Kondratienė — pirmi
ninkė, kun. T. Žiūraitis — vice-
pinnininkas, Virginija Gureckie-
nė — sekretorė, dr. Adolfas Gai
galas — iždininkas ir Antanas 
Vaičiulaitis — narys kultūri
niams reikalams. 

VOKIETIJOJ 
— Eduardas Utneria (Eduard 

Ummer) mirė Backnange liepos 
15 d Gimęs 1912 m. rugsėjo 23 
d. Kamšių kaime, Lietuvoje. 
1916 m. visa Umerių šeima iš 
Kamšių kaimo buvo rusų prie
vartos būdu išgabenta į Sibirą. 
Eduardas turėjo tik 4 metus. 
Velionis užaugo didelio ie Šeimo
je — iš viso buvo šešios mer
gaitės ir keturi berniukai Po 
Pirmojo pasaulinio karo visa 
Umerių šeima grižo Sš Sibiro į 
Kamšių kaimą. Eduardas išmo
ko krosnininko amato ir buvo 
savarankus. 1940 m. vedė Eu
geniją Petrikevičiūtę. Susilaukė 
dvi dukras ir du sūnus. Palai
dotas liepos 18 d. Waldfriedhof 
kapinėse Backnange. Laidotu
vėse dalyvavo gana didelis skai
čius žmonių, giminės, kaimynai, 
fabriko bendradarbiai ir drau
gai kilę iš Lietuvos. Ant kapo 
sudėta daug vainikų ir gėlių. Ve-

— Virga Jūratė Petrauskai- j lionis buvo giliai religingas, šu
tė, laimėjusi vienerių metų moks j siprates krikščionis ir nuolatos 
lo stipendiją, š į pavasarį gavo' lankė lietuviškas pamaldas, kai 
žurnalistikos magistro laipsnį j kunigas Fr. Skėrys atvykdavo 
Ohio universitete Athens, Ohio. 
Iš to paties universiteto gavusi! 
apmokamą kelionę ir trijų mė-

į Backnangą 

0KU». LIETUVOJE 
nesių išlaikymą Meksikoje, ji 
šiuo metu ten dirba. Daug rašo 
laikraščiams ir žurnalams. Rug-

— Laiškai iš Lietuvos anks
čiau pasiekdavo Ameriką oro 
paštu maždaug per savaitę laiko. 

sėjo pabaigoje grįžta atgal į sa- j Dabar oro paštu kai kurie laiškai 

X A. a agronomas Vilius fir- J p. p. ir 3 vai. p. p. iki 9 vai 
gulevičius, 71 metų amžiaus, po ; vakaro. 
trumpos, bet sunkios ligos mirė x Kun. Juozas Budzeika. 
rugpiūčio 30 d. M. Reese ligoni- , MIC, pastaruoju metu buvęs St. į atsiuntė kiekvienas po 10 dol 
nėję. Pašarvotas Petkaus Mar- j Mary Plano, Dl., parapijos ašis-1 aukų. Ačiū. 
quette laidojimo koplyčioje. At- į tentas, yra paskirtas į vienuoly-' 
sisveikinimas su velioniu bus 

Dl.), Vladas Sirtautas, Detroit, 
Mich., S. Augonis, Mass., grą-
žindamai laimėjimų šakneles, 

Chicago, i X Teofilė ViHžius, 
su velioniu Dus ną prie "Draugo" ir rugpiūčio! i n grąžindama laimėjimų bilie-

šiandien, rugsėjo 1 d., 7:30 vai. 30 d. jau persikėlė čia gyventi ' 
vak. Laidojamas iš Svč. M. Ma- jis dirbs "Laivo" redaktoriaus 
rijos Gimimo par. bažnyčios rug. kun. J. Vaško asistentu ir dar-
sėjo 2 d. Šv. Kazimiero lietuvių buosis įvairiuose vienuolyno 
kapinėse. darbuose. 

tus, atsiuntė 12 dol. ir palinkė
jo visiems spaudos darbuoto
jams geriausios sveikatos. Ačiū. 

X Ona A, Doru, Corning, N. 
Y., Jadvyga ir Jonas Bukai, Gulf 

x Marijos aukšt mokyklos x Julija Oresldenė, nuolat I Port, F la , M. Balčiūnas, Rich-
mokinės, kaip ir kitais metais, gyvenanti Lighthouse Point, i mond Hills, N. Y., visi atsiuntė 
pradės pardavinėjimą šokolado, į Fla., po savo sūnaus Juliaus į po 10 dol. aukų ir grąžino laimė-
geriausio "visame pasaulyje", sutuoktuvių Washingtone, D. C, i jimų šakneles. Ačiū. 
mokyklai daugiau lėšų parūpin- kuriam laikui atvyko į Chicagą i inw«»fci« u 
ti. Pardavinėjimą pradės rug-i ir apsistojo pas savo draugus L * Dr. J. A. Valantiejas, Hor-
sėjo 4 d., penktadienį, ir baigs Janiną ir Vladą Juknevičius j ? o r t \ ? * , c į ; a t e ; u n t * 10 d < į aa-
rugsėjo 14 d., pirmadienį. Pirk- \ Marquette Parke, 
darni prisidės ne tik prie moki- i x D r Ajttsana „ J a n i l l a 
nių džiaugsmo, bet ir mokyk-, s t a n k a i , s t u a r t 5 ^ grąžuida-
los geresnio išsilaikymo, ypač į ̂  l a i m ė j i m ų bilietų šakneles,, m _ . _ 
modernių mokslo priemonių į s i - į k a r t u a t s i u n t ė ^ ̂  d o l U e t u . j cago, Dl megdama hetuvišką 

I viškos spaudos stiprinimui.. La- ^ į ^ į Ž ° d i ' f**". " d ° L 
__ . . . , ._ r auką kartu su bilietų saknelė-Snring- bai acni. T ^ _ . . __.. * , , r * mis. Labai ačiū. 

field, DL, atsiuntė 15 dol. auką x Mrs. Adotf Jonaitis, Grand 
kartu su laimėjimo šaknelėmis. Rapįds, Mich., atsiuntė 20 dol. 
Ačiū. Į auką už gražų "Draugo" patar-

X Jaunučio Puodžiūno baleto Į navimą, aprašant jo sūnaus 
stadija rudens sezoną pradės į universiteto užbaigimą. Ačiū. 
antradienį, rugsėjo 8 d. Nauji x Bronius Andrašiūnas, MH-
mokiniai kviečiami registruotis, w a u k e e , Visc, su bilietų grąži-
tel. 77&-7182 arba studijoje — j n į m 0 šaknelėmis atsiuntė ir 16 
2418 W. Marąuette Road. Senų- Į dol. auką. Labai ačiū. 

si 'lietuviškoje' Marąuette Parko | ž e m H ^ ^ D S _ ? , , 0 _ ^ ? " J 2 " 

ką. Ona Maciokas, Waterbury, 
Conn., Holy Family Villa, Le-
mont, Dl , po 5 dol. Ačiū. 

X Marytė Lukoševičienė, Chi-

gijimo. 
x Justina Larsen, 

jų mokinių pamokos vyks įpras
tu laiku, (sk.). 

x Cicero Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės valdybos ruo
šiamas Tautos šventės mmėji-
mas rugsėjo 13 d. 12 vai. po tie-
tuviškų pamaldų, |Sv. Antano 

X Romona ir Virgil Norkai, 
Naperville, Dl., grąžino laimėji
mų bilietų šakneles su 20 dol. 
auka. Labai ačiū. 

x Už a a. Bromslavą Taut-

x Juozas Nausėda, Wood-
land Hills, CaL, vertindamas lie
tuvišką dienraštį atsiuntė 20 
dol. auką su bilietų šaknelėmis. 
Nuoširdus ačiū. 

X Albertas Mislttnas, Detroit, 
Mich., LB krašto valdybos na
rys, visuomenininkas, grąžinda
mas laimėjimų bilietus, atsiuntė 
ir 20 dol. auką savo dienraščio 
stiprinimui. Labai ačiū. 

x Sun Bay Motei, Tucson, 
Arizona, savininkas Juozas 
Bumbulis atsiuntė 20 dol. auką 
su prierašu: "siunčiu už bilie-vilienę - Gustaltytp, mirusią š. 

•AiiiaKių, pv. jvuta.iuj; hirž«*lio fi d Wn<*hinptnn T) I ""* f*"-"—"-- ——-~—• — ~~•— 
parapijos salėje. Paskaitininkas ] c' . Mišios bus atanšauiamos t U S i r d i e n r a š č i o Palaikymui. 
- Dr. Petras Kisielius. Pro- „;JZ^vT « ^ l ^ T ? V i s i e m s ^ ^ toldU l a i m ė s fr 

rugsėjo 3 d., 8 vai. ryto T. Je- g e r o s s v e i k a t o s » . ^ ^ ačiū. 
zuitų koplyčioje. Draugus bei 
artimuosius prašau prisiminti 
ją savo maldose. Taip pat reiš
kiu padėką visiems pareišku
siems man užuojautą bei už au
kas šv. Mišiom. 

Liūdinti Sesuo 
(pr.) 

X Stasys Kungys, Hacienda, 

gramą atliks labai daug pasi
rodžiusi estradinė dainininkė 
Linda Ruzgaitė. Kviečiame be-
tuvių visuomenę skaitlingai da
lyvauti šiame lietuvių Tautinės 
Šventės minėjime. (pr.). 

X Dr. Aara M. Baliūnas ir 
Dr. M. A- Mina. Akkj srydyto-
jai, nuo š. m. rugsėjo 1 dienos 
perkėlė savo ofisą iš 63rd St. ir 
Francisco Ave. j naujas patal
pas ©959 South Pulaski Road. 
Priėmimo valandos pagal susi
tarimą. Tefetonas 73&4600. 

(sk). 
x RAIOMOSI0S mas. Ii«uvišlni Į mokėti valdžios mokesčių. Vi-

raldyno, visom kalbom, GAIDOM, vi- i sos santaupos draudžiamos val
suose modeliuose gaunamos CHICA- džios iki 100,000 dol. Certifika-
GOJE: Draugas - 4545 W. 63rd st.. 1 1 ^ į r informaciją galima gauti 
iJSSJH A; JSSS; ?6i " ' «* F" bfisti"*^ twefadie«lsL8 
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA avi-; J 7 I «*«« ».- —, Q* 
niflkD J. J. Gtodrsitis, l.iarry Dr., nuo 12 l d 6 v. v„ 2422 W. 67 S t 
E. 

x Ona Strimaitienė, Eliza-
beth N. J., grąžino laimė
jimų bilietų šakneles su 25 dol. 
auka ir trumpu laiškučiu: "lin
kiu pasisekimo laimėjimuose, 

į bankete ir visuose darbuose". 
I Labai ačiū. 

kolonijoje, Chicago je, vėliau Oak 
Lawn, M. Jis lankė Svč. Mer
gelės Marijos Gimimo pradžios 
mokyklą ir tuo pačiu laiku — 
šeštadieninę Krisctijono Donelai
čio mokyklą. Šeimai persikėlus 
gyventi j Oak Lawn, IU., Jonas 
lankė Brother Rice aukštesniąją 
mokyklą, kurioje ypatingai pa
sižymėjo moksle ir dalyvavo 
sporte: krepšinio komandoje ir 
lengvojoje atletikoje. Pamėgęs 
sportą vaikystėje, — ir dabar 
tebepriklauso "Lituanicos" spor
to klubui. Lankydamas Brother 
Rice mokyklą, jis gavo aukš
čiausią "National Merit Fma-
list" pažymėjimą. Tuo pačiu 
metu Jonas lankė ir Aukštesnią
ją lituanistinę mokyklą Chico-
goje. Baigęs Brother Rice mo
kyklą, jis įstojo Northwestern 
universitetan, kur po kelerių 
studijų metų įsigijo bakalauro 
laipsnį iš psichologijos ir po to 
stojo Ulinois universitetan, me
dicinos fakultetan. Priešpasku
tiniai universiteto studijų metai, 
sunkiai sergant tėveliui ir jam 
mirus, iš Jono pareikalavo daug 
jėgų ir ištvermės, tačiau jis me
dicinos studijas baigė "Cum Įau
dė" pažymėjimu. 

Tautinio išsilaikymo keHais 

Sekdamas savo tėvelių pėdo
mis, Jonas buvo uohis ir akty
vus moksleivių ir studentų atei
tininkų organizacijos narys, il
gametis "Dainavos" stovyklau
tojų vadovas, "Vaivos" choro 
dainininkas, "Grandies" tautinių 
šokių grupės šokėjas, JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjungos vicepir
mininkas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos trečiojo kon
greso Pietų Amerikoje krašto 
vadovas. (Nežiūrint to, kad 

venančių Floridoje, dukrą. Dai
na, gimusi ir augusi New Haven, 
Conn., lankė vietinę Utuanistinę 
mokyklą ir vasaros atostogas 
praleisdavo lietuvių jaunimo 
stovyklose. Baigusi aukštesnią
ją mokyklą. Daina lankė ir bai
gė Rhode Ialand School of De-
sign ir šiuo metu dirba kaip me
no direktorė Park Side Medical 
Services Corp., Park Ridge, BL 

Dr. Jono "diplomo laistymas'1 

ir jaunavedžių sugrąžtai buvo 
atšvęsti Ateitininkų namuose, 
Lemonte, š. m. birželio 13 d., 
dalyvaujant dideliam tėvų h* 
jaunavedžių draugų būriui. 

Medicinos studijas baigusiam 
ir besispecializuojančiam dr. Jo
nui linkėtina sėkmės pasirink
toje profesijoje, o jaunai šeimai 
— neužsidaryti savame šeimos 
ratelyje, bet ir toliau aktyviai 
dalyvauti Lietuvos laisvinimo, 
tautinio išsilaikymo, tautinių 
tradicijų puoselėjimo ir lietuvių 
visuomeninio darbo dirvoje. 

m 

x Nauji taupymo certafikata* _ _ . - _ - .— . _ . ., 
. 7 . . . , T ^ „ J > Hts., Cal., vertindamas lietuviš-

— gaunami tik Lietuvių Fondo * . . . . 
• * ' kos spaudos reikšmę, atsiuntė 

kooperatyve. Galima įsigyti 30 
dienų specialius certifikatus, o 
po spalio 1 d. — juos bus gali
ma pakeisti j naujus certifika-

15 dol. auką ir grąžino bilietų 
šakneles. Labai ačhl. 

x AHee'* Restorane, 4506 W. 

NAUJA PLANETOS 
SUKAKTIS 

Pernai sukakto lygiai 50 me
tų, kaip amerikietis astronomas" 
Clyde W. Tombaugh surado de
vintąją saulės sistemos planetą 
Plutoną. O šiemet kovo 13 d. 
sukako lygiai 200 metų, kaip 
britų astronomas Sir William 
Herschel surado Urano planetą, 
praplėsdamas saulės sistemos ri
bas dvigubai toliau, negu iki to 
laiko buvo žinoma. Iki 18 a. 
pabaigos tolimiausia planeta 
buvo Saturnas. Jo vidutinis ats
tumas nuo saulės 1 bil. 427 mil. 
kilometrų. Tuo tarpu Urano 
vidutinis atstumas — 2 bil. 870 
mil. kilometrų. 

nuolatinę gyvenvietę — Cleve-
land, Ohio. (2.) 

— Vincas ir Šarlotė Buseckai 
vasaros metu gyvena Arizonos 
kalnuose, Pinewood, netoli 
Flangstaffo. Vincas yra Arizo
nos L B. apylinkės pirminin
kas. Rugpiūčio 13 gimtadienio 
proga pirmininko pasveikinti į 
jo vasarvietę suvažiavo didelė 
grupė lietuvių ne tik iš Phoeni-
xo, bet ir iš kitų vietovių: Pay-
sono, Prescotto, Sun City. Ka
dangi Ruseckų vasarnamis va
saros metu yra aukštai kalnuo
se vėsioje vietoje, tai Phoenixo 
lietuviai su malonumu vyksta į 
kalnus, kad galėtų atsikvėpti 
nuo Phoenixo karščių. Ta proga 
kai kurie praleidžia visą savait
galį. O vaišingi šeiniininkai vi
sus maloniai priima, pernakvy-
dina, pavaišina. Seimininko gim
tadienio proga čia jau keleri me
tai vyksta jaukus lietuvių pasi-
žmonėjimas. 

—Sunkios figos iškankinta lie
pos 3 d. mirė Genovaitė Žemai
tienė, 02 metų amžiaus. Ji bu
vo Viktorijos Zakarienės ma
mytė. 

AUSTRALIJOJE 
— Mirė a. a. Karolis Reisonas. 

Liko žmona Siena, duktė Re
nata Urmonienė, sūnus Irvis su 
šeimomis. 

Amerikoje gaunami tik po sep
tynių savaičių nuo jų įteikimo 
Lietuvos pašte dienos. Atrodo, 
kad dėl įvykių Lenkijoje Lietu
voje sustiprinta ne tik laiškų 
kontrolė, bet ir labiau suvaržy
tas leidimas lankyti gimines už
sienyje. 

KANADOJE 
— Dr. Jonas Baltrušaitis mi

rė North Bay, Ontario, rugpiū
čio 25 d. Palaidotas rugpiūčio 
27 d. Mississaugoje, Ont, lietu
vių kapinėse. Mirė, neišėjęs iš li
goninės, kur jam liepos 20 d. 
buvo padaryta tiriamoji vidurių 
operacija ir rastas tulžies ir ke
penų vėžys. North Bay jis jau 
senokai gyveno su žmona gai
lestinga seserimi Brone Baltru
šaitiene. Jis vadovavo to dis-
t rikto kovai su plaučių ligomis. 

ARGENTINOJ 
— A. a. Ona Trepšienė, 82 m. 

amžiaus, mirė birželio 27 d. Be-
risso mieste. Į Argentiną at
vyko 1920 m. Mirė nuo galvos 
susižeidimo griūdama ant grin
dinio. Palaidota La Platos ka
pinėse. 

—A. a. Valerija Banilytė-Bra-
ziulienė mirė liepos 2 d. Reme-
dios de Escalada mieste. Palai
dota Lanus kapinėse. 

N. Y. 11711. ('*.•> I TeL 925-6897. 

tus ant kurių palūkanų nereikės j 6Srd S t . teL 284-8495, kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t.t.). 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (ak.) (sk.) 
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I DR. ANTANAS KUČAS 1 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
I MATULEVIČIUS | 
I Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
1 įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi į 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie s 
2 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vieauo- S 
2 lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- £ 
5 čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos j 
\ Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti : 
\ Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 2 

= Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais, i 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: E 

DRAUGAS, +545 W. 6Srd St, Chicago, IL €0699 1 
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S 

Sofija Dsi*aH§ — Jurginių kmUtf 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978; apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu f&M. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 68rd Street 

Chicago, m. 50829 

Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesch). 
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