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Gelbėkime Lietuvą 
nuo alkoholizmo ! 

(Te«inyt) 
Kiekvienas, kuris supranta grės

mės baisumą, jau yra atsakingas, 
ir nusikalsta manydamas, kad 
užtneka skėsčioti rankomis, pasi
tenkinant pasipiktinimo kal
bomis, o gyventi — kaip išeina. 
Neužtenka dejuoti, perskaičius 
JŪSŲ arba J. Jurevičiaus straips
nį „Kas slepiasi butelio dugne?" 
(„Švyturys", 1978 m.,Nr.l) , suži
nojus, kad žūstame, kad išsigims-
tame. Jeigu jau dabar, kaip tvir
tina neuropatologai, tik kas ant
ras vaikas randamas visiškai svei
kas, — padėtis aliarmuojanti! 
Reikia nuolatos siusti pavojaus 
signalus visam pasauliui girdint 
kad patys išsigąstume ir šoktu
me gelbėtis visom išgalėm, prisi
imdami pilna atsakomybę. 

Būti atsakingam — reiškia da
ryti viską, kad pastoti kelią šitai 
grėsmei. 

Kas mano, kad pagal užimamą 
žemą savo padėtį visuomenėje, 
nieko negalįs, — labai klysta! 
Kiekvienas, kad ir paprasčiausias, 
neįtakingiausias žmogus, gali la
bai daug. Svarbiausia: suprasti, 
kad esi atsakingas, matydamas 
tautą varomą į kapą. Nieko dau
giau nedarydamas, — jeigu vi
siškai atsisakysi svaiginamųjų 
gėrimu — padarysi labai daug: 
išgelbėsi save ir daug už save 
silpnesniu; laikui bėgant tikrai 
šitą patirsi. 

Kai daugelis pasidarys absti
nentais, kai visi kunigai, atgailo
dami \xž save ir pirmtaku nega
tyvų pavyzdį, priėmę blaivybės 
įžadus, karštai kovos prieš girta
vimą, bejėgiai taps slaptieji agen
tai pastoti kelią šitam judėjimui. 

Kad nerašytais nurodymais iš 
Maskvos trukdoma platinti blai
vybę, aišku visiems, kas tik yra 
pabandęs tai daryti. Pavyldžiui, 
Finansų ministerijoje dirbęs Stat 
kevičius bandė suorganizuoti blai
vybės judėjimą. Jis buvo uždary
tas į psichiatrinę ligoninę. Visai 
neseniai Vilniuje buvo įsteigta ko
misija prie Ministrų Tarybos al
koholinių gėrimų apribojimui. 
Si komisija dar nespėjo dorai pra
dėti dirbti, kaip atstovo iš Mask
vos buvo su griausmu išsklaidy
ta. 

Daugeliui žinoma, kaip elgia
masi su abstinentais kunigais, ku
rie, rodydami asmeninį pavyzdį, 
nebijodami jokių grasinimų, skel
bia blaivybę, kelia žmonių doro
vę. Jie nustumiami į gilius užkam
pius, kur maža žmonių. 

Carinė Rusija buvo padariusi 
mirties nuosprendį Lietuvai. Ne
valia buvo jokiuose raportuose vy
riausybei paminėti nei Lietuvos, 
nei iietuvįo vardo. Visiems žino-
m<". Lietuva privalėjo būti nutau
tinta per girtuoklystę ir suprovos-
lavinimą. 

Pagrindiniai švietėjai tuo me
tu buvo tautiškai susipratę dva
siškiai, ir jie didvyriškai vedė 
sunkų pasipriešinimą, kuriame 
ryškia, šviesia žvaigžde iškilo 
vyskupo M. Valančiaus asmeny
bė, tebešviečianti ir mums mū
sų klastingiausios priespaudos 
naktyje. Slinko sunkūs dešimtme
čiai. Dr. J. Basanavičius — tau
tos patriarchas — pažadino ko
vai ir inteligentus. Mirčiai pa
smerkta tauta buvo išgelbėta. 

(Bus daugiau) 

SVARBI POPIEŽIAUS 
KELIONE AIRIJON 

Anglai laukia taikos Š. Airijoje 
Manchesteris. Britanijos Ii- žiaus vizito įtaka pasireikš ne po 

beralų laikraštis The Manches-
ter Guardian rašo apie popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo numatytą 
kelionę į Airiją rugsėjo mėnesį. 
Popiežius turįs istorinę progą nu
malšinti priešingumus, nuramin
ti airių respublikonų terorizmą 
Siaurinėje Airijoje. Airija pergy
ventų istorinį pakilimą bet ku
rio popiežiaus atsilankymo proga, 
rašo laikraštis, tačiau Jonas Pau
lius II-sis nėra paprastas popie
žius. Jis yra vadas, sugebąs 
patraukti dėmesį toli už savo 
Bažnyčios sienų. Jo vizitas nesu
žavės Siaurės Airij,os protestantų, 
lygiai, kaip nesužavėjo Lenkijos 
ateistinio režimo. Protestantai 
net gali būti įžeisti Knock vieto
vėje numatytomis pamaldomis, 
nes katalikai tiki kad šioje vieto-
je prieš 100 metų pasirodė Ma
rija ir Juozapas. Presbiterionai, 
vadovaujami radikalaus kun. Ian 
Paisley, niekins šį apsilankymą 
savo' nuodų pilnomis plunksno
mis. 

Laikraštis mano, kad popie
žiui įtakos turės neseniai į kardi
nolus pakeltas airių primas, kar
dinolas Thomas O Fiaich, Ar-
magho arkivyskupas. Jis yra tarp 
tų, kurie nori prijungti Siaurės 
Airiją prie Airijos, nors jis yra pa
smerkęs IRA (Irish republican 
army) terorizmą. 

Straipsnyje sakoma, kad popie-

kelių mėnesių, bet per daug me
tų. Daugiausia padėtų, jei popie
žius pasmerktų smurtą, kuriuo 
ekstremistai respublikonai siekia 
pakeisti ilgą istorinį procesą. Po
piežius turi galią užbaigti nekrikš
čionišką terorizmą abiejų pusių 
krikščionyse, abiejose Airijos pu
sėse ir Anglijoje. Laikraštis reiš
kia viltį, kad po dešimtmečio ka
ro ateis taikos dešimtmetis, kuris 
galėtų būti panaudotas visų su
sikirtimų ir neapykantų užbai
gimui. Krikščionybė atėjo į Airi
ją prieš 14 šimtmečių, rašo Guar
dian, ios žymės matomos rytų 
Airijos pakelių kryžiuose. Popie
žiaus kelionė turės didelę reikš
mę Vakarų kultūros išlaikymui, 
kuo džiaugsis vienodai protestan
tai, katalikai ' visi žmonės, rašo 
laikraštis-

Kubos tautinės šventes proga Havanoje šalia diktatoriaus CasT-o (dešinėje) 
dalyvavo ir svečiai iš Nikaragvos, — sukilėlių vyriausybės nariai. Nikarag
voje prasidėjo varžybos tarp demokratijos šalininkų ir komunizmo jėgų. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Vietnamas pareikalavo, kad 
Amerika išvežtų savo karo lai
vus iš pietinės Kinų jūros. Jų bu
vimas ir pabėgėlių gelbėjimas 
tik skatina žmonių bėgimą iš 
Vietnamo, pareiškė Hanojaus ra 
dijas. 

— Netoli Hong Kongo siautė 
smarki audra. Bijoma, kad jos 
aukom tapo šimtai pabėgėlių. 
Hong Kongo uoste sužalota daug 
laivų, kai vėjai nutraukė inkarų 
grandines. 

— Indijoje policija suėmė 700 

Amerikon ateina 
ekonominė krizė 

Kainos kyla, bedarbių vis daugiau 
Washmgtonas. — šių metų siekti dar šį rudenį. Gazolino kri-

gale Amerikoje pasireikš švelni 
recesija, visi ekonominio gyveni
mo stebėtojai tai pripažįsta, tik 
nesutaria dėl jos "švelnumo". 
Nesutariama ir dėl ekonominio 

zė šią recesiją prailgins ir padarys 
sunkesnę, negu buvo manyta. 
Darbo departamentas paskelbė, 
kad visų transporto pramonės 
darbininkų skaičius gegužės mėn. 

atoslūgio ilgumo. Daug ekono- į buvo 788,800, o birželio mėn. su
mištų mano, kad pati atoslūgio 
viršūnė pasireikš ateinančių me-

VIETNAMAS PRIPAŽINO, 
KAD BĖGA ŽMONĖS 

Australija moka globoti pabėgėlius 

Senato komitete ekonomistas 

mažėjo iki 770,600. Liepos mėn. 
statistika parodys dar didesnį su
mažėjimą. 

Laukiama, kad bedarbių skai-
buv. premjerės Indiros Gandhiį t ų įlTmo^ ^ e 

rėmėjų, kurie susirinko piktai d e L ^ f ^ 0 " " " " L . . , . „ , , . 
monstruoti prie teismo salės, kur W a l t R? s t°Y f Texas umversite-j čms didės Su kiekvienu nuošim-

to pasakė, kad amerikiečių per-1 čiu bedarbių skaičiaus didėjime, 
kamoji galia krito po 1 nuoš. jau j valstybės iždas netenka apie20bil 

svarstoma Gandhi byla. 
— Australijoje streiką paskel

bė 10,000 uostų darbininkų. Sid 
nejaus prekybos rūmai mano, kad 

nuo 1972 metų. Nors darbinin- į dol. Tenka mokėti bedarbių 
kų algos kilo, kartu su jom kilo j šalpas, o netenkama darbininko 

streikas kainuos Australijai' 112J t ik Wam* m<*esčiai, o perka-1 mokėtų mokesčių. Todėl vy-

Kuala ..Lumpur. —Malaizija 
pripažino, kad Vietnamas prade 
jo laikytis savo žodžio ir nebeva
ro kinų ar politiškai nepatikimų 

dėsnį skaičių vietnamiečių, pa
gal gyventojų skaičių pirmauja 
Australija. Ji jau priglaudė 22,000 
Iš jų 19,000 paimti iš pereina-

žmonių į jūrą. Malaizijos kran-1 ™ųjų stovyklų Pietryčių Azi-
tus liepos mėn. pasiekė 5,000 viet- j joje, likę trys tūkstančiai patys 
namiečių, kada birželio mėn. jų j pasiekė Australijos krantus. Per 
atvyko virš 20,000. Paskutinieji i ateinančius metus Australija pri-
išbėgo iš Vietnamo, nepadedami i glaus dar 14,000. 
režimo pareigūnų ,be aukso ky-| S t e b ė t 0 ]-a i pripažįsta, kad pa-
šių. Malaizija nebepriima dau- i bėgėlių priėmimas .geriausiai pla 
giau pabėgėlių ir nuo birželio n u < 0 j a m a s Australijoje. Tik atvy-

mil. dol. kasdien. Darbas sustojo 
į 41 uoste, iškrovimo laukia apie 
' 200 laivų, 

— P. Afrikos vyriausybė pa-
I skyrė Namibijos provincijos ad 
I ministratorium griežtą dešiniojo 
į sparno politiką prof. Gerrit Vil-
' joen 

— Sovietų Izvestija paneigė, 

moji galia mažėjo. Naujasis iždo 
sekretorius William Miller pripa
žino šią savaitę, kad Amerika yra 
"in mild recession". 

riausybė greičiausia padės Chryv 
lerio bendrovei, kuriai gresia ban
krotas, nes vietoj pelno per pasku
tinius tris mėnesius, ji turėjo virš 

Maisto, namų ir skysto kuro j 200 mil. dol. nuostolių. Bendro-
kainos daugiausia prisidėjo priejvė kaltina didesnių automobl-
infliacijos. Liepos 30 d. darbo de- lių biznio sumažėjimą, įvairias 
parlamentas paskelbė, kad antra- daug kainuojančiais federalinės 
me metų ketvirtyje nukrito ir 
produkringumas, darbo našumas. 

kad sovietų vyriausybė grasina j p a p r a s t a i ^ į s u m a ž i n a ^ 
ištremti amerikieti žurnalistą Da n ų k i l i m ą > E k o n o m i s t a s A r t h u r 

įvid Satter, dirbanti bntų Fiaan 

— Prezidentas Carteris apkal
tino Rytų Vokietiją, Čekoslova
kiją ir Sovietų Sąjungą, kad jų 
veiksmai visiškai nesiderina su 
žmogaus teisių pažadais, padary 
tais Helsinkio konferencijoje prieš 
4 metus, šią savaitę buvo tos kon
ferencijos sukaktis. New Yorke su 
sirinkę buvę Sovietų Sąjungos ka 
liniai Helsinkio nutarimų prie
žiūros komitetų nariai, telefonu 
susisiekė su prof. Sacharovo butu 
Maskvoje, kur sutartį minėjo di
sidentų grupė. 

mėn. išvilko į atvirą jūrą apie 
100 laivų su 18,000 pabėgėlių. 

JAV karo laivas trečiadienį iš
gelbėjo jūroje 16 metų vietna
mietį, kuris išbuvo vandenyje už
sikabinęs už laivo skeveldros tris 
paras. Jis verkdamas papasakojo, 
kaip Tailandijos žvejų laivas nu
skandino pabėgėlių laivą tyčia jį 
perskeldamas savo smaigaliu. 
Laive buvę 129 asmenys pasken
do, tik jis vienas liko gyvas. 

Paskutinis Vietnamo valdžios 
pareiškimas neneigia ,kad iš Viet
namo bėga žmonės. Hanojaus ir 
Maskvos spauda nustoj,o tvirtin
ti, kad Kinija ir imperialistai 
šmeižia Vietnamą. Vietnamo už
sienio reikalų viceministras Hoan 
Bit Son pasakė, kad Vietnamo 
socialistinė respublika susidūrė 
su ekonominiais sunkumais. Dvie 
jų pastarųjų metų gaivalinės 
nelaimės, pasienio susirėmimai 
su Pol Poto kariuomene, karas 
prieš kiniškuosius agresorius dar 
labiau susilpnino Vietnamo eko
nominę padėtį, todėl liaudies gy
venimo sąlygos pablogėjo, padi
dėjo materialiniai sunkumai. Tai 
—viena iš priežasčių, dėl kurių 

vietnamiečiai išvyksta iš savo ša
lies. Reikia, kad pasaulio visuo
menė tai aiškiai suprastų, pasa
kė Vietnamo viceministras užsie
nio spaudos atstovams. 

Iš visų pasaulio šalių palan
kiausia pabėgėlių atžvilgiu lig 
šiol pasirodė Australija. Nors 
Amerika ir Prancūzija priėmė di-

Laužo Helsinkio 
sutarties dvasią 

VVashingtonas. — Valstybės de 
partamentas pareiškė, kad trečia
dienį įsigaliojąs Rytų Vokietijos 
įstatymas, kuris grasina sunkio
mis bausmėmis už piliečių kon
taktus su užsienio svečiais, laužo 
Helsinkiu susitarimus. Amerikos 
vyriausybė jau įspėjo Rytų Vokie
tiją, kad įstatymas sukelia Ame
rikai rūpestį, prieštarauja Hel
sinkio dvasiai. Lapkričio mėn. 
ateinančiais metais Madrido kon
ferencija turės svarstyti Rytų Vo
kietijos elgesį ir jos tarptautinį pa
žadų laužymą, pasakė valst. de
partamento atstovas Hodding 
Carter. 

kę vietnamiečiai apgyvendinami 
vyriausybės centruose. Jiems su-

1 organizuojami anglu kalbos ir 
orientacijos kursai, kurie padeda 
naujakuriams įsijungti į austra
lų gyvenimą. Pareigūnei padeda 
žmonėms susirasti darbus ir bu
tus. Vietinės savivaldybės parūpi
na vaikams mokyklas, medicinos 
pagalbą, pigius butus ir, jei rei
kia, šelpia negalinčius dirbti. 

Australijos vyriausybė didžiuo
jasi, kad ji su pabėgėliais turi di
delį patyrimą, per 40 metų buvo 
priglausta 400,000 žmonių iš 40 
kraštų, Australija nuo 1945 m. 
gavo daugiau kaip 3.5 mil naujų 
imigrantų ir toliau tęsia savo "at 
virų durų" politiką. Australijon 
atvyko virš 20,000 libaniečių, kai 
Libane 1975 m. prasidėjo civilinis 
karas. 

cial Times laikraščiui, 
— Washingtone grupė libera' 

jlų, gamtos mylėtojų, atominių 

vyriausybės taisykles. 
Ekonomistai siūlo daugiau dtrb 

tL taupyti energiją, susivaldyti 
nuo didesnių algų reikalavimą 

Okun iš Brookings instituto nu- i Respublikonų vadai kongrese tre» 
rodo, kad pirmą kartą Amerikos i čiadienį pasiūlė tuoj sumažinti 
istorijoje infliacija tapo chroniš
ka. Ekonominės recesijos anks-

išstatyti kandidatą ir į preziden 
to vietą. 

jėgainių priešininkų paskelbė, j S a a ^ H j ^ infliaciją, ta-
kad (steigta nauja politine p a r t i - | H a u n u o 1 9 6 8 „. kasmet l n f l i a_ 
ia - Citizens Party . Ji bandys d j a Mėd&VQ į r š { a i s m e t a j s p -

pasiekti 14 nuoš. Prie tos inflia-
» , , , , . t cijos nemažai prisidėjusi prezi-

- JAV vyriausybe sutiko p H d e n t o Johnsono vyriausybė. Viet-
duoti Sovietų Sąjungai dar 10 j n a m o k a r o m e t u jf n e s k f i ] b ė n a u . 
milijonų metrinių tonų kviečių ]ų m o k e s č i ų > 0 ^ s p a u s d i n o d a u 
per ateinančius 14 mėnesių, pa
skelbė žemės ūkio sekretorius 

pajamų mokesčius, kad amerikie
čiai mažiau nukentėtų nuo in
fliacijos. Respublikonų siūlymas 
kainuotų vyriausybei 36 bil. 
dol. 

Katalikų kunigai 
rėme sukilimą 

Managva, — Katalikų Bažny
čios vyresnybė Nikaragvoje pa
skelbė, kad pasikeitus vyriausy
bei. Bažnyčios uždaviniai nesikeis 
Ji tolia sieks žmonių pažangos, 
pasakė arkiv. Miguel Obando 
Bravo. Jis ne kartą yra pasisakęs 
prieš Somozos valdžios brutalu
mą, priespaudą, žmonių išnaudo
jimą. 

Didelė dauguma Nikaragvos 
kunigų ir vienuolių palaikė suki
lėlius, juos slėpdavo. Jau 1971 m. 
aštuoni vyskupai paskelbė doku
mentą už žmonių teises. Po že
mės drebėjimo 1972 m. Somozos 
vyriausybė, gavusi dideles sumas 
paramos iš užsienin, bandė pa
naudoti ir katalikų ..Caritas" or
ganizacijos šalpą savo reikalams. 
Tas dar daugiau nustatė Bažny
čią prieš Somozos vyriausybę. Su
kilėlių eilėse kovodamas žuvo 
kun. Gaspar Garcia Laviana. Val
džia persekiojo 27 kapucinus vie
nuolius, kurie paske.bė apie ka
reivių brutalų elgės; su kaimie
čiais. Naujoje vyriausybėje yra 
du kataliku kunigai: Miguel d* 
Escoto Brockman ir Ernesto Car-
denal. Somozos laikais daug ku
nigų ir vienuolių būdavo kanki
nami, aštuoni buve nužudyti už 
sukilėliams teikiamą paramą. 

Bergland. 
— Senatas patvirtino naują 

Amerikos ambasadorių Maskvo-
jje Thomas Watson, buvusį IBM 
bendrovės tarybos pirmininką. 

|Jis užims Malcolm Toon vietą. 
— Sekretorius Cyrus Vance pa-

' reiškė St. Louis mieste, kad sena
tas turėtų patvirtinti SALT su
tartį su sovietais, nors ji neapima, 
kaip turėtų apimti, visų ginklų 
kontrolės. i 

— Madride suomis turistas aero 
drome ėjo atsiimti savo lagami
nų, tačiau sumanė išgerti alaus. 
Jam begeriant, įvyko didelis spro
gimas, keturi užmušti, daug su
žeistų. Suomis Jori Kauranieni 
įsitikinęs, kad jį išgelbėjo alus. 

— Japonija greit pradės pasita
rimus su Vietnamu dėl japonų 
ekonominės paramos atgaivinimo. 
Japonija buvo nutraukusi paža
dėta paramą dėl Hanojaus politi
kos ištremti nepatikimus pilie
čius. 

— Peoria, 111., burmistras Ri-
chard Cerver paskelbė norįs tapti 
senatorium vietoj pasitraukiančio 
Adlai Stevensono. Carver yra res-
publikonas-

giau popierinių pinigų. Praėjus 
tam federalinio biudžeto išplėti
mui, prisidėjo naftos kainų kė
limui, infliacija dar pagreitinęs. 

Pernai rudenį ekonomistai Wa-
shingtone kalbėjo, kad šiais me
tais bedarbių skaičius gali pakil
ti iki 7 nuoš., tačiau prezidento 
ekonominių patarėjų pirrmnin 
kas Charles Schultze įtikinėjo, 
kad recesijos nebus ir bedarbių 
nuošimtis suksis apie 6 nuoš. Ta
da atėjo gazolino krizė, sustab
džiusi automobilių pramonę. Su
mažėjo naujų namų statyba prie 
miesčiuose, atleidimų iš darbų 
banga perėjo visą Ameriką. Šian
dien laukiama statistikos apie lie
pos mėn. padėtį. Citicorp. banko 
ekonomistas Alan Murray pareis 
kė, kad 7 nuoš. bedarbių bus pa-

Browno žingsnis 
į prezidentūrą 

Los Angeles. — Kalifornijos 
gubernatorius Edmund Brown 
pirmadienį užregistravo preziden
to rinkimų kampanijos komite
tą, kuris rinks aukas. Oficialiai 
jis savo kandidatūros dar nepa
skelbė, tačiau nepaneigė, kad jis 
— kandidatas. 

Brovvn kalbėjo reporteriams, 
kad jis gali patraukti į demokratų 
partiją jaunus atominių jėgainių 
priešininkus, vyriausybės taupy
mo ir biudžeto balansavimo sali
ninkus. 

Išgelbėjo jūroje 
Singapūras. — Italijos karo lai 

vas išgelbėjo iš audringos jūros 
apie 200 vietnamiečių, viename 
laive, kurio motorai buvo sugedę, 
pabėgėliai 12 dienų buvy> be 
maisto. Amerikos karo laivas 
"White Plains" išgelbėjo pabėgė
lius iš trijų laivų, visi jau neturė
jo vandens, 12 išgelbėtų buvo 
vaikai. 

Kiek Somoza 
turėjo turto? 

Managva. — Naujai Nikarag
vos vyriausybei nesunku buvo 
pradėti nacionalizavimą, nes 
apie 10 nuoš. šalies pramonės 
buvo Somozos ir jo šeimos ran
kose. Prezidentas Somoza turėjo 
8 galvijų ūkius, su 1.6 mil. akrų 
geriausių laukų. Jis valdė Nika
ragvos skerdyklas Contega ir 
Chintales miestuose. Jos buvo ge-
ausios visoje Pietų Amerikoje 
ir kiekviena kainavo apie milijo
ną dol. Somoza turėjo daug ry
žių ir cukraus plantacijų. B dvie
jų šalies cukraus fabrikų vienas 
buvo Somozos. 

Somozai ar jo šeimos nariams 
priklausė 7 žuvininkystes bend
rovės. Jis valdė 24 nuoš. Hotel 
Intercontinental. Jam priklausė 
apie 40 kvartalų Managvos mies
to žemės, vienas laikraštis, radijo 
ir televizijos stotis. Koresponden
tams kelia įtarimą tai, kad dau
gelis Somozos biznio liko sveiki, 
nenukentėję nuo civilinio karo, 
manoma, kad kareiviai turėjo 
įsakymą tų pastatų neliesti. Kita 
vertus, 1972 m. žemės drebėjimas 
nesilaikė jokių įsakymų, labai 
daug Somozos namų Managvoje 
buv.0 sunaikinti. 

Grenlandijos vyriausybė pra
dėjo normuoti alkoholinius gėri
mus. Kiekvienas suaugęs gaus 
mėnesiui 72 korteles. Už vieną 
bus galima gauti butelį alaus, o 
degtinei reiks 24 kortelių. Gren-
landiečiai vidutiniškai per metus 
išgerdavo 5 gal. gryno alkoholio, 
kada Amerikos gyventojui tenka 
2.8 gal. 

Naujasis Indijos premjeras Charar. 
Sffigto 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas, 

Marana, Mani girdas, Lengvenė. 
Rugpoūčio 4 d.: Jonas Vian., 

Perpetua, Gerimantas, Nemune. 
Saulė teka 5:45, leidžiasi 8.08. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

85 1., naktį 75 L 
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PABALTIEČIŲ TENISO PIRMENYBĖSE 
LIETUVIAI SU ST. SOLIU 

VEL LAIMI 

Jau pasidarė tradicija, kad pa-
baltiečių lauko teniso pirmeny
bėse lietuviai nušluoja daugiau-

Stepas Soiys, trigubas pabaluečių 
teniso meisteris 

sia pergalių ir visus pagrindi
nius titulus. Ne kitaip buvo ir 
šių metų pirmenybėse, kurias or
ganizavo latviai puikiose Grand 
Rapids miesto Kenwood mokyk
los aikštėse. Dalyvių skaičius 
buvo per pusę mažesnis, negu 
Chicagoje, bet gerų rungtynių, 
ypač vyrų klasėje, netruko. Vėl 
užtikrintas buvo mūsų meisteris 
Stepas Solys iš Toledo, laimėjęs 

sutvarko savo priešininkus Grin
bergą 10-2, Austiną 10-2 ir Vald 
znanį 10-5. Kitoje pusėje favori
tas latvių meisteris Olinš laimi 
trejas rungtynes iš eilės, bet 
krenta prieš K. Mikonį 10-8. Šis, 
nugalėjęs Žirnį 10-1 ir Seputą iš 
Detroito 10-5, atsiduria finale. 
Aštri finalinė kova davė gerų 
momentų ir baigėsi kiek pasto
vesnio Stepo Solio pergale €r3, 
6-4. 

Moterų grupėje, mūsų stipres-
nioms nepasirodžius, titulą nu
sinešė Olinš,, finale nugalėjusi 
Puritis 7-5, 6-4. Mergaičių klasė 
buvo itin stipri su sesutėm Tal-
lat-Kelpšaitėm iš Peori jos, pirmą 
kartą pasirodžiusioms mūsų tar
pe. Baigmėje permainingą kovą 
laimėjo D. Žymantaitė prieš R. 
Tallat-Kelpšaitę 6—4, 1—6,6—4-

Jaunių ir vyrų B klasėse da
lyvių buvo maža ir tik latviai. 
Laimėtojai išėjo tėvas ir sūnus 
Sliedė iš Bent Harbor. Silpnoka 
buvo ir senjorų klasė, kur Sinka 
baigmėje įveikė Strahlį iš Chi-
cagos 3—6, 6—3, 6—1. 

Už tai didelį dalyvių skaičių 
sutraukė vyrų ir mišrūs dveje
tai. Vienoje pusėje St. Solys su 
Šeputa lengvai atkopia į finalą, 
pusfinalyje nugalėję Strahls ir 
Liepinš 8—2. Kitoje pusėje pir
mame rate netikėtai krenta K. 

mišrius dvejetus. Geroje formo
je buvo Kęstas Mikonis iš Chi 
cagos, pasiekęs finalą ir net ge
rą kovą davęs Soliui. Stiprią pa
žangą padarė D. Žymantaitė iŠ 
Lemonto, laimėjusi mergaičių 
klasę ir mišrų dvejetą, ir D. Tal-
lat-Kelpšaitė iš Peori jos, jau su 
neblogu stiliumi. 

Mikonis ir R. Grybauskas prieš 
Sinką ir Zebelinšą 8—5, ir į fi
nalą ateina Grinbergs ir Oustins. 
Tačiau čia juos smarkokai nu
baudžia Solys ir šeputa 6—2. 6 
— 2. Mišriame dvejete R. Gry-

vyrų^ vienetą, o taip.pat• v y r ^ u ^ ^ m R T a £ t . K e l p š a i į 

laimi prieš Tomaoną ir I. Ojups 
8—2, bet pralaimi prieš Olinšą 
ir Valdmanį 5—8. Kitoje pusėje 
lengvai į finalą ateina S t Solys 
ir D. Žymantaitė ir Čia po gra
žios kovos nusineša pergalę 
prieš Olinšą ir Valdmanį 7—6, 
6 - 2 . 

Sumoje geros, bet negausios 
Vyrų A klasės varžybose pir- į varžybos parodė, kad geresniam 

moję pusėje S t Solys nesunkiai i turnyrui vieta yra tik Čikaga. 

AR LEONAS RRUTnfS ŽAIS MASKVOJE? 
Osva'.das RautinŠas yra latvis, 

bet užaugo lietuvių tarpe, kalba 
laisvai lietuviškai, priklausė To
ronto "Vyčių", o dabar "Auš
ros" klubui. Jis yra buvęs mūsų, 
t. y. lietuvių, lauko teniso meis
teris ir vienas iš geriausių stalo 
teniso žaidėjų. Vedęs lietuvaitę,' 
užaugino du sūnus, abu kalba 
lietuviškai. Jurgis baigė Niaga 
ros un-tą, žaidė kelis kartus už 
Kanados rinktinę ir dabar dar 
už "Aušrą" Leonas yra 19 me
tų. Jis yra geriausias bet kada 
Kanadoje gimęs, krepšininkas. 
Jau antri metai žaidžia už Kana 
dos rinktinę, dalyvavo Pan-Ame 
rikos žaidynėse ir pasaulio pir-< 
menybėse Filipinuose. Ten, pra
kalbėjęs lietuviškai, nustebino 
S Jovaišą, kuris atstovavo Sov 
Sąjungai; ten jis buvo išrinktas 
geriausiu pasaulio jaunių žaidė 
ju ir į antrąją pasaulio pirmeny 
bių "Ali Star" rinktine- Jis yra 
pagrind^us Kanados žaidėjas, 
apie kurį bus sudaryta olimpinė 
rinktinė Maskvos olimpiadai 
1980 m. 

CENTRO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI 

Paskirta teniso vadovė 

SALFAS sąjungos lauko te
niso sekcijos vadove nuo liepos 
7 d. paskirta Ramunė Dičienė, 
dabartinė Cnicagos lietuvių te
niso klubo pirmininkė. Klubai 
ir pavieni tenisininkai tenisą 
liečiančiais klausimais kviečiami 
kreiptis į naują vadovę. 

Tuo pačiu centro valdyba už 
ilgą, kruopštų ir sumanų šių pa
reigų ėjimą dėkoja buvusiam 
vadovui Vyt. Grybauskui, atsi
statydinusiam pereitą rudenį 

Suvažiavimas 

mas įvyks spalio 27-28 d. Cle-
ŠALFAS sąjungos suvažiavi-

velande. Dienotvarkėje numa
tomi du ypatingai svarbūs ir įdo
mūs klausimai: 1. galutinė pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
apyskaita ir 2. krepšinio rink
tinės kelionė į Australiją. 

Sporto varžybos 

Rugpiūčio 11 ir 12 d. Cnica
gos lietuvių teniso klubas or
ganizuoja atviras lauko teniso 
varžybas a. a. E. Bačinsko pri
siminimui Turnyras įvyks Mar-
quette Parko aikštėse. 

Rugp. 26 d. įvyks mišraus 
dvejeto turnyras Elgin Valley 
teniso klubo aikštėse. Jį orga
nizuoja taip pat Cnicagos lietu
vių teniso klubas. 

Rugsėjo 1 ir 2 d . Clevelande 
įvyks lietuvių ir pabaltiečių 
plaukimo pirmenybės, o taip pat 
lietuvių lengv. atletikos ir gol
fo varžybos. Organizuoja Cle-
velando "Žaibas" ir lietuvių gol
fo klubas. 

Rugsėjo 8 ir 9 d. taip pat 
Clevelande įvyks lietuvių lauko 
teniso pirmenybės. Jas organi
zuoja Clevelando "Žaibas", Ha-
rold T. Clark teniso aikštėse. 

Rugsėjo 15 ir 16 d. Hamil
tono lietuvių medžiotojų ir žū-
klautojų klubo "Giedraitis' šau
dykloje įvyks lietuvių ir pabal
tiečių šaudymo varžybos. Orga
nizuoja SALFAS s-gos šaudy
mo sekcija. 

Visoms varžybos smulkesnė 
informacija bus dar paskelbta 
spaudoje ir išsiuntinėta klu
bams. 

Žmonių buitis lietuvių dainose 
Visi sako ir mes patys tai jau

čiame, kad lietuviai yra dainin-
giausia tauta, -ir tai matyt ne tik 
An\\n~ Kot •»»; T%octoKimp ir rtpnfl-

grinėdami ir primityvioje jų ti
kyboje, saulės ir mėnulio cikle, 
saulutės ir mėnulio vedybų dai
noje: "Mėnuo saulužę vedė pir
mą pavasarėlį, saulužė anksti kė
lės, mėnuo viens vaikštinėjo, mė
nuo viens vaikštinėjo, aušrinę 
pamylėjo, Perkūns didžiai supy
kęs jį kardu padalijo, ko saulutės 
atsiskyrei?" 

iš darbo dainų, kurios mini 
žmonių buitį, pati primityviau
sia yra apie girnas ir malimą: 
"Malu, malu viena, pasižiurau 
diena, girneles traukiau, savo 
mielo laukiau". 

Kaip matome, iš pradžių mini
mas malimas primityviomis gir-

i. 

gybė naudingos ir pamokančios 
medžiagos bei neužmirštamų 
prisiminimų. O. G. 

B OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Lietuvos krepšinio rinkti

nė paskutiniame pasiruošimo 
turnyre Kaune pasirodė gana 
geroje formoje, o svarbiausiai 
jau su pasveikusiais S. Jovaiša, 
Chomičiumi ir Linkevičiumi. 
Pirmose rungtynėse ji lengvai 

nomis, o paskui jau vystosi ber 
nelis ir jo laukimas t y. meilė. 

Arba štai kita atmaina: 
— Ei, ūžkit, ūžkit, mano gir-

naitės. Aš viena maliau, viena 
dainavau, viena girneles traukiau. 

Ko užsipuolei, jaunas bernužė
li, mane vargų mergužėlę. 

O aš neturiu tėvo, nei motinė
lės, nei jokios giminėlės. 

Vėliau atsiranda staklių ir 
skalbimo darbai: O aš turėjau dvi 
sesytėli, abidvi audėjėlės. O jiedvi 
audė plonas drobeles. 

Į naująsias stakleles. Stak
lės tuzgeno, nytys blezgeno, o 
šiedvi gražiai dainavo: 

—Oi tilkit, jūs, begotieji, 
Dėl manęs vargdienėlės, 
Kad aš išeisiu iš to kiemelio 
Paliksiu jums namelį. 
Kad aš išeisiu, skrynias išnešiu, 
•Paliksiu jums vietelę. 
Kaip matome, šioje dain/)je 

paminėtas ir socialinis klausimas. 
Vėliau, kai jau darbai imami 

dirbti su talkomis, atsiranda ir 
rugiapjūtės dainos, skambioji ir 
simbolingoji rugelio daina: "Oi, 
tu, tugeli, tu, žiemkentėli, tu ne
bijojai šaltos žiemelės. Tik pabi
jojai jauno bernelio, jauno ber
nelio, plieno dalgelio. 

Kai tik pradėdavo pas kurį ūki
ninką kirsti, tai kirsdavo ir kutį 
laiką dainuodavo su kiekviena įveikia Kazachijos rinktinę 134-

79, po to Gudiją 111-78 ir fi- P^dalge, o paskui jau tik baigę 
nale Gruziją 96-68. Rinktinės 

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

— V. Vokietijos meisteris 
Hamburg S. V. Azijoje laimė
jo trečias rungtynes ii eilės. Sį 
kartą prie 25,000 žiūrovų buvo 
Pietų Korėjos rinktinė 4-2. 

— Olandijos Ajax futbolo 
luuoą 2 metams treniruoti pa
sirašė vengras L. Balir.t. Tai 
pirmas atsitikimas, kad Veng
rijos futbolo federacija išleido 
savo narį į užsienį užsidirbti pi
nigų iŠ futbolo. 

treneris S. Butautas, kad ir pa
tenkintas turnyro laimėjimu, ne
buvo patenkintas savo centrų 
žaidimu ir stoka ūgio. Jo tiks
las spartakiadoje buvo užimti 
trečią vietą, kas, žinoma, bus 
nepaprastai sunku. 

— Futbolo pirmenybėse abiem 
Lietuvos atstovams atėjo gana 
liūdnas periodas. Vilniaus "Žal
giris", pralaimėjęs paskutines 
trejas rungtynes, atsidūrė 11-je 
vietoje. O Klaipėdos "Atlan
tas", blankiai sužaidęs pas sa
ve namuose prieš Maskvą 1-1, 
iš dar neperseniausiai turėtos 
pirmos vietos, randasi jau 7-je 
vietoje. 

— Plaukimo varžybose spar
takiadoje Lietuvos spalvos pui
kiai gina jaunoji Lina Kačiušy-
tė. Ji laimėjo sidabro medalį 
100 metr. krūtine per 1:11.68 
sek., o aukso medalį 200 mtr. 
krūtine, nugalėdama L Bagda-
novą. 

— Lauko teniso spartakiados 
varžybose Lietuvos rinktinė li
ko 15-je vietoje. 
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Kitą d ieną kirtėjai ir grėbėjos 
e ina pas kitą ūkininką kirsti ru
gių-

Yra ir daugiau darbų su tal
ka, linaminis, bulviakasis, bet ne
sukurta dainų apie žmonių bui
tį, lonas Bernotas 

kirst. Pabaigtuvėms griebėjos nu-
pindavusios iš rugių varpų vai
niką ir pamešusios įteikdavusios 
šeimininkei, o šeimininkė duoda
vo grėbėjoms geltoną sūrį. O šei
mininkas įteikdavo kirtėjams bon-
ką degtinės ir "bačkutę" alaus. 
Paskui suėjus į vidų, atkimšę tą 
bonką pradėdavo gerti, šeimi
ninkė kirtėjus gražiai pavaišin
davo, o alų gerdami dainuodavo: 
"Už gaspadoriaus sveikatą, gersim 
alų su ukvata, už sveikatą gas-
padinės, išdykysim dvi stiklines. 

Gaspadinė jauna, greita, ne
ša sūrį, kojas raito. 

Gaspadorių turim gerą, pila 
alaus mierą gerą. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiinimiii 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmai nuo 8:30 iki 9'-30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1480 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, H L 60629 

MEMBANOS IR DAŽAI 
Pastaruoju met vis dažniau nu

tekamieji vandenys valomi, pasi
telkus dirbtinas membranas. Ty

rėjai nustatė, kad vienas tokiu 
metodų pagrįstas atvirkštine os-
moze. Neseniai atlikti tyrimai, iš 
kurių paaiškėjo, kad šiuo būdu 
galima sėkmingai valyti anilino 
dažų gamyklų nutekamuosius 
vandenis. Naudojamos acetiliu-
liozės arba polisui! anamido plas
tinės membranos. Per dešimtį va
lymo minučių dažu koncentra
cija skystose atliekose sumažėja 
daug kartų. 

»«»-

DR. K. B. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm, antr ir ketv 6 iki 7:3C v. v. Sešt 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel . — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-0: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLymp4c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicertr 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai va k. išskyrus 
trei. Sešt 12 iki 4 v.il. popiet į £ 

— Į . — 
Tel. REliance 5-18*1 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street" ~ 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt-.~Pto& 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. - . . . . 

DR, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KC'DlKiy IR VAIKV LI€QS 
SPECIALISTĖ. . . . . . 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street *J 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai- ryto 
iki 1 vai popiet. . .. ..^. 

Ofs. tel. 737-1168. rez. 239-2919 

Tik neperseniausiai iškilo klau 
surtaa, ar jis ii viso žaia Mask
voje. 

Kaip tinome, nuo liepos 1 d 

— Po sėkmingos kelio ope
racijos garsusis F. Beckenbaue-
ris pirmas rugtynes žaidė Ft. 
Lauderdale mieste. Tom rung
tynėm visi bilietai (viri 20,000) 
buvo seniai išparduoti. Cosmos 
laimėjo 4-3. 

Cnicagos Sting žiūrovų skai
čius kad ir šiek tiek padidėjo, 
bet dar toli gražu nuo kitų 
miestų. Nežiūrint puikaus žai
dimo Sting komandai vis nesi
seka: eilė gerų žaidėjų sužeis
tų, nuolatinė trintis tarpe žai
dėjų ir su vadovybe, eilė rung
tynių bereikalingai far nesėk
mingai) pralaimėta. 

Buvęs V. Vokietijos rink
tinės treneris H. Schoen parašė 

gerai atsimena paskutiniuosius, | knygą "Fussball". Knygoje dau-
ten praleistus, metus. Kanados I 

juos ji prasitarė, 

illllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ofis . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2567 W.69th Street TeL776-4363 

1 & J . P H A R M A C Y 
V M f t vRsmhti JnportuoU kvepalai, gydomos M f c H i 

Vailuojamot kftdle, remeotal \r kt, pirkti ar nuoraott; 
Nemokamai eupakuojeme dovana* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1A1 savininkai 

Leonas RautinŠas Kanados koman 
dos uniformoje 

PASSBOOK 
SAVINGS 
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QV* SAVINOS 
CERTIFICATES 
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spaudai apie 
kad jie buvo baisus, sunku net j tų ambasados bei Kanados vai-

oficialiai yugaliojo Sov. Sąjun-! atpasakotti, neįmanoma užmirš- džios atstovų reakciją. Jų pa
gos j*tatymas, liečiantis piliety t i . . . O atsidususi su kartėliu j reiškimai buvo raminančio po-
be Jis smarkiai sujudino daugy-! ji dar pridūrė: "Jei Kanados vai būdiio. Tačiau advokatas Jo
be Sov. Sąjungai priklausančių Į džia neduos pilnos garantijos | geph Pomerantss, Kanados žmo-
valstybių pabėgėlių, smarkiai su-, apsaugai nuo ak) įstatymo, Leo- gaus teisių komisijos atstovas 
krėtė Leono mamą Danutę Rau na« j Maskvą nevaliuos! Sovte- Helsinkyje, prasitarė: "Jei ma 
Uas. is profeai.os mokytoją, stip 
rtą patriote- Ji buvo vog 17 metų 
amilsus, kai paliko Laetuvą, bet 

tai atėmė mano tėviake. bet vai
kų tai neatims"... 

Jos pareiškimai išsaukė Sovie-

nes kas paklaustų, ar važiuoti į 
Maskvos olimpiadą, •tsakyčiau. 
kad jis išsikraustė ii proto"... 

Mutual Federal 
Savings and Loan g 

2212 VVEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETEK KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
I O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirm . antr., ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. 
ir nuo 5 iki 8 vai vak. šešt nuo 1 iki 4 vai 

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel. 361-0730 
Valandos p.igal susitarimą 

Ofs. HE 4-181£; Rez. PR 6r9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
/ai.: pirmad., antrad., ketvirtad. irpenktad. 

3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

TeJef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABA5H AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Val.indos pagal susitarimą. 

> 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai). 

OPTOMETRISTAS ...... 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir* 

"Contact lenses" _ 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-51*9 

Vai pagal susit.irirn.i Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTtS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR ..;; 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir krtv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So . 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treC ir sešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

265« VV. 59 St.. Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , trec , 

ketv Q iki 6 vai Sestad 9 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HF 4-2123. namu GI &-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71 st Street 
Vai pirm . antr.id , ketv ir penktad. 2-5 ir 

' — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 

2-7, šeštadieniais pagal susitarįna 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai sk.iitomas liefuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos 
3 
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Parofra Centro 

NIKARAGUA IR KAS TOLIAU 

Tiesa, Costa Ricos vyriausybė 
bandė palaikyti Šokią tokią tu 
sandinistų veiklas kontrolę, su 

Vargu ar kada pasaulis taip jos ir V. Vokietijos raudonosios 
sartai žiūrėjo į naujos kdoniaH- armijos atstovai. Tu {vairių kraš-
nės imperijas plėtimą, kaip dabar tų teroristinių grupių simpatikai 
Sov. Sąjungai grobiant tautas, net ir iš J1A1V dalyvavo Nicara-
Maskvos užgrobtoj Etiopijoj kalė- guos sukilime. Tiesa, sandinistų 
jimuose dingo apie 30 vadavau- tarpe yra susiskaldymai, bet dau
žančių to krašto žmonių. Iš Af- giau taktikos, kaip ideologijos 
ganistano pranešama, kad ten srityje. Dabar, jiems paėmus val-
buvo išžudyta apie 3000 žmonių, džią Nioaraguoje, palaipsniui jų 
Rodezijoje komunistų glaboja- veidas ima aiškėti. Teisingai vie-
mos gaujos iš misijų ligoninės nas JAV politikas .pareiškė, kad 
pagnobė 50 žmonių, iš jų apie reikia daugiau pramatyti dalyku 
10 vienuoliu. Paduodamos plikos krypimą į blogąją puse. Nereikia 
žinios. Niekas dėl to nesijaudina, būti dideliu išminčium įžvelgti, 
neprotestuoja, nekelia balso, kad užpakalyje visų tų tarptau-
Diktatorius Samoza buvo ir te* tini -ryši turinčių revoliucionieriŲ 

- bėra ujamas gal ir pelnytai, ta- teroristų yra centras, kuris siekia 
Sau Castro yra nemažiau žiau- pasaulinės revoliucijos, 
rus diktatorius, laikąs Kubos g y ic 
ventojus sukaustęs kaipkoncent- Dabar didėja grėsmė Nicara* 
racijos lageryje, siunčiąs savo ka- guos kaimynams — Gosta Ricai 
rius grobti laisvas valstybes, lai- ir Hondumi, kur ligi šiol grupa-
kąs teroristų mokyklas žudyti lais- vosi revoKudonieriai, ruošdami 
vų valstybių pareigūnus. Ir vis Nicaraguos puolimai Costa Ri-
dėlto Castro mažai tėra puola- ca pergyveno stiprų užsienio ir-vi-
mas laisvojo pasaulio spaudoje daus spaudimą, kad leistų orga-

Dabar jau per 30 valstybių nizuotis savo teritorijoje Nicara-
skubėjo pripažinti naują revoliu- guos puolimą ruošiantiems sandi-
cine vyriausybę Nicaraguoje. Tas nistams. Costa Ricos sostinėje 
kraštas yra dideKame pavojuje yra dideli aiplomatini personalą 
patekti i marksistų kontrolę. Gau- turinti Maskvos atstovybė. Kuba 
šiaušia revoliucionierių grupė ta- ten taip pat neseniai atidarė ša
me krašte yra vadinami sandi- vo prekybos misiją. Costa Rica ne 
nistai. Jų vardas parinktas pagal turi stiprios savo karinės jėgos, o 
vardą Augusto Sandino, kuris krašte simpatijos „demokrati-
1920 ir 1930 m. dešimtmečiuose niams perversmininkams prieš 
vadovavo prieš JAV daKnius ta- Samozos diktatūrą" buvo didelės, 
me krašte. Sandinistai buvo su- Costa Ricos vyriausybei 1979 m. 
daryti 1961 m., talkinant Castro. vasario mėnesį buvo teroristiniv 
Jų vadas Eden Pastora daugiau ži- grupių, pasivadinusių Garibaldi 
noraas komandieriaus Zero var- vardu, pagrasinta, kad jos su-
du. Save jis vadina revolracinie- bombarduos užsieninius preky-
rium nacionalistu, kaip ir Castro bos centrus tame krašte. Tai pa
savę pradžioje vadino. Sandinis- kirstų krašto ekonomini gyverri-
tų ideologiją reikšmingai atsklei- mą, jeigu Costa Rica neduotu 
džia faktas, kad vienas iš jų įkū- laisvės sandinistų organizavrmui-
rėj».irvadų Carios Fonseca Ama- si tame krašte, 
dor 1971 m. Sov. Sąjungos ko
munistų partijos kongresui nu
siuntė sveikinimą, kuriame skel
bė: „FSLN yra bolševikų revo-
Uueijos įpėdinė... Nemirtingojo areštuodama ] ų vadovaujančius 
Lenino, komunistų partijos įstei- ^ f 1 * - bet už kektos valandų 
gėfo, idealai yra vadovaujančio- » &*0* į**1* l d d o ^ ^ i Pa* 
ji.žvaigždė kovoje, kurią Nicara- n a m * " Y e n f i C U į ? \ . . . 
guos revolicionieriai veda, siek- P * - * * * revoliucionienai pa-
dami nuversti reakcini režimą". f*udol<> * Hondūro teritorija, 
Tas Amador ilgesni laiką gyveno J į į e N* turi simpatrkų. Kai 
Kuboje (Kai sugrįžo į Nicaraguą, H01"1"''© vyriausybe gegužės ne
žuvo 1977 m susišaudyme su na- ? * n^prende Nicaraguai per 
cionalinės gvardijos nariais. * * ° į revoUucionieirų aktyvistą 
g ^ - - + G. Pomares, kairieji studentai, 

Tiesa, tarp sandinistų vadų yra kahmečiai ir darbininkai suren-
ir keletas vadinamų „išlaisvini- p demonstracijas, po kurių vy-
mo kunigų", kurie, kaip E. Car- * ° n»»tavimai sostinėje ir pro-
denal, Castro gynėjas, lankosi Ha v e d i e s miestuose. Tas tiek su
vanoję ir Sv. Raštą aiškina pa- a-pnino prezidento Melgar val
gai marksistinius principus. Kiek <***> ^ aukštoji karinė vado-
jie tikri kunigai ir kiek jie yra *-** jo vieton pastatė kitą žmo-
koraunistų infiltruotieji, sunku W- Hondūre buvo susektos trys 
pasakyti. Rūpestingai įvykius se- revoUucionierių treniravimo što
kas žurnalas „International Se- ^^—^ 
eurrty RevieV skelbia, jog nė- Salvadore irgi kyla teroristų 
ra abejonės, kad sandinistų va- banga. Paskutiniais metais ten bu 
dovybės branduolį sudaro Kubo- vo pagrobti šeši užsienio verslo 
jė treniruoti marksistai — deni- vadovai. Buvo nemažai bombų 
nistai, kaip Plutarco Elias Her- sprogdinimų prieš vietos ir uisie-
randez, kuris dar Samozos k i - nietiScus taikinrus. Salvadore vei-
kais reguliariai į t i k i n ė d a v o su **• keturios teroristų grupės, vi-
Kubos agentais Costa RJcoje k « * marksistinių pažiūru, tesiski-
Meksikoje. Meksikos žvalgyba pa- nanfios tik taktika. Jos 1978 m. 
skelbė, kad tarp 500 ir 600 san- subombardavo Coca Cola fabri-
amistų teroristų buvo paruošti • * kulkosvaidžiais apšaudė JAV 
Kuboje, kad jie 1978 m. prade- atstovybe, sostinės centre re
tų puolimus Nicaraguoje. Ameri- sprogdino McDonald restoraną, 
kiečių C3A 1978 m. paskelbė, kad S*1 Miguel uoste sunaikino 
sandinistai sukilėliai gauna gink- ®«yw cbemfcalų fabriką. Tero
rus iš Kubos, gabenamus per Pa- ****** Aelbiasl kovoja prieš jan-
nanią. kių imperializmą''. Kratų metu 

Marksistiniai revoliucionieriai tarp tų teroristų tasta Sovietv Są-
turi tarptautinius ryšius. Sandi- i™&įe gamintų ginklų k susek-
nistai yra pasirašė savitarpės ta 19 Vokietijos raudonosios bri-
pagalbos susitarimą su Palestinos Sfd<* °"***^ atvykusių taHdnti 
teroristais, o vėliau ir su Palesti
nos partizanų padala (Palestinos 
išlaisvinimo liaudies frontu). Kai 
kurie sandinistai buvo treniruoti met nužudžiusi buvusi užsienio 
palestiniečių stovyklose. Jie palai- reikalų ministerį F. Mohr. Jie ne
ko ryšį su Argentinos teroristais, slepia ryšių su sandinistais. Cent-
su Čilės, Bolivijos, Urugvajaus tu- ro Amerika atsiduria kaskart di-
pamarais. Jų delegacija dalyvavo desniame pavojuje, kai marksis-
tarptautiniame teroristų suvažia- tiniai revoliucionieriai treniruo-
vime Jugoslavijoje, kur buvo k jami ir ginkluojami komunistinių 
įvairios palestiniečių teroristų de- kraštu, o patriotinės jėgos nesu-
legadjos, Italijos raudonųjų bri- laukia reikiamos paramos. 
gadų, Japonijos raudonosios armi- J. Pr. 

CARO VALDŽIOS STIPRINIMAS 
Bnudejimai užgniaužtai, bet ne laisvei troškimai 

Caras 1906. V. 6 paskelbė nau
ją konstituciją. Tai padarė prieš 
pat Dūmos pirmąjį posėdį, nes 
norėjo ją įstatyti į aiškius teisi
nius rėmus. Šios konstitucijos svar
biausias tikslas užpildyti spragas, 
sąmoningai paliktas 1SG5. X. 30 
manifeste. Krašto neramumus ap-
valdęs, caras vėl panūdo viešpa
tauti ir spręsti visus svarbiausius 
valstybės reikalus. Jis skyrė ir at
leido vyriausybę, tarė jos politi
kos linkmę, tvarkė kariuomenę ir 
palaikė santykius su užsieniu. 
Konstitucija galėjo būti keičiama 
tik jam pritarus. Istatimdavystė 
priklausė Dūmai ir imperijos ta
rybai, kurios pusę narių skyrė ca
ras. Dūmai atostogaujant ir ją pa
leidus, vyriausybė turi teisę leis
ti įstatymus. 

Pirmoji Dūma triukšmavo dėl 
konstitucijos, reiškė nepasitenki
nimą įstatimdavystės ir piliečių 
teisių siaurinimu, bet ji neturė
jo priemonių priversti carą dary
ti nuolaidas. Keturiasdešimtyje 
posėdžių Dūmos atstovai jau įpra 
to drąsiai šnekėti, reikalauti, bet 
caras ir jo vyriausybė nepatenki
no reikalavimų. Reformų šali
ninkai teturėjo vienintelį ginklą 
— "sparnuotą žodį", kurį žmonės 
godžiai gaudė, bet kartą nusvilę 
neturėjo ryžto vėl gatvių kovon 
stoti. 

Dūmos uždarymas 
Kai Dūmos nariai 1906. VII. 21 

rinkosi piktų kalbų sakyti, jie 
rado Tauridos rūmus uždarytus 
ir kariuomenės apsuptus. Kons-
tituciniai demokratai (kadetai-
netrukus susirinko Viipuri, Suo
mijoje, paskelbė savo manifestą, 
skatino nemokėti valstybinių mo 
kesčių, jei gyventojams nebus su
teikta politinės veiklos laisvė. Jų 
skatinamas kraštas nerado at
garsio, nes caro vyriausybė jau 
stipriai sėdėjo balne. 

Tuo metu vidaus reikalų mi-
nisteriu buvo P. A. Stolypinas, 
tvirto sudėjimo, aukšto ūgio ir 
pagal šias savybes pramintas ru
siška meška. Jis, Kauno gub. dva
rininkas, buvo stiprios valios, suk
tas, praktiškas veikėjas, bet nepa
sižymėjo intelektu. Tai buvo ca
ro sosto rėmėjas, lotų tautų ru
sintojas, reformų šalininkas už
liūliuoti nepatenkintiems ir smar 
kus revoliucionierių priešas. Jis 
darė įtakos carui Dūmą paleisti. 
Dūmą paleidus, caras tuojau jį 
paskyrė ministeriu pirmininku. 

To meto susiklosčiusią padė
tį jis taip aptarė: "Yra keli būdai 
atsikratyti politinių painiavų. 
Pirmasis — kviesti Dūmos dau
gumos atstovus į vyriausybę. Sią 
galimybę svarstė vyriausybė ir 

GEDIMINAS GALVA 

atmetė, nes Dūmos atstovai ne
pasiruošę ministerijoms vadovau
ti. Vyriausybėje jie stengsis Dū
mos balso klausyti, o ne ją tram
dyti. Gražią dieną jie praras sa
varankiškumą ir paklus Dūmai. 
Kai krašte yra stipri revoliucinė 
jėga, jie gali užtraukti nelaimę 
visam kraštui. Negaliu pritarti 
ir atžagareiviams, kurie stengiasi 
išlaikyti praeityje susiklosčiusią 
padėtį. Telieka trečias būdas — 
paleisti Dūmą, daryti reikalingas 
reformas ir tuo būdu išrauti revo
liucijos šaknis". 

Jau šis pareiškimas prieš pat 
Dūmos paleidimą rodė stambią 
jo ydą — sudėtingus valstybinius 
klausimus apibendrinti. Apiben
drinimas jį pastūmėjo į priešta
ravimą. Jis buvo caro valdžios rė
mėjas, o caras priešinosi esmi
nėms politinėms reformoms. Že
mės reforma galėjo tik kurį me
tą sušvelninti įtampą krašte, lai
kinai išmušti ginklą iš revoliu
cionierių rankų, bet ji nepajėgė 
patenkinti kitų rusų engiamų 
tautų, kurias mažai telietė nau
jas žemės valdymo pertvarkymas. 

Jis bandė kovoti prieš atžagarei
vius, rusus biurokratus, nors jų 
sąvoka neryški. Tačiau pats di
džiausias smūgis buvo nukreiptas 
prieš revoliucinį bruzdėjimą. 
Netrukus jis įvedė ypatingą karo 
padėtį, įsteigė ypatinguosius teis
mus, kurie revoliucinio bruzdė
jimo dalyvius baudė mirties baus
me ir nepaprastai išplėtė saugu
mo veiklą. 

Antroji Dūma 
Antroje Dūmoje pasirodė nauji 

veidai, nes iš 520 atstovų tik 31 
tebuvo perrinktas. Tai buvo kai
riausia ir labiausiai nesutarianti 
Dūma. Vakarietfško parlamento 
pamėgdžiojimas pastūmėjo Sto-
lypiną ją uždaryti. Antroji Dū
ma turėjo 53 posėdžius nuo 1907. 
III. 5 iki VL 15. Nesutariančios 
partijos negalėjo ką nors naudin
go padaryti. Saugumo įsiterpi
mas Dūmos atstovams kiršinti 
vedė į nelemtą atomazgą. 

Stolypinas nesidrovėjo pažeisti 
caro manifestą, Dūmos rinkimų 
įstatymą ir paskelbti naują Dū
mos atstovų rinkimų tvarką, su
mažinti kaimiečių, darbininkų 
atstovų skaičių, o žymiai padi
dinti kilmingųjų ir dvarininkų 
įtaką trečiojoje Dūmoje. Toje 
Dūmoje rusų įtaka sustiprinta, o 
kitų tautų atstovavimas apkar
pytas. Kaimiečių atstovai pirmo
je Dūmoje siekė 29 proc. bendro
jo atstovų skaičiaus, kai trečio

joje ir ketvirtojoje tik 19 proc. Vė
lesnėse Dūmose darbininkų skai
čius sumažėjo net 85 proc, o ka
detai prarado sprendžiamąjį bai
sa. 

Kitų Dūmų vaidmuo 

Tok;oms Durnoms patikėtas vajs 
tybės biudžeto svarstymas, leista 
ministeriams pateikti klausimus 
ir net priversti juos pasitraukti iš 
pareigų, šios Dūmos glaudžiai 
bendradarbiavo su caro vyriausy
bėmis ir joms talkininkavo žemės 
valdymą kiek pertvarkyti ir švie
timą skatinti. Dūmos rūpinosi že
mietijomis, socialiniu draudimu, 
žemės ūkio paskolomis ir ypač 
Sibiro apgyvendinimu. Ketvirtoji 
Dūma iki paskutinio posėdžio 
1916 m. buvo užtvanka patval-
dystei ginti ir jos priespaudai 
remti. Dalinėmis reformomis, ge
rokai pavėluotomis, negalėjo nu
stelbti daugumos gyventojų, 
ypač prispaustųjų nerusų polė
kio kovoti už savo teises ir politi
nes laisves. 

Pati didžioji Stolypino svajonė 
įgyvendinti žemės reformą, pa
naikinti rusiškąjį mir-bendruo-
menišką žemės valdymą, išskirs
tyti gyventojus į vienkiemius ir 
organizuoti žemės ūkio kreditą 
pagelbėti sumanesniems ūkinin
kams įsigyti žemės. Žemės 
reforma nesiekė skatinti gamybos 
našumą, nes jo ūkio politikai ma
žai rūpėjo šis reikalas, bet tik sten 
gėsi kiek pagerinti kauniečių ūki 
nę padėtį ir galutinai numarinti 
kaimiečių revoliucinį bruzdėjimą. 

Net r žemės reformos klausi
mu Stolypinas užbėgo už akių. 
Mat, pasirėmęs konstitucijos 87 
str., jis paruošė žemės valdymo 
reformos įstatymą ir jį įteikė ką 
tik susirinkusiai Dūnai svarstyti, 
įstatymas buvo priimtas, vėliau 
pakeistas, kad, dviem trečdaliams 
kaimo bendruomenės narių pa
reikalavus, bendruomertiška že
mė turi būti išdalinta šeimoms. 
Kaimai pamažu įsisiūbavo prašy
ti mirą panaikinti ir kaimus iš
skirstyti į vienkiemius. Pusė kai
miečių norėjo turėti nuosavus 
ūkius. Valstybė nebuvo pasiruo
šusi atlikti milžiniško kaimų iš
skirstymo darbo. 1907 — 16 m. 
Europos Rusijoje tik 14 proc. mi-
ro valdomos žemės perrašyta šei
moms. Kaimų išskirstymas vien
kiemiais vyko dar lėčiau. Svajo
nė sukurti našius ūkius, kurie 
būtų caro atrama, liko neįgyven
dinta. 

Stolypinas tematė du priešus — 
revoliucionierius ir atžagareivius, 
reformų priešus, nors iš dalies jis 
priklausė pastariesiems. Jis nepa-

Kanada turi pakankamai alyvos ir nejaučia jos trūkumo. Projektuojama pro
dukciją padidinti. čia matome vienas kasyklas, kur alyva gaunama iš naf« 
ta persisunkusio smėlio 

stebėjo trečio priešo — caro dva
ro. Caras ėmė jo neapkęsti. Caro 
žmona Aleksandra kurstė jį nu
šalinti, nes Stolypinas nepaskyrė 
daugelio jos siūlomų asmenų. 
Abiem nepatiko savarankiškas 
ministeris pirmininkas. Jis buvo 
1911 m. rugsėjo mėn. Kijevo ope
roje nužudytas. 

Rusijos saugumas 

Ochrana — Rusijos saugumas 
ir įstaiga viešajai tvarkai palaiky
ti, pasirėmusi 1881 m. įstatymu 
siautė po 1905 m. neramumų. Ji 
galėjo įtariamus asmenis suimti, 
be tardymo ir teismo nubausti, 
dviem savaitėms į kalėjimą užda
ryti ir, gavusi vidaus reikalų mi-
nisterio nutarimą, pratęsti kalini
mą. Nepatikimi asmenys buvo 
tremiami penkeriems metams. E 
kalėjimo išėjus ar bausmę atlikus, 
įtariamiems asmeninis neleista 
gyventi pasirinktoje vietoje. 

Ochranos agentai sekė įtarti
nus piliečius, net caro gimines. 
Jos slapukai veikė kiekvienoje 
partijoje, drumstė Dūmą, kuri 
pradžioje kovojo, kad nors caro 
manifesto pažadai būtų tesėti. 
Jos nuomone, nepatikimi valdi
ninkai, ypač žemietijų tarnauto
jai, buvo atleidžiami. Protarpiais 
ji nesivaržė žudyti kai kuriuos ca 
rinės santvarkos priešus. 

Milžiniška, gerai ginkluota 
Ochrana skendo biurokratiniame 
sraute. 1908 m., kai visai buvo 
palaužtas revoliucinis bruzdėji
mas, sekliai ėmė tikrinti net Pet
rapilio — Suomijos traukinio ke
leivius ir suiminėti įtariamus as
menis. N e kartą minėtame trau
kinyje dokumentus tikrino ir su
ėmė ypač jaunuolius. Tai buvo 
daugeliui įspėjimo ženklas atsis
veikinti su Petrapiliu ir Musta-
mekiu. Kabojimas ant plonyčio 
siūlo buvo beprasmiškas. Tai vėl 
kelias į dabartinę komunistų 
veiklą. 

NAUJI PASKYRIMAI 

l ig i šiol laikinai ė)ea polici
jos vado pareigas S. W. Nolan, 
negras, paskirtas piliečių sau
gumo tarnybos viršininku su 
metiniu atlyginimu 50,000 doL 
Toks postas yra naujas. Į No
lan vietą laikinu Cbicagos po
licijos viršininku mere J. Byrne 
paskyrė J. DiLeonardi T. Deg-
nan, neseniai paskirtas gatvių 
ir sanitarijos komisionieriaus 
pavaduotoju, paaiškėjus, kad 
jis labai prasilošęs, atleistas i i 
šių pareigų ir grįš prie anksty-
besnio darbo — miesto tarnybo
je statistikos skyriuje. 

GRUMTYNES SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 
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vietos teroristams. 
Guatemaloje siautėja vadina

ma Liaudies partizanų armija, šie 

PUNTA NARKOTIKAI 

Kongreso komitetas Chicago-
je praveda apklausinėjimus apie 
narkotikų vartojbaą. Aiškėja, 

kad sis blogas paprotys plinta. 
Viena liudininkė, kurios pavar
dė neskelbiama, pareiškė, kad 
ji su kitomis per metus "už
dirbo" 90,000 doL 

Darbams mus skirstė iš Arbeitsamto atvykę 
pareigūnai, smulkiai apklausinėdami ir tikrindami 
pagal turimus dokumentus, kokių profesijų mes 
esame ir kokiems darbams geriausiai tinkame. Aš 
turėjau iš Lietuvos universiteto pažymėjimą, kad esu 
statybos inžinierius, Aukštųjų Karo Technikos kursų 
baigimo pažymėjimą su išeitų mokslo dalykų 
pažymiais (tarp kita ko, — labai gerais) ir Valgio b-
vės pažymėjimą vokiečių kalboj ir su vokiečių 
komisaro parašų, kad virš trijų metų buvau 
inžinieriaus pareigose ir gerai jas atlikęs. Šių 
dokumentų užteko, kad man beveik priverstinai 
pasiūlė vykti frontan pozicijų įtvirtinimo darbams 
jr barakų statybai fronto užnugaryje. Bet aš griežtai 
nuo šio pasiūlymo atsisakiau, motyvuodamas, kad 
nepriklausau mobilizacijai ir negaliu palikti žmoną 
su mažais vaikais svetimam krašte, kuri net vietinės 
kalbos negali vartoti. Man atsisakius vykti frontan, 
bet kaip vartojantį rusų kalbą, su visa šeima paskyrė 
į rusų karininkų belaisvių stovyk'ą vadovauti 
darbams. Ilgai netrukus iš tos belaisvių stovyklos 
atvyko sunkvežimis ir mane su visa šeima, 
priskiriant dar vieną lietuvį (Biliūną), nuvežė į 
Roruek Betriebės stovyklą, kuri buvo aptverta 
aukšta spygliuotų vielų tvora ir saugoma iš visų 
pusių karinės sargybos. Čia pat tuoj atsirado tos 
stovyklos viršininkas — vokiečių unformoj kapitone 

laipsnyje karininkas, trumpai apklausinėjęs ir 
patikrinęs mano dokumentus, pasakė, kad jam, 
girdi, kaip tik tokio ir reikia. Atsiprašydamas, kad 
negalįs mums duoti geresnės patalpos apsigyventi, 
laikinai mane su visa šeima ir Biliūnu patalpino 
pritaikintame žmonėms gyventi dviejų automobilių 
garaže. Čia pat pasakė, kad šioj stovykloj yra virš 
300 rusų karininkų belaisvių. Stovykloj trūksta 
barakų žmonėms gyventi, nėra pirties ir kitų būtinų 
pastatu. Mano pareiga bus suprojektuoti, pagal 
esamas sąlygas, pastatus ir, su juo aptarus projektus, 
įvykdyti statybas, darbams panaudojant esamus 
stovykloje rusų belaisvius karininkus. Be to, toj pat 
stovykloj buvo keletas šimtų rusų vyrų ir moterų 
atvežtų į čia pat esamas dirbtuves darbams. 
Stovyklos ir dirbtuvių administracijai, o taip pat ir 
dirbtuvių darbininkams reikėjo įrengti be barakų dar 
žemėje keletą slėptuvių nuo aviacijos bombų iki 100 
kg sprogstamos medžiagos galingumo. Darbų 
priežiūrai ir vykdymui ;be rusų belaisvių,buvo dar 
keletas austrų meistrų — amatininkų: dailydžių, 
stalių ir kalvių, kurie čia buvo naudojami kaip 
dešimtininkai. 

Stovyklos viršininkas buvo kultūringas ir net 
malonus žmogus, kuris su jam pavestais žmonėmis 
elgėsi humaniškai, be įprasto vokiško išdidumo, net 
retai vartodamas nacių pasisveikinimą, o "Heil 
Hitler" tariant net ir girdėti neteko; ne taip, kaip kad 
jo pavaduotojas ūkio reikalams, irgi vokietis, 
karininkas — vyr. ltn. laipsnyje. Bet su tuo jo 
pavaduotojų retai kada tekdavo susitikti. 

Sau maistą teko mums patiems gamintis iš 
duodamų stovykloje produktų, toj pačioj patalpoj 
primityviai įrengtoj virtuvėj. Mano žmonos buvo 
pareiga mus maitinti, nes kitų pareigų ji neturėjo. 
Mano vyr. sūnų ir Biliūną viršininkas paskyrė 

dirbtuvėn lengvam darbui, sakydamas, kad be jokio 
darbo bus jiems per daug nuobodu. Man pačiam 
dėl darbo irgi neteko nusiskųsti: niekas neragino 
dirbti sparčiau, skubinti, o ką padariau, — stovyklos 
vyresnybė visuomet buvo patenkinta. Pagaliau ir 
pats darbas esamose sąlygose man patiko ir noriai jį 
dirbau. Atvykę aukštesnieji belaisvių stovyklų 
tvarkymo pareigūnai taip pat reiškė pasitenkinimą 
ir niekad nieko nekeitė, — sutiko su tuo. kas buvo 
suprojektuota ir statoma. 

Šioje stovykloje teko suprojektuoti ir pagal 
esamas sąlygas bei reikalavimus pastatyti keletą 
medinių barakų darbininkams ir karo belaisviams 
gyventi; pastatyti ir įrengti pirtį su vandentiekiu ir 
švirkštais bei kitais būtinais įrengimai; iškasta ir 
sutvirtinta keletas didelių slėptuvių tunelių būdu nuo 
aviacijos bombų, slėptuvių sienas ir lubų perden-

pgimus sustiprinant rąstais su vidaus tarpinėmis atra
momis. Pagaliau, įsismaginus, pradėta statyti susi
rinkimų salė su scena vaidinimams, bet ši statyba liko 
neužbaigta dėl artėjančio fronto. 

Dirbant šioje stovykloje jautėsi didelis skirtumas 
tarp rusų ir vokiečių kultūrų. Nors vieni ir kiti mus 
išnaudojo, bet žmoniškumo atžvilgiu vokiečiai ir 
rusai buvo tokiame santykyj, kaip diena ir naktis. 
Rusų valdžioj dirbdamas (29-me teritoriniame 
korpuse) jaučiausi kaip besibastąs tamsoje ir, šaltyje 
tarp bedugnių, o dirbant su vokiečiais Roruek 
Betriebe, turint galvoje užsitęsusį, varginantį ir 
vokiečiams nesėkmingą karą, jautėsi vargana 
padėtis, bet esamose sąlygose visai pateisinama. 
Didžiausią rūpestį sudarė ne darbo ir gyvenimo 
sąlygos, bet savos ateities neaiškumas ir artėjančios 
rusų bolševikų bangos siaubas. 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , penktadienis , 1079 n * rugpiūčio mėn . 3 d. Jo nuoš irdūs l inkėjimai abiem 
jaunies i ems , kurie yra taip arti
m a i įs i jungę į lietuviškąjį judė
j imą n e kaip pasyvūs stebėtojai, 
bet ka ip aktyvūs ir kūrybingi na
riai. 

C l e v e l a n d o lietuviai džiaugiasi 
kad jaunieji pasilieka gyventi C l e 

Sliii^lesKi 

liais ir praleido taip pat kelioli
ka ar keliasdešimt dolerių Jauni
mo kongres/5 naudai. 

Minėto savaitgalio grynų paja
mų susidarė 5 2 5 dol. Paulina Ma
šiotienė iš svečiu surinko 100 dol. 
ir klubo vedėjas Ričardas Armo-
nas paaukojo asmeniškai 100 
dol. T a i p Lietuviy klubo vadovy-

TRADICINĖS L I E T U V I U 
PAPROČIU V E S T U V Ė S 

Vida Augulytė ir Gediminas 
Bučmys liepos 14 d. Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos švento
vėje Clevelande priėmė moterys
tės sakramentą. Jų santuoką pa
laimino Lietuviu jėzuitų provirr 
c i o k s kun. L Zaremba, S. J., asis
tuojant kum J. Kidykui, S. J. 

Jaunoji Vida, turinti matemati
kos bakaiauratą ( summa c u m 
laude) ir magistro laipsnį, taip 
pat studijavusi dvi kitas griežtų
jų mokslų šakas — fiziką ir che
miją, dabar dirba Clevelando 
priemiesčio gimnazijoje Lyndhurs 
<te, dėstydama chemiją ir fiziką. 

Lietuviškame gyvenime Vida 
iškyla, kaip ryški asmenybė, darb
šti ir talentinga jaunosios kartos 
švietimo darbuotoja. Jei tokių 
Vidų atsiras daugiau, Amerikos 
lituanistinės mokyklos neturės 
problemos s u mokomuoju perso
na lu . Ji, pabaigusi Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą Cle 
velande ir pedagoginius lituanisti
kos kursus, ilgus metus dirbo kaip 
mokytoja, o dabar jau kelinti me
tai vadovauja Šv. Kazimiero l i tu
anistinei mokyklai. Kaip šios mo
kyklos direktorė parodė daug n e 
tik pedagoginių sugebėjimų, bet 
ir administracinio talento. 

Pati jaunoji, būdama griežtų
j ų mokslų atstovė, lituanistiko
je Skyla, kaip puiki literatūros ir 
kalbos dėstytoja- Ji yra šešių va
dovėlių autorė ( trys knygos pa
ruoštos su pedagogais Juozu Pla-
ču, Rimu Černium ir Juozu Ma-
siHoniu). Vida dažnai pasisako 
l ietuvių kalbos bei literatūros 
klausimais mūsų periodikoje. 

Gediminas Bučmys, studijavęs 
farmaciją, ilgus metus dirbęs 
"Drauge" Chicagoje. 

Keturios pabrolių ir pamergių 
poros asistavo Ged imino ir Vidos 
santuokos šventėje: Irena Pem-
kienė ir Mykolas Maksvytis , Aldo
n a Miškinienė ir Alfonsas Buč
m y s , dr. D a n g u o l ė Tamul ionytė 
ir dr. Kazys Pemkus , D a n u t ė Miš
kinytė ir Remigijus Belzinskas. 

Mišių metu skambino Čiurlio
n i o ansamblio kanklininkės, so
lo giedojo Steponas Bučmys, trom 
pete grojo Algis Miškinis. Prie 
vargonų Regina Brazaitienė. G a u 
tas popiežiaus palaiminimas. 

'Palaiminimo Mišių pabaigoje 
vienas iš septynių l inkėjimų 
skambėjo: "Dabar jūs esate du, 
bet prieš jus yra vienas gyveni
mas". 

Vestuvių pokylis, dalyvaujant 
arti pusantro š i m t o svečių, įvy
ko Lietuvių namuose su visomis 
senomis l ietuviy tradicijomis. 
Jaunavedžiai ir jų pulkas "išsi-
perka" praėjimą pro vainikų var
tus . Juos sutinka su duona ir drus 
ka. Kadangi jaunųjų stalas jau 
b u v o apsės tas n e p r a š y t ų "vestu-4 
vininkų", tai ir čia saldainiais 
turėjo išsipirkti. Pagal iau jaunie
ji ir pulkas susėda prie garbės — 
vestuvinio stalo. 

Po kun. L Zarembos maldos 
pirmasis pabrolys M. Maksvytis 
pasveikino jaunuosius. Nuskam
bėjo šampano ke l iamos taurės ir 
galingas "Ilgiausių metų". 

Juozas Stempužis, kuris čia pui
kiai ėjc kvieslio pareigas, paskel
b ė vestuvių pokyl į pradėta, pa
linkėdamas "skalsos", o vėliau 
pristatė jaunųjų pulką. Piršlio 
oracijoje Adolfas Kregždys iš 
N e w Yorko b u v o vargiai pa
mainomas savo pareigose: jis dai
navo , d e k l a m a v o , vaidino, su
keldamas v is iems dalyviams gra
ž ią nuotaiką. 

Svočia (Stefanija Stasienė) py
rago ieškojime ir Alfonsas Mi
kulskis — "kriukininkąs" gražiai 
suvaid ino Šį vestuvių epizodą. 
Jaunavedžių šokis , kraičio skry
n ios atvež imas , piršlio teismas 

(Pranas Petraitis) , te ismo sprendi 
as jį pakarti ir jaunosios žodis iš
gelbėjęs piršlį nuo tos bausmės, 
jaunojo padėkos žodis, — visa su
darė ištisą gražiųjų lietuviškų 
vestuvių tradicijų pynę. 

Svečiai kartu su jaunaisiais 
smagiai įsijungė į vestuvinę p u o 

j v e l a n d e , jau įsigijo n a m u s ir to-
Į i iau eis l ietuviško g y v e n i m o ke-! bė Jaunimo kongreso finan;ų ko 

Ilgiausių ir gražiausių m e t ų ! 

V . R 

misijai iš viso įteikė 725 dol. 

M E T I N Ė GEGUŽINĖ 

ir Gediminas Bučmiai 
Nuotr. VL Bacevičiaus 

tą ir kartu buvo sugrąžinti į ne
dažnai praktikuojamą senąją liet. 
vestuvių tradiciją. 

Jaunieji gyvens Cleve lande , kur 
gyvena ir jos mamytė. G e d i m i 
nas jau susirado darbą, o Vida 

T R U M P A I 

— Artėjant p irminiams rinki
m a m s į C l e v e l a n d o miesto bur
mistrus jau savo kandidadtūras 
išstatė: apskrities komisionierius 
Edvard Fe ighan , O h i o valstybės 
s e imo narys Butts, O h i o valsty
bės gubernatoriaus pavaduotojas 
G e o r g e Vo inov ich ir miesto tary
bos narys Russ. Dabart inis bur
mistras Kucinich dar oficialiai sa
v o kandidatūros nepaskelbė. 

— V i d a ir Ramūnas Švarcai 
dž iaug ies i p irmagimiu sūnumi 
R i m u A n t a n u . 

— K u n . Ki jauskas , S.J., grįžo 
iš atostogų. Jėzuitų prov. kun. 
L Zaremba , klebonui esant atos
t o g o s e , t a l k i n o D i e v o Mot inos N . 
P. parapijoje. 

— Aurel i ja Balaišaitienė, rašy
toja ir žurnalistė, grįžo iš trijų 
savaičių kel ionės p o Europą. Ap
lankė Vokiet i ją , Austriją, Italiją, 
Šveicariją ir Ispaniją. 

— Loreta Cipkutė, D a i n a Ur-
baitytė ir L inas Puškorius išvyko 
tr ims savai tėms atostogų į Euro
pą. N u m a t o aplankyti š iuos kraš
tus: Angl i ją , Vokietijoj Jaunimo 
kongresą, Olandiją, Belgiją, Pran
cūziją, Ispaniis*, Monaco , Italiją, 
Graikiją ir Austriją. V . R. 

R E M I A PLJ K O N G R E S Ą 

Pasaul io l ietuvių jaunimo kong 
resui paremti Lietuvių klubas bu
v o paskyręs birželio trečiosios sa 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Lietuvių klubo metinė geguži
nė bus skemadienį, rugpiūčio 5 
Kroatų sodyboje (Craotian Picnic 
Grounds), 1022 Mulberry Road. 
Mulberry kelią galima pasiekti 
306 keliu ir važiuoti apie porą 
mylių į rytus. Gegužinės pradžia 
12 vai. , pabaiga 6 vai. vak. Lie
tuvių klubo nariai ir jų še imos 
su kortele į gegužinę įleidžiami 
veltui. Svečiams ir jų še imoms 
įėjimas 3 dol. 

Lietuvių klubo gegužinės pa
prastai būna labai smagios, gau
siai narių ir svečių lankomos. Vai
kams įvairūs lemonadai veltui, o 
suaugusiems ištisą dieną alus ve l 
tui. Lietuvių klubo šeimininkės 
pagamins skanių patiekalų, ku
riuos visi galės pirktis. Vaikams 
ir suaugusiems bus įvairūs žaidi
mai ir varžybos. Šokiams gros žy
musis Romo Strimaičio orkestras. 
Lietuvių klubo direkcija kviečia 
visus lietuvius atvykti į klubo 
gegužinę. 

B E A L E S T A 1 E 

Atdara apžiūrėjimui sekmad. 
rugp. 5 d. nuo 12 iki 4 popiet 

3135 W. 71 STREET 
PAJAMŲ NUOSAVYBE — 

MAROUETTE PARKE 

Investuokite dabar j šią pelningą 
nuosavybę! Pilnai išnuomota: 2 krau-
tuvės.plius 2 butai po 2 miegamus ir 
1 profesionalo ofisas. Naujas 2 maš. 
garažas. Įkainuotas greitam pardavi
mui. Informacijai skambinkit 271-8850 
(182) 

REALTY VVORLD Governors Park. 
iiiiiiiiiuiimiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiijiiiii 

2 botai — medinis su skiepu ir ga
ražu, svarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 
ir Troy. 

2 butai — mūrinis. įrengtas skie
pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 

Medinis namas su geležies prekių 
— hardware krautuve. Nebrangus. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Republic 

2951 W. 63rd S t . 436-7878 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

E B A L B 8 T A T K 

MAiRQUETTE PARKO APYL 
Savininkas parduoda 3-jų miegamų 

namą su dviem uždarais porčiais 12 x 
20 p. Namas 2-jų aukštų ant 50 p. 
sklypo. "Cyclone" tvora. 2 maš. gara
žas ir "carport". Name visur kilimai. 
Užuolaidos. Skambint po C vai. vak. 

Tel. — 636-8265 
BEVERLY SHORES — VVELLS ST 

Naujas mūr. namas. 3 miegami, didelis 
salionas (14 x 2 4 \ valgomasis, virtu
vė, 2 balkonai, 2 prausyklos, židinys. 
1 akro sklypas. $85,000. 

219 — 872-2578 

tęs savo jau gražiai vykdamas pa- į v a į t ė s savaitgalio pajamas. Birže-
reigas toliau. 

Vidai ir Gediminui i lgiausių 
ir gražiausių metų! V. R 

NIJOLĖS IR A L G I O 
V E S T U V Ė S 

Algis Rukšėnas ir N i p l ė Mai
nelytė birželio 30 d. D i e v o Moti 
nos N . P. šventovėje priėmė m o 
terystės sakramentą-

Algis Rukšėnas, c&abar dirbąs 
kaip Cuyahoga apskrities komi-
sionieriaus vykdomasis padėjė
jas, turį magistro laipsnį iš poli
t in ių moks lų , dirbąs C leve lan 
d o miesto įmonių direktoriaus įs
taigoje, kaip jo pavaduotojas, ži
n o m o s knygos " D a y of S h a m e " 
— Simo Kudirkos odisėjos į lais
vę , autorius, rankrašty paruoš
tos knygos "Tartarus" autorius, 

l io 2 2 , 2 3 ir 24 d ienomis klube 
buvo grojama pramoginė mu
zika, paruošti specialūs valgiai, 
lankėsi daug svečių. Atvyko ir 
klubo direktoriai s u savo bičiu-

1000 D O L PREMIJA 

Lietuvių klvbo patikėtinių ta
ryba, Raimundui Kudukiui pri 
stačius, patvirtino trijų asmenų 
kultūrinės premijos komisiją. Siu 
metų 1,000 dol . kultūrinė premi
ja bus įteikta lapkričio 3 d. Pre
mija skiriama Ohio valstijos l ie
tuviui ar lietuvei, išskirtinai pa
sižymėjusiam kurioje nors lietu-

P1CK UP OR DEUVERY 
Nepaprastas Pizza biznis parduoda

mas!!! Kartu su visais įrengimais, in
ventorium, receptais, taip pat pasilie
ka ir darbininkai. Prašo $44,000. In
formacijai skambinkit dar Šiandien. 
371-8850 (186). 

REALTY WORLD/Governors Park. 

Pajamų Gamintojas 
Kam mokėti nuomą? — Geriau rinkite! 

Gyvenkite puikiame liuksusiniame 4 
butų po 2 miegamus name gražiajame 
La Grange priemiestyje. Apačioj gra
žus poilsio kamb. su židiniu. Vieta pa
statyti 8 automobilius. Dėl daugiau in
formacijų prašome kreiptis telefonu į 

GERI ZENKUS — 749-2060 
Bud Connerty Realty 

6900 West Cermak Road 
Berwyn, Illinois 

HELP VVANTED — VYRAI 

M A C H I N I S T 
Able to set-up own runs on lathes & 
mills from prints. Fully Paid hospitali-
zation. Good starting rates. Apply in 
person or phone 

GEAR£X, INC. 
7100 N. Lehlgh St. T8J-8200 

F A C T O R Y M A C H I N I S T 
Sr. citizen Welcome. Part Time. We 

need your machine exp. to make tcoi 
ing & fixtures in our shop. 3-5 hrs. per 
.day .Flexible schedule Call Mr. Pabus
ki at 585-0810 9-11 ajn. 

JOIN THE NEW DUJU. 
DEALERSHIP! 

GROUND FLOOR OFPORT'Y! 
WE'KE ON THE MDVĖ! 

Apply For H i a t Good J o b . ^ 

V BODY SHOP MANAGER 
V 3 BODY MEN 
V I SERVICE MANAGER 

Apply to Earl Newsom or 
John Park 

- t 

Albert Peter Chevrolet 
A L B E R T P E T E R A M C / J E E P 

R t e . 25, Dundee , Illinois 
6d5-6000 695-6001 

dELP VVANTED 
i i • • n • i — i 

HOTEBlfS 

Parduodamas Miami Beach conda-
pitnfrpty miegamas su dviem lovom, sa
lionas, elektr. virtuvė, vonia su dušu 
ir kitais visais baldais. Kaina —$30,000. 
Teirautis 
•141 Carlyle Ave^ Surfslde, FU. 33154 

Tel. 303 — 868-1470 

i 
BUS VĖSU 

v i c o j e veikloje, kultūriniame b e i l s * v a s a r * š i a m e S ^ a m * 4 miegamų 
• - « - • An i » TVJ,;, , . . „ „ ^ I "expandable" name. Centr. oro vfesini-
Kurybmiame darbe, iokias pre - ' 
mijas jau yra gavę žurnalistas 
Vacys Rociūnas ir kanklių muzi
kos mokytoja, Čiurlionio a n s a m b 
li kanklių orkestro vadovė O n a i 871-8850. (168) 
Mikulskienė. i REALTY WORLT>/Governors Park. 

(Nukelta į 5 pal.) 

mas, nuo sienos iki sienos kilimai, 
daug rūbinių, 1% maš. garažas. Ge
roj vietoje ir su daug priedų. Smul-
kesniom informacijom skambinkite 

ASMENŲ AUKOJUSIŲ RELIGINEI ŠALPAI PER 
CLEVELANDO RELIGINES ŠALPOS K0MITETJĮ 

S Ą R A S A S N R . 2 
1000 doL 

James B. Mconey, 
550 doL 

Aušra ir Rytas Babickai; 
Po 100 doL 

Dr. J. Skrinska, prof. dr. Pranas Ju-
caitis; 

SOdoL 
E. ir N. Kersnauskai; 

Po 23 doL 
H. Bankaitis, T. V. UrbaiCiai, dr. E. 

buvęs U P I reporteris, daugel io! iį B. Juodėnai, V. Braziulienė, dr. J. 
straipsnu anglu kalboje žumal i s -
tas. 

A lg io veikla lietuviw>se ta ip 
pat labai ryški ir plati: buvęs Al-
tos skyriaus pirm., T ė v y n ė s Gar
su radijo talkininkas, per radiją 
ir televizijoje kalbėjęs Lietuvos ir 
l ietuviu reikalais. 

Ni jo lė Mainelytė , i lgametė 
Grandinėlės šokėja skaučiv ve i - , v L A p a n i a i R B e r ž i n s k a S ) B K a r k . 
kėja, stovyklų vadove, nuoširdi; l i u S ( M Iešmantas A. Biliūnas, dr. v. 
talkininkė lietuviškuose parengi- j į f A . Mauručiai, V B. Cyvai, P. Degu-
muose. Pabaigusi pedagogiką C l e ; lis, D. B. Apanavičius, A. A. Kavaiiū-
ve lando valstybiniame universi- | "*»• p- T- Gaižauskai, J. J. Naujokai 

ir B. Balčiūnai, X. Y; 
Po 20 doL 

D. G. Iešmantai, J. Balbatas, J. M. Mi-
koniai, E. ir R. Bridžiai, dr. S. Svi-
derskas, J. Budrienė; 

Po 13 doL 
A. Mikoliūnaite, J.Biliūnas, E. B. Nai
niai, J. I. Juodišiai, A. Mackevičius; 

12 dol. 
J Garla; 

Po 10 doL 

kalauskas, A Muliolis, J. Vyšnionis, V. 
Nykstėnas, H. KripaviCius, J. Barkaus
kas, M. Maslauskienė, A. Gecewicz, 
SL Jurgaitis, S. Rydelien§, M. Iva
nauskienė, M. Bajoraitienė, J. Miliaus
kas, F. Navickas, J. M. Damušiai, R. 
A Jdzeliai, V. A Petukauskai, V. 2ie-
donienė, O. Kašubienė; 

Po 3 doL 
Brazaitis, A Verbyla, B. Juodis; 

Po 2 doL 
P. Kaunas, S. GreiCienė, A Kijauskas, 
S. Laniauskas, P. Zigmantas, V. Au-
gust, M A BankaiCiai, V. Stuogis, V. 
Galinis, J-. Vencius A. Laniauskaitė, 
E. Krygerienė, 

Po 1 doL 
E. Eidimtas, V. Bartuska, I. Belzins
kas. 

A. a. O. MataseviClenes atminimui 
per Oną ir Vacį Rociūnus Religinei 
šalpai aukojo šie asmenys: 

30 dol. 
G. ir dr. N. Juškenai; 

25doL 
A ir E. Meilai; 

Po 20 doL 

D A R NE V Ė L U 
Palikimas. Modernus, apie 20 metų, 

2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui iš anksto. Viliuojanti kaina. 

Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai 
Marąuette Parke. . Ejjpgrienced in industrial sewing, 

Labai svarus 2-jų butų namas ir ga- \ to sew leather seat covers. Vicini-
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo | ty Dundee and 83. 

SEVVING MACHINE 
0PERAT0R 

Corner brick bungalow. 4 bedrms. 
2 car garage. Full attic, full paneled 
and tiled basement. Modern kitchen 
& bath. Gas firepiace. New roof & 
heating frfant. 220V line with circuit 
breakers. Many esctras. Nr. 55 & Ke-
dzie. 473-3209 

Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

2-jų aukitų mOro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Valdis Real Esfate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

NU-TREHD CORPORATION 
444 Mercantile Ooort 

Wheeling, Dlinois 459-1444 

BINDERY HELP 
(2nd & 3rd Shift Openings) 

, We are a growing computer service 
; co. & need exp'd. bindery help — 
! iupervisors, operators. feeders & 
i catchers. Good pay & benefits. -Steady 

work. Hillside location. r?~,?*.r'!* 
Call Chuck Jackson 449-2800 

M I 8 C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, _ 
CWc«eo, 111. 60632, telef. 927-5980 i skiepe 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

Wanted CLEANING W0MANQr" 
5 days a week in Beveriy 

Call 445-7507 

SEWING MACHINE OPERATORE 
For double needle & binding machines. 
Experience reąuired. 4 day 40 ,bour 
work week. Some part time positions 
available. Apply CONPAK IJfČ. 

1920 N*. Ruby Št, Melrose Park 
345-1890 

VYRAI IR MOTERYS 
.u 

tėte, dirba savo profesijoje 
Jaunuosius l ietuvių kata! ik v 

šventovėn atlydėjo keturios pa
broliu ir pamergių poros: Juli
ja Taorienė ir dr. Viktoras Stan
kus, Vilija Nasvytytė ir Antanas 
Motskus, Gerri W u n s h ir Gied
rius Lazdinis, D a l ė Mantautai tė 
ir Algis Mainelis, Moterystės sakr 
mentą suteikė klebonas G. Kijaus 
kas, S. J. Koncelebruotas Miš ias 
laikė penki kunigai: A. Goldi -
kovskis, J. Kidykas, A.Saulaitis ir 
buvęs Nijolės kapelionas ameri
kietis kunigas. 

įspūdingas sutuoktuvių iškil
mes sekė apypilnė bažnyčia. S>lo 
giedoįo Bronius Kazėnas ir Jack 
Richiuto. Vargonavo Rita Cyvai-
tė — Kliorienė. 

Vestuvinis pokylis, dalyvaujant 
per 300 svečiu, įvyko D M N P pa
rapijos svetainėje. Jaunieg'i g a v o 
daug sveikinimu iš Lietuvos, 
Amerikos bei Kanados miestų. 
Sveikinimuose žodžiu atsispindė-

Dr. E. ir B. Juodėnai, V. ir B. Cyvai, 
Čiai„ J. M. Apanavičiai, F. N. Kamins- i s- E- AlSėnai; 
kas, V. Samatauskas, D. Cipkiene, V. Po 13 doL 
Ramūnas, E. Aleksa, A. Sadauskai, A. j L M- Janavičiai, R. N. Kašubai; 
Švedienė, H. S. StaJsai, P. Zigmantas, i Po • do*-
J. G. Cyvai, J. F. Jasinevičiai, P. E2ers- į V '• ^nclovai, Maria Pla, A. M. Kry-
kis, G. A. Masilioniai, V. S. Akelaičiai, K«iai, K. M. Marcinkevičiai, B. R. 
V. j . JanuSkiai, I. Stankus, P. ir E. i Snarskiai, I Gedrien*. A Styra, Prax 
MikSiai (Florida) 

Po 7 doL 
I. Jbhansonas, M. Aukštuolis; 

Po 6 dol. 
O. J. Žilionis, A. B. Juodikiai; 

Po S dol. 
R. Aukštuolis. J. "M. Dundurai, E. įlen
da, R. Brazaitienė, K. K. Titai. A. Ba-

Family, B. Pauliukoois, Mullolių šei
ma, - M. Mlkontal; 

Po 5 dol 
V. A. Petukauskai, V. T. UrbaiCiai, J. 
S. Orantai, P. O. Žilinskai, P J-. Klioriai, 
A Bridžius, J. Stempužis, Z. Obelenis. 

Viso nuo vajaus pradžios Religinei 
Šalpai per Clevelando Religines Šalpos 

mtHMiiifnmiHiiiuiitamnfmtiiiiiiiimt 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
"••iiiiiiiiintitiiiinntiiiiiMimiiiniiuif't 
iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiu 

M. A. Š I M K U S 
N O T A R Y prni- ic 

INCOME TAX S n t V l C E 
4231 So. Maplewood, tel. 234-7459 
Tatp pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ tškvletlmal. pildomi 
PIMETYBR3 PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiimiiiimiiniiiimiiuiiHiiiiiimi 
•IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIMMtIllllltillIlIflHIII 

M O V I N G 
MEKENAS perkrausto baldua ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
limai ir pilna apdrauda. 

Tel. - H A 5-8^68 
imiiiiiiiiiiiiiHHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 

70 ir Map!ewood. 2 aukštų 3-jų bu
tą mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Morart. Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. Įreng
tas rūsys. Pamatykite šiandien. 

43 Ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
! po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 

$49.500. 
Bridgeporte — puikus investavimas. 

7 butų mūro namas. Pilnas rūsys, 
į Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
j metinių pajamų. Kaina $54,000. 

59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. Dėl informacijos 
skambinkit mums. 

67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty-
kitę šiandien. Į , . . « , - , , . 

Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero • T£?fUOMOJAMA — F 0 1 1 U N 1 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level" • 

INTERNATIONAL 
Forvvardlng Business 

(Import and Export 
Will hire untill August 15th a 
friendly & dependable office clerk. 
Car necessary. For inf. piease cafl: 

Mrs. Kuehn (312)992-0848 

liūnien*. J. Kalkauskas, V. Benokraitis, I Komitetą gauta aukų 6510 dol. 97 et. 
P. N. Bieliniai, V. Cyvas, K. KizeviCius, ' 
S. Sankal, S. J IgnataviCiai, J. E. Sai-
kai, A. Jasiūnas, J. M. Na rusai, S. Mi-

Clevelando Religines 
talpos Komitetas 

• • -^y ^ \ T ¥ T T ^ A Htii<J«ncin*i it Komarcin«t f*»»««yb*» 

i ^ Į j \ J t \ Į 1 J Ą »p«*!m*ntai • Kondofmmumji . Mu*m»»iTm 

Angelė E. Kamiene 
RKAXTO« • • • M O « r t • REAL • 

U l O i A l L T«K»ona« (SiM HO-244« . Vakar* (»»1) 9*9-1*1*1 

IfOTAKT 

lllllllllllllllllllllilIlIlIlHIIIIIHIIllllllllllll 
Jvnirli; preklii pn«lrtnklniM n^hran-

įtini U ntūsg samtelio. 
COSMOS PARCEI^S EXPREvSS 

2501 W. 69 St., Oilcago, m. 60629 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Ttlef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiimiiiutiiiimiiimiiiiiiHiiimiiHiiiHi 
iiimiiiiiimimiiiiiiiiiimiimiiimiiiiimit 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S4« W. «9th S t , telef. 778-14M 
lllllllllllllllllllllfllllirtillllMllllllIflHIIIN 

Pamatykite šiandien. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vgs. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

I Vt aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p. 
sklypas. Arti 69 ir Fairfield. Tik 

i $34,900.00. 
5 butų mūrinis, 19 metų senumo. 

Garažas. Savininkas išvyksta iš mies-
j to. Arti 72-os ir California. Duokit 

pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

Draudimai — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

Tšnuom. naujai dekoruotas 5 kamb. 
i>*-cas dviem ar trim suaugusiems. 2 
rmegaTm, 4 rtroines, indams sandėliu
kas. Jokių gyvulėlių. 200 dol. 923-7013 

PROGOS — OPTOBTPNTT1E8 

Marąuette Parke parduodamas 

NAMAS IR TAVERNA 
Del informacijos skambint 

7 7 6 - 4 9 5 6 

D E M E S I O 1 

nniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiimitiiiiiiun 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALTOS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rflilų grindis. 

J. BUBNYS — Tel. R E 7*5161 
mmiiiiitiiiiiiiititiiiiiuiiiiiiLuuiljUJiujii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti. paMsti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet Oa Jmra 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa* 

6455 S. Kedzle Av. — 778-2233 ! dės. skambinant po 6-tos v. vakaro 
Į TELEFONU 47*4M» 

Biznieriams a p s i m o a s skelbtis 

"Drauge". S K E L B K T T a s ' D R A U G ® - . 



CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pal.) 

SENOJO PASAULIO 
FESTIVALIS 

185-sios gatvės Verslininku ir 
profesinalu sąjunga kasmet ren
gia „Senojo pasaulio festivalį". 
ŠIŲ metu festivalis prasidės rug-
piūči/} 1 ir baigsis sekmadienį, 
rugpiūčio 5 d. paradu. 

Prie jackshaw automobiliu pre
kybos ant 185 gatvės ir Canter-
bury kampo bus įrengta didelė 
estrada, kurioje kiekvieną vaka
rą pasirodys įvairiu tautybių gru
pės — kroatų Bamburicos, graikų 
bazukos, slovėnų armonikos. įdo
mus pasirodymas bus penktadie
nį, rugpiūčio 3 d., apie 7 vai. 
vak- Pagrindinėje estradoje susi
rinks lietuvių ir slovėnų daini
ninkų grupės IT paprastai, taip, 
kaip senovėje kaime, dainuos 
dainas pasikeisdami. Lietuvių 
grupę organizuoja Čiurlionio an
samblio pirmininkas Vladas Pleč
kaitis. Visos balsingos moterys ir 
visi vyrai prašom rugpiūčio 3 d. 
atvykti tiesiai į estradą. 

Šeštadienį, rugpiūčio 4 d. prie 
Lietuvių namų bus lauke įreng
ta kavinė, tiekiami lietuviški 
valgiai ir skanėstai, grojama lie
tuviška muzika. Lietuvių klubo 
vedėjas rūpinasi, kad būtų įreng
ti lietuvių tautodailės — droži
nių, audinių bei kitų darbų sta
lai. Tikimasi, kad čia pasirodys 
lietuvaičiu dainininkių ir šokėjų 
grupės. 

Visose 185-si7>s gatvės preky
bose festivalio dienomis bus vel
tui duodami laimėjimų bilietai. 
Festivalis bus užbaigtas sekmadie
nį, .rugpiūčio 5 d. paradu, kuris 
prasidės 1 vai. 30 min. po pietų. 

CLEVELANDAS RUOŠIASI 
JUDRIAM RUDENS — 

2IEMOS SEZONUI 

Nepastebėsime, kaip vasara už
baigs savo dienas. Pasibaigs ir 
atostogų metas. Vėl visi grįšime 
prie savo tiesioginių darbų, ku
rie pelno mums duoną. Atsida
rys mokyklų durys Tuo pačiu 
pasibaigs ir mūšy lietuviškojo 
gyvenimo atoslūgis. Gegužinių 
sapnas bus nutrauktas iki sekan
čios vasaros. 

Sių metų rudens — žiemos se
zonas bus turtingas pareigimais, 
minėjimais, sukaktuvėmis. 

Po Lietuvių klubo gegužinės 
rugpiūčio 5 d. Kroatų sodyboje ir 
Kario žurnalui paremti vakaro 
lietuvių namuose rygpiūčio 26 
d., prasidės eilė svarbių ir dide
lių parengimų, kurie bus ne vien 
vietinio pobūdžio, bet ir plačios 
apimties, sutraukiančios svečių ir 
iš kitų Amerikos bei Kanados vie
tų. 

Rugsėjo 1-3 dienomis Siaurės 
Amerikos lietuvių vasaros sporto 
žaidynes: lengvoji atletika, plau
kimas ir golfas. 

Rugsėjo 8-9 dienomis Siaurės 
Amerikos lauko teniso pirmeny
bės. Jas vykdo LSK Žaibas. 

Rugsėjo 8-9 dienomis Tautos 
šventė. Rengia LB Clevelando 
apylinkė. 

Rugsėjo 29 d. Vilniaus univer
siteto parodos atidarymas. 

Rugsėjo 3 d. Vilniaus univer
siteto 400 metų sukakties minė
jimas. 

Spalio 6 d. Balfo 35 metų su
kakties minėjimas — balius (Lie
tuvių namuose. 

Spalio 7 d. Kultūrinė popietė 
Dievo Motinos N-P. salėje. 

Spalio 13 d. LB Ohio apygar
dos abiturientų balius. 

Saplio 20 d. Tėvynės Garsų 
radijo 30 metų sukakties minėji
mas Lietuvių namuose. 

Balandžio 12 d. Dirvos 65 me-1 mirusiojo turtas, tai netinka ap- tingom sąvokom išreikšti yra DRAUGAS, penktadienis, 1979 m- rugpiūčio mėn. 3 d 
tų sukaktuvinis koncertas DM į leisti pirmos reikšmės žodį kū- j lietuvių kalbos skurdinimas ir 
NP salėje. 

Balandžio 20 d. Neringos tun
to Židinio parengimas. I ̂  '„•",•' . - 7 - 7 7 . T _ J ~" ' mano pastaba 

Tad šarvotom ir laidokim kū
nus, o palaikus daiykimės 

Kaip matome, tikrai aktyvūs 
Clevelando lietuviai. Čia neįtrauk 
tos vestuvės ir kiti dideli šeimy
niniai ar organizaciniai parengi
mai. Gal ir čia paskelbtas paren-

nas, o jo vietoje vartoti antros'kiek neapgalvotas. 
reikšmės žodi palaikai — vieto- . . , , . , 
iCiaoixxco t. . , , . Aiškinimus baigiu u, manau, 
ie kūnas. Išeina, kad kūną jau , , . . 
r; ,. ! , ,v. •. mano pastaba vra teisinga, 
iš l ie tuvį kalbos visai įsme-

Domas Jurkus 

Spalio 27 d. Ohio lietuviy gy-'. gimų kalendorius nėra pilnas, 
dytojų draugija susirinkimas — Būtų gera, kad organizacijos, da-
pobūvis. 

Lapkričio 3-4 d. Lietuviu die
nos. 

Lapkričio 3 d. Lietuvių klubo 
kultūrinės premijos įteikimo ba
lius Lietuvių namuose. 

Lapkričio 10 d. Kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia 
LKVS Clevelando skyrius. 

Lapkričio 17 d. Korp! Neo-Li-
thuania šventė — balius. Da
lyvaus Neolituanų orkestras iš 
Chicagos. 

Lapkričio 24 d Vienos dienos 
rekolekcijos DMNP parapijoje. 

Lapkričio 25 d 

rydamos parengimus, pasiskelb
tų kalendoriuje, nes tuo būdu 
būtų išvengta nesusipratimų, gin
čų ir bereikalingos įtampos. 

tame ir vartojame tą natį žod' 
Palaikai dviem skirtingom są
vokom išreikšti, būtent kūnui ir 
mirusio paliktam turtui. Lie
tuvių kalba yra tiek žodinga 
ir kiekvienai sąvokai išreikšti ; — Visą pasaulį vaizduojuos 
turi savo žodį. Jūsų siūlymas kaip didelę simfoniją: žmonės 
vartoti tą patį žodį dviem skir- \ — tai gaidos. M. K. Čiurlionis 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
DAR D£L ŽODŽIŲ: 

"KŪNAS m PALAIKAI" 

"Draugo" nr. 168, 79.720 Ge- i 
nė Vasaitienė ir Gražina San-j 
toski (Bičiunaitė) kelia abejo-j 

Dievo Moti-'nių dėl mano išskyrimo žodžių; 
nos Nuolatinės Pagalbos parapi- Į Kūnas ir Palaikai. Jūsų žody- j 
jos 50 metų sukaktis. 

Gruodžio 2 d. Kultūrinė popie
tė DMNP parapijos salėje. 

1980 metai 

Sausio 20 d. Kultūrinė popie
tė DMNP parapijos salėje. 

Vasario 3 d. Kultūrinė popie
tė DMNP salėje. 

Kovo 16 d. Kultūrinė popietė 
DMNP parapijos salėje. 

nimaj nurodymai man žinomi. 
Kūnas lieka kūnas — lavonas. 
Palaikai (žiūr. Dabartinės Lie-
tuvių Kalbos Žodynas, psi. 535), t 
pirma reikšmė — mirusio pa- Į 
liktas turtas. Antra reikšmė1 

gali būti ir mirusio lavonas. Jei I 
turime atskirą pirmos reikšmės i 
žodį kūnas lavonas ir atskirą1 

pirmos reikšmės žodį palaikai—Į I 

10% _ M % — SO% pigiau mokCstte 
o i • p d f M d ą a n o I I Į B I M tr matomo-

F R A I U Z I P O L I S 
H WflM *fttti Street 
Cblcaco. miaoto 

Teief. GA 4-M&4 

iHiimiiimiiiuimiiiiiiiimimfiiiiiiumii 
P L U M B l N G 

U — 9 Š , bontfed, Incured. 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

Ir TOnloa kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelei Glaaa blocka Sinkof 
vamsdUal išvalomi elektra. Ga
lite krelptla nuo 7 Iki 8 va] ryto 
arba po 5 *al rakaro 

SIRAPINAS — 63«-29«0 
jtniimiHHiiimiiniumiiiiiuiimiiiiHiiii 

Buv. Scheinfeldo gimnazijos mokytojui 

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus, 
jo žmonai JANINAI RŪGYTEI RAČKAUSKIENEI, duk
terims JANINAI ir IRENAI, sūnui prof. dr. JONUI, mar
čiai, žentams ir anūkams reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą, 

DIREKTORĖ ALICIJA RŪGYTĖ 
AUNA SKRUPSKELIENĖ 
AGA RIMIENĖ 
KAZIMIERA 2nJNSKATTĖ-SKLERIENĖ 
JUOZAS MASILIONIS 
PETRAS PUPIUS 
PRANAS NEDZINSKAS-NEDAS 
JUOZAS PARA2rNSKAS 

Mylimai Motinai 
A. t A. JUZEFAI BILIŪNIENEI mirus, 

jos sūnui Leonui Biliūnui reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

GENERAL MOTORS BENDRADARBIAI 
Vladas Bielinis Antanas Mikitas 
Jurgis Gepnaris 
Astrida HeWaitė 
Arvydas Meldas 
Leonas Juraitis 
Jonas Labanauskas 

Judita Pačkauskaitė 
Algis Račkauskas 
Antanas Sereika 
Jonas Zabukas 

f Nuo 
1914 Metų 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
fltl $40,000.00 

FRAN'K ZOGAS 
President 

2037 W. 8»th Street 
Chicago. IU. 00029 

Phone: 925-7400 

8AVING8 
* LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue 
Chicago, Ui. 60032 

Phone: 254-4470 
8929 S. Hariem Avenue 

Bridgeview, UI. 00455 
Phone: 598-9400 

5^% 
Pajsbook Savings 

JU% 
Paid ąuarterly 
4 Year Savings 

Certincates 
Mlrdmum $500. 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 

Inž. VANDELINUI DOMANSKIUI, 
žmonai dr. ALINAI, sūnums dr. JONUI ir dr. RIMUI 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame. 

Albina Prunskiene ir sūnus Jonas 
Terese ir Algis Kazlauskai 
Marija ir Martynas Goleman 

A. f A. 
FELIKSAS BLAUZDYS 

Gyveno Detroite 

Po sunkios ligos mirė 1979 m. liepos 12 d. Harper ligoninėje, 
Detroite. 

Kilmės žemaitis, iš Reketes, Salantų vals., Kretingos apskr. 

Lietuvoje liko du broliai, trys seserys ir sužadėtinė Elena. 

Mylėjo jis tėvynę, bet karo audros atbloškė į laisvus Vakarus. 
1950 m. atvyko j U.S.A. ir apsigyveno Detroite. Buvo daugelio orga
nizacijų veiklus ir paslaugus narys, o Stasio Butkaus šaulių kuopos 
nuolatinis keliauninkas. 

Kūnas bus pašarvotas Vai. Bauža laidotuvių koplyčioje, I9G0-
25 gatvėje, Detroite. Suaukota padorios sumos Balfui ir Vasario 16 
gimnazijai. Svertų Mišių aukos atiduotos Bažnyčiai Lietuvoje. 

Po gedulingų iškilmingų pamaldų Švento Antano bažnyčioje lie
pos mėn. 16 d. palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Mi-
chigan. 

Dėdė Justinas Preibys 

A. t A. VANDAI DOMANSKIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnui VANDELINUI su ŠEIMA 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Simanas Zelbai 
su šeima 

Brangiai mamytei 

A. t A. VANDAI DOMANSKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui VANDELINUI su ŠEIMA 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Gene ir Kazys Šukiai 
tu.i. it d i r jonas šalnai 

LIŪDNA VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A, f A. JANINOS GARLAUSKIENĖS 
Rugpiūčio 3 dieną sueina vieneri metai nuo mirties 

mano mielos žmonos ir sūnaus Arvydo mylimos motinos 

Nors laikas tęsiasi, bet Jos niekados neužmiršime, Jos 
liūdėsime. 

Taip pat giliame skausme yra velionės Janinos broliai: 
Linas Urbar.as su šeima, gyv. Vak. Vokietijoje, ir Vytau
tas Urbanas su šeima, gyv. Lietuvoje. 

Už mūsų mylimos a- a. Janinos sielą bus atnašauja
mos šv. Mišios rugpiūčio 27 d., pirmadienį, 7:30 val. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. 

Nuliūdę: Vyras Leonardas ir sūnus Arvydas 

Brangiai motinėlei 

A. t A. VANDA! DOMANSKIENEI 
mirus Lietuvoje, liūdinčiam DZIUTELIUI su ŠEIMA 
gilią užuojautą reiškiame. 

Alina ir Antanas 
Vida ir Vacys 

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus, 
jo žmoną JANINA dukras JANINA ir IRENJ|, sūnų 
dr. J0NJJ, jų ŠEIMAS, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir jų giliu skausmu dalinamės. 

Chicagos Ateitininkai Sendraugiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
_ 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
330" SO M I I \ \ K \ - \ \ f Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PI AC T Tel. VIrcinia 7-t>o72 
2424 VV. t^ th S f R [ | F Tel. REpublic 7-I2I3 

I102O Soutrme-t H i « r m j \ . Palos Hills, III. Tel. o"4-44!0 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C Al I r O K M A AVF. Tel. LAfavet te 3-3572 

JURGIS F. 
331* SO. M I I \ \ K A A M 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-U38-3© 

POVILAS J. RIDiKAS 
3354 SO MM s l l P S T KM I 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S.. >(t!h \ » , ( ICLRO, I L L 

Tel. YArds 7-1^11 

Tel OI vi. n,t 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 3 d. 

x Kun. Gediminas Ki jauskaa, 
SJ, Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos Clevelande 
klebonas, tik ką grįžęs iš ato
stogų, kurias jis praleido Ka
nadoje, telefonu painformavo 
"Draugą", kad Vilniaus univer
siteto 400 metų sukaktuvinės 
parodos eksponatai, pasiųsti 
jam iš Kalifornijos, laimingai 
pasiekė Clevelandą. Paroda ati
daroma rugsėjo 29 d. Sukaktu
vinis minėjimas įvyks rugsėjo 

k lai ir bus įrišta kietais virše- 3° d- parapijos salėse. 
liais. Veikalas iliustruotas dau- x ^ ^ Anatolijaus Kairio 
geliu nuotraukų iš šio Dievo į ^ veiksmų komediją "Ku-k*" 
tarno gyvenimo ir vykios, gra-1 į g ^ ^ Adelaidėje, Australijo-
5aJ paruoštas ir istoriškai ob-,.je -^^ Lietuvių "Vaidilos" 
jektyvus. Tai prisidėjimas prie: teatras Lietuvių katalikų cent-

čio beati- į „j ^ ^ Režisavo V. Opulskis, 
vaidino vietinės pajėgos, žiūro
vų susidomėjimas buvo didelis 

x Dr. Antano Kučo parašy
tas veikalas apie arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį 4iDraugo" spau
stuvėje jau yra išspausdintas. 
Knyga šiuo metu atiduota rišy-

YPATINGAS VAIKAS IR SPECIALI PEDAGOGIKA 
Tarptautinių vaiko metų proga • 

:i:acijos bylos vedimo ir supa
žindinimas su šio garbingo lie-; 

tuvio gyvenimu. ir veikalą jie šiltai sutiko. Ke
liamas klausimas vaidinimą pa
rodyti Melbourne. Palankią re
cenziją apie veikalą paskelbė 
"Tėviškės aidai'" liepos 28 d. 

Akt Nijolė Martinaitytė šį 

x Dr. Augusta šaulytė, šį 
ravasarį baigusi medicinos mok
slus, išvyko į Buffalo, N. Y., 
kur vienoje ligoninėje atlieka 
rezidentės praktiką ir ruošiasi 
specialybei. Dr. A. šaulytė yra; šeštadienį, rugpiūčio 4 d., Dai-

x 

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė su sūnaus Petro Šeima. 15 kaires: Petras Daužvardis su žmona, vi 
dury anūkų — generalinė konsule savo deimantinės sukakties minėjime. Nuotr. V. Noreikos 

IS A R T I IR T O L I 

Po daugelio pastangų aptarti 
"ypatingą vaiką" (eocceptional 
child) šiuo metu pedagoginiuo
se sluoksniuose labiausiai pri
imtinas apibūdinimas yra toks: 
"Ypatingas vaikas yra tas, ku
ris skiriasi nuo normalaus vai
ko, 1) protiniame pajėgume, 2) 
pojūčiuose, 3) neurologiniame 
ar fiziniame stovyje, 4) sociali
nėje elgsenoje, 5) komunikaci
joje ar 6) turi įvairius kitus ne
priteklius, kurių išdavoje, kad 
būtų įmanoma išvystyti jo pil
nutinius sugebėjimu, yra reika
linga speciali pedagogika". 

1976 m. lapkričio 29 d. JAV 

primatantys, emocifikai paveik
ti ir kitus nepriteklius ar ae-
normalumus turintieji vaikai 

Public Law 94-142 reikalau
ja, kad kiekvienais mokslo me
tais kiekvienam ypatingam vai
kui būtų sudaryta individuali 
pedagoginė programa. Si pro
grama turi atitikti kiekvieno 
ypatingo vaiko specifinius po
reikius. Sudarant šią programą 
yra ypatingai svarbu, kad daly
vautų vaiko tėvai ar patikėti
niai Konferencijoje taip pat 
turi dalyvauti valstybines mok
slo įstaigos atstovas — indivi
dualios pedagoginės programa* 
vykdymo oficialus prižiūrėto-

1. A. VALSTYBĖSE KANADOJE 
— Živilė ir Stasys Rudžiai,! — Lietuvos partizanų minė-

Newark, Del., š. m. Kepos 23;jimą ruošia skautai Lietuvių 

jo vietovardžius, žmonių pavar
des, pravardes, o taip pat retes
nius žodžius. Buvo pasidalinę į 

! 9 grupes. Iš viso per dvi veik 

kongresas išleido įstatymą — \ j a g y a i k o ^ j a u r m o i į 0 mQkyto-
Public Law 94-142, kuris pra- ^ . ^ v a i k o „ j a u n u o i i o įver-
dėjo galioti 1978 m, rugsėjo 1 
d. Sis įstatymas garantuoja spe
cialų, nieko nekainuojantį vi
siems nuo 3 iki 21 metų am
žiaus jaunuoliams apmokymą, 
nežiūrint, ar jie lankytų valsty
binę ar privačią mokyklą, ar 
būtų valstybinėje institucijoje, 

dr. Augustos ir dr. Vacio Šau- navoje vykstančioje ateitininkų j d- susilaukė dukrelės. Dvi se-j namuose, Toronte. Bus įdomus j l o s ^ 3 ^ ^ „ ^ 3 7 > 0 0 0 Ue-i ligoninėje ar namuose. Specia 
lių duktė 

Juozas Meškauskas x Dr 
Vilniaus universiteto minėjime, 
skaitys paskaitą "Mokslinės me
dicinos pradžia Vilniaus univer
sitete". 

sendraugių stovykloje dalyvaus I &&& ir du broliukai džiaugiasi 
literatūriniame vakare su labai naująja sesute Dana-Marija. Sei-
originalia programa. 

Prof. dr. Arūnas Liulevi-
yra parašęs anglų kalba 

x 
čius 

| brošiūrą apie Vilniaus univer-
_ , sitetą. Brošiūra iliustruota, 12 

x Danguolė Dginytė ir Nelia p u s l a p i ų i r ^omis dienomis išei-
Paulauska,tė turistiniais tikslais ^ i š g p a u d o s Organizacijos, 
beveik visą mėnesį atostogų n o r i n č i o s MKO leidiniu pasinau-
praleido \akarų Europoje. Jos d o t l y ^ p r a š o m o s laė^aB į 
taip pat intensyviai dalyvavo ĮJOJA. Chicagos Židinio iždinin-
TV P U kongreso ruošiamose k ą K a z į P a b e d m s k ą ( 2 6 W. Wa-

«skursiįose Anglijoj, Belgijoj,! s h i n g t o n Bld., Oak Park, UI. 
Prancūzijoj, Vakarų Vokietijoj 6 0 3 0 2 > t e l 386-6833). 
ir Šveicarijoj. Laimingai per-! 
plaukė Lamanšo kanalą laivu 
ir sėkmingai perkeliavo prancū
zų, šveicarų ir vokiečių didingus 
Alpių kalnus, šiomis dienomis 
sugrįžo į Chicagą ir vėl įsijun
gė į "Dainavos ansamblio vai-į 
dybos darbus, kaip kruopščios; 
ir nuolatinės ansamblio valdy-j 
tos narės. 

x Stasė Korenkevičienė iš 
Santa Monica, Calif., pasižadė
jo dalyvauti su savo suprojek
tuotum vakarinėm suknelėm 
iadų parodoj, kurią ruošia Put-

.amo seselių rėmėjos. 

X A. Musteikis, Fallon, NV, 
pratęsdamas prenumeratą at
siuntė Garbės prenumeratos 
•nokestį. Už didelę paramą ma
loniai dėkojame. 

x Sveikindami "Draugą" 70 
metų sukakties proga, aukų po 
5 dolerius atsiuntė: 
Antanas Orintas, Chicago, 
Paulina Kaselienė. Chicago, 
Juozas žvinakis, Albuquerque, 
Valerija Gasiūnienė. Brooklyn. 
Visiems maloniai dėkojame. 

koncertas ir kitokia programa. 
' — Ateitininkų stovykloje, 

Wasagoje stovyklavo 45 Stomos padidėjimu džiaugiasi lai
mingi tėvai, senelis Stasys Ru- į vyklautojai. Stovyklos vadovy-
dys ir dviejų tuzinų anūkų-anū-! bę sudarė kapelionas — kun. A. 
kių močiutė Elzbieta Pauliuko- Prakapas, OFM, komendantas 
nienė, Worcester, Mass. 

— Kun. Viktoras Gidžiūnas, 
— Algis Juzukonis, berniukų 
vadovai — Marius Gudinskas, 

OFM, atsidėjęs rašo studiją! Audrius Stundžia. Linas Kak-
apie pranciškoną Jurgį Pabrė-! nevičius ir Morkus Sungaila. 
žą, garsų pamokslininką, gydy-j Mergaičių vadovės: Rasa Soliū-
toją ir botaniką, gyvenusį pra-įnaitė (pirmą savaitę), Sigita 
eito amžiaus pradžioje. į Černiauskaitė (antrą sav.), Kri-

— Kultūros Židinio kieme,! stina Norkutė, Daiva Kolyčiū-
Brooklyne, N. Y., pradėtas sta-įtė; stovyklos slaugė — Dan
tyti administracijos namas. Jisįguolė Pranaitienė, kuri taip pat 
statomas prie karinio garažo ir vadovauja jaun. mergaitėms, 
namo. Jau išlieti pamatai ir .Raštine rūpinasi Onutė Jurė-

tuvių kalbos vienetų. Vienas iš i lia pedagogika gali pasinaudo-
žymiausių ekspedicijos vadovų i ti kurti, kurti-akli, sunkiai gir-
— iš šių apylinkių kilęs litua-1 dintys, protiškai atsilikę, orto-
nistas, vardų specialistas Alek- j pediškai ar fiziškai nesveiki, 
sandras Vanagas. 'kalbos defektus turintieji, ne-

CHICAGOS ŽINIOS 
JVA2IAVO | NAMUS MAŽINS BIUDŽETĄ IR 

TARNAUTOJUS Policija, pastebėjusi pergreit 
važiuojantį automobilį, ėmė vy-j Mere J. Byrne skundėsi, kad 
tis. Įtariamas vairuotojas ban-j ji perėmė Chicagos miestą su 
dė pabėgti, lėkdamas 80 mylių į daugiau kaip 60 bilijonų dole-
greičiu per valandą. Beskubė-|rių deficito. Dėlto ji paskelbė 
damas nepastebėjo, kad gale potvarkį — visos miesto įstai-

munjamos sienos. Statoma iš Į naitė, kuri padeda dirbti ir su gatvės yra namas ir trenkė į jį- i gos turi sumažinti išlaidas 10% 
tos pačios medžiagos, kaip ir į jaun. mergaitėmis. Tie p a t y s | N a m a s yra 4120 W. 100 St . ' ir bus atleidžiama dalis miesto 
K Židinys, šiame name bus j vadovai vadovavo užsiėmimams, j chicagos priemiesty Oak Lawn.į tarnautojų, bet ne ugniagesių 
administracijos rastinė ir bu-į sportui, dainavimui, tautiniams' Įvažiavo į salioną, bet nebuvo'ir ne policininkų, 
tas pačiam administratoriui. j šokiams, vakarinėms progra- sužeistas, tik labai išgąsdino ten 

— Pavergtų Tautų savaitės moms ir kasdieniniams pasi-
proga New Yorko miesto bur-; kalbėjimams. Veikė šie užsiė-
mistras Edward I. Koch, pa-j minių būreliai: gamtos, dra-j20 m^ areštavo ir kaltino už 
skelbė proklamaciją. Joje pasd-jmos, laikraštėlio ir mechanikų j pergreitą važiavimą ir neturė-! pirkti Midway aerodromą, ku 
sakoma prieš totalistines vals-l (pastarajam vadovauja Dainius j jįmą lipinuko. ris dabar priklauso švie-

gyvenančią Darrah šeimą. Po
licija vairuotoją Kevin Barrett, 

m. 

AR PIRKS MIDWAY 
AERODROMĄ 

Mere J. Byrne planuoja nu-

tybes ir už tautų laisvę, už de
mokratiją, 

x Dr. Tomas Remeikis pa
kviestas skaityti paskaitą Aka
deminio skautų sąjūdžio ruo
šiamų studijų dienų metu, ku-j 
rios įvyks rugpiūčio 29—rug-i 
sėjo 3 dienomis Wasagoje, Ka-i 
nadoje. Jo tema — "Sociopoli-? 
tinė padėtis Lietuvoje ir disi-

Rasa Solltoaitė literatūrinės progra- dentinis sąjūdis", 
mos pravedimo rimtume Dainavos _ 
Ateitininkų sendraugių stovykloje. x * lietuvių fondo pokylį, 

Nuotr. V. Rimšelio kuris bus spalio 6 d. Marriott 
j viešbutyje, jau nemažai asme-

x St. Xavier CoUege, kur nų pasižadėjo dalyvauti ir įsi-
j studijuoja ir nemažai lietuvių, gijo bilietus. 
1 rugpiūčio 10 d. turės diplomų i 

x PLB Kultūros komisija i įteikimo iškilmes. 
rengia banketą lėšoms sutelk- j rektorė ses. Irenaeus Chekouras 
ti, kultūrinių ryšių su užsienio supažindins su studentais ir bai-
lietuviais, palaikymui, š. m. gūsiais studijas. Tarp diplomus 
gruodžio mėn. 1 d., šeštadienį, gaunančių yra Kate Kunis ir 
Butterfield Country Club, Mid- Pat Naujoks. 

-- x Onų vardinės bus minimos 
k S . Lietuvio sodyboje pažmonyje šį 

sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų. 
Bus ir užkandos. Visi laukiami. 

Abromaitis, stovyklos ūkvedis). 
Maistu rūpinosi Dainius Abro
maitis ir p. Marcinkevičius, ku
ris padeda visuose ūkiniuose 
reikaluose; virėjos: G. Medelie
nė, P. Grybienė, V. Petrauskie
nė, D. Slapšytė ir Prialgauskie-
nė. Stovykla baigėsi liepos 28. 

— Hamiltone vieningai vei
kia Vasario 16 gimnazijai rem
ti būrelis, vadovaujamas St. F. 
Daliaus. Nuo 1965 m. suauko
ta ir išrinkta 8,950 dol. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Utenos rajone šią vasarą 

vyko kraštotyrinė vardyno rin
kimo ekspedicija, kurią suruo
šė Paminklų apsaugos ir kraš
totyros draugija, drauge su 
Lietuvos mokslų akademija. 
Talkino aukštųjų mokyklų stu-

IŠGELBĖJO 250 
Iš televizijos aparato kilo 

gaisras Resurection pensininkų { 
namuose, 7266 W. Peterson, 
Chicagoje. Parodydama ypatin
gą ryžtą Edna Arrington, 35 m., 
iš to namo išgelbėjo 250 žmo-j 
nių, laiku sukeldama aliarmą. 
Tačiau pati Arrington žuvo j 
gaisre, kai grįžo į savo butą' 
pasiimti drabužių. Jos vyras 
bandė ją gelbėti, bet dėl dūmų' 
ir liepsnų nebegalėjo prieiti. 

MIRĖ REDAKTORIUS 
John Johnson, 81 m., buvęs 

"Chicagos Daily News" redak
torius, mirė trečiadienį Santa 
Barbara, Calif. 

ris 
timo tarybai. Kaina tarp 30 

I ir 50 mil. dol. Federalinis iždas, 

•vest or Summit and 31 St. Dėl 
informacijų ir rezervacijų pra
šome skambinti p. M. Remienei, 
tel. 447-0598 arba Dr. L. Kriau-
čeliūnui. tel. 448-2323 arba 
458-2970. (pr.) 

x Aleksandra Kašubienė dvi
dešimt šeštajame Santaros -
šviesos suvažiavime rugsėjo 6-9 
d. Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
kalbės apie savo kūrybą, (pr.) 

X Albinas Karkulis. akcijų 
brokeris, dirbąs BU Rodman & 
Renshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitij verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k) 

X NAMAMS PDIKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė-
resiniais jmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (•*.) 

x 

x Truman CoUege, kuri yra 
1145 W. Wilson, nuo rugsėjo 4 

Jonas VaJnkonis. Hunting- į f T * ? m ° k y t \ * n g l ų k a l b o e 

ton Beach, pasveikino "Drau- : f c o s k a l b o e ^"i 1 " « P ^ 1 

gą" 70 metų sukakties proga i r ^ " J a U p 3 , e f f l S U , k o , a * "^^y1110 

atsiuntė 10 
bai ačiū. 

atrodo, duotų 80% tos sumos. 

LENGVATOS MOKYTOJAMS 

Gubernatorius Thompson pa
sirašė įstatymą, kuriuo moky
tojai, gyveną ne Chicagoje, ga
lės išeiti į pensiją, sulaukę 55 
m., vieton 60 m., jei įmokės 
35% nuo savo metinės algos. 
Mokyklų distriktas įmokės į 
pensijų fondą pilną jų algą. 

UŽPUOLĖ PARKO GARA2E 

Grant parko garaže, 350 K 
Monroe, Chicagoje, trečiadienį 
piktadaris užpuolė 24 m. mo
terį, atvykusią iš Gtencoe. Ga
ražo administracija skelbia, kad AREŠTAVO 41 LOŠĖJA 

Chicagos policija trečiadienio j kiekvienas ten statąs automo-
naktį areštavo 41 žmogų, radu- bilį gali pareikalauti palydovo 

dentai, dėstytojai, mokytojai, iš sį juos keliose vietose lošiančius apsaugai. Siame naujame gara-
viso apie 80 žmonių. Užrašinė-; azartinius lošimus iš pinigų, j že toks užpuolimas yra pirmas. 

dolerių auką. La- programą. Registruotis reikia 
iš anksto, skambinant teL 878-
1700, ext. 2110. 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
vasaros šeimos šventė - geguži-
nėlė bus suruošta rugpiūčio 12 
d., sekmad., 12 vai. Marouette 
parke. Califomia Ave. ir Tl<>s ^ ^ J ^ ^ J , ^ ° ^ J i* 

x Bronius Vaškaitis, mūsų 
nuolatinis bendradarbis iš Phi-
ladelphijo8, Pa., yra kelioms sa-

g-vės kampe po medeliais. Bus 
šilti pietūs, pyragai su kava, 

į šalta gira ir smulkių dovanėlių 
laimėjimui. Prašome atsinešti 
savo kėdutes. 

aplankys Vak, Vokietiją, Pran 
cūziją, Ispaniją, Portugaliją, 
Graikiją, Austriją ir kitus 
kraštus. Iš Vokietijos jis re-

. I dakcijai ir skaitytojams atsiun-
*^' | tė nuoširdžius sveikinimus, 

x Aktorė Nijolė Martinaitytė džiaugdamasis geru oru ir sėk-
išpildys Ateitininkų sendraugių! mingomis kelionėmis, 
stovyklos uždarymo programą; 

šeštadienį, rugp. 4 d., Dainavo
je. Turiningoje programoje I. 
Meko proza. Degutytės ir Salo
mėjos Neries poezija, bei K. Bo
rutos kūryba. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti šiame retai gir- Ogden Dunes, Portage, Ind., at-
dimos dailiojo žodžio meninin-1 siuntė sveikinimus ir 7 dol. au-
kės pasirodyme. (pr.) | ką. Dėkojame. 

x Juozas Burdulis, Shirley, 
N. Y., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Dovydas Jonas Pleikys, 
* * 

"Buvo gera gas-^ -*•* — valdlnlm** Ateitininkų <wnrira\ijaų stovykJô ft Dama.- p 
vadovais Dainavos aik*telėje 

A ja;ir,:r-;. /aidir'o'ai su savo 
Nuotr. V. RunAHtola** 

tinimo (ecaluation) komiaijoa 
atstovas, kuris būtų gerai su
sipažinęs su įvertinimo proce
dūra ir rezultatais ir, reikalai 
esant, pats vaikas ar jaunuolis. 

Kadangi sudarant šią indivi
dualią pedagoginę programą tė
vų dalyvavimas yra labai svar
bus ir pageidautinas, mokykla 
apie šią konferenciją turi pra
nešti pakankamai anksti. Jei 
dėl kurių nors priežasčių tėvų 
ar bent vieno tėvo dalyvavimas 
nėra įmanomas, tuomet pasi
tenkinama bent telefoniniu pa
sitarimu. Jei tėvai kurti ar ne
supranta ir nekalba angliškai, 
mokykla turi parūpinti jiems 
vertėją. Susitarus individuali 
pedagoginė programa pradeda
ma vykdyti kaip galima grei
čiau, ne vėliau kaip mokslo me» 
tų sekantį semestrą. Tačiau 
kiekvienu atveju šią programą 
galima pakeisti ir yra būtina 
bent vieną kartą per metus pa-
tinkrinti, kiek ir kas buvo tą 
laiką dirbant su vaiku atlikta. 

Vaikui lankant mokyklą, su
sikaupia įvairi ir gausi jį lie
čianti informacija: pažymiai, 
elgesio ir sveikatos stovio liu
dijimai ir pan. Tėvai turi pifc 
mitinę teisę visą šią mokyklo
je laikomą informaciją bet ku
riuo laiku peržiūrėti ir, jei su 
kuo nors, išskyrus pažymius, 
nesutinka, raštu išreikšti savo 
nuomonę ar nepasitenkinimą 
arba prašyti, kad tam tikri ne
tikslumai būtų papildyti, patai
syti arba pašalinti Visa ši in
formacija yra konfidenciali, bet 
tėvai gali išvardinti raštu tuos 
asmenis, kuriems visi šie duo
menys būtų prieinami. 1-- . 

Jei tėvai ar globėjai nesutin
ka ar nėra patenkinti individu
alia pedagogine programa ar 
vaiko patalpinimu kurios nors 
pedagogikos klasėje ir jei, jiems 
kreipiantis į mokyklos adminis
traciją, minėtos teises nėra su
teikiamos, galima tuomet kreip
tis į valstybinę vadinamą Stu-
dent Affairs įstaigą. Be to, tė
vai dar turi teisę specialiam iš
klausymui (Impartial Due Pro-
cess Hearing), kurio pravėdi
nau, laisvu nuo mokesčio, pasi
rūpina valstybinė mokslo įatai-
0* 

Norint dykai pasinaudoti spe
cialia pedagogika, reikalinga, 
kad tėvai ar globėjai būtų ge
rai susipažinę su savo bei sa
vo vaikų teisėmis. Jei vaikas 
dar tebėra prieš mokyklinio am
žiaus, jis turėtų būti užregis
truotas artimiausioje valstybi
nėje mokykloje kaip kandidatas 
specialiai pedagogikai. Jei mo
kyklą jau lanko, tėvai gali rei
kalauti mokytojo, mokyklos di
rektoriaus ar mokyklos psicho
logo, kad vaikas būtų įvertin
tas ir patalpintas toje specia
lioje programoje, kuri jam rei
kalinga. Įsidėmėtina, kad spe
cialios pedagogikos klasėmis, 
programomis ir privilegijomis 
turi pilną teisę pasinaudoti u* 
tie mokiniai, kurie lanko pri
vačias bei katalikiškas mokyk-

Ktonė Rodaltieoe 


