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1981 ra. kovo 25 d. Šiauliuose, 

Spindulio 6 — 10, buvo areštuo
tas Lietuvos Helsinkio grupes na
rys Mečislovas Jurevičius. Bute, 
dalyvaujant ypatingai svarbiu by
lu tardytojai, justicijos patarė
jui Norkūnai, milicijos leitenan
tui A. Augai, keturiems čekis
tams, kvietiniams — Vytautui 
šlaminui ir Kęstučiui Snykai, bu
vo padaryta krata. Paimta: 19 
magnetofoniniu juostu bei kasečių, 
vokiškas pašto ženklas* 20 ženk
liuku, 5 įvairaus turinio telegra
mos, apie 50 foto nuotraukų (re
liginės eisenos), lapelis su tele
fonu numeriais, knyga "Žvaigž
dė", 29 žurnalai "Savaitė" (1942 
— 44 m.), prieškarinių laikraš
čių, 2 Lietuvos žemėlapiai, 4 la
peliai su maldų tekstais, 6 mažo 
formato knygutės su religiniais 
tekstais. 

Kaltinimas pagal LTSR BK 
199 str. buvo pareikštas 1981 m. 
balandžio 1 d., o galutinis kalti
nimas — gegužės 22 d. 

Laiškas iš 163 kameros 
G. J. Kr. 

Suradau progos Jums parašyti 
trumpą laiškutį. Visų pirmiausia 
dėkoju visiems už paramą, ypa
tingai už dvasinę, kuri labiausiai 
reikalinga. Dėkoju visiems, kurie 
aplanko mano šeimą. Vėl visiems 
prisidėjo daugiau rūpesčių. Norė
tųsi sužinoti kaip Gemma gyve
na? Jai sunku, nes pirmą kartą ir 
su žulikais. Kiek yra suimtų, ar 
mes tik du? Apie Vyturėlį (inž. 
Vyt. Vaičiūną — Red.) žinau, jį 
tą pačią dieną suėmė. Jam ir sun
ku, nes pirmą kartą. Bet jo dvasia 
gaKnga. Vyturėlį mačiau, kai 
mus vežė iš Vilniaus KPZ. Jis ma 
nes nematė. Labai mane pradžiu
gino savo gera nuotaika ir pagal
vojau, kad tikras dvasios vyturė
lis. Daugiau apie jį nežinau. Da
bar truputį apie mano gyvenimą. 
Dėkoju Dievui, už visą, ką Jis 
duoda. Savo maža auka prisime
nu visus laisvėje. Labai jaučiu Jū
sų visų maldas, kurios labai rei
kalingos. Truputį šlubuoja širdis. 
Nuotaika gera, savo įsitikinimus 

neslepiu. Iš karto įmetė į vieną 
kamerą, kur buvo 2 žmogžudžiai, 
vagys ir chuliganai. 

Papasakojau už ką-suimtas, apie 
kryžiaus nešimą, apie eisenas. 
Kad pradėjo visi keikti, sako bai 
gia komunistai eiti iš proto; sako, 
kad religijos laisvė, o nekaltus 
žmones sodina. Kai visi nutilda
vo vakare, nueidavo gulti, aš ta
da melsdavaus atsiklaupęs ant 
lovos (miegojau viršuje). Kartą 
užpuolė prižiūrėtojai, bet mane 
kaliniai užstojo: netrukdykite, 
matote, kad žmogus meldžiasi ir 
tegul meldžiasi. Prižiūrėtojai nu
ėjo. Paskui perkėlė į kitą kamerą 
Vieną mėnesį sėdėjau su vagimis, 
teistais jau kelintą kartą. Čia ma
ne apvogė — apatinius šiltus rū 
bus. Vieni pasivogdavo, o kiti ati
duodavo. Reikėjo daug kantry
bės. Kartą norėjo mane sumušti, 
bet paskui atsiprašė. Ir čia turė
jau toje kameroje daug dvasinio 
džiaugsmo, nors ir aidėdavo ap
linkui baisios kalbos. Būdavo, 
kartais tekdavo ausis užsikimšti 
vata, bet tas nieko nepadėdavo 
Balandžio 30-tą pervedė į kitą ka
merą, kur ir dabar sėdžiu. Cia 
žmonės ramūs, tik be jokių idėjų 
Šis kryžius yra sunkesnis negu pir 
masis, bet jį nešti dabar daug ras Beginąs parašė JAV preziden-
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C0LUMBIA VEL 
PARUOŠTA SKRISTI 

Izraelio nerimas del Reagano politikos 
Cape Caneveral. — šį trečiadie- j bus išbandytos greit dygstančių 

nį daugkartinio skridimo erdvės Į saulėgrąžų sėklos, stebint kaip jų 
"keltas" "Columbia" po atidė 
Iiojimų vėl skris j Žemės orbitą. 
Tai bus pirmas erdvėlaivis, jau 
buvęs erdvėje, vėl pakilęs pana-

dygimas veikiamas besvorės erd
vės sąlygų. Du astronautų ve
žamų instrumentų erdvės tyri
muose buvo naudojami ir anks-

šion kelionėn. Astronautai Joe i čiau, tačiau praeityje niekada tie 
Engle ir Richard Truly turės at-j instrumentai nebegrįždavo į 2e-
likti įvairius eksperimentus, ku-įmę. Kada jie nustodavo veikę, 
rie bus naudingi planuojant atei- ] mokslininkai nežinodavo, kodėl 

Visoje Europoje tęsiasi demonstracijos prieš branduolinius ginklus. Nuotraukoje prancūzų demonstracija, kuri smer
kė ne tik Amerikos raketas, bet ir Sovietų Sąjungos prieš Vakarų Europos taikinius nukreiptas SS-20 raketas. 

PRAŠO ATMESTI 
ARABŲ PLANĄ 
Ryt prasidės antras erdvėlaivio žygis 

Tel Avivas. — Izraelio premje-1 zacijos vadas Arafatas Beirute pa-

lengviau, nes aš ne vienas. Tiek 
būsime ištikimi Tėvynei, kiek 
būsime ištikimi Kristui. Buvau 
kviečiamas keletą kartų tardymui 
bet parodymus duoti atsisakiau. 
Klausė, kas organizavo eisenas. 
Atsakiau trumpai: Kristus! Šiais 
metais galvoja daryti taip — kas 
pirmoje eilėje eis, tuos teisti. Ne
žinau, kada šiais metais bus 
dalyvaučiau maldomis ir aš. 

Įdomu, kaip ant Kryžių kalno 
praėjo talka? Man pranešė bir 
želio 4 d., kad byla gegužės 29 d. 
perduota aukščiausiam teismui, 
laukiu dabar teismo, kur bus 
nežinau. Niekaip negaliu prisi
prašyti pas gydytoją, nes esą j 
atostogaująs. Kartą paklausiau 
seselės ar negalima išsikviesti iš 
užsienio 
važiuoti. 

Sveikinkite nuo manęs visus! 
Mečislovas. 

Žmogus aukščiau 
visų sistemų 

Žvilgsnis į encikliką "Laborem Exercens" 
Naujoje savo enciklikoje apie Jonas Paulius II-sis darbą iškelia 

kaip dvasinę vertybę, kuri įpras-zmogaus darbą "Laborem Exer-
cens", Popiežius Jonas Paulius 
TT-sis nepasisako už jokią ekono
minę sistemą, bet iškelia žmogų, 
kuris savo darbu dinamiškai da
lyvauja pasaulio kūrimo procese. 
Tai pažymėjo italas jėzuitas kuni
gas Marcbesi, žurnalo "La Civil-
ta' Cattolica" bendradarbis, pri
statydamas naująją popiežiaus 
encikliką apie šimtui italų vi
suomeninio gyvenimo atstovų — 
pramonininkų, teisininkų, medi
kų, inžinierių. Naujoje savo encik 
likoje, pažymėjo kunigas Mar-
chesi, Jonas Paulius II-sis ypač 
pabrėžia žmogaus pirmenybę 
prieš darbą, darbo pirmenybę 
prieš kapitalą ir šeimos pirmeny
bę prieš visuomenę. Tuo būdu 
yra griežtai atmetamas bet koks 
žmogaus išnaudojimas. Lygiu 
būdu, enciklikoje "Laborem ex-
ercens" yra pasisakoma prieš kla 
sių kovą, bet drauge yra atkrei
piamas dėmesys ir į pavojus, ku
riuos gali sukelti tiek kapitaliz
mas, tiek kolektyvinė sistema. 

mina kiekvieno 
tenciją. 

tui laišką, kuriame prašo atmes
ti vadinamą Saudi Arabijos tai
kos planą Viduriniesiems Rytams. 
Tas princo Fahdo rugpiūčio mėn. 
paskelbtas planas valstybės de
partamento spaudos ryšininko 
Dean Fischerio buvo pavadintas 
"sveikintinu", nes jame pirmą 
kartą Saudi Arabija pripažįsta 
Izraeliui teisę egzistuoti. Izraelio 
.kabinete šis pareiškimas sukėlė 
nerimą. Svarstoma atidėti gyny
bos ministerio Sharono kelionę į 
Vvashingtoną. Protestą dėl vals
tybės departamento pareiškimo 
įteikė Izraelio ambasadorius Wa-
shingtone Ephraim Evron, ap-

is| lankęs sekretorių Haigą. 
Sekmadienį į VVashingtoną at

vyko Jordano karalius Husseinas, 
Atšovė, kad galiu patsj kuris, manoma, ragins JAV vy

riausybės vyrus paremti Saudi 
Arabijos planą. Jame reikalauja
ma evakuoti Izraelio jėgas iš vi
sų arabų teritorijų, užimtų 1967 
m. kare, įskaitant ir rytinę Jeru
zalės miesto dalį. Toliau reika
laujama panaikinti visas žydų 
sodybas, pastatytas po 1967 me
tų karo arabu žemėse. Reikalauja
ma garantijų visoms religijoms iš-

[ pažinti tikėjimą Jeruzalės šven
tose vietose. Palestiniečių teisės 
turi būti pripažintos. Palestinie
čiai turi atgauti savo buvusias 
nuosavybes, o tie, kurie nutartų 
nebegrįžti, turi gauti kompensa
cijas, sakoma Saudi Arabijos tai
kos plane. 

Vakarų Kranto ir Gazos teri
torijos pereinamajame laikotar
pyje turi būti prižiūrimos Jung
tinių Tautų. Teritorijų perleidi
mas jų buvusiems savininkams 
neturi užtrukti ilgiau, kaip kele
tą mėnesių. įsteigiama Palesti
nos valstybė su sostine Rytinėje 
Jeruzalėje. Pabrėžiamos visų tau
tų teisės gyventi šiame regione 
taikingai. Visi plano principai tu
ri būti įgyvendinti Jungtinių Tau 
tų priežiūroje. 

Valstybės departamento pa
reiškimas pabrėžia, kad Saudi 
Arabijos plane yra naujas princi
pas, —pripažinti Izraeliui teisę 
koegzistuoti su arabais. Pripažįs
tama, kad kai kurios plano dalys 
derinasi su Jungtinių Tautų rezo
liucija Nr. 242, kuri irgi reikala
vo, kad Izraelio jėgos pasitrauktų 

žmogaus egzis-

reiškė, kad jis pritaria Saudi Ara
bijos taikos planui. Yra žinoma, 
kad kai kurios palestiniečių gru
pės, kap Palestinos Laisvinimo 
Liaudies Froro&č'ar Sirijos globo
jama As Saiqs nepripažįsta žy
dams teisės turėti Palestinoje sa
vo valstybę. 

Izraelio premjeras Beginąs sek
madienį pasakė, kad Saudi Ara
bijos planas numato pamažu, da
limis likviduoti Izraelį. Beginąs 
prašė Amerikos vyriausybės aiš
kiai šį planą pasmerkti, nes jis 
priešingas Camp David taikos su
tarčiai. To plano niekas neturė
tų priimti, pasakė Beginąs. 

ties skridimus. 
Erdvėlaivis turės įvairių instru

mentų, kuriais bus žvalgomas pla 
netos paviršius. Bendras aparatų 
svoris — 5,347 svarų. Pirmą kar
tą į erdvę siunčiama robotinė 
"ranka", kuri ateityje iš ervėlai-
vio iškels satelitus, paliekamus 
skrieti orbitoje, arba iš erdvės 
bus paimami ten jau esą objek
tai, kurie bus parvežami atgal į 
Žemę. Tą "ranką" astronautai 
judins, tačiau jokių darbų jai dar 
nenumatoma. 

Paskutiniame "Columbijos" er
dvėlaivio pakilime buvo pastebė
tas labai stiprus uždegtų motorų 
smūgis į žemės paviršių, kuris su
krėtė visą erdvėlaivį. Motorų spau 
dimas šį kartą bus sumažintas iš
kasto po raketa baseino, kuris pil
nas vandens. Bus panaudoti spe
cialiai įrengti vandens čiaupai, 
kurie sudarys vandens čiurkšlių 
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Ajatola serga 
Paryžius. — Irano pabėgėlis, 

liaudies kovotojų grupės vadas 
Rajavi pareiškė spaudai, kad aja
tola Khomeinis ne tik turi silpną 
širdį, bet viena jo koja ištinusi 
ir jis beveik nemato viena akimi-
Rajavi pasakė nenorįs Khomeinio 
mirties, tačiau jo režimas Irane 
baigiasi. Jis valdo teroru. Jei jį 
persai remtų, jam nereikėtų grieb 
tis prievartos, žudymų ir kanki
nimų, pasakė Rajavi. 

Ajatola Khomeinis pasakė 
trečiadienį per Teerano radiją, 
kad Iranas nebus taikoje su Ame
rika ar su Izraeliu, nors tie kraš
tai pereitų į Islamo tikėjimą. Jis 
apkaltino Egiptą ir Saudi Arabi
ją, kad jie bendradarbiauja su 
Amerika ir traukia visus Viduri- Į iš 1967 m. kare okupuotų žemių 
niuoshis Rytus i karą. Palestinos Laisvinimo Organi-

^įnjos premjeras 
smerkia Ameriką 

Damaskas. — Sirijos premjeras 
Abdul Raouf Kasm pasakė prieš 
Ameriką nukreiptą kalbą, ku
rioje ragino visus arabus pripa
žinti, kad didžiausias jų priešas 
yra Amerika Ji veikia prieš isla
mo interesus, ji atsakinga už tai, 
kad Izraelis valdo arabų žemes, 
kad jis išvarė milijonus palesti
niečių ir niekina šventas arabų 
vietas. Kol sionizmas nebus nu
galėtas ir kol Amerika nebus iš
mesta iš arabų apgyventų sričių, 
tol nebus gyvenimo islamui, ne
bus gyvenimo arabams, pasakė 
Sirijos premjeras Kasm. 

Parama Burmai 
Washingtonas. — JAV vyriau

sybė pasirašė su Burma ekonomi
nės paramos susitarimą. Nuo 
1966 m. Burmos socialistų vyriau 
sybė, vadovaujama Ne Win, at
sisakė priimti užsienio paramą ne 
tik iš Amerikos, bet ir iš Sovietų 
Sąjungos, tuo pabrėždama Bur
mos neutralumą. Paskutiniu lai
ku Burma gauna apie 5 mil. dol. 
kasmet kovai su narkotikų au
gintojais. Dabar pasirašytas su
sitarimas apims 30 mil. dol. per 
ateinančius 5 metus. Parama 
duodama žemės ūkio reikalams. 
Burma gauna nemažą ekonomi
nę paramą iš Japonijos, apie 200 
mil. dol. per metus. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Meksikos valstybinė naftos 
bendrovė paskelbė savo naftos 
kainų pakėlimą iki 35 dol. už 42 
galionų statinę. OPC organiza
cijai priklausančios naftos valsty
bės kainos pagrindu nustatė 34 
dol. 

— Irano prezidentas Kamanei 
savo kalboje per Teherano radi
ją pasidžiaugė, kad islamo re
voliucija nesulaikomai plinta. Ji 
jau pasireiškė Egipte, Irake ir ki
tose šalyse, kur yra didelė Ame
rikos įtaka. 

— Kinijos valdžios laikraštis 
paskelbė, kad uždraustos visos de
monstracijos, sieniniai laikraš

čiai ir lapelių dalinimas pagrindi 
nėję Pekino aikštėje. 

— Politinė liberalų grupė įf+fim apie |00,OOr' galionu va n 
teigė specialią Pro-PAC komisiją 
(Progressive PoUtical Action 
Comirrittee), kuri dės pastan
gas, kad 1982 metų rinkimuose 
nebūtų perrinkti keturi konserva
tyvūs senatoriai: Hatch iš Ūtos, 
Hayakavva iš Kalifornijos, Schmitt 
iš Naujosios Meksikos ir Helms 
iš Siaurinės Karolinos, kurio per
rinkimas bus 1984 m. 

— Afrikos Vienybės organiza-

taip įvyko. Dabar instrumentai, 
atlikę uždavinius erdvėje, vėl grįš 
ir bus ruošiami ateities skridi
mams. Tas sutaupys ir daug lė
šų, nes instrumentai bus nau
dojami ilgesnį laiką. 

Sovietu laivas 
bandė pabėgti 

Karlskrona. — Švedijos vyriau
sybė atsiuntė dar 500 marinų sau
goti ant seklumos užkliuvusį so
vietų povandeninį laivą. Sekma
dienį laivas buvo paleidęs savo 
propelerius, bandydamas nu
plaukti nuo seklumos, tačiau ne
pavyko. Vakar sovietų ambasado
rius Jakolevas vėl tarėsi su Švedi
jos užsienio reikalų ministeriu 
Uilstenu. Laivyno bazės Karls
krona atstovas pulk. Lennart 
Forsman pasakė spaudai, kad 

kilimą", kas sumažins motorų Į tarp sovietų laivo ir Kaliningra-
spaudimo sukrėtimus. Nors tasjdo uosto vyksta gyvas radijo kon-
pradinis smūgis atsimušus spraus j taktas. Sovietų laivo kapitonas 
miniam sprogimui į paviršių as- i atsisako išeiti iš laivo, kol negaus 
tonautu bus jaučiamas, jis jiems • įsakymo iš savo vyresnybės, 
nesudarys pavojaus, tačiau toks į Švedai karininkai, kurie buvo 
sukrėtimas galėtų pakenkti jaut- j sovietų laive, sako, kad ten padė-
riems instrumentams. Vandens I tis labai įtempta. Sovietų jūrei-
"kilimas" bus išbandytas pirmą i viai, manoma, pergyvena psicho-
kartą. Erdvės inžinierių įtaisyti j loginio karo sunkumus, matyda-
vandens čiaupai galės leisti po Į mi aplink švedų karo laivus ir 

stebėdami salose manevruojančius 
dens per minutę. Į švedų kareivius. 

Tarp erdvėlaivio eksperimentų j Sovietų Sąjunga atsiuntė Švedi-
•—. | jai atsiprašymą dėl teritorinių 

Padėtis Lenkijoje Ivandeni* pažeidimo, tačiau šve-
• J Į dai sako, kad to negana. Jie at-

Varšuva. — Lenkijos teisin- j sisa^0 n u t empti laivą nuo seklu-
gumo ministerija atsiuntė į Šteti-1 mo% k o j n e j j U S ištardyti laivo ka-
vietinio "Solidarumo" vado Ma 
rian Jurczyk pareiškimus. Laik
raščiai paskelbė, kad Jurczyk pa-

cijos atstovas pareiškė Čade, kad sakė, kad reikės greit statyti kar
čia taiką prižiūrės įvairių Afrikos tuves ir kai kuriuos žmones pa-
valstybių atsiųsta kariuomenė. Ji 

ną specialų tardytoją^ kuris ištirs | pjt0nas ir navigacijos karininkai. 
Švedų karininkai mano, kad so
vietų įgulos dalis ketino pabėg
ti į Švediją, galimas daiktas, kad 

atvyks dar šiais metais. Tuomet 
nebereikės Čade Libijos kareivių. 

— Naujasis Egipto preziden
tas Mubarak pareiškė, kad jis 
mielai vyktų į bet kurią arabų 
valstybę paaiškinti Egipto taikos 
su Izraeliu principus. Ateityje iš 
tos sutarties naudos turės visi ara 
bai, pasakė Mubarak. 

— VVashingtono valstijoje 
mokslininkai toliau stebi Mount 
St. Helens ugnikalnio veiklą. Spė
liojama, kad per dvi savaites gali
ma laukti naujo prasiveržimo. 
Kraterio viduryje vis auga naujas 
lavos kalnas. 

— Australijos vyriausybė nu
tarė įsigyti savo karinei aviacijai 
75 Amerikos McDonnell Doug-
las bendrovės statomus F — 18 
lėktuvus, kurie kainuos daugiau 
3 bil. dol. 

Antisovietines 
nuotaikos Lenkijoje 
Literatūra ir menas perspaus

dino straipsnį iš Sovetskaja kul
tūra žurnalo, kuriame išsamiai 
aprašomos antisovietines nuotai
kos Lenkijoje. Rugpiučiui bai
giantis Gdansko priemiestyje įvy
kusiame festivalyje vyravo dai
nos apie "tarybinius lagerius", 
"tarybinę agresiją", "slaviškus 
snukius" ir "raudonus pasturga
lius". Ant salės grindų buvo svai
domi "broliškų šalių" laikraščiai, 
kad šitos "orgijos dalyviai juos 
tryptų kojomis". (Elta). 

karti. Jaruzelskis negalės prie 
kiekvieno darbininko pastatyti 
po kareivį, kalbėjo Jurczyk, o sei
mas ir valdžia tai tik Lenkijos iš
davikai, Maskvos agentai, ku
riems Lenkija nerūpi- Šiuos Šteti-
no darbininkų vadovo pareiški
mus paskelbė "Trybuna Ludu". 

ir pats kapitonas turėjo planus 
pasilikti Švedijoje. 

Demonstravo italai 
Roma. Praėjusį savaitgalį di

delės demonstracijos Italijoje pa
smerkė branduolinius ginklus ir 
reikalavo taikos. Priešingai, ne
gu kitose Europos sostinėse bu
vusios demonstracijos, italai smer 

Praėjusį šeštadienį kai kurie sei- ^ ^ . ^ W o k q : ^ fc V a r š u . 
mo nariai labai įsižeidę reikalavo, 
kad Jurczykas būtų "sutvarkytas". 

Lenkijoje toliau plinta streikai. 
Antradienį Gdanske vėl turi su
sirinkti "Solidarumo" prezidiu
mas. Visoje Lenkijoje Vėlinių 
proga lenkai lankė kapines ir dė
jo gėles ir žvakes ant Katyno 
skerdynėse žuvusių lenkų karinin 
kų kapu. Buvo specialiai statomi 
beržo medžio kryželiai nežino
miems kariams atminti. Kaip ži
noma, Katyno miške prieš 40 
metų sovietai išžudė apie 5,000 
lenkų karininkų. Sovietai dėl to 
kaltino Vokietijos kariuomenę, 
tačiau neleido Tarptautinio Rau 
donojo Kryžiaus atstovams ap
lankyti šių masinių kapų. JAV 
kongreso tyrinėjimai nustatė, 
kad lenkus išžudė tikrai sovietai. 

vos pakto ginklus, pasisakė ne tik 
prieš Amerikos raketas, bet ir prieš 
sovietų SS —22 raketas. 

Italijos parlamento komunistų 
partijos vadas Giancario Pajetta 
savo kalboje pasisakė prieš Itali
jos vyriausybės nutarimą priimti 
Sicilijoj 112 naujų Amerikos ra
ketų. Jis reikalavo, kad Sovietų 
Sąjunga išvežtų ir savo prieš Va
karų Europą nukreiptas raketas. 
Didžiausia demonstracija įvyko 
Milane, kur demonstrantai šau
kė: "Mes sakome "ne" Pentago
nui, mes sakome "ne" Kremliui!" 

— Iždo departamentas ketvir
tadienį paskelbė, kad nacionalinė 
Amerikos skola pasiekė 1 trilijo
ną dolerių. (Tai vienetas su 12 
nulių). 

KALENDORIUS 
Lapkričio 3 d.: Martynas P., 

Vinifreda, Vidmantas, Nora. 
Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 

Modesta, Manivydas, Vaida. 
Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:44. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 60 1., naktį 45 l. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJfcOUMO UGDYMAS 

KOJAS I SVEIKATĄ, 6515 Se. CaWwni» Ave., Chtcago, UI. 
JONAS ADOMAVIČIUS, MX>. 

NUSIMINIMAS, SAVIŽUDYBĖ 
IR MAŽAS VAIKAS (2) 

Užbėkime už akių nusiminu
sio vaiko sunkiausiai komp
likacijai - savižudybei: tuomi 
išgelbėsime vaiko gyvybę. 

Medic in i škas r ag in imas 

Gydytojas mediciniškai ap
žiūrėdamas nusiminusį vaiką 
kreipia dėmesį į šiuos reiš
kinius: reagavimą į jau-
dinimą,kalbą, kūno judesius, 
inteligenciją, pažinimą savo 
nenormalių elgesių, spren
dimą, svajonių pasaulį, gal
vosenos pajėgumą, orientaci
ją, a t m i n t į ir pajėgumą 
abstr kčiai galvoti, o taip pat 
ir į galimą psichozės vystymą
si. 

Pereitą kartą aprašytoji mer
gaitė žudydamasi išgėrė mo
tinos vartojamų miegui table
čių. Išgelbėta ji pasirodė esanti 
virs vidutinio inteligentiš
kumo. J i buvo emociniai ne
pastovi, mieguista, jos eisena 
buvo netvirta dėl raumenų 
koordinacijos stokos. J i noriai 
kalbėjo apie fantastinius 
polėkius (kurie sukosi apie 
lytiškus dalykus) ir apie kaltės 
pajautimą dėl lytinio su savi
mi pasitenkinimo. Gydytojui, 
surašant visų jos kūno organų 
veikimo medicinišką istoriją, 
užklausta apie ausų veikimą 
atsakė, kad kartais turinti 
klausos haliucinacijas (gir
dinti nesamus garsus). 

P a l i n k i m a s 
savižudybėn 

JT p a v o j i n g a s gyvybei 

Gydytojas, apžiūrėdamas 
nusiminusį, galimai savi
žudišką vaiką, labai rimtai žiū
ri į galimą savižudybę. Jei 
gydytojas numato, kad šeima 
nepajėgs nedelsiant tvarkytis, 
jei vaikas yra nusiteikęs žudy
tis - tuojau pasirūpins tokį vai
ką guldyti psychiatrinėn ligo
ninėn. Lengvesniais atvejais 
gydytojas gali mėginti tvarky
tis su vaiku ir jo šeima. 

Jei vaikas serga chroniška 
liga (cukrinė ar astma), dėl to 
nusimena ir menkaverčiu sa
ve laiko — tada sunkioje 
valandoje yra naudingas medi
c in iškas t a rp in inkav imas . 
Vaikas gali staiga nusiminti, 
kai jo brolis ar sesuo mirtinai 
susižeidžia susisiekimo nelai
mėje. Minėtai nusiminusius 
nebūtina guldyti ligoninėn. 
Persiskyrusių tėvų vaikas taip 
pat gali staiga nusiminti; ir to
kiam dažnai galima padėti be 
ligoninės pagalbos. 

Jei vaiko tuoj pat negalima 
pasiųsti psychiatrinėn ligoni
nėn, naudingas yra telefoni
nis pasitarimas su psychiatru. 

Kol daugiau bus sužinota 
apie gyvybinius nusiminimo 
(depresijos) pagrindus ir psi
chiką veikiančius vaistus (psy-
chopharmacology), patariama 
vengti vaistais gydyti vaiko 
nusiminimą. Šeimos gydy
tojas pramatąs vaiko nusi
minimą vaistais gydyti turėtų 
prieš tai pasitarti su psychiat
ru. Nežiūrint gydymo vaistais. 
Šeimos gydytojas privalo atlik
ti svarbiausią darbą: jis pri
valo tvarkyti vaiką kritiš
kame laikotarpyje, o taip pat ir 
šeimai padėti tvarkytis. 

Vaikų nelaimingi 
ats i t ikimai 

Naudinga yra surinkti medi
cinišką istoriją apie vaikų ne
laimingus atsitikimus, ypač jei 
vaikas yra sužalotas. Kalbant 
apie vaiko iškritimą pro antro 
aukšto langą - tas vaikas ga
lėjo ne iškristi, bet pats iššok
ti. Arba vėl, vaikas, kurį užga
vo automobilis jam einant 
skersai gatvę — galėjo bėgti 
skersai gatvę vien tam, kad bū
tų užgautas. 

Atidus paties vaiko, jo tėvų, 
net įvykio liudininkų apklau
sinėjimas gali išryškinti polin
kį bei paskatą savižudybėn. 
Tuo atveju tvarkomas ne vien 
sužeidimas. Statistika tvir
tina, kad vaikas, kartą mė
ginęs žudytis, mėgins ir vėl — 
ir sėkmingiau, kai jis bus kiek 
paaugęs. 

Dabar kreipiama daug dė
mesio į vaikų skriaudimą šei
mose. Neapsileisti reikia ir 
nusiminusio vaiko savižu
dybės reikaluose. Žinoma, 
greit įtarsime savižudybę, kai 
vaikas išgers per daug vaistų. 
Daug sunkiau apie savižudy
bę galvoti tada, kai vaikas 
krisdamas nusilaužia koją. 

Gyvybė a r mirtis 

Tvarkant labai nusiminusį 
ir savižudybėn nusiteikusį vai
ką galima turėti reikalą su gy
venimu ar mirtimi. Tie daly
kai yra ta ip tikri, kaip 
automobilio nelaimė ar širdies 
ataka. Svarbu gydytojui ne- Medicine, September 30, 1981. 
skubėti — daug laiko skirti vai
kui ir jo šeimai tvarkant nusi
minusio vaiko negalavimus. 
Tinkamas gydytojo elgesys ga
li išgelbėti vaiko gyvybę. Tai 
kiekvienam gydytojui yra di
delį pasitenkinimą teikianti 
patirtis. 

I švada. Reikia suprasti vai
ko nusiminimą (depresiją) ir jo 
polinkį savižudybėn. Reikia 
jausti vaiko vaidmenį šeimoje. 
Ir visuomenė privalo kantriai 
ir maloniai bendradarbiauti su 
šeimos gydytoju. 

Nusiminęs ir savižudybėn 
linkęs vaikas yra reikalingas 
greitos mediciniškos pagal
bos. Ją mokoviškai privalo 
teikti visi su vaiku susidurian-
tieji. Gerinimas žmoguje žmo
gaus - jo asmenybės žmogini
mas yra pirmas žingsnis į 
vaikų apaugą nuo nusimini
mo ir jo pasėkų, kartais labai 
tragiškų. Čia Chicagoje, 
gyvenant tokioje visuomenėje 
kur net 44% netekėjusių mergi
nų gimdo vaikus (New Yorke 
55%), priedui dar 50% vedybų 
pasibaigiančių skyrybomis — 
nenuostabu, kad vaikai auga 
be tėvų. Tokie vaikai nusi
mena, nes jiems trūksta -
žmoniškos tėvų meilės, jų el
gesių kon t ro lės ir leidimo 
normaliai vystytis. 

Tokioje aplinkoje nusiminu
sių vaikų skaičius gausės. 
Nemažės ir jų savižudybės. 
Blogiausia, kad apsauga nuo 
tokio blogio mažai kas reikš
mingai rūpinasi. Žvirbliui, pe
lei bei uodui nereikia jokių aiš
kinimų apie seksą. Nereikia ir 
tvarkingai išauklėtam vaikui 
tokių pamokų. Nenormaliam 
žmogui nepadės jokios pamo-

Alvudo "Sodybos" ambulatorijoje matuojamas kraujospūdis 
Jonui Jacinevičiui. Nuotr. M; N a g i o 

kos. Matom kaip blogu keliu 
dabar eina Šio krašto mokyklų 
vadovai: aiškinimai apie lyti
nius dalykus ne tik nesumaži
no ištvirkavimo, bet jį šuoliais 
padidino. Toliau tuo keliu ei
nant bus dar blogiau, jei neat
siras vadovybė, kuri pajėgs vi
są jauno žmogaus auklėjimą -
mokymą pasukti tikrai psicho
logišku - pedagogišku keliu. 
Tik žmogų tinkamai auklėjant 
mažės nusiminėliu skaičius. 

Mūsų apl inkoje klest i 
pelnagaudžių gausybė. Žmo
nės valdžion išrenka ne vi
sada išmintingus, asmenybe 
sveikus asmenis, kurie ne pel
nu bei perrinkimais rūpintųsi, 
o visų žmonių gerove sielo-
tųsi. Suinteresuotų grupių nu
teikti atstovai balsuoja tik sau
jelės piliečių naudai, o ne 
valstybės gerovės kelti. 

Menkos prošvaistės ir pri
vačiame lauke: pelnagaudžių 
gaminami nežmoniškiausi pa
vyzdžiai gyvenime, prekyboje, 
spaudoje ir televizijoje. Taip ir 
žengiama pražūtin. 

Tikėkimės ir dirbkime, kad 
laiku būtų susiprasta ir pradė
ta žmoniškai gyventi, savo vai-
bant bus užbėgta už akių vai
ko nus imin imui bei jo 
savižudybei. 

Pasiskaityti . Emergency 

NOSIES ALERGIJOS 
GYDYMAS 

Klausimas. Gerb. daktare, 
Jūsų vedamą "D-auge" "Ke
lias į Sveikatą" skyrių ati
džiai perskaitau ir dažnai iš-
kirpes pasiunčiu į Lietuvą 
giminėms. Dabar viena gimi
naitė, 24 metų moteris laiške 
skundžiasi, kad jai jau dau
giau pusė metų kaip užsikiša 
nosis ir labai sunku kvėpuoti. 

Pradžioje manė, kad sinus ir 
naudojo kažkokius į nosį įlei
džiamus nuo sinuso vaistus. 

Bet ištyrus ligoninėje, sinusus 
rado sveikus — jų uždegimo 
nerado. Taip pat rado sveikus: 
nosį, gerklę ir ausis. Specialis
tas pasakė, kad turi alergiją — 
kažkokį jautrumą, bet ką tuo 
reikalu turinti daryti nepasa
kė. Ji manęs per laišką klau
sia, ar čia, Amerikoje yra ko
kių vaistų nuo alergijos ir ką ji 
turinti daryti. Daktaro patari
mą ir vaistų prašo jai prisiųs
ti. 

Antra: per tyrimus ligoni
nėje rado, kad jos kraujo spau
dimas kartais būna 110/60, 
kartais 120/70. Gydytojas sa
kė, kad jos kraujospūdis nor
malus. Ar tiesa? Pažįstamas 
važiuoja į Lietuvą ir prižadėjo 
vaistus ir daktaro patarimą ką 
ji turinti daryti nuvežti. 

Atsakymas. Reikia sužino
ti, kokiai medžiagai ligonė yra 
alergiška. Amerikoje 75% 
maistui alergijos atsiranda dėl 
kukurūzų. Reikia jų vengti vi
sur: duonoje, aliejuje, saldai
niuose, vaistuose, pyragai
čiuose... šešis mėnesius. Po to 
kartą savaitėje pradėti nau
doti. 

Kam ji bebūtų jautri, reikia 
svarbiausia trijų dalykų atsi
sakyti: valgomos druskos, 
nevirinto karvės pieno (viri
mas pašalina moteriškuosius 
hormonus), aštrumus (kavą, 
arbatą, svaigalus, taboką, krie
nus, pipirus, garstyčias...). 

Taip pat reikia šiltai laikyti 
nosį: garinti ją vandens ga
ruose užsigaubus paklode ir 
verdant po ją vandenį. Eiti pir-
tin ir ten garuose kuo ilgiau ir 
dažniau būti. Atsimintina, ne 
chemikalai, bet vandens garų 
karštis gydo. 

Trečias dalykas - nevartoti 
jokių purškalų nosiai ir nenau
doti jokių vaistų.Nurodytas 
gydymasis sunkus; daug leng
viau tabletę paimti, bet ji ne
padės. Išgyjimui užteks to, kas 
čia pasakyta. 
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"Sodybos" pažmonyje sveikatos reikalai* pranešimo klauso 
Aldona Paškevicienė, Mečys Valiukėnas ir Marija Nadienė. 

Nuotr. M. Nagio 

Čekoslovakijos emigrantų 
žurnalas "Listy" išeinantis Ro
moje ir redaguojamas Irži Peli
kano, paskelbė čekų politinio 

emigranto Ladislavo Bittma-
no straipsnį "Dezinformacijos 
akcija prieš Čekoslovakijos 
e m i g r a n t u s " . Autorius 
neabejojamas tos temos spe
cialistas, rašo N. Gorbennevs-
kaja. 1964 - 1966 m. jis buvo 
Čekoslovakijos žvalgybos 
dezinformacijos valdybos vir
šininko pavaduotojas, 1968 m. 
Čekoslovakijos pasiuntinybės 
Vienoje spaudos atašė. Jis vie
šai pasmerkė Sovietų įsibro
vimą į Čekoslovakiją ir tapo 
politiniu emigrantu. Apie savo 
patyrimus jis parašė knygą" 
"The Deception Game" (Syra-
cuse Univ. Press). 

Redakcijos įvade į straipsnį, 
pavadintam "Falsifikatoriai 
įnikę į darbą", jau paminėta 
eilė nesenų įvykių, kai vieni ar 
kiti dokumentai, pareiškimai, 
net ištisi žurnalų numeriai bu
vo klastojami Prahos dezin-
formatorių. L. Bittman chro
nologinėje tvarkoje atskleidžia 
įvairią Čekoslovakijos saugu
mo akciją, pradedant nuo 1950 
m. ir ne vien tik falsifikacijas, 
bet ir pagrobimus bei užmu
šimus. Čia Bittmano Čekos
lovakijos žvalgyba vadina so
vie tų ž v a l g y b o s apa
rato dalimi. Ir iš tiesų KGB ir 

jo Rytų Europos padalinių me
todai yra vienodi. Autoriaus 
pasakojimas apie Austrijos 
buv. vicepremjero 1953 m. pa
grobimą primena praeitais me
tais lietuvio sportininko pa
grobimą iš Vakarų Vokietijos. 

...Atsižvelgiant į visą tą 
praktiką, Bittmanas duoda 
"dešimt nurodymų", bet 
straipsnio autorė N. Gor-
banevskaja pataria skaity
tojams patiems pakeisti Če
koslovakiją Sovietų Sąjunga ir 
Pragą — Maskva. Seka "10 nu
rodymų": * 

1. Emigrantų 
organizacijų susirašinėjimai ir 
spauda yra svarbus infor
macijų šaltinis. (Pavardės, 
adresai, laiškai). Jeigu tai 
lengvai pasiekiama visiems 
"patikimiems" draugams ir 
lankytojams, skaitykitės su 
tuo, kad kopija randasi Prago
ję. 

2. Privatūs laiškai į Čekos
lovakiją ir iš tenai nuo gimi
nių ir draugų eina ne vien tik 
per cenzorių rankas, bet ir per 
dezinformacijų specialistų, ku
rie sistematiškai renka ne vien 
tik politines, bet ir nekaltas 
šeimynines žinias (ligas, dar
bo nemalonumus, Šeimos 
nesantaikas, finansinius sun
kumus). Gautos žinios gali bū
ti panaudotos kaip viešam, 

taip ir numatytos aukos šan
tažui. 

3. Atsižvelgkite į tai, kad 
laiškai iš Čekoslovakijos — 
ypač adresuoti žymiems emi
grantams, gali būti dalinai ar
ba visai suklastoti. Rašysena 
— ne įrodymas: grupė Pragos 
specialistų gali imituoti kiek 
vieną braižą. 

4. Draugas iš Pragos ar 
Bratislavos kurio nebematei 
nuo to laiko, kai pabėgai iš 
Čekoslovakijos, ir kuris, 
"komandiruotas" į Vakarus, 
atėjo tave aplankyti, gali būti 
Pragos bandytų talkininkas 
(tegu ir prieš norą). Būdamas 
su juo draugiškas, būk ir realis
tas. 

5. Leidimas vykti į Vakarus 
tavo giminaičiui iŠ Čekoslova
kijos visai ne liberalizmo ženk
las, bet kruopštus analizo 
rezultatas. Kai tavo giminai
tis sugrįš jį aplankys "drau
gas iš ministerijos " ir nepasi
tenkins vien kukliais ir 
politiniai neutraliais saki
niais apie gyvenimą Vakaruo
se. Nestatyk savo gimines į pa
vojų. 

6. Jei nutarsi vykti į Čekos
lovakiją, žinok, kad saugumas 
gali tave šantažuoti, neatsi
žvelgiant į tai, ar Čekoslovaki
jos pasiuntinybė skaito ar ne
skaito tave politiniai neutraliu 
pabėgėliu. 

7. Anonimas — tai falsifika
cijos vizitinė kortelė. Jei gausi 
anoniminį laišką, pareiškimą 
ar reikalavimą, gali 99% būti 
tikras, kad autorius sėdi 
Pragoję, Australijos, Prancūzi
jos ar Šveicarijos antspaudas 
ant voko nieko nepakeičia. 

8. Jei gausi kokį papiktinan
tį laišką, kurį siuntė emigran
tų organizacija ar atskiras 
emigrantas, prieš į tai reaguo
ti patikrink, ar tikrai siuntėjas 
jį tau siuntė. Pragos dezin-
formatoriai dažnai tikisi į 
neapgalvotą emocingą reak
cija — ir laimi. 

19. Bulgarijos žurnalisto emi
granto Georgijaus Markovo 
1978 m. Anglijoje bulgarų slap
tosios policijos nužudymas sig
nalizuoja apie naują politiką 
prieš savo sovietų bloko emi
graciją. Jei tavo vardas daž
nai pasirodo emigracinėje 
spaudoje ar jų organizacijų vir
šūnėse, tai esi sąrašuose tų, 
prieš kuriuos Praga nepa
abejos imtis pačių kruviniau
sių metodų. Žmogžudis yra 
profesionalas su dabartine žu
dymo technika. 

10. Pragos šnipinėjimo ran
kos yra i lgos , be t ne 
galingos... Viena iš svar-

bet ne galingos... Viena iš svar
biausių Pragos "aktyvių veiks
mų" tikslų yra įbauginti poli
tinę emigraciją, priversti ją 
tylėti. 
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vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą pirrnad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10-4 seštad 10 3 vai 

Tel ofiso ir buto: Otympįc 2;4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak į g Į y c m 
treč Sešt 12 šū 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G f ~ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL. BUILDING 
3 2 0 0 * 8 lst Street e 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto ik; 1 X,-E*C 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 9801 

DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

Specialybė vidaus l i gos - - i 
2454 West 71st Street.«r» 

(71-mos ir Campbell Ave kampar; 
Vai sirmad .artrad ketvirtad i- penk 
3 ik, 7 v p p Tik susitarus " *****"• 

zm-r-rrcr-
Namų 584-552/ 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski »d . 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We*t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 

Dr. ALGIS PAULIUS-
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave..; „ „ , 
Elgin. IH. 60120 , ; , . „ 

Valandos pagai susitarimą. 

Tel. 372 5222. 236-657$ 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGU*, 

Ofisai. , 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą' -

DR. L. D. PETREI KIS 
DANTŲ GYDYTOJA-" , ! ,K 

8104 S. Roberts Road' ' 
1 mylia i vakarus nuo Ha r le r i ,Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 

JAV „Tridento" klasės povande
ninis laivas. 

RAMINU PATARIME 
IlYVmiRK -
SVEIKESNIS MSI 

6132 S Ked?te Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oaRai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAJtD 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. IH. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus trec ir Sėst 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2459 W. 59 lt.. CMcago 

476-2112 
Vai oagai susitarimą Pirm. antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISJAS ' 

Tikrina akis Pritaiko akmns w 
Contact leraet"; . ;^ ~T 

2618 W 71st St - Tel 737-5*49 
Vai pagal susi tar ia Uždaryta, tier 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSIĖS7R*- • 

PROSTATO CHIRURGTJA-^ 
2656 W 63rd Street ---

Vai antr l 4 popiet ir ketv 5 2-*afc-
Ofiso tel 776 2880. re»4..Mft-.$545 

Ofiso tel. 434-2123. namų 4 4 * - 6 } 9 5 

DR. V. TUMASON»$ 

Vai 

C H I R U R G A S ' -
2454 West 71st M M | , U 

pirm., antrad.. ketv. ir penk*fao\ 2 5 
ir 6-7 — i i anksto suSitalt/S." 

Tel. REliance 5 - I I 1 1 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir lest 
uždaryta 

n u II Hx 
Ofs. tel 586-3166. nam^381 3772 

DR. PETRAS 2U6BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wtst 63rd Street-" 
Vai pirm , antr ketv-*oenkt 

2 — 7) šeštadieniais pagal šustfarima 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI " ' 
2654 West 63rd Streef * 

Vai pagal susitarimą antr. trečiad 
ketvirtad 10 v ryto M 6.v* vekar0 

Tel. - 778-3400 . . „ „ 
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Didysis kapitalas ir Reaganas — 

DRAUGIŠKAS 
NESUTARIMAS 

Išsirinkę prezidentu Ronal
dą Reaganą, džiaugėmės pa
galiau susilauksią nesvyruo
jančios ir s istemingos 
antisovietinės politikos. Tai 
vilčiai teikė pagrindo ir seniai 
žinoma reaganininkų ideo
loginė orientacija, ir jų kita 
šneka.(Kada gi paskutinį kar
tą Valstybės departamento 
galva drįso sovietus pavadinti 
tikruoju vardu — apgavikais ir 
melagiais?) Tačiau kai išgirdo
me, kad žmogaus teisės nebe
bus kertiniu JAV-ių už-sienio 
politikos akmeniu, kad di
džiausiems šių teisių mindžio-
tojams besiaubiant Afganis
taną atšaukiamas jiems 
taikytas grūdų boikotas ir kad 
jiems priedo bus parduodamos 
dar ir JAV-ių bendrovių pa
gamintos naftotiekio įrengimo 
priemonės — sunerimome ir 
8U8imą8tėme: nejaugi ir vėl 
atsivers tas nelemtas, respub
likonų politiką nuo amžių per
sekiojęs plyšys tarp erelio žo
džių ir vištos veiksmų? 

Atsakymo į šį klausimą ne
reikėtų ieškoti tariamame Rea-
gano įsitikinimų nenuošir
dume ar lėkštume. Jo 
antikomunistinis angažavi-
masis iš tikrųjų nuoširdus ir 
principingas. Bet nemažiau 
nuoširdus ir principingas yra 
ir Reagano angažavimasis di
džiojo biznio bei multina-
cionalinių bendrovių — tų 
(bent laikinai) visose dirvose 
klestinčių laisvosios ekonomi
kos žiedų — interesui. O stam
biajam kapitalui, kaip žinome 
jau nuo Lenino laikų, ne visuo
met rūpi kovoti prieš komunis
tinį imperializmą ar "knistis 
po socializmo rūmų pama
tais", net jei to aiškiai rei
kalautų kapitalistinio pasau
l i o s a u g u m a s . 

1975 m. portugalų Angolai 
gavus nepriklausomybę, po. 
kruvinų brolžudiškų kovų 
krašte įsitvirtino sovietų kariš
kai remiama marksistinė vy
riausybė. Antisovietiniai par-
t i z a n a i , v a d o v a u j a m i 
nuosaikaus nacionalisto Jono 
Savimbi, buvo laikinai nu
galėti, bet ne galutinai sutriuš
kinti. O numatyti rinkimai, ku
riuos grėsė laimėti kaip tik 
savimbininkai, buvo raudo
nųjų valdžios atšaukti. Nors 
Amerika atsisakė pripažinti 
šitokią Angolos vyriausybę, 
1976 m. kairiųjų demokratų 
suagituotas JAV-ių kongresas 
(nugalėdamas buvusio tada 
Valstybės sekretoriaus H. Kis-
singerio pasipriešinimą) nu
tarė uždrausti bet kokią kari
nę p a r a m ą A n g o l o s 
antisovietiniam sąjūdžiui. 

Ir taip Gulf, Texaco Boe
ing, General Electric, Bechtel, 
Lockhead, General Tire IBM, 
Chase Manhattan, Citibank ir 
kitos amerikiečių bendrovės 
bei bankai pradėjo su Angolos 
valdžia varyti bUijoninį biznį, 
eksploatuodami šalies įvairius 
ir gausius žemės turtus. Vien 
tik Gulf b-vė Angoloje jau yra 
investavusi per 500 milijonų 
dolerių ir krašto iždui kasmet 
grąfilia daugiau nei 320 mili
jonų dolerių įvairiais mokes
čiais.. Tačiau politiškai reži
mas ir toliau vykdė griežtą 
marksistinės diktatūros repre
siją, užsienio politikoje pasili
ko vergišku Sovietų S-gos se
kėju, o vidaus saugumui nuo 
nesiliaujančių antikomunis
tinių partizanų veiksmų užtik
rinti į savo teritoriją įsileido 
20,000 kubiečių karių. 

Ir Štai į Washingtono sostą 
ateina Reagano valdžia. Gerai 
suprasdama Angolos ekono
minę bei strateginę reikšmę, 
norėtų ją susigrąžinti į politi
nę Vakarų orbitą, ypač kad 
pačioje šalyje vis stiprėja an-
tiimnfr"f*ini« pasipriešinimas. 
Tad pirmasis žingsnis ir būtų 
panaikinti aną Kongreso drau
dimą teikti šiai opozicijai mili-
tarinę paramą. Bet vos tik šį 
sumanymą paskelbus, jam 

Rašytojo žodis ir skaitantis jaunimas 
O kad mokėčiau aš skaityti 

piestu stojasi visa savo jėga 
kaip tik minėtos kompanijos. 
Apspitę Kapitolijų ir Baltuo
sius rūmus, jų lobijistai jau pu
sė metų kaip bando įtikinti 
Washingtono politikos vairuo
tojus, jog dabartinis režimas 
esąs "patikimas, kooperaty
vus ir bizniškai nuovokus" ir 
jog tokios "tvarkingos" val
džios neapsimoka versti (net 
jei to norėtų dauguma jos pa
jungtų žmonių). Ir yra pa
vojaus, kad šitokio spaudimo 
iš milžiniškų pramonės ir fi
nansų institucijų pusės joms iš 
esmės simpatiška Reagano vy
riausybė neatlaikys ir jam 
pasiduos, kaip ji pasidavė 
stambiųjų žemės ūkio koncer
nų spaudimui, atšaukdama 
kviečių pardavimo Sovietams 
draudimą. 

Šioje padėtyje apstu ironi
jos. Kai prez. Carterio amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Andrew Young anuomet pa
reiškė, kad Kubos daliniai 
Afrikoje esantys "stabilizaci
jos jėga", kilo didžiausias furo
ras ir stebėjimasis šio juodo 
žmogaus "neišmintingumu". 
Tačiau, deja, jisai kalbėjo tei
sybę — tiesa, nemalonią, — bet 
vis dėlto teisybę. Nesgi tą. patį 
šiandien tvirtina kad ir Gulf b-
vės atstovas ("...ipso facto ku
biečiai saugo ir mūsų naftos 
šaltinius"), aiškindamas, ko
dėl svarbu Angoloje išlaikyti 
esamąją prosovietinę valdžią. 
Mat, Vakarų kapitalo bend
radarbiavimas su gerai apsau
gota komunistine valdžia 
abiem pusėm didžiai naudin
gas: vienai nenustojančia gija 
sruvena pelnas, kitai — mo
derni technologija ir doleriai į 
valstybės iždą. Ranka ranką 
plauna, ir visai nesvarbu, kad 
viena ranka kapitalistinė, o 
antra — marksistinė. 

Beje, Angolos pavyzdys su
griauna ir vieną pačių ko
munistų propaguojamą mitą, 
būtent, kad didysis biznis su
gyvena tiktai su dešiniųjų dik
tatūromis. Ne, didysis kapi
talas tarpsta visur, kur tik jis 
bebūtų įsileidžiamas (ir turi 
tendenciją remti bei stiprinti jį 
įsileidusią valdžią). Ji bijo 
tik vieno: karų, revoliucijų, sui
ručių. Dėl to Gulf b-vė prie
šinosi Angolos kruvinam ke
liui į nepriklausomybę, kai ją 
dar tebevaldė Portugalija, ir 
dabar priešinasi didėjančios 
antisovietinės opozicijos rėmi
mui, kai ją valdo raudonųjų 
režimas. 

Bet čia glūdi ir mažai paste
bėta vilties prošvaistė — ir 
Reagano vyriausybę kamuo
jančios dilemos eventualus 
išrišimas. Atsiminkime, kad 
Gulf b-vė (greta daugelio kitų) 
įsikūrė Angoloje jau tada, kai 
šioji tebebuvo portugalų ko
lonija. Ir štai: Portugalijos 
Angoloje nebėra, o Gulf b-vė — 
vis tiek yra. Tai gal ji ten bus ir 
tada, kai iš jos dings sovietai 
su savo kubiečiais? Ir tuo at
veju argi neturės ji dar geres
nių sąlygų savo investacijai ir 
prekybai vystyti? 

Kitaip tariant, didysis kapi
talas turėtų suprasti, kad prie
šinimasis status quo Angoloje 
pakeitimui tarnauja tik trum
palaikiam, o ne ilgalaikiam jo 
interesui. Represyvi prosovie
tinė Angolos valdžia vis tiek 
vieną dieną grius, kaip griuvo 
kolonijinis Portugalijos reži
mas. Nežinia kiek tai truks, bet 
jau dabar daugėja ženklų, kad 
Angolos marksistinius viešpa
čius gali ištikti Irano šacho 
likimas. Kuo greičiau didysis 
kapitalą tai supras, tuo jam, 
Amerikai ir Afrikai bus ge
riau. 

Bet šito argumento teisingu
mu stambiuosius kapitalistus 
įtikinėti turėtų pati Reagano 
vyriausybė, nes tik ji vienodai 
gerbia ir jų ir pasaulinės anti-
bolševikinės kovos interesus. 

i M.Dr. 

I mano straipsnį "Drauge" 
(IX.2) "Dirva" teigiamai rea
gavo. Tai mane padrąsina pra
plėsti ano straipsnio mintis ir 
paieškoti kelių, kaip būtų gali
ma iš tikrųjų pamėgti lietuviš
ką knygą, per kurią ateina vi
soks savo tautos pažinimas. 
Jeigu knyga yra kiekvienos 
tautos kultūros pagrindinė iš
raiška, tai tas pat taikoma ir 
lietuviams. 

Nei lituanistinėms mokyk
loms kompiliuojami skaiti
niai, nei istorijos, nei geogra
fijos ir literatūros vadovėliai 
nėra ir negali būti laikytini pa
kankama mūsų kultūrinių bei 
kitokių tautos lobių pažintimi. 
Tai tik tarsi menki, vargingi 
šalikėliai šalia didžiojo tautos 
pažinimo kelio. Tais keleliais 
eina ir mūsų jaunimas, dar vis 
savęs ieškodamas, dar vis neži
nodamas, kas jis esąs. Ir tie 
pridėtiniai skaitiniai, kurie 
mokykloms duodami, yra tik 
menkutė pradžia. Ji tik menka 
žvakutė didžiuliame statiny su 
labai aukštais skliautais. Su ta 
žvakute rankoje jaunuolis dar 
ne daug gali pasakyti apie tų 
skliautų didžiules brangeny
bes. Tik vadovėlinių žinių įsi
gijęs, dar neką gali pasakyti 
apie savo tautos (jeigu jis ją ir 
sava laiko) praeitį, dabartį ir 
truputį žvelgti į ateitį- To dar 
neužtenka. Reikia visa tai sa
vo širdimi išgyventi. Kaip jis 
tai gali išgyventi, jeigu jam tai 
visa svetima? Nuo čia tad ir 
prasideda pati didžioji bėda. 

Dažnai sviediniai skraido 
tarp Alabamos ir Dainavos, 
bet kokia nauda iš to kenčian
čiam broliui savo tėvynėje. 
Jaunuolis 12 metų lanko litua
nistinę mokyklą, bet dar nėra 
parengtas, subrandintas per
teikti savo girdėtas žinias po jo 
ateinančiai kartai. Keistoki ir 
gaminantiems skaitinius rei
kalavimai, kad mokiniai iki 
paskutinio žodžio suprastų, ką 
skaito. Tai keistas įsipilietinęs 
prietaras, o ir patiems rašy
tojams kūrybinis baubas, ne
žmoniškas varžymas kūrybi
nės vaizduotės ir polėkių. Imk 
ir parašyk žmoniškesnę apy
saką tik su keliais šimtais ž o 
džių... Tai ne kūryba, bet akro
batika. 

Štai ir tėvas parašo laiškelį 
ir įsako: neduok mano vaikui 
tokių knygų skaityti, kuriose 
yra žodžių, vaikui nesupran
tamų. Žinoma, nėra prasmės į 
tokį laišką reaguoti. O jei kai 
kurie mūsų pedagogai taip nu
šneka ar nurašo, tai jiems, rei
kia manyti, nelabai rūpi mūsų 
kultūrinių lobių perteikimas 
jaunajai kartai. O kurie taip 
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"kuria", siekia labiau savo po
puliarumo, o ne tų uždavinių, 
kurie turėtų rūpėti. Žiūrėk, 
kaip jie mėgsta mano knygelę 
skaityti, viską supranta... Štai 
kaip reikia rašyti vaikams, ką 
jie mėgsta... Kalbos turtas -
žodingumas jaunuoliui pasku
tinėj vietoj. Juk tėvai nori tik 
prastumti dėl visuomenės a-
kių, vaikas iš to duonos neval
gys. 

štai kur mes kirvį pridedam 
— prie pačių gimtosios kalbos 
ir kartu tautos kultūrinių lobių 
šaknų. Nuvertindami lietuviš
ką knygą, nuvertinam savo 
tautos pagrindinę kultūros 
reiškėją, išeiname svetimiems 
tarnauti. Ir kas svarbiausia, ne 
jaunas skaitytojas kaltas — 
mes kalti. Nors ir stengiamės, 
bet nevykusiai jį iš to men
kaverčio kelelio užvesti ant tik
ro savo tautos pažinimo kelio. 
Posėdžiaujame, rašydami 
mokykloms žodyną, ir taria
mės, ar tą žodį dėti į žodyną ar 
ne, ar vaikas jį supras ar ne. 

Aš žemaitis, Lietuvos mo
kykloj skaičiau Žemaitės raš
tus, tačiau, ir būdamas tos pa
čios tarmės, ne visus žodžius 
supratau, tik man ir į galvą ne
atėjo jos raštų neskaityti. To
kiam reikalui žodyno dar ir ne
buvo. Antrą kartą skaitant ir 
nesuprantami žodžiai pasi
darė aiškūs. 

Tad jau šiais metais, jeigu 
būtų linkstama į šį lituanistinį 
persitvarkymą, reikėtų pap-
lanuoti mūsų lietuvybės labui, 

mūsų kultūros gėriui, kaip pri
pratinti mokinį prie lietuviška 
žodžio, prie lietuviškos knygos 
pamėgimo. Tai, kas iki šiol 
daroma, nėra pakankama, nes 
aplamai mūsų jaunimas nėra 
pamėgęs spausdinto lietuviš
ko žodžio. Jei jis ką paskaito, 
tai tik labai siauroj, savo mė
giamiausioj srity, jei kas nors 
apie jį yra rašoma. 

Giliau jis į lietuvišką lobyną 
nesirengia bristi. Tai jam la
bai nuobodu, neįdomu. Save 
auklėti lietuviška dvasia — jis 
dar neišsprendęs, ar jis lietu
vis, ar amerikietis. Juk jo ir 
gimtoji kalba - anglų. Jis čia 
gimęs — tai logiška. Mano 
gimimo vieta nustato man kal
bą. "Aš nežinau, kuri mano 
gimtoji kalba — lietuvių ar 
anglų. Aš anglų lanksčiau var
toju, tad ji ir yra mano gimtoji 
kalba". "Aš dar turiu pagalvo
ti, ar aš lietuvaitė ar aš ame
rikietė". Tai vis iš mūsų gra
žaus jaunimo išsprūdę žodžiai. 

Mūsų vaikai pasidalinę tarp 
dviejų priešingų krypčių mo
kyklų — amerikietiškų ir lie
tuviškų. Tačiau, jei jaunuolis 
pirmauja, abiejose pirmauja, 
jei apsileidęs, abiejose apsilei
dęs. Bet jei amerikiečių mo
kyklos tokius ir šalina, mes 
juos iki galo globojam. 

Kreipiant daugiau dėmesio į 
lietuviškos knygos pamėgimą, 
vadovėlius palikti tiems, kurie 
nepajėgs dėl savo labai silpno 
lietuvių kalbos mokėjimo ar ir 

Solistai Gina Capkauskienė ir Algis Grigas puikiai pasi
sekusiam koncerte Montrealy, Kanadoje. 

visiško jos nemokėjimo giles
nio turinio knygos perskaity
ti. O ką jis gali mokėti atva
rytas tėvų iš gatvės? 

Mokytojas: Kodėl nesimokai 
lietuvių kalbos, nerengi pamo
kų? 

Mokinys: Aš eisiu į Vasario 
16-sios gimnaziją. 

Žinoma, nenukrypti į kraš
tutinumus, sprendžiant svar
bų knygų skaitymo reikalą. 
Tik gal čia lietuvių kalbos pen
ketukais nesišvaistyti, kaip 
mes esame įpratę ir menkiau
sias mokinių pastangas per
vertinti ir visokiomis gėry
b ė m i s a p d o v a n o t i , 
penketukais net su pliusais 
atestuoti. Maloniausia tai, kas 
savo jėgomis laimėta. Tai tik
tų ir mokinių žinių atestavi
mui ir knygų skaitymui. Tik 
knygų skaitymas neturėtų bū
ti rišamas su aplamai lietuvių 
kalbos mokykloj reikalavimu. 
Jis turėtų eiti atskiru dalyku. 
Gal tai būtų tautinis sąmonin
gumas. 

Šia tema pokalbiuose buvo 
prašyta nurodyti skaitytinų 
knygų pavyzdžius. Šiuo rei
kalu gal ir netiktų atsiklausti 
pačių tos rūšies literatūros kū
rėjų. Jiems, kaip ir tėvams, 
kiekvienas vaikas brangus. 
Gal tiktų geriau teirautis švie
timo institucijose dirbančių, 
mokytojų. Aplamai siūlytina 
skaitymui tos knygos, kūri
niai, kurių kalbą geresnė, 
žodingesnė, kur rašytojas ne 
tiek buvo nusigręžęs į menkai 
mokantį lietuvių kalbą skai
tytoją, kiek į kitus rašto kultū
ros reikalavimus. Atsižvelg
damas į skaitytojo gimtosios 
kalbos menką mokėjimą, nesi-
griebė skurdinti pačios kalbos, 
kaip kai kurių tėvų ir net mo
kytojų reikalaujama, kad 
nemokantieji viską suprastų, 
kad jiems būtų nuluptas kiau
šinis. Kitaip tokią knygą jis at
sisako imti į rankas. 

Suprantama, tokia kalba 
stumiama tik į virtuvę. Juk ir 
lenkai anais laikais galvojo, 
kad lietuvių kalba netinka gro
žinei kūrybai (kaip priešprie
šą, A. Baranauskas parašė 
"Anykščių šilelį"). Turime ra
šytojų, kurie tam snobizmui 
nenusilenkia, nesusina kal
bos, nors kai kurių vaikų užta
rėjų ir aprėkiami, kad jie nepa
skaitomi. Mes skubame piktai 
atsigręžti į knygą ir į jos au
torių, bet ne į vaiką. Kiekvie
nas išeivijoj pozityviai pa
rašytas romanas, apysaka, 
novelė, atsiminimai turi būti 
skaitomi mūsų visų 14-18-me-
čių jaunuolių. O kur dar mūsų 
klasikų kūryba! Nebūtinai mū

sų rankose turi atsidurti didie
ji ir mažieji lietuvių kalbos žo
dynai šalia skaitomo klasiko. 
Kol perskaitysime storesnę 
knygą, daug nežinomų žodžių 
jau žinosime. Antrą kartą tą 
pačią knygą skaitydami jau 
beveik visus žodžius žinosime. 
Tik kantrybės! 

Gausindami mokyklų bib
liotekėles, nepasikliaukime tik 
nereikšmingomis ir net ne-
kūrybingomis pasakėlėmis. 
Ten taip pat turi būti krau
namas mūsų kultūrinis lobis. 
Iš knygų turi kalbėti į jauną 
skaitytoją tautos praeitis, jos 
kovos už laisvę, dabartis, mei
lę lietuviui. 

Sunku yra mylėti, tą, ko 
nepažįsti. 0 savo tevų« kraštą 
reikėtų ne tik pažinti, bet ir my
lėti, širdimi prisirišti prie jos 
kultūros. Kad bent 10% turėtu
mėm lietuvišką knygą -pamilu
sių jaunuolių. Koks '' grau
dumas suima, kai .pamatai 
nenorinčio kalbėti ir skaityti 
lietuviškai, tačiau krevezuo-
jantį neva lietuvių kalba saki
nį ir. duodantį mokytojui, kad 
šis įdėtų į mokyklos laikraštėlį 
pagal jo ir jo tėvų pageidavi
mą, neiškreipant originalios 
minties ir vaiko rašto kalbos. 
Taip sakydamas nieko neiš-
laužiu iš piršto. Ne kartą tokie 
pokalbiai vyko tarp tėvų, mo
kytojų ir net vaikų. 

Tačiau kaip įpratinti jau
nuolį skaityti? Prievartinis 
skatinimas nieko nepadės. 
Kaip mes skatiname rašyti, 
taip turėtumėm skatinti ir 
skaityti. Galbūt reikėtų padė
ti į šalį vadovėlinius skaiti
nius ir kibti į visai nežinomus 
tekstus. Tačiau neturėtų eiti 
šalia vadovėlio kita kuri kny
ga kaip pirmosios pagalbinė ir 
ją belsti visus mokslo metus. 
Mokinys turėtų pats pasirink
ti iš maždaug mokytojo nu
rodytų. Perskaitytų puslapių 
kiekis per mokslo metus — apie 
du tūkstančiai puslapių. Taip 
jis tūrėtų, perskaityti bent 20 
puslapių kasdien, ne vien šeš-
tadieniais.Taip skaitydamas, 
jis turės apie ką ir rašyti. Ta
čiau visur turi eiti nuolatinė ir 
metodiška knygų skaitymo 
kontrolė. Žinoma, stropiau
siems reikėtų ir dovanų suras
ti. Tuo atveju daug mokyklų 
atsisakytų nuo menkos reikš
mės leidinėlių, kuriems daug 
pinigų išleidžiama. Už juos bū
tų galima knygynėlius padi
dinti. 

Kaip būtų miela, kad mūsų 
vaikai nebūtų leidžiami į lit. 
mokyklas tik dėl "svieto" akių. 
Jie ten turėtų išmokti mylėti 
savo kalbą, savo tautą taip, 
kaip dera kiekvienam lietu
viui. 

Svarstykime, ieškokime ke
lių, nepasilikime įstrigę akli-
gatvy. 

LAIŠKAS 
4 V. ŪSELIENĖ 

— O taip, aš jį pažįstu. Jis buvo trumpai Augs
burge. Dabar jis sugrįžo į US, berods į Kaliforniją. 
Laimingas „devil". Mat pinigai ką padaro. Jo žmona 
yra „loded" — turtinga. 

Jonė iš karto sunkiai susivokė, bet, matomai jos 
veidas išbalo, nes stovyklos vedėjas tuoj pakišo jai 
kėdę, kviesdamas sėstis, o pats murmėdamas kažką 
— „čia turi. būti koks nesusipratimas..." — greitai 
išsivedė amerikietį kareivi, nors tas bandė priešta
rauti, tvirtindamas, jog jis turįs daug laiko ir mielai 
pabūtų ilgiau su „lovely young lady". 

Toliau, kaip ji praleido tą dieną, Jonė nebe
prisiminė. Ji tik žinojo, kad didesnės nevilties ir 
skausmo turbūt niekas negalėjo patirti. O kitą dieną, 
lyg ant patyčių, atėjo iš Amerikos Jono laiškas. 

„O gal visa tai neteisybė", pagalvojo Jonė, 
drebančiais pirštais ir su alpstančia širdim atidary
dama laišką. Bet jai neteko ilgai abejoti. Jau pirmas 
sakinys pasakė viską: „Brangioji, žinau, jog neturiu 
kaip pasiteisinti, žinau, jog nedovanosi, bet mano 
vienintelė viltis, kad tu suprasi, jog aš visa tai dariau 
dėl to, kad tave taip labai pamilau..." 

Toliau Jonė tepamena tik paskirus sakinius, 
skaudžias nuotrupas: „Turiu mažą sūnelį- 2mona 
nesutinka skirtis... Ir kaip aš galėčiau... Niekad 
neužmiršiu tų stebuklingų valandų..." 

Skaitė Jonė tą laišką miške, prie nedidelio, švel
niai čiurlenančio upeliūkščio. Ašaros, nesulaikomos 
ir skaudžios, ritosi jos skruostais. Pamažu Jonė 
sudraskė tą laišką į smulkius gabalėlius. Kartu 
sudraskė ir tuos kitus du Jono laiškus ir paleido 
pasroviui, įmetusi skutelius į skaidrų upelio vandenį. 

Greita srovė juos nešė ir skandino ir blaškė tarp 
pakrantės žolių, o Jonei atrodė, jog tai skendo josios 
laimė, jos viltys ir kad tai nebuvo švelnūs popieriaus 
gabalėliai, o aštrios stiklų skeveldros, žeidžiančios jos 
širdį taip skaudžiai, jog ji, atrodo, turėjo mirti... 

Po tos dienos sekė tamsiausias Jonės gyvenimo 
laikotarpis. Net po tetos mirties, likusi vienui viena 
svetimam krašte, ji nesijautė tokia vieniša, nelaimin
ga ir visų apleista. 

Dabar nakties tyloj tie skaudūs atminimai užpuo
la Jonę su tokia jėga, jog ji nenoromis beveik garsiai 
sudejuoja. Išsigandusi pačios sukelto triukšmo, ji 
sėdasi lovoj žiūrėdama, ar tik nepažadino vyro. 
Miegamojo prieblandoj ji mato vyro galvą giliai 
įdubusią pagalvin. Ne, jis tikriausiai miega. Giliai 
atsidususi Jonė vėl gulasi, dabar nei negalvodama 
apie miegą. Ji guli plačiai adarom akim ir sielvarto 
pilna širdimi, o jos mintys skrenda atgal ir jai atrodo, 
kad ne prieš septyniolika metų, o tik vakar ji pergyve
no savo pirmą baisų nusivylimą... 

Visa stovykla greitai sužinojo apie „biaurybę" 
amerikoną, kuris taip „begėdiškai apgavęs vargšę" 
Jonę. Visi jos gailėjosi, bet, deja, jų susirūpinę, o 
kartais net pasigailėjimo pilni žvilgsniai tik labiau 
žeidė Jonę. Tiktai Jurgio Švelnią užuojautą ir labai 
jau rūpestingą globą ji galėjo pakęsti. 

Dar vienerius metus teko Jonei išbūti stovykloj. 
Per tą laiką sugrįžo pamažu Jonės gyvenimas: 
pamažu užsitraukė gilios žaizdos, ir jaunystė užtrynė 
ir nustūmė tolyn skaudų nusivylimą. Atrodė, jog 
pergyventoji gilios meilės ekstazė ir, netekus jos, 
sekęs gilus skausmas, buvo nustumti kažkur į pačias 
jos sielos gelmes, užrakinti, paslėpti ir nepasiekiami. 

Jurgio draugiškumas ir švelni meilė sugrąžino 

norą gyventi. Jurgis vėl išrūpino afidevitus Jonei ir 
sau pačiam. Pamažu vėi kito Jonėje viltis sukurti 
naują gyvenimą, naujame, nepažįstame, bet viliojan-
čiame savo svetimumu krašte. Prieš pat išvykstant į 
Ameriką Jurgis ir Jonė susituokė pas stovyklos kuni
gą, ir Jonė buvo įsitikinus,, jog ji vėl atrado savo tylią 
pastovią ir ištikimą meilę, pagrista ne aistringu kūno 
potraukiu, o sielų sutarimu, giliu vienas kito atjau
timu ir minčių bei nuomonių sutarimu* Ir tai turėjo 
būti jos laimei stiprus ir pastovus pagrindas. Ji tuo 
tikėjo. 

Ir štai, po tiek meti), užteko tam žmogui parašyti 
laišką ir tas net uždarytas vokas, ta rašysena jau 
sukėlė joje tokią baisią jausmų audrą. 

Jonė sunkiai atsidūsta ir vėl verčiasi nekantriai 
ant kito šono ir pagaliau įsitikina, jog ji šiąnakt neuž
migs. Tyliai ji išlipa iš lovos ir ieško savo rytmetinio 
rūbelio. 

— Kas yra? — klausia Jurgis taip pat sėsda
masis lovoj ir braukdamas ranka per susivėlusius 
plaukus. 

— Nieko, — atsako Jonė. — Man galvą skauda... 
— ir tik dabar pajunta, jog jos galvoje tarsi kūjai 
plaka. 

— Eisiu išgerti aspirino, — kreipiasi į Jurgį, net 
nepastebėdama, jog jo akys visai neužmiegotos, o 
veidas išbalęs ir susirūpinęs. Bet jis pamažu vėl 
gulasi, jausdamas, jog Jonė vengia jo šiuo momentu. 

Susiradusi apsiaustėlį Jonė pastebi, kad jau 
brėkšta rytas. Balzganoj šviesoj, nedegdama šviesos, 
ji apsirengia ir susiranda šliuraites. Po to, visa 
jausdamosi tarsi sudaužyta, ji eina į vonią. Cia užsi
degusi šviesą, ji žvilgtelna į veidrodį. „O, dangau! 
Kokie juodi ratai po akimis! Kokia ilga ir baisi buvo 
ta naktis!" 

(Bus daugiau) 
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BET LIETUVIŠKI 

Cikulis — viščiukas, capulis: 
Cika cika, cikuliukai, lestu! 

Cililin — skambėjimui išreikš
ti: Ogi tik cilin cilin cililin ir 
pasibėrė šuniuko vietoje krūve
lė sidabro. 

Cilimbuoti — maskatuoti, ta
baluoti: Kai eini, tai cilimbuoja 
kailiniu brizgai, kaip bimbės. 

Cirnbalinėti — ieškinėti, lan
džioti: Mesk tą madą cirnbalinė
ti. 

Cimbdlis — šuo: Cimbali, 
cimbali, vizgink uodegą, tegul 
mergos tanciavoja. 

Cingelis — skambaliukas, var
pelis: Parišk senei žalei cingelį, 
juo vaikas nepraganys. 

"Margučio" 50 metų sukakties puotos dalyviai seka sceno je sukaktuvinę programą. Dešinėje prie stalo matyti dail. 
B. Bulotaitė, A. Petrutis, Amerikos Balso lietuvių sekcijos vedėjas, J. Stempužis, Clevelando 'Tėvynės garsų" radi
jo programos vedėjas, L. Lapinskienė, D. Lapinskas ir A. Lapinskas. Nootr. P. Maletos 

AR APSIMOKA RAŠYTI? 
Nežinau, kada vakare perskai- liai. Pasidaro linksmiau, bet 

Sau mano pirmos knygos puoli- blankioj ryto šviesoj visa atrodo, 
mą spaudoj, tą savotišką pre-re- lyg balta ir juoda, kaip mano 
cenziją, nežinau kada užgesinau knygos puslapių spalvos. 
šviesą ir, pavargęs, guliau į lovą, 
bet dabar žinau, nes girdžiu, jog 
kažkas gręžia antrą, gal jau tre
čią, ketvirtą skylę palubėj. 

Ne. Kažkur virš mano galvos. 
I lovos atramą. Griebiu tą grąž
tą ranka, bet paliečiu keistą myg
tuką; kai paspaudžiu, girdžiu, 
kažkas kala sekundes dešinėj. į 
Reikia, žinau, kad reikia pajudė
ti. Šiek tiek pajudėti. Taip. Bet, 
pavargęs, nepajėgiau slegiančio 
dangčio atvožti 

Pajudu. Bet nedaug Nemato
mi pirštai kelia vokus ir vėl at
leidžia. Nesileidžiu. Bet, po to 
jau ne tas. N e Reikia judėti. Šiek 
tiek pajudėti. Bent mažą kruste
lėjimą visiems parodyti. Pajudu 

Rengiuosi. Girdžiu virtuvėj jau 
pliuška vanduo. Prikandęs kakla-
laraištį dantimis, gesinu dujų ug
nelę. Aa... Degina verdančios 
purkšlės, bet man jos duoda e-
nergijos. Šutina ranką. Bet, ką gi? 
Ar ne tuomet jaučiu ir žinau? Vi
sa, kas karšta, ar šalta. Kas juo
da, ar balta. Kas kieta. Ar rau
meninga. Kaip vinies kalimas į 
gyvą mano knygos granitą. Man 
šiandien atrodo toks realus. 

Ateina idėja. Nuduodu, kad 

ten, reikia įprasti kyštelti delną, 
kad ir į ugnį. 

Padėjus kavos puodelį ant sta
lo, gal pasiseks, gal baigsiu, gal
voju, gal kaip nors? Ak, negi, vos 
tik pabudęs, turiu jaust vis tą ne
pajėgumą, norą visiems įtikti ir 
save glostyti, prieš atidarant du
ris? 
Įsėdęs į automobilį, pasuku rak

tą. 

Prasideda judesiai atgalios. 
Palengva atgal sukuosi ir pasi-
leidžiu gatve Pristabdau. I prie
kį. Stop. Važiuoju, bemaž lekiu. 
Vėl stop. Laukiu. Radijo pranešė
jas vis niekniekius šneka. 

Dabar vėl į priekį skrendu. 
Džiazo muzika klykia. Prispau
dęs pakojį stengiuosi sustoti, bet 

Onutė prisiglaudė prie pat di
džiausio dobilo. Neturėdama ką 
veikti ir būdama išalkus, ėmė 
skabyti žiedelį ir siurbti saldžias 
sultis. Didelis skausmas suspau
dė širdį. Paslėpė veidą po skar
malais, kad niekas nematytu, o 
jos šviesios akys apsipylė gai
liausiom ašarom. Verkė tol, kol 
lengviau ant Širdies pasidarė. 
Ką gi ji darys, vargšelė, reikia 
ir susivaldyti, negi raudos visą 
gyvenimą. „Tu visuomet būk 
linksmutė", prisiminė motinos 
žodžius, „linksmumas žmogų 
stiprina. Kas linksmas, tam ir gy
venime labai sekasi". 

Stepas Zobarskas 
(iš Broliu ieškotoja) 
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1982 metų kalendorius 
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1982 

uždegu dujų "aukurą". Ištiesiu I galsva šviesai — ją pralekiu — 
ranką. Užsimerkiu. Nuleidžiu | kam ta šviesa čia reikalinga, gal-
ant jo delną ir, lyg nudegęs, su
renku ir kišu jį po kranu. Savo 
vaizduotėj norėčiau pabūti romė-

Ir mane slegiantis dangtis, lyg \ nu Mucium Scevola ir įrodyti vi-
knygos viršelis, staiga atsirado 

Juos noriu užvošti, bet neįma
noma. Ak, tie kieti knygos virše
liai, galvoju, ir nuleidžiu iš lėto 
dar šiltą koją ant miegamojo 
grindų. Paliečiu šaltą emalį. Jau
čiu šalia didelį lovos nutįsimą. 
Nuleidžiu ir kitą padą; kairiu 
delnu, pasirėmęs į lovos pakraš-
tę, balansuoju save, nesąmonin
gai krapštau dešine tarp plaukų 
niežtinčią vietą, mirkteliu akimis 
į juodraščiais apkrautą stalą ir, 
kiek svirduliuodamas, jau žen
giu prie praustuvo. 

Tyška srovė ant riešų. Vaivo
rykštėm akina vanduo. Mirga vė

siems: Ką parašiau, parašiau 
Juk "manum dextram ad a-
ram", ar ne "arduus Scevola" 
taipgi kyštelėjo? Sučirškė jo 
rankos oda ir nusvilo. Žvilgte
rėjęs visiems į veidus, kažką loty
niškai jis pasakė ir, nuėjęs į pa
lapinę, apsirišo nudegintą ranką 
legionieriaus marška. 

Apie tai pagalvojęs, jaučiuosi 
geriau. Geriu kavą, nejaučiu 
rankos skausmo, tik namą — jo 
tylą — jaučiu. Bet vėl iš lėto dun
da galvoje, kaip viena ir kita ei
lutė spaudoje tą naują, tiek dar
bo, nemiegotų nakčių, suplėšytų 

voiu, ir į pakalnę, po tiltu signa
lą paspaudęs, lipu ratu pro uni
versiteto įėjimą, sūpuosi lanku, 
atitaisau ir, įkritęs alėjon, dai
rausi departamento pastato, kur 
sąmatai dar trečios — vos pra
dėtos idėjos, ir ją noriu dar para
šyti ir gaut vėl pylos. 

P. Mln. 

Minesotos valstijoje (JAV) už 
eismo taisyklių pažeidimą į teis
mą buvo paduotas aštuoniasde-
šimtametis vairuotojas. Paaiškė
jo, kad vairuotojas niekada netu
rėjo teisiu, nors mašina važinėja 
nuo 1915 metų. 

rą" ir. 
Ėmiau skubiai vartyti „Auš-

neatmenu jau visko, kas 
paskui su manim darėsi... Tik 
pamenu, kad atsistojau, nuleidau 
galvą, nedrįsdamas pakelti akių 
į sienas mano kambarėlio... ro
dos, girdėjau Lietuvos balsą, sy
kiu apkaltinantį, sykiu atlei
džiantį: o tu, paklydėli, kur iki 
šiol buvai? Paskui pasidarė man 
taip graudu, kad, apsikniaubęs 

rėkia "pabusti!" Bet ausys neno
ri girdėti. Tik pakeliu galvą ir 
juokiuosi. Kas žiūri iš veidrodžio? 
Akiniuotasis autorius. 

Kratau muilo putas ir girdžiu 
kaip radijas groja melodiją. Vie
nas, tai kitas smuikas pasikelia. 
Pasikelia. Dingsta. Keliasi ir vėl 
prapuola. Mintys su melodija 
sutinka, bet ne visai apsipranta. 
Tik, kai dantų šepetuką paspau
džiu ir išspjaunu, nubyra bemo-

rankraščių, ilgų paruošimų —I 
suma akyse. Ledinis skausmas 1 — knyga —naujagimį — ištam-
pistoletu šaudo į ausį. Pabudi- pė, iškraipė ir gal kiti dar puls ant stalo, apsiverkiau. Gaila 
mas šaukia "užtenka!". Kažkas, i š pasalų? man buvo tu valandų, kurios ne-

. ._. . . . grąžinamai išbrauktos ~Y 

Atsistoju, nueinu prie antros 
knygos juodraščių, prie apversto 
stalo, skaitau savo raštą, bet, ką 
gi? Ar apsimoka rašyti? Blogai? 
Ne. Dar reikės laiko. Įkvėpos. Ir 
scevoliško veržlumo. Bet ar kny
ga nuo to "aukuro" karštos ug
nies nesudegs? O čia universitete 
manęs klausia "how you did, 
mister Rimonis?" kai spauda, 
dar sava, pamirkytą į degutą vi-
lyčią Šonan suleis- Tarp, čia. Ne, 

Ar žinote, kad vengrai įsikūrė 
prie Dunojaus LX a.? Jų karingi 
protėviai (ugrai, madjarai) atke
liavo ten iš pietų Uralo stepių. 
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RADIJO PROGRAMA 

meniškų fotografijų 1982 metų 
kalendorius jau teėjo i i spau
dos-

Kalendorius yra didelio for
mato (17"x23"), atspausdintas 
ant liuksusinio popieriaus, dvi 
mėnesinis su šešiomis meniško
mis nuotraukomis, tinkamomis 
ir rėmavimui. 

Vieno Kalendoriaus kaina su 
persiuntimu $12.00. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" m5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60*29 

lllllllllllllUIIIOlIUIIIIIlllllUIIIUIIIIIItlIlII 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiim. 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas Šeštadieni iš WEVD Stotie* 
New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuanla" programos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drfve 

VVatchung, N. J. 07M0 

T«L — (201) 7U-50M 

'.I1IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIII1IIMIIIIIII 

CLASSIFIED ADS 
MLSCKLLANBOL8 

« s , aaeaaeaaeaacas 
SIUNTIMAI 1 UETUVĄ 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4050 Ardttr Avi 

Chicago, DJ. StStt, tai. t27 

UIIIUIIlIUHINIlIlUIHIIIIiniIMlIlIUIIIIIUI 

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

NOTART PUBLIC 
4M0 S. Maptewood, tsl. 2M-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GUMINIŲ Mkviattmai. pildom! 
PHJJETYBSS PRAŠYMAI Ir 

šitokia blankai. 
mmnimnmimnnmMiiMiiMiiimnmmi 
llllllIllllIlUlllllllllllllUHIiMHIIIIIIIUIIIIII 
{vairia prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mOsų sandelio. 

COSM08 PARCELS EXPBB88 
2501 W. Otth St . Chlcaaa, H. 00020 

SIUNTINIAI f UETUV4 
TeL — 926-2787 

Vytautas Valantinas 

H E L P W A N T E D 

INTERNATIONAL COMPANY 
In Loop area requiras 

VENTILATOR OR WIG MAKER 

For immediate consideration 
call Mike Lasky at 
• 7 7 - 0 1 7 1 -

K A L I S T A T 1 

Arti 7S-Clos ir Csnąifisll — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 

Arti 71-os ir Frandseo — 2-fe bustų 
marinis. Ten pat 4 butų mflr. — 
Rrigbton Parke — 2-jų butų 
Be to turime gerų teridenę tolų te 
jamiaių auo 5 iki 40 i 

lllllillllllllllllllllllll lllllllll 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rOJių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

tiiiiiNiHiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiniii 

iš mano 
gyvenimo, kaip lietuvio, ir gėda, 
kad taip ilgai buvau apgailėti
nu pagedėliu... Po to pripildė 
mano krutinę rami, smagi Šilu
ma, ir, rodos, naujos pajėgos 
pradėjo rastis... Rodos, užaugau 
išsyk, ir tas pasaulis jau man 
per ankštas... Pasijutau save di
džiu, galingu, pasijutau lietuvis 
esąs. 

Dr. Vincas Kudirka 

f 
AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 

TIK TAU VIENAI 

rCVYNEI AUKOJAM 

AUKURAS 

Užsakymus siųsti Šiuo adresu: 
D R A U G 

įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestrą* su 
Algiu Modesto, Vytautu Paikom ir Zigmo Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tao dėkojo, Negerk, 
2ali laukai, Sapnas ir kitos damos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupe, Jūs berneliai apgavikai Lietuviai 
esame mes gims ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona -Aiikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus Utoanisunės mokyklos an-

Ksioa $6.00 

A 8 

k. 

4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinoia gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 palto išlaidoms. 

Seniausia Lietuvių Radii programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutės pasaka, šia. programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai 
Bizn.o reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gilių bei dovanų krautuvę. 
502 E Broadway. Soc Boston. Mass 
02127. Telefonas 768-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
tite didelį pasirinkimą; lietuviškų knv-
n 

'tl:«;illlimillt!lllllll!UUlllllillllllll!ltlilf 

iiiiiiiiimuiiiiiiiimtmnHiiinniiniiiiiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIV aprašoma dr. J. VaBnaroa. Mic 
knygeje 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologine, JI dėl r*-
mių vietovių aprašymo ir dėl »»« 
gausios istorines medžiagos tinka pa 
nakaitytl kiekvienam lietuviui, besv 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I R A S TV 

2346 W. 68 S t , teL 776.1486 
iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuuiuuuin 

Skambinkit teL 488-7878 

SAMATilH REAJJTT 

2951 West 6Srd Strsst 

D 1 M E 8 I O 

PACKAGE £XPRESS AOSSOT 
MAltUA MORR1KIKN* 

SIUNTIMUI 1 UET0V4 
Labai pageidaujamos ffsroa 

prakea. Maistas i i Europos as 
SOOS W. ssth St., Ohtoas". I1L 

TeL 02S-2787 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiuiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" -

tiiMiiiiiiiiriiiiiHiiiiuMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

P L U M B l N G 
Licenssd, Boaded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
itniniHniiiitmniiiiiuiimiiiiUiiiiiiiUMi 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 54083 

< i i i i i i i i i i in i i i iMi i lMi i i l i i i l i i i l l l i i I i i l i l l i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumi) 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
illillllil 

Apsilankykite \ ••Draugo* ad
ministraciją i . paaitfurėkite. Ged 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

Dienraščio "Draugo" adnoi-
oistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėnų. 

-Draugo" adresas: 4545 W«S* 
6Srd S t , Chieago. DL 60619. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU * 

* 

Visatinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias viaV 
tinas kortelss. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
tracija, visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

ovemis. Knyga didelio formato, 44<< 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
fiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimi! i PLATINKITE "DRAUGĄ* 

'iiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

| DR. ANTANAS KUČAS į 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS 1 
| NIATULEVIČIUS | 

Gyvos ios krikščionybės apaštalas Į 
Įvadą paraše KARDINOLAS ANTONIO S AMORfi | 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles. Ca. ir Grand Į 10% w% — 30% r%fim *~*<**m 
National Award Amerikos dailinm- ui apdraudą ame asptss kr aaaosas-
kų profesinėje sąjungoje New Yor- i wiw> 
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 vaistijos mokesčio. 
MIIIIIIIIMUIMIIIIIIIIIIIMIIimUUIlIlIlIlII!) 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208% West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

S 

1 Tai geriausia knyga, kokia iki iiol buvo išleista, apie | 
I Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- | 
S liiką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą kriki- | 
1 čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos g 
I Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir pralyti | 
I Sv. Tėvą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 
Į Veikalaa yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais | 
= Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: | 

I DRADOAS, ĄSĄ5 W. 6Srd SU Chicago, IL 60629 | 

^ujiiniiniiiiiiiiiiiiifitniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiitT 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiuiKi 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

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

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

Kaina su persiuntimu $1.00 
užsakymus siųsti DRAUGO 

adreso, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

ĮSIGYKITE UETUVUKAS 
VEUAVELES 

• 
Visuose lietuviškuose nsmuose 

turėtų būti lietuvilka vėliava, No
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
tą vėliavose ant rašomojo stato. 
Galima ir net padaryti gralią kom
binaciją, aa Amerikos vėliavuko. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
tas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r Amuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
( kia dar pridėti 8 et. mekosae 
ir 50 et. uš persiuntimą, jai gy-
venste Illinois valstybėje). Ušaa-
kymus siųskite sakančiai: ' -

DRAUGAS, 4545 W. SSel SJt, 
CUcago.IL 6SS29 

Rfflfssiltc vQ09 
ne akelbissi dtan 

D I H E 8 I O s 

r? 

X\ 

L A N D O P C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1 9 7 8 

by 
Ušsakymus siųsti: 

MICHASL BOURDBAUXj MJL., B.D. 
Printed in England 1979, 339 poges. Price — includiag 

shipping and hfiMtinf 38.95. 
DRAUGAS, 454$ W. 63rd St.. Chicago( H 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et valstijos mokesCio. 

http://CUcago.IL


Taip pat padidintas yra geoter
minės šilumos išsiskyrimas. Ta
čiau visa tai tik paaiškina, kodėl 
tos oazės išsilaiko, bet ne kaip 
jos atsirado. 

Tačiau yra užuominų, kad ka
daise beveik visos oazės, išskyrus 
galbūt kalnuotąją dalį, buvo 
apklotos ledais. Oazių Antark
tidoje nebuvo. Vadinasi, oazių 
atsiradimas yra susijęs su antark
tį rūo apledėjimo mažėjimu. 

Paskutinieji mokslininkų tyri
mai parodo, kad antarktinio le
do dangos apimtis periodiškai ki
to. Tai padidėdavo, ir tada lo

do danga keliasdešimt km išsi-
kišdavo į jūrą, tai vėl sumažė
davo, tai tokiais laikotarpiais at
sirasdavo oazės. 

] . Miškinis 

Jo (Vlado Nagevičiaus) rūpes
čiu 19121 metais sausio 22 d. Kau
ne buvo įsteigtas Karo Muziejus, 
kuriame buvo pasiryžta tinkamai 
pavaizduoti ir Lietuvos laisvės 
kovas. Dar tais pačiais metais Ka
ro Muziejaus sodelyje pastatytas 
paminklas žuvusiems Nepriklau
somybės kovose pagerbti. Gen. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 3 d. 

Pamatyti i5 Los Angeles atvažiavusio Dramos sambūrio su A. Škėmos "Živile" prisirinko pilna Jaunimo centro 
salė publikos. Nuotr. P. Mafetos 

Oazės ledų apsiaustyje 
Nustatyta, kad ledų neapklo- rų plotas, kurį ekspedicijos pilo

tus Antarktidos sausumos polo- to garbei pavadino „Sirmacherio 
tus pirmą kartą pavadino oa- ežerų plokščiakalniu", 
zėmis 1938 m. anglų tyrinėtojas 
A. Stefansonas. Baltoje ledo dy- . . , „ 
kūmoje tamsios uolos, kur ne kur.JJf1^. . v l̂r:_. 'v^^TL^T 
apaugusios įvairiaspalvėm sama
nėlėm ir kerpėm, tarp kalnų mė
lynuoja ežerai — tai oazių ky
šuliai. 

Rytinės Antarktidos pakrantė
je tokių oazių buvo aptikta jau 
pokario metais. 1947 m. ameri
kiečių lakūnas Bangeris, skrisda
mas virš Karalienės Mod žemės, 
apačioje pastebėjo daugybę rudų 
kalvų ir mėlynai bei žaliai spin
dinčius ežerus. Bangerio lėktu
vas (skrendanti valtis) nutūpė 
ant vieno ežero. Lakūnams pa
sirodė, kad vanduo čia gerokai 
šiltesnis, negu jūroje. „Gyva oa
zė mirties dykumoje", — sensa
cingai šaukta apie šią nežinomą 
atradimo vietovę. Pažymėtina, 
kad pradžioje apie šią Ban
gerio oazę — didelį Antarktidos 
plotą su šiltais ežerais — moks
lininkai tyrinėtojai, sukūrė daug 
drąsių hipotezių. 

Karalienės Mod žemė, ledu 
neapklotas Antarktidos rajonas, 
labai domino mokslininkus. Jau 
1938 m. vokiečių lakūnų ekspe
dicija, vadovaujama A. Ričerdo, 
pastebėjo didelį kalnuotą plotą, 
į šiaurę nuo kalnų, ledyno, bu
vo nedidelis kalnagūbrių ir eže-

MA20JI LIETUVA 
IR MES 

Prof. P. /• KUSNERIO studijai 
pasirodžius. 

ParuoSė 
Ini. VINCAS ŽEMAITIS 
Išleido Lietuvių Miškininkų 

Są-ga išeivijoje. Miškų literatū
ros fondo leidinys Nr. 7,112 pal. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė-

Kaina su persiuntimu $4.85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tflfi W. 63 Street 
Chicago, JU. 60629 

«jį^g>gggĮggsg^į»^a^g^g*i 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
verstus Russian imperialUm in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lUhing youse, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmės, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra paraies 24 
knygas Švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
Japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4148 W. CM Street, 

Chlcafo, tL SM2t 
Illinois gyventojai dar prideda $1.05 

valstijos mokesčio. 

Širmacherio oazė iš visų pusių 
80 

km tęsiasi šelfinio ledyno lygu
ma. Pietuose kyla kalnai svar
biausias tyrinėtojų tyrimo objek
tas, dar toliau plyti žemyninis 
ledynas. Oazė čia nedidelė, 
tai uolų virtinė, nutįsusi apie 17 
km. Tačiau garsioji Bangerio oa
zė 20 kartų didesnė. 

Pasak tyrinėtojų, oazės yra 
savotiški ledyno „langai" paro
dantys akmeninį žemyno pagrin
dą. Juk 99 proc. Antarktidos le
dai laiko paslėpę nuo žmogaus 
akių. Tiriant oazių geologinę 
struktūrą, reljefą, ežerus, aug
meniją, galima samprotauti apie 
viso žemyno geologijos ir geogra
fijos vystymąsi. Tai būtina žino
ti, norint prognozuoti. 

Atrodo, kad dauguma Antark
tidos mokslinių stočių yra oazė-

miausi tyrimo objektai, ir todėl, 
kad namelius patogiau statyti 
ant tvirtos žemės; sąlygos žmo
nėms palankesnės negu ledynuo
se. 

Kaip oazės „išsisuka" nuo le
do gniaužtų, o kartais net juos 
atstumia? Anksčiau buvo many
ta, kad iš žemės gelmių į oazes 
patenka daugiau šilumos. Ta
čiau jau pirmieji tyrimai to ne
patvirtino. Reikėjo ieškoti kitoj 
atsakymo, bet kol kas neišaiš-! 
kinta. 

Daugelis Antarktidos tyrinėto
jų aiškina, kad oazės gyvuoja sa
vo geografinės padėties dėka. Jos 
yra ten, kur poledyninis reljefas 
neleidžia laisvai slinkti didžiu
lėms ledo masėms. Poledyninės 
lygumos nustumia didžiuosius le
do srautus į šonus nuo oazės. To
kio požiūrio laikosi amerikiečių 
mokslininkai. 

Be to, senokai žinoma, kad 
oazė aktyviai „kovoja" su ap
linkiniu ledėjimu. Čia padeda oa
zės efektas — šiluminis vasaros 
veikimas. Taipgi turi įtakos yė-

se, ir dėl to, kad tai patys įdo-'jas, nupučiąs sniegą nuo uolų. 

A. + A. 
Z E N O N U I PRATKELIUI 

per anksti amžinybėn iškeliavus, jo motinai MARIJAI, 
žmonai HELEN ir vaikams, seseriai IRENAI su šeima 
ir MOČIUTEI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

MICKEVIČIŲ ir MICKŲ ŠEIMOS 
ONA DAINIENĖ 

<F 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

l-mas tomas. Telšių Vyskupija 
B R O N I U S K V I K L Y S 

Teistų vyskupija yra 1-as tomas ii LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gersi paruostas. Talpina bs&nyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kaitoma galimai tikresn) ir neUkreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietučių kartos matytų, 
Įdek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nes amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrė"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadjje. 

"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Dideho formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
TJlinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

DRAUGAS, ĄSĄ5 West 6Srd St, Chicago, IL 606*9 

^ c 

Ką tik išėjo i i spaudos MARUOS AUKflTATTBS 
nauja* romanas* 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis): meilė, anka, tr&fedija ir kova, 
herojiškumas ir humaniškumą*, Lietuvon istorinis 

duslią plačių pažiūrų. 
Knyga turi 406 pusi, kaina su persiuntimu 10.95 dot 

DRAUGAS, įtP W. 63rd Strmt 
Chicago, /B. 606Ė9 

minais gyv. dar prideda 00 et valstijos mokesčio. 

Brangiai motinai 
A. + A. 

KAZIMIERAI BUTKIENEI mirus, 
liūdesio valandose nuoširdžiausiai užjaučiame mūsų bran
gius ir artimiausius draugus VLADĄ ir GRAŽINA BUT-
KIUS ir POVILĄ BUTKĮ su ŠEIMA, 

Kartu liūdintieji — x 

EUGENIJUS, IRENA, REGINA ir 
VYTENIS VILKAI 

ELENA IR PETRAS STAREVIČIAI 
ALMA IR RIMANTAS STOČKAI 
GRAŽINA MICEIKIENE 
FRIDĄ VILKIENĖ 

A. f A. ZENONUI PRATKELIUI 
mirus , 

jo žmonai HELEN su vaikais, motinai MARIJAI 
PRATKKI iTENEL seseriai IRENAI su vyru ir močiutei 
ELENAI DUBAUSKIENEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

JURGIS IR ONA DAMAI 
ONUTĖ D AM AITE -FIELDING su ŠEIMA 

NaperviŪe, Illinois 

A. f A. PRANUI DAINAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį Joną Damauską 
su seimą ir artimuosius nuoširdžiai užjau-
ciame. 

JADVYGA IR ADOLFAS SIMKAI 
(&IMKEVICIAI) 

jega 
J a u i š ė j o 

IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 
STALINO TERORAS 1940-1941 

Sudarė LEONARDAS KERULI8 
{•adą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parai* 

DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomoe universitato politinių noksiu 
profesorios. 

Illeido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menes JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus U bendro 34.000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 • 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius tinias rtnko iš visų ptidnamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietafc virieiiais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu ftl.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, IfikS Wesf 6Srd Street, 

Chicago, minais 606t9 
ffltanli gyv. dar prideda tl.at vabtijoa 

Nagevičiaus sumanymu prie Karo 
Muziejaus buvo priglausti visa ei
lė Lietuvos laisvės kovų invalidų, 
kurie dirbo Muziejuje ir kasdien 
atlikdavo įspūdingas žuvusiems 

pagerbti ir vėliavų (valstybinės, 
tautinės ir Vyčio kryžiaus) pakė
limo ir nuleidimo apeigas. 

(iš Vlado Nagio-Nagevičiaus)-

Jau suėjo šešeri liūdni metai, kai 1975 m. lapkričio 
6 d. mirė mano brangus sūnelis 

A, f A. MEČISLOVAS J. ALUSAS 
Jis visada gyvas mano atmintyje. Už jo sielą met-

nėse bus aukojamos šv. Mišios Gimimo Svč. Mergelės Ma
rijos, šv. Kryžiaus ir kitose bažnyčiose. Prašau prisimin
ti mano sūneli maldoje. 

MAMA 

VIENERIŲ METŲ HUTUS SUKAKTIS 

* * / . < • • 

A. A. 
Stasys Raudonis 

Prieš vienerius metus, 1980 m. lapkričio 3 d. mirė, 
palikęs dideliam nuliūdime žmoną ONUTĘ, dukteris: ZI
TĄ (PAUL), LORETĄ ir RASĄ. Sūnus: LENĄ, AIDĄ 
ir anūkus. Taip pat liūdi sesuo JULIJA su šeima Lie
tuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Minint mirties metines, Gary, Indiana Lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje kuo. L Urbonas atnašaus 
šv. Mišias, š.m. lapkričio mėn. 8 d- 10 vai. 

Prašome visus prisiminti a. a. Stasio sielą savo mal
dose. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te l . #76-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBH IAMS STATYTI 



-
• 

X A. a. dr. Petro Doužvardžio, 
Lietuvos generalinio konsulo, 
10 metų mirties sukakties pa-

DRAUGAS, antradienia, 1981 m. lapkričio mėn. 3 d. Į 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinu klubas lapkričio S d., Į 
sekmadienį. 10 vai- r. mokyklos 
salėje rengia motinų - dukterų ', 
susirinkimą — šv. Mišias ir ben
drus pusryčius. Pamaldas lai
kys kun. Petras Paurazas. Pir
mininkė, klasių vicepirmininkės 
neš aukas. Pusryčiai bus tuo j 
po šv. Mišių. Prašomos motinos 
atsinešti kalėdinių dovanėlių 

minėjimas iškilmingomis pamal- I slaugymo namams kalėdiniam 
domis ir akademija rengiamas laikotarpiui. Viešnias priims 
gruodžio 13 d. Jaunimo centre. • A n n e g m a d l fc Barbara Wat-
Organizacijos jau iš anksto tu- s o n informaciją iš anksto tei-
rėtų atkreipti dėmesį į šią neuž-; ^ Lfflian Teeling, tel. 582-3118. 
mirštamą datą. " . , . „ . 

x Dr. Vladui Simaičiui, perei-
X Jonas Dainauskas s k a i t y s ' ^ pavasarį sulaukusiam 70 

paskaitą -'2ydų naikinimas Lie- m a r n ž i a u s < lapkričio 1 d. su-
tuvoje antrojo pasaulinio karo r e n g ė staigmeną — jo pasvei-
metu vokiečių dokumentų švie- j ^ ^ suvažiavo Altos vadovy-
soje". Paskaita bus penktadie- ^ daugelis jo giminių ir d rau-
nj, lapkričio 6 d., 9 vai. vak. Jau- ^ apįe 70 žmonių į jo namus 
nimo centro kavinėje. Vakaro- willow Springs. Dr. Vi. į m a i 
nę rengia Akademinis Skautų t j s yya ^ j tos vicepirmininkas, 
sąjūdis. ALRK Susivienijimo ir kitų or-

X Bendroj Lietuvių Dailės ganizacijų veikėjas. 
paroda atidaroma lapkričio 6 d., x šv. Kryžiaus ligoninėje 
penktadieni, 7 vai. vak. Čiurlio- lapkričio 5 d., ketvirtadienį. 1 
nio galerijoje, Inc.. 4038 Archer v a j p p b ^ duodami nurody-
Ave. Dalyvauja 13 dailininkų. m a į apįe netinkamų vaistų ir 
Bus paskirtos dailininkų M. Si- narkotinių medžiagų vartojimą, 
leikio. T. Petraičio ir galerijos T a i aiškins Chicagos Policijos 
premijos. 

CHICAGOS ŽINIOS 
KALTAS DIE PAUL PREZIDENTAS 

Prisiekusiųjų teismas, svar- Naujas De Paul universiteto 
stęs 4 vai. 50 min., rado, kad į prezidentas kun. John T. Ri-
Leon Washington kaltas nužu
dęs policijos vado padėjėją Ja
mes J. Riordan, Bausmė gali 
siekti iki 40 m. kalėjimo. Nu
žudymas įvyko birželio 6 d. Ma
rina City restorane, Chicagoje. 
Kaltinamasis nežinojęs, kad 

chardson spalio 31 d. buvo įves
dintas į naujas pareigas Navy 
Pier salėje, Chicagoje, dalyvau
jan t vysk. A. Abramowicz. 

BRANGESNĖS PABAUDOS 

Chicagos mieste automobilis-
Riordan buvo policijos pareigu- j ta i turės mokėti pridedamus 5 
nas. kitaip jam būtų galėjusi 
būti mirties bausmė. 

PASITRAUKĖ 

dol. prie jiems skirtos pabaudos 
už susisiekimo taisyklių lau
žymą. 

90«~r SKIEPYTŲ 

Los Angeles Dramos sambūris su pasisekimu Chicagoje suvaidinęs Antano Škėmos "Živilę". Iš kairės: Algis 2a-
liūnasš Antanas Kiškis, režisorė — Dalila Mackialienė, Sigutė MiVutaitytė - Peterson, Aloyzas Pečiulis, Vincas Do
vydaitis ir Ema Dovydaitiene. Nuotr. P. MaJetos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATIDARYTA VIKTORO 

PETRAVIČIAUS PARODA 
metus. 

X Kun. Alfonsas Grauslys 
lapkričio 5 d., ketvirtadieni, 9 
vai. ryto Jėzuitų koplyčioje lai
kys šv. Mišias ir po to praves 
pasikalbėjimą apie šv. Raštą — : 

Laišką tesolinikiečiams. Rengia 
Šv. Rašto studijų būrelis. 

X Teodoras Blinstrubas. tau
tinių organizacijų veikėjas, bu
vęs pirmasis Laetuvių fondo pir
mininkas. Lietuvių tautinės są
jungos pirmininkas, Altos vice
pirmininkas, kitą mėnesį švęs 
75 metų sukaktį. 

X Lietuvių Fondo Kredito 
kooperatyvas atidarytas kiek
vieną trečiadienį nuo 12 iki 6 
va i p. p. LF patalpose. Sekma
dieniais — Jaunimo centre nuo 
10 iki 1 vai. Už einamas sąskai
tas mokame 10^-. Adv. Žumba-
kio firma spalio 14 d., trečiadie
nį, nuo 12—3 vai. p. p. plačiau 
paaiškins apie 'Money market" 
ir all savers certificates" ir ki
tą. Suinteresuoti prašome kreip
tis į LF kredito kooperatyvą, 
2422 W. Marąuette Rd.. Chica-
go. Ll., tel. 925-6897. (sk ) 

x Alice's Restorane, 4506 W. 
6Srd St., tel. 284-9495, kasdien 

Naujausių dail. Viktoro Pet
ravičiaus darbų parodos sutik-

departamento pareigūnas Den- tuvinis vakaras "Galerijoj", 744 
nis Zajack. Jis nurodys ženklus. x . Wells St.. Chicagoje, buvo 
iš kurių galima pažinti pačius praėjusi penktadienį (spalio 29 
narkotikus ir apsinuodijusius d.) . Galerijos sienose puikuoja-
narkotinėmis medžiagomis. 

x Inž. Jurgis Senkus, gyv. 
Leadville, Colo.. Chicagoje už
augęs ir mokslus baigęs, šiuo 
metu dirba Colorado valstijos 
žinyboje ir turi atsakingas pa
reigas. Sol. Algiui Grigui lan
kantis Colorado, J. Senkus per 
ii užsiprenumeravo "Draugą" 
vieneriems metams. 

x "The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li
thuania, a report for 1979-80", 
šiomis dienomis išėjo iš spaudos. 
Veikalas didelio formato, 264 
psl.. redagavo dr. Thomas Re-

si 40 Viktoro Petravičiaus spal
votos grafikos foil on graphic) į 
ir juoda-balta raižinių. Parodos 
sutiktuvėsna svečių - meno bičių, 
lių suplaukė tikra apstybė. Iš 
Michigano atvažiavo ir pats 
dailininkas Viktoras Petravi
čius su žmona. Viešnagės Chi
cagoje proga tą dieną V. Pet-
ravič ;us lankėsi ir "Draugo" re
dakcijoje, o vakare čikagiečiai 
turėjo progos su dailininku su-

; sitikti ir pabendrauti pačioje 
; "Galerijoje". 

Parodos proga Buffalo, Mich., 

sveikinimo žodį tars gen. konsu
le J. Daužvardienė. 

Architektūros ir technikos dar
bų parodą rengia PLIAS, o ekspo
natus surinks ir išdėstys Chica
gos PLIAS skyrius. Skyriaus val-

Dėl savo būdo paprastumo ir j dybos pirm. B. Kovienė posėdyje 
švelnumo jis galėjo sugyventi su j pranešė, kad parodoje bus nusta-
visokiu pažiūrų lietuviais. Jis bu-1 t y to formato eksponatai. 
vo mielai kviečiamas įvairių orga
nizacijų dalyvauti literatūros va-

Juo skaudžiau tenka pergyven
ti jo netekimą, nes iš jaunesnės 
kartos neatsiranda, kas galėtu 
jam prilygti ir nors iš dalies jį pa
vaduoti. 

Seselė Irenaeus Chekouras pa
sitraukė iš St. Xavier kolegijos į J au daugiau kaip 90 r> visų 
prezidentės pareigų. Šioje kole-j Chicagos mokyklinio amžiaus 
gijoje yra studentų ir dėstyto-1 vaikų, kurių iš viso yra 446,463 
jų lietuvių. miesto mokyklose, jau yra įskie-

- Į pyti. 
TIRS PIRMA ! *" 

KRISTINOS DRAMA 
Dlinois atstovų rūmų demo- I 

kratų vadas M. Madigan pareis- į Švedijos karalienės Kristinos 
kė. kad teisinis komitetas t i r s i d r a r n a "The Abdication" stato-
gubernatoriaus Thompsono po- i m a Theatre Building, 1225 W. tvarkį, kuriuo jo buvusiai teisių 
firmai, buvo už 272,000 dol. pa
vestas uždavinys ieškoti mela
gingų sąskaitų transportacijoje, 
sniego išvežime. 

NEPAVYKO UŽLIPTI 

Dan Goodwin, kuris buvo lau-

Belmont, Chicagoje. Šios gar
sios konvertitės gyvenimas pa
vaizduojamas netiksliai, iš ta
lentingos, rimtos moters darant 
ją Romoje besimeilinančią. 

ĮKLIUVO POLICININKAS 

Illinois policininkui, dirbusiam 
ko sienomis įkopęs į Sears To- Crestwood nuovadoje, buvo pa-
wer. Chicagoje, sekmadienį ban- v e s t a sunaikinti pas spekulian-
dė kopti į Hancock dangoraižį, t u s r a s t ^ marihuaną, tačiau po-

Mokslinių leidinių paroda yra i tačiau čia jo čiuptukai blogai ; Beminkąs John VVilliams, 30 m., 
Pedagoginio Lituanistikos insti- : veikė dėl kitokios sienų me- pasilaikė 13 svarų marihuanos 

priežiūroje. ^ karyba T " " S : j tuto~Viežiūroje. Talką organi- džiagos ir jį iš trečio aukšto iš- n e . u n a M n e , Už tą nusikatoną 
jaukumo ir draugiškumo nuotai- i ™°* literatūros lektorė Birutė gelbėjo ugniagesiai su kopėčio- spalio 21 a. suspenduotas. 
ką, o ypač būdavo mėgiami jo la-1 Tamulynaitė. Posėdyje Robertas mis, 

;bai aktualūs humoristiniai pos- P ? * * , ^ k a l t e ]0S ^nešimą. 
mai, kurie pasižymėjo nepapras-; P a r 0 ? a 7 K S J a U n i m ° C e n t r ° I 0 6 

I tu tikslumu ir geru skoniu, nes jis j k a m b a r v i e -
nieko neužgaudavo, — jis smerkė PV Mokslo ir kūrybos simpoziu 

mo registracijos reikalais Organi-

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn 

LIETUVIAI SIBIRE 

mūsų ydas, bet ne asmenis-
Todėl lapkričio 21 d., šeštadie- į zaciniam komitetui sutiko padė-

nio vakarą, Jaunimo centro ka- j ti PLIAS moterų pagelbinis vie 
vinėie yra rengiamas plataus mas i netas. Yra numatoma, kad bus 
to a. a. Aloyzo Barono mirties'galima užsiregistruoti vienai die-
metinių minėjimas. Iniciatyvos nai ar visom iš karto. 

IV Mokslo ir kūrybos simpozi-

DAUGIAU NUŽUDYMU; 

Gaujų kovos ir alkoholio var-
^ f ^ V ^ ^ t > e ^ Į ? i e ^ y i Knyga _ albumas su daugybe 

mūsų tremtinių ir kalinių atšilki spalio 30 d. šiemet buvo nu 
žudyti 724 žmonės. 5 ^ daugiau 

_; negu pernai per tą patį laiką. 

MEKSIKIEČIŲ GABENTOJAI 
! laikraštis "New Buffalo Times" 

m^ikis™^aVdevinto7"to '^aties £ p a I i o * d" l a i d o J e Petravičiui | ėmėsi Chicagos Lietuvių fronto! 
skiria kone t r is savo puslapius, bičiulių sambūris, vadovaujamas1 

Aprašytas laikraščio reporterio , dr. Kazio Ambrazaičio. Tikimasi, 
vizitas Petravičių tiesiog mu- j kad lietuviškoji Chicagos visuo-
ziejum paverstuos namuos, duo- : menė, kuri gerbė ir vertino Aloy-
dami pokalbiai su dailininku ir zą Baroną, neatsisakys savo gau-
žmona. aprašo tekstą puošia siu atsilankymu pagerbti jo prisi-
net keliolika Petravičiaus darbų minimą ir tuo išreikšti pagarbą 
ir namų šeimininkų nuotraukų. ir meilę ne tik jo asmeniui, bet 

Viktoro Petravičiaus paroda ' r tiems idealams, už kuriuos Alo-
Chicagoje tęsis iki lapkričio v z a s visą amžių kovojo ir aukojo 

autoriaus knyga apie žmogaus 
teisių pažeidimą ir paniekinimą. 
Išleido JAV L B Visuomeninių 
reikalų taryba, kuriai vadovau
ja Algimantas Gečys. Spausdi
no "Draugo" spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu 9.25 dol. Kieti 
viršeliai — 11.50 dol. Knygą ga
lima gauti "Draugo" adrnini-
stracijoj. 

x Korp! Neo-Lithuania suva
žiavimas įvyksta lapkričio 7 d. 

gaunamas liet. maistas fcepeli- šia tvarka: 10 vai. ryto pamal-į 
nai, koldūnai, balandėliai, t i . ) . . d o s tėvų jėzuitų koplyčioje, žu-
Priimami užsakymai išsinešimui. < vusiųjų ir mirusiųjų korporan-
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai.: tų pagerbimas prie Laisvės pa
ryto iki 8 vai. vak.. šeštadienį' minklo. 12 vai. registracija 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už- j Liet. Taut. namuose (6422 So. 
daryta. (sk.) Kedzie). iškilminga sueiga ir 

umo leidinys maždaug 350 psl. 
Bus galima įsigyti leidinį registra
cijos metu, o paskaitininkai gaus j į š a * " k a l t a i s ! 
iį kaip prisiminimą. Įvairios pra
monės įstaigos ir kiti buvo ragi
nami dėti skelbimus į leidinį ir 
tuo būdu padengti leidinio spaus 
dinimo ir simpoziumo organizavi 
mo išlaidas. 

Agustin Castillo, 51 m., ir jo 
žmona Carmen, 62 m., kaltinami 
į Chicagą nelegaliai įgabenę apie 
4,000 meksikiečių, surinkdami 
už tai apie 2 mM. dol. Jie pri-

IŠSIKRAUSTO GENGSTERIAI 

Chicagos ir New Yorko šei
mos, sudarančios Cosa Nostra 

minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J . Pruns-
kis. iliustravo dail. J. Strungjrs; 
apipavidalino dail. P. Ueksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių BiFx>teka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Dlinois gyv. dar prideda $1.40 

27 d. 

ALOYZA BARONĄ 
PRISIMINUS 

si, būtent tautos laisvei ir išeivi- j IMininkas Antanas Šantaras 
jos kultūriniam klestėjimui bei į apibūdino Organizacinio komite- I 
lietuvybės išlaikymui. ! to iždo stovį. Iki šiol asmeninių \ 

Smulkesnės programos detalės 1 aukų buvo gauta, laukiama dau- j 

gengsterių vadovybę, kraustosi j valstijos mokesčio. 
į Kaliforniją. 'IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 

x Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubo tradicinis 
balius įvyks lapkr. 7 d., šešta
dienį. Jaunimo centro didž. sa
lėje. Bichnevičiaus orkestras. 
Pradžia 7 vai. vak. 
dol. Jaunimui 6 dol 

darbo posėdžiai, kurių metu bus 
išklausyti pranešimai ir išrink-

Jau praėjo ištisi metai, kai ra
šytojas Aloyzas Baronas išsisky
rė iš mūsų tarpo, palikdamas ne- : tarimo 
užtaisomą spragą mūsų kultūri- • 
niame gyvenime. Per anksti jis iš- j 
keliavo į dausų šalį, ilgos ligos 
nukamuotas, nesulaukęs nė pen
sininko amžiaus, palikęs didelia-

bus paskelbtos vėliau. 
Laukiame visuomenės gyvo pri-

A. P. B. 

PASIRENGIMAS 
SLMPOZIUMUT 

Spalio 7 d. Chicagos Jaunimo 
centre įvyko IV Mokslo ir kūry-

vykd. organai. 7 v. v. Korp. Neo- i m i r t i s y r a n e p a t a i somas nuostolis 1 bos simpoziumo organizacinio ko
tą nauja vyr. valdyba bei kiti | m e ! i ū d e s v ^ ^ i r d u s ū n u s _ J o 

Lithuania 59-nių metų sukak-
Auka 12 ^es roinčjimas. naujiesiems sen-

Kviečia J o r a m s spalvų uždėjimas, va-
klubo valdyba. 

x Lie t Mot. Fed. 

(pr.). 
Chicagos 

Klubo susirinkimas įvyks lapkri
čio 8 d.. 1 vai. popiet Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Progra
moje — einamieji reikalai ir 
pasikalbėjimai su Ona Baužienp, 
viešnia iš Australijos. Narės ir 
svečiai kviečiami gausiai daly
vauti, (pr.). 

karienė ir šokiai, grojant Vyties 
orkestrui. Visi kviečiami šven
tėje dalyvauti ir vakarienei re
gistruotis iki XI. 4 d. šiais telef. 
778-7707 arba 925-0035. (pr . ) . 

x Minint pirmąsias metines 
nuo mylimo brolio a. a- muz. My
kolo Cibo mirties šv. Mišios už 
jo vėlę bus atnašaujamos š. m. 
lapkričio 8 d., sekmadienį. 7:30 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

ypač toms organizacijoms, ku
rioms jis priklausė: ateitininkams, 
Liet. fronto bičiuliams, Liet. ra
šytojų sąjungai. Liet. bendruo
menei ir kitoms-

Savo nepaprasto darbštumo, 
energijos ir stiprios valios dėka, 
jis pasidarė produktyviausiu lie
tuvių rašytoju, parašęs ir išlei
dęs daugiau kaip 30 knygų, no
velių, romanų ir satyrinės poezi-

miteto posėdis. Organizacinio 
komiteto pirmininkas Juozas Rim 
kevičius, vicepirmininkas Stasys 
Jokubauskas ir kiti komiteto na
riai apibūdino pažangą, padary
tą ruošiantis s impoz ' u m o atidary
mui lapkričio 25 d. 

Juozas Rimkevičius pranešė, 
kad simpoziume bus maždaug 
170 paskaitininkų ir 54 sesijos, 4 
bendri posėdžiai. Viskas suksis 

giau, ypač dabar kai išsiųsta 1000 
laiškų prašančių aukų. 

Parengimų komiteto narė Va
lė Plepienė apibūdino paruošimo 
darbus Simpoziumo dalyvių susi
pažinimui bei kitiems pobūviams 
kavinėje. Dalyviams bus parūpi
namas maistas prieinama kaina: 

rV Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo organizavimas jau eina prie 
galo. Dabar teks išpildyti anks
čiau sudarytus planus ir platinti 
bilietus į įvairius Simpoziumo 
renginius. 

RKGR 

The Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 

A report for 1979/80 

x Skubėkite registruotis j Giminės, draugai ir pažįstami 
PLB rengiamą, vienos savaitės prašomi dalyvauti pamaldose ir 
kelionę laivą — gruodžio mėn. prisiminai velionį savo maldose. 
5 d. Ši lietuviška išvyka aplar.- Brolis Juozas su šeima 
kys net 6 Karibų jūros salas. f (pr . ) . 
Linksma lietuvių grupė, šilta x Neprigirdintiems — Ne-
tropinė saulė — geriausios ato- mokamai klausa patikrinama 
stogos niūriu žiemos l a iku . . . trečiadieniai ir penktadieniais 
Registracija įr irjormacija iki mio 10 v. r. iki 4 vaJ. popiet. 

jos 3 knygas. O kas suskaitys jo; apie pagrindinę simpoziumo te-
straipsnius, aktualius ir gyvus ve! mą: Lietuvių išeivių įnašas į moks 
damuosius "Draugo" dienraštyje, | lą. Simpoziumo atidaryme invo-
kurio redaktorium jis išbuvo 25 ! kaciją kalbės vysk. V. Brizgys, o 

4 m. spalio mėn. 1 dienos pas: 
Amprimn Travel Servioe Ba-
n»a , 9727 So Western Avenue, 
Oucago, 111. 60643; tel. (312) 
238-9787 (ak.). 

x Rrikalingafl partnerta dėl 
condomi-.iurn kuris duos 3.000 
dol. 'tAx 3hflt.fr-" ir sutaupys 
apif 1500 dol. taksų per metus. 
Varys, 43^ftGfiT7 vakarai* _ 
769-6259. (ak.). 

šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. 
adresas: 3042 West 63rd St., 
Chicago. IIlinoK Tel 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausoi aparatai. Baterijos 
u i puse kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Steng
ianti * Asftociafcfv 950 Lake 
S t , Oak Park, m. Atdnnt tik 
pirmad , kctv-irtad. ir neitad-
Tfl. H48 7125. (ak.) 

Scena iš Jaunrrno centre Chicagoje suvaidintos A. Škėmos dramos "2-ivilės". 
iŠ kairės: Antanas Kiškis ir Vincas Dovydaitis. \uotr. P. Maletot 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 3 d. 

1534 m. Anglijos parlamentas 
Henrikui VTH perdavė visą tei
sinę ir politinę galią, iki tol pri
klausančią popiežiui 

1922 m. gimė lietuvių kilmės 
aktorius Charles Bronson. 

1935 m. graikai plebiscitu is 
egzilės atšaukė karalių Jurgi H 

1946 m. Japonijos imperato
riaus galia buvo perduota rink
tai asamblėjai. 

1970 m. marksistas Sslvador 
AHende tapo Čilės prezidentu. 

1971 m. Valstybės sekreto
rius William Rogers pranešė, 
kad atsisakantiems prisiekti išti
kimybę JAV Konstitucijai, ne
bus išduodami pasai 

This report edited by 
DR. THOMAS REMEIKIS 

Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-
kis. šiame leidinyje y ra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
bent kokia proga {teikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 
Dlinois gyv. dar prideda 06 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 Weat 6Srd Street, 

Chicago, Itt. 60629 
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A M B E R 
The Golden Gem of tht Ages 
By PATTT C. MCE. Ph.D. 

(Knygos autore amerikiete mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą ui tavo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintam reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 390 pusi. kieti viršeliu. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiiahed by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York. 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Menoume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu flt.lt. Illinois gyventojai dar prideda Si.C valstijos 
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