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ŽMOGAUS TEISES 
IR KOMU NIZMAS 

Komunistų ideologai teigia, kad žmogaus teisių kėlimas 
esanti kova tik prieš komunizmą. 

Ofcup. Lietuva. —Vilniaus ko laikydamos 
munistiškoji "Tiesa" rugpiūčio 
2 d. laidoje paskelbė istorijos 
mokslų kandidato Vyt. Kmeliau> 
•ko straipsnį, kuriame bandoma į-
rodyti okupuotos Lietuvos gyven
tojui, kad rūpinimasis žmogaus 
teisėmis yra ne kas kita, kaip ko
va prieš komunizmą. Pasak isto
riko, kapitalistams rūpi ne žmo
gaus teisės, o antikomunistinė po 
litika. Ilgame straipsnyje be kit
ko rašoma: 

"Buržuazinės propagandos 
centrai šiuo metu visame pasau
lyje labai triukšmauja dėl žmo
gaus teisių. Vienas aršiausių an
tikomunizmo ideologų, JAV pre
zidento padėjėjas nacionalinio 
saugumo klausimams Z. Bzezins-
xis teigia, jog "žmogaus teisių" 
problema turi pakeisti visą tradi
cinį antikomunizmą ir ja turi bū
ti grindžiama visa užsienio po'i- i 
tika." 

rasistinius režimus, 
fašistines jėgas, Izraelio agreso
rius ir t.t. Jungtinės Amerikos 
Valstijos tuo pačiu sutrypė ele
mentariausias milijonų tų šalių 
gyventojų žmogiškas teises. Jau 
vien tai parodo, kad demagogiš
komis kalbomis apie žmogaus 
"teises" norima dangstyti impe
rialistinių šalių kišimąsi į kitų 
Šalių vidaus reikalus, siekiama 
bet kokiomis priemonėmis išlai
kyti smurtu užgrobtas ekonomi
nes ir politines pozicijas, išsau
goti kapitalizmą, atitolinti neiš
vengiamą jo žlugimą." 

Vis kaltas Vatikano radijas 

Naudojasi disidentu talka 
"Naivu, žinoma, būtų tikėti, 

jog imperialistai, kurie napalmu 
degino Vietnamo kaimus, skati 

"Antikomunizmo ideologai pa
prastai vengia aiškiai nurodyti, 
už kokias "teises" jie kovoja. Va
tikano radijas — labai dažnai 
verkšlena, kad Tarybų Sąjungoje 
ir kitose socialistinėse šalyse ne
va "pažeidžiamos pagrindinės 
žmogaus teisės ir laisvės". Tačiau 
nė vienoje iš laidų nepasakoma, 
kokios gi pagrindinės laisvės ir 
teisės pažeidžiamos." 

Tenka priminti, kad paverg-
na Izraelio agresiją, palaiko rasis- t o s Lietuvos gyventojai puikiai 
tinius režimus Afrikoje, organiza
vo intervenciją Zaire, remia fašiz
mą Lotynų Amerikoje, staiga pa
keitė savo pažiūras. Imperializ
mo esmė nepasikeitė. Antikomu
nizmas atstovavo ir atstovauja 
pačioms reakcingiausioms mono
polistinio kapitalo jėgoms, gina 
JŲ interesus." 

Toliau skundžiamasi: "Daugu
ma buržuazijos ideologų iš esmės 
jau atsisakė mintie-;, kad socializ
mą galima panaikinti išorinių jė 
gų pagalba. Todėl kovai prieš so
cializmą niekuo nesišlykštima, 
stengiamas; panaudoti dar pasi
taikančius socialistinėse šalyse 
antivisuomeninius elementus, iš
davikus, socialistinės revoliucijos 
nuverstųjų klasių likučius Tą ats
kirų žmonių savanaudiškumą, 
nukrypimus nuo socialistinės do
rovės normų antikomunizmas ir 
stengiasi panaudoti kovai prieš 
socializmą." 

"Triukšmu dėl "žmogaus tei
sių" antikomunizmas stengiasi 
sumažinti sparčiai didėjančią so
cializmo įtaką visame pasaulyje". 

Amerika sutrypusi teises 
"Kapitalistiniame pasaulyje vis 

labiau aštrėja ekonominiai, soci
aliniai ir politiniai prieštaravi
mai. Bet kaip' galima įtvirtint 
žmogaus teises, jeigu nepanaiki
nami išnaudotojiškos santvarkos 
— kapitalizmo —pagrindai. Tai
gi antikomunistų kalbos apie žmo
gaus teisių gynimą ir jų įtvirtini
mą kapitalizmo sąlygomis visada 
lieka tik gražiais žodžiais. 

JAV imperializmas labai norė
tų būti visu pripažintu "pasaulio 
tvarkdariu". Gražiomis kalbomis 
apie "žmogaus teisių" gynimą jis 
dangsto savo agresyvią politiką. 
Teikdamos ginklus ir visaip pa-

KALENDORHJS 

Rugpiūčio 15 d.: Tarcizijus, 
Kimbanija, Utenis, Augilė. 

Rugpiūčio 16 d.: Rokas, Šerė
ną, Butvydas, Alvitą. 

Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:51. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse karšta 
ir tvanku. Temperatūra per 90 
laipsnių. 

žino kaip tos teisės paneigiamos, 
o jei kas primiršta tai primena tas 
pats Vatikano radijas. Pagaliau vi
sa Lietuva žino apie nuteistuo
sius Gajauską, Petkų, Sadūnaitę ir 
kitus asmenis, žino apie moki
nių persekiojimus, apie neleidi
mą gauti iš užsienio knygų ir kt. 
Tokiais straipsniais norima, kad 
pavergtos Lietuvos gyventojai už
mirštų savo vergiją, tačiau nieko 
nebegalima įtikinti, kad žmo
gaus teisių gynimas nėra paverg
to žmogaus gynimas. 

Palestiniečių tarpusavio 
karas 

Beirut. — Sprogusi bomba vie
name pastate pareikalavo 98 pa
lestiniečių gyvybių. Palestinos iš
laisvinimo frontas veda tarpusa
vio labai arabams daug kainuo
jantį karą. Sprogime yra dingu
siu, kurie manoma gali būti pa
laidoti pastato -griuvėsiuose. Su
žeista 88 asmenys. Ilgi ginčai 
tarp dviejų palestiniečių grupių 
šįmet prasiveržė teroristiniais 
veiksmais ir abi grupės tarp sa
vų kovoja, Izraeliui labai džiau
giantis. 

Vėl naujos 
viensėdijos 

Tel Aviv. — Izraelio kabine
tas prieš mėnesį nutarė pastaty
ti dar penkias viensėdijas Vaka
rų krante. Ginčijamose žemėse 
žydai ir toliau kuriasi. 

Aukštesnis kraujo 
spaudimas 

Washingtonas. — Krašto avia
cijos administracija skelbia, kad 
dėl didelio įtempimo aukštą krau
jo spaudimą turi lėktuvų contro-
lieriai. Bet penkerių metų studi
jos rodo, kad nėra, kaip buvo tei
giama, jog jie turi išskirtinai dau
giau skrandyje žaizdų, psichinių 
ar kitų ryšium su įtempimu su
sijusių problemų. Tyrimus atliko 
Bostono universiteto medicinos 
fakultetas su federalinės aviaci
jos administracijos (FAA) žinia. 

Parduota daug 
automašinų 

Detroit. — General Motors 
bendrovės vadovybė skelbia, kad 
šįmet parduota rekordinis au
tomobilių ir sunkvežimių skai-
čius,viso 15.4 mil. vienetų. 

Inž. Bronius Nainys, buvęs PLB pirmininkas, perduoda pareigas nau
jam PLB pirmininkui inž. Vytautui Kamantui. Pareigų perėmimas įvyko 
Jaunimo centro kavinėje rugpiūčio 6 d. N-uotr. J. Kuprio 

KELIONE PO KREMLIAUS 
SATRAPIJAS 

Stockholmas. — Latvių laik-
| raščio "Latvija" korespondentas 
Augustas aprašo savo kelionę po 
socialistiškus Rytų Europos kraš
tus. Korespondentas rašo: "Per
žengėme sieną tarp laisvojo pa
saulio ir komunistinę despotiją, 
liniją, kur susidmia dvi skirtin
gos politinės santvarkos ir dvi 
priešingos pasaulinės pažiūros. 
Užnugaryje pasilieka žmogaus 
teisių valstybės, įvažiuojame į 
kompartijų nerib.-.tos valdžios im
periją. Mus tuoj apsupa kita at-

ta, tai stipriai išvystyta oficialio
ji propaganda ir dezinformacija. 
Taip rusų gidė Rytų Berlyne 
mums paiakojo, kad Rytų Vokie
tijos vėliava simbolizuoja "perėją 
nuo juodos fašizmo nakties krau
ju apšlakstytas į komunizmo auk
sinę saulę". Berlyno mūras pa
statytas kad pinigas negalėtų 
plaukti iš Rytų į Vakarus ir t.p. 

Iš visų satelitų kraštų aukš
čiausias gyvenimo lygis yra Veng-

VOKIETIJOS IR MASKVOS 
DRAUGYSTE 

mosfera, mes atsiduriame kitoje Bulgarijoje. Vengri: ^56 m. raa 1922 m. Rapallo sutartis ir 

OLIMPIADA IR SUPUVUSI ŽUVIS 

rijoje. Blogesnės gyvenimo sąly
gos yra jaučiamos Rumunijoje ir 

Detroitas. — "The Detroit 
News" laikraštis liepos 28 d. lai
doje paskelbė straipsnį, pavadin
tą "Veidmainystės 1980 m. olim
piadoj". Ilgesniame rašinyje ko-
lumnistas David Edene klausia, 
kad tūkstančiai plos besirungian-
tiems sportininkams, o kas plos 
tiems, kurie yra koncentracijos 
stovyklose, valgo sušalusius ko
pūstus ir supuvusią žuvį. Milijo
nai domisis olimpiniais žaidi
mais, o tik saujelė tesidomi žmo
gaus teisėmis. Disidentų teismų 
metu televizijos tinklas NBC rū
pinosi sporto rungtynių perdavi
mu. Kolumnistas primena Simą 
Kudirką ir jo įspėjimą, kad Ame
rika nesupranta kas yra laisvė. 
Amerikos pramonė, alus ir kitos 

reklamos padės Sovietų politikai. 
Televizijos tinklas jau pardavė 
80 proc. reikiamų skelbimų laiko. 
Puikiame straipsnyje iškeliama, 
kad televizija perduos reklamą ir 
mums geriant koka-kolą, kiti Si
bire valgys sušalusius kopūstus 
ir supuvusią žuvį. 

Pagražina Brežneve 
Maskva. —Užsienio korespon 

dentai Maskvoje pranešė, kad so
vietų laikraščiai pradėjo retušuo
ti Brežnevo fotografijas. Jei anks
čiau iš fotografijų būdavo išima
ma Brežnevo vis didėjanti plikė 
ir ausin įkištas aparatas, tai da
bar retušuojamas ir dvigubas 
Brežnevo pagurklis. 

Vakarų Vokietijos spauda stipriai kritikuoja jų valstybės vadų puose
lėjamą detentę s-u Sovietais, kuri čia vadinama "Rylų politikos" (Ost-
politik) vardu. Svarbiausias jos punktas — 1970 m. sutartis su Sovie
tais, čia matome buvusį kanclerį W. Brandtą (antras iš dešinės), kai jį 
priėmė Maskvoje L. Brežnevas 

aplinkoje tarp kitų paniurusių iš
vaizdų žmonių. 

Pirmiausia ką pamatome iš 
"socialistinio pasaulio" yra rau
doni plakatai, kurie garbina vi
sų gudriausią ir galingiausią 
kompartiją ir savo šūkiais riša 
ją su tautos masėmis, taigi iŠ 
tikrųjų pažemina ir pajuokia tau
tą. Pav. "Partijos žodžiui galima 
pasitikėti. Su tauta apie tautą — 
tai virsta tikrove"... Tokiais šū
kiais pilna visa Rytų Vokietija, o 
Čekoslovakijoje net akis veria ne
apykantos kupinas plakatas "Gar
bė išlaisvintojams-" 

Visų pirma, ką patyrėme per
žengę sieną — tai griežta kontro
lė. Visi dokumentai kruopščiai 
patikrinami ir muitinė konfis
kuoja visus Vakarų žurnalus bei 
laikraščius. Matyti, režimas pa
niškai bijo laisvojo pasaulio įta
kos. Ši kontrolė pasikartoja prie 
kiekvienos sienos perėjimo. Pasi
keičia tik kontrolerių uniformos, 
bet visas jų farsas visur kone vie
nodas. Bet išvažiuojant iš Krem
liaus satrapijų į laisvąjį pasaulį 
kontrolė įgauna griežtesnes for
mas. Taip pav. miegamuose va
gonuose keliautojai naktį įžūliai 
išprašomi iš apatinių lovų, kad 
po jais ieškotų pasislėpusių pa
bėgėliu iš "socialistinio rojaus". 
Komunistinis režimas bijo ne 
vien laisvėje spausdinto žodžio. 
Visa tauta yra įbauginta ir žmo
nės bijo laisvai kalbėti su sveti
mais. Rytų Vokietijos "tautos ar
mijos" atstovai net "nežinojo" 
pasakyti didesnių miestų pavadi
nimas, per kyriuos ėjo traukinys. 

Jei informacija greižtai apribo-

Britai statys kinams 
kasyklas 

Londonas. — Britai sudarė mi
lijonų dolerių sutartį įruošti Ki
nijoj dvi anglių kasyklas. Visi tie 
įrengimai kainuosią apie 380 
mil. dol. Kinai vis labiau jieško 
prekybos ryšių su Vakarų vals
tybėmis ir visa tai iššaukia So
vietų Rusijos išpuolius prieš Pe
kiną. 

sukilimas rusams kainavo šim
tus tankų ir žuvusių, tačiau 1968 

YVashingtonas. — Kolumnistai 
Evans ir N'ovak, dažnai kritikuo
dami prezidento Carterio užsie
nio politiką, kaltina JAV vyriau
sybę svyravimu ir konkretumo sto
ka. Dėl šitokios Washingtono po
litikos iškyla gan pavojingas ga
limumas, kad kairieji V. Vokieti
jos socialdemokratai pradės ieš
koti glaudesnių ryšių su Maskva. 

V. Vokietijoje kairieji politikai, 
kurių priekyje stovi vokiečių so
cialdemokratų generalinis sekre
torius Egon Bahr, seniai teigia, 
kad bet koks ateities abiejų Vo
kietijų suvienijimas gali įvykti 
tik su Sovietų Sąjungos pritari
mu. Šį pavasarį Bahr ilgai vie
šėjo pas Brežnevą. Grįžęs jis įro
dinėjo, kad ateityje Europos so
cializmui teks ieškoti bendro po
litinio pagrindo su sovietų komu
nizmu. Kairieji socialdemokratai 
vokiečių partijoje sudaro apie 
trečdalį visų narių. Jie tvirtina, 
kad V. Vokietijai pasitraukus iš 
Nato ir paskelbus neutralumą, 
galima būtų siekti Sovietų Rusijos 
draugiškumo ir garantijų prieš 
agresiją, o po to galėtų sekti 
abiejų Vokietijos dalių sujun-

'gimas. 

Nepakeliamas smūgis 

Istorijoje jau yra buvęs ne vie
nas kartas, kada Berlynas ir 
Maskva susitardavo. Prisimena-

priešingi Bahr sparno vokiečiai 
politikai. Prezidentas Carteris, 
nutardamas neutroninių ginklų 
negaminti, parėmė ne Schmidtą, 
bet jo kritiką Bahrą. 

Visiems aišku, kad Bonnos ir 
Maskvos suartėjimas būtų Vaka
rams nepakeliamas smūgis. Nors 
šiuo metu kairiųjų socialdemo
kratų politikai Vokietijoje yra 
aiškioje mažumoje, prezidento 
Carterio administracijos politi
kos nepastovumas, neaiškumas ir 
svyravimas gali kairiųjų jėgas su-

1 stiprinti. 

Molotovo-Ribentropo paktas. So 
eialdemokrato Egon Bahro tvirti

ni, invazija į Čekoslovakiją buvojnimą, kad Vokietijos sujungimo 
tik karo manevras. Nors Buda- į Mausimą gali išspręsti ne Wa-

] shmgtonas. bet Maskva, dažnai 
pateisina neaiški Washingtono 
politika. Vokietijos kancleris, 

pešte dar vietomis matomi kulkų 
apgadinti namų fasadai, tačiau 
ten daugiau važiuoja turistai iš 
kitų satelitinių kraštų. 

(AT.) 

nuosaikus socialdemokratas Hel-
mut Schmidt, rėmė neutroninių 
ginklų gaminimą, kuriam buvo 

Saudi Arabijoj draudžiamas alkoholis, čia matyt viešai plakamas pasigėręs 
arabas. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
—Londone gyventojų mažėja. 

Prieš antrąjį pašau!:nį karą jame 
gyveno 8.5 mil. žmonių, o dabar 
mažiau negu 7 mil. 

— Amerikoje šiais metais bus 
rekordinis kukurūzų derlius. Nu
matoma gauti 6.5 bil. bušelių. 

— Amerikon importuojama va 
rio kvotą 300,000 tonų\ metams 
rekomenduoja JAV Tarptautinė 
Prekybos komisiia. Carteris tu
rės per porą mėnesių šį pasiūly
mą priimti ar atmesti. 

— Santa Barbara, Calif. mies
te buvo just; nedidelis žemės 
drebėjimas. Apie 50 asmenų ne
pavojingai sužeista. Iškrito vieto
mis langai, kelia- kai kur užvers
ti uolienomis. 

— Sovietų Rusija paskelbė, kad 
Japonijos ir Kinijos pasirašyta 
draugystės sutartis yra nukreip
ta prieš Masfcvą ir sudarė pavojų 
Azijai. 

—Iš Kubos į Ameriką praėju
sį sekmadienį pradėjo plaukti a-
merikietė Dinna Nyad. Ją išly
dėjo keli oficialūs Kubos asmen-
nys. 

—Frankfurte, Vokietijoj, įvy
ko susirėmimas tarp naujųjų na
cių ir kairiųjų grupių. Sulaikyta 
40 asmenų. 

—Alfred Atherton sekmadie
nį grįžo iš Vidurinių Rytų į Ame
riką, kur kalbėjosi Izraelio ir ara
bų reikalais. Vadinamoji taikos 
misijoje išbuvo tris savaites. 

Streikas gali užsitęsti 
Nem Yorkas. — N'ew Yorko 

spaustuvininkų unijos prez. Ke-
nnedy pareiškė, kad streikas gali 
ilgai tęstis. Streikas palietė " \>w 
York Times". "Daily News" ir 
"Post" laikraščius. Neatrodo, 
kad susitarimas bus greitai pa
siektas. 

Vis neužmiršta 
Bražinsku 

Maskva. — Komunistiniai 
laikraščiai paskelbė Tasso prane
šimą apie septynių valstybių įvy
kusį susitarimą Bonnoje kovai su 
oro piratais. Ta proga Tassas, ku
rio žinią persispausdino ir komu
nistinė "Tiesa" rašo: "Jungtinių 
Amerikos Valstijų oficialus atsto
vas spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Jungtinės Valstijos 
kartu su šešiais partneriais da
bar imasi priemonių, kuriomis sie 
kiama užtikrinti kitų pasaulio ša
lių paramą rezoliucijai. Jis papa
sakojo, kokių priemonių ir ko
kiais atvejais bus imtasi nuvarius 
lėktuvus, taip pat kokių sankcijų 
ketina imtis septynios Vakarų ša
lys. 

Ryšium su tuo jam buvo už
duotas kalusimas, kaip suderinti 
rezoliuciją su praktine Jungtinių 
Amerikos Valstijų, kurios atsisa
ko įvykdyti Tarybų Sąjungos rei
kalavimą išduoti tėvą ir sūnų 
Bražinskus, politika. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
oficialaus atstovo atsakymas bu
vo, švelniai tariant, keistas. Jis 
pareiškė, kad šiam tarptautinio 
oro piratiškumo atvejui negali
ma pritaikyti Bonnos rezoliuci
jos. 

Iš jo atsakymų taip pat gali
ma suprasti, kad septynetas Va
karu Šalių aiškiai ketina pasisa
vinti tarptautinio policininko ir 
viesvaldžio teisėjo funkcijas lėk
tuvų grobimo ir kitų tarptautinio 
terorizmo aktų atžvilgiu. Iš vis
ko sprendžiant, jis rengiasi pla
čiai taikyti sankcijas vienašale 
tvarka ir savo nuošiūra prieš 
Vakarams neįtinkančias šalis, 
remdamasis tik savo interesias", 
baigia straipsnį Tassas, nepaten
kintas septynių susitarimu Bonno
je. 

Perrinko mere 

Clevelandas. — Daug kontro-
i versijų sukėlęs jauniausias Ameri
koj Clevelando miesto meras De-
nnis Kucbinich, buvo perinktas 
maža balsų dauguma. Jis buvo 
ankščiau išrinktas miesto meru, 
tačiau nepatenkinti surinko rei
kiamą parašų skaičių, kad būtu 
mero nauji rinkimai, tačiau me
ras vėl laimėjo. Kadangi laimėjo 
mažu rezultatu, balsai bus per
skaičiuoti. 

Gamins paštui 
sunkvežimius 

Soudvfield, Mich. — Ameri
can Motors b-vė gavo užsakymą 
iš JAV pašto valdybos pagamin
ti lengv; sunkvežimių. Bus pa
gaminta 6,220 mašinų už 29 mil. 
dol. Automašinos bu% gamina
mos South Bend, Ind., AM įmo
nėse. 



1 KELIAS I SVEIKATĄ 
VESEftGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

~ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
dDOLIS l SVEE8.ATA. 1601 Weat Garfield Blvd.. Cktego, DL 60636 

Telefoną FR 6-6429 

ŠERDIES IR SKRANDŽIO NEGEROVES 

Mediciniška istorija pade
da atskirti, kada širdis, o 
kada skrandis sukelia 
skausmus. 

Dr. Rudolf Gunnar 
* t. 

Krūtinės skausmus gali sukelti 
širdies kraujagyslių sklerorė ir 
kitos širdies ligos, o taip pat ir 
viršutinės virškinimo kanalo da
lies susirgimai. Skausmai, minėtų 
dviejų organų sukelti, gali būti 
toje pačioje vietoje — krūtinėje, 

gerovių. Taip pat dėl minėtų 
abiejų priežasčių skausmai gali 
atsirasti pavalgius, po didelės 
įtampos, ar po darbo, reikalaujan
čio vienodo vienos rūšies raume
nų įtempimo. Diagnozė tuo dar 
pasunkėja, kad abiejų priežas
čių sukelti skausmai palengvėja 
paėmus nitrogliceriną. 

Gydytojas įtaria širdies sune
galavimą minėtais po krūtinkau
liu skausmų atvejais, kai tie skaus
mai persiduoda (įradijuoja) į bet 

DRAUGAS, antradienis, rugpiūčio mėn. 15 d. I turi ne vieną, o keletą negerovių 
| kartu. Jis tvirtino, kad atvykstan
čiųjų su krūtinės skausmais i li
goninės priimamąjį apie 72 proc 
turi širdies kraujagyslių nepa
kankamumą — sklerozę (ische-
mic heart disease), bet dar net 
14 proc. tų pacientų turi ir vir
šutinio virškinimo kanalo susir
gimus. 

Dažniausia krūtinės anginai 
panašius skausmus krūtinėje su
kelia iš virškinimo kanalo nege
rovių — atsiliejhnas skrandžio 
sunkos į stemplę (gastroesopha-
geal reflux). Kai skrandžio rūgš
tus turinys atsilieja į stemplę, tada 
gaunas stemplės sienelės suerzi
nimas — jis sukelia skausmus po 
krūtinkauliu panašius į anginos 
pectoris skausmus. Už tai visi rie
būs asmenys suliesėkite. Miegoki
te pusiau sėdomis. Valgykite 
ne perdaug. Negerkite nieko po 
5 valandos po pietų. Bėkite iš ta
vernų prieš penkias po pietų. 
Tada mažiau skrandis bus apsun 
kintas mažiau bus progos skran
džio turiniui — sunkai su maistu 
atsilieti į stemplę. Tada tos rūšies 
skausmų krūtinėje rečiau pasi
taikys. Taip pat tokie storuliai 
neturėtų varžyti savo vidurių 
diržais. O moterys su jūsų gorse-

15 MOŠŲ MOKYKLŲ ISTORIJOS 
Mokytojų kuisai vokiečių okupacijos metu 

JONAS BERNOTAS 1 

jie gali būti taip pat vienodo po- į kurios rankos alkūnę — elbow, 
budžio. Patyręs gydytojas tiks-1 ar į ranką kiek aukščiau riešo sa
liai diagnozuoja, remdamasis me-į nario (wrist). Taip pat širdies su 

Nors Pirmasis pasaulinis ka
ras prasidėjo 1914 m., bet ru
sus i i Lietuvos išstūmė vokie
čiai tik 1915 m., ir jie Lietuvą 
buvo okupavę iki 1918 metų, 
kol Lietuvą, 1918 metų vasario 
16 d. Lietuvos Taryba su dr. 
Jonu Basanavičium priešakyje 
Vilniuje paskelbė Laisva, Nepri
klausoma valstybe. Lietuvos 
Taryba susidėjo is 20 žmonių. 

Tačiau, kad ir buvo tuomet 
paskelbta Lietuvos Nepriklau
somybė, bet 1918 m. Lietuvoje 
šeimininkavo dar ir vokiečiai. 

diciniška istorija, atsekta iš pa-
paties paciento, na, žinoma, ir 
atKkęs reikiamus tyrimus. Už tai 
pacientas jau dabar kiekvienas 
turi mokytis reikiamai gydytojui 
atsakyti į jo pateiktus klausimus 
krūtinės skausmų atveju. 

Neseniai Las Vegas vietovėje 
įvyko metinis susirinkimas šio 
krašto virškinimo kanalo negero
vių žinovų (American Gastro-
enterological Association). Jame 
Cook apskrities ligoninės auklė
tinis, dabartinis Loyolos univer
siteto širdies ligų skyriaus vedė
jas gyd. Rolf Gunnar, pranešė 
minėtą tiesą. 

Skausmai krūtinėje persiduoda 
į kaklą ir žandikaulius 

— ••Širdies negerovės gali būti įvai
rios, kurios pasireiškia krūtinės 
skausmais (angina pectoris); iš 
jų paminėtinos: širdies krauja
gyslių sklerozė — susiaurėjimas 
(Ischemic heart disease), širdies 
raumenų susilpimas (hypertro-
phic obstructive cardiomyopathy) 
ir aštrus perikarditas. Jos gali su
kelti krūtinėje skausmus, pana
šius į krūtinės anginos atveju at
sirandančius. Tokio pat pobū
džio toje pat vietoje gali būti su-

• kelti skausmai visai ne širdies ne
gerovių, bet, sakysim, stemplės 

: (esophagus) susirgimo. Todėl la
bai reikia žiūrėti, kad nesumai
šius- tų visai skirtingų vietų nege
roves. Nuo tokio nesumaišymo 
priklausys paciento gerovė ir gy
dytojo pasitenkinimas. 

Po krūtinkauliu atsiradę skaus
mai veržiančio bei spaudžiančio 
pobūdžio gali pereiti į kaklą bei 
žandikaulius, gali atsirasti dėl 
širdies ir stemplės negerovių. Pa
vadinimus tokių skausmų ang
liškai išmokime kiekvienas, kitaip 
nesusikalbėsime su lietuviškai ne-
tarbančiu gydytoju. O susikalbė
ti su juo ar nesusikalbėti žmoniš
kai yra tas pats, kaip gauti tinka-

negalavimą minėtais atvejais nu
rodo šie negerumai: kvapo trū
kumas (dyspnea), ilgo skausmo 
sukeltas nuovargis (fatigue), nuo 
latinis atsiradimas skausmo po 
mankštos, darbo ar nuovargio. 
Kai pacientas gavęs krūtinėje 
skausmus turi ar turėjo savo šei
moje stiprius širdies ligonius — 
įtarimas didėja, kad ir jo kruti 
nės 
vės sukelti 

tais 
rančiais — tvarkykitės. Storuliai '^ėl 

» v . ^ - , — .. , k o 1 l'ie suliesės turėtų nesilanks-
skausmai esti širdies negero- Wi — tada mažiau progos bus 

skrandžio turiniui atsilieti į stem
plę. 

Dar ir virškinimo kanalo pu
sės krūtinės skausmai atsiranda 
dėl šių negerovių: nenormali j 
(atbuloji peristaltika), judėjimas 
skrandžio bei stemplės sienelių. 
Todėl venkime persigėrimo svai
galais ir kitais niekais bei rūky
mo: vėmimas sukelti gali negero
ves stemplėje ir dėl to gali gau
tis skausmai krūtinėje po kruti -
kauliu. Trūkusi skrandyje žaizda 
ar stemplės plyšimas gali sukelti 
į anginą panašius krūtinės skaus
mus. 

Daugiau į virškinimo kanalo 
negerovių sukeltus krūtinėje 
skausmus nurodo šios negerovės: 
krūtinės skausmai keičiant kūno 
padėtį; skausmai atsiradę paval
gius; su skausmais einąs vėmimas 
bei sunkumas ryti. Taip pat į 
virškinimo negerovių sukeltus 
krūtinės skausmus nurodo krūti
nėje skausmų buvimas neturin
čių ryšių su žmogaus nuvargi-
mu — mankšta bei raumeniniu 
įsitempimu. 

Loyolos universiteto gastroen-
terologinio skyriaus vedėjas gyd. 
Martin Durkin tvirtina, kad stem 
plės negeroves turintieji žmonės 

kartais pasitaikantį ar 

Pažymėtina, kad tada Marijam
polėje veikė 6 mėn., vokiečių 
įsteigti, mokytojų kursai. (Leh-
rer Bildungs kursus). Jie buvo 
įsteigti 1917 metų lapkričio 15 
d. ir veikė iki 1916 metų gegu
žės 15 d. 

Tiesa, po šių kursų buvo dar 
tokie mokytojų kursai, kurie 
veikė jau 1918 metų vasarą ir
gi, rodos, 6 mėnesių. 

J tuos kursus buvo sukviesti 
visi tie jaunuoliai, kurie buvo 

jus širšėms panašias d a - | P r a d * f e mokslą, bet negalėjo 
1 "" karo jo tęsti. Pvz., daug 

risis ar mokyklų direktoriais. 
Taip ir buvo: Pijus Natkevi
čius ir Jerumbavičius buvo Ma
rijampolės apskrities prad. mo
kyklų inspektoriai. 

Kursai vyko Marijampolės Į I 
gimnazijos rūmuose, antrame : 
aukšte. Vienose klasėse buvo S 
pamokos, o kitose mokiniai gy
veno ir mokydavosi, o dar kito
se, — pačiame pietiniame gale, 
— kur rusų laikais buvo cerk
vė ir biblioteka, ten mokiniai 5 
miegodavo. 

Valgyti virdavo virtuvėje prie 
direktoriaus buto. Rytą duoda
vo arbatos ar kavos, o pietums 
sriubos su mėsos gabalais, o 
kai kada būdavo tik daržovių 
arba kruopų sriuba. 

Koridoriuje buvo pakabintos 
mažos spintelės, į kurias kiek
vienas mokinys susidėdavo gau
tą savo duoną ir kitą maistą. 
Spynelę turėdavo turėti pats 
mokinys. Mokinys turėdavo 
turėti ir indelį, į kurį virėjas 
jam įpildavo kavos ar sriubos. 

Kursuose mokytojai buvo 
keturi: kursų vedėjas — in-
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Lietuvio sodybos užkandinėje — 
gardžiuojas Linda A. Bendoraitienė. 

Nuotr. M. Nagio 

m 
jų seminarijos ir Mariampolės 
gimnazijos su jų administracija 
išemigravo į Rusiją — Vorone
žą, Tambovą ir kitus miestus. 
Tačiau dalis tiek Veiverių mo
kytojų seminarijos, tiek Mari
jampolės gimnazijos mokinių 
liko ir po vokiečiais. 

Dar vokiečiai buvo įsteigę 
trumpalaikius kursus ir baigu
siems Veiverių Mokytojų semi
nariją ir jie turėjo juose pabū
ti, kaip Bronius Sirutis, Pijus 
Natkevičius, Bronius Akelis, 
Jerumbavičius ir kiti. Šiuos 
cenzuotus mokytojus vokiečiai 
buvo pasaukę į kursus, nes gal
vojo padaryti juos inspekto-

ku, 1917 metų rudenį pradėjo vą nuo priešų, — tiek šių kursų 
organizuotis ir Marijampolės, dalyviai, tiek šios besikunan-
gimnazija, kuri buvo pavadinta! čios gimnazijos vyresnių klasių 
"Žiburio" gimnazija, o vėliau, mokiniai ir kiti stojo į kariuo-
kaip žinome, išaugusi į didžiulę menę, negailėdami net savo gy-
Marijampolės Rygiškių Jonolvybės. ' " **' 
gimnaziją. 

Tačiau Lietuvos vyriausybei 

Širdies negerovės nustatymas 
Širdies kilmės krūtinėje skaus

mai nustatomi surinkus iš paci
ento medicinišką istoriją ir jį ap
žiūrėjus, tinkamus tyrimus atlikus. 
Šeimos narių mediciniška istori
ja labai padeda tikros diagnozės 
nustatymui. Todėl kiekvienas jau 
dabar susipažinkime su savo šei
mos narių (kraujo giminystė) 
praeitomis ir dabar turimomis 
negerovėmis, ypač širdį liečian
čiomis. Suradimui susiaurėjusios 
ar susiaurėjusių širdies raumens Į I a u c , a 

o k s l e i v V a "veiveriu l ! w i w £ I spektorius Kairys, kuris dėstė 
1 matematiką; labai mėgo greitą 

skaičiavimą atmintinai, ypač 
trumpmenomis; mokytojas Ku
raitis dėstė istoriją ir geografi
ją bei tų dalykų metodiką; mo
kytojas Rimkus dėstė lietuvių 
kalbą h* jos metodiką. Taip 
pat jo pamokose kursų klausy
tojai vesdavo praktikos pamo
kas. Ketvirtasis buvo vokiečių 
kalbos mokytojas Bewersdor-
fas. Jis buvo ir Marijampolės 
apskrities, okupacijos metu, 
inspektorius. 

Pirmieji trys buvo kilę iš 
Rytprūsių — Mažosios Lietuvos 
Kaip matome, jų ir lietuviškos 
pavardės, jie ir kalbėjo gana 
gražiai lietuviškai, tik su vo
kišku akcentu Pastarasis, Be-
wersdorf as, buvo tikras vokie
t i s 

Pažymėtina, kad gimnazijos 
rūmuose, kur vyko mokytojų 
kursai, pirmame aukšte tuo lai-

paskelbus atsišaukimą, kviečian
tį savanoriais stoti ginti Lietu-

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pateški Bd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LTJ 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

kraujagyslių (arterijų), kitaifc, j chroniškai pasireiškiantį į spau 
sakant susekinui isenemic heart 
disease, parodomas tyrimas vadi
namas Thalium — 201 scinti-
graphy. Dar daromas kartais la
bai specialus tyrimas: pacientui 
suleidžiamas kateteris širdies krau-
jagyslėn (coronary sinus) ir su 

mą gydymą, ar takiojo niekada j renkamas kraujas ištyrimui šir
dies raumenyse esamo lactate nesulaukti. Taip labai dažnai at

sitinka dažnam lietuviui. Mat, 
mediciniškos istorijos surinkimas 
priklauso nuo paciento sugebėji
mo tinkamai išsireikšti, medici
niškai aptariant savo nusiskundi
mus. Todėl čia ir mokykimės pa
dėti sau —tada tik gydytojas ge
riau pajėgs talkinti savam paci
entui. Dabar labai dažnai gydy
tojas užrašo ligoninės dokumen
tuose, kad pacientas yra menkai 
sukalbamas mediciniškai (poor 
historian) — tuomi jis save patei
sina dėl menko mediciniškos is
torijos surinkimo. O gerai surink
ta iš paciento ligos istorija lai
duoja 50 proc. tikrą diagnozės nu
statymą. Tad nebūkime apsilei
dėliais, vien gydytojui viską pa
vesdami — kaip iki šiol visus 
darbus Dievui pavesdavome, o sa
vo pareigose kaip žmonės labai 
apsileisdavome. Pažiūrėkime savo 
krūtinės skausmus, kad pajėgtu
me gydytojui kuo tiksliau atpasa
koti jų pobūdį. 

Kaip minėta, po krūtinkauliu 
skausmus gali sukelti tiek širdis, 
tiek stemplė. Taip pat tų po krū
tinkauliu gautų skausmų perėji
mas i kaklą bei žandikaulius gali 

dimą panašų skausmą po krūtin
kauliu. Tokiais atvejais reikia at
likti dvejopas tyrimas: stemplės 
judesių nustatymas (esophageal 
motor function) ir skrandžio tu-

kių pacientų, kurie neturi skran
džio turinio atsiliejimo, o darant 
minėta, tyrimą jaučia skausmus 
krūtinėje. 

Radiologiniai tyrimai taip pat 
padeda stemplės negeroves susek
ti. Tais atvejais susekama stemp 
lės kūno judesiai, stemplės užde
gimas, žaizdos bei randai ar 
stemplės plyšimas. Pirmiausia iš 
visų tyrimų atliekamas rentge
no tyrimas. Po to daroma esopha-
goscopija su specialiu aparatu 
(gastroscopu). Tik po tų dviejų 
tyrimų, atliekami visi kiti aukš
čiau minėtieji. 

Išvada. Gana mums gyvent 
,praeito šimtmečio nuotaikomis, 
mėginant tvarkyti šiandienines 
savo širdies ir virškinimo kanalo 
negeroves. Išvengimui klaidų ir 
didelio dėl to besireiškiančio ne-

Val 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar»juette Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveniu-. 
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2*70. 

Rezid. tel. WAlbroofc 5-3048. 

K a z i o B a r a u s k o 
B "Draugo" Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
aaspauadkiU knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. tam. Kazimieras Barauskas 

paraiė kelis slmtua pamokslų po
puliariam "Draugo"' skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboe rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius, V. Bagdanavičras laido
jant velioni sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne 

. domino kaip religinio. Jis juos ra-
gerumo, visi stenkimės visokerio-: lydavo labai atsidėjęs ir giliai su-

kiekio, pacientui judant. 
Daugeliui dabar jau žinomas 

širdies nuvarginimas ir po to pa
kartotinas elektrokardiogramos 
darymas (stress tęst), paprastai, 
padeda širdies paslėptos negero
vės suradimui, bet moteriškėms 
toks širdies nuvarginimas ir elek 
trokardiogramos po to darymas 
duoda labai daug klaidingų nu
rodymų j širdies ligą (falše — 
positive), taip, kad moteriškėms 
toks tyrimas išskyrimui širdies 
negerovėms mažai padeda. Mat, 
paskatinimas taip vadinamos me
džiagos ergonovine gali sukelti 
širdies arterijų susitraukimą 
(spazmą). Už tai širdies krauja
gyslių rentgeno nuotraukos (co
ronary angiography) gerai pade
da diagnozuoti kraujagyslių skle
rozę. Todėl toks tų kraujagys
lių tyrimas atliktinas ne vin tik 
ruošiantis pacientą operuoti dėl 
širdies kraujagyslių pagerinimo. 

Viena bėda ne bėda 

Profesorius John Hopkis uni
versitete, Baltimorėje, gyd. Tho-
mas Hendrix minėtame susirin
kime tvirtino, kad krūtinės skaus
mų tikroji priežastis susekti daro-

pai mokytis ir savo asmenybėmis 
I tvirtėti, idant pajėgtume pildyti 
šiandieninio gydytojo nurody
mus savo naudai ir gerovei. 

Pasiskaityti. Intemal Medicine 
News, Vo. H, No . 15 August 1, 
1978. 
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BENDROJI MEDICINĄ „„, 
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Emocines ligos. 

CRAvFFORD MEDICAL BLDG. 
6448 So. Pulaski Road 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CBJKŪRČ14A 
Ofisai: 

111 NO. WABASH ASB+- •--. 
4200 NO. CENTRAL AVE. ' 
Valandos pagal susitarime 

būti dėl širdies ir dėl stemplės ne- si dar sunkiau tada, kai žmogus 

Viktorija Karaitiene ne tik pavyz 
dingai tvarko "Gintaro" užkandinę 
Union Pier vasarvietėje, bet randa 
laiko ir Lietuvio Sodybos užkandine 
praturtinti savo sugebėjimais. 

Nuotr. M. Nagio 

rinio į stemplę atsiliejimo suse
kimas (gastroesophageal reflux). 
Pirmąjį tyrimą atliekant speci-
liu aparatu atliekama stemplės 
sienelių judėjimą sekimas (ma-
nometry). Skrandžio turinio atsi-
liejimas į stemplę nustatomas at
likus taip vadinamą acid perfu-
sion tyrimą. Tada supilama skran
džio rūgšties i stemplę ir sekamas 
jos reagavimas. Jei reiškiasi skaus
mai, reiškia, i stemplę atsiliejan-
tis turinys iš skrandžio irgi suke
lia skausmus krūtinėje. Visi pa
cientai turi atsiliejimą skrandžio 
turinio i stemplę ir skausmus dėl 
to krūtinėje per vadinamą acid 
perfusion tyrimą gauna krūtinė-Į E 
je skausmus. Bet pasitaiko ir to- £ 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas RuMys 

I-j i dalis. Kfcygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrij*- tt jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS. 4545 W. 65rd Str., Chicago, R 60629. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K ŠA 
V A I K Ų L I G O S 

2666 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., Ketvirtad. Ir p»t»kt 
nuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo 5 lkl g vai 
vak. šeStad. nuo 1 lkl 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETTRISTAS« i • 

Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 
"Contact lensea" 

2618 W. Tlst St. — Tel. 7Sl-5i49 
• Vai pagal susitarimą. Uidarj&jT t're't 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR , _ 

PROSTAT0 CHIRURGIJA,„, 
2656 W. 63rd Street . . . . 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare _ ~\ 

Ofiso tel. 776-2880, rezld. 448-5545 

DR. J, j . SIMONAITIS 
G Y D Y T O I A S : . 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiao telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. G R 6-0617 
Ofiao vai.: pirmad. ir ketvirtad.' 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

^ 
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I LIETUVOS KATALIKŲ BA2NYČI0S KRONIKA IV-sis 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virso-
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms 
I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu 
| $4.91. ni. gyventojai prideda ekstra 20 e t takso. 

I užsakymus siusti: DRAUGAS, 4S45 West 63rd Str., 
I Chicago, 111. 60629 

Ofa, PO 7-6000 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Re*. — 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westera Aveame 

Ofiso tel. 489-4441 
Valančio* pagal susitarimą. 

Ofiso tel. H E 4-2123. Name GI 8-61 «5 

DR. V. TUMAS0HIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Rez. GA 3-7278 Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad 

18 anksto mnritahis. 2-6 Ir «-7 

TeL ofiso PR 6-644tf...-c...J 
F. 0. WINSKUNAS • 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street - ; :* 

Valandos: l-« yal. popiet: 
TreČ. Ir SeStad. pagal sustyrima. 

Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street -

. 

IIIII 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penlft. 
.. 2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Šventėje 

IKI DANGAUS KARALIENES 
Marijos dangun paėmimo ra visagalė ir beribė būtis. Taigi 

Šventę Lietuvoje vadindavome visas pasaulis jame juda ir yra jo 
2oline gal dėl to, kad tą dieną palaikomas. Kai mes sakome, 
buvo šventinamos gėlės. Nešda- kad Dievas yra visur, tai reiškia, 
vome i parapijos bažnyčią gėlių kad viskas jame yra ir negali iš-
bukietus ir sudėdavome juos ant eiti iš jo begalinės būties. Tai-
Marijos altoriaus. Tai nebuvo gė- gi ir pasaulio centras yra pats 
lės tik iš darželio. Jos būdavo Dievas. 
laukuose surinktos gėlės ir žolės. Visi medžiaginiai pasauliai o-
Mes darydavome bukietus iš smil- rietuojasi į mūsų žemę, nors visa-
gų, nunokusių avižų, rugiagėlių, toje ji gal atrodo tik kaip ma-
jei dar kur jų atrasdavome Kiti žiausia dulkė, nes čia įsikūnijo 
i bukietus įdėdavo keletą gelto- pats Dievas. Dievo Sūnus žemė-
nų kviečių varpų. Rugpiūčio mė- je yra tapęs žmogumi O jo Mo-
nesį Lietuvos pievose būdavo vi- tina yra iš Nazareto nekaltai pra-
sokių laukinių gėlių, ir nesunku dėtoji mergelė Marija. Visi pasau-
buvo sudaryti gražias puokštes, liai orientuojasi į mūsų žemę ne 

Žolinės šventė buvo jau po vi- pagal gravitacijos jėgą, bet pagal 
durvasario, kai laukuose rugiai savo egzistavimo pagrindimo 
būdavo nukirsti ir vasarojus bai- prasmę. Viskas yra dėl Dievo ir 
giamas imti Gal todėl ir Marijai viskas juda į Dievą. Taigi ir vėl 
pirmuosius javų vaisius aukoda- klausimas, kaip viskas juda į Die-
vome Tos dienos vaizdas išliko vą, kai viskas yra begalinėje jo 
visą gyvenimą, — saulė kaitri ir būtyje. 
sviesi, debesys dangų krūmais Niekas į Dievą nepajudės ir 
papuošę, kai kur rugių gubos lau- pas jį nenueis, jei jo nepažins ir 
ke užsilikusios, užsilikęs taip pat paskui nemylės. Visas medžiagos 
ir vasarojus, nenuimtas nuo lau- judėjimas orietuojasi į sąmonės 
kų. Padangėse būriuojasi gandrai gavimą. Didžiausias medžiagos 
ir ruošiasi išskristi. Per bulvia- laimėjimas ir tobulumas yra pa
kasi rugsėjo mėnesį jų jau nema- siektas žmoguje, kuris turi savy-
tysi. Taigi, vasarą baigdami, je dvasinį judėjimą — pažinimą 
švęsdavome Žoline. ir meilę. Didžiausią išaukštini-

Šventė buvo graži ir visai su- ^ .*.a™ * " ? * * į į D i e v ? 
prantam*. Per pamokslus girdė- ^ u s įkūnijo ir tapo žmogumi, 
davome, kad Marija ^ j Tada ir mūsų žeme tapo viso re-

JAUNIMAS IR VYRESNIEJI 
GYVENIMO REIKALAVIMUOSE 

Lietuvių skautų f tevykdo* atidarymo proga 
P. STAKYS 

Lietuviškoji skautija pradėjo 
Tautinę stovyklą, kuri tęsis porą 
savaičių. Stovykla yra jubiliejinė 
— šešiasdešimt metų lietuviškos 
skautijos įsikūrimo minėjimas. 
Tačiau didelis skirtumas tarp to 
meto, kai lietuviai skautai, pasi
savinę puikias skautiškas idėjas, 
kūrėsi tik ką atgimstančioje Lie
tuvoje, ir dabartinių laikų, kai 
reikia išgyventi svetimybių įtaką, 
jaunimo užsidegimą ieškoti nau
jų — ir fiai ne visuomet gerų — 
kelių, vyresniųjų užsiėmimą įsi
kūrimo ir pragyvenimo rūpes
čiais. Tai apžvelgti nėra tik skau
tų, bet kiekvienos organizacijos 
ir kiekvieno lietuvio, susijusio su 
savo tauta, bendras reikalas. Vi
sų bendras rūpestis ir ieškoti 
sprendimų, kurie būtų priimtini 
jauniesiems ir vyresniesiems, pa
veikūs organizuotai ir neorgani
zuotai lietuvių visuomenei išeivi
joje 

Tai svarstant reikia žvelgti ne 
tik į save, bet ir į aplinką, ku
rioje šio meto jaunimas gyvena ir 
kurioje skautiškos įdėjos skelbė
jai ir praktiški vykdytojai turi 

dangų su kūnu ir vainikuota vi- f T * ? i r ^ ^ i 0 . ^įioA atsiliepti į laiko balsą. Skautiško 
so pasaulio karaliene. Niekas dėl J f 1 ? 1 0 į ^ ^ j T *£* į * l * * g ' fc ^ " ^ ***** 

v „ , . a . 3V_ v — 3 - yra tokie patys, kaip ir kito jau
nimo. Bet skautiškas kelias tei
kia daugiau priemonių, lietuviš
kas nusiteikimas padeda rasti sa
vyje atsparumo, ideologinis auklė
jimas ir tautinis ugdymas gelbsti 
susirasti vis naujų ir geresnių prie
monių savuosius prie savųjų iš
laikyti. 

to abejonių nekeldavo. Tada dar * « * • C ^ 0 *?** b G ? J*.: 
imta su kūnu į dangų ir kad ji 
būtų dangaus ir žemės karalienė. 
Ii yra visos kūrinijos karalienė. 

• 
didelio tikinčiųjų .Majiios dangun paėmimo tiesą 
*• «,u •• reikėtų suprasti ne kaip pajudėji 

nebuvo paskelbtos nė dangun e-
mimo dogmos. Kai 1950 m. per 
Visų Šventųjų dieną Pijus Xū pa
skelbė Marijos dangun paėmimo 
dogmą, be 
džiaugsmo, atsirado nepasiten mą į nežinomas erdves, bet la-kinimo ir priekaištavimų balsų £ ą » /^"">™ «™ 
iš teologų pusės. Esą, kam reikė- b k u *** P a e m u n ą Jo$ » k u n u 

jo tą dogmą skelbti, kai jau ir 
taip sunku susikalbėti su krikš
čionimis, kurie nepatenkinti di- . 
deliu Marijos gerbimu katalikų p n e t a £ * f 
Bažnyčioje vo paiAta i tą 

Mūsų amžiuje ir dangaus są
voka keičiasi, nes erdvėse vi
są laiką laksto satelitai ir mėnu-

ir siela į Dievo trijų asmenų gyve
nimo būklę ir aplinką. Dievas juk 
visur yra, tik jis mums gyvena ne-

šviesoje. Marija bū 
neprieinamą švie

są. \ 
Pagaliau mes nežinome ko

kius ryšius turės iŠ numirusiųjų 
lis su žvaigždėmis nėra kažin ho^i

i[****?***Jįjį" *' 
kur ant dangaus. O karalienės ti- M B U l $ P**"*1**. k u ™ » m e s 

tūlas danguje irgi ne kažin ką ™ 2 ? ? i * f ^ a a ^ S ? 
sako. Ten, kaip teologai moko, ar visai jų nematome Mes neži 

- t nome, kokia ten Dievo kūryba 
šios žemes karaliai ir elgetos yra ,_r . , . » * . . . • . - • ; 
t ^ ~ x«,„ «.;v«; u,™ J L „ JL; vyksta ir kaip Manja toje kūrybo

je dalyvauja. Mums yra prieš a-
kis visa amžinybė. Kristus yra 

vieno Tėvo vaikai, kuriems nerei
kia prižiūrėtojų ir valdytojų 

* 

Užmiršti veidai 
Prieš daugiau kaip dešimtmetį 

Amerikoje Europoje net ir nau
jose valstybėse jaunimas išgyve
no tam tikrą laiko krize Vadina
mas "hipių" laikotarpis, kai žmo
nės ir daiktai buvo nuvertinti iki 
primityvumo ir noro grįžti į gam
tinį natūralizmą, jau užmirštas. 
Jis nepasibaigė, bet išsiskaidė į 
šipulius, į įvairių mažų grupelių 
liekanas, kuriose vieni nuėjo šun
keliais, kiti ieško naujų kelių, net 
griebdamiesi perdėto misticizmo. 
iškreipto pamaldumo, pariziejiš 

*. . . pasakęs, kad jo Tėvo namuose y- t u veidu dva«n<L Didofe Aol« 
Gal kai kam ir keistai atrodys, ^ a u g W U l(.Jn. l4#m a Į . H A f ^ E ^ 

kad pasakysime jog mūsų dingi yra Kristaus palyginimai 
amžiuje kuriame žmogus daug ap ie dangaus karalyste Viename 
žino apie dangaus kūnus ir palyginime, kur vienas didziū-
gerai pažįsta medžiagos sudėtį, n a s i^alijo savo tarnams dešimt 
Manjos dangun paėmimo dogma minų> gerajam tarnui šitaip sa-
fr šventė tikinčiajam daug sako į 0 valdovas: "Gerai, stropusis 
ir daug žade Mes girdime iš as- ^mej Kadangi pasirodei patiki-
tronomų, kaip yra didelis pašau- m a s mažuose dalykuose, tu gau-
lis. Žvaigždės, kurias mes mato- n i ^i^ d e f i m t miestų", o ki-
me nakties metu, yra nepapras- ^ pasakė: "Tu valdyk penkis 
tai toli nuo mūsų. Sunku mums miestus" (19,17-19). Jeigu yra ar 
įsivaizduoti, kokie toliai mus nuo ^ k a d a n o r s k o k i a civilizacija 
jų skiria. Kiek tų pasaulių yra, ^^^ pasauliuose tai gal prisi-
hiekas nepasakys. Niekas nepa- kėlusiems iš numirusiųjų žmo-
iakys, ar kur nors ant tų pašau- n ė m s t ^ Dievo pavesta daly-
lių yra protingų kūrinių, pana- v a u t i ] 0 kūryboje 
lių į žmones. Jokie astomomai ir ^ i p ten bebūtų mūsų belau-
jokie teleskopai neatras regimo- k i a n č ; 0 j e amžinybėje, mes šian-
jo pasaulio nbos. Astronomams įSm galime džiaugtis, kad du 
atrodo, kad visi žvaigždynai, at- įmo,^ _ Kristus ir Marija — 
seit, visata yra be ribų. Bet iš ^ danguje ir laukia mūsų. Mū-
apreiškimo žinome, kad pasaulį sų fcmė ^ ia b a i m a ž a > ^ l y g . 
turėjo pradžią ir yra ribotas, tik n u s ją ^ y ^ dangaus pasau-
mes nesuprantame kaip gali bū- Hais> M a r i j a g Nazareto taip pat 
ti riba ir 
nieko nėra. 

kad už tos ribos buvo maža žmonių akyse Bet ir 
žemė yra paties Dievo dėmesio 

Visi žinome kad dangaus kū- centre ir Marija šiandien yra 
hai ir mūsų žemė juda nepapras- dangaus ir žemės karalienė, nes 
tu greičiu ir kad pati medžiaga jos sūnus yra Dievo Sūnus. O 
savo viduje turi judėjimą, ener- mūsų žolių bei gėlių bukietai, su-
giją. Taigi šiame pasaulyje nie- dėti ant Marijos altoriaus, nors 
kas nestovi vietoje. yra ir menkos vertės, bet kai jie 

Klausimas, kur to judančio yra meilės apraiška dangaus ir 
pasaulio centras, kas jį palaiko žemės karalienei, su tais bukie-
ir kur jis juda. Tą, iš kurio vi- tais mes einame per Mariją pas 
tas pasaulis gavo judėjimo pra- Dievą. 
džią, vadiname Dievu. Dievas y- V. Rmi. 

m ••• • 

NAUJAS KOSMINIS 
TELESKOPAS 

NASA pranešė JAV krmito 
astronomams priimanti užsaky
mus stebėti žvaigždes nauju 
kosminiu 2,4 m teleskopu, ku
ris bus pakeltas į orbitą kosmi
niu laivu 1963 m. Teleskopas 

bus valdomas ii žemės (bent ii 
pradžių), juo bus stebimos 
žvaigždės. Teleskopui aparatū
ra, esant reikalui, bos vežioja-
ma tiesiog į orbitą daug karti
nio -įaudojamo kosminio laivo. 
Aktyvaus teleskopo veikimo lai
kas numatomas 10 metą. Jsi 

netapo ligoniais narkoma 
nais, grįžo į gyvenimą ir vėl ta 
po naudingais visuomenės, tau
tos, valstybės nariais. 

Prieš trejus metus "National 
Catholic Register" laikraštis ci
tavo vieno buvusio tokio "revo
liucionieriaus'' prieš visokią tvar

ką žodžius, kuriuos jis pareiškęs, 
kai sutiko italų kultūringus jau* 
nuolius: "Lengva jiems, nes jie 
turi tėvus, kurie jais rūpinasi. 
Lengva tiems, kurie turi savo pra
eitį tėvuose ar seneliuose Ir 
mums, sukilusiems prieš hedonis
tine) ir biurokratinę visuomene, 
nebūtų buvę sunku, jeigu mes 
būtumėm turėję tėvus, kurie mū
sų ateitimi būtų rūpinęsi ir iš 
mūsų nebūtų darę lėlių, kurio
mis žaidžiama, arba visko perte
kusių išlepintų vaikų, kuriems ne
pasakoma ne Jo pavardė nebuvo 
minime bet jis jau buvo tapęs 
mistiku, kuris wuž Jėzų galėjo 
guldyti galvą" ir telkti kitus mis
tiniam "didvyriui" garbinti. 
Tai užmiršti vardai ir veidai, ku
rių auklėjimas nebuvo pasiekęs. 
Tačiau jų įtaka pasiekė tūkstan
čius kitų jaunuolių, šiandien su
darančių didelę problemą valsty
bių ir tautų ateičiai. 

Dvasinis ir tautinis žodis 
Kai netoli tūkstančio lietuvių 

skautų renkasi į Tautinę — Ju
biliejinę stovyklą, tai galima ti
kėti, kad jie žino savo verte su
pranta savo tautinę tapatybę ir 
jaučia atsakingumą už save ir sa
vo idėjų realizavime Jaunieji įsi
pareigojimų nedaro, kol jie nesu
pranta, kad jų įsipareigojimai lie
čia ne tik juos, bet h- ateinan-* 
čias kartas. Tuos įsipareigojimus 
ir atsakingumą jaučia vyresnieji, 
kurie kartu su mažaisiais, su jau
nuoliais ir su studentiško am
žiaus jaunimu siekia bendro gė
rio dvasiniu, tautiniu, visuomeni
niu ir žmogišku žodžiu ir darbu. 
Vyresnieji skautiškam auklėjime 
jaunimo ne daro Žaislu, lėle ar 
nevertu dėmesio daiktu, o kaip 
tik čia rodo jam laisvės ir atsa
komybės vertę savo paties ir sa
vo artimo atžvilgiu. 

Laisvės ir atsakomybės klausi
mas kyla ne tik lietuvių auklėto
jams jaunimo organizacijų vado
vams išeivijoje, bet šio meto jau
nimui, susirūpinusiam savo atei
timi. Nuo liepos 7 iki rugpiūčio 
5 d. Valladolido mieste, Ispani
joje, vyko tarptautinio katalikų 
studentų sąjūdžio ir studentiško 
jaunimo organizacijos konferen
cija. Liepos 7-15 d. Mozeto vie
tovėje, Belgijoje, vyko Europos 
katalikų skautų ir kitų skautų at
stovų, net iš Izraelio, Mažosios 
Azijos ir Afrikos, susirinkimai. 
Juose buvo svarstomi gyvenamo 

laiko reikalavimai ir reikalas ge
riausiomis priemonėmis į tuos 
klausimus atsiliepti. Vienoj ant
roj vietoj, nors ir skirtingų orga
nizacijų vadai ar studentu atsto
vai, pagrindiniais klausimais lai
kė, kokia atsakomybė laukia jau
nų Žmonių ateityje, koks turi būti 
jaunimo bendradarbiavimas su 
vyresniaisiais, kad jaunimas ne
liktų be šaknų savo praeityje. Čia 
buvo pabrėžiami įsipareigojimai, 
kad tiek jaunimas, tiek vyresnie
ji gyventų savo laike ir savo ap
linkoje, veiktų savomis priemo
nėmis ir būdais pagal laiko dva
sią. Visų išvada, kad jaunimą 
stiprinti dvasiniu, visuomeniniu, 
tautiniu ir tarptautiniu požiūriu 
— mokyti sugyvenimo ir vieni ki
tų supratimo. 

Tautiškumas ir savęs penima* 
Lietuviams skautams kyla tie 

patys klausimai, kaip ir kitiems 
šio meto jaunuoliams — ar eiti 
su minia, ar jausti asmeninę at
sakomybę ir laisvai siekti gėrio. 
Lietuviškas jaunimas dabartyje 
nėra išimtis. Gal jaučiamas skir
tingumas tarp Amerikoje, Kana
doje, Vokietijoje ar Australijoje, 
lietuvių jaunimo galvosenos, nes 
kiekviename krašte jis gyvena sa
vu gyvenimu ir veikiamas savos 
aplinkos. Tačiau, atstumams su-
siaurėjus, mados eina iš krašto į 
kraštą, iš kontinento į kontinen
tą. Idealistiniai nusiteikimai ir 
skautiška veikla gelbsti visur at
sispirti minios įtakai ir gatvės po
veikiui, kuris dažniausiai nėra 
girtinas. Bet tas lietuviškas jau
nimas, kuris dalyvauja lietuviš
kose organizacijose, yra stipresnis 
prieš svetimas, ypač prieš blogas 
įtakas. Jis bent savoje organiza
cijoje jaučia tautinę jungtį. Anot 
prel. J. Martino, Caiifomijos stu
dentų katalikų buvusio kapelio
no, "jaunimas yra tiek stiprus, 
kiek jis jaučia savo įaugimą į tau
tines grupes ir tautinių organiza
cijų visumą", čia jis turėjo min
tyje ispanų kilmės studentus, ku
rie laikosi bendrų papročių ir vie
ni kitus saugoja nuo blogio. Jis 
prisiminė ir vokiečių, italų bei ki
tų etninių grupių studentų orga
nizacijas ir klubus, sugebančius 
jaunose sielose diegti tikrąjį pat
riotizmą savo tėvų gimtinei ir 
Amerikai ir apsaugoti nuo dirb
tinio "šovinistinio amerikoniz-
mo" (jo žodžiai) auklėjimo, ku
riame net vengiama kalbėti apie 

Skautininkių draugovės sueiga Balzeko muziejuje. Matyti skautininke* 
— G. MeOuvienė, B. Variakojienė, S. Jelionienė, A. Raautiene, O. Roz-
nikienė ir viešnios — Baizekienė, gen. konsule s. J. Dauivardienė, mu
ziejaus moterų gildos pirm. J. Katauskienė ir M. Krauchunienė 

Nuotr. L. Meilaus 

patriotizmą, apie tautinę kilmę, dabartimi ir žvelgianti į ateitį, 
apie atsakomybę už savo tautą. taip pat ieško sprendimų, kad lie

tuviškas jaunimas išaugtų su tik-
Tautinis auklėjimas skautuose 

Lietuviška skautija tai seniai 
žino ir tai praktikuoja. Ji neke
lia "šovinizmo" net lietuvybės 
atžvilgiu, tai yra nelaiko savo tau
tos išimtimi, "išrinktąja" tauta, 
bet tauta, uŽ kurią kiekvienas 
tos tautos žmogus yra atsakingas. 
Kitu atveju jis teliktų ūktai daik
tu, dar blogiau — šapeliu skys
toje masėje be tikros laisvės ir at
sakomybės pajautimo. 

Masė laisvę suvaržo mados 
priemonėmis, atsakomybę atima 
mokymu be auklėjimo. Tautinės 
tapatybes gilesnis supratimas su
kuria jaunuoliuose įsitikinimą, 
kad jie nėra išmesti kaip Šapai iš 
balos, bet yra tam tikros tautos, 
grupės, šeimos narys. Taigi ir sa
vo vertę jie supranta atremtą tau
tos giliausia praeitimi. 

Šiuo atveju kalbame tik apie 
lietuvių tautą ir lietuvišką tauti
nį įsitikinimą, kuris net sveti
mame krašte ir svetimose įtakose 
brandina jaunimo tautinę dva
sią. Skautiška mokykla yra vie
nas stipriausių veiksnių, labai 
specialiomis priemonėmis ug
dančių jaunime tautiškumą, pat
riotizmą — tikrą meilę savo kil
mei ir gyvenamam kraštui. 

Visai nebūtina, kad šie klau
simai Tautinėje stovykloje kiltų, 
kaip svarstymai, bet būtina to
kia stovykla savo dvasiniu povei
kiu brandinti tikrąjį patriotizmą, 
kai mylima sava tauta ir nenie
kinamos kitos. 
Skautų laukia dideli uždaviniai 

Tarptautinės ir tautinės jau
nimo organizacijos kartu su vy
resniaisiais ieško atsakymų į klau
simus, kuriuos iškelia gyvenama
sis laikas. To ieško lietuviškoji 
skautija savo veikloje ir savo sie
kimuose. Tautinė stovykla, pri
menanti praeitį, besidžiaugianti 

ru laisves ir atsakomybės pajau
timu būti "sau žmonės", nebiją 
pareikšti savo įsitikinimų, jaučią 
sąmoningą atsamomybę ui savo 
aplinkoje vykstančius įvykiua 

Ar skautai tun atsakymą į tuos 
klausimus, Turi. Tai jų šūkis 
Dievui, Tėvynei, Artimui Ta
čiau tai yra tik pagrindas, ant 
kurio statomas idėjinis, tautinis, 
visuomeninis dabarties lietuviš
kos skautijos rūmas. Bet sprendi
mų ieškoti turi, ir vyresnieji, ku
rie vadovauja šio meto lietuviš
kam skautiškam gyvenimui, ir 
jaunimas, kuris yra ateities kūrė
jas. 

Tautinėje stovykloje bus gali
ma pasimokyti, pasižiūrėti gerų 
pavyzdžių, bet gyvenime reikės 
vėl susitikti su ta aplinka, kurio
je reiškiasi krizė. Stovykla suteiks 
idėjų, nurodys priemones, bet 
joms įgyvendinti reikės daug lai
ka Jaunimui reikės savo idėjas 
vykdyti dar ilgai, nes gyvenimo 
kūrimas jiems tik prasidėjęs, vy
resnieji turi atiduoti savo įnašą 
dabar, nes lietuviškos skautijos 
uždavinys yra išauginti gerą lie
tuvį, gerą krikščionį, gerą žmo
gų. Lietuvis skautas turi bent šia 
proga tikėti, kad jis turįs princi
pų laikytis iki gyvenimo pabai
gos ir savo įsitikinimais atsakyti 
į dabarties balsą. Ir dabar, kai 
daugelis jaunimo yra patekęs i 
klystkelius ir dvasinę krizę, lie
tuviui skautui prieš akis stovi la
bai kilnūs uždaviniai. 

CUKRAUS PAKAITALAS 
U greifruto (pompelmuso) 

žievėje esančios karčios medžia
gos amerikiečių mokslininkai 
pagamino cukraus pakaitalą, 
kuris tris kartus saMesnis ui 
cukrų ir prilygsta jam kalorin
gumu, jna 

J^keveiclrod 
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Kol pasiekė ketvirtą aukštą, dar dingtelėjo min
tis: ar gerai daro? Ar nereikia tuos gana brangius per
lų vėrinius grąžint ir atsiimtus pinigas palaikyti na
mų reikalams? Pirkti dovaną moteriai, kuri — kito 
moteris... Ar jos vyras nepakitus, ii kur gavo, ko
dėl? — 

Kiek laiptų, tiek minčių. Kodėl ne? Nedidelis da
lykas! Kuklus dirbtinių perlų vėrinėua, — neturtin
gųjų suma... Bet... Ar ji dovanų laukia? Ne O vis dėl
to... 

Laiptai šliaužė aukštyn, jis nustojo Šokinėjęs, pa
kilus lyg nesavom kojom žengė pro aukštas lempas iki 
skyriaus gilumoj besislepiančio stalelio. 

Marianne pakėlė galvą ir nusišypsojo. Ji dėvėjo 
kuklią, tamsiai mėlyną suknele plaukai buvo kiek 
trumpiau pakirpti ir lygiai aukštyn sušukuoti Dange
rutis, nežymiai pasidairydamas, greit priėjo, ištraukė 
suvyniotą į kalėdinį popierių dėžutę ir padėjo ant sta
lelio. 

— čia tau, Marianne. Linksmų Kalėdų. 
— Ačiū. Ar man? — Išplėtė akis ir paraudo. Ta

da pakėlė į jį akis, rimtas ir liūdnas: 
— Juk pats žinai, Al, kad to neturi daryti. 
— 2inau, kad neturiu, bet darau. 
Jis mėgino šypsotis. Nevykusiai. Jis norėjo, kad 

Marianne ką pasakytų, ką nors reikšminga, jam pas
kui prisiminti ir sapnuoti. 

Apgalėjusi paraudimą, ji vėl rimtai į jį pažiurėjo: 

— Merry Christmas, AL Nelauktai ai gavau daug 
dovanėlių; nežinau, kaip reiks ii krautuvės išsinešt. 

~ A Ž padėsiu. 
— O, ne! Ai galiu pati.. 
— Einam. Kviečiu į "Jonelio" užeigą — kavos. 
Ta "kava" — jai pasisakė spontaniškai, — tik 

pasikalbėti pabūti dar drauge. 
— Tai gerai — Ji nubraukė ranka nukritusius 

plaukus, lyg nustumdama abejonę. 
Tuo laiku atriedėjo Felicija. 
— O, hi. Ai: Kaip gerai, kad tu čia. Ai turiu ką 

nors Kalėdoms... 
— Tikrai? — Jis galvojo, kokia dovanėle mergai

tė pasigirs. 
Felicija nuriedėjo už durų, išriedėjo su mažu ry

šuliuku, raudonu kaspinu pūpsančiu. Kiek varžyda-
masi padavė: 

— čia tau, Al. Merry Christmas! — Jos juodos 
išsprogusios akys spinktelėjo šiltu draugiškumu. 

Ne Felicija, o Dangerutis paraudo. Jam darėsi la
bai graudu. Tą mergiščią jis dažnai aršino, pajuokė, 
arba nuo savęs stumdavo... 

—' O ai tau nieko, Felicija... 
Jis buvo dėkingas Marianne kad ii suskubo savo 

dėžutę paslėpti. — Tai nieko, kitąkart! — Links
mai atsakė mergina ir vėl riedėjo už durų, — gal ap
sirengt. 

— Ačiū! Tikrai labai ačiū! — Suspėjo Almis jai 
iūktelt Happy Holidays! Ir pašnibždėjo Marianne: 

— AA lauksiu apačioj. 
Judančiais laiptais jau skriejo Žemyn. Nelabai 

gražu. Tikrai negražu. — Jis žinojo. Felicija, tikriau
siai , nuskubėjo savo apsiausto, kad iieitų drauge O 
gal ji ir iieis? Su Marianne ? 

— TJnWmq Švenčių: Merry Christmas! 
— Tau — taip pat. 
— Daug džiaugsmo šventėse 

— Pailsėk! 
— Ar ne palaima, kad visas tas skubėjimas bai

gėsi? 
— Taigi. Nors atsipusimi 
— Laikykitės! 
Kas žingsnį tarnautojai stabdė vienas kitą svei

kinimais ir linkėjimais. Ar bent prabėgomis, nei nesus
todami, pora žodžių, bent mirktelėjimu, šypsniu reiškė 
simpatiją dėl išvargtų švenčių sezono sunkių darbo 
valandų. 

Lotta iš tolo mojavo savo riebia ranka ir šaukė: 
— Al, Al! 
Dangerutis prisiyrė pro žmones. Iš po priestalio 

ji kažką traukė; Lottos akys buvo kaip dvi didelės 
saules. Storos jos lūpos monaliziškai šypsojos. Almis 
jau net pyko. — "Velnias su tom bobom!" — Gerai 
kad niekas dar nepajėgė iš veido skaityti žmogaus 
minčių. — "Ko jos mane persekioja? Dovanom, geru
mu, saldumu..." 

Ir jis buvo dėkingas Marianne, kad neištiesė į jį 
rankos su jokiu, kaspinu perrištu... Ir jis pats buvo 
patenkintas, kad savo dėžutės su perlais nekaspina-
vo... 

Žmonės plūdo į duris. Klientai su pirkiniais, tar
nautojai — su šventiškom šypsenom, nors nuovargiu 
veiduose Marianne dar vis nesirodė. Skambėjo Salva-
tion Army varpelis senos moters rankose; į jos dė
žutę krito smulkieji. Almis įmetė keletą centų, nors ta 
Salvation nesidomėjo; buvo tokia nuotaika, Žmonių 
skubėjimas kažką pasitikti, noras kam nors ką duoti... 
Almis užsiglaudė nišoj, lyg šešėlia Išėjo pagaliau Ma
rianne, savo potrumpiu rausvu apsiaustėliu, apikaklę 
pasistačiusi; Felicija — trumpim rankovėm megztuku, 
raudoniu trykštančiais žandais. Jis nugirdo Feliciją: 

') 
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DRAUGAS, antradienis, rugphlčio mėn. 15 d. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA 
Atostogų metas JAV LB kraš

to valdybos veiklos nėra sustab
dęs. Anksčiau užplanuoti darbai 
ir su laiko tėkme ateiną nauji 
reikalavimai verčia ir vasarą regu
liariai saukti posėdžius, daryti 
sprendimus ir įsipareigojimus vyk
dyti. Paskutiniųjų dviejų LB 
krašto valdybos posėdžiai įvyko 
liepos 2 ir 25 dienomis. Pirmasis 
vyko Toronte Pasaulio Lietuvių 
dienų metu , jame dalyvaujant 
ir toliau n u o Philadelphijoje esan 
čio branduolio gyvenantiems 
krašto valdybos nariams —-J. 
Cingai, Mod. Jakaičiui, Br. Juo
deliui ir kviestiems svečiams — 
LB tarybos prezidiumo pirm. R. 
Kudukiui ir LB atstovui VVashing-
tone Alg. Gureckui. Antrasis po
sėdis vyko Philadelphijoje ir ja
m e dalyvavo Philadelphijoje gy
veną krašto valdybos nariai 

Patvirtinti susitarimai su ALTa 

Pirm. Alg. Gečiui ir Alg Gurec
kui pristačius, krašto valdyba vien 
balsiai ir be pataisų patvirtino š. 
m. birželio 18 d. Rochesteryje su 
ALTos atstovais padarytus susi
tarimus organizacinių ryšių ir 
veiklos derinimo klausimais. Taip 
pat buvo priimti ir vėliau ALTos 
atstovų dr. J. Valaičio ir dr. L 
Kriaučeliūno prisiųsti susitarimo 
papildymai. Telieka laukti grei
to ALTos centro valdybos susita
rimų patvirtinimo ir džiaugtis, 
kad į laisvinimo veiklos sritį 
stengiamasi sugrąžinti damą ir su
siklausymą. 

Rugsėjis — LB mėnuo 

. Su rugsėjo mėnesiu vėl atsi
vers mūsų lituanistinių mokyk
l ų durys, vėl prasidės koncertai, 
chorų ir tautinių Šokių grupių 
repeticijos, įvairus minėjimai ir 
kito pobūdžio renginiai. Pagal 
nusistovėjusią tradiciją, JAV LB 
vienetai rugsėjo mėnesį telkia pa
ramą lituanistinių mokyklų iš
laikymui, o taip pat ir kultūri
nės srities veiklai paremti. Posė
dyje nutarta šiais metais kultū
rinės veiklos parėmimui gauti fi
nansinę paramą iš kitų šalti
n ių ir rugsėjo mėnesio vajų skir
ti išimtinai našesniam lėšų su
telkimui lituanistiniam švietimui 
paremti. Bus kreipiamasi i bend
ruomeninius vienetus ir tėvų 
komitetus lėšų ir mokinių į litu
anistines mokyklas telkimo reika
lais, o spauda bus prašoma LB 
mėnesio metu lituanistinio švieti
m o ir kultūrinės veiklos pagyvi
n imo mint į stipriau akcentuoti. 

Dėmesys spaudai 

Praeitą pavasarį vykdant fi
nansinį vajų Pasaulio Lietuvių 
dienoms paremti, buvo nutarta 
spaudos stiprinimui skirtą skaity
tojų ir lėšų telkimo vajų nu
kelti į šį rudenį. Spaudos vajus 
šiais metais bus pradėtas rugsė
jo mėnesiu ir tęsiamas iki 1978 
metų gruodžio paskutinės dienos. 
Vajui, kaip ir ankstyvesniais me
tais, vadovaus LB krašto valdy
bos vicepirm. Rimas Cesonis. 

Pasikeitimai JAV LB 
kultūros taryboje 

Dvejus metus pareigas ėjusiam 
LB kultūros tarybos pirm. Juo
zui Gailai iš pareigų pasitraukus, 
krašto valdybos pirm. Alg. Gečio 
kvietimu jas perėmė Baltimorė-
je gyvenąs Aleksandras Radžius. 
Naujasis kultūros tarybos pirmi
ninkas yra žinomas publicistas, 
poetas, pedagogas, J. Gailos vado
vautoje kultūros taryboje ėjęs vi
cepirmininko pareigas. 

Svarstant kultūrinius klausi
m u s buvo nutarta kreiptis į kultū
ros tarybą ir ją prašyti dėmesį 
skirti artėjančios Vilniaus univer
siteto 3 0 0 metų sukakties pami
nėjimui ir atžymėjimui išeivijo
je atliktam didžiajam užsimoji
mui —išleidimui Lietuvių Enci
klopedijos ir Enciklopedia Litua-
nica. Su šio darbo pabaigimu yra 
baigtas krauti išeivijos didysis lo
bia laisvam gyvenimui prisikel
siančiai lietuvių tautai. Taip pat 
nutarta kreiptis į bendruomeni
nius vienetus ir prašyti juos pa

remti Amerikos Lietuvių kultū
ros archyvo pastato Putname sta
tybą, 

"Holocaust" filmo klausimu 

"Holocaust" klausimu nutar
ta JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybos vardu pasiųsti vice
pirm. dr. Alg. Budreckio doku
mentaciją N B C vadovybei Mini
m u memorandumu papildomai 
būtų reaguojama į klaidingas 
prielaidas — išvedžiojimus, ku
riuos NBC pareigūnai naudojo, 
atsakydami į Amerikos lietuvių 
protestus. 

Veikla politinių kalinių 
klausimu 

Kanadiakės is 
joje 

Toronto — gintanetės dainuoja Los Angeles, Kaliforni-
Nuotr, L. Kanto 

JAV LB Visuom. tarybos pirm. 
Aušra Zerr supažindino su tra
giškojo Birželio sukakčių proga 
vykdytos akcijos politiniams ka
liniams pagelbėti rezultatais. LB 
pastangomis paruoštas dvi radijo 
programas anglų kalba, supažin
dinančius s u keturiais lietuviais 
politiniais kaliniais, perdavė dau
giau kaip 30 radijo stočių. Ta ip 
pat JAV kongreso nariams pa
siųstais lietuvių politinių kali
n ių biogiafiniais duomenimis pa
sinaudojo visa eilė kongreso na
rių savo pareiškimuose "Congre-
ssional Records". Kiti kongreso 
nariai, vykdydami LB prašymą, 
parašė laiškus prez. Carteriui, 
Brežnevui, Dobryninui ir V a l s t 
dept , juose pasmerkdami Sovie
tų įvykdytą įkalinimą ir reikalau
dami politinių kalinių paleidi
m o . 

Viktorą Petkų nuteisus, Visuom. 
reik. taryba dėjo pastangas, kad 
lietuvis nebūtų "pamirštas", mi 
nint kitus du išgarsintus disiden
tus, šiuo tikslu ryšiai buvo palai
kyti su Europos saugumo konfe
rencijos komisija Washmgtone, 
JAV katalikų spaudos agentūra, 
kongreso nariais, JAV tautinio 
saugumo taryba, Baltųjų rūmų 
pareigūnais, jiems suteikiant Pet
kų liečiančius faktus. Taip pat 
dviem atvejais 80-čiai laikraščių 
išsiuntinėtas pareiškimas Petkaus 
klausimu ir jo fotografija. 

Stipendija studijai parašyti 

Posėdyje nutarta paskirti 500 
dol. stipendiją doktorantui Al
giui Tamošiūnui anglų kalba pa
rašyti studiją, nušviečiančią lie
tuvių —žydų santykius nacių 
okupacijos metais Lietuvoje. Sti
pendijai gauti viena iš sąlygų yra 
jos paskelbimas moksliniame žur
n a l e A Tamošiūną krašto valdy
bai rekomendavo prof. dr. John 
Cadzow, kuris sutiko su A Tamo
šiūnu bendradarbiauti studiją 
ruošiant 

Taip pat posėdžio dalyviai su
sipažino su dr. R. Silbajorio ruo
šiamo anglų kalba veikalo apie 
kultūrinį genocidą eiga ir dr. Br. 
Kaslo pranešimu, kad galutiniai 
susitarimai su leidykla dėl jo vei
kalo prancūzų kalba apie Lietu
vą išleidimo yra baigiami. Abv 
minimus veikalus išleisti yra įsi
pareigojusi JAV LB krašto valdy
ba. 

VI- tautinių lokių Iventė 

Posėdžio metu svarstytas Tau
tinių Šokių instituto pirminin
kės Galinos Gobienės laiškas, ku
riame pranešama apie instituto 
vadovybės sutikimą paruošti VI 
-šios Tautinių šokių šventės 
programą. Pasisakoma ir kitais 
šventės pravedimo reikalais 
Švente sutarta ruošti 1980 metų 
vasarą Chicagoje, jei tik pavyks 
gauti tinkamą s a l e Iki šiol šokių 
šventėms naudoto Amfiteatro li
kimas nėra aiškus. Krašto valdy
bai tenka pareiga parinkti šven
tės rengimo vadovą, rūpintis ben
druoju šventės organizavimu ir 
lėšų telkimu. Šventės meno va
dove, kaip informuoja instituto 
pimininkė, yra pakviesta Nijolė 
Pupienė, Chicagos "Suktinio" tau
tinių šokių vieneto vadovė. 

LB atstovai amerikiečių 
konferencijoje 

Vicepirm. Feliksas Andriūnas 
painformavo apie Marylando 

P A S M E R K S 
K U B O S INVAZIJA 

Kalbėdamas Belgrade vyks
tančioje neprisijungusių kraštų 
konferencijoje, Egipto a t s t o v a s 
— buvęs užsienio reikalų mi
nis tras Ghali griežtai pasmerkė 
Kubos karinę intervenciją Af
rikos kraštuose, intervenciją, 
kuri kursto šaltąjį karą ir sie
kia pavojingai suskaldyti nepri
sijungusių kraštų v ieningą fron
t ą B u v ę s ministras Ghali pa
žymėjo, j o g vis iems ž inoma di
delė vals tybė už Afr ikos konti
nento ribų siekia paverst i ka i 
kuriuos neprisijungusius Afri
kos kraš tus savo imperialisti
nės politikos įrankiais. E g i p t o 
de legatas todėl pasiūlė sekančią 
neprisijungusių šal ių viršūnių 

neprisijungusias šal is sudaryti 
bendradarbiavimo sąjungas s u 
vadinamomis socialistinėmis 
valstybėmis ir neutraliųjų kraš
tų politiką pakreipti sovietam 
palankia krypt imi 

konferenciją 1979 meta i s i š Ku
bos perkelti į kitą vietą arba ją 
atidėti vėlesniam la ikui Kubos 
užsienio reikalų min i s tras Mal-
mierca, i š savo pusės , kalbėda
m a s Belgrade atvirai paragino 

ti imiiuiii i i i i i i it i iMiiii 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
f 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Sran kaitytė, Marga
rita lfomkJane, Aldona Stempusie-
na, Stasys Baras. Groja sfanrord-
ois orkestras. Diriguoja Aleksand-
ra&Kučiūnas. 

Paiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.58 
ras Ku&ūnaa. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

ISNUOM. 4 kamb. butas suaugu
siems. 1338 So. 50 Ave., Cicero 

TeL — 652-8082 

N O K I P I B K T I 

pirkti ssmis medinius 
gamintus prieš 1830 m.: Komoda*. 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. L. 
"Orisntal" kilimą, ui prieinamas 

312-891-3334 

B E A L E S T A T E 

MISOELLANEOTJS 
sjsjssjtttiiiitlttlllllltllttlllllllllllllllllllltlli 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraites 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chkmgo, DL 00632, telef. 027-5880 

i i i i iu imi i i i imi i i i i i i i i i 

Užsakymus siusti: 
4545 Weat 63rd St-

DRAUGAS 
m. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimi i i i i i i i i i 

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

Apdraustai perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tcl. 376-1882 arba 376-5996 
llllilillimilllllilllllilllliililllllliiliiliiillli 

60 sr Hotnaa. Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy 
įrengtas rūsys. 2 mal. garažas. $40,000. 

60 kr Taksam. 5 kam mflr. Beiamen-
tas. 2 malinu garažas. Platus lotai. 
$37.800. 

8800 S. Tullsy Ava. Liuksusinė 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. IK vonios, 2 ^ mal garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

08 kr Roekvrefl. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mal. 
garažas, žemi taksai $20,900 

60 ir Rockwe£L 3-jų butų mOr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 mal. garažas. TO $45.000. 

48 kr TaJnsan. 2-jų butų medinis — 
5 b? 4 kamb. Tik $26,500 

68 sr Artssian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $20,900. 

M galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APORAUSrr 
JOsų nuosavybę, prašome kreiptis { 

Budraitis Realty Co. 
4248 W. 63rd Street 

Tai. — 767-0600 

HELP WANTED — VYBAI 

M I I I I I M I I I I I H I I I M I I I I I M I I I I I I M I I M 

universitete vykusią konferenci
ją etniškumui ir senatvei nagri
nėti, kurioje jis su sekr. Br. Vaikai
čiu atstovavo krašto va ldyba i 
Konferencijoje pranešimus pada
rė apie 40 akademikų. Buvo de
monstruoti keli filmai, vaizduoją 
tautinių — etninių grupių gy
venimo JAV-se charakteringas 
savybes. Užmegstos pažintys su 
JAV vyriausybės pareigūnais, be
sidarbuojančiais šioje srityje, tei
kia viltį ir lietuviams prieiti prie 
esamų informacinių šaltinių L 
gal net pasinaudoti teikiama fi
nansine parama. A. Gi. 

THE F 0 R T Y YE4RS 
0 F D A R K N E S S 

* 

Parai* Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

{ .anglų kalbą išvertė 
Juozą* Buleričkas 

Kaina $2. Kietais virseliaia — 3. 
Si {domi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 88 St. 

Cbicago. m. 80828 

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiiiiiiiiiiii 
PACKAGE EXPR£SS AGO'CY 

MARIJA NOBEIKIENfc 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

HARDWARE CLERK 
For retail store. Expei. pre-
ferred. Inquire at: 
3 .24 W. tl lth St, Chicago 

AUTOMATIC SCREW MACHTNE 
ACME SET-UP OPERATE 

second srrift. Full & part tune avaO-
abte. Top empkryee package. 

AMERICAN 

n. 
COUPLINGS 

TeL 547-1888 

V Y B A I I E M O T E R Y S 

CAFETEBIA HELP—FULL TIME 
We bave immediate aggajgsjp r o r 

cooks, ktocben help. casbier. utility 
persont, for aO 3 shifts. Good start-
ing aalary. No esper. necessary. 

Accly m Person 
H O W A R D J O H N S O N 

H I N S D A L E O A S I S 
S t * Trt-Stats ToBway 

G e n a maro narna* — 28 metų. 
5 kamb. (3 mieg.). Namas kaip 
nauja*. Prie 72-oa ir California. 

P. 2UMBAKIS 
TEL. PR8-601C 

i i Europos sssssąsaa, 
. st st, GbioBgo, m. soeaa. 
TEL. — WA 5-2787 

iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiini 

nutuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiuiiiiiiiiuiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. OBtfc S t , teL T78-14S6 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUUUUtinillIIIIIIIIIIII 

V A L O 
immi i i i i i i i i i 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir valinio jame 

visų rflšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL B E 7-5168 

mmmmmmmutmmmam 

TALKA NEPRIKLAUSOMYBIŲ KOVŲ 
H TOMUI KLEISTI 

• 

LEVE Ramovė Centro Valdyba kviečia talkon ramovės***, sėslius 
ir visus lietuvius pagelbėti išleisti svarbų ir dideli istorini veikalų, pa
ruostą istoriko dr. A. Rukaos apie Lietuvos ir Lenkijos santykių isto
rinę raidą, apie konfliktus ir kovas su lenkais ginant Lietuvos laisve. 

Lig šiol i šį kvietimą atsiliepė 5 LKVS Ramovė skyriai ir 57 asmens. 
GARBES LEIDĖJAI: $1015.00 Alb. Repšys, Chicago. UI. $400.00 LKVS 
Ramovė Clevelando skyrius. Po $200.00 Ant Jonaitis, Efr. Gausys, Pr. 
Karalius ir Vold. šenbergas — visi Clevelande, Omo. 

MECENATAI: $114.00 LKVS Ramovė Adelaide ak. Australijoje; 
po $100.00 LKVS Ramovė Hamiltono sk. Kanadoje. Hartfordo sk. USA, 
Montrealio sk. Kanadoje, Jonas Balbatas, J. Malskis, B. Paulionis ir 
dr. V. Stankus — visi Clevelande, Ohio. 

GARBES PRENUMERATORIŲ (su $25-50 įnašais) sąraše: 21 ama. iš 
Clevelando, Ohio, 8 asm. i t Chicagos, Dl., 5 asm. iš Kanados, 3 asm. i i 
Australijos, 2 asm. i i Kalifornijos, 2 a s m iš Floridos, 1 asm. Ii Hart
fordo. 

UŽSISAKIUSIU KNYGA iš anksto ir įmokėjusiu po $15.00 sąraše: 4 
asm. iš Chicagos, 1 asm. i i Clevelando. 

Laukiame įsijungiant į talką visus LKVS Ramovė skyrius, LflST 
padalinius ir visus kitus šios talkos svarbą suprantančius lietuvius. 

Pinigus ar pasižadėjimus su sąrašais siųsti Centro Valdybos pirmi
ninko adresu: 

ANT. JONAITIS 

122S E. 175 Str. 
Cleveland, OMo 
44119 

iiiiiiiiiiiimumniMiiiifiiiiuiiNiifHmmiii 

M O S 
Kifti SI 

OOSBSOS PARCELS E t P R E S S 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

tsss a. Hiistcd sc, cbk»p>, m. seses 
3501 w. Stth St., Carfeaco, m. 88088 

Telef.: aS5-a7S7 — 244-M20 
Vytautas Vasaatinas 

lllllllillimilillllllliilllllllllllllillliiiiiiiiii 

M A R Q U E r T E V A B K O AFYL. 

Giminingom še imom gyventi 
9 kamb. mūr. bimgalow s u pil
nu rūsiu. 2Y2 maš. garažas . Vir
š u j 4 kamb. b u t a s : Salionas, 
va lgomas i s , miegamas i s i r vir
t u v ė . N r . C-1158. Kaina $56,900. 

S H t L E S — 448-0666 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Modarans 18 instų mfiro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedu. Marauette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

4 aOsaatf, mftras ir garažas. Mar
auette Parke. Naujas gazu Šildymai. 
NaUs atiduoda už $38.800. 

Grafas platus sklypas Ir garažas 
afarquette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Ttl . 737-7200 ar 737-8534 
2 po 5 

51-ma už Kedzie.. 

I l l l l i t l l l l l l l l l l l l 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tei — WA 5-8068 

'timiifiiMiimiiimiiimiiiuiiHimmiiHii 

M. L i I M K U S 
KOTA3CY PCBLIC 

rXOOMK TAX SERVTCE 
4291 8a> Maptevood, teL 9 M R 
Tkip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINTV iškvietimai, pildomi 
PtLIETTBft8 PRAŠYMAI ir 

kitokį* blank** 
iiiiiiiiminnuiiiuiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiii 

Naujai 
galima užimti. 

1% aukito nau-
3 mieg. įrengtas 
$65.000.00. 

Liuksus 5ft 
10 metą mūr 

S butai 8 
kamb. (3 mieg.). 
Tik 882.500.00. 

MArmis. 2 
tuotL Vieną tuoj 
Brignton Parke. 

7»-ra ir Cansphell 
jescis mūr. namas, 
rūsys. Labai svarus. 

83-ca ir Rutherto 
kamb. (3 mieg.). 
"ranch". 889.500.00. 

10V4 akre temis netoli Burlington, 
Wls. Maudytis ir žuvauti labai art. 
825.000,00. 

48 kr Kotta. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. 136.500.00 

| l S A I T U REALTY 
1 — n n n i i — Inoome T » x 

2951 W . 6 3 t d S t , 436-7878 

SUK SCREENER 
JAT-VEE FINISHING 
Bensenville, Illinois 

TeL 76M0S7 — 766-7722 

~ C O O K S 
Also Need Waitresae* 

From 11:00 P.M. to 7:08 AM. 
H O W A R D J O H N S O N ' S 

R E S T A U K A N T 
18248 W. Ining Psrk BLVD. 

Pbone — 878-8207 

HELP WANTED — MOTERYS 

Wanted experk-nced 

COUNTER GIRL & ASSKMBLY 
for d r y cieaning store. 

MICHAEL S C L E A N B R S 
204B NO. Oa rk S t , Chicago 

UVE-IN 
HOUSEMOTHER 

Gehrmg Hali, an oucreaeb program 
aponsored by St. Joseph Mospital, of-
fers comprebensive medical care and 
betp to meet the emotional needs of 
the single pregnant women 18 years 
and okter. It U our answer to abortion. 
We are seeking a very spocial mdi-
vidual for a Lhre-in Housemotner to 
supervise tbig facility, ReJevaat work 
eamerience as weO as a sžncere oom-
mitment to the right to Hfe are stg-
nificant factors in candkhte selectton. 
Excellent salary and housing are avail-
able. Appry: 

or eafi: 
< ^ * " a u n . —~ 9 Pk8sm» 

• 7 5 - 3 0 1 0 
ST. JOSEPH H0SP1TAL 

m* N. Lake Skara Dr. 
(The corner of Oakdale 

& Lake Shore Dr.) 
An Equal Opportunity Empk>y«T 

iiiiiimiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiuii 

ia% — aojt — so* 
ai ir autoMao-

F R A N K Z A P O L I S 
SSOSH w*s« aath 

cnio*co. miBots 
įMet. O A S-SSM 

JURGIS MATULAITIS 
SUiysTU 

"Biografinė apybraiia, pirmoji tokios apimties.. Autorius 
skaitytojams psljstamss, nea Jis savo rastais pririša skaitytoją, 
ver&a mąstyti, tirtai br vsjsjdflai eharakterisuoja 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir J] ryškina jvykiais, pok*lbtaki, dlsnraiehi br 
laiškų ištraukomis, barusių mokinių h* bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Ookuras. 

1877 m. Išleido tr spaude Nek. kt Pr. Ssssrya. 370 
Kaina su parsiuntimu $7.41. Ussakymus siųsti: 

DBAUOA8. 4648 W. 88ri 8 t , 

l lHtlilIUIIinill l l l l l l l l l l i 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves smkų ir vandens 
kUdytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plyteles Glass bloeks. Siakos 
vamsdilsi išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

D Ė M E S I O 

SERAPINAS -

M A R C U E T T E PARK 
1% aukito mūras. 22 metu, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai seimai, {ruošta* rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
plikimas - Pardavimas 

Vssffyssss 
- laiūsii Tas 

NetartStas~ Ve 

immiiim 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE. 
Q«S Jis ulaPknieial skaitomas lie
tuvių rtlamaOtla gi skelbimų kak 

yta 

Biznieriams agaftnoka skelbt is 

dienraštyje "Dranga/*. 

REALTY 
9. B A C E V I Č I U S 

6 4 5 5 S. Kedzie A v e . — 778-22SS 

skelbtis dien DRAUGE, 
nes Jto plagisnatal skaitomas Ue-
tuvtų dienraštis, gi skelbimų kai-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiitimtii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudoj tanas yra 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais pasaitais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

nmmmiiiitmiiuimiiminimiMimiiiffl 

Remkft tuo* biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge" 

Platinkite <T>raiiga". 

Perskaitę " D r a m " , duokite kitiems pasiskaityt. 



-

LIETUVIAI DAINININKAI 
IR GIESMININKAI 

PRANAS NENORTA 

K mažens man dažnai tekda-
va.giidfiji mūsų Lietuvėlėje šito
kį liaudies nuosprendį: "Vestu-
vės <be muzikantų ir dainininkų 
— iie, .vestuvės, o laidotuvės be 
giedotojų — ne laidotuvės". Čia 
dabar galima būtų pridurti, jog 
šioje Šalyje, Amerikoje, svarbiau
sią vaidmenį per šermenis ir lai
dotuves atlieka "graboriai", kaip 
kad Lietuvoje atlikdavo "giedo-
riai", lietuviškiau tariant, giedo
tojai. Bažnytiniai patarnavimai 
numirėliui mūsų tėvynėje ne vi
sur ir ne visuomet būdavo vie
nodi. Kas pageidaudavo ir įsteng
davo daugiau atsilyginti, laido
jimo apeigos būdavo šiek tiek 
skirtingos. Tačiau "giedoriai" ne 
taip," kaip čionai "graboriai", sa
vo paslaugomis niekam jokių 
skirtumų nedarydavo. Tuos pat 
giedojimus: įvairias giesmes, ro
žančių, -litanijas, karūnką, psal
mes, antiponas ir dar gal kitką 
traukdavo be jokių išimčių vi
siems ^mirusiems — ar jie buvę 
labiau pasiturintys, ar varguo
liai^ 

Apie sutartinius giedojimus 
Lietuvoje 

Greičiausiai bene "bus buvęs 
toks Sutvėrėjo potvarkis, kad dau
guma lietuvių iš prigimties apdo
vanoti nešykščiais, kiekvienam 
dainininkui bei giesmininkui pri
valomais gabumais — pilnutine 
klausa ir skambiu balsu. Bažny
čioje arba namie, pasitaikius pro
goms, susimetę į būrelius, mūsų 
žmonės dažniausiai stengdavosi 
giedoti sutartinai, matyti, pagal 
nuo senovės įaugusį mūsų tauto
je įprotį, vieniems vedant, o ki
tiems "turavojant" — pritariant 
ar antrinant. Tik žydai pas mus 
sutartinių giedojimų neturėdavo, 
ir jų maldyklose giedotines apei
gas paprastai solo atlikdavo vie
nas asmuo, vadinamas "kanto
riumi". 

Prof. kun. St. Yla, kadaise kal
bėdamas Chicagoje per "Foru
mo" radiją, tarp kitko paryškino, 
jog lietuviai garsėja ne vien kaip 
žymūs dainininkai, bet ir kaip 
ger} giedotojai. Tikriausiai dėl to 
jis .nepagailėjo ir į savo labai rū
pestingai parengtas maldaknyges 
įtraukti apsčiai lietuviškų giesmių. 
Šiais laikais, kada lotyniškieji gie
dojimai iš bažnyčių baigiami iš
stumtojo pateiktos giesmės, gie
damos bažnyčiose per mišias, 
bent iš dalies užtaiso atsiradusią 
spragą. 

Ir muzikantai, ir dainininkai, 
ir giesmininkai — visi jie priva
lo turėti, kaip jau sakėme, pri
gimtinę, už jokius turtus neįsigy-
jamąr o 'tik Dievulio skirtąją do
vaną — tobulą, pilnutinę klau
są. Nei geriausi norai, nei pa
stangos,' nei pagaliau mokslas 
čia nepagelbsti. Anot vieno pa
garsėjusio muziko, betgi pasitai
ko bartais ir tokių "giedotojų", 
kurie savo balsais drumsčia net 
Uętuvos himno giedojimą. 

Vis dėlto drąsiai galime di-
džttroTts; kad dauguma mūsiškių 
—-"ttėTtftfų tebėra geri giedotojai, 
tik Beda, kad negalime girtis sa
vo giesmių ištekliumi bei gausu
mu. Stokojo jų mums, esant Ru
sijos caro priespaudoje, padėtis 
šiame opiame reikale nedaug bu
vo pagerėjusi ir nepriklausomy
bės" metais. Prieš I-ąjį pasaulinį 
karą muzikas kompozitorius J. 
Naujalis iš dalies užkaišiojo šią 
spragą, tarp kitko 1907 m. surin
kęs ir išleidęs'mažą kišeninį lie
tuvišką giesmynėiį. Daugumą 
giesmių paruošė ir pritaikė ketu
rių, balsų chorui. Žinodamas lie
tuvius mėgstant bažnyčioje sutar
tinai giedoti, Naujalis rūpinosi 
parinkti tokias melodijas, kurios 
kiekvienam lengvai ir greit įma
noma išmokti. Sudėtingesnius 
giedojimus, kaip antai: "Grau
džius verksmus", "Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė", ir gies
mes: "Sveikas Jėzau gimusis", 
"TyKąją naktį", "Jėzau Kristau 

maloniausias", "Kurs kentėjo už 
mus kaltus", "Darželyj alyvų", 
"Linksma diena mums nušvito" 
visi pamaldų dalyviai, turintieji 
klausą ir gerą balsą, traukdavo 
sutartinai. 

Labai malonu prisiminti ir du 
deimančiukus, kuriuos lietuviai 
neapsakomai buvo pamilę: tai 
garsaus liaudies poeto A Straz-
do-Strazdelio sukurtoji mišių gies
mė "Pulkim ant kelių" ir muzi
ko kompozitoriaus Č. Sasnausko 
harmonizuotoji "Marija, Marija 
Senesnieji lietuviai tikrai nebus 
užmiršę, kaip jie metų metais 
šventadieniais laisvojoje, o paga
liau sovietinių ir nacinių okupan
tų pavergiamoje Lietuvoje gau
singai rinkdavosi į bažnyčias pa
garbinti savo Sutvėrėją. Skambte
lėjus varpeliui ir žengiant dvasi
ninkui su asista prie altoriaus, 
tarytum anie rugeliai Lietuvos 
laukuose vėjui papūtus, maldi
ninkai klupdavo ant kelių ir di
dingai užvesdavo "Pulkim ant 
kelių". Ogi "Marija, Marija" gies
mė, kurią Č. Sasnauskas harmo
nizavo 1913 m. būdamas vargo
nininku Petrapilyje, nuolat skar-
dendavosi bažnyčiose ir namuose, 
per tikinčiųjų susirinkimus ar lai
dotuves, o ypač ji garsėjo nacių 
okupacijos metu Vilniuje, kaip 
pasakojama, prie Aušros vartų 
per gegužines pamaldas, giedant 
tūkstantinėms maldininkų mi
nioms. Šiuomet, kai raudonuoju 
siaubu pasivertę piktosios dvasios 
baisia klasta kėsinasi į viso pa
saulio laisvę, šioji giesmė mums 
yra ir visuomet liks labai pra
varti kaip paguodos, atsparos ir 
vilties ginklas. 

1915 m. rudenį man įstojus į 
pirmąją, Kaune įsteigtąją lietu
višką gimnaziją, tenykštis muzi
kos mokytojas J. Naujalis subū
rė iš gimnazistų bažnytinį cho
relį, kurin ir aš įsijungiau. Kartą, 
susirinkus repeticijai, chorvedys 
išdalijo mums lapelius, kuriuose 
buvo įrašyta "Marija, Marija" 
giesmė. Ėmę repetuoti, tuoj pa
stebėjome, jog čia buvo ne ta me
lodija, kokia ligi šiol mėgta gie
doti. Bene metus laiko per mo
kinių pamaldas mes šitos melo
dijos laikėmės. Kai J. Naujalis 
pasitraukė iš gimnazijos, chorelis 
iširo, o naujaip giedamos giesmės 
man niekur neteko girdėti vėliau 
giedant Panašiai atsitiko ir su 
Sasnausko 1902 m. harmonizuo
tąja "Kur bėga Šešupė" liaudies 
daina. Pastarasis ją savaip har
monizavo, o J. Naujalis 1915 m. 
taip pat savaip. Tais pat metais 
Naujalis sufengė Kaune liaudies 
dainų koncertą, kur padainuota 
jo harmonizuotoji "Kur bėga Še
šupė". Nuo to laiko šios niekur 
neteko išgirsti dainuojant. Ta pa
ti daina ir giesmė, kurios harmo
nizuotos Sasnausko, prigijo, o 
Naujalio — ne. 

Panūdus sutartinai giedoti, 
giesmių stoka skatindavo pavie
nių parapijų vargonininkus savo 
giesmynus papildinėti savo pačių 
harmonizuotomis giesmėmis. Uo
lesnieji vargonininkai taip ir da
rydavo, o atsilikėliai iš jų lyg ne
mačiomis skolindavosi —gribš-
taudavo. Kas kita čia dėdavosi su 
kaimo giedotojais. Nuo seno jie 
naudodavosi vysk. M. Valan
čiaus paruoštu ir 1855 m, išleis
tuoju giesmynu, anuomet vadi
namąja "kantička". Žinia, jis bu
vo išspausdintas ne gryna mūsų 
kalba, maišantis aibei svetimybių, 
kaip pvz.: dūšia, pekla, svietas, 
cnata, loska, pakūta, aniuolas, 
procis, čystas, smertelnas griekas 
ir daugel kitų verstinių skolinių. 
Kalbamoje kantičkoje rado vie
tos 786 giesmės, pagal bažnytini 
kalendorių suskirstytos keliais 
skyriais. Iš pradžios —advento 
giesmės, toliau kalėdinės, gavė
nios, velykinės, Mergelės Marijos 
garbei skirtos, apie Dievo apvaiz
dą, šermenų bei laidotuvių, o pa
baigoj — įvairios giesmės apie 
šventuosius, apie Jėzaus Kristaus 
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EŽERO ŽMONES das nenuplauktų, jis turi spe-
Birmos nedidelę tautelę inta cialų inkarą. Kai mergina te-

vadinama ežero žmonėmis. Jų ka, jai duodamas kraičio sodas 
— inkaras perkeliamas ir so
das nuplukdomas prie jaunojo 
namų. jm. 
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žemaičių Vyskupo Motiejaus Valančiaus paruošta Giesmių knyga — kantičkos ir "šaltinis" 
Nuotr. P. Maletos 

namai pagodos, mokyklos, par
duotuvės stovi inle ežero vidu
ryje ant aukštų bambukinių 
polių. Prieš namus — plaukio-
jantieji sodai. Kad galėtum 

! tokį sodą užsisodinti, reikia pir-
j miausia nupinti jam pagrindą 
Į iš medžių šaknų, žolių, privež
ti nuo kranto žemės. Kad so-

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIUIIIIHIi 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. Ii jų trys buvo pre-

j mijuotos. Graliai išleista. 304 pus!., 
1977 m. Viršeli! dail. Giedros Tre-

I č-.okaiter Kaina tu persiuntimu 
$8.30. Užsakymus «ųsti: 
DRAUGAS, 4541 W. Ori Street, 
Chkaft, I1L M S 
itiiiiiiiiiiiiiiminniiitiimiitHHiiiftiiiiiHi 

paskutinius išgyvenimus ir Jo at
liktus darbus šioje žemėje. 

Antras labai svarbus ir Lie
tuvos giedotojams reikalingas va
dovas būdavo didžiulė, stora 
maldaknygė, "Šaltiniu" vadina
ma. Tik joje radai pilną, su visais 
reikalingais priedais Švenčiau
siojo Jėzaus vardo trijų dalių ro
žančių ir to pat vardo litaniją, 
kas būdavo giedama paskutinią
ją budynių naktį, prieš išlydint 
velionį į amžinojo poilsio vietą. 
Tai patys svarbiausieji sutarti
niai giedojimai, kurie būdavo at
liekami ne tik šermenyse, bet ir 
bažnyčioje arba namuose per ge
dulingas pamaldas už mirusiuo
sius. "Kantička" ir "Šaltinis" pa
doriai gyvenančio ir dievo
baimingo lietuvio ūkininko šei
moje susilaukdavo didžios pagar
bos, laikant tas knygas viešai pa
dėtas ant dailiai padirbtų trobos 
kampuose lentynėlių, vadinamų 
"kampinėmis". Metinių švenčių 
progomis mergaitės tas kampines 
gražindavo iš margaspalvių po
pierėlių padaromais papuošalais. 

Giedotojus . Lietuvoje ypa
tingai gerbdavo. Savarankiškai 
gebąs giedoti asmuo skirdavosi 
nuo kitų tuo, kad į gedulingas 
apeigas atsinešdavo, pasibrukęs 
po pažastimi, "Kantička" arba 
"Šaltinį". Tokius sodindavo į ge
riausią vietą užstalėje, o kartais 
ir gardžiau pavaišindavo, negu 
kitus laidotuvių giedotojus. 

Kiekviena apylinkė — kaimas 
ar miestelis turėdavo savus gie 
dotojus. Burdavosi jie į atskiras 
grupes, kurioms vadovaudavo iš 
skirtinai gabūs, daugiau patyrę 
ir jau pagyvenę giedotojai. Gru 
pė susidėdavo iš dviejų skyrių: vy 
ru ir moterų, ir abejuose išsiskir
davo pirmieji balsai, kurie ves
davo, ir antrieji, kurie pritarda 
vo — antrindavo. Visi kartu ne
giedodavo, bet pasidalydami at
skirais posmeliais. Vyrai pradė
davo ir traukdavo savas partijas, 
o moterys, atsakinėdamos, giedo
davo sau skirtas vietas. 

Sutartinai giedota ne tik šer
menyse, bet ir bažnyčiose mišių 
ir procesijų metu. Daug kur gie
dotojų balsai skardėdavo per pa
sėliais žaliuojančius laukus reli
ginėse eitynėse Sv. Kryžiaus die
nų proga, pasak liaudies, "Kry-
žiaunose dienose". Tuo būdu lyg 
ir pareikšta Apvaizdai padėka už 
rūpestingą augmenijos globą. 
Gegužės ir birželio mėnesiais, va
karais po darbo susitelkę namuo
se, žmonės sutartinai giedodavo 
litanijas bei giesmes Sv. Merge
lės Marijos ir jos sūnaus Jėzaus 
Kristaus garbei. 

Pasiklausant pavienių giedojimų 

Giedodavo ne tik į būrelius su
sitelkę, bet ir pavieniui. Dažno
kas lietuvis ūkininkas, ankstų ry
tą pakilęs iš guolio, sukalbėjęs 
privalomus rytinius poterius, pa
tylom niūniuodavo giesmelę: 
"Dieve, o Dieve, štai iš miego 
keliui" Šioje trumpoje giesmelėje 
jk dėkoja Visagaliui už laimin
gai praleistąją naktį ir suteiktąjį 
poilsį, prašydamas sau globos ir 
dienos metu. Paskui, pažvelgęs 
pro langą ir regėdamas patekan
čią aušrinę, pragysdavo: "Sveika, 
Aušros žvaigžde šviesi, Tu links
mybė žmonių esi, Marija Pana, 
Pana Švenčiausia, Motina Jėzaus 

Mieliausio..." Sukdami girnas, 
vydami pančius arba moterys 
prie ratelio irgi niūniuodavo me
tų laikotarpiams pritaikytas gies
mes. Plušdami paskui arklą, gie
dodavo artojų giesmes, savo čire
nimu pritariant neatskiriamam 
artojo draugui - vieversiui. Šven
tadienio vakarą, pasišėrę ir pasi
girdę gyvulėlius, imdavo nuo 
kampinės "kantička", sėsdavo 
prie stalo ir giedodavo pasirink
tas giesmes. Pabaigoj neužmirš
davo šios giesmelės: "Pabaiga 
šventos dienos štai prisiartino, 
Siela tur tą paguodą, kad Die
vą garbino..." 

Gražūs tie papročiai, o iš jų ir 
dvasinė nauda būdavo didelė: 
suaugėliams — sielos ramybė, o 
jaunuomenei — pamokslas gy
venti. Gal dėl to mūsų kaimiečiai 
religiniu atžvilgiu pralenkdavo 
miestiečius. Višaki ištvirkavimai 
ir nutolimas nuo Dievo dažniau 
pasireikšdavo mieste, nekaip kai
me. Išplitęs kaime religinis gie-

dvasiniam luomui, gal nedrįstu
me nesutikti su mūsų liaudies pa
tarle, būtent: "Kada bažnyčia ar
ti, Dievas toli". 

(Bus daugiau) 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties VVNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny-
m 

ŽEMĖLAPIO PROTĖVIS 
Ramiojo vandenyno salų gy

ventojai randa kelią namo be 
kompaso, pagal savo pačių pa
sidarytą "žemėlapį" iš pagaliu
kų ir kriauklių. Pagaliukai žy
mi ilgas žemės vandenyno ban
gas, o kriauklės — salas ir ri
fus. Prariedėjusios pro salą 
bangos jau kitokios. Patyrę jū
rininkai pastebi tuos pasikeiti
mus ir vandens pliuškenimą j 
valtį ir supranta, kurioje pusė
je ir kaip toli yra sala. Kiekvie-j 
nu metų laiku vandenyno ban
gos yra kitokios, todėl "žemė
lapiai" daromi kiekvienam se
zonui ir įsimenami. 

Daugelį amžių keliaudami jū-

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

dojimas, be abejo, bus turėjęs mū- r o n u S ) gjjų gyventojai orientuo-
sų jaunimui taip pat skatinan-1 į ^ ^ V3Lgax a&Q\ę> žvaigždes, 
čios įtakos, todėl iš tenai susilauk- Į p a u k š č i ų skrydžius, pagaliukų 
ta didelės daugumos pašaukimų; Ž 6 m l a p i u s . Naujieji laikai pa-
į dvasinį luomą. Anuomet w « i - j t e i k ė ^ ^ ^ orientyrų. Dabar 
kejo lietuvių jaunimo raginti, kad , . 
stotų kunigų seminarijon arba 
vienuolynan, nes visiškai pakako 
savanorių. Šių dienų akimis žiū
rint, kai labai stinga pašaukimų 

kurie tenykščiai jūreiviai 
plaukia pagal reaktyvinių lėktu
vų pėdsakus danguje, nes žino, 
kad toje pusėje, kur šie prasi
deda, yra sausuma. Mšk. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, 111. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

r^ 
Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 

KOMPOZICIJOS 
NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiemu ir jau

niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
mentu. 

su piano akompani-
Kaina $3.00 

— žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Siar., 
Chicago, 111. 60628. Ulinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERH AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SŪNŪS 
2314 W 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 2424 VV. 69th STREET 
11029 Southvvest Highvvay. Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3S72 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS -
1440 SO. 50th A ve., CICERO, ILL. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

.4*1 
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x Kardinolo J. P. Cody kvie
timu rugpiūčio 10 d. Lietuvos 
generalinė konsule J. Daužvar-
dienė ir kiti Chicagos konsulari-
nio korpuso nariai dalyvavo 
ekumeninėse pamaldose už Sv. 
Tėvą Paulių VI Šv. Vardo ka
tedroje. Konsule pasirašė j 
oficialią užuojautos knygą. 

x Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų federacijos vadas, iš
vyksta aplankyti •'Neringos" 
stovykloje esančių stovyklauto
jų Vermonte, o iš ten vyks j 
Ateitininkų sendraugių stovyk
lą, kuri šią savaitę vyksta pran
ciškonų stovyklavietėje Kenne-
bunkporte, Me. 

X Kunigui Ansui Trakhū. 
Liet. evangelikų liuteronų "Tė
viškės" parapijos klebonui, vys
kupas Jonas Kalvanas iš okup. 
Lietuvos atsiuntė Evangelikų 
Bažnyčios kalendorių 1978 me
tams. Kuklus leidinėlis yra tik 
52 puslapių. 

x Vladas Meškėnas, žymus 
lietuvis portretistas Australijo
je, atvyko į Ameriką. Manoma, 
kad šiuo metu jis dar vieši Los 
Angeles mieste, bet tikimasi, 
kad greitai lankysis ir Chica-
goje. 

x Aldona ir Pranas Totorai
čiai, gyveną Marąuette Parke, 
savo moterystės 25-rių metų 
sukakties proga buvo išvykę į 
Europą. Jiems grįžus, jų drau
gai Nijolė ir Stasys Bikulčiai 
savo namuose, Burbank, UI., 
rugpiūčio 13 d. surengė staig
meną — labai gražų sidabrinės 
sukakties minėjimą. Buvo su
sirinkę pusšimtis jubiliatų gi
minių, draugų ir artimųjų. 

x Biblijos stovykla buvo pra
vesta "Tėviškės" liet. evangeli
kų parapijos patalpose ir greti-
mame parke, per penkias die
nas, nuo 10 vai. ryto liki 4 vai. 
po pietų. Stovyklą reguliariai 

i lankė 33 valkai. Pravedė ir 
dėstė: kun. A. Trakis, E. Hol-

' lenderienė. K. Vencelytė, I. 
Jurkšaitytė, T. Peteraitytė, L. 

I Jonušaitytė ir kt. Programos 
metu gilintasi j šv. Rašto stu
dijas, mokytasi lietuvių kalbos. 

, sportuota, ekskursuota. 
x Balfo Chicagos apskrities 

J ir skyrių valdybų ir narių susi-
; rinkimas kviečiamas rugpiūčio 
20 d., sekmadienį, 12 vai. Balfo 

: centro valdybos būstinėje (2558 
W. 69 St.). Susirinkime bus 
svarstomi seimo ir rudeninio 
vajaus pravedimo reikalai, bus 
duodama gegužinės apyskaita. 
Susirinkime žodį tars Balfo 
centro vald. pirm. M. Rudienė 

i ir kiti, kurie yra sutikę talkin-
! ti seimui ruošti. 

x Walter Wemschnešderio, 
gyvenusio 18 ir S. Halsted St. 
apylinkėje, giminės ar pažįsta
mi prašomi atsiliepti į Lietuvos 
generalinį konsulatą, 6147 So. 
Artesian Ave., tel. 737-8334. 
Svarbus palikimo reikalas. 

x Vladas ir Marcelė M&tulio-
niai, Cleveland, Ohio. neseniai 
atšventė savo bendro vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį ir 
buvo artimųjų nuoširdžiai pa
sveikinti. Abudu sukaktuvi
ninkai yra pensininkai, iš senų 
laikų skaito "Draugą", šia pro
ga parėmė savo dienraštį auka. 
Sveikiname ir dėkojame. 

x P. Baltakis, Silver Spring, 
MD, siųsdamas prenumeratos 
mokestį, atsiuntė 9 dolerių au
ką ir šiuo būdu dosniai parėmė 
mūsų spaudos darbus. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Ervynas ir Rūta (Srugy-
tė) Naujokai, aktyvūs lietuvių 
evangelikų liuteronų bendruo
menės nariai, džiaugiasi susilau
kę dukrelės. 

x Juozui ir Silvijai (Kuprai -
tytei) Gak iriam* gimė pirmgi-
mis sūnus. 

X Jonas Virbalis, Cleveland, 
Ohio, žinomas visuomenės vei
kėjas, atnaujindamas prenume
ratą atsiuntė auką. Ačiū. 

X Ed. ir G. Petrauskai, Pom-
pano Beach. Floridoje, parėmė 
savo dienraštį 10 dolerių auka. 

, Labai ačiū. 

x Linas Kojelis, kuris atei
tininkų buvo pasiųstas padirbė
ti su Brazilijos ateitininkais jų 
stovykloje ir pagelbėti jiems 
stovyklą pravesti, jau grįžo ir 
kuriam laikui sustojo pas savo 
seserį Dainą Kojelytę Chica-
goje. Čia jis turėjo pasitari
mus su Ateitininkų federacijos 
vadovais, kuriems jis atstovavo 
Brazitijoje, 

x Kun. Juozui Augūnui, MIC. 
Šv. Gabrieliaus par. katalikiš
kos draugijos ir parapiečiai Mil-
vvaukee, Wis.. sekmadienį, rug
piūčio 13 d. surengė gražų sa
vo klebono kunigystės 35-rių 
metų minėjimą. Į minėjimą iš 
Chicagos buvo nuvykę Marijonų . 
vienuolijos provinciolas kun. J. 
Dambrauskas, T. Margis, jubi
liato sesuo Šv. Kazimiero vie-
nuolijos narė ses. Dorothy ir 
ses. Bernice. Energingam savo 
klebonui parapiečiai nuoširdžiai 
parodė savo pagarbą ir pasiti
kėjimą. 

X Dr. Kazys Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, iki šiol gyvenęs Elgin. 111., 
persikėlė į St. Petersburgą. Fla. 
Jo dabartinis adresas: 4925 —, 
60th Ave. S., St. Petersburg,, 
Fla. 33715. 

x Kun. Antanas Miciūnas. 
MIC, šv. Kazimiero liet. para
pijos klebonas Worcestery, šian
dien atskrenda j Chicagą. Jis 
šeštadienį palaimins savo bro
lėno moterystę, aplankys savo 
brolių ir kitų artimųjų šeimas 
bei pažįstamus. Apsistos Ma
rijonų vienuolyne prie "Drau-

x Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba praneša, 
kad į valdybą galima kreiptis 
pirmininko Vytauto Kamanto 
adresu: 1110 69th Street, Da
riem TU. 60559. Finansiniais 
reikalais reikia kreiptis į iždi
ninką Mečį Šilkaitį: 8750 W. 
92nd Place. Hickory Hills, UI. 
60457. 

x Patikslinimas. "Draugo" 
rugpiūčio 14 d. laidoje, šešta
me puslapyje, aprašyme apie 
Korp. Fraternitas Lithuanica-
Patria jubiliejų įsivėlė korektū
ros klaida. Turėjo būti patri-
jietes (ne patriečius), tai yra 
Patrios korp. nares. Už klaidą 
atsiprašome. 

x Švėkšniškiu ir Lietuvių is
torijos draugijų gegužinė įvyks 
Julijos Bičiūnienės viloje rug
piūčio 20 d. 11 vai. Kviečiami 
dalyvauti draugijos nariai ir 
švėkšniškiai 

x Irena Grigatiunaitė, Euc-
lid, Ohio, žinoma dainininkė, 
atnaujindama prenumeratą at
siuntė didesnę auką. Labai 
ačiū. 

X Aukų po 4 dolerius atsiun
tė : Pr. Neįmanąs, Stepas Lu-
kauskas. dr. A. Martus. Juozas 
Kudirka. Visiems maloniai dė
kojame. 

x Jonas Mekas rodys savo 
filmų dienraščius ir dalyvaus 
literatūros vakare Sandaros-
Šviesos dvidešimt penktajam 
suvažiavime rugsėjo 7—10 d. d. 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 

( p r ) . 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais jmokėjimaia ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
Vf 7-7747 (* . ) 

x A. a. kun. dr. F. Gurecko 
raštų rinkinį "Esame nemarūs" 
galima užsisakyti pas dr. M. 
Rfagienę, 7S05 S. Washtenaw 
Ave,, Chicago. m. 60629. Kai
na 6 dol. čekius rašyti: Daogh-
t e n of Lithuania, Inc.. 2735 W. 
71 St , Chicago. m. 60629. (p r ) . 

IŠARTI IR TOLI 
narius, sen. L. Weicker, sen. C 
Percy, sen. T. Kennedy (šis ne
siteikęs net atsakyti), kalbėjo 
per WATR radijo stotį J ay 
Clark programos metu, kreipė
si į Izraelio užsienio reikalų 
ministeriją ir kvietė pasisakyti 
už Lietuvos laisvę. Ministeri
jos pareigūnas laišku atsakęs, 
kad negali specifiškai kalbėti 
Lietuvos reikalu, bet tarptauti-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naujosios ir senosios valdybos nariai pareigų perėmimo metu rugpiūčio 6 
d. Jaunimo centro kavinėje. Iš kairės (sėdi): dr. Algis Paulius, kun. Jonas Borevičius, buvęs PLB pirm. 
Bronius Nainys, PLB pirm. Vytautas Kair.antas, Dai^a Kojelytė. Vaclovas Keiza; (stovi): Saulius Kuprys, 
Kostas Dočkus, Mečys šilkaitis, Juozas Šlajus, Stasys Džiugas. Romas Kasparas ir Algis Rugienius 

Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQIETTE PARKO 

LB APYLINKĖJ 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Lietuvos sporto veteranai 

— Paulina Kalvaitienė, Juozas 
Vinča ir Kazys Merkis — daž
nai susitinka Bostone pasida
linti mintimis apie praeitą ir 
dabartinį sporto gyvenimą Lie
tuvoje ir čia. Prieš 50 metų 
jie visi trys dalyvavo Amster
damo olimpiadoje 1928 m. Pau
lina — bėgimo, o Vinča su Mer- į niuose forumuose pasisakys 
kiu — bokso rungtynėse. Juo- už laisvę visoms tautoms, 
zas Vinča, tuometinis Pabalti
jo meisteris, nugalėjo olimpia
doje Prancūzijos meisterį 2. 
Tore. bet tolesniam susitikime j dis ruošiamas rugsėjo 2 d. Wol-
suklupo prieš Pietų Afrikosį verhamptone. Dalyvaus estradi-
meisterį D. McKomindalį. K. Į nė damininkė Violeta Rakaus-
Merkis buvo įveiktas Prancūzi- į kaitė ir solistas Justas Černis, 
jos meisterio Karangeo, tačiau i o taip pat dvi tautinių šokių 
grįžo į Kauną didžiai pasimokęs.! grupės. 
Apie tai iludija jo laimėjimai Į — Dr. Ilona Gražytė - Mazi-
1929-32 prieš Latvijos meiste-! Bauskienė Londone. Pravažia-
rius: Berendsą, Lilisoną, Lapinį vusi per porą savaičių nuo galo 
ir Rūdinsą, be to, prieš Karą- j iki galo Britaniją, po savaitę 
liaučiaus meisterį Sheidą 1930. j pabuvusi Paryžiuje ir Vienoje, 

— JAV LB Visuomeninių rei- ' grįždama namo, į Kanadą- Lon-
iš : done, porai dienų buvo sustoju

si Montrealyje, kur ji ap
lankė Lietuvių namus, H . ir 

DID2. BRITANIJOJ 
Lietuvių rudeninis sąskry-

Norvilas, švietimo vadovu iri Sia proga tenka pažymėti, 
ryšininku tarp Lituanistinių kad prie šio renginio sėkmingai kalų tarybai talkon ateina 
mokyklų — Apolinaras Bagdo- prisidėjo darbštūs valdybos; senosios emigracijos tautiečiai. 
nas ir sekretoriato tvarkytoju nariai — pirmininkas Jonas In- į Viena iš tokių talkininkių yra 
— Antanas Būga. | driūnas, Kotryna ir Kostas Rep- lietuviškai kalbanti, bet nėra- j K. Barėnus. Dr. L Gražytę 

Kontrolės komisija sudaro: šiai, Julius Pocius, Ona Liu- šanti Elizabeth Litfin, gyvenan-! Maziliauskienę šįkart į Lon-
pirm. Adolfas Šimkus. Viktoras binskienė ir kiti. Baltic Bakery ti Naugatuck, Conn. Laiške, doną buvo atitraukęs ir pa ts 

visa ko pilnas miestas ir šeimos 
sentimentas, nes čia yra gyve-

visą mūsų gyvenimą 
ninę veiklą, kuri labai gražiai 
pasireiškė Pasaulio Lietuvių 
dienose Toronte. Čia LB paro-

Artėjant LB rugsėjo mėne
siui, kiekvienam bendruomeni-
ninkui rūpi pažvelgti, kas buvo 
LB nuveikta per vasaros mėne
sius. Lietuvių Bendruomenė su 
savo padaliniais apima ne vieną Di™nskis i r jonas Kaunas savininkai ponai Ankai pobū-! rašytame pirm. Aušrai Zerr, ji 
kurią nors gyvenimo sritį, bet T a i v i s i nepailstantieji bendruo- viui paaukojo pyragaičius.; kukliai sumini savo kelerių me-

visuome- menininkai, kurie jau daugelį Jiems nuoširdi padėka. Taip: tų bėgyje atliktus darbus Lie-1 nęs ir dirbęs, vėliau j Kanadą 
metų yra pašventę visuomeninei pat aukomis parėmė mielas tuvos laisvės klausimais. J i į "Nepriklausomos Lietuvos" re-
veiklai. paštininkų prietelis 'tapt. Eu- kreipėsi į prez. J. Carterį, vice-! daguoti išvažiavęs ir neseniai 

Naujai persitvarkiusi apylin- genijus Petrauskas u aktyvus prezid. W. Mondale, JAV sena- miręs jos vyras Romas E. Ma-
dė~ kokią~" didelė " atsakomybė kės valdyba ryžtasi suaktyvinti sąjungos narys, tuo metu sun- to užsienio reikalų komisijos ziliauskas. 
jai yra patikėta ne tik lietuvy- šios didžiausios Marąuette Pa r - ; k i a i sirgęs, Antanas Balčiū-
bės išlaikyme, bet ir palaikyme ko lietuvių kolonijos veiklą, pir- j n a s -
mumyse lietuviško nuoširdumo, moję eilėje suruošti kultūrinį LPS-gos valdyba kasmet, me-
pastangų atstatyti Lietuvos ne- renginį, dalyvauti "Draugo" ^ ^ baigiantis, is savo kuk-
priklausomybę, ginti žmogaus bankete, pagyvinti solidarumo teus uAo ^ d a paremia mūsų 
teises būti žmogumi ir liudyti Įnašų išrinkimą, glaudžiai ben-: sP a u d*- ^ 3 ° valandėles, LTV 
svetimiesiems apie mūsų tautos dradarbiauti su lituanistinėmisj i r k l t u s kultūrinius užmojus. 
kančias išlaikyti savas tradici- mokyklomis, ypač su tėvų ko- Sąjungos sukakties proga 
jas ir gilų tikėjimą. mitetais. Darbo sėkmingumui Jautrius ir nuoširdžius sveiki-

Marąuette Parko LB apylin- ir jo išplėtimui surasti naujų ; m m u s atsiuntė paskutinysis 
kės valdvba savo posėdyje nu- talkininkų, pasistengiant a-Įneprikl. Lietuvos Pašto vakly-
tarė prašvti visų Uetuvių para- leisti informacinį leidinėlį, api- b o s direktorius, Sąjungos gar-
mos šiame kilniame darbe, už- mantį įvairų mūsų kolonijos l ie - į^ 8 Pirmininkas inž. Vaclovas 
miršti praeities netobulumus/tuvių gyvenimą. Birutis ir buv. Pašto valdybos 
turint galvoje, kad jos rūpės- Vidurio Vakarų apygardos a t s k a *omybės skyriaus vedėjas 
čiais ir vargais mes turime rū- pirm. Kazvs Laukaitis, d a l y v a - j B r o m u s Ma&nlaitą. Jie prai-
pintis patys ir juos šalinti iš vęs posėdvje, mielai pritarė i""116 I i e t u v i ° V^1™*0 «»*-
savo tarpo. Juk rūškanos die- valdybos užmojams. Jis savo n m g u m a ' d a r s t u m a - neprikl. 
nos retina mūsų gretas ir dar- žodyje skatino tuojau pradėti U e t u v o J e . o taip pat gražų iri 
Kinini™* trL.L-̂ ,H-i n « «™rff,Xw,«, \ I « , K „ ; prasmingą paštmmkų jnašą ir j Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje dalinas {spūdžiais Chicagos viešosios b : m n k u s - vykdyti, nes pozityvus darbai I L ^ i *7i«Ji«ri,, *„£? bibliotekos atstovas Marian Roth. J«iv Fai™**k» r**™ aZZ L- * n-i. 

Susidėjus aplinkybėms, mus rodo gražų pavyzdį visiems. lsei^os neravių^ gyvenimą. 
apleidžia LB Marąuette Parko Anot jo, veiklos bruožai išei- a

 Š1<; " f ? 1 ^ J ^ f P34" 
apylinkės pirm. Romas Tervy- vijoje nepasikeitė ir jų turinys * 
dis 

bibliotekos atstovas Marian Rota, Judy Farrentino, Dawm GoJga ir St. Bal-
zekas. 

kuris išsikelia į Californi- pasiliko tas pats, tik gal pakito ' ^ ° ****_+* P««o val
dybos referentą a. a. Joną Be-
reišą, gyv. St. Louis. Jis buvo 
ir vienas iš LPS-gos steigėjų 
bei ilgametis jos pirmininkas. 

ją. Todėl rugpiūčio 9 d. buvo veiklos forma, prie kurios ten-
sušauktas v-bos posėdis, ku- ka derintis ir LB-nei, nežiūrint 
riame pirmininko pareigas su- to, kad kai kurie savo energiją 
tiko perimti Kostas Juškaitis. išnaudoja, besistengdami mums 
Jis sėkmengai vadovavo karių trukdyti. Mes turime dirbti , N e w . . e, P° ūgoB _ s u n k l p s 

"Ramovei", vicepirmininku ta- ir veikti, aukodamiesi Lietuvių f * * ^ . 1 * * ? ' * ~. "Į ' '""J"1 

po Bronius Šbažas, uolus para- Bendruomenės labui ir paverg-
pijinio choro dalyvis, judrus tos Lietuvos išvadavimui. 
bendruomenininkas, sekr. Kris- Petras Indreika 
tina Martinkutė, ižd. Povilas -„,„,»„ — -

IJETirVIŲ PAŠTININKŲ 
*ETMOJE 

CHICAGOS ŽINIOS 
AVIACIJOS IR VANDENS 

SPORTO ŠVENTĖJ 

Keli šimtai tūkstančių Chica-
buv. Kudirkos Naumiesčio pašto S055 žmonių ir iš toliau atvy-
viršininkas Kazimieras Baraus- k u s i u sekmadienį Michigano 
kas. Chicagoje netekome paš- pakrantėje į šiaurę nuo miesto 
to valdininkų a. a Adomo M i - c e n t r o stebėjo didžiulę aviaci-
liausko ir Antano Balčiūno.: J0 8 i r vandens sporto šventę. 
Visa tai nutiko pusmečio laiko-: Programą atliko su vandens 

— North Ave., Loyolos, toliau 
Calumet, Poster, Jackson par
ko, Rainbow, S. Shores, Mont-
rose. Paskutinėj vietoj — 31 
gatvės. Šiaurinės Chicagos pa
plūdimiai geriau prižiūrimi ir 
daugiau lankomi. 

BAIGĖSI FESTIVALIS 
Chicagos festivalis Navy Pier 

x A. Šimkus iš Hartfordo. ^ -A , ^ T . n , i_- • „r̂ _ n • Rugpiūčio 10 d. Onos Liu-Conn., lankėsi "Drauge , isigi- •? j - , . . , . . ,. . r , , * ?• T ,. binskienes namuose posėdžiavo , jo lietuviškų rankdarbių uz di- T ;^f„„-. ».. • . oių Lietuvių pastminkų sąjungos 
; desnę sumą. valdyba. Pirmininkas Jonas In 

x Adolfas Ivanauskas, VVor- driūnas pranešė 
cester, Mass., mus 

i pasveikino ir atsiuntė auką. Sąjungos įkūrimo 30 metų su 
Ačiū. kakties minėjimą bei pobūvį. 

y Aukų "Draugui*' atsiuntė: Minėjimas ir pobūvis praėjo sėk-
ipo 4 doL — P. Gauronskas, mingai. dalyvių apie 150, gera 

tarpyje. Paštininkų šeima liū- pašliūžomis klounai, vandens j baigėsi sekmadienį. Jį aplankė 
di netekusi mielų bendradar- balerinos, plaukikai naujai su

kombinuota būrine lenta. Lai-
Valdyoa posėdyje nutarė i v a s l e i d o a u k š t a s *&*"*»* v *n-

10 d. suruoš- e n s s r o v e s - ° r e Pasirodė skri-
I dikai aitvarais ir motoriniais 

Skraidė di-

apie liepos m ' " ? r u o d ž i o m ė n 

maloniai m ė n . 9 d. Vyčių salėje ruoštą ^ t r a d i c i n i kalėdinį paStimn- ^ ^ „ „ - i 
kų pobūvį. Ta proga tėvų jė.! sKianaytuvais 
zuitų koplyčioje bus atlaiky-: d a a u s i a s P a s a u l y k ^ ^ o m e n ė s 
tos šv. Mišios už mirusius ben- t ^ P 0 * 0 ^ktuvas, gelbėjimo 

paštininkus °- ^ždavinius demonstravo heD-dradarbius 8B-
kopteriai. Pasirodė 

Juozas Ališauskas; po du dol. meninė programa. Padengus k a n č i a i s m e t a i s v a s a r i n i P°bGvi kuli<, „ i i initi 
u, ov_, »,u__*__ o*„ *ZZl » _ . numatyta suruošti Vyčių salė- ' M. Shelma, Albertas Stoč- gana gausias išlaidas, dar gau 

kus. Dėkojame. i ta 293 dol. pelno. je liepos mėn. 8 d. Vyriausia 
pobūviams ruošti šeimininke 
pakviesta Kotryna Repšienė. 

Tenka pažymėti, kad pašti
ninkų šeima išeivijoje išliko so
lidari, daugelis narių aktyviai 

lėktuvas, 
nusileisti 

statmenai ir skristi šonais. 
TELEVIZIJOJE 

JAV tėvų ir mokytojų orga
nizacija paskelbė, kad geriau
sios televizijos programos y ra 
"Sixty Minutes" ir "Donny and 

darbuojasi spaudoje, Balfe, LB M a r i e „ 0 terp čaxlįimiaL p r i e 
ir kitose organizacijose. Dide
lėmis pastangomis ir savo lėšo
mis yra išleidę paštininkų atsi
minimus "Nuo krivūlės iki ra
ketos". J. Janušaitis 

BAIDARININKAI 

vartos veiksmų perteikiančių 
yra "Kojak" ir "Charlies An-
gels". 

GERIAUSI PAPLŪDIMIAI 

Pastininkų sąjungos pobūvyje programą atlikę (iŠ kair): Bronė Varia-
. kujienė. pirm. Jonas Indriūnas ir Aldona Pankienė 

Dienraštis "Sun-Times" pa
skelbė Chicagos paplūdimių 
įvertinimą, atsižvelgiant į Sva-

Elgino 23 jauni baidarinin- rą, sanitarinius įtaisus, užkan-
kai ateinantį šeštadienį vyks į džius, prausyklas ir persivilki-
Kanadą, kur suplanavo atlikti mo vietas, tarnautojų manda-
120 mylių kelionę mažiau žino-j gumą, priežiūrą ir lankytojų 
mais vandenimis, ieškodami pamėgimą. Geriausias paplū-
nuotykių, žuvų ir naujų vietų. | dimys — Oak St., antroj vietoj 

daugiau kaip pusė milijono 
žmonių. Jo suruošimas kaina
vo 1.7 mil. dolerių. Gal Jbūt, 
tas išlaidas ir pavyks apmokėti. 
Jau planuojama ir kitais me
tais tokį festivalį suruošti. 

PREZIDENTO MOTINA 
Prezidento Carterio motina 

Lillian Carter buvo sekmadienį 
atvykusi į Chicagą. Ją pakvie
tė Chicagos rytų indų bendruo
menė, pagerbdama ją kaip savo 
mėgiamiausią amerikietę, nes ji 
dvejus metus dirbo Indijoje 
kaip taikos korpuso narė. 

LIGONINĖJE BUVĘS 
UGNIAGESIŲ VADAS 

Buvęs Chicagos ugniagesių 
vadas Robert J. Quinn nuga
bentas į Mercy ligoninę, sutri
kus jo pagrindinei arterijai prie 
širdies. 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedrfe Avenue 

Tel. — 776-3599 
Chioago, Ulinofe 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d, 
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