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Vilniaus universiteto 
400 metų renginiai 

/. JTažruziris 
STUDENTŲ EISENA — 

KARNAVALAS /R GEGUŽINĖ 
(Tęsinys) 

Įspūdinga buvo eisena! Eisena 
— karnavalas ir gegužinė buvo 
pati ryškiausia, pati reikšmin
giausia programos dalis iš visu 
renginiu! Kas dalyvavo ir ste
bėjo, tam ilgai išliks didžiulis ir 
geras įspūdis. Ir tai įvyko daugiau 
sia pačių studentu iniciatyva, 
dėka jų išradingumo ir nusitei 
kimo. Žodžiu, gražiai pasirodė 
studentai! 

Bendrą nuotaiką bandė suga
dinti Vingio parke, pradedant ge 
gužinę, oficialūs asmenys (be
rods prorektorius Bikelis ir Ra-
nas), prabildami rusiškai. 
Bet tuoj studentų ir publikos bu I J J J J Į ! ~ m m 2 
vo nušvilpti, neleista buvo ru- Į B g t k a s b a i m i n o s i ) k a d 

Sovietų divizijos 
parengtos žygiui 

Unija įspėjo darbininkus nestreikuoti 
žį ir prasmę. Už tai publika tik
rai dėkinga! 

STUDENTŲ KONCERTAS 
SPORTO RŪMUOSE 

(rugsėjo 22) 
Studentai savo šventę pratęsė 

kitos dienos vakare, pasirodyda-
mi meno srityje. 

Be abejo, studentų šventinė 
koncerto programa buvo suderin 
ta su "ideologine sekcija]', apro- j Stkmaiieai v i s a Kremiįaus "grietinėle 
buota. Joje turėjo atsispindėti ir j dįją tTi]U dienų vizito, 
"politinis — idėjinis lygis". Bet 
programoje buvo nemažai ir neu
tralių bei lietuviškų dalykų. 

Sporto rūmai — uždara patai 
i pa. Cia žymiai lengviau kontro-
Į liuoti publiką, jau nekalbant anie 
į atlikėjus, ypač kai tiek daug "kon 
trolierių", matyti eisenos — kar-

susirinko Maskvos aerodrome išlydėti Leonido Brežnevo, vykstančio į In-

siškai kalbėti 
Gegužinėje keistai atrodė ir 

"gali 
kažkas įvykti" apsiriko. Bent tuo 
požiūriu 

Teismas primena 
teatro spektaklį 

Teisiami galią praradę partijos vadai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris sekmadienį turėjo kelis 
posėdžius su Nacionalinio saugu
mo taryba, su Kongreso vadais. 
Karinės žvalgybos žiniomis, so
vietų karinės jėgos jau baigė pa
sirengimus žygiui į Lenkiją. Pa
greitintas atsarginių šaukimas, 
daugiau divizijų pajudėjo į Va
karus. Panašūs pasirengimai bai
giami Rytų Vokietijoje ir Čeko
slovakijoje. 

Baltųjų Rūmų kalbėtojai pa
brėžė, kad Amerikos planuose ne
pramatomas karinis įsikišimas, 
jei sovietai pradėtų žygį į Lenki
ją 

džiai, po kurių paskelbtas atsi
šaukimas į darbininkus. Jie ragi
nami laikytis šaltai, vieningai. 
"Solidarumas" neplanuoja jokių 
streikų, nemano trukdyti pra
monės gamybai. Atsišaukimas, pa 
skelbtas "Zycie Warszawy", ragi 
no lenkus visoje šalyje parodyti 
valdžios sunkumų supratimą, 
duoti naujai vyriausybei laiko 
susitvarkyti. Atsišaukime sako
ma, kad atėjo laikas ieškoti is
torinio kompromiso, įsteigti "di 
džiąją koaliciją", kurioje nepriklau 
somos unijos, komunistų partija 
ir katalikų Bažnyčia dirbtų kar 
tu naujoje bendradarbiavimo 

ta tnrėin iralvoip Pet- - Pelnas. — Dešimties aukštų šimts gynybos advokatų sėdi 
toks momentas: viena viešnia iš | Icevičlus su Mikalausku... Studen < KiniJOS komunistų teisme buvęs kampe sales, toli nuo savo gma-
Chicagos, užsimiršusi, kad ji ne i t a i i r „ublika ir Čia norėjo pra ! Part ii°s vicepirmininkas Wang mųjų. Nė vienas iigi šiol neta-
laisvafame oasaulvie. nriėio orie! ! L \ / l x L ^ o l c,™ L L I Hongvven prisipažino kaltu, apj rė žodžio, nepareiškė protesto, "a: Kuomintango grupei Rinki- „nes jėgos. 

Brandt buvęs V. Vokietijos kanc 
• Sekmadienį veteranų orga I leris, pareiškė įsitikinimą, kad so 

nizacijos paminėjo japonų užpuo', vietų kariuomenė nepradės inva 
limo Pearl Harbour 39 metų su- zjjos į Lenkiją. Tačiau, jo numo 

CBS televizijoje, "Face the Na I eroje, 
tion" programoje kalbėjęs Willyj ''Solidarumo" centro žodyje sa 

kaktį. 
— Taivano parlamento rinki

mai davė aiškią pergalę valdan-

ne, Lenkija gali paskelbti "bend
rus manevrus", kuriuose bus pa
kviestos dalyvauti ir Sovietų ka-

68 nuoš. 

(Bus daugiau) 

laisvajame pasaulyje, priėjo prie t t i t a p a č i a d v a s i a s a v o ŠVentę, į » ° n 8 * - - - * i _ T. 
mikrofono ir paprašė, kad atlik- k a i i r įgužinėie ! g a i I e ] 0 s a v o d a r b u s - A " ^ 1 3 " tas; Tik Jiango advokatas buvo gavęs Į m u o s e dalyvavo apie 
*.. :..: « T — J i _SA«ja" \zr*s_ I I • \ i pats Wang, kuris iš dešimties kai į balsą ir pareiškė, kad jo klientas Į taivaniečių. 

| tinamųjų yra jauniausias, vos! prisipažino kaltu, todėl vertas pa j — Arabų valstybės vėl šaukia 
47 m. liudijo prieš kitus kaltina-; sigailėjimo. į konferenciją sausio 24 d. Saudi 
muosius. Už tokį kolaboravimą I Kaltinamoje išvadoje šio teis j Arabijoje. 
jis. matyt, tikisi mažesnės baus- mo organizatoriai visiškai nemi- į — Būsimojo prezidento Rea-
mės. Užsienio stebėtojai neabe-Į ni ilgamečio Kinijos diktatoriaus j gano sudaryta komisija žvalgybos 

tų jai "Jurgeli, meistreli". Maž
daug ji taip sakė: "Aš noriu, kad ! 
man ši daina liktų kaip prisimi- Į 
nimas, grįžus į Chicagą". Bet jos į 
noras nebuvo patenkintas. Ar j 
tik nesutrukdė baimė (žinoma, į 
ne studentų), kad tokia apolitiš i 

Demokratai puola 
dar nepaskirta Haigą 
Washingtonas. — Demokratų joja, kad šis seniai rengtas ir iš-j Mao Tse Tungo, 'kuris "Kultūri-į reikalams, vadovaujama rn.v', lai

ka daina gali gegužinę pakreipti į partijos va(*ai pradėjo kampam . garsintas teismas yra "sąskaitų j nės revoliucijos" įkarštyje pareis Į vyno sekretoriaus WiIIiam Mid-
" . . . . , i \-y nrioZ n u m a t o m a vaKtvhėc 'ifk i <-,,..«J;., A;;*..,.,." T-^-j;*^^ V......._ ! i •_ « v •_ *:l. -» _ »_~ " ! J J—f~ ~~h^.~>nr*A-,,^in «»f-^»-_ 

vieton Aleksandrą 
dar lietuviškesne linkme, kad 
gali ir užsienio lietuviai įsimai- i retonaus 
syti su savo sentimentais į atli- į Haig, buvusi Nato kariuomenes 
kėjų tarpą ir dar labiau padir-! vyriausią vadą. Senate - - - ' 
ginti studentų emocijas? 

ą prieš numatomą valstybės sek; suvedinėjimas", kerštas būvu 

Baigdami pastabas apie šven- į 
tę: eiseną —karnavalą ir gegu-' 
žinę, turime pridurti, kad viskas I 
praėjo gražiai, kad nebuvo girtų, \ 
nors teko vėlokai grįžti iš geguži- J 
nės. Ir šiuo atžvilgiu studentai j 
mokėjo pabrėžti savo šventės gro- į 

u. Į 

Žydai supyko 
ant sen. Percy 

Washmgtonas. — Amerikos 
žydų organizacijos stipriai reaga 
vo į žinias, kad senatorius Char 
les Percy, būdamas Maskvoje, pa
reiškė sovietų vadams, kad jis 
pritaria Palestinos valstybės įstei 
gimui. Tokiai valstybei turėtų 
vadovauti Palestinos Laisvini
mo organizacija ir jos vadas Yas-
ser Arafat. 

Žinia apie šitą sen. Percy pa
reiškimą atėjo per JAV ambasa
dą Maskvoje, kuri normaliais ka
nalais pranešė apie senatoriaus 
pokalbius su Kremliaus vadais 
Valstybės departamentui. Sis kai 
kurias pokalbių vietas atidengė 
"New York Times" laikraščiui. 

Rabinas Alexander Schindler, 
kuris yra Amerikos Hebrajų Kon 
gregacijų sąjungos pirmininkas, 
pasiuntė telegramą būsimajam 
prezidentui Ronaldui Reaganui, 
ragindamas jį atsimesti nuo sen. 
Percy kuris bus Senato užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
pareiškimų ir patvirtinti, kad 
Amerika niekad nesiderės su tero 
ristais ir neleis jiems steigti Pa
lestinos valstybės. 

Amerikiečių Žydų komiteto 
pirm. Maynard Wisher pareiškė 
viltį, kad senatoriaus Percy nuo
monei nepritaria JAV vyriausybė 
nei senatas, nei Amerikos žmonės. 

Sen. Charles Percy pareiškė, 
kad, ką jis Maskvoje kalbėjo, bu
vo jo vieno, asmeninė nuomonė, 
jis nebuvęs jokių asmenų ar par
tijos atstovas. 

vadas Robert Byrd pareiškė šeš
tadienį, kad generolo Haigo no-

šiems valdžios pareigūnams. 
"Kultūrinės revoliucijos" metu 
įvairių ekscesų aukomis tapo 
daugiau kaip 727,000 žmonių, iš 
kurių apie 34 tūkstančiai kinų 

kė: "Kaip tik aš esu tas žmogus, [ dendorfo, 
į kuris užvirė visą šią košę' 

tija bando išgelbėti gerą Mao 
vardą, nors jis buvo visų partijos 
nusikaltimų įkvėpėjas. 

minavimas sukeltų daug kritikos,: « n e t m i r ė" . Pats dabartinis vice-
nes jis įveltas į Watergate bylą,; premjeras Dengas pripažino, kad 
artimai bendradarbiavo su prez. j t o s "revoliucijos" aukomis tapo 
Nixonu ir buvo Baltųjų Rūmų. ](X) milijonų žmonių. Dabarti-
štabc viršininku prez. Fordo lai į njaį Kinijos partijos vadai visi bu 
kais. j vo paliesti tos revoliucijos. Neat-

Būsimojo prez. Reagano patą-į sįtiktinai ir dabartinio 35 asme-
rėjas Rchar Allen pareiškė sek- n ų teismo nariai yra. buvę revo-
madienį, kad Haigas būtų senato į lju cijo s aukomis. Iš dešimties 
lengvai patvirtintas valstybės de- j kaltinamųjų — devyni buvę Ki-
partamento galva, jei Reaganas! n ; j o s komunistų partijos centro 

Brežnevas Indijoj 

jį nuommuotų toms pareigoms. 

Kinija ragina 
lenkus gintis 

Pekinas. — Kinijos žinių agen
tūra paskelbė, jog sovietai pasi
rengę intervencijai į I-enki ją. Pa 
dėtis esanti labai pavojinga. Af
ganistanas ir Čekoslovakija geri 
pavyzdžiai, kaip Kremliaus hege-
monistai naudoja nuogą jėgą, jei 
jiems atrodo, kad kaimynai vysto 
si ne taip, kaip jiems patinka, ra-

rekomenduoja refor-
Par- j muoti žvalgybos agentūrą ir duo 

ti jai daugiau lėšų ir galių. 
— Irane vyriausias teisėjas aja 

tola Kbalkhali paskelbė parla
mente, kad jis pasitraukia iš pa
reigų dėl kritikos. Kaip žinoma, 
prezidentas Baru Sadras kritikavo 

New Delhi. — Vakar sovietų | teismui I, pilnus kalėjimus, saky-
prezidentas Leonidas Brežnevas j damas, kad dabartinė ieisingu-
atvvko oficialaus trijų dienų vi-j mo sistema nesiskiria nuo šacho 
zito į Indiją. Su juo atvažiavo apie į laikų. Ypač daug triukšmo suke-
200 įvairių pareigūnų. Spėjama, j lė žinios, kad Irano kalėjimuose 
kad bus pabrėžti abiejų valstybių į žmonės kankinami. Khaikhali už 
draugiški ryšiai. Brežnevas bandy-j sieniuose vadinamas "koriku", 
siąs patraukti Indiją dar arčiau į — Armijos štabo viršininkas 
į socialistinių valstybių stovyklą,! Edward Meyer pareiškė, kad JAV 

, patarsiąs dar aiškiau pasisakyti I kariuomenei paversti modernia 
Dabartiniai partijos vadai, kerį prieš Kinijos politiką ir spausiąs! karo mašina reikės išleisti 40 bil. 

šydami buvusiems vadams, ban į paremti sovietų politiką Afganis-! dol., beveik 1 
do pademonstruoti pasauliui, kad \ tane. 
teismas — legalus procesas, tei-j «. «- • <-i i « 

Padėtis Salvadore 

komiteto politinio biuro nariai. 

siamieji teisiami ne uz savo po
litiką", bet už krimnalinius nu
sikaltimus. Stebėtojams šis teis
mas primena teatro spektaklį, ku 
rio veikėjai net savo rolių nėra 
atmintinai išmokę. Kaltintojai 
skaito kaltinimus iš lapų, taip 
pat ir liudininkai. Pats teismas 

o kinų agentūra. Pasaulis turėtų i turėjo dvi repeticijas, kurios buvo 
atidžiai stebėti, kas vyksta prie'; f|lrnuojamos. Sakoma, kad dabar 
Lenkijos sienų. Visi lenkai turė
tų vieningai pasipriešinti rusų 
invazijai. Varšuva 1980 m. nėra 
tas pats, kas 1968 m. buvo Pra-
ga, tvirtina Kinijos agentūra. 

Amerikos unijų 
dovana lenkams 

VVashingtonas. — A.inerikos 
profesinių sąjungų federacija 
AFL — CIO nupirko ir pasiuntė 
j Lenkiją, naujosios unijų gru
pės "Solidarumo" vadams, nau
ją spausdinimo mašiną. Sią dova 
ną kritikavo valstybės departa
mentas, Amerikos unijų federa
cijos vadovybę pikui puolė Len
kijos ir Sovietų Sąjungos spauda. 
Valstybės sekretorius Muskie pa
reiškė, kad Amerikos unijų ren
kamos lenkams aukos ir įvairios 
dovanos provokuoja sovietus ir 
leidžia jiems kaltinti Ameriką ki 
šimusi į Lenkijos reikalus. Unijų 

! centro pareigūnas 

tinis politbiuras žiūrėjo tų repe 
ticijų filmo ir darė pakeitimus. 
Kasdien teismo eiga rodoma Pe
kino televizijoje. Nerežisuoti tik 
kaltinamųjų pareiškimai, todėl 
praėjusią savaitę įvyko taip, kad 
Kinijos žinių agentūra pranešė 
vienaip apie Mao Tse Tungo naš 
lės pareiškimus teisme, televizija 
davė visai kitą pareiškimų teks
tą, o "Liaudies Balse" buvo iš
spausdinta trečia versija. 

Užsienio korespondentai paty
rę iš kinų, kad ir jie supranta. 
jog čia ne teismas, bet grumtynės 
dėl valdžios tarp dviejų partijos 
grupių. 

Teisme iki šiol nebuvo liudi
ninkų už kaltinamuosius. De-

paklausė, ar valstybės departa
mentas rimtai galvoja, kad sovie
tai puls Lenkiją, nes AFL — CIO 
padovanojo lenkams spausdini-

Tom Karsh mo mašiną? 

Slavadoras. — Iš valdančios 
Salvadoro penkių asmenų chun 
tos pasitraukė pulk. Adolfo Ar
noldo Majano, kairiųjų partijų 
užtarėjas, liberaliausias valdžios 
narys. Nužudžius Salvadore ke
turias amerikietes, JAV sustabdė 
Salvadorui teikiamą ekonominę 
ir karinę paramą. Buvo planuo
ta išsiųsti 75 sunkvežimius, še
šis helikopterius, uniformų ka
riuomenei, 100 minosvaidžių, 

• Sal « * i.i : : 

gu dabar planuojama. 
— Tanzanijoje nukritus lėktų 

vui, užsimušė 10 Jungtinių Tau 
tų tarnautojų, jų tarpe vienas 
amerikietis. 

— Sovietų spauda kritikuoja 
Tarptautinio Valiutos fondo nu
tarimą suteikti Pakistanui didelę 
ekonominę paramą. "Pravda" 
rašo, kad Pakistaną naudoja Ki
nija ir Amerika savo planams. 

JAV žvalgybos žiniomis, Len
kijoje ypač bijoma gruodžio 16 d., 
nes tai yra metinės nuo 1970 me
tų darbininkų sukilimo Gdans-

i ke. 
Pentagono pareigūnas admiro 

las Daniel Murphy patvirtino 
spaudai, kad sovietų karinės jė
gos užbaigė pasiruošimus ir yra 
parengtos pradėti žygį. 

Vakar sovietų žinių agentūra 
"Tass" paskelbė straipsnį apie 
Lenkijoje veikiančias antisocialis 
tinęs, kontrrevoliucines jėgas, ku 
rios veikia prisidengusios įvairių 
reformų siekiančių organizaci
jų skraiste. Lenkijos kariuome
nės laikraštis įspėjo nepriklau
somų unijų veikėjus neperženg
ti ribų, nepiktnaudoti savo galios, 
nestatyti valstybės į pavojų. 

Užsienio stebėtojai, svarstyda
mi rusų invazijos pavojų, klau
sia, kaip tokiu atveju laikytųsi 
Lenkijos kariuomenė. Nuo to 
priklausytų intervencijos apim 
tis. 

Lenkijos darbininkų unijų cen 
tras įspėjo skyrius vengti neoficia 
lių streikų, darbo sustabdymų, 
neatsakingų reikalavimų vyriau 
sybei, nes to reikalauja tėvynės 
gerovė. Šeštadienį Varšuvoje įvy
ko naujosios unijos vadų posė-

koma, kad neoficialūs, be centro 
leidimo, be koordinavimo orga
nizuojami streikai dabartiniuose 
įtempimuose kenkia unijos inte
resams. "Nešdami atsakomybę 
dėl tėvynės ir dėl mūsų organi
zacijos gerovės, mes įspėjame ne
ruošti neatsakingų streikų", bai 
giamas profesinių sąjungų cent
ro pareiškimas. 

— Misijonieriai iš Ugandos 
paskelbė, kad ten įvyko žmonių 
skerdynės tose apylinkėse, kur bu 
vo įsiveržę buv. prezidento Ami-

— Prancūzijon atvyko Japoni į n o šalininkai. Juos išvijusi Ugan 

nenustatytą kiekį amunicijos 
vadoro valdžios sluoksniai para; 
mos sulaikymą pavadino: "Baus 
me prieš teismą". 

Portugalu rinkimai 
Lisabona. — Portugalijoje sek 

madienį buvo perrinktas dabartį 
nis prezidentas Antonio Ramalho 

jos užsienio reikalų ministeris 
Ito. kuris aplankys dar Belgiją, 
Britaniją, Vak. Vokietiją ir Olan-

nės 
| prekybos klausimai 

— Buvęs JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrew Young 
atvyko į Alžirą, kur susitiks su 
vyriausybės nariais ir su Alžiro 
renramais Vakarinės Sacharos 
"polisario" kovotojų vadais. 
' — Izraelio okupuotose arabų 
Vakarinio kranto vietovėse su-

dos kariuomenė, padedama Tan
zanijos dalinių, nužudė apie 
2,000 žmonių. 

Eanes, remiamas socialistinių | stiprėjo arabų demonstracijos, pa 
grupių ir komunistų partijos. 
Rinkimai įvyko vos keturios die
nos po nelaimingos premjero Sa 
Cameiro mirties lėktuvo nelai
mėje. Vakar atsistatydino vyriau 
sybė, tačiau prezidentas vėl pa-
kv'etė koaliciją sudaryti naują! 
kabinetą. Koalicijoje yra trys par 
tijos: centro partija, socialdemo
kratai ir monarchistai. Koalicija 
parlamente turi devynių vietų 
daugumą. 

sipriešinimas okupacinei valdžiai. 
— Netoli New Yorko, VVhite 

Plains viešbutyje kilo gaisras, žu
vo 26 salėje posėdžiavę biznieriai. 
Apie 40 žmonių gydomi ligoni
nėje. 

— Somalijos prezidents, ko 
mentuodamas Etiopijos diktato
riaus vizitą Kenijoje, na reiškė, kad 
Etiopija ir Kenija planuojančios 
pulti Somaliją ir išžudyti somalie 
čius. 

Lenkijos Moczar 
- senas komunistas 
Varšuva. — Naujasis Lenkijos 

komunistų vadas Kania vėl su
grąžino į partijos vadovybę seną 
komunistą, buvusį lenkų parti
zanų vadą Mieczyslavv Moczar, 
kuris populiarus lenkų masėse. 
Dabartiniame partijos centro ko 
mitete jis yra vienintelis, kuris bu 
vo pačiame pirmaiame komitete 
1948 m. 

Moczar, gimęs Lodzėje 1913 
m. gruodžio 25 d., gimė kaip Mi
kolai Demko, vėliau pakeitė pa

vardę. Jis buvo Lodzės tekstilės dar 
bininkas ir jau 1937 m. įstojo į 
komunistų partiją. Už streikų or 
ganizavimą du metus praleido 
kalėjime. Vokiečių okupacijos 
metais jis vadovavo pogrindžio 
partizanams Varšuvoje, Liubli 
ne ir Kielce. Už tai jis 1946 m. 
gavo generolo laipsnį. Vėliau jis 
buvo Lodzės miesto saugumo vir
šininkas, o 1964 m. tapo vidaus 
reikalų ministeriu, tačiau prisi
dėjo prie Gomulkos nuvertino, 
o vėliau kritikavo ir Giereką. 

Lapkričio 19 d. Varšuvoje pasi
baigė karo veteranų, buvusių 
partizanų organizacijos suvažia 
vimas, išrinkęs Moczarą savo 
pirmininku. Jis pabrėžė, kad svar 
blausias uždavinys — išvesti šalį 
iš sudėtingos padėties, konsoli
duoti visas politines jėgas, pasiek 
ti ekonominį stabilumą, atkurti 
normalų darbo ritmą. Moczaras 
pabrėžė: "Mūsų šalyje yra anti-
socialistinių jėgų, kurių neatsa 
kingi veiksmai gali pastūmėti 
Lenkiją į nacionalinę katastrofą. 
Šiandien mes visiems tiems, ku
rie norėtų išgauti sau politinės 
naudos iš Lenkijos krizės ir pa
kirsti draugystę su Sovietų Są
junga, sakoma: to nesitikėkite, tai 
jums nepavyks". 

Sovietų Sąjungos kariuomenes Stabo 
viršininkas maršalas Nikolai Ogarkov, 
63 m. Jis laikomas pagrindiniu kan
didatu paveldėti gynybos ministerio 
mari&lo Ustinovo vietą. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 9 d.: Restitutas, Le
okadija, Vakaris, Irutė. 

Gruodžio 10 d.: Melkijadas, 
Eulalija, Eidimantas, Urna. 

Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, gali lyti, šalčiau, 
temperatūra dieną 40 1., naktį 
20 laipsnių. 
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JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

STRĖNŲ APSAUGA 
Nuolat sveikai elkimės — tik 

tada sveikų strėnų tikėkimės! 
M e d i c i n i š k a s r a g i n i m a s 

Sve ika t a n e a t e i n a p a t i 
savaime. Reikia sutelkti daug 
pastangų, kad galėtum per 
gyvenimą sveikesniu keliu žy
giuoti. Nėra kitaip, norint 
sveikas s t rėnas turėti. 

Skausmingas s t rėnas (low 
back pain) turintieji turi keisti 
savo gyvenimo būdą, jei nori
m a p a l e n g v i n t i s t r ėnose 
skausmus. Sunkų fizini darbą 
dirbančiajam tai sunkiau pa
siekti negu lengviau užsi-
imančiajam. Vienok, prisilai
kydamas paprastų taisyklių, 
žmogus gali daugelį darbų 
dirbti visai nejausdamas strė
nose skausmų. Svarbiausia 
yra neatsisakyti kai kurių 
darbų, bet juos saugiai atlikti. 

Pagrindinis s t rėnas apsau
gantis darbas yra strėnų prie-
šakin išlenkimo (lordosis) 
sumažinimas. Reikia užsiimti 
tokiais darbais, kad mažėtų 
minėtas strėnkaulių (stuburo) 
išlenkimas. Darbas, kuris di
dina strėninės dalies stuburo 
priešakin išlenkimą, kitaip 
sakant, lordozę, sukelia strėn
kaulių, tos stuburo dalies raiš
čių (ligaments), pagalvėlių 
(discs) ir sąnarių pertempimą. 
Tas minėtų dalių pertem
pimas sukelia skausmus strė
nose. Štai kaip reikia atlikti 
kasdieninius darbus, išven
giant strėnose skausmų. 

T a i s y k l i n g a s s ė d ė j i m a s 
Sėdėjimas, priešingai dau

gelio žmonių manymui, yra 
strėnose įtampą sukelianti 
žmogaus padėtis. Sėdėdamas, 
žmogus daug daugiau nuvar
gina strėnas, negu per tokį pat 
laiką jam stovint ar vaikščio
jant. 

S tuburkau l ių paga lvė l ių 
(diskų) spaudimo tyrimai ro
do, kad pusantro karto dau
giau vargsta strėnos sėdint, 
negu stovint. Net šešis kartus 
daugiau vargsta strėnos žmo
gui sėdint, negu jam gulint. 

Taisyklinga kūno, ypač strė
nų, laikysena gali pašalinti 
strėnų nuovargį žmogui sė
dint. Štai kaip reikia sėdėti 
idant nenuvargintum strėnų. 
Sėdėti reikia an t tokios kėdės, 
kurios atlošas yra tiesus. Rei
kia į tą kėdės tiesų nugarai at
remti atlošą spausti savas pir
myn paduotas strėnas. Kėdė 
turi būti nei per aukšta, nei 
per žema: sėdint reikia pėdo
mis plokščiai siekti grindis, o 
keliai turi būti tiek pat iškelti. 
kaip klubo sąnariai . Šitokioje 
padėtyje žmogus savaime pa
kelia savo apat inę kūno dalį 
(pelvis), ištiesina strėnų prie
šakin padavimą (lordozę) ir 
tuo pačiu sumažina strėnų per
tempimą (stress). 

Sėdėjimas vieną koją an t ki
tos padėjus yra taip pat svei
ka kūno padėtis. Mat, vieną 
kelį pakėlus gerokai aukščiau 
klubo sąnario, pasilieka apa
tinė kūno dalis (pelvis) ir tuo 
būdu esti išlyginamas prie
šakinis strėnų padavimas (lor
dozę). Rankų padėjimas irgi 
padeda sumažinti strėnose 
įtampą sėdint a r atsistojant. 
Kai kurie prie stalo dirban
tieji randa strėnose skausmo 
palengvinimą kai jie po ko
jomis pasideda mažą suolelį. 
Tada irgi apatinė kūno dalis 
pasikelia, išsilygina strėnų 
padavimas ir tuomi suma
žinama įtampa. 

Blogiausia padėtis yra sė
dėjimas an t aukštos kėdės. Ta
da kojos makaluojasi be atra
mos, keliai esti žemiau klubo 

sąnarių, o nea t remtos s t rėnos 
pasiduoda į priekį ba lansu i iš
laikyti, tuomi pad id inama lor
dozę ar sukeliami skausma i 
strėnose. 

M i e g o j i m a s 
Miegojimas yra a n t r a žmo

gaus kasdieninė veikla, kuri 
gali labai daug pertempti strė
n a s ir sukelti jose skausmus . 
Labai svarbu miegoti an t kie
to čiužinio (matraco). Dau
gelis fabrikantų apsuka žmo
nių galvas , įpiršdami j iems 
neva sveikus, ortopedinius čiu
žinius. Ats iminkime visi ir 
nesiduokime apgaunami : vien 
čiužinio kietumas y ra svarbus 
dalykas strėnų apsaugoje. Čiu
žinys neturi būt i m inkš t a s 
taip, kad jis pasiduotų stu
buro iš lenkimams. Je i mie
gosi an t minkšto čiužinio, strė
nos dar daugiau išsilenks. 
Tada strėnos i m s daugiau 
skaudėti ir jos sus tyra . Užtai 
būt inai reikia, k a d čiužinys 
būtų taip kietas, kad ištiesin
tų strėnų pi rmyn pas idavimą 
ir suteiktų miegančiam žmo
gui sveiką kūno padėtį . 

Geras čiužinio kietumo išmė
ginimas y r a miegojimas a n t 
grindų, pasi t iesus kilimą, ir 
miegojimas ant čiužinio. Je i 
miegojimas ant grindų y ra 
patogesnis, tai t u r imas čiu
žinys yra per minkš t a s . Ke
liautojai, turį s trėnose skaus
mus , dažnai pastebi, kad j iems 
yra daug geriau miegoti vieš
butyje an t grindų, negu vieš
bučio minkštoje lovoje. Užta i 
kai kurie viešbučiai parūp ina 
lentą po čiužiniu, jei keliau
tojas pareikalauja. 

Labai svarbu miegoti tin
kamoje, sveikoje padėtyje. Ge- §įw 
riausiai miegoti vienoje iš į "' 
dviejų padėčių: a n t nugaros , 
ar an t šono. Kai a t s i r anda 
s taiga strėnose skausmai , gul
kis an t šono, a r a n t nugaros , 
bet tada laikyk kelius, sulenk
tus ant padėtos paga lvės . 

Niekada negulėk an t pilvo -
kniūpsčias. Tokia miegojimo 
padėtis didina į tampą strė
nose. Nė vienas negali mie
goti kniūpsčias, turėjęs strė
nose staigius skausmus . Mat , 
t ada strėnos daugiau p i rmyn 
pasiduoda ir į t ampa jose esti 
d idinama. Tik paplūdimyje 
galima gulėti a n t pilvo. T a d a 
reikia susipilti smėlio krūvą ir 
an t jos pilvu atsigult i . T a d a 
gulėsi sulenktais klubo sąna
riais. Tokia padėt is t iesins 
strėnų išlenkimą ir maž ins 
strėnose skausmus . 

T i e s i a i l a i k y k i s kiek kel ius su lenkęs , kai grėbi, valai dulkes su m a š i n a 
ar g r i n d i s vala i . Kai kūdikį keli, nuleisk užtvarą, sulenk kelius, pri
g l a u s k prie s a v ę s kūdikį t iesiai s trėnas laikydama. 

N e t e i s i n g a i ke l iami da ikta i per juosmenį susilenkus. Te i s ingas 
k ė l i m a s y r a pritūpus. 

S v e i k a i gu l in t a n t šono kelius la ikant sulenktus. Ant nugaros gulint 
s u l e n k t i keliai pri laikomi padėtos po keliais pagalvės. 

% 

Teisingas sėdėjimas stuburą tiesiai prie kėdės atlošo laikant, rankas 
padėjus, pėdas ant grindų laikant. Koją ant kojos padėjus irgi strė
nos saugomos. Taip pat ir po kojomis pakilimą padėjus strėnos ilsisi. 

a tmin t ina i 
iuž-

K i l n o j i m a s 
Daiktų kilnojimas yra daž

n a s kiekvieno mūsų užsiėmi
mas . J i s yra pavoj ingas strė
noms. Todėl būkime visą laiką 
labai a t sargūs su daiktų kil
nojimu. Žinokime, kaip svei
kai mes galime daiktus kil
noti, idan t strėnose skausmų 
nesukėlus. Kuo sunkesnį daik
tą keli, tuo didesnis esti strė
noms pavojus. Vienas k a r t a s 
gali nemeluoti. Tik po vieno 
nesveiko pakėlimo pras ideda 
dideli žmogui varga i . Daug ge
riau tokio nemalonumo iš
vengti, negu per apsileidimą 
didelin va rgan įpulti. Už ta i 
visi lietuviai a t s iminkime, 
kad, net žąsies p lunksną nuo 
grindų keldamas, gali su
gadinti s t rėnas , jei nesveikai 
lenksies tos p lunksnos pakel
ti. 

Už tai visi a t s iminkime šią 
kėlimo tiesą: jei keli ką nors , 
kas randas i žemiau juos
mens, keliai turi būti SU-
Lenkti keliant, s t rėnos lai
komos T I E S I A I ir p i l vo 
r aumenys turi būti ĮTEMPTI . 
Tą trejopą padėtį dar šian

dien kiekvienas 
i šmokime ir niei 
mirškime. 

J e i nesveikai kelsime, jei 
kelsime prer juosmenį pasi
lenkę, t ada į tampą strėnose 
padid ins ime gerokai, palygi
n u s su kėlimu tiesiai s tovint 
a r pr i tūpus. O kai keliame su
lenkus kelius ir s t rėnas tiesiai 
l a ikan t , svorio centras yra stu
buro tiesumoje, o s tuburas re
mias i an t kojų. Keliamą daik
tą laikyk art i savo kūno, leisk 
kojoms daiktą kelti, į tempiant 
kelius. Tuo būdu strėnos neįsi
t empia ir jose skausmai esti 
maž inami . Į tempiant pilvo 
r aumen i s , pakel iama apat inė 
kūno dalis (pelvis). Tuo būdu 
s u m a ž i n a m a s pirmyn strėnų 
p a d a v i m a s (lordozė) ir jose 
į t a m p a . 

S v e i k a s d a r b a v i m a s i s 
Yra tokių darbų, kuriuos dir

b a n t yra galimybė sukelti ar 
padid in t i strėnose skausmus. 
Sakys im, toks darbas , kur rei
kia ilgai sėdėti, gali sukelti 
s t rėnose skausmus . Už tai 
bū t ina i reikia sveikai sėdė i: 
t iesiai atremti s t rėnas sėdint, 
kel ius reikia laikyti aukščiau 
klubo sąnarių. Dažnai nau
d i n g a s suolelis po kojomis, 
n o r s vieną koją reikia laikyti 
a n t suolelio po stalu. Nepa
m i r š k k a s t r y s k e t v i r t y s 

valandos (tai yra kas 45 mi
nutės) pertraukti ilgą sėdė
jimą ir eiti bent trumpai pasi
vaikščiot i . Jei n e g a l i m a 
kitaip, dėkis einąs išvietėn. 

Valant dulkes nuo grindų su 
mašina, plaunant grindis a r 
lauke grėbiant lapus, vyksta 

strėnų įsitempimas, nes strė
nos esti tuo metu sulenktos. 
Tokius darbus geriausiai dirb
ti penkiolika minučių be per
traukos. Kiek pasilsėjus, vėl 
galima toliau darbuotis. Vi
sada reikia laikyti abu ar bent 
vieną kelį kiek sulenktą, o 
strėnas tiesiai, tokius darbus 
dirbant. Visada priversk savo 
pilvo raumenis įsitempti ke
letą kartų. Tuo būdu dar dau
giau sumažinsi strėnose įtam
pą-

Jei namuose yra kūdikis, vi
sada nepamiršk jį kelti tai
syklingai, jei nenori susilauk 
ti strėnose skausmų motiną 
labai varginančiu laiku. 

I š v a d a . Lengviau l igos 
išvengti, negu, ją gavus, jos 
atsikratyti. Liga raita atjoja, o 
pėsčia išeina. Šitą gyvenimo 
tiesą kiekvienas prisiminkime 
ir verskime save visada svei
kai elgtis. Nepamirškime da
bar pavojaus strėnoms, kai 
lauke takai ledu apsiklojo. Vie
nas neatsargus žingsnis ir 

žmogus gali p ra ras t i strėnas. 
Ypač pensininkai, būkite la
bai atsargūs. Neikite iš namų, 
blogam orui esan t . J ū s tada 
greičiau peršalsite, s logas gau
site, o jos gali komplikuotis, 
pavirsti plaučių uždegimu. 
Dar galima lengvai kojas, ran
kas susilaužyti, slidžiu taku ei
nant . Nuo dabar visi to ven
kime. Nepamirškime pirštines 
dėvėti. Kiek čia r ag inama , bet 
tik vos k a s deš imtas paklau
so, laiku susitvarko, idan t ne
peršaltų. Daugiau apie tai kitą 
kartą. 

P a s i s k a i t y t i . S tuar t C. 
Belkin, M.D., Back Aches 
Arandel Publishing C o., Inc. 

A L V U D O 
P A R E N G I M A S 
" S O D Y B O J E " 

Lapkričio mėn. 30 d. Alvudo 
"Sodyboje" vyko pažmonys. 
Programą atidarė dr. Jonas 
Adomavičius, kuris vėliau taip 
pa t davė pranešimą apie vita
mino A reikšmę ir jo varto
jimą daržovių pavidalu . 

Be to, buvo ir meninė prog
rama. Alf. Šidagis pagiedojo 
adventui skirtą giesmę ir 
padainavo dvi da inas : "Ant 
kalno mūrai" ir " A n t marių 
krantelio". Kuliešius padek
lamavo pris iminimus "Kūčios 
Lietuvoje" ir paska i t ė eilėraš
tį "Tėvynė a n t kryžiaus". K. 
Kevėža paskai tė eilėraščių iš 
naujo savo kūrybos rinkinio. 

Neatsiliko ir moteriškoji pu
sė. A. Kirvaitytė padainavo 
t r i s d a i n a s : " J u l i j o n u i " , 
"Sudiev, giruže" ir "Nuve
džiau mergelę prie šaltinėlio", 
o mokyt. Karolina Klimavi
čienė paskaitė savo kūrybos 
"Padėka už gerus darbus" . 

Kaip ir visuomet, pažmonio 
metu buvo nemokamai tik
r inamas kraujo spaudimas. Be 
to, visi darbuotojai buvo pa
vaišinti sveiku maistu.Pažmo-
niui baigiant is sugiedota 
"Marija, Marija". 

T R U M P A I 
Lietuvos gynėjų prisimini

mas Sodybos pažmonyje, svei
katos reikalai ir kultūrinė 
programa šį sekmadienį , 2 vai. 
p.p. Visi kviečiami dalyvauti, 
ypač pensininkai . 

"Strėnų apsauga" — 572-toji 
Alvudo radijo paska i ta šį 
šeštadienį, 9 vai . ryto Sofijos 
Barčus radijo Šeimos valan
dos metu. 

B R I T A S A P I E 
S O V I E T U 

A G R E S I J Ą 
E u r o p o s S a u g u m o i r 

bendradarbiavimo konferen
cijoje M a d r i d e Br i t an i jos 
atstovas J o h n Wilberforce 
griežtai reikalavo, kad Sovie
tų Sąjunga a t i t rauktų savo 
ginkluotas pajėgas iš Afganis
tano, grąžindama afganų tau
tai nepriklausomybe ir taip 
sudarydama są lygas laisvai 
išsirinkti tokią vyriausybę, 
kuri atstovautų tautos inte
resam. Savo kalboje priminė, 
kad nuo 1979 metų pradžios 
ligi dabar buvo areštuota apie 
300 žmogaus teisių gynėjų, 
kurie „nusikal to" t ik tuo, kad 
reikalavo vykdyti Helsinkyje 
p a s i r a š y t u s s u s i t a r i m u s . 
„Sovietai pažeidė Helsinkio 
susitarimus ir antireliginiais 
persekiojimais, kurių aukomis 
yra tapę daugelis tikinčiųjų", 
— pažymėjo J o h n Wilber-
force. Pirmadienio vakare 
vakariečių delegacijom Mad
rido konferencijoje buvo pripa
žinta galimybė mažiausia 
vieną mėnesį laiko skirti pasi
sakymam bei liudijimam apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje. 
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*/al. pirm., antr ,'ketv. irpenkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. An t . Rudoko kabinetą pe rėmė 

DR. EDMUND E. CiARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pifmacl. ir ketv. 1-4ir, 
7-9: antrad. irpenkt 10-4 šeštad. 10-3vai 

Te l . of iso ir bu to : OLympic 2 -4159 

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

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

T e l . REliance 5-1811-

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydytojas 

3 9 2 5 West 59 th Street 
Vai.: pirm., ant r . ketv. ir penk't nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDtCAL BUILDING 
3200 W.81st Street 

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

S O P H I E B A R Č U S 
RADTO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos B WO?A 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
peaktadieriio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vaJ. p.p. per tą pačią 
stttj. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
m» 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

T e l e f . 434-2413 
1400 AM 

7159 S. JtAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 

Ofs. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . - B E 3 5893 
Specia lybė Ak iu l igos 

3 9 0 7 West 103 rd Street 
Va landos Dagai susi tar imą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

Valandos pagal susi tar imą 

Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63 rd Street 
Va landos pagal susi tar imą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
. ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įs ta igos ir bu to te i . 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAM7 
OF FAMILY PRACTICE 

1 4 0 7 So. 49 th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. ?R 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specia lybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbe l l Ave. kampas) 
Vai.: pirmad . antrad . ketvirtad. ir penktad. 
3 iki 7 v p. D Tik susitarus. 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą, ą 
' Tel. 372-5222,236-6575" ' 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA ' 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE 

Chicago. III. 50502 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius k 
'Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737 -5149 
Va! paga! susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA. 
2 6 5 6 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso t e i . 776 -2880 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso tel HE 4-2123. namg GI 8-6195 

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

2 4 5 4 West 7 l s t Street . 
Vai pirm., antrad., ketv ir penktad. 2 :5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai • p4rm . antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą 

« < 



Lietuviškasis gyvenimas ir 

AMERIKIETIŠKOJI 
INFLIACIJA 

Vienas pačių rimčiausių 
valstybės kūnui pavojų, be 
abejo, yra vėžys, kuris vadi
nasi infliacija. Šiuo metu JAV-
se (spalio 24 d. paskelbtais duo
menimis) jis auga 12.7 nuoš. 
metiniu greičiu, net kol kas 
nerodydamas sulėtėjimo žy
mių. Jei bendrasis kainų lygis 
ir toliau kiltų tokiu pačiu tem
pu, tai už nepilnų šešerių mete
lių šiandieninis doleris tebūtų 
vertas tik 50 centų. Bet ir šian
dien t as doleris tėra vertas jau 
tik 69 centus 1976 m. dolerio. 
Atseit, kas 1976 m., aplamai 
paėmus, buvo galima nusi
pirkti už dolerį, šių metų gale 
kainuoja jau 1 dol. ir 31 centą. 
Tai vienas smarkiausių inflia
cijos ūgtelėjimų per bet kurį 
ketvertą metų visoje Amerikos 
istorijoje. 

Deja, ekonomistai nėra vi
siškai vienodos nuomonės nei 
dėl infliacijos rūšių, nei dėl jos 
priežasčių, nei dėl geriausių 
būdų su ja kovoti, nors pažiū
rų skirtumai mažesni teorijos 
negu praktikos plotmėje. Bet 
jei nesutaria specialistai, tai ko 
norėti iš "liaudies atstovų" 
politikų ir pačios liaudies, ku
rios gal ir atleistinas nesusi
gaudymas ekonominiais klau
simais sudaro palankią dirvą 
demagogijai bei iliuzijoms. Ta
čiau racionalių žmonių tarpe 
nesutarimo nėra tik vienu klau
simu, būtent, kad infliacija, 
siaučianti dvigubo skaitmens 
nuošimčiu, yra didelė grėsmė 
tiek ūkiniam, tiek ir sociali
n i a m k r a š t o g y v e n i 
mui. Būdama meili spekulia
cijai bei šva is tymuis i , o 
atšiauri darbui bei taupumui, 
laiku nepažabota infliacija 
skatina blogą ir iškreiptą eko
nominių resursų išnaudojimą 
ir veda prie visiško ekono
minės pažangos sustojimo. 
Tuo pačiu valstybės nesu
gebėjimas piliečiams garan
tuoti pastovios valiutos kerta 
pagrindą socialiniam bend
radarbiavimui bei pasitikė
jimui, tarpusavyje supiudo ats
kiras visuomenines grupes ir 
at ima daugelį paskatų žmo
nėms solidariai burtis vienin-
gon tauton. Bet toksai demo
k ra tų par t i ja i p a l a n k u s 
žurnalas, kaip "The New Re-
public", pakartotinai įspėjo, 
jog "daugumas demokratinių 
santvarkų nepajėgia atlaikyti 
tokios infliacijos, prie kurios 
mes jau artėjame". Nenuo
stabu, kad praėjusiuose rin
kimuose šis žurnalas atsisakė 
remti tiek Kennedį, tiek Car-
terį, abu laikydamas ignoran-
tais infliacijos klausimu. 

Pagal klasikinę teoriją, in
fliacija gaunasi tada, kai pini
gų kiekis apyvartoje prašoka 
pagaminamų prekių ir tei
kiamų patarnavimų kiekį. O 
kadangi tik vyriausybė turi tei
sę kalti ar spausdinti pinigą ir 
teikti kreditą "iš oro", tik vy
riausybė ir yra pagrindinai 
atsakinga už infliaciją, ir tik ji 
pajėgi ją efektyviai sustab
dyti. 

* 

Vyriausybės mėgsta grieb
tis infliacinio pinigų gami
nimo tam, kad galėtų finan
s u o t i d i d ė j a n t į s a v o 
išlaidingumą. Kai kurios tų iš
laidų yra pateisinamos, bet ki
tos rodo tik pataikavimą siau
roms interesų grupėms. 
Žinoma, jei vyriausybė šias 
biudžetą prašokančias išlai
das padengtų, skolindamasi iš 
piliečių dispozicijoje jau esan
čių pinigų ar pakeldama iš jų 
išrenkamus mokesčius, inflia
cijos nebūtų. Tačiau šiodvi 
valstybės darbų finansavimo 
priemonės dažnai nėra poli
tiškai priimtinos: valstybės 
skol in imas is m a ž i n a pri
vačios iniciatyvos lauką ir ska
tina bankų imamų palūkanų 
kilimą, o apie mokesčių kėlimo 
"populiarumą" nereikia nė aiš
kinti Todėl valdžiai patogiau 

pačiai iš nieko pasigaminti rei
kalingus pinigus, kuriam lai
kui patenkinant valdžios "dos
numu" apiberiamus rinkėjų 
sluoksnius, bet tuo pačiu išbu
dinant ir miegančius inflia
cijos šunis. 

Iš viso to išeina, kad pagrin
dinės priemonės tiems "šu
nims" nutildyti yra valstybės 
išlaidų mažinimas, jos biudže
to subalansavimas . Šitokia 
samprata remiasi ir būsimojo 
prez. Reagano ekonominė poli
tika, kurios pirmaeiliu uždavi
niu kaip tik ir yra infliacijos 
pažabojimas. 

BIUDŽETAS: TAUTOS ŪKIO VEIDRODIS 

Beje, infliacijos problema 
specialiai liečia ir lietuviškąjį 
visuomeninį gyvenimą. Iš tie
sų, tarp infliacijos, lietuvių vi
suomenės ir žymia dalimi dėl 
nesusidorojimo su šia prob
lema pralaimėjusio prez. Car-
terio mezgasi įdomus tri
kampis. Iš vienos pusės, nėra 
ginčo, kad Carteris lietuviams 
yra daug gero padaręs, pra
dedant jų atstovų rutinišku 
įtraukimu į visą eilę svarbių 
Baltųjų Rūmų konferencijų, 
baigiant Lietuvos diplomati
nės atstovybės klausimo tei
giamu išsprendimu. Iš antros 
pusės, taip pat negalima gin
čyti, kad prieš infliaciją ko
vojąs Carteris buvo stačiai ap
gailėtinas (tiesa, savo partijos 
bičiulių tarpe ne jis vienas 
toks). Iš trečios pusės, reikia 
konstatuoti, kad jo adminis
tracijos metu išpampusi inflia
cija smarkiai žalojo ir lietuviš
kąjį veikimą, tuo būdu lyg ir 
ištrindama jo mūsų atžvilgiu 
užsidirbtus pozityvius taškus. 

Mums infliacija specialiai 
žalinga dėl to, kad tam tikrais 
svarbiais savo visuomeninio 
gyvenimo parametrais esame 
toli atsilikę nuo infliacinės rea
lybės. Pirmiausia, ten, kur už 
lietuvišką patarnavimą įpras
ta atsilyginti, tas atlyginimas 
dažnai nėra žymiau pasikeitęs 
per kelis dešimtmečius. Štai li
tuanistikos mokyklų mokyto
jų algos vidurkis (maždaug 13 -
14 dol. už šeštadienį) beveik 
toks pat kaip ir 1960 m. Mūsų 
laikraštininkų — tų nepamai
nomų lietuvybės pėstininkų — 
algos ar honorarai, kur jie iš vi
so egzistuoja, toli gražu irgi nė
ra pasiviję infliacijos. Tai reiš
kia, kad šie mūsų lietuviškojo 
gyvenimo "kertiniai akme
nys" turi pakelti vis sunkėjan
čią naštą (ir tuo pačiu vis sun
kiau iš jų reikalauti jų darbo 
kokybės pagerinimo). 

Antra, toli nuo tikrovės atsi
likę yra ir kai kurie mūsų veik
los finansavimo šaltiniai. Ke-

Nepriklausomos Lietuvos 
geras ūkininkas savo ūkį tvar
kė pagal gaunamas pajamas 
ir išlaidas ir, jas apskaičia
vęs, iš anksto galėdavo spręs
ti: kokius pagerinimus ūkyje 
galės įvykdyti. Kiekviena 
valstybė, didelė ar maža, 
komunistinė ar demokratinė, 
be sąmatos sudarymo neap-
seina, nes pinigai yra tautos 
ūkio kraujas, o biudžetas fi
nansų veidrodis. Paprastai 
biudžeto prasmę mes supran
tame, kaip įstatymų leidžia
mosios įstaigos aktą, kuriuo iš 
anksto sutvarkomos viešojo ū-
kio pajamos ir išlaidos nusta
tytam laikui — dažniausiai 
metams. Žodžio "biudžetas" 
kilmė yra išvedama iš lotynų 
kalbos — bulga, kuris reiškia 
odinį krepšį. Bet šis žodis pa
tekęs į anglų kalbą pavirto į 
"budget". Sakoma, kad senais 
laikais Anglijos iždo kanc
leris atsinešdavo į par
lamentą odinį krepšį prisikro
vęs įvairiausių finansinių 
apyskaitų ir pateikdavo par
lamentui apsvarstyti — pa
tvirtinti arba atmesti. 

Išaugus ir išsiplėtojus vals
tybės ūkiui ir rėpiant įvairias 
viešojo ūkio šakas, joks iždo 
kancleris nebepajėgtų sutal
pinti finansinių apyskaitų ir į 
didžiausią krepšį, nes kong
resas biudžetą svarsto išti
somis savaitėmis, kol suveda 
galus su galais. 

Istorinė Lietuvos valstybė 
viena iš pirmųjų Europoje jau 
XV a. gale pradėjo sudarinėti 
pajamų ir išlaidų sąmatas. 
D.L.K. Aleksandras Jogailai
tis 1490 m. įsakė savo sekreto
riui sudaryti biudžetą. Išlikę 
sąmatos dokumentai byloja, 
kad jis siekė netoli 11,000,000 

lių dolerių LB me t in i s 
solidarumo mokestis išlikęs 
tas pats nuo LB įsikūrimo die
nų; tik paskutiniojoje Tarybos 
sesijoje pavyko pravesti jo 
pakėlimą. Pasipriešinimas 
tam suprantamas, nes šį mo
kestį solidariai moka tik tie pa
tys mūsų veteranai, kurių 
pensijėles irgi ėda infliacija. 
Kita vertus, nepakėlus mokes
čių, pradeda trūkti būtinai rei
kalingų lėšų. Juokinga, kad 
nei vieno iš mūsų trijų didžių- J roJės 
jų veiksnių metinis biudžetas 
nesiekia net vieno gydytojėlio 
metinių pajamų! 

Trečia, siaučiant infliacijai, 
tiems darbams, kuriems atlik
ti reikia mūsų jaunųjų pro
fesionalų, jų talkos prisiprašy-
mas darosi vis sunkesnis. Dėl 
to ir darome išvadą, kad ryž
tinga naujosios administra
cijos kova prieš infliaciją sa
vaime būtų ir kova už mūsų 
lietuviškojo gyvenimo gerovę. 

M. Dr. 

PETRAS INDREIKA 

auksinių arba florinų. Flori
nai buvo pradėti kaldinti apie 
XIII a. Florencijos respubliko
je iš aukso lydinio, kurių svo
ris siekė 3 5 gr. ir jie tapo la
bai populiari moneta Europos 
valstybėse. Vėliau jie buvo 
pradėti kaldinti iš sidabro. 
Lietuviai florinus perkrikštijo 
į auksinus, kuriais rėmėsi Lie
tuvos — Lenkijos monetarinė 
sistema beveik iki šių vals
tybių žlugimo. Atrodo, kad 
Lietuvos anuometinis biudže
tas siekė apie 6.5 mil. dabar
tinių dol. 

Atgavus nepriklausomybę, 
pirmas Lietuvos biudžetas bu
vo sudarytas 1919 m. vokiečių 
okupacinėmis Ostmarkėmis ir 
paskutinis 1939 m. kuris siekė 
361,782,000 litų pajamų ir 
356,544,000 lt. išlaidų, kas ro
do, kad biudžetas buvo suba
lansuojamas su geroku per
teklium. 

Metant žvilgsnį į milžiniško 
didumo JAV biudžetą, kuris 
nesenai kongreso apsvars
tytas. 1981 m. siūlymas: 632,4 
milijardams dol. išlaidų ir 605 
milijrdams dol. pajamų, trū
kumas susidaro 27.4 milijar
dai dol. Niekas nenorėtų ti
kėti, kad tokia turtinga 
valstybė, kaip Amerika, jau 
vienuolika metų nepajėgia su
balansuoti valstybinio biudže
to. Pasitraukdamas iš parei
gų, prezidentas Jimmy Carter 
palieka 1980 m. deficitą, sie
kiantį 59 milijardus dol. Tai 
skaudus reiškinys tautos 
ūkiui, kad tokią naštą tenka 
nukelti į skolą. Paprastai 
biudžeto išlyginimui griebia
masi įvairių priemonių: sko
linant pinigus iš Federal 
Reserve fondų, didinant 
mokesč ius , u ž t r a u k i a n t 
trumpalaikes paskolas verty
biniais lakštais, mažinant ne
produktingas ir nereikš
mingas išlaidas ar net 
parduodant valstybės turtus 
— miškus, žemę ir t.t. Jei Lie
tuvoje ūkininkas nebepajėg
davo išbristi iš skolų, jo ūkį 
anstolis parduodavo iš var
žytinių. Amerikoje anstolių 
institucijos nėra; taip pat nė
ra ir tvirtos valstybinės kont-

Čia anstolio pareigas 
atlieka balsuotojai, bet jiems 
reikia laukti 4 metus Baltųjų 
rūmų šeimininko pakeitimui. 
Budria akimi seka mūsų pa
jamų mokesčių mokėjimą 
Internal Revenue įstaiga, bet 
ji pasimeta netobuloje mokes
čių sistemoje. Jeigu visi įsta
tymai būtų tobuli, tai visi 
advokatai liktų be darbo. Taip 
pat mokesčių sistemoje yra 
"Tax shelters". Time žurnalas 

>(1980 m. rūgs. 8 d.) nurodo. 

kad pasinaudojant įstatymo 
spragomis J . Carter 1976 m., 
deklaruodamas savo riešutų 
ūkio pajamas — 54,934.79 dol., 
nemokėjo nei vieno cento. Iš
r inkus jį prezidentu, jis 
savanoriškai paaukojo vals
tybės iždui 6000 dol. Naujai iš
rinktas prezidentu R. Reagan 
irgi sugebėjo "sutaupyti" 1980 
m. 4,500 dol. ant savo ūkio, 
esančio San ta Barbara, Kalif. 
Gražų pavyzdį turime Kali
fornijoje kai viena religinė 
sekta superka iš leidėjo urmo 
kaina biblijas po 5 dol. Tas pa
laikius, paleidžia agentus jas 
platinti per motelius, viešbu
čius ir ki tas įstaigas bei pri
vačius namus parduodant po 
20 dol. Gautas pelnas atlei
džiamas nuo mokesčių, kaip 
ne pelno organizacijai. 

Išrinktasis 40-asis JAV pre
zidentas, belankydamas sos
tinę Washingtoną, jau susi
dūrė su kongreso pasiūlytų 
1981 m. biudžetu ir savo paža
dais, kuriuos yra padarę rinki
minėse kalbose: per trejus me
tus mokesčius, kasmet po 10%; 
pirmiausia apkarpant nebū
tinas išlaidas ir imantis griež
tesnių priemonių įšalusių iž
dui skolų išieškojime. Tokių 
skolų priskaitoma net 175 
milijardai dol. Jos susidarė iš 
nesumokėtų mokesčių, stu
dentams duotų paskolų, per
mokėjimų šalpos įstaigoms ir 
t.t. Kongresas, priimdamas 
biudžtą, numatė prezidento 
pažadų įvykdymui 35-40 mili
jardų dol. Reikėtų pridurti, 
kad numatytos sumos gali ir 
neužtekti, nes iš paskos seka 
12.6% infliacija, nepaprastai 
išaugęs bedarbių skaičius — 
siekiąs net 7.8%, kurių kom
pensacijos suėda dideles su
mas pinigų. Taip pat pasikei
tusi amerikiečių psichologija: 
mažiau taupyti ir daugiau iš
leisti, nes bankai už santau
pas temoka tik 5 ir ketvirtį pa
lūkanų. Tuo tarpu už namams 
pirkti paskolas jie lupa kelia-
riopai daugiau. Pramonė dar 
tebėra ekoninio nuosmukio pa
dėtyje, judėdama tik 74% pa
jėgumu. Jos sumodeminimui 
reikalingi pinigai. Mokesčių 
sumažinimas, reikia tikėti, pa
dės pajudėti iš sustingimo, bet 
nepažabojus, infliacijos var
giai daug padės. 

Infliacijos išaugimas yra ne 
kas kitas, kaip liberalinės fi
nansinės politikos išdava ir 
dolerio vertės atstatymas nė
ra vienerių metų darbas. Rei
kia pakelti pramonės produk-
t y v u m ą , p a d i d i n t i 
nacionalinio produktyvumo 
augimą, kuris dabar dėl inflia
cijos tedidėja tik 1,1%. Toks 
mažas augimas negali pajėgti 
absorbuoti 7.8% bedarbių. 

Nurodoma, kad dabar rinko-

Chicagoje, Marquette Parke. Li thuanian Plazoj, vyčiai kabina 
lietuviškus kalėdinius papuošalus. Nuotraukoj kleb. A n t a n a s 
Zakarauskas, ses. Kathleen Smitb, Leo Pocius ir Bruno T r a p i k a s 

je yra 5-7% pinigų pertekliaus, 
kuris skatina infliacijos au
gimą. Tvarkingai vedant tau
tos ūkį ir tvarkant finan
sinius i š t ek l i u s , pinigų 
perteklius neturėtų viršyti 
daugiau 2.5%. Federal Reserve 
Board bando pinigų perteklių 
reguliuoti diskonto procen
tais, bet, mažinant mokesčius, 
pinigų kiekis didėja ir tau-
pytojus veda į pagundą pirkti 
auksą, meno kūrinius ar inves
tuoti į nekilnojamas nuosavy
bes. 

Be Baltųjų rūmų šeimi
ninko įtakos ir tvirtos valios, 
tvarkant krašto ekonominius 
reikalus, jokie planai neįvvk 
domi. J. Carter gera valia pra
šė profsąjungų vadų ir pre
kybininkų bei pramoninkų 
nekelti algų ir kainų ir riboti 7-
9% jų metinį pakėlimą. Bet jo 
prašymo nelabai kas klausė ir 
planas jau mirė. Laimėjus res
publikonams senate dau
gumą, gal bus lengviau pre
zidentui p r aves t i s avo 
planus.Kiekvienas ameri
kietis pasijaus geriau gau
damas iš federalinės valdžios 
čekį; ypač kariškiai, gaudami 
11,7% algos pikėlimą, o pra
monės — įmonės gaus mokes
čių sumažinimą. Doleriui 
atsistojus ant tvirtesnių kojų, 
jis įsigys užsienio didesnį pasi
tikėjimą — investuojant į ka
syklas, bankus, viešbučius ir 
fabrikus. Skaičiuojama, kad 
iki metų galo užsieniečių kapi
talo investavimas gali siekti 
iki 61,3 milijardo dol. Atgijus 
pramonės judrumui, sumažės 
ir infliacija. Sakoma, kad R. 
Reagan yra įžvalus politikas 
ir kietas derybininkas; gerai 
valdo žodį, kuris gali išjudinti 
Amerikos publiką iš apstin
gimo. 

Įvesdinimo kalboje J. Carter 
yra pabrėžęs: "Aš būsiu geras 
prezidentas, nes aš pasitikiu 
savo sugebėjimais kaip reikia 
tvarkyti tautos reikalus". Da
bar tauta pasitikėjimą suteikė 
R. Reagan ir jo draugams. 
Kongreso atstovams, sena
toriams ir kitiems. 

„SAVANORIŠKAS" 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

ĮSIJUNGIMAS l SOVIETUS 

Nors ir senas laikas, tačiau 
įdomu ir naudinga prisiminti 
tuos įvykius, kuriuos karo kri
minalistai sukūrė Laisvoje Lie
tuvoje. 1940 m. liepos 25 d. 
JAV ministeris Norem Lie
tuvoje rašė valstybės sekreto
riui apie Sovietų siautėjimą 
Lietuvoje: „Sovietinimas vyks
ta intensyviai. Gestapas (rusiš
kas, AM), policija ir darbinin
kų milicija yra aktyvūs. Vakar 
— rašo Norem — visos brange
nybių krautuvės buvo atpalai-
dotos (kitaip tariant, apiplėš
tos) nuo aukso, sidabro ir 
brangiųjų akmenų. Areštai 
vykdomi be pertraukos ir taip 
tyliai nakties metu, tartum 
kraštas yra apdengtas skrais
te. Amerikiečių indėliai užšal
dyti". 

JAV atstovas Thurston 
Maskvoje rašė valstybės sekre
toriui apie įvykius Pabaltijį. 
Britų karinis atašė, skirtas į 
Rygą, ir dabar vykstąs į Lon
doną per Sovietų kraštą, rašė: 
„Sovietų kariuomenė skirs
toma Pabaltijo kraštuose taip: 
į Estiją 150,000 karių, 400 
lėktuvų ir 500 tankų, įskaitant 
6 pėstininkų divizijas; į Latviją 
— 200,000 karių, 1000 tankų, 
500 lėktuvų, įskaitant 1000 
tankų, 500 lėktuvų, 6 divizijas, 
vieną kavalerijos korpusą ir 6 
tankų brigadas. 

Tai šitaip atrodo istoriniai 
faktai apie Pabaltijo kraštų 
„laisvanorišką", įsijungimą į 
Sovietų respublikų skaičių. 

A.M. 

Garbingai elgiantis, galima 
išgelbėti net ir tokį žmogų, ku
riame Dievo paveikslas jau be
veik užgesęs. 

F. Dostojevskį 

Nenaudokite savo balso 
dejonėms apie pasaulio suge
dimą. Kovokite dėl jo pagerė
jimo. 

Channing 

V.ŪSELIENĖ 

Artėjant prie tilto, automobilių eilės tan-
kėjo, greitis darėsi vis lėtesnis, kol pagaliau 
judėjimas visai sustojo. Dargis, važiavęs su 
šeima į Vasario šešioliktos minėjimą, tyliai 
nusikeikė. 

— Aš taip ir žinojau, — tarė jis piktai, — 
Reikėjo išvažiuoti anksčiau. Bet vis tie parė
dai! — Jis šnairomis pažvelgė į šalia sėdinčią 
žmoną, kurios išpūsta šukuosena buvo pakei
tusi jam taip pažįstamą profilį. 

— Aš tą pat sakiau, — atsiliepė jo sep
tyniolikametis sūnus Algis. —Tos panelės! — 
pabrėžė jis pajuokiamai, žvilgteldamas į savo 
dvi seseris, kurių apsiaustai vos beuždengė 
plačias suknias ir kurių lieknos kojos žvil
gėjo šilkinėm kojinėm prieš jo akis. 

— Ak, liaukis, — tuoj įsikišo jaunesnioji 
Milda. — Tu pats buvai užėmęs vonią kokią 
valandą. Mat, nežinai nė kaip sukti ir šukuoti 
tą savo „kuodą". Jos blizgančios pajuoka 
akys sustojo ties brolio labai įmantriai sušu
kuotais ir gausiai tepalu išteptais plaukais. 
Jausdamas, jog rausta. Algis piktai sušuko: 

— Kas bekalbėtų! Pažiūrėk į save. Tarsi 
paukščio lizdą esi susukusi — į plaukus nepa
našu! 

— Liaukitės! — griežtu balsu įsikišo Dar
gienė. — Kaip maži vaikai! Žiūrėkit, ko gero 
tikrai pavėluosime. 

Iš tikrųjų, automobiliai susistūmę į ankš
tas eiles vis dar nejudėjo iš vietos. Nors dar 
buvo tik po penktos, greitai temo ir šlapias 
rūkas dengė kelią. Tilto šviesos, staiga blyks
telėjusios, užsidegė ir tuo pat momentu suūžė 
automobilių motorai, visi pasijudino iš vietos. 

— Na, dar spėsime, — lengviau atsiduso 
Dargis. Jis nemėgo niekur vėluotis, o ypač į 
lietuviškus parengimus. Jis sąžiningai vežė 
visur savo vaikus, tvirtai tikėdamas, jog 
paskaitos, vaidinimai ir dainos kaip nors 
įkvėps jiems lietuviškos dvasios, kuri, jis 
jautė, silpnai tebesilaikė jų vėjavaikiškai jau
nose galvose. Jis žinojo, kaip dažnai tekdavo 
vaikus raginti kalbėti lietuviškai, kaip sunku 
buvo įpiršti lietuvišką knygą ir kaip nenoriai 
jie klausėsi pasakojimų ir atsiminimų ,,iš 
Lietuvos laikų". Ypač Algis, jo vienturtis 
sūnus, buvo smarkiai suamerikonėjęs. Tiesą 
pasakius, su penkiolikamete, išdykėle Milda 
nebuvo ką geriau. Tik Kristina, jo vyriausioji 
ir labiausiai mylima, buvo gera, „rimta" 
mergaitė. Ir pasirinkusi ji buvo taip pat gerą 
„berniuką" — Kęstutį Damušį, kuris buvo 
bebaigiąs inžinerijos mokslus. „Jei Dievas 
duos..." — svarstė Dargis, atsargiai vairuo
damas savo sunkią mašiną slidžiu tilto 
paviršium. 

Užpakalinėje sėdynėj vėl kilo ginčas. 
Algis buvo susierzinęs. Mat, tėvas jam ne
davė vairuoti, nors jisai jau turėjo „mo-
kinio"leidimą. „Ne mano naują mašiną!" 
— pareiškė griežtai tėvas, prieš išvažiuo
jant. Vėl ginčijosi tik Algis ir Milda. Vyriau
sioji Kristina, kuriai prieš pora mėnesių suėjo 
devyniolika metų, sėdėjo tylėdama, stipriai 
suspaudusi savo baltą, blizgančių žvynų 
rankinuką ir žiūrėdama tiesiai prieš save. 
„Greičiau, greičiau!" — kartojo mintyse pro 
suspaustas lūpas. Iš viso, tos tuščios kalbos ir 
brolio ir sesers bereikalingi ginčai sukėlė jai 
vėl įkyrų galvos skausmą. Šį vakarą ji turės 
susitikti Kęstutį... Turės su juo rimtai pasi
kalbėti, nuspręsti galutinai... 

— Tam tiltui niekad nebus galo, — girdi ji 
vėl susierzinusį sesers balsą. — Kad tik vėl ne
sustotume... 

— Šitas tiltas seniausias iš visų New 
Yorko tiltų, — įsiterpia Algis, dažnai mėgs
tantis pasigirti savo iš laikraščių išskaityto
mis Žiniomis. — Ar žinote, kiek žmonių yra 
nušokę nuo šito tilto? — tęsia jis. 

— Ak, liaukitės! — vėl nekantriai sudrau
džia motina. — Rado apie ką kalbėti. 

— Ne. bet ištikrųjų, — užsispyrusiai tęsia 
Algis, nepaisydamas įspėjimo. — Mat čia 
labai aukšta, kol nukrinta, jau nieko nebe
jaučia. 

— Tu žinai! — pajuokia jį Milda. 
— Geriau galvotumėt apie tai kur važiuo

jate. — Sudraudžia juos pagaliau tėvas. — 
Tokius niekus šnekėti 1 Žiūrėkit, kad per 

minėjimą visi būtumėt salėje! — priduria 
greižtu balsu, piktai žvilgteldamas prieki
niam veidrody į paraudusį ir susierzinusį 
sūnaus veidą. 

Tuo laiku jau atuomobilis. greičiau važiuo
damas, ritosi siauromis New Yorko gatvė
mis. Sekmadienio pavakare čia judėjimas 
nebuvo didelis. Balzgana žiemos ankstyvos 
pavakarės šviesa dengė gatves lyg muilinas 
vanduo. Pamažu lynojo. Buvo pradėję Šalti, ir 
kartais viena kita snaigė krito ir tirpo ant 
blizgančio automobilio paviršiaus. 

— Žiūrėkite, kad klausytumėt, ką tėvas 
sako, — pridūrė nuo savęs ir Dargienė. — Bet 
jums tik šokiai rūpi. 

— Šokių visai neturėtų būti, — sumurmėjo 
tėvas. — Kokia čia linksmybė, esame trem
tyje! 

— Jei šokių nebūtų, jaunimas neitų, — 
negarsiai jam atsako žmona. 

Bet Milda, išgirdusi motinos pateisinimą, 
skardžiai ir linksmai sušuko: 

— Žinoma, niekas neitų! O ten toks puikus 
parketas. Tik programos būna per ilgos. 

Dargis vėl meta piktą žvilgsnį žmonos 
link. „Atrodo protinga, o kartais nušneka..." 
— pagalvojo. „Na, bet su Milda ir jai bus 
sunku susitvarkyti...". Šiaip jis pasitikėjo 
žmona. Jos griežtas, nors aštrių bruožų, bet 
vis dar gražus veidas ir šaltos, net nejaukiai 
didelės akys visus moka sutramdyti. Prisibi
jodamas pats žmonos, jis tikėjo, jog ji tvirtai 
laikė vaikus savo kaulėtose rankose. Tuo 
tikėjo ir pati Dargienė. (Bus daugiau) 
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RIMAS JUZAITIS ATOMINĖS 
INŽINERIJOS DAKTARAS 

g. m. rugpiūčio 4 d. Virgini
j o s universitetas, Charlotteville, 
Va., suteikė Rimui Juzaičiui ato
minės inžinerijos daktaro laips
nį, D S N E . 

Rimas baigė gimnaziją 1970 
m. su aukščiausiais pagyrimais 
(suruma cum laude) ir s u Na
tional Merit st ipendija tolimes
nėm studijom. Inžineriją stu
dijavo Princetono Universitete, 
kurį baigė 1974 m. s u pagyrimu 
c u m laude) chemijos inžinie
rium, BSE. 

į aktyvią ateitininkų veiklą. 
S u Elenute Razgaityte, veik

lia ateitininke, sukūrė lietuvišką 
šeimą. Elenutė sėkmingai mo
kytojauja vietinėje mokykloje, 
savo gerumu ir nuoširdumu daug 
padeda visuose darbuose. 

Artimieji ir draugai džiaugia
s i Rimo laimėjimais, linki ištver
mės ir pasisekimo. 

klausytojus. Pradėjo "Malda už Į Vokietijoje; o kiek šeimų jo dėka 
tėvynę" — Jul. Gaidelio. Tai j atvyko į Ameriką, ne tik iš Vo-
šauksmo ir prašymo malda. Mal - kietijos, bet ir iš Anglijos. 

Lapkričio 9 d. savo parapijoje 
surengė šeimų šventę. Pakvietė 

Rimas Juzaitis 
daktaras. 

atominės inžinerijos 

MŪSŲ kolonijose 
Brockton, Mass. 

SV. KAZIMIERO CHORO 
PAS/RODYMAS ŠV. KRYŽIAUS 

KATEDROJE 

Bostono lenkų išeivija, susi
būrusi Stanislovo Moniuškos ben 
dijoje, yra gana veikli, ypač iš
rinkus popiežiumi lenkų tauty 
bės Joną Pauliu II. 1979 m. rude
nį gražiai suriko jį apsilankiusį 
Bostone. Šiemet vienerių metu 
popiežiaus apsilankymo sukakties 
paminėjimui suruošė koncertą 
Šv. Kryžiaus katedroje lapkričio 
23 d. Koncerto rengėjai pakvietė 
Brocktono Šv. Kazimiero liet. pa-

dos lietuviški žodžiai, muzika ir 
atlikimas lietuvius jungė su Die 
vu. Antras kūrinys — lotyniškai 
Cesar Frank "Panis Angelicus". 
Solistė M. Bizinkauskaitė sopra
nas, erdvioje katedroje skambė
jo gražiai — didingai. Įsijungus 
chorui — klausytojai sužavėti. 
Trečią kūrinį atliko anglų kalba 
visas choras "Poem of Brother-
hood" (Brolystės giesmė) žodžiai 
Ozara Davis , muz. Eugene But-
ler. Choro atlikimas nepaprastas. 
Auditorijos plojimai, nežiūrint, 
kad ir šventovėje, audringiausi. 
Choras skaičiumi nėra gausus 
( 4 5 choristai). Tačiau choro va
dovo ir kiekvieno choristo darbo 
vaisiai puikūs. 

Šiame koncerte auditorijos su
sivienijimas parodė, kad lietuviai 
išeivijoje iš 3 mil. tautos išsisklai 
dę plačiame pasaulyje sugeba su 
siburti, savo tautos vertybes puo
selėti, parodyti kitataučiams ir per 
duoti ateinančioms kartoms. Pa 
dėka Šv. Kazimiero liet. parapijos 
chorui ir vadovui komp. Juliui 
Gaideliui, padėka Stanislovo Mo 
niuškos lenkų kultūriniam vie
netui už bendradarbiavimą su 
lietuvių išeivija 

E. RlboJdenė 

Worccster, Mas*. 

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

Tolimesnėms studijoms pasi
rinko Virginijos universitetą, 
Charlottesville, Va. , turintį spe-

ratonjas 
nijaus izotopų atskyrimui, č i a D e3a> S1° " tonmo vienerių me-
studijavo su B a b c o c k - W i l c o x l t u . P a m . i n ė i i m e gaudžiai maža 
bendrovės stipendija ir 1976 m. 
gavo atominės inžinerijos ma
gistro laipsnį, M E . Daktarato 

auditorija 
Vargonams grojant, į Katedrą 

įneštas Dievo Motinos Censtaka 

rapijos chorą, vedamą komp. J. 
Gaidelio, dalyvauti sukaktuvinia \ SKAUDŽIAI PERGYVENAME 
me koncerte. Lapkričio 22 d. Providence, R. 

Šv. Kryžiaus katedra erdvi. Prieš Į \t Qur Lady of Providence semi-
rialią tyrimų programą ir' labo-j m e ^ s popiežiui Jonui Pauliui I 

narijos kapuose buvo palaidotas 
centrifugaliniam ura- į ^ v y k u s

v . tūkstančiais .perpildyta. s t a i g į a į m į r ę s a> a . kleb. kun . V. 
Martinkus. 

Daugelis Worcesterio lietuvių 
jo netikėtą mirtį pergyvena labai 
skaudžiai, nes jis dažnai atvažiuo 
davo į VVorcesterį įvairioms šven 
tems, ar kitomis progomis. Jis bu 
v o atvažiavęs į Maironio (parką su 
prelatu J. Balkūnu lapkričio 16 
dieną. Kaip visada buvo l inksmas 
ir su visais kalbėjosi. 

Daugelis, o tarpe jų ir šias ei
lutes rašančioji prisimena kun. 
V. Martinkų iš gyvenimo Vokie 
tijoje, pasibaigus karui. Visada 
kiekvienam tiesdavo pagalbos ran 
ką. Atvykęs į Ameriką švietė ir čia 
artimo meilės pavyzdžiu, padeda 
mas varge likusiems tautiečiams 

darbui pasirinko atominės radia- į v o s Paveikslas, kurį lydėjo 6 unifor 
' muotos lenku skautės ir garbin

gieji svečiai: 1 Kati. vyskupas, 2 
cijos analizės srit į . 

Rimas laimėjo specialią Asso
ciated Western universities 
(AWU) Dept. of E n e r g y sti
pendiją šioms s tudi joms tęsti. 
Visus egzaminus paruošė ir iš
laikė Virginijos universitete, o 
tyrimams ir disertacijai ruošti 
universiteto rekomenduojamas 
buvo priimtas j Vals tybinę Los 
Alamos Mokslinę laboratoriją, 
New Mexico valst ijoje, vieną iš 
aukščiausios reputacijos mokslo 
institucijų Amerikoje , č i a buvo 
suprojektuota ir pas ta ty ta pir
moji atominė bomba 1945 m. 
Čia ir dabar 8 5 ^ visų projektų 
yra surišti s u branduoliniais ty
rinėjimais. 

Kadangi R i m o pasirinkta 
tema buvo aktuali laboratorijai, 
jo darbui buvo sudarytos labai 
palankios s ą l y g o s ir pats pro
jektas visokeriopai paremtas. 
Disertacijos t ema — Monte Car-
lo metodo optimizacija atominių 

ortodoksų kunigai, metodistų ir 
kitų religijų dvasiškiai ir keli 
miesto pareigūnai. 

Po John Brenner atidaromo-
| jo žodžio koncerto programą pra 

dėjo vargonininkė Carolyn J. Shus 
ter ir solistai: Mary Sindoni — 
sopranas, Jan Milun (Miliūnas) 
— bass — baritonas, Afrika Hay 
es — sopranas, Pawel Bednarek 
— tenoras, Florenza Azzone Small 
— sopranas. Barbara G. Papesch 

—mezosopranas, Alfred Mickie 
wicz — baritonas ir kun. Antho 
ny Būry — tenoras. 

Po pertraukos Stanislavv Mo-
niuško styginį kvartetą D mol at 
liko 3 smuikininkai ir 1 čelistas. 
Ir vėl solo, duetu ir didingą poe
mą Popiežiui Jonui Pauliui II — 
puikiai atliko — Jan Milun solo 
su smuikais: Cynthia Roberts, 
Mark Beauliue, Odile Skarnes ir 
čello Timothy Roberts. 

Koncerto pabaigai — Brockto 

Worcesterio Šv. Kazimiero parapi 
jos vyrų chorą pagiedoti lietu
viškas Šv. Mišias ir atlikti meninę 
dalį. Dalyvavo pamaldose ir vys 
kupas, kuris pasigėrėjo tokiu gra
ž iu giedojimu. Klebonas, giliai su 
jaudintas, dėkojo chorui ir links 
m a s išlydėjo choristus po vaišių 
į Worcesterį. Kviesdavo ne tik 
chorą, bet ir Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopą su vėliavomis, da
lyvauti Šv. Mišione ir minėj ime; 
buvo gilus patriotas kunigas, štai, 
netikėtai, Dievo siųstas mirties 
angelas atėmė šį Kristaus Vynuo 
gyno darbininką, kurių taip ma
žai turime, nors pjūtis yra didelė. 
Tegul gersis Dievas už a. a. kleb. 
kun . V. Martinkaus atliktus gra 
žius darbus Jo garbei, vargšų šel 
pimui, tautos ir artimo gerovei 
suteikia amžiną atilsį ir ramybę 
svetingoje Amerikos žemėje. 

J. M. 
iittiiiiiimiiiiiiiiiininiiiiiiiimiimiiiiiiit 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
U Ų įprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologinė, ]i dėl |ao 
mių vietovių aprašymo ir dėl 'o< 
gaustos istorinės medžiagos tinka pa 
liskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos -.stor-ja ar vie 
ovėmla Knyga didelio formato, 4* 
pal. - kaina S3.00 Galima ia įsigyt 
"Drauge". 
liuiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiimmuui 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant is Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktuuet pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 312—436-9667 

arba po 7 v . v. 769-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

B E A L B S T A T E 
| Į Mm a m — II • • — 

Savininkas parduoda, 2-jų butų na
mą Brighton Parke. Modemus 2 bu
tai po 5 kamb. Plius įrengta pastogė. 
Gerai išlaikytas. Garažas. Mažiau 
$50,000. Skambint 735-0529 arba 
687-0*10. 

ŠIMAITIS REALTY 
Iasimnac — Incoma Taz 

Notary Public 
3951 VVEST 63rd STREET 

TeL 4SO-7878 ar 839-5568 

MISCELLANEOliS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUUUIIIIII 

P L U M B l N G 
Lkooaod, Bondod, btsorod 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. plyteles. Glssa blocks. 
Sinkos vmmzdJiai išvalomi elektra. 
; automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
iniimiiiniiiiminmuuitiiiiiiiiiiuiiiui»i 

iHIIHHilIlMIlIitlUllimilllllllllllllllllllll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimą* 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6 6 3 t S. Kodais A T . — 778-2X33 
HiHimHUIHHHIItmiltlHIHIUIIiUimiltH 

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiii 

tiiiHiimiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiHinuiiiiiit 
I ; Ivaitis prak* ĮSSMslSsssj • • -

brangiai tft taūfą M l M H n , 
COSMOS PARCELfi XXFKESS 

2501 W. m at., CUeafo, I1L 00029 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Telsf. — 935-r 37 

Vytautas Valsntinas 
IIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUIUIUUUUUUI 

N A M Ų APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j fazinius. 
AJLBEf B A N Y S , Tet 447-3866 

IXOOME TAX SERV1CK 
XOTABY P U B L I C 

4250 Se. M*plew»od, teL 2M-7459 
Taip pat daromi VERTIMJU, 
OIMIN1Ų iakvietitaai . p i ldomi 
P I U E T Y B f i S PFULSYMJLI ir 

kitokia b lankai . 
iHimmimiuuiiiuimuiir • uniinmuni 

HiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn 

i.A. TiTniTr" A- V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumi) 

TeL 376-1883 a i t e 376-58M 

iiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuuiuuimiiii 

dELP WANZED -— MOTERIS 
• • • e i e a e » i s * w a > ' » e • • M I ^ » ^ I » M — 

Attractive W o m a n 
For Cafeteria and Vending Hostess. 
Vkinity La Salle and Chestnut Sts. 

5 Days a Week, 5 Hrs. Daily. 

Call — 

CUSTOM COFFEE SERVICE 

TEL. — 585-9300 

S E C R E T A R Y 
Mušt type 60 WPM Speedwriting 

or shorthand. Good Salary. 
Apply in Person. Ask for Janet. 

MIDWEST CAN C<»1PANY 
9301 KIng St., FrankUn Park, DL 

IANUOMOJAHA — FOB BENT 

IsNUOM. CICEROJE 3 kamb. butas 
angliškam rūsy. Patiems apsišildyt. 
Dviem ar vienam asmeniui. $150X0 
mėn. Skambint 056-0725. 

D t H E S I O 

D Ė M E S I O 

dalelių sklaidai nustatyt i , radia- j no Šv. Kazimiero lietuvių para-
cijos procesui vyks tant . Tai di-i pįjos choras vedamas komp. J. 
delis 272 puslapių matematinis Gaidelio. Vargonais palydėjo Vy 
darbas, kurį netrukus Los Ala 
mos laboratorija išleidžia savo 
lėšomis. 

Rimas yra šių profesinių or
ganizacijų a r garbės korporacijų 
narys: Sigma Xi , American N u -
clear Society, A N S (1977-1978 
buvo šios s ą j u n g o s Virginijos 
universiteto skyr iaus pirminin
kas) , American Associat ion for 
the Advancement of Science, 
AAAS. 

1979 m. lapkričio mėn. Ato-
mistų Sąjungos ( A N S ) suvažia
vime San Francisco , Cal.. davė 
mokslinį pranešimą savo dak
tarato t ema ir buvo gerai su
tiktas. 

Gimęs Toronte . Kanadoj, už
augo Plymouth Meeting, Pa. , 
prie Philadalphijos. Gimnazijo
je pirmininkavo National Honor 
Society ir Mokslo klubams. 
Mėgsta muziką. Gerai skambina 
pianinu ir groja akordeonu. 
Daugelį metų akordeonu palydė
jo tautinių šokių grupes. Bai
gęs lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą. 

Nuo pat mažens aktyvus atei
tininkas, dirbęs stovyklose, kur
suose, dabart inės Federacijos 
tarybos narys. Tik šiuo metu 
apgailestauja, kad dėl atstumo 
ir darbo negali pilnai atlikti sa
vo organizacinių įsipareigojimų. 
bet tikisi ate i ty galėsiąs sugrįžti 

tenis Vasiliūnas. Choras pavergė 

mitmiuiuitiftimimimtimiiHiintinim) 
Lietuvių Kataliku 

centras 
Adelaide-St Peters-Australia 

(1959-1979) 
Leidinį redegavo Pr. Pusdeš-

ris- Išleido Šv. Kazimiero Liet. | 
K a t Parapijos Taryba — Aus 
tralia. Didelio formato. Kaina 
su persiuntimu $2.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5H5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

iHHniiiiiinmiiimiiHHiiiinnmmiiinnii 
swii!K!KMssswwsniPKism»T»m.asswsMte 

Palyginimu žodynas 
M. Capkauskas 

Didžiausią sio rinkinio dalį su
daro lietuvų liaudies palyginimai. 
Lietuviu kalboje šis rinkinys yra 
vienintelis. Siame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių — 228) ir 67 tau
tų 8.047 palyginimai-apibūdinimai, 
juokai. Didelio formato. 296 pusi. 
Viršelis daii. R. Bukausko. lileisU 
Montrealis 1979 Kaina su persiun
timu $7.91. Illinois gyventojai dar 
prideda 35 et. valstijos mokesčio 

Užsakymas siųsti: DRAUGAS, 
4545 W, 63rd St., Chfcafo, Ūttnoia 
60*29. 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

„Draugo" adminis trac i ja , n o r ė d a m a p a s k a t i n t i ir pa
lengvinti savo ska i ty to jams į s i g y t i ver t ingų k n y g ų , sudarė 5 
atskirus įvairių k n y g ų s i u n t i n i u s už p a p i g i n t ą ka iną . 
Užs i sakant pasirinktą s i u n t i n i o numerį , mokės i te su persiun
timu tik $12.00, kai k n y g ų or ig ina l i k a i n a y r a dv iguba . 

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

AUKSO KIRVIS. Juozas Švaistas. Rinktinės mūsų žmonių 
pasakos. 224 psl. 

VYSK. P. P. BŪClO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. 
Redagavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos 580 psl. 

PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala. Žmogus ir 
šuo ir kitos noveles. 213 psl. 

DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų 
laikotarpio žaizdas ir skaudulius. 187 psl. 

BRĖKŠMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 2 

ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų 
novelių antologija. 460 psl. 

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 psl. 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Premi

juotas romanas. 304 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. 

I/)tvnų Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas 

romanas. 273 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 

234 psl. 

HIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIllllHHIIIIIIIIIHUIIIim 

A L B I N A KASIUBIEN'E 

ŽIRGELIAI 
S ii ė r a i č i a i 

Leidinys didelio formato, 228 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ir pagal tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lie tuva Motinos diena. Pavasa
ris. Velykos, vasara, ruduo. Žie 
ma, Kalėdos. Visko po truputį. 
Viršelis Viktoro Liauk aus. Išlei 
do "Laisvoji Lietuva". Spauadi 
no Morkūno spaustuvė, č i k a g o -
1980. Kaina su persiuntimu — 

I $5.85. Ulinojaus gyv . dar pride
da 30 e t va ls t i jos mokesčio. 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, M5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiuuiiiiiutinni 

SIUNTINIAI ) LIETUVA 
Ir kitus krtitus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 80632, teL 927-5980 

acsagaacat asaeaaoe 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visa rūiių grindis, 

B U B N Y S — TsL B E 7-5188 

Algirdas J. Greimas 

APIE DIEVUS IR 
2MONES 

(Lietuvių Mitalogijoe studijos) 

Iš leido Alg imanto Mackaus 
knygų leidimo fondas- Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. 360 psl. , 
kietais viršeliais . Kaina s u per
s iunt imu $10.85. 

Užsakymus s iųst i D R A U G O 
adresu. 

Ulinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

Tikrasis Keturakis 
ir Jo Rastai 

Paruošė 
Birutė Vilkutaitytė-GedvTlien* 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Cleveland, Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $10.85. 

Užsakymus s iųs t i DRAUGO 
adresu. , 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 

M O V I N G 
££R£NAS perkrtusto baldus ir kitus 
daiktus. Ir is tolį miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimam* MASTER CHARGE ir VISA 

Tatai. — WA 5-9993 

(iiiUiHiiimmiiiinnHimmiiiiniiniMitit 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Starac ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1 G U M A S TV 
2346 W . 68 St., teL 776-1486 
•IIIIIIIIIIIHUIIIIII1IIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIH 

u i apdratadą a n o ognlM tr aatooao-
10% — 3 0 % — 3 0 % pis*MH SM9SSS1 

bilto p*» m o s . 

FRANK ZAPOLIS 
3208* j Wert 95t* Street 

Telef. — GA 4-8654 

F A C K A O S E I P K E S S A U E N C T 
M A R M A N01tEIKXE2f9 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
iMbmi pafaldBttjaaMM s—1** 

pnkk. M«MM m Kvrapaa mmamtų. 
3S0S W . SS St., CbicNP». Oi M S S t 

TEL. — WA &-S7ST 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitttiiiiiiiiiiiiriiiiiiisi 

RYTŲ LIETUVA 
Istoriniu bei etnografiniu stadijų 

rtakinyi 

STUDIA LITUANICA IV 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvS. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$19.25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, +5+5 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60649 

liiHHtiiitiiiimimiiiiiiimuiiiiiiimiiiiiiii 

S I U N T I N U S N R . 3 

MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras Maldeikis. 274 
psl. 

ORA PRO NOBIS. J. Gliaudą. Premijuotas romanas, 448 psl. 
KOVOS METAI DĖL SAVO SPAUDOS, Vytautas J. Bag

donavičius. 364 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys, 230 psl. 
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. 242 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS. Halina Didžiulytė-Mošinskienė. 174 psl. 
LUKŠTUJAI. A. Giedrius. Vieno kaimo praeities atgarsiai. 228 

imiiiiimimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
MANO LIETUVIŠKA 

SPALVAVIM0 KNYGA 
( 1 99JS, i r 2 sąs.) = 

Knygos didelio formato, gražiai Į s 
iliustruotos lietuviškomis temomis ~~ 
ir tinka mūsų mažiesiems. 

uiiiiiimniimiimiuiiHimiiiiiiiimniiiii 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS L> DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

iitiimiimiimiHiiimiiimiiiimiiiiHiim 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

psl. 

. 

U ž s a k y m u s siųsti: 
D R A U G A S , 4 5 4 5 W e s t 6 3 r d S t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et. 

valstijos mokesčio. 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic ! s 
Enterprises, Boston. Mass. Abi į 5 r .. 
knygos su persiuntimu $5.75. 111. j= * U lapareigojmuu. 

^nuimuiiHii 
JUOZAS KAPACINSKAS 

SPAUDOS BARUOSE 
A T S I M I N I M A I 

Pirmoje dalyje _ Darbas "Sandaros" redakcijoje ir ] 

gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

I Antroje dalyje — l i e t u v i ų organizacijos ir jų veikla 
S Amerikoje. 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, S 
Chicago, I1L 60629 

Apsimoka skelbtis daeo. DRAUGE. 
DM jis plačiausiai •kaitomai lie-
cjvių disaraitis. gi tkelbimu kai 
noa yrs •iaiema prieinamos 

Trečioje dalyje — Marąuette Parko Lietuvių kolonija. 

įiiiiimiiiiimimmmiiiiiiiiimmiiiiuim = Ketvirtoje dalyje — Kelionės ispūdiiai ir JAV į trečią 
5 š imtmet i žengiant. 

| Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos lekiinya. 

§ Spaudė Morkūno spaustuvė. 216 p u s i Kieti viršeliai 

| Kaina s u persitintimu $7.85- U ž s a k y m u s s iųst i : 

| DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 
\ niinoia gyv. dar prideda 42 e t valst i jos mokesčio. 

PLATINKITE "DRAUG4". 



Tautybių dienoje Mainze lapkričio 17 d. popiežių sveikino Vokietijoje gy
venantieji svetimšaliai. Nuotraukoje Vasario 16-sios gimnazijos I-os kL mo
kine Jūratė Baronaite įteikia Jonui Pauliu* II Aušros Vartų bronzinį pa
veikslą. Dešinėje Vl-tos kl. mokinė Sigutė Kazakevičiūtė. Sią nuotrauką 
įdėjo "Freizeit Revue" žurnalas. 

POPIEŽIAUS VIEŠNAGĖ VOKIETIJOJE 

Lietimai Kalifornijoje 
ORGANIZUOJA „DRAUGO" 

ŠVENTA 
Vyr. Skaučių „Gražinos" bū

relis ėmėsi iniciatyvos suorgani
zuoti „Draugo" romano premi
jos įteikimo iškilmes ir koncer
tą. Jos iš savo būrelio sudarė se
kantį komitetą: Vanda Zelemie-
nė — vadovė, Birutė Prasauskie-
nė —bilietu kontrolė, Irena Vil
kienė — svečių priėmimas, Stasė 
Koronkevičienė — vaišiu koordi
natorė, Birutė Dabšienė —meni
nės dalies koordinatorė ir Viole
ta Gedgaudienė — ryšininkė su 
Ghkaga. Be šit} komiteto narių, 

pačiu, statant tiltą susitikimui su 
vietiniais gyventojais. Vokietija 
yra aukšto gyvenimo lygio kraš 
tas. Vokiečiai galvoję, kad užsie 
niečiai atvyko trumpam laikotar 
piui, tik darbams. Tačiau daugu 
mas užsieniečių numato čia pa 
stoviai apsigyventi. Tad ir reikia 
siekti glaudaus bendradarbiavi
mo, neužmirštant kataliku Baž
nyčios, neužmirštant šeimos gy
venimo, palaikant šeimoje savo 
krašto tradicijas, kalbą. 

Iškilmę Sv. Tėvas užbaigė "Tė
ve mūsų" lotyniškai, giedant vi
siems tikimiesiems. Nuvykęs į ka 
tedrą ir pasimeldęs prie vysk. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. gruodžio mėn. 9 d. 

Kunigaikštienės Gražinos būrelis, Palangos Tuntas, Los Angeles. I-moj 
eilėj — Irena Bužėnienė, Nijolė 2ygienė; II eilėj — Aldona Cinikienė, Da- j 
nutė Balčienė, Nelė Mockuviene, Elena Vidugirienė, Genovaitė Nefienė, Irena j 
Vilkienė; III eilėj — Renė Vizgirdienė, Violeta Gedgaudienė. Lionė Vilimienė, 
Marija Butkienė, Nora Sakalauskienė; IV eillėj — Stasė Koronkevičienė, Van
da Zelenienė (vadovė), Julija Shebanow, Birutė Prasauskienė, Dalia Sodeikienė. 

visos „gražinietės" sutiko nuošir- das artėja prie milijono dolerių 
džiai įsijungti į bilietu platinimo kapitalo. Lietuviškai veiklai rem-
ir kitus darbus. Be to, jos pla-1 ti naudojami tiktai nuošimčiai, 
nuoja kviesti ir kitas organizaci- Yra aukojančių po tūkstantį ir 
jas į šį garbingą ir svarbų įvy
kį Los Angelėj, kuris įvyks balan
džio 5 d. Šv. Kazimiero parapijoj. 
Koncertą atliks viešnia iš Chica-
gos solistė Roma Mastienė. Visas 
iškilmes globoja ir kartu yra gar
bės pirmininkas parapijos klebo-

TAUTOS FONDAS ARTĖJA 
PRIE MILIJONO DOLERIU 

Kettlerio kapo, jis vėl sugrįžo stik j n a s P r e l a t a s J o n a s K u č i n S i s -
lu dengta automažina į aikštę. 
Tuo metu, lietuviai su tautine vė 
liava, dviem aukštai iškeltais už j 
rašais "Litauen" ir "Lietuva", j Iš rytinių Amerikos valstijų į 
mažom tautinėm vėliavėlėm pri į Los Angeles atvykę VLIKo ir Tau 
kabintu užrašu, "Šventas Tėve, 
lietuviai myli Jus", spėjo susi
koncentruoti į vieną vietą. 

Valio" garsai, mūsų nedidelės 

į juos, jis laimino mūsų tautie
čius. Stovėdamas spaudos atsto-

KAZYS BARONAS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

Triumfalinė popiežiaus Pau-, Reikia pripažinti, kad Vokieti 
liaus — Jono II viešnagė Vokie- '• joje tarpe gausių tautybių, pra-
tijoje stovėjo krikščioniško tikėji į šokančių savo skaičiumi lietu-
mo atnaujinimo ženkle. Šventasis i vius (kroatai, ispanai, italai, por-
Tėvas tai atžymėjo savo pa- \ tugalai) mūsų įnašas Mainze bu 
moksluose — kalbose milijonams į vęs labai didelis. Delegaciją su-
tikinčiųjų Koelne, Osnabruecke, | darė: Vokietijos LB pirm. Andrius 
Mainze, Fuldoje, Miunchene bei! Šmitas, Vasario 16-tos;os gimna-
televizijos. ir radijo aparatuose. į zijos drrekt. Jonas Kavaliūnas ir 
Nevengė jis pasikalbėjimų ir su ki I gimnazijos mokiniai I-os kl. Jū-
ty tikėjimų atstovais — evange! rate Baronaitė, IV-os kl. Arvydas 
likais ir izraelitais, ypatingai pa- \ Herbstas ir VI-os kl. Sigutė Ka-
brėždamas ekumeninį sąjūdį. Tie į zakevičiūtė. Priekyje žygiuoįan-
sa, valandiniai pasikalbėjimai dar čią J. Baronaitę popiežius užklau- i vų tribūnoje, išgirdau iš italų 
neatidarė pilnai durų stipresniam i sė, ar tai lietuvių atstovai. Jūra- į laikraščių korespondentų tik ge-
bendradarbiavimui ar susiartini- j tei atsakius "taip", (popiežius pa- i rus atsiliepimus apie mūsų tautą. 
mui. Tačiau sprei s iant iš atsi- | laimino ją. Kadangi lapkričio 17 Mat, ieškodamas tarp korespon 
liepimu vokiškoje spaudoje, tele •d. yra Vilniaus Aušros Vartų 
vizijos ir radijo komentarų, ver- j Dievo Motinos Marijos šventė, J. 
tetų pažymėti, kad pastatytas i Baronaitė katalikų Bažnyčios gal 
nedidelis žingsnis pirmyn, spren- j vai įteikė vilniečio kun. Vacį. Šar 
džiant abiejų tikėjimų esamas (kos padovanotą Aušros Vartų 
problemas. Vietinė spauda, rašy į Marijos medalioną. Vokiet. LB 
dama pirmuose psl. apie Šv. Tė ; pirm, A. Šmitas paprašė Šv. Tėvą 
vo viešnagę reformacijos lopšyje, į melstis už persekiojamą katalikų 
džiaugėsi jo atvykimu. Evangeli : Bažnyčią Lietuvoje. Popiežius 
kų įtakoje dienraščiai .pasikalbę į atsakęs: "Aš meldžiuosi kiekvie-1 darydamas platy praėjimo taką 
jimą Mainze pavadino stipriu eku į ną dieną". Gimnazijos direkt J. j Vokiečiu spaudoje teko rasti vysk. 
meniniu signalu. | Kavaliūnas prašė laiminti lietu-; P- Marcinkui duotą dar tokį titu 

Vokietijos žydų centrinės tary j vių mokyklas, mokinius, moky- į W- "Huenenhafte Ami aus Litau 
bos atstovai atkreipė popiežiaus į tojus ir tėvus. Bažnyčios galva Į en — milžiniškas Lietuvos ame-
dėmesį į diskriminaciją, žydų Vo j atsakęs: "I bless all your school".' 
kietijoje bei Izraelio valstybės ' Visi lietuviai atstovai Pauliaus Jo 

daugiau dol. Gauna palikimu tes
tamentais. Aukos gali būti nura
šomos nuo mokesčių. Tautos fon
do adresas: Lithuanian National 
Foundation, Inc., P. O. Box 
21973, Woodhaven, N.Y. 11421, 
USA. 

Los Angeles, Calif. Tautos fon
do atstovas pranešė, yra nema
ža norinčių aukoti ginklams, kad 
iŠ naujo nepriklausomybei paki
lusiai Lietuvai būtu pinigu lie
tuvių kariuomenei paremti, 

tos fondo atstovai prelatas kun. I 2ydai turi savo Gynybos fondą, 
J. BaLkūnas ir J. Giedraitis Šv. Į n u t ar ta ir lietuviams turėti Gy-
Kazimiero parapijos salėje skaitė į nybos fondą, kuriam aukas, pi-
ir kalbėjo. Paaiškėjo, kad VLIKo 

tautinės vėliavėlės laikomos aukš j parengiami — dabartinis anglų 
tai iškeltos, atkreipė Pauliaus —įkalba ELTA redaktorius yra ra
jono II dėmesį. Atsisukęs į lietu- Į^tojas^ Alg. Landsbergis - EL- t a n a s Audronis. Gausūs susirin-
vius, meiliomis akimis žiūrėdamas 

nigus organizuoti pakviestas Los 
Angeles, Calif. gyvenantis ir tam 
tikslui tūkstantį dol. surinkęs An-

TOS Žiniaraščiai keliomis kalbo- i kusieji sumanymui pritarė gar-
mis, turi ne tik daug prenumera- s į a j s plojimais, 
torių, bet dažnai persispausdina
mi daugelio užsienio laikraščių, Taip pat nemaža pinigų 

dentų Kanados ir JAV laikraš
čių atstovų, susipažinau su ke
liais italais kaip "Lituano". Pasi 
rodo, kad ši tautybė jiems pažįs
tama ir vysk P. Marcinkaus as 
mens. Jis duodavo nurodymus po 
licininkams, civiliai apsirengu
siems slaptosios policijos tarnau
tojams, ne kartą alkūnėmis pa 

žurnalų, ypač Europoje ir Pietų \ susirinkusieji paaukojo Tautos 
Amerikoje. 

VLIKą remiantis Tautos fon- i 
fondui. 

K. Gardinas 

1 

ateitį. Popiežius užtikrino žydų 
pirm. Wemerį Nachmaną, kad 
katalikų Bažnyčia kovosianti 
kartu su žydais prieš bet kokią dis
kriminaciją. 

Mainze, (čia Jūsų laikraščio 
bendradaibis turėjo spaudos kre
dencialus, tad galėjo iš arti stebė 
ti visus įvykius) kartu su žydų 
atstovais dalyvavo ir katalikė Ger 
truda Luckner, išgelbėjusi šim
tams žydų gyvybes, vėliau pati 
atsiradusi Dachau stovykloje. 

Popiežiaus atvykimas į Mainzą 
yra taip pat istorinis įvykis ir lie 
tuviams, tad reikėtų prie šio Pa-
reinio miesto ir sustoti. Paulius — 
Jonas II į Manzą atvyko lapkričio 
16 d. Atlaikęs amerikiečių kari
nės bazės aerodrome Šv. Mišias, 
vakare katedros aikštėje susitiko 
su 6 tūkstančiais lenkų. Bendra 
.malda ir pamokslu (lenkiškai ir 
.trumpai vokiškai) sustiprino Vo 
jkiėtijos ir iš kitur atvykusiu tau
tiečių tikėjimą, kuris nematomai 
Išsiliejo tautine srove 

Nedėkingas oras lydėjo popie
r ių Vokietijoje: lietus, dažnai 
-Svarbus vėjas, darė daug keblu 
*mų kelionėje bei šv. Mišiose at
virame lauke. Tačiau šios gam

t o s išdaigos neatbaidė tikinčių
j ų nuo sutikimo katalikų Bažny 
^ o s galvos. 

Ir Vokietijos lietuviai iŠ anks-
^to- ruošėsi lapkričio 17 d. išvykai į 
-Mainzą. Toji diena buvo skiria

ma užsieniečiams. Mūsų tautie
čiai vyko popiežiaus sutikti ma
tydami du aspektus: tikybinį ir 
tautinį. Šalia katalikų mokinių 

;vyko ir evangelikai kartu su kun. 
F. Skėriu. 

no II buvo apdovanoti baltų per 
lų rožiniais. 

Bendroje maldoje, dalyvaujant 
apie 8 tūkst. užsieniečių, skaity
mą iš apaštalų knygos vokiškai 
skaitė VII kl. mokinė Lidija Kai-

rikonas' 
Visos iškilmės buvo rodomos 

televizijoje, o vėliau vakare dar 
kartą parodytos ištraukos, jų tat 
pe ir Vasario 16-sios gimnazijos 
tautinių šokių grupė. Mūsų šo
kėjai, vad. Joanai Vaičiulaitytei, 
atliko "Malūną" ir "Gyvatarą". 

Savo viešnagę Vokietijoje po-

BALF'o Direktoriui ir Melrose Parko skyriaus pir
mininkui 

A. f A. J U O Z U I URBELIUI 
m i r u s , 

jo žmonai FELICIJAI ir visiems giminėms bei ar
timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Bendras Amerikos Lietuvių šalpos Fondas 
Centro Valdyba ir Direktoriai 

ryte, o suplikacijas lietuviškai i piežius užbaigė Bavarijos sosti-
VIII kl. mokinys Robertas Slavi-: nėję Miunchene. Cia Sv. Mišias ir 
kas šiais sakiniais: "Dieve, stip- pamokslą išklausė beveik 600 
rink mūsų brolių ir sesių tikėji- tūkst. tikinčiųjų. 
mą ir grąžink laisvę Lietuvai, už- Varginanti buvo popiežiaus I 
tariant Vilniaus Aušros Vartų kelionė Vokietijoje, kadangi Sv. 
Dievo Motinai". Tevas susitiko su milijonais tikin! 

Dalyvavusių 15-kos tautybių} a*lfa. pasakydamas penkių die-
atstovai (kroatė ir italas kuni-Į™* viešnagėje 25 pamokslus — | 
gas) pasveikino popiežių, prašy- j prakalbas, 
darni atkreipti dėmesį į svečių — j Jau po savaitės laiko knygy 
darbininkų gyvenimo sąlygas Vo 
kietijoje, diskriminaciją, nenorą 
nuomoti butus užsieniečiams, 

Brangiai Motinai ir mylimai Močiutei, žymiai visuo
menės veikėjai 

A. f A. CELIN H MOŠINSKIENEI 
išgyvenusiai 104 m. i iavusiai Į Amžinybę, jos sū
nums ALGIRDUI ir \ *' . JTUI, jų šeimoms, bei jų vai
kaičiams reiškiame užu* „.uitą ir liūdesio valandose kar
tu liūdime. 

SU L A I C IŲ ŠEIMOS 
New Yorke, Chicagoje ir Kalifornijoje 

uždaram juos į geto gyvenimą, 
nesudarant geresnių sąlygų jų 
vaikams siekti aukštojo mokslo. 
Savo žodyje Paulius — Jonas II pa 

nuose, bei laikraščių kioskuose 
pasirodė leidiniai iš popiežiaus 
viešnagės Vokietijoje. Keliose nuo 
traukose matomi ir lietuviai. Vie 
name leidinyje "Der Besuch" at 
skirai nufotografuoti lietuviai at
stovai prie popiežiaus, jam lai-

i 

guodė užsieniečius, kviesdamas į kant ranką prie veiduko gimnazi 
dėti akmenį prie akmens ir tuo! jos mokinės Jūratės Baronaitės. 

JURGIS MATULAITIS 
Statyt Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokio* apimties... Autorius 
skaitytojam* pažįstama*, nea Jis MTO raitais pririša skaitytoja. 
verta mąstyti, gyvai ir vaisdfiai charakterizuoja asmenį*.. 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiai*, dienraščių ir 
laiikų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemarą* Cukuras. 

Išleido ir spaudė Net M. Pr. Seserys, 370 pusi.. 1977 m 
Kaina tu pentiuntima $7.41, Ufaakynrus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. CM Bt, Ofetgo, 10. 80629 

A. t A. VALENTINUI LAURUŠONIUI mirus, 
jo motinai p. ANASTAZIJAI LAURUŠONIINEI ir 
seseriai dr. MARIJAI LINUKU su ŠEIMA reiškia
me gilią užuojautą. 

Aldona šmulkštiene 
Vytautas Krikščiūnas 

Įsigykite i\ą populiarią plokštelę 
RADVTLA PERKŪNAS - LA OIOOONDA - TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHENIER 
CARMEN - MANO* - LESCATJT - PAGL1AOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stut tgar t 'o Simfoninis orkestras 
Dirigentą* DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokitelių. Kaina iu persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, I1L 

$7.30 Amerikoje. Užsakymu* siųsti: 

Motinai 
A. f A. ONAI POŽELLENEI 

mirus Lietuvoje, ilgametei Lietuvos Dukterų drau
gijos narei FELICIJAI KRUMPUENEI ir ONAI ŽU
KAUSKIENEI bei jų šeimoms nuoširdžią užuojau
tą reiškia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

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 Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m, gruodžio mėn. 9 d. 

X šiandien pradedama spaus
dinti atkarpoje V. Ūsehenės no
velė "Tiltas". Jos eilėraščių ir 
spalvingų beletristikos raštų 
jau ir anksčiau buvo kelis kar
tus spausdinta mūsų dienraščio 
kultūriniame priede. Naujau
sioje "Tilto" novelėje autorė la
bai intriguojančiai sprendžia tė
vų ir vaikų santykius lietuviš
koje mūsų visuomenėje. 

X Savaitraštis "Chicago Ca-
tholic" gruodžio 5 d. išspausdi
no kun. J. Prunskio straipsnį 
apie Lietuvą po komunizmo 
jungu. Prie straipsnio pridėta 
ir nuotrauka Danutės Kelmelie-
nės, enkavedistų sumuštos. 

X I š Lietuvos pranešama. 
kad Marijampolėje mirė nusipel
niusi Lietuvos skaučių veikėja 
skautininke Elena Barščiauskai-

X Ona Algmmienė, Chicago, Į 
Dl, atsiuntė už kalėdines kor
teles 20 doi. auką; Stella Žu
kauskas, Los Angeles, Cal. — 
12 dol. "Draugo" paramai ; Pet
ras Giedrimas, Chicago, DL — 
5 doL Visiems nuoširdus ačiū. 

X IrVaterburio Lietuvių Mo
tera Federacijos skyriaus val
dyba per kasininkę Albiną Pa-
liulienę, atsiuntė 25 doL auką už 
gerą "Draugo" informaciją. 
Nuoširdus ačiū. 

X Adelė ir Jonas Kvietys, iš 
Dayton, Ohio, įvairiais reikalais 
buvo atvykęs į Chicagą ir t a 
proga lankėsi "Drauge", nusi
pirko naujausių leidinių už di
desnę sumą ir paliko 10 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū. 

X Kun. A. Grigaitis, Amster-
dam, N. Y., užsisakė kalėdinių 
kortelių už didesnę sumą ir dar 
pridėjo 12 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

X Petras Balčiūnas, Hot 
Springs, Arkansas, pedagogas, 
visuomenininkas laiškelyje rašo: 

K, L S S e a e r i į ^ T r f r j a kiiefiaI ''Visiems didžiojo darbo vykdy-
visas seses, o taip pat velionę ! ̂ a m s ^ g s m i n g ų švenčių", 
pažinusius, dalyvauti už jos vėlę i ? a r t u , . ? ***?* A r t e l e s pri-
atnašaujamose šv. Mišiose,: d e ^ ^ d e s ^ ^ u k a " Mfclam mfi-
penktadienį, gruodžio 12 d . J ^ų bendradarbe t a n a m e nuo-
7:30 vai. vak., Tėvų Jėzuitų ko- s i r d u a c m " 

Kultūros darbuotojų konferencijos, vykusios lapkričio 22—23 dienomis Clevelande, atidarymas. Iš kaires: A. Bala-
šaitiene, T. Venclova, V. Kleiza, I. Bublienė ir J. Stempužis. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGO! IR APYLINKĖSE 
JAUKI JAUNUtfO CENTRO 

VAKARIENE 

"Čia mūsų visų bendra pasto
gė, kultūrinės ir meninės veik
los centras. Tai lietuviškasis 
pasaulis, Chicagos ir ne Chica-
gos lietuviškojo gyvenimo širdis 

tie rūmai, kuriuos vadiname 
Jaunimo centru" — tokiais žo
džiais Irena 

nes jis pats asmeniškai negalėjo 
atvykti iš Detroito į šias užbaig-
tuves. Iš laiško turinio paaiškė
jo, kad Krašto valdyba šokių 
šventės komitetu atliktu darbu ir 
šventės pasisekimu labai paten
kinta ir visiems nuoširdžiai dėko
ja. 

Trumpą programą atliko šo-

plyčioje. 

X Tautinių šokių grupė 
"Grandis" ruošia kūčias gruo
džio 12 dieną, 7 vai. vak. Jauni
mo centre. Tradicinius papro
čius praves pa tys grandiečiai. 

X Jėzaus gimimas pagal Matą 
ir Luką: teologinė reikšmė (su 
skaidrėmis). Kalbės O. Mikai-
laitė- iš Putnamo, šeštadienį, 
gruodžio 13 d 
nėję, Jaunimo centre, per Sv. 
Rašto seminarą. 

X L-K.B. Kronikos vakaras, 
kuriame pasirodys jaunimas, 
padedant kun. A A. Saulaičiui, 
S J, bus gruodžio 13 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Programa yra skirta 
visiems, visokio amžiaus lietu
viams. 

X Wanda Petkuvienė, Park 
Ridge, DL, nuoširdi "Draugo" 
rėmėja, už kalėdines korteles 
atsiuntė 25 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x Jonas K Karys su žmona 
Joana sveikina savo draugas ir 
arčiau pažįstamus lietuvius 
(tremtyje) šios Žiemos švenčių 
proga, širdingai linkėdami vi
siems šviesių Kalėdų bei laimin
gų Naujųjų Metų. T a proga 
atsiuntė "Draugui" 10 dol. au
ką. Ačiū. 

X Dr. Stasys Jankauskas, 

Jaunimo centro valdybis pirmi
ninkė, pradėjo Jaunimo centro 
metinę vakarienę. Savo atida
romajam žody kvietė visus lie
tuvius padėti užlaikyti šiuos na
mus. Juk jie mūsų visų. Tik 
bendromis pastangomis bus ga-

. kių šventės foto komisija, kuriai 
Kriaučeliūnienė, j v a < j o v a v o Vytautas Jasinevičius. 

Buvo parodyta meniškai ir p r o 
fesionališkai paruoštos skaidrės 
iš šokių šventės gražių momentų. 
Skaidrių autoriai — Raminta Ja-
lionytė ir Eug. Būtėnas. Techniš
kai paruošė Algis Stasiulis ir Eug. 
Būtėnas. Po to sekė šokiai, gro-

lima juos užlaikyti tokius, k o - i j a n t Ąžuolui Etelmokui 
kie yra šiandien, tik bendru dar
bu bus galima juos dar labiau 
gerinti, puošti. Reikia viską 
daryti, kad šioji lietuviškoji 
kibirkštėlė niekad neužgestų, 
kad ji šviestų kar tų kartoms. 
J au kelios generacijos pro čia 

1:30 vai. kavi-į Rocky River, Ohio, užsisakė di- [ praėjo. Daugelis tų, kurie va-
desnį Mekį kalėdinių kortelių ir j k a r čia atėjo mokiniais, šiandien 
atsiuntė 8.57 dol. auką dien
raščio paramai. Nuoširdus ačiū 

\u 

X Leom MiUer, East Spring 
Fieid, Pa., atsiuntė už kalėdines 
korteles 20 dol. auką su priera
šu : " . . . nors mes gyvename to
li nuo savųjų, bet niekam nera-
šom dėl senatvės. Siunčiame 
čekį už jūsų padarytas išlai
das". Mielam "Draugo" skaity
tojui tariame nuoširdų ačiū ir 
linkime džiaugsmingų švenčių. 

X Aldona ir Albinas Karaliū
nai, Cicero. DL, atsiuntė 10 dol. 
auką spaudos stiprinimui ir 
kartu sveikina mus su šv. Ka
lėdų šventėmis. Ačiū už auką ir 
sveikinimus. 

X Marųuette Parko Namų 
savininkų organizacija šaukia 
metinį narių susirinkimą gruo-

juos Lanko kaip mokytojai 
Daugelis tų, kurie Jaunimo cent
rą statė, rėmė, jame lankėsi, 
dirbo, jau pavargo. Į jų vietą 
reikia stoti kitiems, anot Vinco 
Kudirkos žodžių, vietoj griuvu-
sio stulpo reikia naują s ta ty t i . 

Prieš pradedant vakarienę, 
invokaciją sukalbėjo buvęs šių 
rūmų direktorius kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. Po to aktorė Ni
jolė Martinaitytė sukūrė "vieno 
žmogaus teatrą", paskaitė trijų 

Malonu pastebėti, kad JAV LB 
Krašto valdyba ir Lietuvių šokių 
Institutas visuomet sugeba suras
ti ir pakviesti tinkamus asmenis, 
vadovauti ir suorganizuoti tuos 
didžiuosius įvykius lietuvių išei
vijoje. Šį kartą Jono Talandžio as
menyje neapsiriko. Jo iniciatyva 
buvo sudaryta komiteto daugu
ma iš jaunosios kartos, kurie sa
vo darbą atliko su meile h* pasi
šventimu. 

Džiugu, kad į lietuvišką veik
lą ir darbą ateina kita karta, su
brendusi ir profesionališkai pa
siruošusi. Jiems sėkmės! 

S t Džiugas 

rast i butą benamiams. Iš 32 
įšventintų, 30 y r a vedusių. Jie 
gyvens šeimoje ir toliau pasi
liks savo tarnybose. 

PRUfe VE2J 
Kovai su vėžiu draugi ja Chi

cagoje paskelbė, kad ras t a s nau
jas geresnis būdas gydyt i susir
gusius vėžiu. 

SVAJOJA BCTI MERU 
Cook apskr. asesorius Th. Hy-

nes ketvirtadieni pasiskelbė pla
nuojąs 1983 m. kandidatuoti į 
Chicagos merus. 

CHICAGOS LENKAI 
Apie ketvir t is milijono Chica

gos lenkų susirūpinę seka įvy
kius Lenkijoje i r meldžiasi, kad 
Maskva nepavartotų naujos prie 
vartos. 

PAGERBS PAVAROTTI 
Metinį Motinos Cabrini žyme

nį gruodžio 6 d. H y a t t Regency 
Chicagos viešbuty gavo tenoras 
Luciano Pavarot t i ir kun. P . J . 
Smith už savo kari tatyvinius 
darbus. Pagerbimo pietus orga
nizavo Q>lumbu6-Oineo-Cabrini 
medicinos centras. 

PLB DARBAI IR RŪPESČIAI 
1980 METAIS 

— Paruošt i ir pasiųsti kitiems 
kraš tams reikalingi vadovėliai 
ir mokslo priemonės, pa remta 
Vasario 16 gimnazija, apmokė
tas mokslas iš Pietų Amerikos 
į gimnaziją mokytis nuvyku
sioms lietuvaitėms. 

_r "Pasaulio Lietuvio" žurna
lo leidimas ir gerinimas. 

— PLB valdybos vykdomo
jo vicepirnuninko apsilankymas 
Urugvajuje, Argentinoje i r Bra-

: žili joje, kur artimiau susipažin-
| t a su tų kraštų lietuvių padėti
mi ir užmegzti glaudesni ry-

į šiai. 
— Urugvajaus "Ąžuolyno" ir 

Argentinos "Žibučių" koncertų 
grandinė Šiaurės Amerikos Lie
tuvių kolonijose, parodžiusi Pie
tų Amerikos lietuvių ryžtą ir 

•s 
« • 

savo tautiniams reika-
» 
r 

antrasis sekretorius P ranas Ba-
liukonis, iždininkė Jane Traki
mienė, antrasis iždininkas Juiio 
Alberto Siniauskas i r narys 
Bronislavas Staponius. Kontro
lės komisiją sudaro Adolfas 
Kaušinis, Stasys Goda ir Anta
nas Gudynas. Naujasis vicepir
mininkas A G. šleivys y ra 
jaunas visuomenininkas, jis da
lyvavo IV Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese kaip Urugvajaus 
jaunimo atstovas ir neseniai 
lankėsi JAV bei Kanadoje, kaip 
"Ąžuolyno" tautinių šokių gru
pės šokėjas. 

— Taktas — tai gabumas pa
vaizduoti kitus, kaip j ie patys 
į save žiūri. 

Abraham Lincoln 

meilę 
ląrria 

— PLB, F U S ir Australijos 
LB pastangomis suorganizuota' 
Simo Kudirkos kelionė j Austra
liją, jo pasirodymai radijo i r 
televizijos programose bei pasi
sakymai ir aprašymai australų 
spaudoje, iškeliant mūtų tau tos 
kančios kelią. 

— PLB, JAV LB ir Kanados 
LB suruošta politinė konferen
cija Washingtone, minint Lietu-;; 
vos 40-ties metų okupaciją, su
stiprinusi mūsų ryžtą laisvės 
kovoms. 

— Clevelando studenčių voka
linio ansamblio "Nerijos" g a s 
trolės Pietų Amerikos lietuvhjį 
kolonijose, ten sukėlusios daugS 
entuziazmo ir meilės Lie tuva i , 
reikalams, ypač jaunimo tarpe. Z 

— PLB valdybos pirmininko 
kelionė Europoje, susitikimas 
su Šv. Tėvu Jonu Paulium I L 
Lietuvos Diplomatinės ta rnybos 
atstovais ir Europos L B pirmi
ninkų metinės konferencijos 
sukvietimas, sustiprinęs Euro 
pos lietuvių veiklą. 

— Mūsų liaudies menininkių; 
A.Tamošaitienės ir A. VeseUrie-
nės bei solistų N. Linkevičiūtės 
ir B. Prapuolenio pasirodymai 
Kalumbijoje ir Venezueloje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIRfi BARKETT 

autorių, iš mūsų klasikų, kury- Buvęs Illinois valstijos gene-
bos. I š Kazio Bradūno keturias ralinis prokuroras George F . 
iš t raukas iš Gedimino laiškų,j Barrett mirė pirmadienio naktį. 
Vinco Krėvės ilgoką apysaką | Mirė ir laidojamas Palm Springs, 
Silkes ir puokštę gėlių iš Kazio 
Binkio poezijos. 

Buvo loterija. Kaip visados 
— laimingaisiais negalėjo visi 
būti. 

Baigiantis vakarienei, I rena 
džio 1 9d., 7:30 vai. vakare I Kriaučeliūnienė svečių paklausė. 

x Adas Skroodys, Cicero, EI., 
policijos narys, vadovauja tarp 
Cicero miesto organizuotų gru
pių, kurios stengiasi sumažinti: 
nusikaltimus ta rp jaunamečių. į 

X Atsiuntė už kalėdines atvi- i 
rntes po 10 dol.: Ignas Kazlaus
kas, Great Neck. N. Y., dr. Ed- Į 
mund V. Druktenis, Dayton, | 
Ohio, G. Bakuckienė, Delran, 
N. J., Bruno Vilimas, Ont , Ka-
nada, Paulius Ramas, Hickory > 
Hills, UI. ir Rimvydas Čepulis,! 
Euclid, Ohio. Visiems nuošir- j 
dus ačiū. 

X Avakm Ga*erl jose dovanų ' 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro1 

papuošalų, L 1 a d r o. Dresden, 
Hummel figūrėlių. Anri medžio 
drožinių ir daug, daug kt. Taip 
pat ir paveikslų, Antradieniais 
p*o*t ninkamu duodama 1 0 ^ 
nuolaida. Savininkai Dalė Ir Ro
mas Dsnkftai kviečia atsilankyti 
— rasite dovanų Kalėdoms iri 
kitoms progoms. Adr. 424S 
Archer Ave. (arti Sacrament 
Ave.). Chicago. TeL 347-6969 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka
lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak- (sk.) 

Parapijos salėje. Bus svarstomi 
svarbūs reikalai, renkama nau
j a valdyba ir revizijos komisija. 
Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo ka
vutė. 
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kaip patinka keli nauji apvalūs 
stalai. Mat iki šiol buvo nau
dojami sudedamieji, s tandart i
niai keturkampiai stalai. Sve
čiams nauji stalai patiko. Tada 
ji paprašė svečių pasirūpinti, 
kad daugiau tokių stalų būtų 
eventualiai visus pakeisti nau
jais. Kurgi ne — tuoj atsira
do aukotojų tiek. kad, riekia 
manyti, užteks lėšų visai salei 
naujais apstatyti. 

Vakarienės dalyvių buvo pilna 
salė, nuotaika buvo pakili. Salė, 
stalai, scena buvo gražiai, sko
ningai dekoruota. O kad taip 
visi renginiai šioj salėj būtų 
tokie šventiškai puošnūs. G. 

Aktorius Vitalis 2ukauskas. pats vie
nas atlikęs visą programą Teatro fes
tivalio pirmą dieną. 

Nuotr. Z. Degtičio 

VI-SIOS LTS ŠVENTĖS 
UŽBAIGTUVĖS 

Praėjusį penktadienį Lietuvių 
tautinių namų salėje susirinko 
apie 200 asmenų, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šokių šventės pasisekimo. 

Kokteiliai, o vėliau vaišės dar 
daugiau visus suartino ir jautėsi 
kaip vienos šeimos šventė. Jonas 
Talandis, didžiojo įvykio vadovas, 
tarė trumpa žodį, išreikšdamas 
visiems nuoširdžia padėką už vi
su atlikta gražų darbą ir šiltą 
bendradarbiavimą. Jam buvo ne
pagailėta katučių. 

Bronius Juodelis, Lithuanian 
Folks Dance, Inc., chairman, per 
skaitė JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytauto Kutkaus laišką, 

Calif., kur jis buvo išsikėlęs iš 
Chicagos. 

PAMESTINUKAS 
PRAUSYKLOJ 

Naujagimis berniukas, ne se
nesnis kaip 48 vai. po gimimo, 
rastas pamestas moterų prau
sykloje Wieboldt krautuvėje, 
Yorktown prekybos centre, 
Lombard priemiesty. 

MTDWAY AKCIJOS 

MidVay aviacijos bendrovės 
išleistų 850,000 akcijų (šėrų), 
po 13.50 dol., buvo labai greit 
išpirkta. Pajamos bus panau
dotos pirkti naujiems reikme
nims ir plėsti lėktuvų judėjimą 
iš Midway aerodromo. 

PARDUOS KINIJAI 
International Harvester pasi

rašė sutartį parduoti Kinijai 
900 ūkio mašinų už maždaug 
7.5 mil. dol. 

KALftJLMAS ADVOKATO 
Žymus Chicagos advokatas 

Roger S. Baskes, 45 m., gyve
nąs Highland Parke, nuteistas 
trejiems metams kalėjimo, ap
kaltintas dviem žmonėm padė
jęs nusukti 700,000 dol. valsty
bini 4 mokesčių. 

NAUJI DIAKONAI 
Net 32 nauji diakonai įšven

tinti gruodžio 6 d. Chicagos ka
talikų tarnybai. Jų tarpe yra 
advokatų, instruktorių, šoferių 
ir kitų. Šventimams jie ruošėsi 
studijuodami 2% metų. Jie be 
atlyginimo dirbs ligoninėse, 
slaugymo namuose, kalėjimuose, 
parapijų adirunistravime, padės 
jaunimui, persiskyrusioms po
roms, sakys pamokslus, padės 

IŠ ARTI IR TOLI 
0KUP. LIETUVOJE 

— Sovietų Sąjungos dienos Au
strijoje buvo skirtos maskvinei o-
kupuotos Lietuvos propagandai. 
Tai liudija surengta nutraukų 
paroda "Tarybų Lietuvai —40". 
Delegacijai vadovavo Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininku ti
tuluojamas J. Maniušis. Pagrindi
niai renginiai daugiausia buvo 
sutelkti Salzburga bei jo srityje, 
su kuria Maskva stengiasi plėsti 
okupuotos Lietuvos ryšius. Buvo 
surengtos dvi asmeninės parodos 
— dail. J. Švažo tapybos ir foto
grafo V. Butryno nuotrauką. Jas 
papildė kolektyvinė? grafikos, ak
varelės darbų, plakatų ir netgi 
vaikų piešinių parodos. Buvo ro
domi ir lietuviški filmai. Koncer
tines programas atliko styginis 
Vilniaus kvartetas, Vilniaus uni
versiteto dainų ir šokių liaudies 
ansamblis. 

ARGENTINOJE 
— Okulistai dr. Hugo Mayor-

g a ir dr. Eugeni ja Cikštaitė de 
Mayorga išvyko j š iaurės Ame
riką spalio 15 d. Miami mieste 
jie dalyvavo specialybės kur
suose — konferencijoje, o vėliau 
apsilankė Chicagoje. 

— Danielius Urbonas, Argen
tinos lietuvių jaunimo sąjungos 
veikėjas, atlieka karinę prievolę 
Argentinos kariuomenėje. Už 
pavyzdingą elgesį buvo apdova
notas auksiniu medaliu. 

VOKIETIJOJE 
— Ateinančia metų kovo 12 d. 

į Mannheimą atvyksta Vilniaus 
kamerinis orkestras. Reklama mies 
te jau daroma, nepažymint or
kestro dirigento. Tačiau greičiau 
sia tai bus Sondeckio vedamas 
orkestras, jau anksčiau koncer
tavęs Vokietijos miestuose. Man 
nheimas yra 1 km nuo lietuvių 
gimnazijos. 

URUGVAJUJ 
— Urugvajaus l ie tuvių kul

tūros drauįrijos (kuri atstovau
ja Lietuvių Bendruomenei) nau
ją valdybą sudaro pirnuninkas 
Vytautas Dorelis, vicepirminin
kas Antonio Grigorio šleivys, 
sekretorė Silvina šapokaitė. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪSIŲ STOGUS 

U i savo darbą garantuojame 
i r Msme apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KLELAI 
T*!. — 484-9655 

.mimiuiumiiiiiiiiimiiiiiiKiiiiimmiiiif 
įsigykite naująjį ALOYZO 

BARONO romaną 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie šį romaną 

sako: "šalia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingų 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytės - Palubinskienės, 276 pus!, 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. DL gyv. pri
deda 35 e t valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: Draugas. 
4545 West 63rd Street, Chicago, UI. 
60629 mmm 
lllllllllfllllllllllllltlliuilllllllllllllllllllilll 
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A M B E R 
The Golden Geni oi the Ages 
By PATTY C. RICEf PLD. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi se vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu S2l.lt. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus riiĮsti: 
DRAUGAS, +5+5 We*t 6Srd 81, Chicago, IL 60€t9 
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MARIJA AUKŠTAITS 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių i i lieto- r 
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. f 
Spausdino Litho-Ait, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičhis, Kaina su persiuntimu $6.23 

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

OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 -1980) 
THOMAS KEMEEKIS 

^ 

^ H 

Institute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
Finansavo JAV l ie tuvių Bendruomenė. 

Veikalas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 686 
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi Si oi išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chteago, IL 80829 
Illinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

http://S2l.lt

