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Mirė Ant. Kučingis 
(Tęsinys) 

Sirgdamas aplankiusiam 
guodėsi kartą: 

— Kai atsisėdu prie piani
no, s k a m b i n u ir s a u 
padainuoju, tada atsigaunu ir 

. sveikesnis jaučiuos. 
Žinojo Kučingis taką ir į 

bažnyčią. Daugsyk skambėjo 
sodrus jo bosas buvusioj 
įgulos bažnyčioj, Kauno 
Katedroj Bazilikoj, Jėzuituose 
ir kitur. Mėgo pabendrauti su 
kunigais, ypač su arki
vyskupijos valdytoju prelatu 
Juozapu Stankevičium. 

— Su Stankevičium buvom 
susitarę — sakė jis kartą. — 
Jeigu aš pirmiau — jis mane 
palydės, o jei jis pirma — aš 
jam pagiedosiu. Ir aš jam 
pagiedojau... 

Nepalydėjo Antano Kučin

gio nei prel. J. Stankevičius, 
nei kiti jo konfratrai. Buvo 
pašarvotas Muzikinio teatro 
scenoje be kryž iaus , be 
žvakės... (Kryžius jo namuose 
kabojo sienoje virš pianino). 
Laidoj am giesmininką be 
giesmės. Tik jo balsą girdė
jom iš plokštelės ar juostos 
„Kur lygūs laukai" ir kitas. O 
kaip būtų buvę gražu, jei 
Bazilikoj vargonai būtų gaudę 
Verdžio a r Mocarto „Re-
ąuiem"... 

Atgulė jis šalia žmonos po 
akmeniu iš tėviškės kluono 
senosiose Romainių kapinėse. 

P a l a i m i n t a s , k u r i s 
nenulenkė galvos prieš netei
sybę! 

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie, ir amžinoji šviesa 
jam tešviečia! 

J. Prietelis 

...„Kudirką skaityti 
visuomene 

1983 m. gruodžio 31 d. 
sukanka 125 metai nuo Vinco 
Kudirkos gimimo (1858.XII.31-
1899.XI.16). Lietuvos rašy
tojai ir kitokie kultūros 
darbuotojai įžymiųjų žmonių 
mirimo datų nemėgsta. Mini 
vien gimimo sukaktis. Tačiau 
ar bus paminėta V. Kudirkos 
gimtadienis, — labai abejo
jame. Tiesa. Kudirka buvo 
„revoliucinių demokratų" 
pakraipos žmogus, mažne 
socialistas, betgi jis parašė 
„Viršininkus", kur pašlo
v i n t a s V a k c h a n a l i j u s 
Vziatkovičius Kruglodurovas, 
parašė „Vilkus", kur načalj-
ninkų-viršininkų nupiešta 
visa galerija, parašė lyriškus 
„Lietuvos tilto atsiminimus", 
kuriuose atvaizduoti masko
lių ir kitų Lietuvos „gera
darių" darbai. Maskolių dar
bai pad ik tavo j am ir 
„Cenzūros klausimą". 

Taigi Kudirka demokratas, 
tačiau s t i p r i a i t r e n k i a 
„buržuaziniu nacionalizmu", 
jei maskolius vaizduoja tokius, 
kokie yra, o ne tokius, kokių 
vakchanalijai vziatkovičiai 
norėtų. Tokių mūsų „kultu-

nepriaugusi" 
rininkai" nemini. Nė gimto
sios jų dienos neprisimena. 

Todėl nors trumpai prisimin
kime šią brangią Lietuvai as
menybę. 

Mums V. Kudirka vos ne 
šventasis. Ne vien gero žodžio 
vertas. 

1940 m. rudeniop, artėjant 
p i rmies iems ta ryb išk iems 
mokslo metams, Švietimo 
k o m i s a r o p a v a d u o t o j a s 
(tuomet dar ministru vadi
nos) Juozas Žiugžda susirūpi
no ir sunerimo, kaip dėstys 
mokytojai lietuvių literatūrą 
vidurinėje mokykloje. Iki tol 
buvo ji dėstoma iš „buržu-
aziškai nacionalistinių" pozi
cijų, kurias nurodinėjo tas 
pats J . Žiugžda savo (su A. 
Kalnium) pagamintame vado
vėly „Tėvynės žiedai" (Už tą 
vadovėlį tautininkų valdžia jį 
g i m n a z i j o s d i r e k t o r i u m 
(Kauno V) padarė, ir prieš 
pamokas su mokiniais drau
ge jis buvo išmokęs persižeg
noti). Dabar reikės dėstyti iš 
„Marksizmo-leninizmo", „so
cialistinio realizmo" pozi
cijų. Ar sugebės mokytojai? 

(Bus daugiau) 

Sekmadienį Chicagoje įvyko Draugo 75 metų sukakties minėjimas. 
Mūsų karikatūrininkas šia proga skelbia: 

Draugai mano mylimieji, 
Švenčiu savo jubiliejų. 
Nors pražilęs ir senyvas, 
Bet idėjomis dar gyvas. 

Be skaitytojų talkos, 
Gerų vaisių nieks neduos. 
Todėl drįstu aš prašyti: 
„Imkite mane skaityti!" 

Kinija suruošė 
dideles iškilmes 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. B. Gaižutis 

Rugsėjo 20 d. mirė Šiaulių 
Šv Jurgio parapijos alta
ristas a.a. kun. Bronius 
Gaižutis. Velionis buvo gimęs 
1905 m. sausio 17 d. Kunigu 
jftventintas Kaune 1928 m. 
gegužės 22 d. Buvo ilgą laiką 
klebonas įvairiose parapijose, 
0 paskutiniu metu pensinin-
kas-altaristas Šiauliuose. 
Palaidotas rugsėjo 24 d. Šiau
liuose Tai jau devynioliktas 
šiemet Lietuvoje ir Šeštas 
Kauno arkivyskupijoje miręs 
kunigas. Kauno arkivyskupi
joje jau apie 30 bažnyčių netu
ri savo nuolatinio kunigo. 

3'imunai planuoja 
atšaukti vizite 

Bona. — Kaip žinoma, 
Maskvai spaudžiant, savo 
p anuotus vizitus į Vakarų 
Vokietiją atšaukė Rytų Vokie
tijos ir Bulgarijos komunistų 
vadai Buvo laukiama, kad 
Rumunijos prezidentas Ceau-
gescu. kuri* Tiėgsta pabrėžti 
sav" r 'T r k: ;v;^'"m m a, nun 
1 remliaus, savo planuojamos 
kelionės neatšauks. Dabar 

vokiečių spauda rašo, kad 
Rumunijos valdžia stato šiam 

v i z i t u i į v a i r i a s s ą l y g a s 
Rumunija reikalauja pakeisti 
jungtinio komunikato tekstą, 
kuris jau buvo sutartas. 
Re ika lau jama, kad Bona 
prisidėtų prie Amerikos vidu-
t i n i o n u o t o l i o r a k e t ų 
p a s m e r k i m o . R u m u n a i 
reikalauja, kad būtų pakeis
tas vizito protokolas, kad 
kancleris Kohl pasitiktų prezi
dentą aerodrome ir kad Ceau-
sescu būtų apgyvendintas 
vienoje vokiečių pilyje, o ne 
„menkoje pilaitėje" netoli 
Bonos. 

Spėjama, kad Rumunija 
ieško priežasčių vizitą atšauk
ti, kartu sudarant įspūdį, kad 
atšaukimas kilo ne dėl Mask
vos spaudimo. 

— Vermonte mirė 90 m. 
JAV garsus diplomatas Ells-
worth Bunker, buvęs ambasa
dorius Pietų Vietname, vado
vavęs deryboms dėl Panamos 
kana lo , padėjęs išspręs t i 
Domininkonų valstybės nesu
tarimus. 

— Kambodijoje vyks ta 
smarkios kovos tarp Vietna
mo kariuomenės ir buvusio 
Pol Poto režimo partizanų, ku
riuos ginklais r'>mia Kinija. 

P e k i n a s . — Šią savaitę 
Kinija švenčia savo revoliu- Į 
cijos 35 metų sukaktį . 
Didžiausios iškilmės ruošia
mos sostinėje Pekine, kur 
įvyks didžiulis liaudies armi
jos paradas. Paskutinį kartą 
toks paradas buvo 1959 m., 
švenčiant 10 metų sukaktį. 
Pirmą kartą kinai ir užsienio 
diplomatai pamatys naujas 
kariuomenės uniformas. Para
dui imta ruoštis jau nuo pava
sario. Šalia kareivių daly
v a u s P e k i n o į m o n i ų 
d a r b i n i n k a i , s t u d e n t a i . 
Vyriausybė kiekvienam daly
viui paskyrė po 200 juanų 
(apie 85 dol.) vienodiems 
drabuž iams ir avalynei . 
Miesto pas ta ta i išdažyti, 
pristatyta puodų su gėlėmis. 
Prie nuolat Tian An Men 
aikštėje kabančio Mao Tse 
Tungo portreto iškabinti: 
Markso, Engelso, Lenino ir 
Stalino portretai. Šią savaitę 
pirmą kar tą knygynuose 
pasirodė pilnas Lenino raštų 
kinų kalba keturių tomų leidi
nys. Išspausdintas ir dabar
tinio Kinijos vado Deng Xiao-
ping rinktinių raštų tomas 
anglų kalba. 

Parade turi dalyvauti apie 
500,000 žmonių. Pirmadienio 
vakare didžiausioje sostinės 
aikštėje turėjo būti tautinių 
šokių šventė su šimtais tūks
tančių dalyvių. Iškilmės vyko 
ir kituose Kinijos miestuose. 
Pagal komunistų partijos cen
tro sprendimą, tokio didelio 
masto minėjimai bus ruošia
mi tik kas penkeri metai. 
Sostinės iškilmės transliuoja
mos televizijos ir pasiekia 
Šimtus milijonų žiūrovų. 

Pekino komunistų spaudoje 
buvo diskusijų dėl minėjimo 
apimties. Kai kurie pareigū
nai laikėsi pažiūros, kad 
šventė neturėtų būti labai 
ekstravagantiška. Kiti rašė, 
jog reikėtų atsiriboti nuo 
kultūrinės revoliucijos sti
liaus ir „keturių gaujos" meto
dų. Nuo 1966 iki 1976 m.. 

kultūrinės revoliucijos žydė
jimo dienomis, visokie para
dai ir šventės buvo labai 
populiarios. Pats Mao Tse 
Tungas mėgęs paradus ir 
demonstracijas, masinius 
„liaudies mitingus". Perėmęs 
valdžią, Deng Xiaoping ven
gė tokių pasirodymų. Partija 
nutarė paradus organizuoti 
kas penkerius metus, tačiau 
jie bus iškilmingesni. 

Pekino karinės apygardos 
viršininkas gen. Qin Jiwei 
pareiškė spaudai, kad kariuo
menės parade visi ginklai ir 
mašinos bus grynai kinų 
gamybos. Bus parodytos ir 
Kinijos raketos, visa jų serija, 
nuo priešlėktuvinių iki 
tarpkontinentinių strateginių 
raketų. 

Kinija siūlo 
Taivanui jungtis 
Pekinas . — Kinijos prem

jeras Zhao Ziyang pakartojo 
kinų vyriausybės siūlymus 
Tautinei Kinijai susijungti į 
vieną valstybę, kurioje Taiva-
nas galėtų pasilaikyti savo 
ekonominę sistemą. Premje
ras pabrėžė Kinijos susitari
mą su Britanija perimti Hong 
Kongą. Šioje britų kolonijoje 
Kinija laikys savo kariuo
menę. Taivano atveju, sąly
gos būtų dar geresnės. Taiva-
nas galėtų pasilaikyti savo 
gynybos jėgas. Kinija su 
Taivanu būtų: viena valsty
bė, dvi sistemos, pasakė 
premjeras. 

Kinijos 35 metų sukakties 
minėjimo iškilmėse kalbą 
pasakė buvusio Kinijos užsie
nio reikalų ministerio Zhou 
Enlai našlė. Ji ragino Tauti
nės Kinijos vadus keisti 
kursą, nestatyti sienų tarp 
dviejų Kinijų. Ragino pradėti 
prekybos, mokslo, sporto 
ryšius, leisti susitikti išskirtų 
šeimų nariams. Tokia pradžia 
vestų prie dviejų valstybių 
taikingo sujungimo, pasakė ji. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Praėjusį ketvirtadienį du 
Afganistano lėktuvai apšau
dė Pakistano pasienio mieste
lį, 32 žmonės žuvo, 48 buvo 
sužeisti. Padaryta nuostolių 
p a s t a t a m s . P a k i s t a n a s 
pareiškė Afganistanui griežtą 
protestą. 

— Kremlius paskelbė, kad 
šio mėnesio pirmoje pusėje 
šaukiamas komunistų parti
jos Centro komiteto plenumas 
ir po to aukščiausiojo sovieto 
sesija. Pareigūnai patvirtino, 
jog laukiama pakeitimų vado
vybėje. 

— Jungtinių Tautų Genera
linė Asamblėja 133-0 balsais 
pasmerkė Pietų Afrikos rasis
tinę vidaus politiką, kaip 
nusikaltimą prieš žmoniją ir 
grėsmę pasaulio taikai . 
Amerika ir Britanija nuo 
balsavimo susilaikė. Ameri
kos delegatas irgi pasmerkė 
P. Afrikos aparteidą, tačiau 
nurodė, kad tokios rezoUu-
cijos padėtį tik pablogina, 
kursto rasinį smurtą. 

— Filipinuose kovose tarp 
komunistų armijos ir kariuo
menės žuvo 16 žmonių. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II sekmadienį paskelbė ketu
ris palaimintuosius: du italus 
kunigus, belgą vienuolį ir 
moterį ispanę, septynių vaikų 
motiną. 

— Britų spauda rašo, kad 
britų minogaudžio Raudono
joje jūroje rasta mina tikrai 
y r a s o v i e t ų g a m y b o s . 
Pabrėžiama, kad Sovietų 
Sąjungai nekrinta įtarimas, 
kad ji miną išmetė. Ji galėjo 
ir nežinoti, kad mina buvo 
išmesta tarptautinės laivinin
kystės kebuose. 

— Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris 01szowski Jungti
nėse Tautose pareiškė viltį, 
kad sovietų-amerikiečių susi
tikimai sumažins pasaulio 
įtempimus. Jis kaltino Vaka
rų valstybes, kad jos, vado
vaujamos Amerikos, bando 
prieš Lenkiją naudoti šanta
žą, bando diktuoti jai vidaus 
politiką. 

— Filipinų sostinėje po opo
zicijos demonstracijų buvo 
gatvėse rasti 11 jaunų vyrų 
lavonų. Opozicija mano, kad 
juos nužudė rx>licininkai. 

— Oregono valstijos kata
likų kunigų suvažiavimas 
rekomendavo arkivyskupui 
įšventinti kunigų darbui vedu
sius vyrus ir daugiau kviesti 
Bažnyčios darbams civilių 
tikinčiųjų. 

— Airijos karo laivai suga
vo netoli Airijos krantų laivą, 
kuris gabeno ginklus iš 
Amerikos į Šiaurinę Airiją 
IRA kovotojams. Airijos 
premjeras pasmerkė amerikie
čius, kurie savo aukomis kurs
to smurtą Airijoje. 

Rinkimams artėjant 
Maskva. — Sovietų Tass 

agentūra, rašydama apie 
Gromyko ir demokratų kandi
dato Mondale pasimatymą, 
sako, kad Mondale iškėlė 
kelias idėjas, kurios galėtų 
vesti į ginklų kontrolės susi
t a r i m u s . P a t s Mondale 
Atlantoje klausiamas apie šį 
pranešimą, paneigė, kad jis 
vedė kokias derybas su 
Gromyka. 

Paskutiniai viešosios opi
nijos Gallup Poli tyrimai 
pa rodė , kad Mich igane 
balsuotojų 54 nuoš. žada 
balsuoti už Reaganą, o 37 
nuoš. — už Mondale. Missou-
ri valstijoje už Reaganą žada 
balsuoti 55 nuoš., už Mondale 
— 27 nuoš. Dar 17 nuoš. tvir-

Ar pagerės 
santykiai su Maskva? 

YVashingtonas. — Praėju
si savaitė praėjo įtemptos 
diplomatinės veiklos ženkle. 
Valstybės sekretorius Shultz 
dukart kalbėjosi su sovietų 
užsienio reikalų ministeriu 
Gromyka, praleisdamas su 
juo penkias valandas. Prezi
dentas Reaganas us Gromy
ka kalbėjo tris valandas. 
Aštuonias minutes jis pralei
do su juo „akis į akį", be jokių 
patarėjų. 

Po visų pas ima tymų 
sekretorius pasakė repor
teriams, kad šie susitikimai 
aiškiai naudingi taikai, nors 
jokių susitarimų nepasiekta. 
Abi pusės gynė savo užimtas 
pozicijas. 

Sovietų televizija paskutinę 
susitikimų dieną pirmą kartą 
paskelbė, kad tokie susitiki
mai iš viso įvyko. Anksčiau 
apie juos sovietų piliečiai 
nieko nebuvo girdėję. Sovietų 
žinių komentatoriai pasakoja 
savo skaitytojams ir klausy
tojams, kad amerikiečių 
m a s ė s r e ika l au j a JAV 
administracijos sustabdyti 
ginklų lenktynes, reikalauja 
susitarti su Sovietų Sąjunga 
dėl svarbiųjų tarptautinių 
k l a u s i m ų . Amerik ieč ia i 
reiškia viltį, kad jų vyriausy
bė Baltuosiuose Rūmuose 
pagaliau ims veikti išmin
tingai ir pripažins pasaulio 
realybes. Stebėtojai pasku
tinėmis dienomis sovietų 
spaudoje įžiūri menką tono 
pasikeitimą. Amerika ir toliau 
puolama, tačiau prie to užsie
nio diplomatai jau įpratę. 
Visada Amerikos politikos 
„nuodėmės" būdavo primeta
mos „militaristiniams sluoks
niams", „kariniam-pramo
niniam kompleksui". Tik 
pačiomis blogiausiomis santy
kių dienomis būdavo puola
ma pati „administracija", 
„vyriausybė". Dabar sovietų 
spauda vėl grįžta prie „sluoks
nių" ir „kompleksų" kritika
vimo. Tie sluoksniai spaudžia 
vyriausybę didinti ginklų 
lenktynes, siekti karinio 
p r a n a š u m o . Tik a te i t i s 
parodysianti, ar Amerika 
žengs į santykių normalizavi-

Manevrai Hondūre 
Meksika. — Hondūro vy

riausybė pranešė Amerikai, 
jog ateityje Hondūre nebus 
jokių Salvadoro kariuomenės 
apmokymų. Hondūre veikia 
150 amerikiečių specialių jėgų 

patarėjų grupė, kuri treniruo
davo ne tik Hondūro karei
vius, bet ir Salvadoro. Hondū
ras turi su Salvadoru 
neišspręstų teritorinių ginčų, 
kurie 1969 m. buvo sukėlę 
trumpą karą. Hondūras nepa
geidauja, kad jo karinėse 
bazėse būtų treniruojami 
Salvadoro kariai, pareiškė 
užsienio reikalų ministeris 
Paz Barnica. 

Nuo rugsėjo 30 d. Hondūre 
prasidėjo nauji tos šalies ir 
JAV jėgų kariniai manevrai, 
kurie tęsis iki spalio 21 d. 
Hondūre yra 1,200 amerikie
čių karių. Iš Panamos ir Fort 
Bragg, Siaurinės Karolinos į 
Hondūrą atvyko apie 200 
amerikiečių karių. Manevrai 
pabrėžia glaudžius Honduro-
JAV draugiškus ryšius, 
paskelbė Hondūro vyriau
sybė. 

tina, kad jie dar neapsi
sprendę. Panašiai Illinois 
valstijoje Reaganas veda 47-
34 nuoš., o 17 nuoš. — neap
sisprendę. 

mo kelią, ar toliau tęs savo 
kursą gadinti Amerikos-Sovie-
tų Sąjungos santykius, kalbė
jo Maskvos televizijoje komen
tatorius Alexander Družinin. 

Šių pasimatymų proga 
Amerikos spauda daug vietos 
skyrė sovietų ministeriui Gro-
mykai. Skaitytojai išgirdo, 
koks jis nepamainomas takti
kas, puikus diplomatas, profe
sionalas, nenugalimas vete
ranas. Jis išsilaikė savo 
pozicijose nuo Stalino laikų. 
Jis sėdėjo prie Stalino (Jaltos 
derybose. Tik 34 metų 
amžiaus jis jau buvo sovietų 
ambasadorius Washingtone. 
Jis pažino visus Amerikos 
prezidentus nuo Roosevelto 
laikų. Jis pergyveno visus 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
santykių etapus nuo šilčiau
sios detantės iki šalčiausio 
„šaltojo karo". 

Kiti komentatoriai nurodo, 
kad tas Žymusis diplomatas 
sugebėjo įsiteikti visiems 
Kremliaus diktatoriams. Jis 
toks jaunas iškilo, kai Stali
nas buvo „išvalęs" visus 
patyrusius Maskvos diploma
tus ir atsirado jų stoka. Niki
ta Chruščiovas net užsienie
čiams kartą pasakojo, jog 
Gromyka labai paklusnus. 
Jei liepsi jam sėsti ant karš
tos krosnies, tai jis sėdės, kol 
sudegs. Jei liepsi jam sėsti 
ant ledo luito, tai jis irgi 
kantriai sėdės, kol išgirs 
įsakymą atsistoti. Tokių 
diplomatų Kremliui ir reikia 

Prezidentas Reaganas savo 
šeštadienio kalboje per radiją 
pareiškė, jog jis Gromykai 
pasakęs, kad dabar taika 
priklausys nuo sovietų elge
sio. Iš Amerikos jie visada 
gali tikėtis „fair deal", pasa
kė prezidentas. Jis išaiškinęs 
Gromykai, kad Amerika netu
ri prieš Sovietų Sąjungą jokių 
priešiškų intencijų ir nesiekia 
ka r in io p r a n a š u m o . Aš 
nušviečiau jam, kas sovietų 
elgesyje kelia nerimą mums ir 
mūsų sąjungininkams, pasakė 
Reaganas. 

Demokratų kandidatas į 
prezidento vietą Walter Mon
dale pasakė Atlantoje, kad 
Reagano susitikimai su 
Gromyka vyko užnuodytoje 
atmosferoje ir ginklų kontro
lėje nebuvo jokios pažangos. 

JAV komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hali 
pa re i škė , jog , . t a i k ū s " 
prezidento Reagano pasiūly
mai yra ne kas kita, kaip dar 
viena rinkiminė Baltųjų 
Rūmų gudrybė. Principinė JAV 
linija nė kiek nepasikeitė. 
Pasikeitęs pareiškimų tonas 
rodo, kad respublikonai 
nerimauja dėl rinkimų rezul
tatų. Administracija manev
ruoja, mėgindama pasirodyti 
amerikiečiams kaip „taik-
darė". Jeigu Reaganas būtų 
rimtai suinteresuotas sureng
ti derybas ir susitarti su 
Sovietų Sąjunga, jis atsisaky
tų ginklavimosi varžybų kur
so, pašalintų iš Vakarų Eu
ropos raketas „Peršing 2" ir 
s p a r n u o t ą s i a s r a k e t a s , 
pažymėjo Hull. 

KALENDORIUS 
Spalio 2 d.: Angelai Sargai, 

Mena, Girdutis, Pavandė. 
Spalio 3 d.: Evaldas, Mari

ja Jozefą, Milgintas, Alanta. 

ORAS 
Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33. 

Saulėta, šilčiau, temperatū
ra dieną 70 1., naktį 50 1. 

N 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ARTRITO TVARKYMAS (2) 
Žmoniškų namiškių ir to- mankšta, užsiėmimu, darbu 
kių pašaliečių talka ša- mes artritikui net geriau tai-
lia vaistų, mankštos ir kinsime negu vien taip mė-
užsiėmimo laiduoja artri- giamų vaistų naudojimu. 
tikui laimingesnę ateitį 
Dabartinės medicinos 

Aspirinas (bet kokios fir
mos Amerikoje) buvo ir yra 
geriausias vaistas artritikui 
— tik su viena sąlyga: jei ligo
nis pajėgia jo imti reikiamą 
kiekį. Pensininkas dažnai el
giasi priešingai: jis nepajėgia 
aspirino priimti reikiamą kie
kį, jis ima daug mažiau, negu 
reikia artrito skausmui pra
šalinti. 

Kai p r i s e i n a n a u d o t i 
nesteroidinius prieš uždegimą 
vaistus (nonsteroidai anti-
inflammatory drugs — trum
piau: NSAIDs), reikia pasi
r inkti paciento lab iausa i 
pakeliamus, kurie pacientui 
bus patogiausi naudoti. 

Pensininkui bei jo šeimai 
gali būti sunku keturis kartus 
per dieną vaistus priiminėti, 
Todėl kai kurie gydytojai, 
įskaitant ir reumatologą gyd. 
Wilbus Blechman, pataria 
pradžioje gydymo atritikui 
imti tokį vaistą, sakysim, Piro-
xicam, kurio pakanka imti per 
dieną tik vieną kartą. Dar 
pakaitalui galima naudoti du 
kartus per dieną imamus vais
tus (kaip Naproxen ar Sulin-
dac). Daugelis kitų artritikui 
skiriamų vaistų imami tris ar 
keturis kartus per dieną. 

Ar t r i t iko nepavesk ime 
vien piliulei 

Daugelis artritikų klaidin
gai elgiasi, pavesdami visą 
gydymą vien vaistams — vien 
piliulėms. Tai toli gražu nėra 
artrito gydymas. Daug dau
giau reikia artritikui ne vien 
piliulės, kad jis gautų geriau
sią gydymą. Turint reikalo su 
artritikų ir su juo besirūpi
nančiais žmoniškais namiš
kiais, geriau vadinti artriti
kui teikiamą pagalbą jo ligos 
tvarkymu, o ne vien vaistais 
gydymu. 

Negerai, kad artntikas ir jo 
namiškiai neteisingai mano, 
kad sąnarių gydymas yra 
vien piliulių nurijimas. Toks 
nusiteikimas yra labai toli 
nuo tiesos. Mat, tinkamą 
artritiko negalės tvarkymą 
apima būtinai mažiausiai 
keturi dalykai: mankšta (ex-
ercise užsiėmimas (occupa-
tional therapy), aplinkos geri
nimas ir ligonio nusiteikimų 
normavimas. 

Tiek gydytojas, tiek namiš
kiai, tiek pats ligonis turi 
pabrėžtinai rūpintis visomis 
keturiomis artritiko negalės 
tvarkymo priemonėmis, jei no
rima pakenčiamų pasėkų susi
laukti. Dabartiniai reumatiko 
toli pažengę sąnarių iškry
pimai didžia dalimi yra pase
ka neteisingo — nemediciniš-
ko artritiko negalės tvarkymo, 
vien piliulėmis neva jo gydy
mo. 

Už tai mes visi geriausiai 
artritikui pasitarnausime, jei 
minėtomis keturiomis prie
monėmis artritikui talkin
sime. Žinoma, tai bus daug 
sunkesnis darbas, negu vien 
tabletės paėmimas, bet už tai 
pasėkos tokio gydymo bus 
nepalyginamai geresnės , 
Už tai būtinai ke tu r iomis 
priemonėmis mielam artri-

Tiesiog nuostabių pagerė
jimų susilaukia artritikas, jei 

t iesa J^8 P a t e (ka<i ** specialisto — 
masažisto — flzikoterapisto 
ta lk inamas) nenui ls tamai 
savo sąnarius mankština ore 
ar vandenyje. Tokia mankš
ta, toks užsiėmimas turi tęs
tis per visą artritiko gyve
nimą: su pertraukomis per 
dienų dienas (penkias pėr 
savaitę) artritikas turi lavinti 
— mankštinti savo sąnarius 
tiek ore, tiek staklėse, tiek 
vandenyje. Kaip valgis, 
alsavimas ar natūralių rei
kalų atlikimas, taip ir sąna
rių judinimas artritikui turi 
būti lygiai svarbus. 

Vaistininkė Elena Karužienė su vyru inžinierių klausosi 
sveikatos patarimų Sodybos pažmonyje. 

Nuotr. M. Nagio 

A r t r i t i k a s turi 
ke i s t i s avo 

gyven imo vagą 
Artritikui reikia keisti savo 

gyvenimą visai kiton kryptin: 
mankštai — užsiėmimui jam 
turi būti dienų permažai. Tik 
taip nusiteikęs ir tokį nusitei
kimą gyvu kūnu pavertęs — 
masažu gyvenąs artritikas 
gali tikėtis nesulaukti visiško 
suluošimo, kas kai kuriems 
pasitaiko. Neduok Dieve, nė 
vienam lietuviui tokio stovio 
susilaukti. Tada reumatikas 
yra nei gyvas, nei miręs: tie 
8iog gyvu lavonu tapęs. Cia ir 
prieiname tiesą, kad yra daug 
pašauktų, bet mažai išrinktų: 
per savo neapsileidimą 
mankštoje — užsiėmime kiek
vienas stengimės patekti į 
išrinktųjų eiles. 

Pačiam artritikui neapsilei-
džiant, ir mes neatsilikime: vi
si eikime artritikui talkon da
bartinės medicinos pajėgumu: 
minėtai ketveriopa talka. 
Žinoma, visų pirma pats 
pacientas turi mesti apsnū
dimą: jis turi keistis iš apsnū-
dėlio į ryžtuolį ir ne tik pats 
leistis į teisingą sau pagalbą, 
bet ir naudotis namiškių bei 
a r t imųjų ( į s k a i t a n t ir 
specialistus) jam teikiamu gė
riu. Tokią pagalbą — mankš
tą — užsiėmimą artritikas 
gali gauti savo namuose, jei 
bus tikrų (asmenybėmis svei
kų) žmonių pakankamai. 

Namų a r t r i t i ku i 
pagalba 

Pavedus artritiko tvarkymą 
specialistui, — masažis-
tui(exerci8e), bei užsiėmimo 
žinovui (occupational thera-
pist) suteikiamas pacientui 
neapskaičiuojamas gėris. Ta
da šeima atsikvepia nuo nuo
vargio, nes būna pavargus 
teikdama pagalbą artritikui 
šalia vaistų: mankštindama 
jį, vaikščiodama su juo, 
vandenyje artritikui mankš
tintis talkindama. 

Čia mes gydytojai neturė
tume pamiršti ir gėdintis tie 
sos, jog mes neturime masa
ž is to t u r i m o pa jėgumo 
artritikui pagalbą teikiant. 
Sakysim, masaž i s tas gali 
nurodyti artritikui, kaip judin
ti sąnar-.us. kartu juos ma
žiau apsunkinant — mažiau 
skausmo sukeliant Masažis
tas taip pat geriau parinks 
artritikui prietaisus apturi
mus chirurginių reikmenų 
parduotuvėse. 

Dar to negana — mankštos 

Poetas Juozas 
pažmonyje. 

Palutis deklamuoja savo 

tikui talkinkime ir tos tiesos bei užsiėmimo žinovas (physi-
nė vienas niekada nepamirs- cal therapist) teikia neįkai-
kime ir jų pritaikyme niekada nuojamą artritikui pagalbą 
neapsileiskime, nors ir kažin atitinkamą mankštą bei užsi-
kaip sunku būtų artritikui ket- ėmimą pritaikydamas. Čia 
veriopai talkinti. pabrėžtinas mankštos ati-

Dar daugiau — vien ener- tinkamumas, nes daugelis 
ginga, nepaliaujama, mene- žmonių klaidingai galvoja 
šiais, metais besitęsiančia apie mankfttinimągj. Daugelis 

jų mano, kad vien sportinin
kų užsiėmimas yra mankšta. 

Blogai pr i ta ikyta 
mankšta kenkia 

a r t r i t iku i 
Dažnai galima pastebėti, 

kad pensininkai, turintieji ke
lio sąnaryje artritą, vyrai ir 
moterys ristele bėga apie blo
ką ir tuomi savo negerovę 
p a a š t r i n a . N e n u s i m a n ą 
namiškiai gali net paskatinti 
pagyvenusį artrit iką taip 
neleistinai elgtis. Net kai 
kuris gydytojas gali kartais 
neatkreipti dėmesio į tokią ža
lą, bet specialistas — mankš
tos žinovas dažnai pastebi to
kią žalą daromą artritiko 
kelio sąnariui. 

Nepamiršt ina ketver iopa 
ar t r i t ikui pagalba 

Gydytojas, užsiėmimo — 
darbo žinovas (occupational 
therapist), mankštos pritaiky-
tojas (physical therapist) ir 
šeima gali veikti sutartinai 
pagerinant artritiko aplinką 
— labiau džiaugsmingą ją 
suteikiant. Į aplinką krei
piant didesnį dėmesį, nebūti
nai turi būti labai pakeistas 
ligonio gyvenimo būdas (life 
style). Mažo dalykėlio pakei
timas gali suteikti toli sie
kiančio gėrio. Sakysim, kon
servų dėžutės atidarymą 
rankiniu prietaisu pakeitus į 
nebrangų elektrinį, daug 
palengvinama ligoniui. 

Prisipažinkime, kad ligonio 
sveikata besirūpiną asmenys 
nedžiaugsmingai imasi darbo 
su artritikų. Jie žino, kad ki
tos chroniškos ligos galimos 
šiaip taip sutramdyti ir kar
tais net pagydyti, o tokio 
dalyko nepasitaiko su artritu: 
jis pasilieka su pacientu. 

Liga chroniškai besitęsian
ti tas artritas yra. Už tai 
namiškių pagalba artritikui 
yra svarbus dalykas. Žinoma, 
svarbu, kad namiškiai būtų 
užauginti žmoniškais asmeni
mis (turėtų sveiką asmenybę), 
nes kitaip artritikas nieko 
gero negali tikėtis iš namiš
kių. Taip ir išeina, kad mes 
visi turime rūpintis teisingų-
asmenybe žmoniškų žmonių 
prieaugliu, nes mums kiekvie
nam gali būti namiškių (ir ap
linkos) pagalba būtinai rei
kalinga. 

Specialisto psichologo 
— psichia t ro 

pagalba ar t r i t ikui 
Specialisto asmenybės (jo 

jausmų — nusiteikimų — emo
cijų) tvarka yra labai svarbi 
pacientui — artritikui pagal

bą teikiant. 

kūrybą Sodybos 

Nuotr. M. Nagio 

Tokiam ligoniui 
geros kokybės patarimas yra 
labai vertingas. Bet t a s toks 

patarimas artritikui nevisada 
pasiekiamas. Mat, nors yra 
gerai savo srityje išsispecia-
lizavusių psichiatrų, psicholo
gų ir visuomenės darbuotojų 
(sodai worker8) deja, labai n e 
daug — tik saujai ė jų yra nuo 
mažens sava asmenybe tik
rais žmonėmis tapę. Todėl to
kie neskiria pakankamai lai
ko ar t r i t ikui , o kar ta i s 
tokiems ir kantrybės nepa
kanka. 

Šiame krašte yra tik kele
tas ligoninių — centrų, ku
riuose teikiami patarimai 
(counseling) artritikams. Bet 
tokia pagalba yra tik lašas jū
roje, palyginus, kiek tų artri
tikų čia yra. 

Vienok turi kas nors nuteik
ti artritiką ir padėti jam 
„gyventi su artritu". Nė vie
nas gydytojas vienas pats to
kio darbo negali atlikti. Apsi
švietę ir sužmoniškėję šeimos 
nariai, gydytojo talkinami, 
gali tą spragą vykusiai užpil
dyti. 

I švada . Keisti gyvenimo 
vagą geresne mes kiekvienas 
privalom. Mums reikia švies
tis ir žmoniškėti artimui, ypač 
artritikui sunkiai, bet būtinai 
reikiamai talkai ruoštis. To
dėl liaukimės vien dovanų 
gavimu, vien kavutėmis, vai
šėmis bei vien visokiais išgė
rimais besirūpinę. Pats laikas 
mums keistis į tikrai žmoniš
kus — į Evangelijoje mini
mus samaritietiškus asmenis. 
Geriausios sėkmės kiekvie
nam taip svarbioje net svar
biausioje veikloje žmogui čia 
ant žemės gyvenant. 

Pas i ska i ty t i . Geriatrics, 
September 1984. 

TĖVUI LENINO ORDINAS, 
SŪNUS SPRUNKA \ LAISVĘ 

Spalio 3 d. į Ameriką iš Šve
dijos atvyksta ką tik iš Sovie-
tijos pasprukęs žymus oku
puotos Švedijos komunistų 
partijos ir vyriausybės parei
gūnas Valdo Randpere. Ta i 
jaunas vyras, gimęs 1958 
metais Talinne, kurio tėvas 
Heino Randpere, prekybos lai
vyno inžinierius, už nuo
pelnus ..komunizmo statybai" 
buvo apdovanotas Lenino 
ordinu. 

Valdo Randpere 1982 cum 
laude teisės mokslus baigė 
Tartu universitete, lygiagre
čiai studijuodamas muziką, ir 
greitai ėmė kilti į komunistų 
partijos i r vyriausybės viršū
nes. Dar nebaigęs universi
teto, dėl savo gabumų ir tėvo 
ordinų, buvo paskirta vad. 
„teisingumo ministerio" Erki 
Silvent ' asistento pavaduo
toju, išrenkamas į Estijos 
komsomolcų centro komitetą 
ir paskiriamas kultūros ir pro
pagandos departamento in
struktoriumi. Baigęs universi
tetą tuoj pa t įstoja į maskvinę 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partiją, f 

T o k i a i s k o m u n i s t i n ė s 
ideologijos šarvais apsau
gotas ir gausiomis partijos 
privilegijomis apdovanotas 
komunistas turėtų būti pilnai 
atsparus „supuvusių Vakarų" 
ideologinėms įtakoms. Taip 
galvojo Maskva, ir gan leng
vai išleido jį kartu su žmona 
Leila turistinėn kelionėn į 
Suomiją. Tik įkaitu paėmė 
trylikos mėnesių dukrelę 
Kaišą. 

Grupė Helsinkin atvyko 
rugpiūčio 2 d. Grupėn įjungti 
menininkai turėjo koncertuoti 
Kotka mieste, apie 80 km nuo 
Helsinkio. Abu Randperes yra 
muzikai: Valdo — daini
ninkas ir kompozitorius, Estų 
va ls tyb inės f i lharmoni jos 
narys, o žmona Leila — labai 
populiari dainininkė, Talinno 
filharmonijos orkestro narė. 

Randperes, kaip pilnai pa
tikimi komunistai, Suomijoje 
turėjo judėjimo laisvę. Pasi
naudodami tuo, rugpiūčio 6 
pateko j švedų laivą ir pa
siekė Stockholmą. Po intensy
vių apklausinėjimų, Švedijos 
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vyriausybė abiem suteikė pa
bėgėlių teises ir paskyrė ap
saugą. 

Baltų Laisvės lygos globo
jami, pabėgėliai į Los An
geles atvyksta spalio 3. Kaip 
žymiausiais pabėgėliais iš 
okupuotų Baltijos valstybių, 
media susidomėjimas labai di
delis. Spalio 6 paruoštas susi
tikimas su televizijų kores
pondentais, spalio 8 estų 
namuose įvyks bendra spau
dos konferencija, o spalio 13 
latvių namuose pabėgėliai 
susitiks su Californijos baltų 
visuomene. Po oficialios 
dalies ir Vakarienės, Valdo ir -
Leila duos koncertą. 

Iš Los Angeles naujieji estų 
pabėgėliai su pranešimais ke
liaus ir j kitas baltų bendruo
menes. 

Buvęs Čekoslovakijos ko
munistų partijos narys ir 
valstybinės televizijos vedė
jas Jiri Pelikan, dabar Itali
jos socialistų deputatas Euro
pos parlamente, pažymėjo, 
kad ši asamblėja iš tikrųjų 
neturėtų teisės vadintis Euro
pos parlamentu, nes joje nėra 
atstovaujama visiem Europos 
kraštam. Centro ir rytų Euro
pos tautos šiame Parlamente 
neturi balso. Nėra įmanoma 
veiksmingai puoselėti Euro
pos vienybės idėjos tik vieno
je šio kontinento pusėje, kai 
tuo tarpu kitoje jo dalyje pilie j 
čiai persekiojami, vien dėl to I 
kad, išreiškia savo įsitikini
mus, kurie nesiderina su val
džios pažiūromis. Pelikan 
pasiūlė, kad Europos parla
mentas įsteigtų žmogaus tei
sių komisiją, kuri savo veikla 
nuolat liudytų, kad Rytų Eu
ropos tautos nėra užmirštos ir 
kad dabar t in i s Europos 
padalijimas nėra laikomas 
galutiniu 

Krikščionis demokratus 
jungianti Europos Liaudies 
partija specialia rezoliucija 
pasiūlė, kad Parlamente būtų 
palikta simbolinė tuščia vieta 
akademikui Andrejui Sacha
rovui, kurį sovietinė valdžia 
grubiai persekioja už žmo
gaus teisių gynybą. — 
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SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS 

IR KRAUJO LIGOS 
5540 S. Pulaski Road 

Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą; 
Pirm., antr., ketv ir penkt. 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.; pirm., antr , ketv ir penkt. 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak. 
Tref. ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak 

išskyrus treč §e*t. 12 iki 4 vai 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. ir penkt. 2;7 
Antr. ir ketv. 9-12. Šešt. 10-1 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St 
Vai pagal susitarimą; pirm ir ketv. 12-4; 

6-9; antr. 12-6; pentk. 10-12: 1-6. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec\ 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
SPECIALYBĖ CHIRURGIJA 

2454 VVest 7lst Street 
Tel. 434-1818 - Rez. 852-852-0889 

Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. 
3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

24 vai 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o, impotencija 
>r kitų harmoninių negalavimų 

2454 VV. 71 St. Chicago 
Tel. 778-5099 

Vai. pagal susitarimą. 
,answering s." Tel. 242-3846 

popiet 

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. *3rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p p ,r ketv. .£-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5 5«3 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė - Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
" M S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv. ir penkt 2-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Tautinės 

SAVIGARBOS STOKA 
„Kodėl mes prieš tokius dėsnio reikalo, imdami pilie-

paprastus, demokratiškai iš- tybės dokumentus, užsirašė 
rinktus vietinės savivaldos nelietuviškais vardais bei 
tarnautojus lankstomės, jiems pavardėmis. Čia reikia pagir-
į ei n ant atsistojame, išlydime ti tuos asmenis, kurie ta pro-

-

-

l 
i 

su tautiniais rūbais unifor
muota garbės palyda, lyg ko
kius kunigaikščius ar prezi
dentus? Kam reikalingas 
šitoks baudžiauninkiškas nuo

ga kiek pakeitė savo pavar
des, numesdami nuo jų 
slaviškas galūnes bei uode
gas. Nereikia peikti ir tų, ku-
tie turėdami nelietuviškas 

ANGLIJA GRUMIASI STREIKŲ 
KAMUOJAMA 

Dar nesibaigė angliakasių streikas, 
prie jų prisijungė uostų darbininkai 

BR. AUŠROTAS 

lankumas? Su Lietuvos lais- pavardes, jas pakeitė lietuviš-
vinimu tai neturi nieko bend- komis. Bet negiriami tie, kurie 
ra. Tokie .aukštieji svečiai' priėmė grynai angliškas, 
reikalingi tik kaip priedanga 
pateisinanti garbės prezidiu
mus ir suteikianti progos pasi
reikšti prieš tūkstantinę mi
nią tiems mūsų tautiečiams, 
kuriems tokios garbės labai 
reikia. Tačiau išeivija remiasi 
ne tais visuomenės vadais, 
kurie ieško garbės ir pripaži-

vokiškas ar kt. pavardes. 

• 

Tenka sustoti prie lietuvių 
moterų pavardžių. Jos papras
tai sudaromos iš vyriškų 
pavardžių, prie jų galūnių — 
as, -a, pridedant priesagą -aite: 
Šernas — Žemaitė, Urba — 

nimo, o idealistais, dirban- Urbaitė; vietoje vyriškų pavar-
čiais iš pareigos. Todėl nieko džių galūnių -is, -ys, -ė, -ia ka-
neprarasime, iš savo kultūri- mieno pridedama priesaga-ytė, 
nio gyvenimo šventyklų pvz. Digris — Digrytė, Gaidys 

— Gaidytė, Gulbė — Gulbytė, 
Rauduvė — Rauduvytė, Gaulia 
— Gaulytė ir pan. 

išvarydami garbės ant scenos 
ieškančius vertelgas". 

Šitaip rašinyje „Garbė ir 
garbėtroškos" (Akiračiai, nr. 
7, 1984) rašo prof. dr. Z.V. 
Rekašius. Parašyta tiksliai, 

Vietoje vyriškų pavardžių 
galūnių -us pridedama priesa-

! 

-

• 

teisingai, aiškiai. Komentuoti ga -utė: Monkus — Monkutė, 
netenka, gal tik šias mintis Stočkus — Stočkutė. Jei vyr. 
prisiminti šiemet, kai 1984 pavardė baigiasi galūne -m« 
metai JAV-bėse yra rinkimi- pridedama galūnė -iūtė: Gri-
niai. Žinokime kada, kur, ką cius — Griciūtė, Marius — Ma-

Sprausminio lėktuvo amžiu
je gyvenantiems žemės plane- — — " ~ 
ta labai sumažėjo. Vienos nesutikdami su savo vyriau-
rupgpjūčio dienos vakare g y b ė 8 n u t a r imu uždaryti kai 
21:05 vai. milžinišku spraus- k u r i a g neproduktingas kasyk-
miniu B-747 pakilę iš Miami l a g g i s angliakasių streikas 
aerouosto jau sekančios die- j a u g m vasaros pradžioje 
nos ryte 10:05 vai., vos po buvo paremtas kai kurių uos-
aštuonenų valandų skridimo, t u o g e ^ 3 ^ l a i v ų i š k r o_ 
vėl paUečiame žemę Heathrow v ė j ų a t e i f i a k y m u įgkrauti at-
milžiniškame aerodrome, y plaukiančius į Angliją su 
vakarus nuo didmiesčio cent- gendančiomis prekėmis -
ro. Greit atlikę pasų kontrolės d a r ž o v e m i 8 ir vaisiais -
ir muitinės formalumus, į l a i v u g P e r Dover'io uostą 
mūsų lagaminus net nesiteikė ^ ^ stambiausias šių pre-
pasižiūrėti, buvome sutikti ^ų apsimainymas tarp Ang-
mūsų seno pneteliaus, kurio h j o s ^ kontinento. Kai atve-
nematėme jau aštuonetą ž u s į e j į j Dover'į sunkvežimių 
n™U/> •; , , „. vairuotojai su savo gėry-

Neskubėdami pervažia- b ė m i 8 p a g r a s i n o 8 u g r i a u t į 
vome miesto centrą ir po va- D o v e r > i o u o s t o įrengimus, jei-
landos jau pasiekėme mūsų k ė g n e b u g p a k r a u t 0 8 į 
bičiulio vaišingus namus. l a i v u g tad& l a i v ų ^ ^ 
Nors akis 1 akj nesusidūrėme k a p i t u i i avo . Po Dover'io ir kiti 
aštuonerius metus, bet kai u o g t ų l a i v u s aptarnaujantieji 
akys ir vėl susitiko rodos tik k r o W J a i g r į Ž Q ^ d a r b u g J r 
vakar būtume atsiskyrę Na, a l e gyvenimas Anglijos 
suprantama, bičiulio sidabru U O 8 t u 0 8 e 8 U g r i ž o į normalias 

nedirbančių streikuotojų skai
čius vis didėtų. 

Angly s iš Lenkijos 
Rugpjūčio 24 d. i anglių iš

krovimo uostą Hunstanton^ e-
santį Škotijoje atplaukė an-

pasekoje rinkimus pralaimėjo i a m terminui būti perrinktu 
1970 m. buvusios konservą- prezidentu, R. Reagan jau 
torių min. pirmininko E. ^tą rytą išskubėjo į Čikagą, 
Heath vyriausybė. Tais k u r J i s kalbėjo Karo veteranų 
metais Anglijoje žiemos metu suvažiavime. Šioje kalboje R. 
anglys buvo taip nepaprastai Reagan pabrėžė, kad jis ves 
taupomos, kad vyriausybės s a v o rinkiminę kampaniją, 
tarnautojai eidavo į darbą tik primindamas klausytojams 
tris dienas savaitėje. Ar ir a P i e J° vadovaujamos vyriau
siais metais angliakasių strei- sybės laimėjimus. Jis paža-
kų organizatoriams pavyks dėJo, k a d Amerikoje kiek-
priver8ti vyriausybę paklusti v ienas gyventojas turės 

galimybę siekti, kad įgyven
dintų „amerikinę svajonę", 
atseit, kad „praturtėtų", rašė 

jų valiai? 

Nauji s t re ikuojantys 
Ryšium su mano anksčiau dienraštis. 

Realistiškai parašytame ve
damajame tas pat dienraštis 
,Daily Telegraph' pabrėžė, 
kad prezidentas, remdamasis 
Respublikonų partijos paruoš
tu dokumentu % turės progą 
tramdyti Senato ir Kongreso 

ir kaip gerbti. riūtė, Zujus 
— Moliejūtė. 

Zujūtė, Moliejus-

.. 

k. di 

Bet yra daugybė sričių, ku
riose mes negerbiame savęs ir 
stokojame savigarbos. Šiuo 
atveju sustosime prie mūsų 
pačių vardų ir pavardžių. 

Lietuvių kalbos žodynai 
nusako, kad pavardė tai yra 
iš tėvų paveldėtas asmens 
pavadinimas. Tai didelis tur
tas, kurį turi tik žmonės, ir tai 
Dirmoie eilėje kultūringi. 
Todėl ir ne re ikė tų kū
dikio pavadinti bereikšmiu, 
beprasmišku ar negražiu var
du. Paprastai mūsuose yra įsi
gyvenusi tradicija, kad tėvai 
parenka savo vaikui krikš
čionišką ir tautinį (lietuvišką) 
vardą. 

Bet buvo laikas, kai žmo
nės turėjo tik vieną vardą ir 
jo tada pakakdavo. Seniau
sieji lietuvių vardai, minimi 
istorijos kronikose, yra tokie, 
kaip Bytautas, Girtautas, 
Giržadas, Vytautas, Skirman
tas, Marigaila, Jaunius, Lygei-
kis ir daugybė kitų. Tai buvo 
dažniausiai kilmingieji asme
nys. 

1387 — 1416 m., priimant 
lietuviams bei žemaičiams 
krikštą, buvo duodami ir 
krikščioniški vardai. XVI — 
XVII a. lietuvių pavardės 
intensyviai formuojasi, įsi
gali metrikacija, padidėja 
žmonių, o tuo pačiu ir pavar
džių skaičius. Iškyla būtinas 
reikalas turėti ir vardą, ir 
pavardę, o kartais pridėti ir 
tėvo vardą. Moterų pavardės 
kiek vėliau nusistovėjo — 
ilgesnį laiką jos buvo krikš-
tavardžiais rašomos. 

Nuo XIX a. pabaigos, ky
lant lietuvių tautiniam sąjū
džiui, pradėti vartoti tautiški 
vardai, ypač Vytautas, Biru
tė, Gražina, Kęstutis, Algir
das, Živilė, Pajauta, Gedi
minas ir pan. Ypač tautinių 
vardų vartojimas išplito ne
p r i k l a u s o m y b ė s m e t a i s . 
Dabartinės okupacijos metu 
lietuviai savo vaikus krikštija 
ar metrikuoja krikščioniškais 
ir tautiškais vardais. 

O išeivijoje? Atvykę į JAV-
bes ar į kitus kraštus lietu
viai dažniausia buvo menko 
išsilavinimo, nemokėjo to 
krašto kalbos ir todėl dažnai 
„praktiškais" ištarimo sume
timais trumpindavo savo var
dus, pavardes, o neretais atve
jais užsirašydavo ar buvo 
kitų užrašomi angliškais, ai
riškais, vokiškais, o kartais 
net ir lenkiškais vardais. 

Naujieji ateiviai, atsiradę 
čia po II pasaulinio karo, šiuo 
atžvilgiu buvo apdairesni, bet 
ir jų nemažas skaičius be di-

Ištekėjusių moterų pavar
dės sudaromos iš vyriškųjų: 
atmetamos jų galūnės ir pri
dedamos pr iesagos -ienė 
arba -uvienė: Šukys — Šukie
nė, Pauža — Paužienė, Ja-
siukevičius — Jasiukevičienė. 
Pr ie dviskiemenių pavar
džių, kurios baigiasi -us, 
dedamos galūnės -uvienė ar 
-ienė: Šapkus — Šapkuvienė, 
Jurkus — Jurkuvienė, Gri
nius — Griniuvienė, Girnius 
— Girniuvienė, Tačiau kai ku
riose Lietuvos dalyse buvo 
rašoma ir vadinama: Sapkie-
nė, Jurkienė, Grinienė, Gir-
nienė ir pan. 

Šitais ar panašiais dėsniais 
vadovaudamosios lietuvės mo
terys turėtų rašyti savo pavar
des bent jau lietuviškame 
gyvenime, draugijose, spau
doje. Pridėkime dar, kad lie
tuvių tiek vyrų, tiek moterų 
pavardės yra linksniuojamos. 
Mūsų kalba labai turtinga sa
vo formomis, šiuo metu dar 
turi 7 linksnius (senovėje tu
rėjo daugiau). Taigi reikia 
šiuo turtu — linksniavimu 
naudotis, o nesekti tas netur
tingas ir nesenas kalbas, ku
rios linksnių neturi. 

Tačiau nemažas skaičius 
mūsų moterų kažkodėl nenori 
pasinaudoti savo teisėmis ir 
save vad ina vyr i škomis 
pavardėmis, matyt, sekdamos 
neturtingas, šiuo požiūriu sve
timas kalbas. Tuo būdu Jono 
Šapkaus žmona yra taip pat 
„Šapkus" (ne Šapkuvienė), 
Senoko — „Seliokas" (ne 
Seliokienė) ir pan. Neįsi-
gilinančiam į šį reikalą skai
tytojui galėtų atrodyti, kad tai 
yra ne vyro ir žmonos, bet 
dviejų vyrų šeima... 

Pavardžių rašyboje sve
timųjų raštuose kiek nepato
gumų sudaro kai kurių lie
tuviškų raidžių — C,Š,0,2 ir 
kt. ženklai. Anglų kalba ir jų 
raidynai tokių ženklų neturi ir 
jų nededa, nors, sakysime, vo
kiečiai, rašydami svetimas 
pavardes, jas dažniausiai res
pektuoja. Bet negi išmokysi, 
sakysime, amerikiečius a r 
australus lietuviškai rašyti: 
tegu jie rašo, kaip jiems išei
na, bet mes patys gerbkime 
save, savo vardus, pavardes 
— tai didelis mūsų tautos 
turtas, iš tėvų paveldėtas pali-

. kimas. Jo neniekinkime ir per
duokime ateinančioms kar
toms. Jei mes savęs ir savo 
p a v a r d ž i ų n e g e r b s i m e , 
negerbs ir svetimieji — šauks, 
kaip jiems atrodys geriau, 
kaitalios, kaip neretai būna 
šunų vardai keičiami, 1 ^ 

pagrąžinti anksčiau buvusieji yg^gg 
juodbruviai plaukai įsakmiai Suprantama, kad normalus i r Palaikomo streiko pasėkoje 
kalbėjo, kad nei jam nei man gyvenimas, kur visi sotūs ir ivyktų ūkinis chaosas Angli-
laiko tėkmė nebuvo sustojusi, 1 patenkinti,'nepatinka anglia- i°ie- T a d a g*1 pavyktų nu-

Cia nenoriu pasakotis apie k a g i ų 8 t r e i k o organiza- v e r s t i konservatorių vyriau-
mūsų asmeniškus santykius, toriam8 0 yp a c j ų v a dui sybę; o, jeigu ir nenuverstų 
bet parašyti, kokiomis nuotai- A r t h a ^ ^ 1 Sakoma, kad vyriausybę, bet žymiai pa-
komis gyvena Anglijos gy- n e n u 8 i le is t i vyriausybės pa- keltų infliaciją, pakeltų pre-

stangoms, sutikti su valdžios M u kainas, reikalautų kelti 
planu uždaryti neproduk- atlyginimus. Ir vėl galėtų pra-
tingas kasyklas, skatina KP s i d e t i streikai kitose pramo-
vadovybė. Pastaroji vis ieško n e s sakose. 

Jau pusmetis laiko Angli- pritariančių, kad angliakasių Kaip iš nesenos istorijos ži-
jos angliakasiai streikuoja, streikas nesibaigtų, bet kad noma, angliakasių streikų 

glimis pakrautas „OSTIA" minėto anglimis pakrauto iš 
laivas iš Lenkijos. Tos anglys Lenkijos „OSTIA" laivo atvy-
buvo skiriamos Ravenscraig kimu ir pradėjus anglis iš-
plieno liejyklų centrui. Mat, krauti Ravenscraig plieno lie-
šiuo metu streikuojantieji jyklų kranų mašin is tams, 
Yorkshire, Scottland, South streikuojantieji angliakasiai 
Wales ir Durham angliaka- pamatė grėsmę, kad jų strei-
siai nepatiekia pakankamai kas gali sužlugti, jeigu kitų m°kesčių kėlėjų pastangas, 
anglių, apie 22,500 t. dienai, pramonės šakų dirbantieji - , - .yg 
kad sėkmingai veiktų Ravens atsisakys juos paremti. 

Atsirado nauja priežastis 
skatinti laivų iškrovėjus, kad 
pastarieji vėl pradėtų strei
kuotu jeigu ,OSTIA' laivo 
anglis iškraus plieno liejyklų 
dirbantieji. 

Rugpjūčio 25 d. ir 26 d. 
Anglijos spauda pirmuose 
puslapiuose (ir TV stotys 1971 m. gyventojų su-
VIII.24 d. vakare) pranešė, rašymo duomenimis, dabar 
kad „uostuose dirbančiųjų Latvijoje gyvena mažiau kaip 
streikas jau prasidėjo. Tai šimtas lyvių, kurių protėviai 
nepalietė Dover'io ir Fe- XI-XII a. buvo įsikūrę Rygos 
lixstowe uostų", rašė Daily į lankos ir Gaujos upės 
Telegraph VIII.25 laidoje. Pa- pakrantėse, taigi Dauguvos 
brėžiama, kad ir ferries (kėlei- žemumose. Visa dabartinės 

Craig plieno liejyklos. Šiuo 
metu nestreikuoja tik Not-
tingham anglių kasyklos. 
Vienok jų iškasamų anglių 
nepakanka Anglijos plieno 
pramonei aprūpinti. Teko ieš
koti lenkiškos anglies iš Sile
zijos. 

Tačiau. komunistų ska
tinami angliakasiai pagei
dautų, kad jų organizuojamo 

gerai pažabotą žirgą. Mat ne 
tik prezidentas, bet ir jo pla
čioji visuomenė nenori naujos 
mokesčių naštos, rašė dien
raštis. 

TIK 100 
ŽMONIŲ TAUTA 

vių ir automobilių pervežimo Latvijos bei Estijos teritorija 
ventojai š.m. rugpjūčio pasku
tinėmis dienomis. 

Nes iba ig ian t i s s t r e ikas 

laivai) tarp Dover'io ir konti
nento veiks normaliai . per 
Anglijoje švenčiamą trijų 
dienų Bank Holiday savait
galį (nuo VIII.25 - VIII.28). 

anksčiau buvo vadinama 
Livonija. 

Kažkada didelės tautos 
istorija atsispindi senuosiuo
se rašytiniuose šaltiniuose. 

Streikui išsiplėtus Anglijos Lyviai vertėsi žemdirbyste ir 
dirbančiuosius gali skaudžiai gyvulininkyste, žvejyba ir 
paliesti nedarbas ir gyvenimo bitininkyste, prekiavo su 
lygio nuosmukis: neišvežtos Skandinavija, Gotlandu sala 

Lietuvių Bendruomenės pareigūnų pasitarimas 
Dainavoje rugsėjo 22—23 d. Prezidiume iš 
kairės: dr. T. Remeikis, pirm. V. Kamantas, pa

skaitininkas V. Nakas iš Washingtono, G. Gru
šas, Algis Pacevifius. 

Nuotr. Jono Urbono 

prekės liks uostuose kai tuo 
tarpu jų (anglų) varžovai, iš
naudodami šią progą steng
sis užimti anglų prekybi
ninkų turėtas pozicijas. 

R. Reagano nominaci ja 
Man, tik persikėlusiam iš 

JAV į pusbrolių žemę, buvo į-
domu žinoti, kaip reagavo 
Anglijos spauda į R. Reagano 
nominavimą būti perrinktu 
dar ketveriems metams JAV 
prezidentu. 

Konservatorių leidžiamas 
,Daily Telegraph' 8/25 savo 
pirmajame, 5-tame ir 10-me 
psl. • plačiai rašė apie prezi
dento kalbą, kurioje „R. Rea
gan prašęs rinkėjus, kad 
pastarieji jam dar suteiktų 4-
tą metų pabūti Baltuosiuose 
rūmuose, kad jis galėtų už
baigti prieš 4-rius metus pra
dėtąjį kraš to a ts ta tymo 
darbą". 

Ir vos tik nominuotas II-

ir rusų miestais. Jiems teko 
pirmieji kryžiuočių smūgiai, 
kai jų pulkai pasuko į Pabal
tijį. Kruvini karai, XIII a., 
maro epidemijos išnaikino 
daug lyvių, be to, jie greitai 
asimiliavosi su kaimyninė
mis tautomis. 

Dabar lyviai — „pasku
tinieji mohikanai" — gyvena 
Latvijos miestuose ir žvejų 
kaimeliuose. Jie kolchozinin-
kai, mokytojai, darbininkai, 
tarnautojai. Kai kurie dar 
moka protėvių kalbą, prisi
mena papročius, šokius, 
dainas ir sakmes. Savo kilme 
jie ne aisčiai, o artimi estams. 

Juozas Kučkailis 

Vienas iš gražiausių jausmų 
yra pasitenkinimas, kurį mes 
jaučiame, kai augame savo 
siela, kai progresuojame, 
žengiame į priekį ir kylame. 
Kas tokio jausmo neturi, tas 
nežino, kas yra laimė. 

E. Heilo 

LIETUVIAI, ŽUVĘ 
GULAGO SALYNE 

L. KERULIS 

Juškevičius Antanas, nepilnametis, Kaunas- 1947 m. Čeliabinske, Uralo kalnuose. 
Vilijampolė, suimtas, kalintas, nut. 25 m., išv. į Kaunas Simanas, g. 1905 m., inž. — meliorato-
Tolimuosius rytus, Magadano sritį, Elgėno kone. rius, Telšių aps., Alsėdių m. 1947 m. suimtas, mirė 
stov., 1950.DL8 pabėgo, už 3 km pagautas, kankin- 1952 m. už Uralo kalnų; žmona — Ona, išv. kitu 
tas, sulaužyti kojų ir rankų kaulai ir lag. virš. kp t laiku, mirė vėžiu 1953.IX.25 už Uralo kalnų. 
Dubovo nušautas. Kauza Vincas, g. 1896 m., gydytojas, Vilniaus 

Kalinauskas Antanas, g. 1957 m., 1975 m. univ. poliklinikos vedėjas, išvežtas ir Sibire mirė 
paimtas į rusų kariuomen-, 1976.VIII. 10 Gulbino m. apie 1951 m. 
aps ipy lęs benz inu s u s i d e g i n o s u š u k ę s : Kavoliukas Jonas, 70 m., žmona — Monika, 65 

_ „Žiūrėkite kaip dega lietuvis patriotas! Už Lietuvą, už m., abu ūkin. išvežti ir Sibire mirė. 
laisvę, už Dievą! O jums netarnausiu!" Mirė sekančią Kazlauskaitė, išvežta į Komi ASSR, Intos kone. 

Juknys Edvardas, kalintas, išvežtas, mirė dieną. Po ilgų pastangų palaikai palaidoti Vilkavišky- stov. ir ten mirusi džiova. 
Irkutsko srityje, Taišeto raj., kapas TaiSeto kapinė- \ je. Kemėšis Fabijonas, g. 1879 m., kunigas, 
se pašventintas 1956.VII.2. Kalvaitis Jonas, g. 1884 m., kunigas, Tauragės ekonomistas, redaktorius, 2ŪA Dotnuvoje prof., 

Jurevičienė Matilda, 85 m., ūkin., Joskaudų k., aps., Skaudvilės vis., Upynos par. klebonas, 1947-48 m. rusų išv. į Sibirą, mirė 1954.1.21 Mari-
Palangos vis., Kretingos aps., išv. 1948 m., Sibire 1949.VIII.15 suimtas, išv. į Komi ASSR ir ten mirė jinske, Krasnojarsko krašte. 
mirė, ūkis sunaikintas. 1951.II.5. Kemežienė-Kuklieriūtė Magdalena, ūkin., 

Jurevičius Pranas, ūkin., Joskaudų k., Palangos Kamandulis Martynas, 78 m. ir žmona — Pagaršvio k., Pabališkių paštas, Prienų raj., išv. 
vis., Kretingos aps., išv. 1948 m., Sibire mirė. Uršulė, 78 m., abu ūkin., Bukaučiškės k., Daugu 1948 m., Sibire mirė 1950.11.10. 

Jurgelytė Aušrelė, 6 m., Sibire mirė 1950.III.1. vis., Alytaus aps., abu Sibire mirė 1946.11. Keperša Mykolas, buv. JAV pilietis, ok. Lietu-
Jurgelionis Antanas, 25 m., ūkin., Drapalių k., į Karauskaitė Milda, 3 dienų amž., 1946 m. su voje suimtas, išv. į Komi ASSR, Vorkutos kone. 

Seirijų vis., Alytaus aps., išv. 1945.VIII, Sibire mirė. tėvais išvežta ir pakeliui į Sibirą mirė. stov. ir ten žuvo. 
Jurkus Fortūnatas, g. 1893 m., ūkin.. Kaukolikų Karlonienė Ona, apie 55 m. ir duktė Birutė, Kiaulėnas, ūkin. jauniausias sūnus, Naniškių 

k., Skuodo vis., Kretingos aps., 1946 m. suimtas, Radviliškis, Šiaulių aps., — abi Sibire mirė. k., Pandėlio vis., Rokiškio aps., su šeima 1948 m 
kalintas, nuteistas 10 m., išvežtas, tardant kankin- Karsavinas Leonas, g. 1882 m., istorikas, filoso- išvežtas, darbo metu Sibire žuvo. 
tas ir sužalotas, apako, paralyžuotas, 1950 m. mirė fas, prof., 1947 m. Vilniuje suimtas, išv. į Komi Kybartas Šarūnas, pokario laisvės kovotojas 
Archangelsko kalėjime. ASSR, Abez kone. stov. 4, ten mirė 1952.VIII.19. 1949 m. suimtas, kalintas, nuteistas 25 m., išvežtas 

Jurkus Klemensas, g. 1893 m., kunigas, buvęs I Kašubienė-Krikščiūnaitė Ona, g. 1881 m., ūkin., 
Ukmergės aps.,. Veprių par. klebonas, 1947 m. Dvylikių k., Marijampolės aps., išv. 1948 m., Sibire 
Palangoje, Kretingos aps., suimtas, kalintas, nuteis- mirė. 
t a s 10 m., mirė apie 1950 m. Ščerbakovo kai., Sov. j Katinas Juozas, g. 1916 m., buv. šaulys, 1945 m. 
Rusijoje. suimtas, išv. į Komi ASSR, Vorkutos kone. stov. ir 

Jurskis Algirdas Florijonas, g. 1915 m., dipl. ten nukankintas, 
ekonomistas, VU ekon. mokslų fak. prodekanas ir Kaunas, Sibire mirė 1955.XII pabaigoje, palai- aps., Sibire mirė 1955 m 
ėjęs dekano par., 1946 m. suimtas, Sibire mirė dotas 1956.1.1. Kirlys, iš Rokiškio aps., Sibire mirė 
1953.DL4. Kaunas Jurgis, g. 1877 m., ūkin., Balseliškių k., 

Juaius, Sibire mirė 1978 m. Sintautų vis., Šakių aps., išv. 1946 m., mirė badu ( B u 8 d a u ^ a u ) 

mirė 1973.VII Permės kone. stov. 
Kibirkštis Tomas, 2 m., Kabelių I k., Marcin 

konių vis., Alytaus aps., 1946 m. išv. su motina i: 
kt. šeimos nariais, Sibire mirė. 

Kireilienė Emilija, (kun. Fabijono, g. 1912 m. 
motina), ūkin., Čipėnų k., Vabalninko vis., Birt 

http://1953.IX.25


DRAUGAS, antradienis, 1984 m. spalio mėn. 2 d. M Ū S I J K O L O N I J O S 

Joniškio šv. Onos bažnyčia. 

JONIŠKIS - ANGELŲ 
SARGŲ ŠVENTĖ 

Tėviškės atlaidų nostalgija 

Union Pier, Mich. 
DR. J . VALANTIEJAUS 

PAGERBIMAS 

Union Pier ir apylinkės — 
Harbour Country policijos, 
ugniagesių ir pirmosios pa
galbos vadovybės pareigūnų 
rengiama Union Pier Lie
tuvių dr-jos garbės nario dr. 
Jono Valantiejau8 pagerbimo 
vakarienė, kaip amerikiečiai 
vadina „roasting", už jo ilga
metę tarnybą apskrities dak
taro - egzaminatoriaus parei-
g o s e i r p r o f e s i n į 
pasišventimą, bus š.m. spalio 
19 d., penktadienį, 6 vai. vak. 
Hellenic kultūrinio centro di
džiojoje salėje, kuri yra netoli 
New Buffalo į rytus nuo US 
12 kelio prie 94 greitkelio. 

Visas šios dr. J . Valantiejui 
rengiamos vakarienės pelnas 
skiriamas labdarybės reika
lams — ligoninės išlaikymui 
Haiti paremti, prie kurios 
įsteigimo yra daug dr. J. Va-
lantiejus prisidėjęs. 

Kviečiami šioje dr. J . 
Valantiejaus pagerbimo vaka
rienėje Union Pier Lietuvių 
dr-jos nariai, vietos bei apy
linkėje gyvenantieji lietuviai 
gausiai dalyvauti ir savo 
dalyvavimu didžios pagarbos 
užsitarnavusį savo tautietį pa
gerbti. 

Dėl kvietimų prašoma 
skambinti šios vakarienės or
ganizacinio komiteto pareigū
nei R. Albrechtienei, tel. 469-
3492. 

Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II dr. Gerald P. Murphy, 
Amerikos prieš vėžį kovos draugijos pirmininkas, įteikia žy
menį po audiencijos Vatikane. 

ŽIEMA sitenkina pievomis. 
Žmonėms nebe kas bėra im-

Labai gražus ankstyvasai ti nuo laukų. Bet paukščiams 
Lietuvos ruduo, kai dar ir gyvuliams, rodos, visai žie-
nedrėksta ir nežvarbu. Kai ta- mai bus gana to, kas liko. Tai 
vasariai jau savo galveles pa- ir tebesti gyvybė. Visais pa
kloja, jau savo sėkleles ati- saliais tebečirškia, čypia, tiri-
duoda, bet ligi bulbakasio Kuoja, griežia, mikena, dejuo-
tebesti dar toli šaukia. Nuova- ja, ūkia — per kiauras dienas 
lėliai ir antvalnėliai tebeža- ir naktis, kad net nuovargį 
liuoja tankia ir aukšta žole. nuo jaunų akių baido ir migti 
Ežios tebelaukia gauruotos da neveikiai teprileidžia. 
neleidžiamų į tą lauką gal- V a i ž g a n t a s 
vijų ir avių, o arkliai tebe- (Iš „Karo tremtiniams") 

• 

VYTAUTAS K A S N I Ū N A S 

Ant stalo guli daug laiškų 
iš Joniškio. Išretėjo mūsų se
nų draugų būrys, rašo jie. Ve
rutė, tavo buvusi pirmoji 
meilė, pasiuntė nuo bažny
čios šventoriaus surinktus ak
menėlius, o Pranutė — indelį 
su purvinu juodžemiu iš tavo 
sodo, nuo tos didžiosios kriau
šės. Atsimeni!.. 

Atsimenu... atsimenu va
saras ir rudenius... Mokslo 
metams pasibaigus, mes susi
tardavome lankyti draugus, 
susitikdami atlaiduose. O tų 
atlaidų galybė, tų koplyčių 
gausybė, kad jas belankant 
pritrūkdavo vasaros atostogų 
dienų. Buvome tada jaunieji 
tautosakininkai, „Aušros" 
muziejaus talkininkai, pa
sakų, dainų, padavimų rinkė
jai. Keliaudavome pėstute. 
Balkaičiai, Kalnelis, Kurmai-
čiai. Jakiškiai, Jauneikiai, 
Milvydžiai, Mergiūnai, Ivoš-
kiai, Pošupė ir Joniškis — An
gelų Sargų sostinė. I kurios 
nors vietovės atlaidų šventę 
susirinkę, jaunystę išgyven
davome, surinkta tautosaka 
pasidalindavome, paslapčia 
alumi lūpas padažydavome. 
Joniškio alus — tai ne biržie
čių... Jis — kviečių žemės 
syvai — statines sprogdin
davo, kaip parakas... 

Rudenį pasitikdavome su
rinktas senas dainas dainuo
dami, pasakas, padavimus 
sekdami, apie ugniavietes, 
pilkapius, kapinynus, užke
rėtus bei velnio neštus ak
menis, milžinus pasakodami. 
Greitai atskubėdavo ir spalio 
mėnesio antroji diena — skir
ta Šv. Angelų Sargų garbei — 
didieji atlaidai. O tų pasako
jimų gausybės. Kodėl joniš
kiečiai tuos Angelų Sargus 
garbina. Mano giminėje sene
lių ir prosenelių pasakoji
muose jie buvo sodų globėjai. 
Pasodinsi tomis dienomis 
vaismedį, augs, žydės, gerą 
vaisių derlių neš. Joniškis nuo 
seniausių dienų vaismedžiais 
išgarsėjęs, Rygos - Karaliau
čiaus ponus vaisiais aprūpin
davęs. I Angelų Sargų atlai-

gausybė: ankstybųjų - vėly
bųjų, mažų - didelių, įvairiau
sių spalvų. Tėtis sodindamas 
vaismedžius, juos paskirsty
davo mums keturiems vai
kams. Jis sakydavo, pasiilgs 
savo tėviškės sodo vaisių, 
namus aplankys... 

Ir dabar, rodos, jaučiu 
kvapą kriaušių, žalvarinėmis 
kekėmis nutįsusių, spalvingų 
obuolių, mergaičių veidelio 
skaistumo. Svaiginančiai kve
pia ant stalo esantis juodže
mio gabalėlis, paimtas ir at
siųstas iš tėviškės sode 
vienmetės kriaušės... Rodos 
kalba nuo bažnyčios mūro nu
byrėjęs grumulas ir šven
toriaus akmenėliai, neseniai, 
kai brangi dovana gauti... 

Jei turtas netarnauja, jis 
tampa valdovu, ir tada nebe 
žmogus jį valdo, o turtas jį. 
Tada žmogus nebėra pajėgus 
būti keleiviu, nei Dievo liudy
toju: jis sustoja prie viliojan- "" 
čių aruodų su apsunkusia šir-
dimi ir nejučiomis ją čia 
praranda. 

Pr. Gaidamavičius 

Dėkojame mūsų penkerjy mėty 
viešnage Čikagoje palengvinusiems. 
Dėkojame mūsų tęva Antanę Saulaitį, 
lankiusiems. 

Algis ir Marija Stankus-Saulaičiai 
Oakviūe, CT 

tas, kronininkas, poetas, rašy
tojas, žymus tautosakos 
rinkėjas: „Isz Joniszkės. Gali
ma patėmyti, kad dainos szios 
gadynės dainių pradeda būti 
dainuojamos tarp mušu žmo
nių. Sztai apigardėje to mės-
telio dainūja jau Eglės „Jonas 
ir Oniutė" priskyrę įpatiszką 
gaidą"... Perskaičius tas eilu
tes, net širdį apsaldė — 
pasakiau joniški etiškai (Ap
saldė arbata, Jnšk. — Liet. 
kalbos žodynas). Ta Eglė tai 
Liudmila Malinauskaitė- ' 

A U Š R A V I 
(1981 m. vasaris -1982 m. kovas) 

Šeštasis Lietuvos pogrindyje leidžiamo žurnale 
"AUŠROS" rinkinys apima 26, 27, 28, 29 ir 30 numerius, 
pasirodžiusius su 1981 m. vasario -1982 m. kovo datomis. 
Čia rasime aprašytą patį brutaliausią rusiškojo kolonia
lizmo politiką, kultūrinę priespaudą, ekonominis išnaudoji
mas, dvasinis teroras vykdomi su gražiais, bet su tikrove 
nieko bendro rtetiLrinčiais šūkiais ir teorijomis. 236 psl- Re
dagavo Jonas Damauskas. Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla Cbicagoje 1984. Kaina su persįuutimu 7 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45J>5 West 6Srd Street, 

Chicago, IL 60629 

Tė'vųTamuoselabai'pagar- Šliūpienė. Ir mes, tie jaunieji f " ^mmminmmmmimmmmnummmmmmummmmn^ 
biai apie kan. Liudviką Šiau- tautosakininkai, atlaidų lan- P E T R A S K A R U Ž A | 
ivaiucua»u. cuauo maovu mai- ic»ow»*v, t->R*̂ « r̂-.——.-̂ , ~̂ j ~ = sią Įmygą rcdejravo Antanas VAIČIULAITIS ir Ber- •£ 
vintoją, švietėją, „Aušros" ir niškiečių „priskirta ypatiška | nardąs BRAZDŽIONIS. Joje sutalpinta poeto Petro Ka- B 

čiūną, bažnyčios statytoją 
kalbėdavo, alaus krašto blai-

kytojai, ne vieną dainą už
rašėme Eglės sukurtą, su jo- = 

kitos slaptos spaudos pla
tintoją, knygnešių ir parti
zanų organizatorių. Prisiklau
sęs apie jį įvairiausių 
pasakojimų ir legendų, vaikų 
vaidinimuose Loparsko dar
žinėje vis kunigą Šiaučiūną 
vaidindavau. I didvyrius kel
damas, kunigaikščio vardu 
apvainikavęs, galiausiai 
karalium buvau išrinkęs. Ir 
dabar dienų sūkuriuose vis 
gailiuosi, kad apie šį dvasios 
milžiną nepalikta išsamaus 
rašytinio žodžio. Liko tik jo 
statytos bažnyčios aukštas 
bokštas ir jo siluetuose gyvas 
kunigo Šiau6ūno veidas ir jo 
darbai. 

Ir kai anomis dienomis įni
kau perskaityti istorikės Ali
cijos Rūgytės rūpesčiu išleis
tus du „Auszros" tomus, 
norėjau atgaivinti lyg gyvą 
ryšį su kun. Liudviku Šiau
čiūnu, kuris važinėdamas po 
kaimus platino tą „Auszrą", 
ragino žmones skaityti, o 
nemokančius mokė. Už tai 
rusų buvo baustas , nu
kentėjęs, kalintas. Rūpėjo su
rasti ką nors „Auszroje" ir 
apie Joniškį (ir Alicijos Rūgy
tės nenorėjau užrūstinti, kad 

gaida". 
Skaičiau „Auszroje" apie 

mūsų tėviškę, parašyta laik
raščio bendradarbio Vaisti
ninko. Tai slapyvardis Ado
mo S k e t e r i o , m a n o 
mylimiausios mokytojos Ske-
terytės tėvo. Jos raginami 
mes keliaudavome per kai
mus tautosaką rinkdami. Ir 
vėl atsivėrė jūra prisiminimų, 
išgyvenimų. 

I I 

ružo8 "Giesmės apie daiktus ir žmones", prozos raštai, S 
jo biografija, aprašymai, recenzijos, kri t ika daug nuo- s 
traukų iš Vilkaviškio "žiburio" gimnazijos ir veiklos, ne- = 
krologai ir atsiminimai. Sis įdomus ir vertingas literatu- = 
ros leidinys didelio formato, estetiškai atspausdintas E 
"Draugo" spaustuvėje, 408 psl., kieti viršeliai. Išleido 5 
Kazys Karuža, 1984 m. Kaina su persiuntimu 15 dol. = 

Užsakymus siųsti: = 
"DRAUGAS", 451,5 W. 6Srd Street, į 

Chicago, IL 60629 | 
Adomas SKctdrvs šio rsši-

nio gale rašo apie vestuves, ^"••••••••••••••••••••MiMiiiiiMitmimMiiMitt̂ lfliiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimilliT 
kur išgirdo jaunimą dainuo- aniinilllliiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMllIimiilil lillllliliiiii lliiiiiiinillllllhlllll^ 
jant apie laisvę, kai ciesorius = = 
išvadavo nuo ponų: „Dabar s 
mes pjaunam lankoj šienelį, ~ 
baltąjį dobilėlį. Mes sau valio-
jam, mes sau dainuojam. Ne
stovi prie mūsų dar stipinėlis, 
nepliaukši tijūnas su botagė
liu"... 

Vėl gausybė mūsų tėviškėje 
„stipinėlių — ruselių", vėl 
pliaukšti botagais tijūnai ne
labieji... vėl geležinė uždanga 
atskyrė mus nuo gimtosios so
dybos. Nelaisvėje ten gyven
dami pjauna lankoje šienelį, 
baltąjį dobilėlį. 

Spalio 7 d. joniškiečiai 
minės Angelų Sargų atlaidų 
dieną. 11:15 v.r. Jėzuitų koply- 5 

I / Drive-in Tellers 
Open 6 derys a week 

Oįm Frid&v evenings, 5 P- M. to 8 P. M. 

Instead ot Tfaursd&y ercubgs 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. Western Avenue 

GR 6-5100 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED VYRAI 

WANTED, AUTO BODY MAN 
Top pay for exper'd man. Mušt 
do f rame work. Own tools. Good 
ben., clean N.W. shop. 

MAYER'S AUTO BODY 
TeL 545-5408 

VYRAI IB MOTERYS 

U VE-EN COUPLE OB ŠEN GLE 
MALĖ 

North Shore Area, Mušt Speak 
English. 

References Reą'd, Mušt Drive. 

Call Bill Kelly For Details 
930-1213 

I E Š K O D A R B O 

Moteris gali prižiūrėti vieną ar du 
mažus vaikus. Kreiptis telefonu — 

776-1678 

PBOGOB — OPPOBTLMTJLE6 

dų kermošių — prekymetį Jo» rūpesčiu išleista knyga čioje bus laikomos šv. Mišios | » « • e ««> ui • 
sodininkai suvažiuodavo iš dulkėja). Suradau, kur ne- už žuvusius ir mirusius joniš- S MtlR BIRK — 6316 SOBtn W0ft8ni 
visos Lietuvos, suveždami jau- rasi!.. Rašė M. Davainis — kiečius. Po to visi susirinks I 5 
nus vaismedžius. Ir tų vais- Silvestravičius, pirmasis lie- pabendrauti į Dainos ręsto- I E 
medžių rūšių neišpasakyta tuviškų laikraščių žumalis- raną. ••••wiiMiMiiiiiiMiiMiįMiM«»"'»f"«Mnr-t--n«iiHinimriiiriniiiiiiiiiiins 

Parduodama maisto krautuvė su 
pilnu inventorių. Gerai veikiantis 
biznis puikioj vietoj. Kreiptis į 
savininką nuo 8 v. r. iki 7 v. v. 
(angliškai) teL 581-6120. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

SMALL STORE A V ATLABLE 

NOW 
2437 VVest 6»th Street 

STEADMAN REALTY CO. 
TeL 476-2922 

I5NUOM. naujai atremontuotas 6-ių 
kamb. butas Brighton Parke. Skam
bint po S vai vak. tel. 523-5291. 

R E A L E S T A T I 

I E Š K O P I R K T I 

Reikalinga vartota ligoninės lova, 
važiuojama kėdė, tualeto kėdė ir lif
tas iškelti ligonį iš lovos Pasiūly
mus skambinti tel. 925-2009. 

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

> ooooooocooooooooooooooooo-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir Tonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karito vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
KKKMXXK>0000OOOO0O«000OO0O< 

Savininkas parduoda 8 butu namą 
apylinkėje 61-os ir Kedzie. Gerame 
stovy. Geros pajamos. Nori skubiai 
parduoti Skambinkit po 5 vai vak. 
4S4-240C 

uiNiuiiiiiiiiiiitiiuiiiiniiiiitiiiiuNnmm 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — ValdynM 

Naaaą pirkuos* — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie — 778-2238 
IIUnillllllllllllllllllllllUUJllilIilliilUlUIM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S Maplewood — TeL 254-7440 
Taip pat daromi Vertimai, Giminiu, 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 1 

ninmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiim 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 
F R A N K Z A P O L I S 

TeL GA 4-8654 
3208*4 W. 95th Street 

ttiiimiiiiimimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiinimiir 
> 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 

OOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOi/OOC 

V A L O I V T E " 
KILIMUS I B BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rū$ių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

I S I G Y K I T E D AB A B 

K A K T A S Į S E N Ą J Į 
T Ę S T A M E N T A . 

Antanas Rubšys 
Pirmoji dalis 

Šioje knygoje rašoma apie Sando
rą ir Mesiją. Joje supažindina skai
tytoją su Sincjaus Sandcra-likiminiu 
Išėjimo įvykių iš Ez:.:to ir Mesiju-
Dievo karalystes praižie istorijo
je. 518 psl., kieti viršsii^:. Išie.°d-> 
'Krikšči.r.is GyvsniTiį". Kr./cų seri

ja 22. Kaina cu -erj'unti.-.'.u 2 i dol. 
Užsekymas sųjti DRAUGO tirasu. 

B A K T A S l S E N A J J . 
T Ę S T A M E N T A 

Antanas Rubšys 
Antroji dalis 

Tai pranašai ir Karaliai. Nagrinėja 
du veiksnius Sandoros bendri jo, e nuo 

j Izraelio monarchijos sukilkn: X amž. 
iki tremties Babilonijoje VI mat. prieš 
Kristų. 530 psl., kieti viršeliai. Išlei
do "Krikščionis Gyvenime". Knygų 
serija Nr. 23. Kaina su persiuntimu 
II dol. 

Užsakymus siųsti DRAUGO adresu. 

iiiiiiiiiiiitmiimmiMiiiimmiinmmiiif 
LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA 

VI tomas. Pogrindžio leidinys 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arb» 376-5996 

Sis tomas paskirtas Kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti 688 psl., 
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos 
— seselės Mercedes. Išleido Lietuvos 
kronikos sąjunga, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, IL. Spausdino Kings-
port Press, Kingsport, Tennesee 1983 
m. Kaina su persiuntimu 18.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. CSrd St, 

Chicago, IL 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 

ilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
LIETUVIU PREKYBA 

3304 W. 63 St, — Tel 778-9064 

UinilUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlIflUIHIU 
• — " s — S M ^ M S S I — ^ i s s s s s s i m — s i — i p s — m 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiii 

RYTŲ LIETUVA 
rinkinys 

Istorinių bet etnografinių trodlfų 
Suredagavo 

ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

STUDIA LITUANICA IV 
Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Sa, 
junga 1980. Spausdino M. Morkum 
spaustuvė. Didelio formato. 628 pusi 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimi 
$16 25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd 8t., 
Chicago, IL 60€t9 

iiimiiiiiiiimiiiiitiuiiiiimiiiuniniu m 

t 



JAUNŲ, 
STOVYKLO 

I 
Sią vasarą Dainavoje teko 

stovyklauti su jaunaisiais 
ateitininkais, talkininkaujant 
ir prižiūrint mergaičių ir 
berniukų fizinio lavinimo pro
gramos pravedimą. 

Dienos apimtis buvo tokia: 
rytmetinei mankštai 10 min. 
po pusryčių ir apsitvarkymo, 
paskiri būreliai (nuo 8 - 1 2 
asmenų) po 2 - 3 ar 4 kartus 
turėjo vadinamas, sporto pa
mokas po 45 min. Po pietų, 
maždaug 1,5 vai. poilsis ir po 
to arti 2 vai. maudymasis 
ežere. 

Aiškumo dėliai, bent svar
besniais požiūriais vertinant 
šia:, eigą, žvilgterėkime kaip 
tas buvo vykdoma, ieškant 
tobulesnių kelių ateičiai, tuo 
gerinant jaunojo prieauglio 
sveikatingumo lygį bei teigia
mus polinkius į bendrą spor
tinį gyvenimą, kurie bręstan
čiam asmeniui yra būtini. 

Rytmetinės mankštos 10 
min. laikas yra per trumpas, 
nes kol mokiniai nerangiai 
susirenka ir susi tvarko 
gimnastikai ar kelių minė
jimui su mažomis lengvo bė
gimo įtarpomis, laikas jau 
baigėsi ir skubėki prie kitos 
programos dalies. Karinė 
drausmė 6 a nereikalinga, bet 
per didelis apsnūdimas ir ne-

Laiškas / ; . 
GEGUŽINĖ 

Šio ' Ikro lietuviško žodžio 
reikšmės dažnas spaudoje su-
t e r i i o j i m a s , m a n a u , n e 
vienam lietuviui iššaukia 
pasipiktinimą. Bent pora kar
tų Šiuo reikalu spaudoje esu 
rašęs, bet' pasirodo,' kad žo
džių tikrosios reikšmės darky-

- tojai visai nekreipia jokio, dė
melio. Tas pats vyksta ir su 
žodžio vaka ronės reikšmės 
iškraipymu. Bet apie tai kitą 
kartą. 

Gegužės mėnuo yra penkta
sis metų laikotarpis. Gamta, 
išsivadavusi iš žiemos Šaltojo 
retežio, gegužės mėnesį 
parodo visą savo grožį. Žmo
nės, tuo grožiu žavėdamiesi, 
gėrisi gamtos žalumu ir pra
žydusios augmenijos žiedų 
spalvingumu. Jie veržte ver
žiasi i gamtą atsigauti nuo 
žiemos nusibodusio vienodo 
baltumo ir namų patalpose 
tvankaus oro. Spalvingasis 
gegužis reikia laikyti gražiau
siu metų laikotarpiu. Jo var
das bene bus kilęs nuo gegu
t ė s p a v a d i n i m o , n e s , 
sužaliavus gamtai ir pirmą 
kartą gegutei užkukavus, kai
miečiai būdavo tikri, kad pa
vasaris jau prasidėjo. 

Visuose pasaulio kampuose, 
kur kasmet žiema sunaikina 
žaliuojančios ir žydinčios 
gamtos grožį, pavasaris yra 
laukte laukiamas. Pavasarį, 
vasarą ir rudenio pradžioj po 
sunkių savaitės darbų tiek 
kaimiečiai, tiek ir miestiečiai 
savaitgaliais daro iškylas į 
žaliąją gamtą, kur grupėmis 
susibūrę užkandžiauja, už
geria alučiu, vyneliu ar net ir 
stipresniąja, šoka ir dainuoja. 
Tokią išvyką gamton mes va
diname gegužine. Visi kraš
tai, kurių žmonės po vargi
nančių savaitės darbų ieško 
gamtoje atsikvėpimo ir atilsio, 
šiam įvykiui nusakyti turi ir 
spec i a l iu s p a v a d i n i m u s . 
Amerikietiskas pic-nic, kurie 
jį nusikalė iš prancūziško 
žodžio pique-nique, mūsų 
„amerikietiškoje" kalboje 
gegužinę iŠ lietuviško žodyno 
jau biagia išguiti. Deja, ameri
kiečiai pic-nic (piknikų) prirū
kytose patalpose, kur ore 

' galima net kirvį pakabinti, 
jokių pic-nic neruošia. Cia 
vien tik mūsų „kalbininkų" 
išmislas. 

Susipraskime ir mūsų 
kalbos žodžių reikšmių ne
darkykime! 

Juozas žemai t i s 

I i 

IŲ ATEITIN] 
S FIZINIO U 
ROGRAMA 

BR. KETURAKIS u ž m 

dr. 
•angumas susitvarkyme, išsi- orKi 

ikiavime pratimams irgi P 1 * 
neleistinas. Taigi būrelio va- ian^ 
lovai turi būti judresni ir P r a 

javo auklėtinius atidžiai pri- n u r i 

dūrėti. Rytmetinės mankštos ^ ) 
ikslas yra išjudinti iš poilsio P*at 

itsikėiusį organizmą, pagi- iy11* 
inti kvėpavimą, kraujo apy- • P 
aką, dienos darbams šutei- . 7 
siant geresnę nuotaiką. n ųJ ' 
Snūduriavimui ir suglebimui ^vi 
iia nėra vietos. Sporto pa- r e y 
nokos, kaip dienų programo- ^™ 
je tas pažymėta, prasidėdavo n o r 

3:30 (1 vai. po pusryčių) Ugi lių(< 
12:30, krepšinio, tinklinio, lv& 
lauko teniso, futbolo ir kvad- S™ 
ratų žaidimo a i k š t ė s e . r u " 
Stovyklautojai dažniausiai i&B 

patys pasirinkdavo žaidimą t u n 

pagal savo norą. Tvarką ir ^m* 
priežiūrą vedė berniukų ir "* 
mergaičių sporto vadovas (ė). m , l 
Šalia šių aikščių, geram pa- ^ 
vėsy, prie medžių buvo prirai- 8m 
iiotos virvės lygsvarai, supi- ?a* 
muisi, bet nei vienos lipimui Ju° 
su užrištais mazgais, kad 3™ 
rankos neslystų. Trūksta v e r 

skersinių kopėtėlių, kas itin m e 

pravartu visokeriopai mankš- m u 

tai. Pf8 

Jaunieji turi palinkimą į kin 
žaidimus, ypač tie, kurie mo- 8UI 
kyklo8e daugiau dalyvauja, # * 
bet buvo keletas mergaičių ir tan 

berniukų, kurie kamuolį rofi 

nemoka mesti ir net lėto me- P n 

timo nepagauna. Cia, Dai- • • 
navoje, vis dėlto turėtų pra- • • 
mokti, ne3 per 10 pilnų darbo 8 a 

dienų, išnaudojant skirto n a 

poilsio nors po 15 min. kas- t l s 

dien, be jokio sunkumo tas *u 
įmanoma pasitobulinti. • 

Kas šioje programoje m 

taisytina. Pagrindinis ele- ' 
menta8 visame fiziškame n e 

auklėjime ir jo dalyje fiziš- *° 
kame lavinime, yra pilnai * 
žinoti ir suprasti, ką tokio a P 
amžiaus jaunuomenei reikia " e 

duoti, kokiu metodu ir pa- v a 

mokas krūviu pravesti ir kur ^ 
didžiausias dėmesys turi būti s u 

nukreiptas. Siekiant to tikslo n u 

ir kasmet palaipsniui tobuli- ki) 
nantis, išugdysime sveiką, *e* 
gerai nuaugusį brandžios jau
nuomenės būrį, kurie įsijungę *u 

į ateitininkijos šeimą, labai ta 

bus pravartus sportiniuose m 

darbuose. ** 
Jeigu sugebėsime skirti &1 

jėgą, greitį ir ištvermę, kaip v* 
kertinius veiksnius fiziškame m 

lavinime, be kurių prieauglis Pr 

pilnai išaugti negali, žino- J 
sime kaip šiuos elementus ^ 
derinti, kokią medžiagą ir "* 
priemones naudosime jų atsie- *f 
kimui, kaip jie vienas su kitu 81 

santykiauja, kuris iš jų yra a i 

pirmaeilis ir dėl ko, tada jau OI 

būsime priartėję prie svar- n< 

biųjų užmojų reikiamų spren- 8 t 

dimų. *€ 

Kadangi jaunųjų atei- SA 

tininkų sąjunga sportinį Ju 

veikimą vertina ir prieauglį ta w 

linkme kreipia, bent tiek, kiek n i 

beaugančiam žmogui tas ^ 
būtinai reikalinga, o ypač vi- *' 
šiems tiems, kurie savo die- a ; 

nas praleidžiame tvankiame m 

ir suterštame didmiesčių m 

sriaute, todėl stovyklinis # 
fizinio lavinimo planas reika- *" 
lingas gilesnio nagrinėjimo, 
nes čia turime jauniausią ir 
gražiausią išeivių tėvų ir jų 
prieauglio šeimą. Taigi viešas 
ir žymiai platesnis fiz. la
vinimo propagavimas per 
visus įmanomus kanalus 
duos veiklesnį sąjūdį. Va
dovai, tėvai ir visa stovyklinė jį 
vadovybė turi žinoti ir su
prasti šios veiklos būtinumą, 
paskirtį ir nuolatinį panau
dojimą kasdieninėje darbo 
eigoje. 

Būsimas 1985 m. Atei
tininkų s-gos 60-mečio kon
gresas yra labai gera proga 
ateitininkijos sportinį planą ~ 
pateikti vienoje iš pagrin , 
dinių paskaitų ir priimti aiš
kią liniją tolimesnės veiklos 

[NKŲ J 
WINIMO Bogotoje 

ojam8. Šią vasarą gerb. 
Pemkus, kaip vyriausias 
mizac i jos pa re igūnas , 
uge užsiminė apie artė-
į jubiliejini suvažiavimą, 
šydamas sugestijų i r 
xlymų sėkmingesnei eigai 
programos turiniui, taigi 
esnė sportinė sritis są-
jos darbuose privalo užim-
rideramą vietą, 
rįžtant prie būsimų jau-
4 ateitininkų stovyklų, toje 
savai t inė je programoje 
cia įvest i pap i ldomas 
lio lavinimo pamokas, 
s po 1 vai., būtent: jaunuo-
&) asmeninė higiena, 
inamoji — taisomoji 
inastika su specialiai pa-
ctais pratimais, nes nema-

nuošimtis stovyklautojų 
nugarkaulio, pečių, krū-

te ląstos, stovėjimo, ėjimo 
bendros laikysenos trūku-
, kurie jauname amžiuje 
inomi pataisyti — išly
ti. Kadangi visų žaidimų 
rrindu yra bėgimas, kaip 
ėjimo veiksnys, įvairiais 
ičiais, o kasdieniniame gy
rime yra gyvybinės reikš-
B sveikatingumo išlaiky-
i, tai speciali pamoka su 
iktiniu ir teoretiniu paaiš-
imu kiekvienam turi būti 
>rantama. 
benoriu leistis į gilesnį ver-
imą sporto šventės, kuri II-
i savaitės pabaigoje buvo 
įvesta su krepšinio, tink-
io, futbolo, kvadratų ir va-
įamo touch ball žaidimais, 
na entuziastingai ir jau-
tviškai būreliams varžan-
, bet dėl bėgimų rungčių, 
rias sudarė 50, 100, 200, 400 
gal kiek daugiau kaip 800 
lauko bėgimas, įskaitant ir 
x 100 m estafetę, buvo 

leistinų sauvaliavimų. Aš ir 
mendantas iš anksto suta-
ne bėgimų rungčių skaičių, 
ie tai žinojo mergaičių ir 
rniukų sporto vadovai, todėl 
ržybų dieną paskirų parei
nu asmeniški pakeitimai 
tartos eigos, įsakinėjant a r 
rodant kad šitaip, o ne 
^rip, būtų vykdoma, yra ne-
8tini. 
Jeigu šventės dalyviams, 
rių amžius (daugumoje) 
rp 9 - 12 metų, per 2 vai. 45 
in. buvo leista bėgti net po 4 
ngtis, o kiti net ir lauko be
rną, parenkant, baigmę prie 
liavų (gana status kal
tus), bus aišku kiek mes su-
antame bėgimų fiziologiją ir 
nžiaus grupinį suskirstymą, 
mentės programa reikia ati
dai ir sumaniai išsijoti, nes 
irti su trumpų nuotolių be
rnu rungtyniaujant, šio 
nž iaus k lasėse , kai jų 
ganizmas labai sunkiai per-
iša ir negreit atsigauna dėl 
okos deguonies, yra nusi-
ngimas prieš jaunuolių 
'eikatą ir šios linkmės są-
ngos paskirtį. Sportinė 
itis, plačia prasme imant, 
jrs ir dalimis vykdoma, ne-
iri remtis mūsų paviršutiniš-
i galvojimu, nukreipiant į 
titraeilius auklėj imo a r 
lokymo da lykus , bet į 
lokslinį, pedagoginį ir žmo-
au8 pilno išaugimo laipsnį. 

tyva, 1 
buvo su 
tautinis 
filosofijc 
kongresi 
padėt i 
Amerikc 
turą, kv 
ros ir m 

^ 

V.a. E m i l i j a V a i n a u s k i e n ė 
žiOr. aprašymą „Draugo" rugsėjo 
!9 d. laidoje). 

,OSOFIJOS 
NGRESAS 

Tomo Akviniečio 
universiteto inicia-

iolumbijos sostinėje 
engtas IlI-asis tarp-. 

Lotynų Amerikos 
i kongresas. Šių 

tikslas — iškelti ir 
puoselėti Lotynų 

} tautų savitą kul-
rią išreiškia literatū-
;no kūriniai, taip pat 

liaudies n 
pasireiškia 
loję. Šios 
vertybės 
grindą Lot 
tų ateities 
vyksmui. -

Motina 
gėrį, apva 
žodžiu, die'' 
jaučiama f 

AfA 
ALBINAS MIC 

Lietuvos savanor i s -kūr 

Gyveno Omaha Nebraska, 35 metus 
Staigiai mirė sulaukęs 87 m. amžiai 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrity 
Nuliūdime lieka žmona Ona, duktery 

Gediminas Brazdžiai, Ramutė ir Vikto 
int Ledwich ir jų Šeimos; broliai dr. E 
;an, 111., Jurgis Micuta Anglijoje, sese 
ūnienė Philadelphia, ir kiti giminės L 
Kūnas pašarvotas Larkin koplyčia 

nas pirmadienį 7 vai. vak. 
Po gedulingų pamaldų Šv. Antano 

uį, spalio 2 d. Laidojamas Švč. Mari] 
Laidojamas švč. Marijos kapinėseų 

AfA 
Gražina T. Valą 
Gyveno Chicago, Illinois, MarąuetU 
Staigiai mirė 1984 m. rugsėjo 29 

laukus 29 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai 

DUS Albertas, sesuo Rūta, seneli 
uskienė, teta Levutė Seibutienė su vyi 
•ės Irena Krutulienė su vyru Arūnu, R 
mnie, Lucija ir Vidutė Seibutytės, kit 
žjstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė L.S.S. Kernavės Tuntui, a 
'. Donelaičio mokykloj ir priklausė „Zi 

Kūną s pašarvotas pirmadienį ir an 
i. vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 
1. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijo 
inyčią, kurioje įvyks gedulingos pa 
jlą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimini 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėva i , brol is , s e s u o ir g 

Laid. direkt. Donald A. Petkus. 

elam tetėnui 

A. f A. ALBINUI M 
savanoriui—kūrėjui, 

ai ONAI MICUTTENEI, dukterims 
ESTEI, RAMUTEI AREENEI i r Ri 

ŠEIMOMS reiškiame gilią užuo. 
ne. 

• JONAS, ONUTĖ 
IRPE 

p A D e i 
ano mylima sesuo 

A. f A. STEFA DAL 
irė 1984 m. gegužės 4 d. ir jos sūi 

A. f A. VIDMANTAS 
irė 1984 m. rugsėjo 2 d. 

Buvo palaidoti rugsėjo 6 d. Sve 
vių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, ] 
likutinį patarnavimą ir palydėjo į i 

Antanas ir Ma\ 
7orce$ter, Mass. 

. f A. VYTAUTUI MC 
rus, liūdinčią sesutę JADVYGĄ, 
JŲ LAKUS, jų sūnų KĘSTUTĮ s 
^SELE, nuoširdžiai užjaučiame. 

ELENA ir JUSTU 
EMILIJA tr JUOZ 
BRONĖ ir STASYl 

t. Petersburg, Florida 

\ 

igingumas, kuris 
net politinėje veik-
3avitos kultūrinės 
uri sudaryti pa
n ų Amerikos tau 

istorijos kūrimo 

vaikui vaizduoja 
sdą, įstatymą — 
ybę labiausiai pa
ima. 

H. F. Amiel 

bičiutė 
Parko apyl. 
i., 10:30 vai. vak., 

Zenonas ir Bronė, 
Petronėlė Skrip-

i Edvardu, 4 pusse-
Sfina Sarno su vyru 
giminės draugai ir 

iksčiau mokytojavo 
vičio" šokių grupei, 
radienį nuo 3 iki 9 
2533 W. 71 Street. 
5 d. Iš koplyčios 10 
Gimimo parapijos 

aaldos už velionės 
Kazimiero lietuvių 

i, draugus ir pažįs-

:nelė. 

rel. 476-2345. 

DRAUGAS, l 

A. 

Gyveno 
vexo Chicaj 

Mirė ru 
amfriaiis Q 

Pasiliko 
Gene, marti 
žmona Rosa 
minės, drauj 

Priklaus 
Kūnas 

bard, Illinois 
Laidotu1 

ryto bus atl 
F.lmhurst, m 
maldų bus 

Nuošird 
dalyvauu' fii 

I 

Laidotu 

[ A 

KŠIENE 
1S 

DAUKŠA 
SU 

įto Kazimiero Lie-

urie suteikė jiems 
mžino poilsio vietą-
ija Vyšniauskai 

TIEKONIUI 
jos vyra ANATO-
ŠEIMA, ir dukrą 

2424 
1102 

AS DIRGINČIAI 
[S GRIGALIŪNAI 
JUOZAPAVtČIAf 

Skaityl 

antradienis, 1984 m. spalio mėn. 2 d. I 

f A. SOPHBE E.URBIK 
STRIPEIKYTĖ 

Mayslake Village, Oakbrook, Illinois. Anksčiau gy-
joje. 
gsėjo 29 d., 1984 m., 11:37 vai. vak., sulaukus 79 m. 
imė Chicago, DUnois. 
dideliame nuliūdime 2 sūnus Jerry, marti Barbara ir 
Suzalune, 6 anūkai, 2 proanūkai, brolis Bemard su 

lien, 2 seserys Steua Stevens ir Anne Karr ir kiti gi
jai ir pažįstami. 
6 šv. Pranciškaus Tretininkų draugijai, 
pašarvotas Brust koplyčioje, 135 S. Main St., Lom-
. Lankymo valandos pirmadieni nuo 2 iki 10 vai. vak. 
irės įvyks antradienį, spalio 2 d. Iš koplyčios 9:15 vaL 
ydėta į Visitation bažnyčią, York Rd.. at Madison in 
., kurioj įvyks ged pamaldos už velionės sielą. Po pa-
nulydėta į Sv. Kazimiero liet. kapines Chicagoje. 
žiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
3se laidotuvėse. 

fuliūde: SOnfls, marčios, anūkai ir proaaukaL 

vių direktorius Brust — Tel. S29-0094. 

i. AUGUSTINUI ZIGAIČIUI 
žmoną MARLTĄ, dukras ir sūnus su šeimomis, 
„ENA BACEVTČIEXC, GENOVAITĘ MOZC-
Ę bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

ELENA ir JUSTINAS DIRGINČIAI 
EMILIJA ir JUOZAS GRIGALIŪNAI 
BRONĖ ir STASYS JUOZAPAVIČIAI 

rsburg, Florida 

EVANS-EVANAUSKAS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
(Aataciau buvę 6845 S W«tern Avenus) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
S. Kedztf Avenne, Evergraen Buk, dinois 

TEL.— 421-3000 

E U D E I K I S 
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

•AS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
QLF I I E FLNERAL HOML 

TĖVAS IR SŪNUS 

33 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
10 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

3>ONAS C LAOC ir SONOS 
LACKAWICZ 

Laidotuviy direktoriai 
West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

S Southwest Hwv., Palos Hills, IUinou 
Tel. — 974-4410 

A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių direktoriai 

1446 South 50th Avenue 
Ooero, Illinois 

Telefonas-652-100 3 

dte ir platinkite dienrašti "Drauge*. 

\ 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. spalio mėn. 2 d. 

x Sol. Marytė Bizin-
kauska i tė lapkričio 18 d. at
liks pagrindinį vaidmenį Phi-
ladelphijoje statomoje G. 

'Pucinni operoje „Suor Angeli-
ca". Sol. M. Bizinkauskaitė su 
sol. Algirdu Braziu spalio 7 d. 
3 vai. p. p. atliks programą 
„Margučio" rengiamame kon-

x Kun. Antanas Bunga iš certe. 
Bad Woerishofen, Vak. Vo
kietijos, yra atvykęs į Ameri
ką ir lanko savo pažįstamus 
ir draugus. Savo draugo Jono 
Vaitkaus iš Washingtono, D. 
C , lydimas, jis aplankė 
„Draugo" redakciją, painfor
mavo apie gyvenimą Vokieti
joje, susipažino su spaudos 
darbais. Taip pat jis aplankė 
marijonų vienuolyną ir jo vy
resniuosius. 

x Vincė Jonuškaitė-Zau-
nienė , Lietuvos operos solis
tė, šiuo metu gyvenanti San
ta Barbara , Calif., yra 
atvykusi į Chicagą ir apsisto
jusi pas daktarus Augustą ir 
Vacį Saulius. Ji dalyvavo 
„Draugo" 75-rių metų jubilie
jiniam bankete rugsėjo 30 d., 
sekmadienį, o dabar lanko sa
vo pažįstamus ir draugus. 

x Povi las Labanauskas , 
buvęs nepriklausomos Lietu
vos „Prezidento A. Smeto
nos" laivo kapitonas, vadova
vęs Amerikos Balso Pietų 
Amerikos skyriui, dirbęs taip 
pat lietuvių skyriuje, yra at
vykęs į Chicagą. Jis jau yra 
išėjęs į pensiją, bet laikosi ge
rai ir dar padeda Amerikos 
Balsui paskirais reportažais. 
Jis dalyvavo ir „Draugo" ju
biliejiniam bankete. 

x UŽ a.a. Emiliją Tarnu-
lytę-Vamauskienę, Korp! 
Giedra steigėją ir narę bus 
atnašaujamos šv. Mišios Jė
zuitų koplyčioje spalio 10 d. 9 
vai. Kviečiamos dalyvauti 
giedrininkė8 Korp! Giedra 
vi8uomenininkė8 ir kultū
rininkės. 

x R ū t a Kirkuvienė (Ka-
ra l iūnai tė) , dvejus metus va
dovavusi jūros skaučių „Neri
jos" tuntui, rugsėjo 30 d. 
Jaunimo centre įvykusioje iš
kilmingoje sueigoje tuntinin-
kės pareigas perdavė v. s. Ire
nai Regienei. Visais jūros 
skaučių reikalais kreipiamasi 
į naująją tuntininkę. 

x Spindulys" — Lemon-
to tautinių šokių šokėjų 
v i ene ta s , vadovaujamas Ra
sos Šoliūnaitės, atliks meninę 
programą Liet. Respublikonų 
Illinois lygos popietėje spalio 
21 d. Popietėje laukiama žy
mių svečių dalyvavimo, jų tar
pe Linas Kojelis, Baltųjų rū
mų pareigūnas etniniams 
reikalams, bus pagerbtas 
"Man of the year" atžymėji-
mu. Popietė vyks Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

x Buvusių Lietuvos poli
cijos tarnautojų Krivūlės 
k lubo valdybos kvietimas. 
Jūs esate kviečiami į pamal
das, kurios įvyks 1984 metais 
spalio mėnesio 7 dieną, 10:30 
vai. Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicagoje, 111. Angelų Sargų 
šventėje už žuvusius ir miru
sius policijos tarnautojus. 
Tuojau po pamaldų Anelės 
Kojak salėje. 4500 So. Tal-
man Ave., šaukiamas metinis 
narių susirinkimas, kuriame 
klubo valdyba ir revizijos ko
misija padarys pranešimą, po 
to klubo valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai ir daug ki
tų liečiančių Krivūlės veiklą 
nutarimų. Valdyba nuošir
džiai kviečia visus krivulėnus 
su šeimomis bei pažįstamais 
skaitlingai dalyvauti. 

Krivūlės klubo valdyba 
(pr). 

A R A S 
Ifc njriarw ir ta tome viso rusių 

STOKI'*. 
Su inkstu patyrimu, esam* 
ipdrausti P.its prižiūriu darbą 

ARVYDAS KIKLA 
737-1717 

x Matilda Marcinkienė yra 
šių metų Jaunimo centro me
tinės vakarienės rengimo ko
miteto pirmininkė. Jaunimo 
centro vakarienė bus gruo
džio 2 d., sekmadienį, Jauni
mo centro didžiojoje salėje. 

x Aldona Prapuolenytė 
yra Nek. Prasidėjimo seserų 
rėmėjų ruošiamos madų paro
dos Chicagoje koordinatorė ir 
vyriausia šeimininkė. Madų 
paroda bus spalio 21 d., sek
madienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

x Kun. dr. Antanas Pas 
kųs , "Asmuo ir laisvė" kny
gos autorius, dalyvaus savo 
knygos pristatyme, kuris yra 
ruošiamas spalio 26 d. Jauni
mo centro kavinėje Chica
goje. Knygos pristatymą pra
ves Marytė Srcilgaitė. Knygos 
pristatymas yra ruošiamas ry
šium su "Ateities" akademi
niu savaitgaliu. 

x Registracija į draugi-
ninkių kursus yra pratęsia
ma iki spalio 15 d. Kursai bus 
Dainavos stovykloj, Mich., 
spalio 26 — 28 dienomis. Da
lyvauti kviečiamos vyr. skau
tės, draugininkės ir tuntinin-
kės bei jų pavaduotojos. 
Registruotis pas ps. fii. Al. Li-
kanderienę, 6556 So. Talman 
Ave., Chicago. 111. 60629. 

x Onos Pranckevičiūtės 
vadovaujamus poilsio namus 
neuždarė, kaip buvo anksčiau 
skelbta, bet tik išvežė silpnes
nius ligonius ir labai senus 
žmones. 

x D a i l . L a i m o s 
Simanavičiūtės darbų paro
da vyks visą spalio mėnesį 
Gruen galerijoje, 226 W. Su-
perior St., tame pačiame pas
tate, kur yra „Galerija". Lan
kymo valandos — nuo 10 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų. 

x Dariaus — Girėno is
tor inio žygio suvenyrinė me
džiaga, didžiumai dar nema
tyta, bus proga visuomenei 
pamatyti. Jaunimo centro 
apatinėje salėje spalio 20 — 
21 d. rengiama pašto ženklų, 
medalių ir Lituanicos žygio is
torinės medžiagos paroda. Li
tuanicos originalus propeleris, 
Dariaus asmeniškas nuotrau
kų albumas, lakūnų laiškai ir 
kita reta istorinė medžiaga 
iŠ inž. E. Jasiūno, Dariaus 
— Girėno albumo autoriaus, 
rinkinių. Paroda bus atdara 
visuomenei: : šeštadienį 10 — 
7 vai. vakaro, sekmadienį 10 
— 3 vai. p. p., įėjimas visiems 

laisvas (nemokamas). Parodą 
rengia Chicagos Lietuvių Fi
latelistų draugija „Lietuva". 
Parodos rengimui vadovauja 
Juozas Zygas. 

x Pat iksl inimas. Penkta-

IŠ ARTI IR TOLI 

Su svečiais iš Švedijos ir Suomijos lėktuvų 
bendrovės „Drauge". Iš kairės: operos soi. Algis 
Grigas, Marijonų provincijolas kun. Viktoras 

Rimšelis, operos sol. Dana Stankaitytė, Stock-
holmo Filharmonijos atstovas Peter Gejler ir 
Finnair bendrovės atstovas Donald Booth. 

Nuotr. J . Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ D R A U G O " 

J U B I L I E J I N I S 
BANKETAS 

Septyniasdešimt penkeri 
metai — gražus laiko tarpas. 
Tai „Draugo" sukaktis, kai jis 
pradėjo 1909 m. liepos 12 d. ei
ti Wilkes Barre, Pa., Šie visi 
metai jam yra jubiliejiniai. 
Taigi tas jubiliejus ir buvo 
pradėtas rudenio sezono metu 
— rugsėjo 30 d. Martiniąue 
restorano salėje. 

Jau ketvirtą valandą buvo 
nemažas būrys, kuris šneku
čiavosi ir gaivinosi, o penktą 
valandą prasidėjo vakarienė, 
kai stalai buvo jau užimti ir 
salėje buvo 370 žmonių — 
tiek, kiek galėjo tilpti toje sa
lėje. 

„Draugo" renginių komite
to pirmininkė Marija Reinie
nė pradėjo trumpu žodžiu, kal
bėdama apie spaudos reikšmę 
ir apie „Draugo" spaudą — 
laikraštį ir knygas. J i pakvie- ~ £ " *""' 
tė vysk. Vincentą Brizgį su- J 

kalbėti invokaciją ir palai

minti stalus. Po to prasidėjo 
vakarienė, kurią sklandžiai 
prie stalų nešė paties restora
no padavėjos, grojant taip pat 
prie stalų vadinamai „čigo
nų" muzikai. 

Pasisotinus, buvo trumpos 
kalbos. Sveikinimo žodį tarė 
Lietuvos generalinė konsule J. 
Daužvardienė, kuri priminė 

seniai pasakytus žodžius, kad 
po 50 metų nebus jokios lietu
viškos gazetos Amerikoje". 
Jau praėjo daugiau negu 50 
metų ir spauda gvvuoja, lai
kosi ir laukiama skaitytojų. J i 
sveikino „Draugą" ir linkėjo 
jam paskelbti Lietuvos nepri
klausomybės dieną. 

Trumpą istorinį žvilgsnį 
metė žurnalistas redaktorius 
Stasys Pieža, kuris perdavęs 

pat ir idealizmą tų, kurie 
spaudoje dirba ir kalba už pa
vergtuosius. 

Vakaro vadovė M. Remienė 
priminė dalyvaujančius orga
nizacijų atstovus ar organiza
cijas, paėmusias po stalą, taip 
pat iŠ toliau atsilankiusius, 
kaip sol. Vincę Jonuškaitę-
Zaunienę iš Santa Barbara, 
Calif., Povilą Labanauską iš 
Washingtono, D. C , Povilą 
Baltį iš Havajų. 

Pabaigoje buvo traukimai 
laimingųjų bilietų, pagal ku
riuos pirmą premiją laimėjo 
P. Matiukas, antrą — Indrė 
Toliušytė, trečią — J. Pet-
kovvski iš San Jose, Calif., 
ketvirtą — L. Stasiūnienė, 
penktą — J. J . Kazakevičius 
iš Los Angeles, Calif., ir šeštą 

sveikinimus iš Šv. Kazimiero _ L. Rashinskis iš Chicagos 
kolegijos Romoje, kur nese- Jiems tuojau bus laimėjimai 

dienio laidos „Drauge" (IX.28 ! čiui širdingas ačiū 

niai buvojo, priminė, kad di
delėmis pastangomis lietuviai 
kūrė parapijas, mokyklas, 

Didelėmis pa
stangomis juos laikė ir išlai
ko dabar, kai švenčiame 

"~~" „Draugo" šią garbingą su-
x Andrius L a u k a i t i s , Le- kaktį. Priminė „Draugo" sa-

mont, 111., mūsų bendradar- vaitraštį ir dienraštį, kuriame 
bis, lankėsi „Drauge", ir ta jįs p a t s rašęs, o jaunystėje jį 
proga įteikė auką. Labai ačiū. platinęs. 

x Kun. J . Sakevičius , Kalbėjo taip pat leidėjų var-
MIC ir Stasys Kasparas, gyv. du Marijonų vienuolijos pro-
Angiijoj dalyvavo šv. Kaži- vincijolas ir Lietuvių Katali-
miero 500 metų sukakties kon- kų s p a u d o s d r a u g i j o s 

direktorius — iždininkas kun. 
Viktoras Rimšelis apie spau
dos reikšmę Lietuvos atgiji
mui, pasiruošimui nepriklau-

sių leidinių, o su redaktoriais somybei, taip pat išeivijoje 
pasidalino įvairiais įspū- pagalbai Lietuvai ir dabar žo
džiais iš kongreso ir operos, dį už tylinčius ir negalinčius 

kalbėti pavergtuosius. Jis pri-
x Vlad a s P l e č k a i t i s , minė, kad spauda net išeivijo- Artimiausioj ateity numato-

Toronto, Ont., Kanada, pratę- je turi saugotis komunistinių ma suruošti vakaronę su 
sė prenumeratą, pridėjo 22 ' pinklių ir infiltracijos, bet taip skaidrėmis iš paskutinės ke-
dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės. VI. Plečkaitį skelbia- -
me garbės prenumeratorium, 
o už mielą paramą dienraš-

grese ir Dux Magnus operoje, 
Kanadoje, iš ten atvyko į Chi
cagą, lydimi B. Kasparo lan
kėsi „Drauge", įsigijo naujau-

pasiųsti. Kiekvienam trauki
mui buvo pakviestas kitas 
žmogus. 

Pabaigoje buvo šokiai, pa
bendravimas ir draugiški po
kalbiai. „Draugas" pamatė, 
kad dar jis turi draugų ir arti
mųjų, kurie domisi sava spau
da ir jos ateitimi. 

P s . 

MOTERŲ KLUBO 
POSĖDIS 

Jaunimo centro Moterų klu
bas, vadovaujamas pirminin
kės S. Endrijonienės, rugsėjo 
17 d. susirinko pasidalinti va
saros įspūdžiais ir aptarti to
limesnę veiklą. Tiesiog trūks
ta dienų. Jau dabar vyksta 
keli renginiai tą pačia dieną. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. prof. L a d a s Bud-

r e c k a s , religinės muzikos 
kompozitorius, buvo nuvykęs į 
Los Angeles ir tarėsi su komp. 
Bronium Budriūnu dėl gies
mių šv. Kazimiero garbei iš
leidimo. Jas kartu atrinko, 
kad būtų geresnės ir lietuvių 
lengviau panaudojamos. Jis 
vyks į Romą ir ten išleis šv. 
Kazimiero giesmių leidinį su 
gaidomis. 

— Teofilė i r J u s t i n a s 
Saul ia i rugsėjo 1 d. atšventė 
savo vedybinį auksinį — 50 
metų jubiliejų. Iškilmingas šv. 
Mišias atlaikė Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, Los An
geles, Saulių draugas kun. 
Antanas Valiuška iš Phoe-
nix, Ariz. Po pamaldų puikios 
vaišės buvo T. ir J. Šaulių na
muose Vista, Calif. 

— A . a . V i n c a s 
Micevičius, 76 mėtų am
žiaus, mirė rugsėjo 7 d. Los 
Angeles, Calif. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo draugas Walter 
Maciunskas, nes velionis gi
minaičių neturėjo. 

— P i a n i s t ė s Aldonos Ke-
pa l a i t ė s koncertas buvo su
rengtas rugsėjo 16 d., sekma
dienį, Aušros Vartų parapijoje 
New Yorke. Kas mėnesį kokį 
kultūrinį ar meninį renginį 
surengia susidaręs New Yor-
ko lietuvių būrelis „Branduo
lys". Šis vienetas rūpinasi ir 
šios žymiosios pianistės kon
certu. 

— Dai l . G iedrės Žumba-
k i enės meno kūrinių paroda 
buvo rugsėjo 22 — 23 ueno-
mis Kultūros Židinio salėje 
Brooklyne, N. Y. G. Žumba-

lionės lankantis Fatimoj, 
Liurde ir kitose vietose. Va
karonė su Alg. T. Antanaičiu, 
kuris supažindins su vaikų ra
šytoju J. Minelga, įvyks 
spalio 5 d. 

Lietuvių moterų laisvalaikio 
darbų paroda irgi numatoma 
dar prieš Kalėdas. Spalio pa
baigoj bus pusryčiai Jaunimo 
centro kavinėje. 

Iš visų tokių ir panašių ren
ginių paskutiniu laiku nu
pirktas naujas šaldytuvas ir 
naujos auksinės spalvos stal
tiesės. Šis negausus moterų 
būrelis per palyginti trumpą 
laiką visai nemažai yra pada
ręs: stalus ir kėdes, indus ir 
kavai ąsočiu, baltas ir tam
siai raudonas staltieses, da
bar Šaldytuvą ir auksines 
staltieses. J i s išlaiko krautu
vėlę, kuri yra atdara sekma
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 1 
vai. p. p. ir platina virimo 
knygą. 

Pabaigai sugiedojom „II* 
giausių Metų" Prankienei, ku
ri rugsėjo mėnesio pradžioj at
šventė savo gimimo dieną. 

Al . L ikander i enė 

• y T -*z~u*Z£ JI m^*3 

d.) žinios apie „Gerojo Gany
tojo" namus pirmojo sakinio 
pradžia be korektūros klaidų 
būtų turėjusi skambėti taip: 
Juozas („Joe") Kulys, al-
dermano Aloyzo Majerczyk 
asistentas, yra gyvai susirū
pinęs padėti uždarytų „Gero
jo Ganytojo" namų vadovy
bei bei jų gyventojams iškęsti 
šiurkštų jų iškeldinimą... 

x Bruno Sedleckas, Chi
cago, 111., pratęsė prenumera
tą, grąžino lėšų telkimo lai
mėjimų šakneles su 15 dol. 
auka dienraščiui. Labai ačiū. 

x LIETUVI V FONDO va
jaus banketas bus lapkričio 17 
d. J. Centre. Programą išpil
dys ir šokiams gros dainuo
jantis vienetas iš New Yorko 
„J ina i ir t rys g in t a r a i " . 
Įnašus siųsti ir bilietus įsigy
ti galima jau dabar L. F. raš
tinėje 3001 W. 59 th Str., Chi 
cago, 111. 60629. 

(pr.). 

x Augus t inas Dumbra , 
Saginaw, Mich., mūsų rėmė
jas, pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir atsiuntė tokį laišką: 
„Po antrojo karo man atvy
kus į Ameriką, „Draugas" 
nuo pirmos dienos čia tapo 
mano geriausiu draugu, lan
kydamas mane kiekvieną die
ną per 35 metus. Pagerbda 
mas jo 75 metų sukaktį, 
siunčiu jam po 1 dol už ištar
nautus metus". Aug. Dumbrą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už gražią auką ir 
laiškutį širdingai dėkojame. 

x Sofija T e k o r i u s , India-
napolis, Ind., grąžino lėšų tel
kimo laimėjimų šakneles, pri
dėjo 15 dol. auką su laiškučiu: 
„Draugas" mums labai patin
ka, bet apgailestaujam, kad 
jis dažnai vėlai ateina". La
bai ačiū už paramą. Dėl 
„Draugo" vėlavimosi, tai kal
tas paštas, bet mes nieko ne
galime daug ką padėti, nes ne 
nuo mūsų priklauso. 

kienė yra įsigijusi magistro 
laipsnį Nprthwe8tern univer
sitete. Šiuo metu ji dėsto 
North Shore Art League ins
titute, dalyvauja įvairiose 
amerikiečių ir lietuvių paro
dose. Jos darbų yra įsigiju
sios amerikiečių meno galeri
jos. Parodą Brooklyne rengė 
ateitininkai. 

— Lietuvių fondo vajaus 
komitetą New Yorke šiuo me 
tu sudaro pirm. Lilė Milukie-
nė, ižd. Alg. Šilbajoris, A. Sa
balis, R. Cesnavičius, V. 
Matusaitienė, I. Gvildienė, V. 
Alksninis ir dr. J. Bilėnas. 
Šiuo metu renkamos aukos ir 
įnašai Lietuvių fondui. Šau
nus balius bus lapkričio 10 d. 
Kultūros Židinyje Brooklyne. 

— A. a. Jul i ja Miknevi-
č ienė-Kal ikauskai tė mirė 
rugpiūčio 17 d. Newarke, N. J. 
Palaidota iš Švč. Trejybės pa
rapijos bažnyčios Holy Cross 
kapinėse. Liko nuliūdime du 
sūnūs — vienas su šeima ir 
dukra su šeima, taip pat anū
kų ir proanūkų. Vyras per ka
rą buvo atskirtas, vėliau atsi
rado okupuotoje Lietuvoje, kur 
ir mirė. Velionė priklausė lie
tuviškoms organizacijoms. 
Mirė sulaukusi 84 metų am
žiaus. 

- - —s 
KANADOJE 

— Į Kanados Lietuvių 
medikų draugiją, Toronto 
skyrius per visuotinį susirin
kimą buvo išrinkta į valdybą 
dviem metams: dr. Mikas Va-
ladka — pirmininku, dr. Ri
mantas Karka — sekretorium 
ir dr. Antanas Kiškis — iždi
ninku. Naujoji valdyba pla
nuojanti plačiau tęsti veiklą. 
Pirmiausia norėtų įtraukti į 
draugijos narius daugiau lie
tuvių gydytojų, kurie gyvena 
Kanados įvairiose vietovėse. 
Valdyba toliau skatins Kana
dos narius palaikyti artimes
nius ryšius su Amerikos me 
dikų draugija, kuri turi 
daugiau poros šimtų narių, 
leidžia savo žurnalą "Medici
na" ir ruošia įvairius pobū
vius ir suvažiavimus. 

— J a u n i m o susipažini
mo vaka ra s . Kanados Lietu
vių dienų programoje bus ir 
jaunimo šokiai. Šokiai įvyks 
Jaunimo centre, spalio 5 4 7 
vai. vakare, 48 Dundurn S t 
N. Hamiltone. Įėjimas penki 
doleriai. Šokiams suruošti su
darytas komitetas: K. Aušro-
taitė, D. Ciparytė, R Cipary-
t ė , A. K r i v i n 8 k a i t ė , 
APleinytė, ir E. Rukšėnaitė. 
Organizatoriai kviečia visą 
jaunimą iš arti ir toli atvykti į 
"šiuos šokius ir praleisti sma
gų vakarą. Šeštadienį spalio 6 

'd. bus krepšinio, golfo ir ledo 
rutulio rungtynės. Dėl nakvy
nių ir daugiau informacijos 
prašom teirautis pas Rimą 
Šiulįtel. 416-3895-5112. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
TeL _ 776-5162 

Kasdien 9—6 vai vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

ftdiokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 S. Sėdite Aveme 

Chicago, tL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seitad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

Vytauto Didžiojo rinktinės Taut..<» £-.er.v* Tnn<> 
jime šaulių namuose M Rflkienė ir J. Indriū
nas, išbuvę Sa-ilių gąjungoje 50 metų. apdovano-

[ifranaitis. 
Vytauto D. rinktinės 

Nuotr. P . Malėtos 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorie Blvd., Strfte 364 
Oak Brook, IL 60521 
TeJ. Ofs. 825-3157 
TeL Rez. 325-6582 

Valandos pagal susitarimą 


