
THE L13RARY OF COBGRESS GRAT1 
REFERENCE DEPARTMENT 
SER1ALS D I V I S I O N 

: . :1N1T^N, D . C . 2 0 0 2 5 K 

LAISVOJO PASAUUO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63wi STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60639 

L-mHIUAfMIAIM WORLD-WIDE r>A*l_Y TELEFONAS (312) 585-9500 

VoL LXXTV 25 c ANTRADIENIS — TUESDAY, LAPKRITIS — NOVEMBER 4, 1980 Nr . 258 

L. K. B. KRONIKA Nr. 44 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Telšiai. 
Inžinieriaus V. Puplausko atvi 

ras laiškas televizijos ateistinės 
laidos "Argumentai" organizato
riams ir žiūrovams. 

Š. m. kovo 9 d. per Lietuvos 
respublikinę televiziją buvo ro
doma taip vadinamo mokslinio 
ateizmo laida "Argumentai". Bet 
argi apgaulė gali būti pavadinta 
mokslu, o filmavimo technikos 
triukas — argumentu? 

Viską priminsiu taip, kaip bu
vo, ir spręskite patys. 

Man, kaip Telšių miesto 
Jungtinių katilinių ir šilumi
niu tinklų direkcijos direktoriui, 
paskambino Telšių ra j . Vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojas K. Jankus ir "pasakė, kad 
ruošiama televizijos laida apie 
pasikeitimus Telšiuose: Jūs tiek 
daug padarėte, kad Telšiuose ge
rėtų butu apšildymas ir karšto 
vandens tiekimas. Papasakokite, 
kaip pavyko tai pasiekti ir kokie 

ateities planai". 

Tokiais, grynai techniškais sa 
vo darbo klausimais, aš paruo 
šiau raštišką savo pranešimo 
tekstą ir jį palikau K. Jankui. Su 
sipažinęs su tekstu, K. Jankus jo
kių pastabŲ ar užuominų ne 
padarė. Vėliau buvau iškviestas i 
rajono vykdomąjį komietetą. Ka
binete be Jankaus buvo A Stuina 
ir trys kiti televizijos darbuotojai. 
Aš pradėjau kalbėti apie katilines, 
o korespondentai savo klausimais 
ėmė pokalbį kreipti apie Telšių 
miestą ir telšiečius jiems norima 
kryptimi. Matydamas, kad rūpi 
mais savo darbo klausimais nega 
lesiu pasidalinti mintimis su tele
vizijos žiūrovais, į tuomet man 
nesuprantamus klausimus toliau 
neatsakinėjau. Ir kaip buvau nu
stebintas ir pasipiktinęs K. Jankų 

mi ir A. Stuina, kada save pama
čiau ateistinės propagandos lai 
doje. 

(Bus daugiau) 

bė pajudino įkaitų klausimą dau
giausia todėl, kad jai būtinai rei
kia Amerikos ginklų. Dar šacho 
užpirkti lėktuvai, raketos, prieš
tankiniai pabūklai laukia Ameri
kos sandėliuose. Jų pristatymą su
trukdė ambasados užpuolimas ir 
įkaitų 'pagrobimas. Vakaru Euro
pos valstybės irgi turi parengu
sios Iranui ginklų siuntas, tik jų 
nepristato dėl įkaitų pagrobimo, 
po kurio buvo paskelbtos tarp
tautinės sankcijos. 

Ginklu tiekimo atnaujinimas 
kelia rūpestį Irakui. Užsienio rei
kalų ministeris jau pasakė, kad 
JAV užšaldyrmo atšaukimas iš
vestų Ameriką Irano pusėje, su
laužytų Amerikos skelbtą neutra
lumą. 

Buvęs prezidentas Fordas sek
madieni pasakė, kad jis katego
riškai priešingas ginklų prekybai 
su Teherano vyriausybe. Kandi
datas į viceprezidentus Bush nu
rodė, kad ginklų siuntimas į Ira
ną pastatytų Ameriką toje pačio
je stovykloj su Libija, Sirija ir 
Siaurės Korėja, kurios jau seniai 
nėra Amerikos draugės. 

Irano stiprinimui labai palanki 
Izraelio vyriausybė, kuri labai bi
jo Irako pergalės ir stiprėjimo. 
Prancūzų spauda spėlioja, kad 
I rako ' branduolinės laboratori
jos įrengimus bombardavo ne Ira 
no lėktuvai, bet Izraelio. Irako 
naftos vamzdžių liniją per T u r 
kiją susprogdinę ne Irano agen
tai, bet Izraelio nusamdyti 
kurdai. 

Jordano karalius Husseinas 
jau įspėjo Ameriką nesiųsti Ira
nui ginklų, nes tada arabų pa
saulis įsitikins, kad Amerika yra 
arabų priešas. Išskyrus Libiją ir 
Siriją, visos arabų šalys palaiko 
šiame kare Iraką. 

Izraelio vyriausybė bijo, kad 
Jordanas, remdamas Iraką, gali 
pasiųsti savo kareivius į Iraką. 
Ateityje Irakas, tuo pačiu atsily
gindamas, gali siųsti savo kariuo
menę į Jordaną, o tai jau būtų Iz
raeliui "karo priežastis". Izrae
lio laikraštis "Haaretz" jau ragi-

Pernai lapkričio 4 d. Irano revoliucijos fanatikai, "studentai, seką imamo liniją", įsiveržė į JAV ambasadą ir su
ėmė jos tarnautojus, kuriuos parodė, užrištomis akimis, p-ie ambasados susirinkusiai miniai, šį užpuolimą ir įkai
tų kalinimą pasmerkė visas civilizuotas pasaulis. Po met j , kilus karui su Iraku, Iranas už įkaitų paleidimą reika
lauja ne tik šacho išvežtų turtų, bet ir įvairių Irano skolų kompensacijų nukentėjusiems, užmokėjimo. 

Šiandien rinkimai 
Abu kandidatai turi vilčių laimėti 

IZRAELIS PRITARIA 
IRANO STIPRINIMUI 

Irakas — pavofingiasias Izraelio priešas 
Teheranas. — Irano vyriausy- i siuntos nepasiektų Irako. Izraelio 

Irano sąlygos 
įkaitams paleisti 

Šiandien ambasados puolimo metli.es 

gynybos viceministeris Zippori 
(ministerio pareigas eina prem
jeras Beginąs) pareiškė "Maariv" 
laikraščiui, kad Izraelis pasiren-

-gęs padėti Iranui ginklais ir amu
nicija, jei Iranas neremtų palesti
niečių teroristų ir sušvelnintų sa
vo laikyseną prieš Izraelį. Ira
no karo laivai ginkluoti Izraelio 
Gabriel raketomis naudoja Izra-
elio gamybos artilerijos sviedi 
nius, pirktus dar šacho laikais. 

Buvęs Izraelio aviacijos vadas 
gen. Mordechai Hod pareiškė 
rugsėjo 25 d., kad Irano aviaci
jai padėti galėtų tik Izraelis su 
atsarginėmis dalimis. 

Izraelio užsienio reikalų minis
teris Shamir pasakė, kad Irakas 
yra pavojingiausias Izraelio prie
šas. 

Irakas paskelbė kad netoli A-
badano miesto buvo sučiupta 
grupė Irano pareigūnų, jų tarpe 
naujasis naftos pramonės minis
teris Jawad Tunguyan. Mūšiuo
se Iranas praradęs 76 kareivius, 
7 tankus. Žuvo 32 irakiečiai ir 
netekę dviejų tankų ir vieno lėk
tuvo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheiroas pranešė Amerikai ir 
Iranui, kad jis pasirengęs tarpi
ninkauti būsimose derybose dėl 
amerikiečių įkaitų paleidimo. 

— Iranas paskelbė, kad jo 
Teheranas. Irano parlamentas , Kai kuri spauda Amerikoje, įta- priešlėktuvinė gynyba nuvijo Ira-

sekmadienį paskelbė sąlygas A-įrinėja, jog prezidentas Carteris J ko lėktuvus nuo Bushehr uosto, 
merikai, jei ji nori atgauti savo j susitarė su Irano vyriausybės ats- į kur yra Irano karo laivyno ba-
d'piomatus, laikomus Įkaitais, i tovais, kad įkaiv būtų paleisti i zė. 
Šiandien sueina metai nuo JAVįpneš rinkimus, tačiau šį gandą 
ambasados puolimo ir įkaitų pa- Į vyriausybė paneigė. Sekretorius 
grobimo. Amerika turi pažadėti į Muskie nurodė, kad tik visiškas 
niekad nesikišti į Irano reikalus, j beprotis organizuotų įkaitų pa-
Amerika turi atšaldyti Irano lė- Į leidimą dvi dienas prieš rin-
šas Amerikos bankuose ir garan- j kimus. 
tuoti jų perdavimą. Amerika tu-į Pasaulio spauda komentuoja 
ri atšaukti bet kurio teismo Irano sąlygas, 

Irano monarchistai 
prisiekė ištikimybę 
Paryžius. — Prancūzijoje apie 

300 Irano pabėgėlių susirinko 
parke netoli Paryžiaus ir prisiekė 
ištikimybę naujajam Irano ša
chui Rėzai Pahleviui, kuris būsiąs 
iraniečių vienybės simbolis. Penk 
tadienį, kaip pranešta, princas 
Rėza pasiskelbė naujuoju šachu. 
Iraniečiai giedojo Persijos impe 
rijos himną, žadėjo kovoti už 
Irano monarchiją. 

Egipto vyriausybė patvirtino, 
kad prezidento Sadato pažadas 
Irano karališkajai šeimai, radu
siai prieglobstį Egipte, bus vykdo
mas, tačiau Egiptas pripažįsta Ira 
no islamo revoliuciją ir nesiekia 
dabartinės jos vyriausybės pašali 
nimo. Washingtone valstybės de
partamentas irgi pakartojo, kad 

no vyriausybę užblokuoti Jorda- Į dabartinė Irano vyriausybė yra 
no uostą Akabą, kad karinėsi legali ir pripažinta. 

sprendimą, pritariantį ieškiniams 
prieš Iraną, turi žiūrėti, kad ne
būtų jokių bylų prieš Iraną ar i-
raniečius, jokių ieškinių, ekono
minių ar finansinių. Amerika tu
ri būti atsakinga už tokius ieški
nius ir kompensacijas pati sumo
kėti, Amerika turi sugrąžinti Ira
nui visus buvusio šacho ir jo šei
mos turtus. 

Prezidentas Carteris buvo at
skridęs į Chicagą, kur turėjo pa
sakyti kelias rinkimų kampanijos 
kalbas, bet gavęs žinią apie Irano 
parlamento paskelbtas sąlygas, 
sekmadienį anksti rytą grįžo į 
Washingtoną. Vakare jis pasiro
dė spaudos konferencijoje ir pa
darė trumpą pareiškimą. Prezi
dentas pavadino Irano parlamen 
to sprendimą reikšmingu žings
niu. Amerikos vyriausybė siekia 
atgauti įkaitus, tačiau žiūrės, kad 
Amerikos interesai ir garbė būtų 
apsaugoti. Bus tęsiamos diploma
tiniais kanalais derybos su Irano 
vyriausybe. Bet kurie mūsų žings
niai šiame klausime bus derina
mi su mūsų įstatymais ir konsti
tucija, pareiškė prezidentas Car
teris 

Irano parlamento paskelbtos 
sąlygos yra tos pačios, kurias nu
statė dvasinis vadas ajatola Kho-
meinis savo rugsėjo 12 d. pareiš
kime. Yra tačiau kai kurių naujų 
priedų, kuriuos teks išsiaiškinti. 
Parlamento pareiškime minimas 
dalinis įkaitų paleidimas. Išpil
džius kurį sąlygų punktą, būtų 
paleista viena grupė įkaitų, to
liau, išpildžius kitą, —paleista 
kita grupė. 

Islamo fanatikai, kurie puolė 
JAV ambasadą pernai lapkričio 
mėnesį, šiandien organizavo prie 
ambasados demonstraciją. Atsi
šaukime sakoma, kad "lapkri
čio 4 d. yra pergalės, okupacijos 
ir didžiojo šėtono slėptuvės su
daužymo islamo tėvynėje diena". 

pabrėždama, jog 
dvi sąlygos, kurios visada būda
vo anksčiau minimos, dabar iš
leistos. Amerika nebeturės Irano 
"atsiprašyti". Likimas išbraukė 
ir antrą reikalavimą: atiduoti Ira
no buvusį šachą. 

Pagal konstituciją Amerikos vy
riausybė neturi galios panaikinti 
atskirų piliečių ar biznio bendro
vių ieškinių I-anui ar kompensa
cijų, jei jos teismų yra patvirtin
tos. Iranas reikalauja, kad Ameri
ka užmokėtų savo pinigais Irano 
skolas. 

Iranas įžeidžia amerikiečius, 
manydamas, kad vyriausybė nu
sileis šantažui, priims nepriimti
nas sąlygas vien todėl, kad no
rės laimėti rinkimus, rašo "Chi-
cago Tribūne". 

Mirė kun. B. Jareckas 
Šiandien mus pasiekė žinia apie 

— Jamaikoje prisaikdintas nau
jas premjeras Seaga, kuris paža
dėjo panaikinti saloje socializmą 
ir grąžinti valstybę į nuosaikų, 
laisvos prekybos kelią. 

— Lenkijoje gaisras bepročių 
ligoninėje pareikalavo 50 pacien
tų gyvybių, 29 asmenys ligoninė
je, 4 dingo, manoma pabėgo. 
Gaisras sunaikino Goma Grupa 
ligoninę, 125 mylios į šiaurę nuo 
Varšuvos. 

— Britų aktorė Vanesa Red-
grave pareiškė, kad Izraelis turi 
būti nušluotas nuo žemės pavir
šiaus. Ji visada remsianti pales
tiniečių laisvės idėją. 

—Šalia 52 diplomatų ir Te
herano ambasados tarnautojų, 
Irane yra kalinami dar 2 Ame
rikos piliečiai, kuriuos Washing-
tonas reikalauja paleisti. 

— Žemės ūkio departamentas 
paskelbė, kad šiemet Amerikos 
žemės ūkio gaminių eksportas pa
kilo 27 nuoš. ir sieks 40.5 bil. 
dol. Ateinančiais metais bus už
dirbta dar daugiau, nes pasirašy
tos eksporto sutartys su Kinija ir 
Meksika. 

—Sekmadienį Pekino aerodro-
Joniškėlio, Pasvalio rajone, P a | m « nusileido pirmas Pan Ameri-
nevėžio vyskupijoje, altaristo ku i c a n keleivinis lėktuvas Boeing 
nigo Broniaus Jarecko mirtį. Kuį™ 7 - Tuo atidaryta nauja New 

linija, pir-nigas Jareckas mirė spalio 15 die 
ną, eidamas 73-Čius metus am
žiaus. Kunigu buvo įšventintas 
1936 metais. Kunigo Broniaus 
Jarecko laidotuvės įvyko spalio 20 
d. Joniškėlyje. 

Sovietų "Pravdai" 
- abu vienodi 

Maskm. — Sovietų "Pravda" 
rašo, kad tarp demokratų kan
didato Carterio ir respublikono 
Reagano esąs mažas skirtumas, 
kiek liečiamas branduolinių gink 
lu kontrolės klausimas. Abu kan 
didatai tarnauja karinio — pra 
moninio komplekso interesams, 
stumia šalį į ginklavimosi varžy 
bas ir siekia vesti užsienio politi 
ką iš jėgos pozicijų. Reagano 
stovykla siekianti "juokingo" 
tikslo, — įsigyti strateginę persva 
rą, rašo laikraštis. 

Yorkas—Pekinas oro 
ma nuo 1949 metų. 

— Alžiro vyriausybė paskelbė, 
jog žemės drebėjimas, sugriovęs 
Al Asnam miestą, padarė Alži-
rui 5.5 bil. dol. nuostolių. Vy
riausybė nutarė suvaržyti kitas 
išlaidas ir pastatyti 40,000 nau
jų namų nukentėjusiems. 

— Tibeto dvasinis vadas Da
lai Lama pareiškė Japonijoje, kad 
jis sugrįžtų į Tibetą jei žmonės 
jo norėtų. Jis pagyrė naująją Ki 
nijos vyriausybę, kuri pripažinu
si Tibete anksčiau padarytas 
klaidas. 

—Žmogaus teisių „Interna
tional Amnesty" organizacija pa
reikalavo, kad Pakistanas paleis
tų politinius kalinius ir uždraus
tų jų mušimą ir kankinimus 
Smerkiamas paprotys kapoti nu
sikaltėliams rankas ar bausti vie
šais plakimais. 

Washingtonas. — Šiandien 
Amerika renka prezidentą, vicepre 
zidentą, dalį senatorių, guber
natorių, visus Atstovų rūmų na 
rius, daug teisėjų ir valstijų pa
reigūnų. Paskutinieji opinijos ty 
rimai pripažįsta, kad Ronaldas 
Reaganas turi daug vilčių laimė 
ti prezidento vietą. "New York 
Times" ir CBS News apklausinė
jimai parodė, kad Reaganą remia 
44 nuoš., Carterį 43 nuoš. ir An 
dersoną 8 nuoš. Paskutinis Gal-
lup Poli rodo, kad Reaganą re
mia 46 nuoš., Carterį 43. "Wa-
shington Post" tyrimai: Carteris 
— 43, Reaganas — 39. "Colum-
bus Dispatch": Reaganas 46, Car 
teris 38. 

Savaitinis laikraštis "Editor 
and Publisher" skelbia, kad tarp 
Amerikos dienraščių prezidentą 
Carterį remia 126, o Reaganą — 
443 dienraščiai, net 32 daugiau, 
negu 1976 m. parėmė prezidentą 
Fordą. 

Stebėtojai mano, kad Irano pa 
judintas prieš rinkimus įkaitų klau 
simas prezidentui Carteriui nepa 
dės, tik sutrukdys jam vesti kam
paniją. Reaganas atsisakė komen 
tuoti įkaitų klausimą, nes tai esan 
ti labai jautri problema. Reaga
nas tik pareiškė viltį, kad įkaitai 
bus kuo greičiausiai paleisti. 

Amerikoje yra įvairiausių su 
rinkimais surištų taisyklių, spė
liojimų. Istorija parodė, kad trys 
apskritys Amerikoje visada balsuo 
ja už rinkimus laimintį preziden 
tą: Crook, Oregone, Palo Alto, 
Iowoje ir Laramie, Wyominge. 
šiame šimtmetyje visos trys aps 
kritys visada daugiau balsų ati
duodavo už laimėtoją. Tačiau 
1976 m. Laramie sulaužė savo re 
putaciją ir daugiau balsų atidavė 
prez, Fordui, kuris rinkimus pra
laimėjo. 

Kita teorija tvirtina, kad nuo 
1896 metų visada laimi kandi
datas turįs savo varde dvi tas pa
čias raides, kaip William ar Ha r -
ry. Šiuose rinkimuose ta taisyklė 
būtų naudinga Jimmy Carteriui, 
tačiau Reagano rėmėjai tvirtina, 

Zimbabve grasina 
atimti ūkius 

Salisbury. - Zimbabvės prem 
jeras Mugabe pasakė, kad Brita
nija neišpildė savo pažadų duotų 
taikos konferencijoje ir nedavė 
Zimbabvei pakankamai lėšų 
kompensuoti baltuosius ūkinin
kus už jų žemes. Todėl Zim
babvė turės atimti baltųjų 
ūkius be jokių kompensacijų, 
nes valstybė negalės leisti savo 
piliečių mokesčių atlyginti ūki
ninkams už žemes, kurios kolonia 
listų buvo išplėštos iš vietinių 
žmonių. 

Pabėgo jūreivis 
Londonas. — Iš sovietų žvejų 

laivo Leith uoste, netoli Edin-
burgho, pabėgo sovietų jūrinin
kas Boris Gavrilov ir paprašė po
litinės globos. Vyriausybė leido 
jam vienerius metus pasilikti Bri 
tanijoje. Leidimas gali būti pra
tęstas. 

Ministeriai bandys 
sustabdyti karą 

Belgradas. — Nesusirišusių 
šalių sudarytas komitetas susi
rinko Jugoslavijoje tartis, kaip su
stabdyti Irano — Irano karą Už 
sienio reikalų ministeriai i. Ju
goslavijos, Zambijos, Kubos, In 
dijos ir Pakistano planuos toli
mesnius žygius. Alžiras atsisakė 
dalyvauti šiame komitete, ta-

I čiau atstovą jame turi Palestinos 
I Laisvinimo organizacija. 

kad jį artimieji vadina "Ronnie", 
irgi su dviem raidėm. 

Nuo 1888 m., su mažomis iš
imtimis, laimi aukštesnio ūgio 
kandidatai. Sakoma, kad laimė 
visada nusišypso kandidatui su ii 
gesne pavarde. Iš 48 prezidenti
nių rinkimų ilgesnės pavardės 
savininkas laimėjo 33 kartus, pra 
laimėjo 15 kartų. 

Dar viena spėliotojų teorija 
tvirtina, kad balsuotojai daugiau 
balsų atiduoda pavardėms, kurios 
baigiasi su raide "n". Istorijoje, 
su mažomis išimtimis, visi garsie
ji prezidentai turėjo pavardės ga
le raidę "n" . Jų tarpe buvo Wa-
shington, Jefferson, Lincoln, Wil 
son, Truman, Johnson, Van Bu-
ren. Iki šiol tokių prezidentų 
buvo 14. Šios teorijos šalininkai 
pasirengę atiduoti balsą už Rea
ganą. 

Chicaga. — Rinkimų vietos at 
daros nuo 6 vai. ryto iki 7 vai. vale 
Renkamas JAV 'prezidentas, vie 
nas senatorius, 24 kongresmanai, 
20 valstijos senatorių, 177 vals 
tijos parlamento atstovai. 

Cook apskrity — valstijos pro
kuroras vienas Illinois aukšč. teis 
mo teisėjas, vienas apeliacinio 
teismo teisėjas ir 28 apylinkės tei 
sėjai. Balsavimai vyksta 3,093-se 
Chicagos precinktuose. Chicagoje 
yra įregistruoti 1,514,705 balsuo
tojai. Ta ip pat bus balsuojama, ar 
sumažinti dabartinį Illinois par 
lamento atstovų skaičių. 

Kanadietis laimėjo 
bylą su sovietais 

Toronto. — Kanadietis biz
nierius Wallace Edwards pagar
sėjo pasaulyje dėl savo užsispyri
mo laimėti bylą su Sovietų Są
junga. Nors ginčas truko 13 me
tų, jis bylą laimėjo. Sovietų am
basada sumokėjo jam 36,000 dol. 
vieno dolerio banknotais, kaip jis 
reikalavo, dar pridėjo dėžę vod-
kos ir svarą kaviaro, kad jis ga
lėtų atšvęsti tinkamai savo lai
mėjimą. 

Sovietų skola buvo likusi iš 
1967 m., kada Edwards spaustu
vė atliko sovietams kelis leidinių, 
programų spausdinimo darbus, 
ryšrum su sovietų pavilijonu Ex-
po 67 parodoje, Montrealyje. So
vietai atsisakė sąskaitą sumokėti, 
sakydami, kad rengėjai turi su
mokėti parodos išlaidas. Kana
dos vyriausybė patarė bylą nu
traukti, nes sovietų ambasada tu
rinti imunitetą. Edwards nepasi
davė, jis per įvairias įstaigas ban
dė konfiskuoti sovietų ledo ritu
lio žaidėjų pačiūžas, bandė nusa
vinti sovietų keleivinį lėktuvą. Pa
galiau jam pavyko įtikinti To
ronto šerifą konfiskuoti sovietų 
prekinį laivą „Stanislavskį". Še
rifas painformavo laivo kapito
ną, kad laivas sustabdomas, kol 
bus sumokėta sovietų skola. Po 
įvairių diplomatinių ėjimų, „Prav
dai" piktai šūkaujant, kad tai 
„piratų ir imperialistų veiks
mai", sovietų ambasada sutiko at
lyginti seną skolą —26,000 dol. 
kartu su nuošimčiais, teismo iš
laidomis ir uosto mokesčiais so
vietų laivui už krantinės naudo
jimą. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 
Modesta, Manivydas, Vaida. 

Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė, 
Auktumas, Judrė. 

Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 55 1., 

naktį 45 1. 

http://metli.es


DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 3 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 1601 West Garfield Blvd., Chicago. IL 60636 

JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

PAKELTAS KRAUJOSPŪDIS 
GREITINA SENĖJIMĄ 

P a k e l t a s k r a u j o s p ū d i s 
greitina senėjimą sme
genų, širdies ir inkstų. 

Prof. Jeremiah 
Stamler, M.D. 

Žmogaus smegenys, širdis i r 
inkstai y r a stulpai, a n t kurių 
remiasi didžia dalimi žmogaus 
sveikata. Tiems s tu lpams links
tan t bei gr iūvant neat i taisomai 
menksta žmogaus sveikata . 
Todėl tų trijų stulpų s t iprumu 
k i e k v i e n a s a t s a k a n č i a i 
rūpinkimės. Vienas didžiausių 
tų stulpų priešų yra pakel tas 
kraujospūdis. J o reikia vengti 
tinkamu gyvenimu, o apturėjus 
pakeltą kraujospūdį, reikia 
t i n k a m a i t v a r k y t i s , n ieko 
neapgausime — tik pa tys save 
nuskriausime, jei kitus kaltin
sime, osavęsnaganneimsime— 
jei atsakančiai nekovosime su 
pakeltu kraujospūdžiu. Apie jį 
tokį čia nuodugniau susipažin
sime. 

P e n s i n i n k a m s g a u s ė j a 
p a k e l t a s k r a u j o s p ū d i s 

Stipriausias Chicagoje, gal i r 
visoje Amerikoje, apsaugomo
sios nuo ligų medicinos propa
guotojas yra Northvvestern 
universitete dirbąs širdies ligų 
žinovas prof. Je remiah Stam
ler tvirtina, k a d dabar t inės 
mediciniškos studijos nurodo, 
jog pensininkams dažnėja 
pakelto kraujospūdžio liga. 
Gydytojai dar nežino, a r kraujo 
spaudimas didėja normal ia i 
pas pensininkus. Žinoma tik, 
kad pakeltas kraujospūdis 
suteikia pensininkui didesnį 
pavojų apturėjimui širdies 
ligos. Už tai negal ima laikyti 
normaliu dalyku minėtų pensi
ninkams kraujo spaudimo 
padidėjimą. 

Mediciniški tyrimai atlikti 
šio krašto trijose vietovėse 
( F r a m i n g h a m , A l b a n y i r 
Chicagoje) tvirtina, kad vy
rams pirmos širdies a takos 
gavimas dažnėja jų p i rmam 
(sistoliniam) kraujospūdžiui 
didėjant. F raminghamo vieto
vėje per aštuoniolika metų 
atlikti tyrimai nurodo, k a d 
pakeltas p i rmas (sistolinis) 
kraujospūdis gaus ina vyrams 
mirtingumą nuo širdies krauja
gyslių ligų. Antras is (diasta-
linis) pakel tas kraujospūdis 
irgi gausina tokį mir t ingumą 
vyrams, tik ne taip gausiai . 

Net sutvarkius visus kitus 
širdies kraujagyslių ligą didi
nančius negerumus, vienas 
pakeltas kraujospūdis p a t s 
savaime didina vyrų mirtin
gumą širdies kraujagyslių liga. 
Panašūs duomenys gauti ti
riant moteriškes. Tik jų skai
čius t i r tas dar negausus idan t 
galima būtų tvirt inti , kad p a t s 
vienas pake l tas kraujospūdis 
p r i s ideda p r i e mo te r i šk ių 
mirtingumo širdies krauja
gyslių liga. Tyrimai atlikti kito
se vietovėse patvir t ina vi rš 
m i n ė t u s t u r i m u s a t l i k t u s 
Framingham vietovėje. 

N e r e i k i a , k a d 
k r a u j o s p ū d i s k i l t ų 

Virš minėti mediciniški tyri
mai skat ina žmones užlaikyti 
jaunatviškai nepakeltą k rau 
jospūdį net viduramžio bei 
senyvo amžiaus sulaukus. 
Pensininkams nebūtinai turi 
būti pakilęs kraujospūdis. Toks 
pakėlimas nėra fiziologiškas ir 
jis nepageidautinas. Gaila, kad 
dauguma amerikiečių neap
turi normalaus kraujospūdžio 
pensininko amžiaus sulaukus. 

Kitas profesorius — vedėjas 
širdies ligų skyriaus Jeffer-
•ono kolegijoje, Filadelfijoje — 

Albert Brest, M.D., tvirtina, 
kad jau pats vienas senėjimas 
keičia givybinius organus . Tas 
kei t imas didina širdies n ė g e 
rovės sulaukimo, inkstų paken
kimo ir paralyžiaus (stroko) 
apturėjimo pavojų. 

Su amžiumi tiek smegenys, 
tiek inkstai susi t raukia 10-20%, 
o širdies raumenys tokiu pat 
procentu pagausėja. Kai sklero
zė inkstų kraujagyslėse didėja# 
juose kraujotaka sumažėja. 
Tokie senatviški inks ta i nesi-
tvarko su valgomąja druska 
kaip reikiant. Taip pakenkti 
inksta i kitoniškai reaguoja į 
gydymą nuo pakelto kraujo
spūdžio. 

Smegenyse dėl sklerozės 
sumažta kraujotaka, dėl to 
padidėja pavojus pensininkui 
gaut i paralyžių (stroką). Dabar 
kiekvienam pensininkui bus 
aišku, kad jis turi visomis ketu
riomis užbėgti sklerozei už 
akių, o gavęs sklerozę — jis turi 
visomis galimomis j am priemo
nėmis kovoti su ta j a m sunkias 
d ienas art inančia negerove. 

Sklerozė y ra daugelio žmo
gaus apturimų negerovių šalti
nis. Toks smegenyse celių nyki
m a s , a ts i randąs normaliai 
žmogui senstant ,yra priežastis 
pensininko ap tu r imam nusi
minimui (depresijai) imant 
prieš pakeltą kraujospūdį vais
tą reserpiną. Tas vaistas 
sutrikdo centrinės nervų siste
mos veiklą. 

Tokie virš minėti kūne paki
t imai atsimintini pirm paski
r ian t vaistus pensininkui nuo 
pakelto kraujospūdžio. 

P a k e l t a s k r a u j o s p ū d i s 
k e n k i a ž m o g u i 

Trečias profesorius, dirbąs 
Texas universitete tvarkyda
m a s pakelto kraujospūdžio sky
rių — Walter Kirkendall, M.DV 
tvirtina, kad pakeltas kraujo
spūdis pakenkia arterijas ir 

žinti tokį pavojų, sumažinant 
pensininko kraujospūdį. 

IŠVADA. Žmogaus sveikata 
turi remtis an t trijų kojų ma
žiausiai — čia vieną ramstį 
sudaro pats ligonis, antrą 
gydytojas, trečią aplinka — 
įskai tant ir artimuosius pensi
ninko, ypač jo žmoną. Pasta
roji, jei ji žmoniška, pensi
ninkui yra daugiau negu 
angelas. Kiekvienas čia mini
mas ramst is turi atlikti savas 
pareigas kuo geriausiai. Gydy
tojas turi pajėgti reikiamai 
pravesti hypertensijos gydy
mą. Ligonis turi būti pajėgus 
visam laikui paklusti gydytojo 
pa tar imams. Tai nėra lengvas 
darbas nė vienam. Už tai ligo
nio namiškia i , ypač jo žmona 
čia gal i ir turi talkinti visu 
100%. 

Ne t ada laikas gydytis, kai 
jau liga sukelia įvairias kompli
kacijas. Ne tada reikia pakel
t a s k r a u j o s p ū d i s t v a r k y t i 
reikiamai, kai apturi širdies 
ataką ar kai gauni paralyžių, 
ar kai inkstai atsisako dirbti — 
žmogus gauna apsinuodymą 
šlapalais. Reikia užbėgti ligai 
už akių. Taip reikia elgtis ir su 
pakeltu kraujospūdžiu. Apie 
hypertensijos reikiamą tvar
kymą — kitą kartą. 

PASISKAITYTI. Internal 
Medicine News, Vol. 13, No. 20 
October 15, 1980. 

Čia reikia pr imint i , kad lietu
viai yra l aba i nagingi: jie 
sunkiausiose sąlygose atlieka 
geriausius pa t a rnav imus sa
viems l igoniams. Talkinkime 
jiems s iųsdami instrumentus, 
knygas ir žu rna lus mediciniš
kus. Galintieji ta lkint i finansi
niai tegul kreipiasi pas savus 
gydytojus šios ir kitų ligų 
specialistus bei į Alvudą, kuris 
ta rp in inkauja tokiame reikale. 

M 

Elena Taraškevičienė klauso svei
katos patarimų Lietuvių sodybos 
pažmonio metu. 

Nuotr. M. Nagio 

iiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimmiiiii 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesyi, 
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas, n o pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu, 
iiiimmiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiimimm 

Prof. dr. BRONIO i. KASLO 

THE BAUIC NATIONS 
naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istorija 
bei politinę struktūrą, antroji -
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D karo įta 
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia progs 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paštu 
DRAUGAS, 4545 We*t 6Srd Street 

CMeago, DL 00929 
Illinois gyventojai prideda 60r 

mokesčių ir persiuntimo išlaidom* 
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Kanadoje TJ.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. į nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

_ . . . . __ \ anksto susitarus. Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n j neatsaXo. Skel-
8 : 3 0 ~~ 4:0°- Šeštadieniais i bi Kainos prisiunčiamos gavus 
8:30 - 12:00, j ^ ^ 

nillllllllllllllllHlllIllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHilII 
J O N A S PUTINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 

Jo visuomeninė, kultūrinė 
mokslinė veikla 

ir 

Prof. dr. Jeremiah Stamler. 

tuomi greitina senėjimą inks
tų, smegenų ir širdies. Taip pa t 
toks spaudimas blogina sklero
zę ir sukelia susiardymą 
kraujagyslių (fibrinoid necro-
sis). Užsikimšimas smulkių 
kraujagyslių inkstuose padi
d ina inkstų nepakankamą 
veiklą. Išsipūtimas arterijų 
smegenyse (aneurysmas) ir jų 
mirtinas plyšimas pusamžio 
žmogui sulaukus pasitaiko daž
niau (50%) pas turinčius pakel
tą kraujospūdį. Maži arterijų 
išsipūtimai (microaneurysm) 
yra dažnas reiškinys pas pakel
to kraujospūdžio savininkus. 

Abiejų rūšių paralyžiai (stro-
kai), tiek dėl kraujo išsiliejimo 
smegenyse (Hemorrhagic), tiek 
dėl užs ik imš imo a r t e r i jos 
(thrombotic) daug dažniau 
pasitaiko turint iems pakeltą 
kraujospūdi, palyginus su tokio 
pa t amžiaus pensininkais , 
t u r i n č i a i s n o r m a l ų krau
jospūdį. 

P a k e l t a s k r a u j o s p ū d i s 
(hypertensija) yra didžioji prie
žastis įvairių kraujagyslėse 
pasitaikančių pens in inkams 
negerovių. Už tai reikia suma-

Profesoriai — gydytojai: Albert 
Brest ir Walter Kirkendall. 

Š L A P I M O P Ū S L Ė S 
R E I K A L A I 

G e r b i a m a s D a k t a r e , 
„Draugo" laikraštyje skaičiau 
Tamstos paaiškinimą apie pūs
lės operaciją. Mano broliui 
Lietuvoje, apie 78 m. amžiaus, 
darė operaciją šlapimo pūslės ir 
rado, kad šlapimo pūslė yra 
užgangrenavusi, tai tą šlapi
mo pūslę išėmėm. 

Mano brolis ir aš norėčiau 
žinoti, ar ilgai galima gyventi 
be šlapimo pūslės. Maloniai 
prašau Tamstos neatsisakyti 
paaiškinti apie tai. Ar įdėjo 
pūslės pakaitalą, gydytojas 
nepasakė. Tam pačiam asme
niui prieš septynis metus buvo 
sustojęs šlapimas, padaryta 
prostatos padidėjimo operaci
ja. Su pagarba ir dėkingumu. 

ATSAKYMAS. Be šlapimo 
pūslės žmogus gali gyventi tiek 
ilgai, kiek jį Dievas laikys dėl 
kitokio sunegalavimo. Vien dėl 
šlapimo pūslės stokos jo gyve
n imas nė mįnu te nesutrum
pės. Dalykas yra štai koks. 

Iš inkstų ateina du kanala i 
(ureteriai) į šlapimo pūslę. Jei ji 
nesveika tampa, gydytojai ją 
prašal ina. O kur padeda tuos 
du kanalus iš inkstų atei
nančius į šlapimo pūslę, kada 
+os pūslės jau nėra — paklau
sit. Štai a tsakymas. 

Paga l ligonio stovį tie du 
kanalai šitaip tvarkomi. Jie 
sujungiami su storosios žarnos 
(colon) sienele ir tada š lapimas 
eina į storąją žarną. Viduriai 
esti skystoki, bet žmogus turi 
pilną sukontroliavimą šla
pimo. J is dažnesnius vidurius 
turi. Tai ir viskas. Taip praša
linus šlapimo pūslę elgiamasi 
su paliegusiais, vėžį toje pūslė
je turinčiais ir senyvo amžiaus 
sulaukusiais tiek Amerikoje 
tiek Europoje. Ir vaikams tokie 
reikalai taip tvarkomi. 

Gi čia. Amerikoje, stipres
niems ligoniams padaroma 
dirbtina pūslė iš plonosios žar
nos kilpos (ileum loop). Ta 
operacija yra sudėtinga ir 
sunki. Pirmoji operacija yra 
nesunki ir lengvai pakeliama 
gerokai pagyvenusiųjų. Taip 
buvo gydytas ir tamstos brolis. 
Dabar dėl operacijos tegul jis 
visai nesirūpina. Tik tegul 
tvarkingai pildo gydytojo nuro
dymus ir džiaugiasi ilgu amžiu
mi, palyginamai, gerose sąly
gose gyvendamas sveikatos 
atžvilgiu. 

Bleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos J , : . , . - - , , . 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno p ^ g s ^ - a a 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$1255. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et, valstijos mokesčio. 

JURGIS GLIAUDĄ 

BAUSME 
Novelių rinkinya 

Turinys: Garbės vartai, viena 
diena pensininkės Stankuvienės 
gyvenime- Velykinis tr iptikas: 
amžinoji verdenė, prarastas 

Velykų kolūkis, 
bausmė, Kedro riešutėliai. 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. m. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 83rd St , Chicago, UL 60629. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St~ 
Chicago, IL 60629 
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SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO Miriadai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 

Vyturėlis. Meilės balsai. 

Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te

k a Sūpynių daina ir kitos. 

Plokštelės kaina su persiuntimu 
$8.75. Galima gauti ir kasetę, kurweturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI, 
kainuoja su persiuntimu $8.50. BURTAŽODŽIAI PIRMAGIMTUI. BE-

SAKNĖ GIRIA. AM2INYBĖS VYN-

NTDOS knygų klubo leidinys 
1980 nk, 150 pusi. Kaina su per
siuntimu $8.85. Ulinojaus gyv. 
dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ^5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 
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BALYS AUGINĄS 

Giesmes žydėjimo 
metas 

L y r i k a 

DR. L D. PETREIKIS 
• DANTŲ GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Roberts Road 
1 mylia ) vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagai susitarimą 

LIK S V E I K A S 
Raiša URBONIENE atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą545 W. 6Srd St, 
nhieago. IL 60629 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A U S 

Ot 
VINCAS BRIZGYS 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building). Te!. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagaį-susitanma 

2458 W. 68th St, Chicago. IU. 
V U teL TO3060 

Vmlamiom pagmi auattartai* 

Tel. oiiso ir buto: OLympic 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
Ęl G*DYTO)JASMR CH»Rl)R6AS<< u---

1443 Se: 50 th Ave . Cicero t 
Kasdien 1-3 vai. ir 6 8 vai. vak išskyrus 
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet 

Tel ofiso HE 4-5849. rez 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai; pir|n..,anU.. ketv ir penkt 1:00 - 500. 
^al poplė T šeSt tik susitarus 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «8rf St. 

Chicago, IL 60629 
TJlinois gyventojai dar prideda 

45 et. valstijos mokesčio. 

UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai 
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau 
gijos leidykla — 1979. Kaina su per 
siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, įSį5 W. 6Srd St, 
Chicago, IU. 60629 

Dr. Ant. ftudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
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Pakalbėkime 
APIE KNYGAS, VIRŠELIUS, 

KONCERTUS 
Iš tolo stebint lietuviškosios 

išeivijos gyvenimą, visi lie
tuviai atrodo gana vienodi. 
Aplamai jie mažai kuo skiriasi 
išvaizda, apranga, nuotaika ir 
t.t.. Nuėjus į lietuvišką 
parengimą, pastebima, jog 
vyrų eilutės labai panašios, 
moterų suknelės labai pana
šios, susirinkusiųjų dainos la
bai panašios. Be to, jie visi el
giasi labai panaš ia i — 
nuosaikiai. Iš tikrųjų, jeigu rei
kėtų vienu žodžiu'apibūdinti 
lietuvius, tas žodis būtų 
"santūrumas". Lietuviai ren
giasi santūriai (nežiūrint, kad 
pavasarį ir vasarą paryškėją 
rūbų spalvos), santūriai elgia
mės ir santūriai dainuojame 
(tiesa, gale parengimų kai ka
da pasigirsta ir linksmesnių 
gaidų). 

Yra sena patarlė, kuri sako: 
"Nespręsk apie knygą iš jos 
viršelio". Taigi, reikėtų iš ar
čiau pažiūrėti ir į lietuvius. 

iŠ kiek arčiau pažvelgus, 
susidaro kitoks vaizdas, ypač 
lankantis kultūriniuose paren
gimuose. Netrukus pasidaro 
aišku, kad yra dvi pagrindinės 
rūšys lietuvių. Pirmąją rūšį 
galima pavadinti prakalbinin-
kais, b antrąją — klausytojais. 

Abidvi pagrindines rūšis ga
lima " skirstyti į dvi dalis. 
Prakalbininkų yra dvi rūšys — 
prakalbininkai iš pareigos ir 
prakalbininkai iš pamėgimo. 
Prakalbininkai iš pareigos yra 
tie, kurie turi pareigą paaiš
kinti visiems klausytojams kas 
ką padarė, rengiant lankomą 
renginį. (Iš klausytojo taško, 
šie prakalbininkai yra nepik
tybiniai, jų elgesys yra daž
niausiai tavaruojamas). Tuo 
tarpu prakalbininkai iš pamė
gimo yra tie, kurie kalba, nes 
jie pamėgo girdėti savo balsą. 
(Klausytojų akimis ši antra rū
šis yra piktybinė ir jų elgesys 
daug r mažiau toleruojamas). 
Reikėtų pabrėžti, kad klau
sytojai nemėgsta nė vienos rū
šies prakalbininkų, tik juos 
daugiau ar mažiau toleruoja. 
Tuo pačiu- pastebėtina, kad-
prakalbininSS vienas kito ir
gi nelabai mėgsta, juo labiau, 
jeigu tuo metu jis užima klau
sytojo vietą. 

Klausytojų irgi yra dvi rū
šys, bet apibrėžimas apibūdi
na ne tiek jų esminį pobūdį, 
kiek duoda įžvalgos į jų gali
mą reakciją bet kokiam prakal-
bininkui. Pirmoji rūšis klau
sytojų yra renginio dalyviai, 
kuriems prakalbininkai kal
ba, o antroji rūšis yra renginio 
programos atlikėjai. Paste
bėta, kad antroji rūšis yra lin
kusi labiau netoleruoti ir net 
priešintis prakalbininkų, ypač 
prakalbininkų iš pamėgimo, 
bandymams. 

Dėl aiškumo pateiksiu du 
pavyzdžius, kurie išryškins šią 
problemą. Šįmet teko man 
dalyvauti dviejuose rengi
niuose, kuriuose pasireiškė 
abiejų rūšių prakalbininkai. 
Vienas renginių buvo Tau
tinių šokių šeštoji šventė, ki
tas buvo Lietuvių fondo su
rengtas Jeronimo Kačinsko 
kamerinės ir vokalinės muzi
kos koncertas. 

Mažai žmonių nežino, kas 
vyko per šokių šventę. Daug 
žmonių stebėjo įvykį, daug bu
vo rašyta apie tai. Čia tik rei
kia pabrėžti, kad Šokių šventės 
metu pasirodė ne vienas 
prakalbininkas — jų buvo ke
li, ir abiejų rūšių. Iš pradžių 
šokėjai iškentėjo prakalbinin
kų "programą", bet kai pa
sibaigus šokių programai, kuo
met šokėjų kojos skauda nuo 
cementinių grindų, rūbai šlapi 
nuo prakaito ir keliai dreba 
nuo įtampos atslūgimo, pra
kalbininkai nusprendė pri
statyti įvairius buvusių Šokių 
švenčių darbuotojus, retas pa
gailėjo panosėje garsiai su
šnibždėti aštresnio žodžio. 
(Reikia pastebėti, kad šiuo at
veju nepalankumo susilaukė 
prakalbininkai iš pareigos, ku
rie dažniausiai yra labiau to
leruojami). Kiek teko patirti, 
šventės žiūrovų reakcija ne
buvo nuolankesnė. 
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Vakarų Vokietijos karinės aviacijos „Phantomo'- tipo lėktuvai karinių pratybų metu 

KALBOS PAMOKOS 
emigruojantiems iš Sovietų Sąjungos 

PETRAS INDREIKA 

Apie Lietuvių fondo sureng
tą Jeronimo Kačinsko kūrinių 
koncertą reikėtų plačiau pa
aiškinti, nes žymiai mažiau 
žmonių jame dalyvavo. Kon
certas buvo surengtas Marijos 
mergaičių gimnazijos salėje, 
Čikagoje. Kūrinius atliko stu
dentai ir mokytojai iš Berklee 
muzikos koledžo, kur profe
sor iumi d i rba J e r o n i m a s 
Kačinskas. 

Klausytojams ypač patiko 
studentų choro atliktos šešios 
Kačinsko sukurtos dainos. 
Plojimais buvo išprašytas "bi-
sas". Tuo metu prasidėjo prog
ramoje nenumatytas punktas. 
Scenoje pasirodė vienas Lie
tuvių fondo veikėjų, kuris ban
dė rankos mostais sustabdyti 
klausytojų plojimą. Kitoje 
rankoje laikomas pluoštas po
pierių išdavė, kad turi ką nors 
svarbaus pasakyti. Nepavy
kus jam klausytojų nutildyti ir 
chorui atliekant "bisą", jis sto
vėjo atsirėmęs į sieną, kol cho
ras baigs dainuoti. Prasidėjus 
plojimams, prasidėjo ir rankos 
mostai, bet jie vėl nepasiekė 
tikslo — iš choro buvo iš
prašytas antras "bisas". 

Pagaliau po antro "biso" 
rankos mostai nutildė klau
sytojus ir tada prasidėjo aiški
nimai apie Lietuvių fondo 
sutelktus milijonus ir kitus da
lykus. Prisipažinsiu, kad ne 
viską girdėjau, nes išėjau, ne
laukdamas prakalbininko bai
giant, bet turiu pastebėti, kad 
aš niekad taip blogai nesijau
čiau. Tiesiog norėjosi pra-
smekti pro grindis ten, kur sė
di... (Tiesa, iš kitų girdėjau, 
kad gen. kons. J . Daužvar-
dienė šiek tiek išgelbėjo pa
dėtį, angliškai kalbėdama pa
s v e i k i n d a m a p r o g r a m o s 
atlikėjus). 
Vienas visuomenės tikslų yra 
auklėti savo narius. Patarlė sa
ko, kad geriausiai išmoksta tie, 
kurie ant savo kailio patiria 
pamoką, o laimingiausi yra tie 
kurie išmokstą iš kitur patir
ties. Gaila, kad šiuo atveju 
"laimingojo" nėra. (l.r.) 

žurnalistas Andrea Lee bu
vęs Sovietų Sąjungoje 1978 -
1979 m., dabar grįžęs į JAV, 
pasakoja "San Francisco 
Chronicle" dienraštyje kaip jis 
slaptai mokė anglų kalbos 
Maskvos žydus besiruošian
čius apleisti Sovietų Sąjungą. 

1979 sausio 4 pas jį užsuko 
jam gerai pažįstama Marina, 
kilusi iš Gruzijos, kuri pra
gyvena iš "virš valstybės su
planuotos ekonomijos". J i pra
nešė, kad kai kurie jos 
draugai ruošiasi emigruoti, no
rėdami patekti į JAV, bet jau
čiasi, kad jiems trūksta anglų 
kalbos mokėjimo. Jie norėtų 
pasitobulinti ir būtų gerai, kad 
kartu galėtų jiems padėti. 
•Nedrąsiai pažvelgė į Lee, duo
dama suprasti, kad gal reikėtų 
pamiršti, nes tai panašu į juo
dosios rinkos prekybą: spe
kuliuojant" senomis ikonomis, 
samavorais, "blue jeans" ir 
doleriais. Lee nekantr au-
damas paklausė: "Kas tie tavo 
draugai, tikriausiai bus žydai, 
nes kas be jų būtų kiti? Bet tai 
pavojingas amatas'*. Marina 
trumpai pagalvojus atsakė: 
"Dėl pavojaus — taip, bet jūs 
esate svetimtautis ir pavojus 
nėra toks didelis kaip man ir žy
dams. Bet dėl siūlomų pinigų — 
300 rb. mėnesiui — verta ri
zikuoti". 

Sausio 6 d. susitikęs savo išti
kimą draugą, chemijos stu
dentą Mišą, Lee papasakojo 
apie pasiūlymą. Miša, nieko ne
laukdamas, atsakė, kad jis sa
vo laisva valia veržiasi į mir
tiną pavojų, įspėjo. Juk visi, 
pareiškę norą emigruoti, yra se
kami KGB. Sudarius jų grupę ir 
susekus būtų pakaltintas prieš

valstybine veikla ir politiniu 
suokalbiu. Bausmei neužtektų 
vien tik ištrėmimo iš Sovietų 
Sąjungos, bet greičiausiai atsi
durtų priverčiamojo darbo sto
vykloje Siūlė palikti ramybėje 
tuos žydus. 

Nežiūrint perspėjimo, sausio 
8 d. pradėtos anglų kalbos pa
mokos pas vieną gerai įsi
kūrusi žydą vardu Yurą. J is bu
vo baigęs chemijos mokslus ir 
turėjo išimtiną privilegiją gau
ti butą Kutuzovskij prospekte, 
kuriame gyvena ir L. Brež
nevas. Jo butas buvo liuksusi
nis pagal sovietinį standartą: 
susidedąs iš dviejų mie
gamųjų, saliono, užversto kny
gomis, privačios virtuvės ir vo
nios. 

Susirinko 7 studentai, visi ki
lę iš Odesos ir jau ne anglų kal
bos naujokai, turį geras tarny
bas, aukštus atlyginimus ir 
sutikdami mokėti per mėn. po 
300 rb. Pamokos prasidėjo įvai
riais pokalbiais apie Amerikos 
ekonominį gyvenimą, darbo 
susiradimą, prekybą, visai ne
liečiant politinių rikalų. 

Sausio 13 d. dėl siautusios di
delės sniego pūgos Lee pasi
vėlino į klasę Įeinant į Yuros 
butą j is sutiko priengyje 
nematytą asmenį, kuris staiga 
įbrėžė degtuką, lyg norėdamas 
užsidegti papirosą. Apšvies
damas jo veidą ir sarkastiškai 
nusišypsojęs, pasitraukė. Yu-
rai atidarius duris, Lee greitai 
buvo už rankos įtrauktas į vir
tuvę - perspėtas, kad šiandien 
pamokų nebus, nes pasirodė 
KGB sekliai: prieš Lee atvyki
mą buvo pasirodžiusi nepažįs

tama moteris, kuri paskam
binusi ir pravėrus duris greitai 
atsiprašė, kad ne į tą butą pa
taikė ir nieko daugiau nesakiu
si dingo. Reikia surasti naujas 
patalpas. 

Sausio 16 anglų kalbos pa
mokas pradėtos naujose patal
pose, viename Maskvos prie-
m i e s t y j e d a r b i n i n k ų 
apgyventame kvartale.Namas 
nesiskyrė nuo kitų apšiurusių 
namų. Uždangstę namo lan
gus, patylomis vesdavo pokal
bius apie Amerikos gyvenimą: 
uždarbius, socialinį draudimą, 
butų nuomą, ką reiškia kredito 
kortelės, apie nekilnojamą nuo
savybę, literatūrą ir kt. Neiš
vengiami iškildavo ir rasiniai 
klausimai negrų kovą už savo 
teises. Studentai buvo "Prav-
dos" ir kitų laikraščių taip su
klaidinti, kad sunku juos buvo 
įtikinti kokia iš tikrųjų yra pa
dėtis, o apie indėnus neleis
davo net užsiminti. Bet pamir-
šę r a s i z m ą , A m e r i k o s 
gyvenimą laikydavo tikru ro
jumi. 

Netrukus grįžtant iš pamo
kų, vėl teko pergyventi išgąs
tingą nuotykį, kada pradėjo 
sekti KGB seklys, kuris atly
dėjęs beveik iki namų, dingo. 
Vos tik įėjus į butą, tuojau pra
dėjo skambėti telefonas. Šeštą 
kartą suskambėjus, Lee pakėlė 
ragelį ir įpykęs paleido rusišką 
keiksmažodį. Už minutės vėl 
suskambėjo ir pasigirdo mo
teriškas balsas atkartojantis 
laužyta anglų kalba tą patį 
keiksmažodį. Už minutės vėl 
atvykus Marinai su keletą 
draugų, vėl užvirė telefonas ir 
iš trečio karto Marina pripuo
lusi prie telefono autoritetingu 

balsu tarė: "Aš esu Komsomol 
lygos pareigūnė ir padarysiu 
viską, kad telefoniniai skam
binimai būtų sutvarkyti". Įvy" 
ko lyg Lenino stebuklas. Skam
binimai nepasikartojo, bet 
sekimas nesustojo. 

Vasario 3 d. baigėsi anglų 
kalbos pamokos, rašo Lee. 
Diskutuota žydų padėtis 
Amerikoje, jų įtaka į ekonomi
nį gyvenimą, politiką, litera
tūrą; rašytojai k.a. Philip Roth, 
Bernard Malamud ir kiti. 

Pasikalbėjimų metu Lee 
sąmoningai iškeldavo klau
simus susijusius su žydų reli
gine padėtimi Sovietų Sąjun
goje; kad jie yra visiškai 
priklausomi nuo bedievių val
džios. Jų rabinai šantažuojami 
ir judaizmas persekiojamas. 
Stebėtina, kad ši maža žydų 
intelegentų grupelė labi mažai 
nusivokė apie žydų religinę ir 
kultūrinę padėtį, o be to jiems 
judaizmas jau buvo nebeaktu
ali tema. Tik viena buvo aišku: 
būdamas žydu ir išsiskirda
mas iš kitų - negausi geresnio 
darbo. Bet žydai Sovietų Sąjun
goje verčiasi daug geriau negu 
rusai, nes jie yra labiau išsi
mokslinę, apsukresni, slepia 
savo tautybę po bendra komu
nizmo skraiste. Rusai tai jau
čia ir žydų nekenčia. Vasario 
9 d. suruoštos išleistuvės. Atsi
rado prancūziško konjako bu
telis, įvairių užkandžių ir besi-
va i š inan t pradėta tyliai 
niuniuoti "Jingle Bells". Susi
darė pakili nuotaika ir atsis
veikinant viens kitam prižadė
jo susitikti Amerikoje. 

Grįždamas autobusu namo, 
Lee, žvelgdamas į bespalvius 
keleivių veidus, tyliai sau gal
vojo: kiek iš jų pasieks paskirs
tymo punktą Vienoje ir pasijus 
laimingi ištrūkę iš sovietinio 
rojaus. Gi Lee lydinčia Mariną 
užklausė: "Jie tai Amerikoje ne
prapuls, bet kada tu atvažiuosi 
į Ameriką?" "Važiuočiau mie
lai, bet- išvažiavimas parei
kalautų daug pastangų: pir
miausia pinigai, antra reikia 
susirasti užsienietį kuris su
tiktų sudaryti fiktyvines ve
dybas, trečia, jei tai nepavyk
t ų , r e i k ė t ų p a p i r k t i 
emigruojantį žydelį, kad jis ma
ne iškviestų". 

VENGRU KOPLYČIA 
SV. PETRO BAZILIKOJE 

Saplio 8 d. Šv. Petro bazili
kos kriptoje popiežius Jonas 
Paulius II iškilmingai pašven
tino vengrų tautinę koplyčią, 
dedikuotą Dievo Motinos — 
vengrų tautos globėjos garbei. 
Šventasis Tėvas joje aukojo 
pirmąsias Mišias. Ši vengrų 
tautinė koplyčia yra gyva 
išraiška vengrų tautos pamal
dumo Dievo Motinai Marijai — 
Vengrijos Globėjai — ir amžių 
bėgyje paliudytos vengrų 
ištikimybės Apaštalų Sostui. 
Priminęs, kad vengrų koply
čios pastatymas Šv. Petro 
bazilikoje sutampa su svarbia 
sukaktimi — vengrų tautinio 
gyvenimo pradžios ir krikš
čionybės įvedimo Vengrijoje 
tūkstantmečiu, — Šventasis 
Tėvas palinkėjo, kad koply
čioje pavaizduoti Vengrijos 
šventieji ir palaimintieji savo 
tikėjimo pavyzdžiu įkvėptų ir 
dabartinių laikų žmones, nuro
dydami jiem kelią, kuriuo 
reikia eiti, siekiant sukurti 
taikingą, tikrai humanišką, 
visuotine santarve pagrįstą 
Europą. 

Popiežius išreiškė vil
tį, kad ši maldos vieta taps 
tikru susibūrimo tašku krikš
čionims ir visiems geros valios 
žmonėms, trokštantiems būti 
taikos kūrėjais suvienytoje 
Europoje. Bagdamas Jonas 
Paulius II su meile prisiminė 
visos Vengrijos sūnus ir duk
teris, ragindamas juos kruopš
čiai saugoti ir ugdyti iš protė
vių paveldėtas dvasines ir 
religines vertybes ir tėvynės 
meilę. 

Vengrų tautinės koplyčios- •> 
šventinimo iškilmių metu 
Šventąjį Tėvą pasveikino 
Esztergomo arkivyskupas 
kardinolas Lekai, kuris ypatin
gai išreiškė įsitikinimą, kad, . 
kaip praeityje, taip ir -dabar- * 
tiniu metu. Vengrijoje niekada/ 
nepritrūks tikinčiųjų^ trokš
tančių kurti Dievo karalystę ir 
žmoniškesnį bei taikingesnį -
žemiškąjį pasaulį. Bazilikos--*;-: 
kriptoje savo koplyčias turi ' ~ 
lietuviai, airiai ir lenkai. Visų 
nuomone iki šiol gražiausia 
buvo lietuvių. 

- i ?! uiisarr* : 

Religinės premijos įteikimas ALRK federacijos kongreso metu, 
Detroite. Nuotraukoje matyti: kun. V. Cukuras, Ateitininkų fede
racijos vadas J. B. Laučka ir laureatas kun. Adolfas Rubšys. 

Nuotr. Jono Urbono 

ATEIZMO 
PRIEŽASTIMS 
STUDIJUOTI 

Romoje įvyko Popiežiškojo 
Urbonjf universiteto ateizmo 
studijų instituto surengtas 
tarptautinis mokslo suvažia
vimas ateizmo priežastims ir 
apraiškoms tyrinėti. Suva
žiavime dalyvavo žymūs moks
lininkai, ateizmo tyrinėtojai iš 
įvairių pasaulio kraštų. Buvo 
parinkta pagrindinė tema: 
Evangelizacija ir ateizmas. 
Suvažiavime buvo ne tiktai 
svarstomi ateizmo klausimai 
istorinėje, politinėje ir kultūri
nėje plotmėje, bet ypatingu 
būdu buvo tyrinėjamos proble
mos, kurias iškelia ateizmas 

katalikų ir kitų krikščioniš
kųjų Bažnyčių evangelizacijos 
darbui. 

Suvažiavimo darbai tęsėsi 
penkias dienas. Pirmajame 
darbo posėdyje buvo išklau
sytas bendro pobūdžio prane
šimas apie ateizmo esmę ir įvai
r ias šiuolaikinio ateizmo rūšis. 
Sekantieji darbo posėdžiai 
buvo skirti svarstybom apie 
ateizmo fenomenologiją, jo 
į storines, filosofines bei teologi
nes apraiškas. 

Ateizmo studijų institutas 
buvo įsteigtas prieš dvidešimt 
metų. {kūrė ir dešimt metų jam 
vadovavo vienas žymiausių 
moderniojo ateizmo tytinėtojų 
— mokslininkų italas kunigas 
Cornelio Fabro. 

NEW YORKAS 
PETRAS MATEKŪNAS 

Beveik kiekviename lietuviškame laikraštyje at
spausdinami ilgesni ar trumpesni straipsniai apie 
kelionės įspūdžius Europoje, bet labai mažai apie įžy
mesnes šio krašto vietas ar miestus, kaip New 
Yorką, Čikagą ar kitus. Noriu, nors ir trumpai, supa-
žindyti skaitytoją su New Yorku, kuris pasižymi ne 
tik savo dangoraižiais, bet ir mokslo institucijomis, 
muziejais, teatrais, paminklais bei istorinėmis 
vietomis. 

New Yorkas užima spetintą vietą didžiųjų 
miestų tarpe. Įsikūręs prie Atlanto Vandenyno 
salose 'išskyrus Bronksą), kurios sujungtos tiltais ir 
povandeniniais tuneliais. New Yorkas buvo pirmoji 
šio krašto sostinė, kurioje rezidavo trys pirmieji pre
zidentai. 

New Yorko miesto istorija 
New Yorko miestas išaugo iš olandų kolonijos, 

kuri buvo įsikūrusi pietinėje Manhatano dalyje. 
Pirmasis europietis, kuris įplaukė į Upper Bay 
įlanką, buvo italas iš Florencijos — Giovanni da 
Verrazano, atsiųstas 1524 m. Prancūzijos karaliaus 
Pranciškaus I, o antrasis — portugalas Esteban 
Gemez, kuris pirmasis buvo atvykęs net prie Hud-

sono upės žiočių, pavadindamas tą vietą Rio de San 
Antoniau. Vėliau šios vietovės pavadinimas buvo 
keičiamas kelis kartus. Nuodugniau šią vietovę išty
rinėjo 1609 m. anglas jūrininkas Henrikas Hudson, 
tarnavęs olandų Rytų Indijos bendrovėje. J is nu
plaukė Hudsono upe, kuri vėliau buvo pavadinta jo 
vardu, ligi Olbanio miestelio, į kurį 1797 m. iš New 
Yorko buvo iškelta New Yorko valstijos sostine. 

Pirmieji kolonistai — olandai šią vietovę apgy
vendino 1624 m., pavadindami ją Naująja Olandija, 
kuri, 1621 m. įsteigus Vakarų Indijos bendrovęftapo 
jos provincija. Kolonistai įsikūrė pietinėje Man
hatano salos dalyje. Pirmas tos kolonijos direktorius 
buvo Peter Minuit, kuris Manhatano salą nupirko iš 
indėnų už 60 gilderų (apie 24 dol.). Pietinėje salos 
dalyje, prie Upper Bay įlankos pakraščio, jis pastatė 
fortą apsiginti nuo anglų ir kitų priešų. Prie forto 
pradėjo kurtis miestelis, kurį pavadino Naujuoju 
Amsterdamu, jam tapus tos kolonijos sostine. 1638 
m. į Naująjį Amsterdamą iš Anglijos ir Prancūzijos, 
pradėjo atvykti puritonų ir hugenotų. 

Tarp kolonistų ir indėnų algonkinų prasidėjo 
karas, kuris tęsėsi beveik septynerius metus. Di
džiausias šios nesantaikos kaltininkas buvo kolo
nijos direktorius W. Klefto, kuris pasižymėjo netaktu. 
Daug kolonijų, kurios buvo įsikūrusios Naujojo 
Amsterdamo apylinkėse, indėnų buvo sunaikintos. 
1647 m. W. Klefto buvo atšauktas ir jo vietoje guber
natoriumi buvo paskirtas Peter Stuyvesant. Prie jo 
kolonija augo ir stiprėjo. Anglams įsigalėjus, gubern. 
P. Stuyvesant, pagal 1650 m. Hartfordo sutartį, 
pripažino naują sieną, nustatytą tarp anglų ir 
olandų kolonijų, kuri yra dabartinė siena, skirianti 
New Yorko ir Connecticuto valstijas. Bet neilgai toji 
padėtis tęsėsi, nes Anglijos karalius Karolis II Long 

Island salą ir visą žemės plotą nuo Connecticuto 
upės ligi Delaware įlankos, pavedė valdyti savo bro
liui Jokūbui, Yorko ir Albany kunigaikščiui. Į N. 
Amsterdamą karalius atsiuntė karinę ekspediciją, 
vadovaujamą naujai paskirto gubern. R. Micellso. 
1664 rugsėjo 8 gubern. P. Stuyvensant, negalėdamas 
suorganizuoti pasipriešinimo, koloniją perleido ang
lams, kurie N. Amsterdamą pavadino New Yorko 
vardu, o Orange fortą — Albany (Orange tuomet dar 
veikė, kaip ir New Yorke, prekybos stotis). Nors 
olandai New Yorką per 1673 metų įvykusį karą atsi
ėmė, pagal Wstministerio taikos sutartį 1674 m. 
turėjo grąžinti. Bet taikos nebuvo, nes tarp prancūzų 
ir anglų greitai kilo karas dėl šiaurinės kolonijos 
dalies. Kai 1689 m. Anglijoje kilo revoliucija, pasi
naudodami ta proga, New Yorko valdžią paėmė pro
testantų partija, vadovaujama J. Leistero. 1720 m. 
New Yorko kolonija turėjo apie 35i)00 kolonistų, 
kurie norėjo išsikovoti nepriklausomybę. Jie visi pri
sidėjo prie revoliucijos sąjūdžio, susiburdami į Lais
vės Sūnų organizaciją, įsteigtą kovoti su britais. Pro
vincijos seimas, patekęs lojalistų kontrolėn. atsisakė 
siųsti savo atstovus į Antrąjį kontinentinį kongresą, 
1775 balandžio 20 New Yorke buvo sušauktas pro
vincinis seimas, kuris išrinko atstovus į kontinen
tinį kongresą, perėmė valdžįą ir sušaukė provincinę 
konvenciją, kuri po ilgų svarstymų priėmė New 
Yorko konstituciją. 

Anglai, pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
kurios vyko net New Yorko miesto gatvėse, 1783 m. 
iš New Yorko išsikraustė. 1787 m. New Yorke buvo 
sušaukta konstitucinė konvencija, kurioje buvo 
svarstoma konstitucijos priėmimas. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 4 d. PLANUOJAMAS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 
H Kunigų Vienybes seimo 

Clevelando Kt. mokykloje yra audimo pamokos, 
ko, kaip reikia austi juostas. 

Dr. B. Kasperavičienė mo-
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PIRMIEJI įSPODŽIAi VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
Atvykau rugpiūčio 26 dieną Į karus. Savaitės bėgyje po vakarie-

Europon dėstyti anglu kal-bą, kū- nės jaunimas dalyvauja įvairiuo-
no kultūrą, rankdarbius ir tauti 
nius šokius Vasario 16 gimnazi
joje, Vakarų Vokietijoje. Tai yra 
vienintelė lietuviu gimnazija iš
eivijoje. Gimnazija yra mažam 
Huettenfeldo miestelyje, netoli 
žymesniu Heidelbergo ir Frank
furto miestų. Lygūs laukai, Ol-
denwaldo kalnai, kur naktimis 
matosi apšviestos senos istorinės 
pilys, sukuria gražų gamtos pei-
sažą. Aš tuoj pat pasijutau nau
jame pasaulyje, lyg čia būtų įsi
kūrus dalelė Lietuvos. Supratau, 
kad mano tikslas yra būti dalis 
naujos vagos — išsaugoti tuos 
nykstančius žiburėlius, kad gimna 
zijos ateiris būtų šviesesnė. Pa
mačiau, kaip gražiai jaunimas 
bendrauja, mokosi, mokslo lygis 
aukštas, mokiniai darbštūs, ener 
gingi, ir laimingi. Čia yra suva
žiavęs jaunimas ne tik iš Europos, 
bet ir iš Šiaurės bei Pietų Ame
rikos, Australijos ir Anglijos. Tfbrs 
ir nedidelė mokykla, Vasario 16 
gimnazijoje vyrauja gyva,- Šeimy
niška lietuviška dvasia. 

se būreliuose; dainų, muzikos, 
rankdarbių, šokių, sporto ir t. t. 
Mergaitės, sudariusios stiprią tink 
linio komandą kas savaitę lošia 
su gretimos apylinkės komandom. 

Pamokos prasideda 8:00 valan 
dą ryto ir tęsiasi ligi 1:05 valan
dos popiet (pirmadienį — šešta 
dienį). Taip pat popiet būna pa 
mokų. Normaliai mokinys turi 
tarp 30 — 35 pamokų savaitėje. 
Daugumas mokytojų yra lietu
viai, bet yra ir keli vokiečiai, ku
rie paruošia vyriausių klasių mo 
kinius vokiečių abitūrai. Beveik 
visi jų yra kaimyninių vokiečių 
gimnazijų mokytojai, o kai kurie 
net neeiliniai. Devintokus, pavyz 
džiui, matematikos egzaminams 
ruošia pats Viernheimo gimnazi 
jos direktorius. Tikrai verta savo 
vaikus siųsti į šią gimnaziją ir iš 
Amerikos bent vieneriems, me
tams. Tie metai praplauna jau 
nuolių akiratį, jie geriiAr ^moks 
ta lietuvių kalbą, literiQįg||, pra 
moksta vokiškai, pakeliauja Euro 
poje, pagyvena lietuviškoje ap
linkoje. Be to jiems anglų kalba, 
literatūM ir Amerikos istorija dės Šiais meiais gimnaziją turi nau 

ją direktorių joną Kavaliūną,, 
kuris su žmona yra atvykęs iš Be i tomą pagal amerikiečių progra-
verly Shoies, Indianos ir naują vi į ma taip, kad per tuos metus Jie 
cedirektorę Vincente Pancerienę. i n i e K 0 nepraranda. 
Abiejų darbas nelengvas. Juosi Ypač reiie^ sią gimnaaiadau 
slegia dideli rūpesčiai. Finansinė š i a u &n«sukai remti g f h u r e s 
padėtis liūdnoka. Gimnazija m^Amerikos. Europos lietą nm ne
ri apie 100,OO0DM skolų. Kai su
sitinku su iždininku Andrium 
Smitu, jis vis rankoje turi naują 
sąskaitą ar blogą žinią: "Alyvos 
kainos baisiai pakilo, neturėsim 
šilumos!" arba nusijuokdamas, 
"Joana, šį mėnesį sumažinsim 
tavo algą!" Nors jis mane erzina, 
iš tikrųjų čia yta didžiausia gim 
nazijos problema. Vokiečių vai 
džia dosniai remia gimnaziją. Ta 
čiau pagal jos reikalavimus turė
tų būti bent 80 vaikų ir lietuviai 
bent trečdalį visų išlaidų turė
tų padengti. Mokinių jau keletą 
metų tik 60, o lietuvių įnašas 
vis mažėja. 

Vasario 16 gimnazija šiais me 
tais juda pilna vaga. Rugsėjo 30 
dieną įvyko II-ji Sodo šventė, ku 
rią suruošė VLB valdyba. Suva
žiavo daugumas mokiniu ir maž 
daug 200 lietuviu iš visos Vaka
rų Vokietijos ir net kitų kraš
tų. Cia kartu jaunimas ir "seni
mas" gražiai pasilinksmino.Buvo 
užkandžiai, orkestras ir šokiai; 
būreliais dyinavo. Pirmadienį,rug 
sėjo 1 dienM, gimnazijoje prasidė-

pajegia vieni šią gimnaziją iš
laikyti. Si įstaiga yra lietuvybės 
išlaikymo simbolis. Manau, kad 
išeivijos lietuviai turėtų šiai įstai
ga padėti ir tikrai pajėgtų bent 
trečdalį išlaidų padengti, kaip 
tai reikalauja valdžia. Ypač reika 
linga skubi parama, kad gimnazi 
jos neslėgtų tokia didelė skola. Pa 
dėtis rimta ir yra pavojus gimna 
zijai užsidaryti. Aukas galima 
siųsti per Balfą. 

Joana Vaičiulaitytė 

JAV Lietuvių kunigų vieny
bės seimas šiais metais įvyko spa 
lio 8 — 9 dienomis Campion Re-
nevval Center, Weston, Mass. Sei 
me dalyvavo 32 kunigai. Iš 
Chicagos atvyko vysk. V. Brizgys 
ir jėzuitų provinciolas L. Zarem 
ba, pranciškonams atstovavo du 
kunigai iš Kennebunkporto. Ma 
rijonų atstovas buvo kuo. Miciū 
nas. 

Seime kalbėjo Bostono kardi 
nolo pagelbininkas vysk. John D' 
Arcy. Jis skundėsi, kad Šių laikų 
jaunimas mažai pažįsta mūsų 
tikėjimo tiesas. Priminė popie
žiaus Jono Pauliaus II žodžius, pa 
sakytus Bostone, kad visi turime 
daugiau vertinti atgailos sakra
mentą ir dažniau naudotis jo 
teikiamais vaisiais. 

Dr. Thomas Bird, Queens kole
gijos profesorius New Yorke, ką 
tik grįžęs iš Europos, kur dalyva
vo įvairių kraštų mokslininkų 
konferencijoje, kalbėjo ta pačia 
tema, kaip ir anoje konferencijoje. 
Tikinčiųjų padėtis Sovietų Są
jungoje po popiežiaus Jono Pau
liaus II išrinkimo. Kalbėtojas pri
pažino didelę "Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikų" reikšmę. 

Trečias kalbėtojas buvo kun. 
Petras Stravinskas, dirbąs Catho-
lic League of Defense of Religi-
ous and Civil Rights. Jo kalbos 
tema: Antikatalikiškumas Ame 
rikoje. Paminėjo visą eilę faktų, 
kaip spauda, radijas ir televizija 
skleidžia klaidingas žinias apie 
katalikų Bažnyčią. Didesniuose 
bankuose ir net federalinės val
džios įstaigose katalikams daro
mos kliūtys pasiekti vadovaujamų 
postų. Organizacija, kurioje dir
ba kun. P. Stravinskas, kovoja, į 
teismus kreipiasi, kad tokia diskri
minacija būtų panaikinta. Daro 
mi žygiai, kad tėyaL. kurių vai
kai lanko katalikiškas mokyklas, 
galėtų nuo mokesčių atskaityti 
mokslapinigius. Priminė, kad pre
zidentas Carteris neištesėjo prieš 
4 metus duotų pažadų. Žydai 
daugiau paramos gauna už kata 
likus. Priminė, kad federalinės 
valdžios pinigais išleidžiamos bro 
šiūros, įžeidžiančios katalikus. 
Kaip pavyzdį paminėjo vieną 
brošiūrą, kurioje pavaizduota 
mergaitė, prieš Dievo Motinos 
Marijos stovylą štai kaip kalba: 
"Marija, pradėta be nuodėmės, 
padėk man nusidedant netapti 
nėščia". Organizacijos pastango 
mis brošiūra išimta iš apyvar
tos. Kun. Stravinskas prašė orga 
nizaciją remti morališkai bei fi
nansiškai ir siūlė tos organizaci
jos pagalbą lietuviams, jei iškil
tų koks reikalas. 

Antrąją seimo dieną kalbėjo 
Juozas Laučka, Ateitininkų fede 

C L A S S I F I E D G U I D E 
* » • 

nizuoti masinį lietuvių katalikų 
religinį kongresą, kuris galėtų 
būti 1984 metais, kai sukanka 500 
metų nuo Sv. Kazimiero mirties. 
Apgailestavo ir pastebimą lietu
vių katalikų spaudos infliaciją. 
Siūlė sujungti kai kuriuos žurna 
lus į vieną, pvz. Sv. Pranciškaus 
varpelį, Laivą ir Laiškus lietu
viams. 

Juozas Laučka prašė Kunigu 
vienybės centro valdybos bent 
vieną kunigą paskirti jaunimo 
veiklos sričiai. 

Abi seimo dienas visi kunigai 
koncelebravo Mišias. Pirmąją die 
ną pamokslą sakė vysk V. Briz
gys, antrąją kun. Albertas Con 
tons, Bostono lietuvių parapijos 
klebonas. 

Seime 'pranešimus padarė cen
tro valdybos nariai: pirmininkas 
kun. dr. Z. Smilga% Iždininkas 
kun. V. Dabušis, apie Katalikų 
tarybą ir Lietuvių religinę šalpą 
kun. K Pugevičius, kunigų šal
pos draugijos pranešimą padarė 
kun. Jonas Pakalniškis. 

Seimas išrinko naują centro 
valdybą: kun. Albertas Contons 
— pirmininkas, kun. dr. Vacys Sir 
ka — sekretorius, kun. Viktoras 
Dabušis — iždininkas, vicepirmi 
ninkais kun. Kazimieras Pugevi
čius, kun. V. Martinkus, kun. dr. 
Zenonas Smilga ir kun. V. Zaka
ras, kuris baigia spaudai paruošti 
mišiolą lietuvių kalba. 

A L B 8 T A T E 
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VVe'll heip you make the rigrtt movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PDULH AJt PABDCOTI 

batpidtea | 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pateški Road 

TtL _ 767-0600 
Inaependently owned and aperatel 
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006M0S PABCELS EKFRESS 

S501 W. 60 St., CUcaco, DL fl062t 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
T « W . — M6-X7S7 

Vytautas Valantinaa 
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NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIM BANYS, Tei. 447-8806 

Seimo nutarimai 

1. Pasveikinti popiežių, padė
koti už jo tėvišką dėmesį Bažny
čiai Lietuvoje bei lietuviams visa 
me pasaulyje. . 

Prašyti Šventojo Tėvo, kad iš
klausytų vyskupo V. Brizgio pra
šymą paskirti jauną vyskupą lie
tuvi, kuris rūpintųsi lietuvių 
tikinčiųjų reikalais laisvajame 
pasaulyje. 

2. Pasveikinti kardinolą Madei 
ros, Bostono arkivyskupą ir padė
koti už jo pįielankumą lietu
viams bei lietuvių parapijoms jo 
valdomoje arkivyskupijoje. 

3. Pasveikinti JAV Lietuvių 
Romos katalikų federaciją jos su
važiavimo proga. 

4. Remti Lietuvių katalikų tarĮ 
nybą ir Lietuvių religinę šalpą. 

5. Raginti žmones atgaivinti ir j 
palaikyti tradicines lietuvių pa 
maldas — gegužines pamaldas, 
rožančiaus kalbėjimą. 

6. Prašyti parapijų vadovus ir 
katalikškųjų draugijų valdy
bas, kad raštu praneštų Katali
kų tarybai, kaip pravesta už Lie
tuvą Maldos diena, parapijai ar 
draugijai numatyta maldos ka
lendoriuje 

7. Ruoštis religiniam lietuvių 

SIMAITIS REALTY 
Insuranse — Income ,Tax 

Notary Public 
2951 WEST 83rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

UltlINIlIlUIIIIIIIIUIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIllIlUU 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notarinis* — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
J. B A C E V I Č I U S 

6629 S. Kedzie Av. — 778-2288 
liiillHiiiiiiMmiiHiifc.iimHimiHiiinitmi 
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M. A. Š I M K U S 
INOOMB TAI SERVICE 

NOTART. PVBUC 
425* So. Mapie*-K»d, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILJETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
niHiiiiiHiHiunmuuiuHiiiaiiiiiiimiiim 

IIIIIIUIIIIIilIlIlilIlUUHIlIlIltllIUIUIIUlIll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-5666 
iHiiiiiiimiiiiHiitiiiHUiimiiiiHimiiiiim 

— a a ąeaaeasae sasaseg BBBBBB8 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4959 Arcfasr Avenue 
Chicago, m. 69632, td. 927-6669 

M » » t l M I » K I M » M » W H H 

VALO M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
rišę rolių grmdia. 

BUBNYS - r TeL B E 7-5168 

m O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-896S 
D S M E S I O 

IAVLOMOJAMA — FOB SMOft 
—•- — — — .'••sam 

ISNUOM. apstatytas aplik! 
kamb. Yra šaldytuvas ir virimo 
71-os ir Taiman Ave apyl. Skambint 
7766228. 

N O B 1 P 1 B E T 1 

PIRKSIU iš savininko kelių butų 
namą Marųuette Parke. Skambint 
K7-6907 arba 471 

VYRAI IB MOTERYS 
— . * 

WA1TERS 
WAITRESSES 
H O S T E S S E S 

Denny's, the nation'a leadlsc 24 ar. 
restaurant cbaln. ia ww interviewin* 
tor the above po«iu<»a for Ali Three 
8hlfts. Enjoy top pay, proflt Sharln*. 
rrea Insurance, pald vacatton. anU 
other benefita in an caccellent work-
inc environmeat 

-
8 

-

Appiy In Person Or Caū — 

4 8 8 - 8 8 7 0 

Detmy's Restaurant 
2062 Skoide Btvd, Highlaad Park 

Sanai Opportunttr Kmplorar 2L/F. 

REAL ESTATE SALES 
GROW WITH US! 

Estabiished N.W. side office iooking 
for 4 full-time saiespeopie w/license. 
Complete training! Polish - Engliah 
speaking. 
CaB MR. PRENOERGAST: 774-7699 •/„ 

HELP WANTED VYRAI s" 

rn 

Security Guard 
Full time permaneat poeition tor a 
Security Ouard at a major doirn-
town bank. " *c<7 " 
We provide uniforma and an eaceu. 
employee beneflt program. Th« per-
sou we are seekinf, ehoul4 be • ei-
perienced ln handling a hand «-un 
and have some related security ex-
perience. 
C.T-A. transportation to the door. 
DayUme bours only. Mušt speak a 
uflėerstand EnalUh. t „• r _ 

PHONE P<» APPOINT. IŠČ&U*1 ' 
Aa Eo.ua! Opportunity Empleyar M/F 

NIPAMIRŠTAMAS 
SIBIRO KANKINYS 

Jau 14 metų, kai amžinybėn 
iškeliavęs Dapsionių parapijos 
kapinėse ilsisi Sibiro kankinys 
ir Ančiškių, vėliau Dapsionių 
par. klebonas a. a. kun. Liudvi
kas Rekašius. Už jo sielą spalio 
25 d. Jėzuitų koplyčioje buvo 
atnašautos šv. Mišios. 

Garbingos atminties kun. 
Liudvikas buvo gimęs 1876 no. 
Plauškinių k., Žarėnų vis., Tel
šių aps. 1947 m. sausio mėn. 

racijos vadas. Trumpai nušvietė Į katalikų kongresui 1984 metais, 
dabartinį ateitininkų organiza- kai sukanka 500 metu nuo Sv. 
cinį stovį. Apgailestavo, kad atei 
tininkai, atkurdami federaciją, 
nepajėgė įtraukti senosios imigra
cijos lietuvių. ISkėlė reikalą orga 

r 
jo naujieji mokslo metai su ve- Į okupantų rusų ištremtas į Ka-
liavos pakėlimu ir Šventom Mi- zachstaną. 1954 m. gražintas į 
šiom. Rugsėjo 7 dieną paminė-j Uetuvą ir buvo paskirtas klebo-
jom Tau'os šventę. Programoje nu Dapšionyse, Smilgių vis., Pa

nevėžio aps. Mirė 1966 m. lap-dailininkas ir gimnazijos mokyto 
jas Alfonsas Krivickas apibūdino kričio 1 d 
šios šventės prasmę, o meninę Į Jau jam grįžus iš tremties, 
dalį atliko mokiniai, deklamuo Vilniuje 1962 m. buvo išleista 

HOLJDAY SPECIAL 
«4 PRICE ON PERMS 
For MEN and WOMEN 
Reg. $30.00, Now $15.00 

Good Until December 9 
with Coupon Only 

Open Mon. thru Fri. 7:30 A.M. 
Lašt appointment 6 P.M 

MIDLAND HAIRS?rYLING 
176 West Adams — Room 1625 

Phone: 372-0040 - 332-1200 

darni eilė-aščius ir šokdami tau
tinius" šokius. O šokiu grupė! 
Jaunimas, ypač užsidegęs po Šo
kiu šventės (kurioje jie šoko), 
jau ruošiasi pasirodymams. Šokė
jai atliks programą Lietuviu Kul 
tūros draugijos suvažiavime, kuris 
įvyks spalio 24 — 26 dienomis 
gimnazijoje, ir netolimam Bib-
lis miestelyje vokiečiu visuome
nei. Dažnai organizuojamos įvai
rios iškylos ar ekskursijos į kal
nus, prie Rheino upės, į teatrą, 
operą ir t t. 

Savaitgaliais sukuriam laužus, 
pa rengiam Šokius, ar žaidimų va 

A. Dagelio parašyta "istorinė" 
knygelė "Dviveidžiai", kur 110 
psl. paminėtas ir toks kun. 
Liudviko "nusikaltimas": "An
čiškių klebonas Liudas Rekašius 
1931 m. Panevėžio kurijos kon
ferencijoje siūlė moksleivius ir 
suaugusius išpažinties metu 
kvosti apie jų apsirengimą". 

A. a. kun. Liudviko Rekašiaus 
mirtis paliko neišdildomą tuštu
mą visų artimųjų širdyse ok. 
Lietuvoje ir čia Chicagoje brolio 
dukters agr. Stasės Martinkie-
nės ir jos šeimos Širdyse. 

L. 

mimimnimimiMimiiiitmiiHimiiiimi! 
Sol. Praurlme Ragiene 

dainuoja 
Y R A Š A L I S 

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijo»-6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra lalis. 
Mylėk lietuvi ir. kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. SS St Chkago, IL 60629. 
•miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiii 

Kazimiero mirties. 
Kun. Vytautas Pikturna, 

Seimo sekretorius 

»nlllliMII1UUU!lllIUIHHHIIIUtttlltllHH»' 

P L U M B l N G 
Lkensed, Bonded, Inanrad 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 6S6-2M0 
m miiimimuiiiniiuiiiiiMiiimiiinr 

PACKAGE EXPRE88 AtiTESCT 
MARIJA VOKETKIKNS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

iiNiimiuuinuiuiiiiiiiiiiii 
I K O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTE 
SimtM prakalbų | Lietuvi 

1S75-1S79 

Klastojimai, išdavikai apie mus, kitus. 
Kaip tardė V'klemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą, Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, šepečio soc-Reaiizmai 
ir daug kitų jdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė 'Vilties'* 
spaustuvė Cleveiande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd Street, 

Chieago, IL 60629 
Illinojaus gyv. dar prideda 60 et 

valstijos mokesčio. 
imi i i i i i imi 

H E L P W A N I E D - M i L I St r E it A L i 
»aasaaTiaBa»>aBiaiia»^lBŽB?>al 

CAFiTERIA POSmONS AVAIUBLE - -^ 
P A U T R Y SE'RVERS 
At The ltt National Basic d Chkago 

Meaia and uniforms furnished. Mon. thru Fri. — no weekends. Benefit 
package available. Contact — 
JOE SEBESTYEN between 9 and 11 AM. or 2:30-4:30 ?M. 
732-6573 • STOUFFER'S MGMT. FtMM> SERVICES 

An Equ*l Opportunity Employer K/F 

Į S I G Y K I T E D A B A R m 

^ . 

Labai pageidaujamo* _ 
prekes. Maistą, iš Eorapoa amaOmų. 
aaos w. •» st, caucasjo, rx. «o«s» 

TEL. — WA S-STS7 

.:itiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiii 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

nHiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiHv 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
| SOL. D A N O S STANIOUTYT15S 
| (Įdainuota tiehmflcai) 

O P E R Ų A R I J O S 
= Simfonijos Orkestras Su lietuvių Operos Vyrų Choru. 
E Dirigentas Alvydas Vaaaitis 

I GRAŽINA, AIDA. KAUKIŲ BALIUS, ŪKIMO GALIA, 
Į CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

E Kaina tu persiuntimu $10.75. ūiaakymm aiųsti: 
1 DRAUGAS, 45}5 W. 6Srd St., Chicogo, lū. 60629. 
| 10. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. i 

Tinriiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiuiint^ 

-
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iii apdi-mnda ooc nente* Ir 
10% — 30% — JO% į&m 
biiio paa moa. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081 a Weat 94tt» Street 

Tatai — O A 1-MS4 
iiiiiiiiiiii7iiininn:inHMiiiimnnniiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotoa ir papraatoa. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimaa ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2S46 W. $9 Si.. teL T7S-14S6 
•iniiHlllllllliUIlt IIIIIIIIIIUIUIIKIIIUUI 

JONAS MIIKDOS 

UETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE 

• 

Knygoje auglauatai aprašoma 
Lietuve* ir Viniaua tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ūgų kovų laimėjimai ir skau-
džioa okupadjoa. 

Uleido autoriua 1979 m. Spaudė 
Pranciškonų apaustuvft Brooklyn, 
N. T. 

Kaina au persiuntimu $6.00. 
Ulaakyiiiua siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St, 

CMcasjo, IL 86020 

<f 
A R K A L B A T E L I E T U V I Š K A I ? 

(Lithuanian for bcginners) 
A. R I N K I M A S 

^ > 

Darbo •ąahrrtela (wort book) A Ir E, ir C — 
(for įtud—ta tad aosKa). Mokytojų ndovas (TeaeBtsr'i 

Samiai) ir penktoji knyga — Fanatiką, Skaitymai, Zodyaaa. 
Published by the Lithuanian Canadian Community, Toronto, Cana-

da 1979. 
Kaina su persiuntimu $113*. Illinois gyventojai dar'prideda SO et 

valstijos mokesčio. Taip pat gauti kasetes-garsines Juosteles \ kurias 
yra įkalbėta 60 pamokų, po 5 pamokos į kasetę. Vienos kasetes kaina 
$11.00 su persiuntimu. Jas reikia užsakyti ii anksto. 

Ui 

DRAU6AS, 454S Wstt SSitl Strat! 
Chlcap, III. 

Į 

n 

•-

Perskaitę Drauf t duokite £ kitiems pasiskaityti 

f • 

http://Eo.ua


Dvi seserys vienuolės 
•ajuose. 

Serafiną ir Benigna Maziliauskaitės, susitikusios Ha-

Solistė rašytojas ir poetas užbaigiamajame 
koncerte 

• 

LFB savaite Dainavoje (8) 
24-ji LFB savaitė nebuvo vien Giedrės Gudauskienės Meto ciklo 

MIRĖ A. A. JUOZAS GAIGALAS 
Liepos 30 d. po ilgos ligos mi- j pėst. D. L. K. Mindaugo pulke, 

rė Juozas Gaigalas, gyvenęs Chi- Panevėžyje. Iš kariuomenės j 
cagoje. Palaidotas šv. Kazimie- atsargą išėjo vyr. puskarininkio 
ro kapinėse. Tai buvo nuošir
dus, malonus ir visuomet gerai 
nusiteikęs Zarasų krašto sūnus. 
Gimė 1911 m. birželio 1 d. Lun-
gelių kaime, Dusetų valsčiuje, 
Zarasų apskr. 1924 m. apsigy
veno Zarasuose. Gyveno kartu 
su broliu Lionginu, kuris moky-

laipsniu. Būdamas kariuome
nėje suredagavo pulko laikraš
tį "Mindaugas" ir sukūrė eilė
raščių. 

Kai iš kariuomenės išėjo į at
sargą, tuojau apsigyveno Kau
ne ir įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą, Ekonomijos skyrių. 

tojavo pradžios mokykloje, ne-1 Pirmus studijavimo metus jį 
toli Zarasų miesto, o nuo 1927 Į šelpė Zarasuose visą laiką gy-

paskaitų, svarstybų ir maldos 
stovykla. Buvo ir linksmų, gied
rių momentų, kurie visus stovy
klautojus sujungė į didesnius ar 
mažesnius ratelius ar bendrus 
nuotaikingus susibėgimus. Šeimy
niškai buvo atšvęstos Jono Sol i ti
no — 50 metų ir dr. Petro Kisie-

— Žiema ir vasara. Solistei akom 
panavo Vidas Neverauskas, taip 
pat iš muzikalinio Polikaičių 
giminės — Vitos pusbrolis. 

Sekmadieni stovykla po Mišių 
ir pusryčių susirinko vėliavos nu
leidimui, kur uždaromąjį žodį pa 
sakė dr. A. Darnusis. Jis pasi-

liaus - 63 metų sukaktys, susi- Į d ž i a u g ė - stovykXos p r 0 g r a m 0 s te-
pažinimo vakaras, suno ir vyno 
ragavimo vakaras, iškyla į dr. St 
Juzėno sodybą — Dainavos arti
miausią kaimyną, iškilminga va
karienė, o po jos paplūdimio pa
talpose nuotaikinga programa, 
šokiai ir stovyklos laikraštis ir pa
baigai koncertas su miela kylan
čia dainininke iš Los An
geles. „Stovyklautojai turėjo malo
nios progos ipasinaudoti ir Sofijos 
ir Adolfo Vasiulių naujai įreng
ta lietuviška pirtimi su beržinė
mis vantomis. 

Stovyklos" mergaitės, kurios ne 
tiktar ̂ gražiai ir maloniai maiti
no ir patarnavo stovyklautojams, 
bet ir diiiMfttuį,pefrtą savaitę pa
sirodė 'su'' sa¥» dainų ir muzikos 
programa. Rasa Veselkaite, Al
ma Lėlytė, Lina Palubinskaitė, 
Indrė Ardytė, Nata Zarankaitė ir 
Laima .Vjkdeišaitė - Dainavos sto
vyklos auklėtinės savo liaudies ir 
kitomis populiariomis dainomis 
džiugino stovyklautojų širdis. 
Tai mjū$Ųj£||foiC jaunoji kartą,.} 
kuri netmAm įsijungs ir į plates
nius .darbo laukus."JDainava tam 
ir įkurta. 

Išleistas ir stovyklos laikraštis. 
Redaktorius Apolinaras Bagdo
nas (talkino J. Žilionis ir V. Ro-
ciūnis). Ir šį kartą poetas — re
daktorius pasistengė žemaičių kai 
bai duoti tokias pat teises, kaip 
ir bendrinei lietuvių kalbai. Tai
gi "Gandonešis" buvo dvikalbis. 

Šeštadienį visi pasipuošė bai
giamajam koncertui. 

Visi* dėmesys koncetravosi į 
jaunąy dailią ir talentingą Los 
Angeles dainos ir scenos meni
ninkę Vitą Polikaitytę, kuri ne 
vienam dar buvo nepažįsta
ma. Kiti du koncerto dalyviai ra
šytojas ir dramaturgas Anatoli
jus Kairys ir poetas Apolinaras 
Bagdonas stovyklautojams pažįs
tami "jau iš ankstyvesniųjų sto
vyklų. 

Vakarui vadovavo Algis Rauli-
naitis. Klausytojų buvo pilna di
džioje salė. Be nuolatinių stovyk
lautojų buvo svečių iš Detroito 
ir jo apylinkių. Kristina Veselkai
te iliustravo ir Dainavos "spaus
tuvėje" parengė dviejų spalvų 
programą. 

J. Gaižausko Ramunėlė, K. Ka-
vecko Na, u i kas, S. Šimkaus 
Plaukia sau laivelis ir A. Bražins
ko Ugnele pradėtas koncertas. A. 
Kairys paskaitė įspūdingą humo
reską iš Lietuvos kariuomenės 
dienų, pavadinta "Statutu". 

Antru išėjimu solistė itališkai 
padainavo B. Marcelio II mio bei 
foco,. Frinz Schuberto Serenadą 
vokiškai ir H. Arlen Somewhere 
over rainbow angliškai. A. Bag
donas paskaitė savo eilių: Išsisky
rimas, Ilgesio bangos, Tėvynės 
vėjui ir Partizano maldą lietuviš
kai ir dvi žemaičių tarme: Ma-
ceu ir Draugams. 

Koncertas baigtas solistės dai
nomis: B. Budriūno Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, O. Metri-
kienės Dainos, muzika ir gėlės ir 

momis ir stambia suma, sudėta 
Washingtono dalyvių galimoms 
klaidoms padengti, jaunų dainos 
talentų ir kūrybinio žodžio me
nininkais. 

Himno garsais ir vėliavos nu
leidimu ^stovykla buvo baigta. 
LFB ir svečiai Dainavai pa
sakė "Sudiev" ir iki pasimatymo. 

V. Rociūnas 

m., broliui išvažiavus į Brazili
ją, vienas, nes abu tėvai buvo 
mirę. Nors liko našlaičiu, bet 
gimnazijoje mokslą tęsė toliau, 
padedant giminėms. Turėjo nuo
savą nemažą biblioteką. Taip 
pat bendradarbiavo "Lietuvos 
Žiniose", "Mūsų Rytojuje" ir kt. 
Dar būdamas gimnazjoje, buvo 
parašęs keletą straipsnių: "Za
rasai — Lietuvos Šveicarija", 
"Vitalio raudos", "Lietuvių sie
los atspindžiai", kurie buvo at
spausdinti "Mūsų Rytojuje" ir 
'•Ckininkų Patarėjuje". 

1932 m., kai tik baigė Zara
sų aukštesniąją komercijos mo
kyklą, pradėjo leisti ir pats re
daguoti, padedant Aleksui Ma-
tekūnui ir mokytojui Broniui 
Žydeniui, savaitinį laikraštį 
"Zarasų Kraštas", kuris ėjo iki 
rusų bolševikų pirmosios oku
pacijos. Padedant A. Matekū-
nui, Kęstui Rūkui ir Vytautui 
Gedgaudui (Dabartiniam "Dir
vos" redaktoriui), spėjo išleisti 
neperiodinį leidinėlį "Akiratis", 
kurio išėjo tik du numeriai. 

Karinę prievolę atliko 4-tam 

venęs gydytojas Juozas Buzelis, 
o vėliau pragyveno iš pamokų ir 
honorarų už straipsnius ir no
veles. Priklausė Varpininkų 
korporacijai. 

Studijuodamas bendradarbia
vo '"Lietuvos žiniose", "Trimi
te", "Darbe", "Karyje", "Jau
nime", "šviesos Kelyje" ir at
vykęs Amerikon lietuvių spau
doje : ' 'Drauge'', ' 'Naujienose*, 
"Vienybėje" ir "Dirvoje". 

1944 m. rudenį, pasitraukus 

veno Švedijoje. Į JAV atvyko \ 
1948 m. lapkričio 29 d. Apsi
gyveno J. Bačiūno vasarvietė. I 
Tabor Farm Sodus, Michiga .. 
vėliau persikėlė Chicagon. Dir
bo įvairiose vietose paprast"1 

darbininku. Dalyvavo spaudo: 
darbe. Po savo straipsniais pa
sirašydavo Vainis Dainoras, < 
po feljetonais J. Siečiko slapy
vardžiu. Priklausė Lietuvių žur 
nalistų sąjungai. Paliko žmoną 
du sūnus ir dukterį. 

Petras Matekūnas 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 4 d. 

TRUPUTĮ ATPIGINO 
Chicagos Mercy ligoninė, su

organizavusi savo specialią ap-
draudą, pora dolerių dienai atpi- j 
gino gydymąsi. 

DE PAUL PREZIDENTAS 
- i 

De Paul universitetas nauju 
savo prezidentu parinko kun. J. 
T. Richardson, 56 m., kuris per Į 
27 m. buvo tos mokyklos ad-j 
ministratorius. Universitetas 

nuo bolševikų, su šeima apsigy-' turi 13,000 studentų. 

A. f A. ANELEI VABALIENEI 
Lietuvoje, Pajevonyje mirus, reiškiu giliau
sią užuojautą jos mylimiausiems broliui 
Stanislovui ir broliene Teresėlei Šlikams. 

KUN. PIJUS BRAZAUSKAS 

• M 

A. f A. 
j — JULIA MALAKAUSKIENE 
f STEPOSS^ITIENĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, "Maiųuėtte Parko apyl. 
Mirė lapkričio 2 d., 1980 m., 5:30 vai. ryto, sulaukus 84 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Eržvilke. 
Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Angelė Katelienė, anūkė An

gelė Lawler, proanūkas Danius, sūnus Zigmas Ma4akauskas-Ma!o. 
marti Shirley, anūkė Jamie Ann su vyru, proanūkas Mathew, anū
kas Adrian Malo su žmona, mirusių seserų dukros: Petronėlė Min-
tautienė Lietuvoje, Marija Gaudeiienė Lenkijoje, Elena Miklienė ir 

-ir -Aldona čingiene Kalifornijoje-Vlada Zemliauskienė Floridoj, b r o 
'.Apolonija Straukienė ir JOS" T sūnūs Lietuvoje, ir kiti .giminės 

Lfįtavbje ir Amerikoje. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, anūkai b- proanūkaL 

Laidot direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. — Tel. 737-8600. 

Miela TARUTE, mirus tavo brangiam vyrui 

A, f A. JONUI KAVALIAUSKUI, 
liūdesio valandoje reiškiam tau ir tavo sūnums JONUI 
ir ARVYDUI su jų ŠEIMOMIS giliausią užuojautą. 

BRONĖ ir PRANAS ZELBAI 
ROŽĖ ir ALFAS PLEPIAI 

A. f A. 
KUN. VINCUI KIZLAIČIUI 

Lietuvoje mirus, jo broliui Leonui Kizlai-
čiui su žmona reiškiame gilią užuojautą. 

STASĖ ir LEONAS KEŽENIAI 

A . f A. 
A. f A. MIKUI SUBAČIUI mirus, 

STEFAI, JUDITAI, EGLEI, ARŪNUI, GINTARUI, DA
RIUI ir jų ŠEIMOMS nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

DANUTĖ, PAULIUS, EDNA, STASYS 
VAŠKELIAI 

A. f A. 
J1ARIJAI MICKIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą vyrui Albinui, sūnui 
ir jo šeimai bei giminėms reiškia 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. 

Brangiai Motinai Montrealyje mirus, 
mušu mielam draugui 

LIUDUI RAMANAUSKUI, 
jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

GVILDŽIŲ ir MIKNAIČIŲ ŠEIMOS 

A. f A. ALFONSUI GAILIUI mirus, 
žmoną VERONIKĄ, dukterį BIRUTĘ VABALATTIENE 
su šeima, seserį MARCELĘ MACKLENE ir kitus arti
muosius giliai užjaučia ir kartu liūdi 

"KLAIPĖDA" JŪRŲ SAULIŲ KUOPA 

A. f A. MARIJAI MICKIENEI mirus, 
vyrui ALBINUI, sesutei TEOFILEI ir sūnui VYTAUTUI 
bei jų šeimoms liūdesio valandoje reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

ZUZANA JALOSINSKAS 

MARIJA ir EDVARDAS MACKEVIČIAI 

A. f A. MYKOLUI SUBAČIUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdi užuojauta liūdinčiai' imo-
nai STEFANIJAI, DUKTERIMS ir SŪNUMS su ŠEIMO
MIS bei kitiems artimiesiems. 

LEOPOLDAS ir PAULINA BEININGAI 
Detroit, Michigan 

M A R I J A I M I C K I E N E I 
baigus šią žemišką kelione, gilaus skausmo 
prislėgtą seserį Teofiliją Čepulionienę ir ki
tus gimines giliai užjaučiame. 

B E N D R A D A R B Ė S 
K CIAPIENĖ N. SANTARIENĖ 
A. LEKECKIENĖ A. SAMAITIENĖ 
D- MIKŠIENĖ O. VALANTINIENĖ 
A. TUMOSIENĖ E. SPARKIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S 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 H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te l . 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrtjinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. L1TUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th Ave.. CICF.RO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. lapkričio mėn. 4 3. 

X Vytautas Kamantai, Pa
saulio Liet. Bendruomenės pir
mininkas, pereitą savaitgalį bu
vo iš Cbicagoe į Montrealį nu
vykęs ir dalyvavo Kanados 
Liet. Bendruomenės XI tarybos 
I sesijos posėdžiuose. 

X Jolanta MaJerytė, jauna 
poetė, gyvenanti Izraelyje, ke
lių "Ateities" poezijos konkursų 
laureatė, lankėsi Chicagoje ir 
kun. A. Trimako lydima užsuko 
į "Draugą", su redaktoriais pa
sidalino kultūriniais klausimais 
ir susidomėjo lietuviškomis 
knygomis, džiaugėsi, galėjusi 
vienoj vietoj tiek daug jų pa
matyti. 

x Povilas i r Ona Norvilai 
prašo pranešti, kad jie protes
tuoja dėl jų pavardės be jų ži
nios panaudojimo rinkiminėje 
propagandoje — "Save our Na-
tion" lapelyje su Chas P. Kai 
parašu. Organizacijai "Lithua-
nian3 for a better Chicago" 

X Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti rąžytojo 
Jurgio Jankaus apysaką '*Kny-
ga". šiandien pradedame spaus
dinti Petro Matekūno pasakoji
mus apie New Yorką. 

X "šaknys", tokiu pavadini
mu "Draugo" romano konkur
sui atėjo ketvirtas rankraštis, 
pasirašytas Serbentos slapy
vardžiu. 

X Alkae Stephens, žymioji 
muzikė, kurios 75 m. amžiaus ir 
50 metų muzikinės veiklos su
kaktys buvo neseniai gražiai 
paminėtos, ruošia savo studentų 
koncertą - rečitalį- Programą 
atliks Chicagos konservatorijos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A, VALSTYBĖSE 

kolegijos studentai Fine Arts į Norvilai nepriklausą ir apie ją 
Building patalpose, 410 So. Mi- m e k o nežiną. 

X Jaunimo centro tradicinės 
vakarienės komitetą sudaro: 
Sofija Džiugienė, pirm., Marija 

chigan Ave., 10 aukšte Curtis 
Hali, penktadienį, lapkričio 7 d., 
7 vai. vakare. Tai bus jau 51 
jos studentų rečitalis. Dainos I Ambrazaitienė, Regina Adri-
ir muzikos mėgėjai kviečiami į jauskienė, Dalia Dundzilienė, 
dalyvauti šiame aukšto lygio 

Pagerbimo suimtiems lietuviams demonstrantams Kongrese iniciatorius kongr. C. F. Dougherty kalba kapitoliuje 
vykusio priėmimo metu. B k.: Amerikos Balso liet. sekcijos viršininkas A. Petrutis, J. Vaičiulaitienė, adv. E. Raš
kauskas ir kongr. C. F. Dougherty. Nuotr. AUSTOS Bagdonavičiūtės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

koncerte. Įėjimas laisvas. 

RUOŠIAMASI IV MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMUI 

Spalio mėn. 31 d. Jaunimo 
centro kavinėje, Chicagoje, įvyko 
vakaronė, kurioje lituviškoji vi-

j suomenė buvo plačiau supažin-
Salomėja Andrijonienė, Aldona ^ $u K e t v i r t o j o m o k s l o i r k ū_ 
Griniene, Nijolė Mackevičiene, | ̂  s i m p o z i u m o r u o § i m o d a r . 

X Juozas Toliušis, rašytojas, UM.t Marcinkienė Alė Stepo-j ^ Vakaronę ruošė šio simpo-
akademikų skautų,-čių žurnalo 
"Mūsų Vytis" redaktorius, lan
kėsi "Drauge" ir su redaktoriais 
aptarė spaudos reikalus, šia 
proga jis pasveikino dienraščio 
darbuotojus, skaitytojus ir pa
liko auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X Brolio Petro Kleinoto, jė
zuito, vienuoliško gyvenimo 50 
metų sukaktis bus minima lap
kričio 23 m.,, sekmadienį. Tą 
dieną 3 vai. po pietų jėzuitų 
koplyčioje bus laikomos sv. Mi
šios. Po pamaldų Jaunimo cent
ro kavinėje įvyks pabendravi-

navičienė, Genė Rimkienė ir Ma
rytė Utz. Vakarienė su menine 
programa bus gruodžio 7 d., 
sekmadienį, 5 vai. p. p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

X Audriaus Pliopiio meno dar
bų paroda dar vyksta "Galeri
jos" patalpose ir tesis ligi lap
kričio 15 d., Lankymo valandos 
nuo 11 vai. ryto ligi 6 vai. va
karo. Adresas: 744 North 
Welis Street. 

X "Santykiai šeimoje, išmin
ties raštijoje, Sv. Pauliaus ir 
jo pasekėjų laiškuose" — šia te
ma kalbės seselė Mikailaitė Šv. 
Rasto seminaro metu, kuris 

mas su sukaktuvininku prie sta-į v y k s gruodžio 12-14 dienomis, 
liukų. Bus ir meninė programos ! J a u n i m o c e n t r e 
dalis, kurią išpildys keli muzi
kai bei solistai. 

x Kun. Fiįas 
North Bend. Oreg 

Brazauskas, 
dailininkas, 

šiltai atsiliepė į "Lietuvos baž
nyčių" serijinio veikalo auto
riaus kvietimą padėti jam patei
kiant iliustracinės medžiagos. 
Jis atsiuntė 41 nuotrauką, ku
rių didžioji dalis bus panaudo-

x Juozas Briedis, Bloomfield, 
Mich., užsisakė didesnį kiekį 
kortelių ir atsiuntė 15 dol. au
ką. Ačiū. 

X Bronė BaJandienė, Warren, 
Mich., atsiuntė "Draugui" ge
riausius linkėjimus, padėkojo 
už korteles ir aukojo 25 dole
rius. Labai ačiū. 

x Po 5 doL aukojo: dr. A. P. 

ziumo organizacinis komitetas, 
kuriam vaduvaųja inž. Juozas 
Rimkevičius. 

Simpoziumą ruošia Lituanisti
kos institutas, Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga, Pasaulio lietu
vių inžinierių ir architektų sąjun
ga ir JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdyba, — taigi mūsų pa
čios stipriausios mokslinės ir vi
suomeninės institucijos. 

Vakaronę pradėjo organizaci
nio komiteto pirmininkas inž. 
Juozas Rimkevičius. Jis trumpai 
aptarė šio simpoziumo tikslus. 
Pagrindinis tikslas yra: "Burti 
laisvojo pasaulio lietuvius moks
lo ir kūrybos darbuotojus, suda
ryti jiems sąlygas pasidalinti sa
vo žiniomis ir patirtimi, stip- t a n a s R a z m a 

PAMALDOS US MIRUSIUS 
LIETUVIŲ FONDO NARIUS 

Lietuvių fondo vadovybė vykdo 
gražią tradiciją. 
T a m tikromis progomis prisime
nama ne tik gyvieji LF nariai, 
bet pamaldomis prisimenama ir 
amžinybėn išėjusieji 

vės (Evergreen Plazoje) mode
liuojamų rūbų susidarė vaizdas, 
kad šiais metais gana populia
rūs įvairiai klostyti sijonėliai, 
ilgesnių, palaidų švarkelių iškel
ti pečiai, apačioje siauros ilgos 
kelnės ir įvairūs, dažnai nž-
trauktukais papuošti kombinzo-
nai. Dieninės suknelės buvo ele-

Už mirusius LF narius, auko-1 gantiškos, labai moteriško sukir-
tojus, rėmėjus šv. Mišios buvo at ( pimo. Ypač madinga violetinė, 
našautos vėlinių dieną, lapkri-j pilka, "magenta", dramblio 
čio mėn. 2 d., tėvų jėzuitų kop-! kaulo ir samaninė žalia spalva 
lyčioje. 

Sv. Mišias atnašavo kun. L 
Zaremba. Pamoksle prisiminė vi 

— A. a. gen. S tasys Pundze-
vttaius mirė spalio 20 d. Great 

į Necko ligoninėje, New Yorke, 
sulaukęs 87 metų amžiaus. Bu
vo gimęs 1893 m. Skapiškio vals
čiuje. Tarnavo carinės Rusijos 

I kariuomenėje, o nuo 1919 m. 
stojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, kur ėjo įvairias aukš
tas pareigas. 1935 m. paskirtas 
I divizijos vadu ir pakel tas bri-

| gados generolu. Dalyvavo ko
vose dėl Lietuvos laisvės, buvo 
vienas ryškiausių lietuviams 
pergalingų Širvintų — Giedrai
čių kautynių planuotojų. Apdo
vanotas Vyčio Kryžiumi. 1949 
m. atvyko į: JAV-bes, gyveno ir 
dirbo Great Necke. Liko sūnus 
Rimas, su kuriuo generolas 
kartu gyveno. Velionio žmona 
mirė anksčiau. Velionis gene
rolas buvo ilgametis "Draugo" 
skaitytojas ir rėmėjas. 

KANADOJE 
— Montrealyįe lapkričio 1-2 

dienomis vyko Liet. Bendruo
menės Kanados kraš to naujosios 
XI tarybos I sesijos posėdžiai. 
Dalyvavo daugiau ka ip 50 tary
bos narių ir svečių, jų ta rpe iš 
Chicagos atvykęs PLB pirmi
ninkas Vyt. Kaman tas ir iš Det
roito JAV L B kraš to valdybos 
pirmininkas Vyt . Kutkus . Posė
džiai buvo da rnūs i r kūrybingi. bei įvairūs dviejų labai skirtin

gų spalvų deriniai. Daug buvoI Naujon k raš to valdybon iš-
rodoma vilnos, krepo ir aksomo, rinkti; Joana Kuraitė, Juozas 

sas 1 F T a u amžinybėn išėjusiusl Pasigrožėjimą kėlė patrauklios I V. Danys, Bdv. Stungevičius, 
" plonos vilnos eilutės, ypač dai-; Irena Mikeijohn. Jeronimas 

liai ir išbaigtai atrodančios su | Kleinys, Valteris Dauginis, Al-
narius ir geradarius, pagyrė LF 
vadovybę, kad ji savo narių ne
pamiršta ir jiems malda išreiš
kia dėkingumą. 

Pamaldų metu gražiai skam
bėjo mūsų žymais solisto Jono 
Vaznelio solo giedamos giesmės, 
jas vargonais palydint M. Mote-
kaičiui. Aukas prie altoriaus ne
šė Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkas dr. Gediminas Balukas 
ir Tarybos pirmininkas dr. Ant-

ta iliustruojant Vilkaviškio vys- į Tauras, Aiice Stephens, V. Ur-
kupijos tomą. Turintieji Lietu- J bonas 
vos bažnyčių nuotraukų bei fo
tografijų iš religinio gyvenimo, 
prašomi rašyti Br. Kvikliui, 
"Draugo" redakcijos adresu. 

X Moksleiviai atertšnČDkai, 
vykstą j Padėkos dienos kursus 
Dainavoje, atsiliepkite: Rita 
Venclovienė organizuoja ekskur
siją Amtrak traukiniu. Pas ją 
užsisakykite bilietus, telefonu 
795-4854. 

x Jonas Baftatas, Cleveiand, 
Ohio, maloniais žodžiais padė
kojo už korteles ir šia proga 
parėmė savo dienraštį 50 dole
rių auka. Už didelę paramą 
esame labai dėkingi. 

X Dr. V. P. Tuznasonis, Palos 
Pk., TU., gavęs kalėdinių korte
lių siuntą, atsiuntė 20 dolerių 
auką. Maloniai dėkojame. 

X J. Shatas, Waterbury, Con-
neetieut. atsiuntė 10 dol. auką. 
Ačiū. 

X Arvydas Jonikas, lemon-
tiškis, parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dol. auka. Maloniai 
dėkojame. 

X Akademinio skanių sąųū-
džio metinės šventės balius įvyks 
šeštadienį, lapkričio 8 d., 6:30 
vai. vak. Deiphian House. Mi-
ckory Hills, UI. Meninę progra
mą išpildys sol. Praurimė Ra-
gienė. Šokiams gros •"Vytis" 
orkestras. Rezervacijas priima 
R ir G. Bielskai telef. 424-4190. 

(pr.) . 

x V Teatro festivalis Padė
kos savaitėje, bilietai Vaznelių 
prekyboj 2501 W. 71st St., Chi
cago, UI 60629, galima užsisa
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., 
4 dol., 3 dol, žymenų banketas 
— 10 dol. asmeniui 
patartina įsigyti iš anksto. 

(pr.) 

M. Salučkienė, Karolis 
Bertulis, R. Gierštikas, Aldona 
Daukienė, B. Semaška, ses. Jo-
sephine, Alf. Urbonas, Filome
na Tarulienė, Ch. M. Gricius, 
Nina Norris, J. Kudirka. J. Raz-

rmti JŲ rysi su lietuvių visuome
nė ir skatinti svaresnį įnašą į pa
saulinį mokslo lobyną..." 

Siame simpoziume numatyta 
30 sesijų ir daugiau kaip 100 pa
skaitininkų iš įvairiausių mokslo 
šautų. Simpoziumo metu nebus 
pamiršta ir kultūriniai reikalai. 
Bus suruoštos dvi parodos — a r 
chitektūros ir dailės; įvyks kon
certas, susipažinimo vakaras ir 
banketas. 

Advokatas Povilas Žumbakis 
| pažymėjo, kad simpoziume bus ir 
j teisinė sesija. Bus nagrinėjamos 

mukas, G. Maliorienė. V. Vit- J dvi svarbios temos - palikimų rei-
kus, R. Kreivėnas, M Naru-įkalai ir iškylantieji kaltinimai 
ševičius. Visiems maloniai dė-Į prieš lietuvius okupacijų metais, 
kojame. 

x Arūnas Dagys, čikagiškis, 
aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

X Vyrai dainuoja. Toronto 
vyrų choro "Aras" koncertas 
rengiamas lapkr. 22 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Rengia Margutis. Bi
lietai Vaznelių prekybij ir Mar
gutyje, (pr.) 

X Lemonto Rudens Balius 
}vyks lapkričio 22 d., United 
Laborers Hali, 12 West Ogden 
Avenue, Westmont. Programą 
atliks Antras Kaimas, šokiams 
gros Neo-Lithuanų orkestras. 
Stalus ir vietas rezervuoti pas 
Laimą Trinkūnienę, po 6 v. v., 
šiuo adresu: 257-5220. Salę 
lengva pasiekti važiuojant 1-55, 
nusukant ant North 83, ir va
žiuojant iki Ogden Avenue, kur 
pasukti j kairėj (pr.). 

x Irena ir d r . Leonas Kriau-
čeHanai, ilgamečiai "Dainavos" 
ansamblio globėjai, anksčiau pa
aukoję 1000 dol., šiomis dieno
mis atsiuntė "Dainavos" an-

į sambliui dar 2000 dolerių "Ci-
j činsko" operos pastatymo reika-
į lams. Todėl didžiausia asmeni-
| nė auka — 3000 dolerių, yra 

gauta iš ansamblio globėjų, ku
riems antamblis nuoširdžiai dė
koja už dėmesį ir nuolatinę 
stambią finansinę paramą. "Či
činsko" spektakliai jvyks lap
kričio 8 d.. 8 vai. vak. ir 9 d.. 
3 vai. popiet Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. (pr.). 

5v. Mišių skaitymus atliko LF 
valdybos informacijos vedėjas 
žurnalistas Antanas Juodvalkis. 

Pamaldose dalyvavo gražus bū 
relis Lietuvių Fondo darbuotojų 
bei narių. J- J . 

KR. DONELAIČIO MOKYKLŲ 
MADŲ PARODA 

pritaikytomis trumpu vualiu 
plunksna a r žibučiais papuošto
mis skrybėlaitėmis. Vakarinių į 
suknelių ilgis labai įvairus, ga-j 
na daug su nelygiomis, karpy
tais palankais . Medžiagos la
bai lengvos, beveik permatomos. 

Vaikų rūbeliai iš Gene's Kid-
dies parduotuvės (Brighton Par- į 
ke) daugiausia buvo šventadie-J 
niški, vienas gražesnis už kitą. 
Tą patj būtų galima pasakyti ir 
apie jaunuosius modeliuotojus, 
kurie savo pareigą atliko tikrai 
pasigėrėtinai. Nuotaikai su-» 
kurti labai tiko vaikų nešami 
didžiulis kimštas meškinas, svie
dinys, lėktuvas, nors daugiausia 
dėmesio susilaukė gyvas "žais
liukas" — pudeliukas Kudlė. 

gis Nausėdas ir Juozas Krišto
laitis. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Bronius Radzevičius, rašy

tojas, mirė spalio 16 d. Vilniuje. 
Buvo gimęs 1940 m. Radvilišky
je, jaunystę praleido Vyžuono-

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪSIŲ STOGUS 

Vi tavo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite 
ARVYDUI KUŠLAI 

TaL — 434-9655 

se, kur 1960 m. baigė vidurinę 
mokyklą. 1970 m. išspausdin
t a s jo pirmasis novelių rinkinys 
"Balsai iš tylos", 1979 m. iš
leistas romanas "Priešaušrio 
vieškeliai", kuriuo jaunas rašy
tojas pasirodė kaip gabus ir su
brendęs menininkas. Mirė tik
ta i 40 metų sulaukęs. Mirties 
priežastis pranešime nenurody
ta . Viename nekrologe apgai
lestaujamas jo išėjimas iš gy
venimo, kaip vieno labai ryškaus 
talento netekimas. 

AUSTRALIJOJE 
— Vyskupas Vincentas Briz-

gys į Sydnėjų atvyksta lapkri
čio 12 d. Visose lietuvių kolo
nijose praves misijas ir daly
vaus Lietuvių dienose, Adelai
dėje. 

— Lietuvos diena Sydnėjaus 
televizijoj buvo spalio 5 d. Vi
są valandą buvo duodamos lie
tuviškos giesmės ir angliškai 
maldos už Lietuvą. Mišias at
našavo kun. P. Butkus, giedojo 
Dainos choras, įžangą ir labai 
gražiai, profesionaliai komenta
rus atliko Danutė Ankienė. Vie
na valanda rengėjams — Catho-
lic Communication Centre — 
kainavo 7,000 dolerių. 

— Sydnėjaus Lietuvių tea t ras 
Atžala lapkričio 9 d. Melbour-
no Lietuvių namuose stato Ted 
Willis pjesę "Ištekėjusią mo
terį". 
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VANDA 

FRANKIENĖ - VAITKEVIČIENE 

PASAKŲ PASAULIS 
Gyvasis nykčiukas. Saulė mo

tulė. Voverė Pūkutė. Cimukas. 
S t r iku t i s Velykis. 

JAV L B Švietimo Tarybos lei
dinys 1980. Viršelis ir iliustra
cijos Ados Kosakaitės. Sutku
vienės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė, 80 pusi. Kaina su 
persiuntimu $3.85-

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, IL 60629 
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Antroji Kr. Donelaičio li tua-j Suaugusiųjų rūbus modelia- < 
vo: Marytė Bemotavičienė, 
Laima Gerulytė-Puzo, Lisa Kos-
manaitė, Regina Krutulytė, Vik- j 

i torija Kučaitė, Violeta Kuše 

rastinių mokyklų madų paroda, 
daugelio žmonių įtempto darfbo 
ir ilgo pasiruošimo rezultatas 
Tautiniuose namuose. Jauki po
pietė, spalio 26-ji skirta malo- j liauskaitė, Nijolė Macėnienė, Re
niai pabendrauti ir paremti kil- j gina Maleckaitė, Gražina PJm-
nų tikslą — lietuviškąjį švie- kūnienė, Jadvyga giiažienė, Ni-

1 Kalbės tų sričių žinovai - advo
katai. 

Iš New Yorko atvykęs d r. Jo
nas Bilėnas ilgesniame pra
nešime plačiau palietė simpoziu
me numatytą griežtųjų mokslų, 
technologijos ar architektūros te
mas, mokslinės programos apim
tį bei lietuvių išeivių įnašą į 
mokslą ir kūrybą. 

Mokslinės programos komiteto 
narės Inos Užgirienės raštu pa
ruoštą pranešimą apie simpoziu
mo humanitarinių, socialinių 
mokslų programą perskaitė J. Iva
nauskas. 

Apie muzikos bei menotyros 
simpoziumo programa trumpai 
kalbėjo Leonardas J. Šimutis. Šios 
sritys šį kartą taip pat bus pla
čiau atstovaujamos. 

Dr. Tomas Remeikis ir Jonas 
Dainauskas iškėlė visą eilę prob
lemų, ypač lituanistikos srityje, 
kurios turėtų būti simpoziume 
nuodugniai apsvarstytos. Kalbėto
jai išryškino lituanistinės kated
ros įsteigimo svarbumą, lietuvių 
mokslininkų išeivijoje vardyno 
paruošimą, archyvų klausimą ir 
k t 

Po trumpu diskusijų vakaronei 
vadovavęs inž. Juozas Rimkevi
čius visiems padėkojo už daly
vavimą vakaronėje. Simpoziumas 
įvyks 1981 m. lapkričio 25-28 die
nomis. Chicagoje šis įvykis bū
siąs vienas iš svarbiausiųjų. 

timą. 
Per pustrečios valandos daug 

jolė Vengrienė, Albertas Vala
vičius, Marius Bernotavičius. 

gražių modelių ir rūbų praslin- J Vaikų rūbelius modeliavo: Gitą 
ko, pravingiavo, netgi čiuožte | Gilvydaitė, Vita Pūdymaitė, Sc-
pračiuožė (su ratukų pažiūžo-1 na Radzevičiūtė, Gailė Saba-
mis) parketo grindimis ir minkš- liauskaitė, Jolanta Salytė, Ele-
tais raudonais kilimais. Kiek
vieną modeliuojamą rūbą poe
tiškai apibūdino parodos 
mentatorė Regina Kučienė, 0 | 
specialiai parinkta ir pri taikyta Į baliauskas 
muzika palydėjo Marius Berno- ' 
tavičius. Parodos žaismingas, 
gyvas ritmas gerai atitiko jau
natviškam modeliuotojų tipui, 
nors kai kuriems "rimtesniems" 
rūbams, ypač eilutėms mode
liuoti, gal būtų, paįvairinimui, 
tikusi ir klasikinio tipo mu- | 
zika. 

Iš Kosmanų "Lee" parduotu-Į 

nutė Tijūnelytė, Lina Viržintai-
tė, Lidija Viržintaitė, Linas 

ko- Bendroaitis, Dalbas Gilvydis, 
Marius Polikaitis, Viktoras Sa-

Muziką paruošė ir modeliavi
mą koordinavo Marytė Bemota
vičienė. Stalams gėles dovanojo 
Vincės F1owers. Visapusiškai 
pasisekusią madų parodą sklan
džiai tvarkė ir pravedė Raminta 
Marchertienė, Alė Steponavičie
nė, ir mokyklos tėvų komitetas. 

Ritonė Radailfenė 

Juozas Grybauskas, St. Anthony taupymo ir skolinimo bendrovės Va
clovas, Lietuvių Fondo vajaus pokylyje, įteikia 1000 dol. Iš k.: Valdybos 
pirm. dr. G. Balukas, renginių vadovė M. Rėmienė (priima čekį), J. Gry
bauskas, adv. P. Zumbakis, Tarybos pirm. dr. A. Razma, ir Tarybos narys 
dr. F. Kaunas. Nuotr. V. Jasnevičiaus 

Dalis svečių prie garbes staio kun. J. BoreviCiaus 75 metų amžiaus sukak
ties minėjime Jaunimo centre. I* k.: kun. Br. Markaitis, SA. sol. M. Morn-
kienė, kun J. Borevičius. Lietuvos gen konsule J. Dautvardienė. (Aprašymas 

Jurgis Janulaitis | paskelbi- ,paik> 28 d "Drauge"} ftoxXr. P MaletM 
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| S P A U D O S BARUOSE j 
A T S I M I N I M A I s 

s i 
Z Pirmoje dalyje — Darbas "Sandaros" redakcijoje k f 
I kiti įsipareigojimai. 
i Antroje dalyje — Lietuvių organizacijos ir jų veikla 
Į Amerikoje, 
: Trečioje dalyje — Marąuette Parko Lietuvių kolonija, 

1 Ketvirtoje dalyje — Kelionės {spūdžiai ir JAV į trečią 
^ Šimtmeti žengiant. 

E Chicagos Lietuvių Li tera tūros Draugijos leidiny. 

| Spaudė Morkūno spaustuvė. 216 pusi. Kieti viršeliai 

f Kaina su persiuntimu $7.85- Užsakymus siųsti: 

= DRAUGAS, Jf5$5 W. 6$rd St., Chicago, IL 60629 
~ Ulinois gyv. dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 
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