
• 

LITUrU/VIMI/VIM WORLD-WlD OAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 6082» 

TELEFONAS (312) 585-9500 

• * . LXXV Kaina 25 c ANTRADIENIS — TUESDAY, RUGPTCTIS — AUGUST 18, 1981 Nr. 192 

U i KRONIKA NR. 47 

Organizuotas bažnyčių naikinimas Žemaitijoje 
Neįmanoma ir išskaičiuoti visų prieš bažnyčias ir bažnytinius asmenis padarytų nusikaltimų 

RAŠO TELŠIŲ KUNIGŲ 
TARYBA 

Teisiu vyskupijos 
Kunigų taryba 
1980 m. lapkričio 30 d. 
Nr. 3. 

TSRS GENERALINIAM 
PROKURORUI 

SKUNDAS 

nesuspėjusį nieko pavogti, suga
vo patys tikintieji, šis vėliau bu
vo teisiamas. 

3. Klaipėdos raj., Gargždai. 
1978. I. 15 išplėštas tabernaku
lis, Švč. Sakramentas išbarstytas, 
sumindžiotas. įsilaužta į bažny
čią bedieviško išniekinimo tiks
lu, nes materialinės vertybės ne
pagrobtos. Nusikaltėliai neišaiš
kinti. 

4. Klaipėdos raj. 1978. VIII. 30 
Jau eilę metu prieš Lietuvos; i š l a u ž t a s Vėžaičių bažnyčios ta-

Kataliku Bažnyčią veikia tamsus b e m a k u l i s išnešta aukų dėžutė, 
gaivalai, vykdantys įvairaus pro- j Nusikaltėliai n e Surast i . 
filio teroro veiksmus. Mus stebi- j 5 1 9 7 8 yil. 8 Telšių raj., Pa
na tas faktas, kad Lietuvos T S R Į v a n d e T i e s šventoriuje, sudaužyti 
Vidaus reikalų ir Teisingumo mi į s t i k l a i ^ 1 4 Kryžiaus kelio kop-
nisteriju darbuotojai vis neįsten-1 l v t e l i U j 0 koplytėlės, su užrašu: 
gia nusikaltėlių išaiškint! arba Į « L i a u d i e s m e n o paminklas, sau-
tiesiog nekreipia dėmesio į t ikm- g o r a a s valstybės", sulaužyti rėmai. 
čiujų skundus. 

Pavyzdžiui, 1970 m . birželio 
25 d. sudeginta Tauragės raj. Ba
takių bažnyčia, statyta 1509 m. 
Gaisro kaltininkai iki šiol neiš
aiškinti. Tikintiesiems susidarė 
įspūdis, kad nusikaltėlių niekas 
neieškojo, o į tikinčiųjų prašymus 
leisti statyti bažnyčią neatsakė 
nei LTSR, nei TSRS vyriausybė. 
(I LTSR Ministrų tarybą kreipė
si 1970. VII. 28, o į TSRS Minis
trų tarybą 700 tikinčiųjų 1970. 
VIII. 17, ir bažnyčios atstatyti 
neleido). Žmonėse papli to gan
dai, kad bažnyčių sudeginimas 
buvo iš anksto planuotas, nes, pra
ėjus lygiai mėnesiui, — 1970. VU. 
24, dienos metu, sudeginta to 
paties rajono Gaurės bažnyčia, 
vertingas architektūrinis 1773 m. 
paminklas. Nusikaltėlių taip pat 
niekas nesurado. I tikinčiųjų pra
šymą, rašytą 1970. VIII , 14, leis
ti atstatyti LTSR M T taip pat ne 
atsakė ir bažnyčios atstatyti ne
leido. 

Neįmanoma ir išskaičiuoti vi
sų prieš bažnyčias ir bažnytinius 
asmenis padarytų nusikaltimų, 
todėl išvardinsime tik kai kuriuos 
paskutinių trijų metų nusikalti
mus vien Telšių vyskupijoje: 

1. Akmenės raj., Papilėje, 1977. 
VIII. 15. sudeginta meniška ka
pų koplyčia. Nusikaltėlių niekas 
neišaiškino. 

2. 1977. IV. 11 nusikaltėliai, 
įsilaužę į Mažeikių bažnyčią, iš
barstė Svč. Sakramentą, pagrobė 
komunines, raktelius ir kt. Nusi 
kaltėliai nesurasti. 1979. III. 18 d. 

Nusikaltėliai nesurasti 
6. Tauragė, 1978. III. 20. įsi

laužę į bažnyčią, nusikaltėliai ne 
pajėgė išlaužti didžiojo altoriaus 
tabernakulio, jį sulankstė, išplėš
tas šoninio altoriaus tabernaku
lis. Bažnytiniai indai neliesti. Pa
vogė du kilimus, aukų dėžutę, ki
tas materialines vertybes. Nusi
kaltėliai nesurasti 

7. Į Šilalės raj. Upynos bažny
čią 1978. DC 12 įsilaužę nusikal
tėliai išnešė tvirtą metalinį ta
bernakulį su Švč. Sakramentu. 
Nusikaltėliai neišaiškinti. 

8. Du kartus apiplėšta Pagė
gių bažnyčia: 1978. V. 6 ir 1978. 
V. 30. Nusikaltėliai išaiškinti ir 
nuteisti (1979. I. 29 Šilutėje ir 
1979. II. 5 Viešvilės profteehninė 
je mokykloje Nr. 9). 

9. Iš Pajūralio bažnyčios (Šila
lės raj.) 1979. VII. 26 pagrobtas 
Svč. Sakramentas. Nusikaltėliai 
neišaiškinti. 

1978. XI. 19 kapinėse sunaikin
ta apie 50 religinių paminklų. Pa 
minklai be religinių ženklų ne
liesti. Nusikaltėlių milicija neiš-

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. A. Kaubre 

Teisiau — Mus tik ką pasiekė 
žinia, kad rugpjūčio 10 dieną Mo
sėdyje, Telšių vyskupijoje, mirė 
kun. Antanas Kaubrė. Velionis, 
'kuris buvo Mosėdžio altaristas, 
buvo gimęs 1899 metais, kunigu 
įšventintas 1931. Paskutiniuoju 
metu buvo ligonis, dėl to negalė
jo eiti kunigiškų pareigų. Kunigo 
Antano Kaubrės laidotuvės buvo 
Mosėdyje ketvirtadienį, rugpjūčio 
13 dieną. Tai jau dešimtas kuni
gas, miręs šiais metais Lietuvoj. 

Jonas-Paulius II grįžo 
iš ligonines 

Blogas kapitalo 
investavirnas 

Washingtonas. — Sen William 
Pro.vmire kaltina socialinio drau
dimo vadovybę, kad dėl jos kal
tės pernai turėta 2 bil. dolerių 
mažiau pajamų negu jų galėjo bū 
ti. Kai privačios taupymo bend-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Lisabona. —Portugalijos ori
nio susisiekimo kontrolieriai, ne
klausydami Tarptautinės kontro 
lierių rekomendacijos neremti 
Amerikos kontrolierių streiko, nuo 

rovės už didelius indėlius moka j sekmadienio vakaro 48 vai. boi-
po 13 proc. per metus, socialinio j kotuos iš Amerikos ir į Ameriką 
draudimo surinkti pinigai buvo \ skrendančius lėktuvus. Jų boiko-
padėti ten, kur metinis proc. bu
vo tik 8.3 proc. 

Atletai - mašinos 

tas nedaug sutrukdys, lėktuvai 
turės ieškoti kitų kelių, neskris 
pro Azorų salas. 

Barrington Hills, 111. — Šilto 
Madridas. — Rugsėjo mėnesį I oro balionas su šešiais žmonėmis 

Romoje bus Tarptautinės atletų i besileisdamas palietė aukštos įtam 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II Žolinės išvakarėse grį
žo iš ligoninės į Vatikaną ir pra
ėjusį šeštadienį iš savo lango ta
rė žodį susirinkusiems Šv. Petro 
aikštėje. Vakar popiežius išvyko 
į vasaros rezidenciją Castel Gan-
dolfo. Gydytojų tvirtinimu, jo 
sveikatos stovis yra visai geras, tik 
dar reikės šešių savaičių poilsio, 
susilaikymo nuo sunkesnių dar
bų ir didesnio įtempimo. 

Pagrobė Irano 
greitlaivj 

Madridas . — Iranas kaltina 
Amerikos žvalgybą, kad ji suor
ganizavo Irano torpedinio laivo 
pagrobimą, 249 tonų greitlaivj at
viroj jūroj. Iš tikrųjų jį pagrobė 
anti-Homeini iraniečiai. Jiems 
vadovavo buvęs šacho karo laivy 
no vadas. Pagrobtasis laivas drau 
ge su kitais dviem plaukė pro Gib 
raltaro sąsiaurį. 

mėgėjų federacijos suvažiavimas. 
"EI Pais", Madrido laikraštis, 
tvirtina, jog tame suvažiavime 
bus iškeltas klausimas, kad prieš 
kiekvienas tarptautines varžybas 
atletai būtų patikrinti, ar jie ne
vartojo įvairių stimulantų. Yra 
žinių, kad Rytų Vokietijos spor- j į į į į 
tininkai tokius cheminius stimu-
lantus vartoja, ir tokiu būdu jų 
atletai — mašinos laimi nepro
porcingai daug pasaulinių rekor-
dų. 

pos elektros laidus ir sudegė. Pen 
ki skridę žuvo, šeštas sunkiai su
žeistas. 

Prancūzų maistas 
lenkams 

Paryžius. — Nuo šių metų pra
džios Prancūzijos katalikų pagal
bos organizacija "Secours Catho-
lique" pasiuntė į Lenkiją apie tris 
šimtus penkiasdešimt tonų maisto 
ir,vaistų, kurie per Lenkijos vys
kupijas buvo išdalinti trylikoje 
Lenkijos miestų. Paskutinėj mais
to siuntoj rugpjūčio mėnesį buvo 
šimtas tonų cukraus, 
mėsos. 

—Ku Klux Klan pradeda plis 
ti Europoje, rašo "Le figaro Ma 
gazine"* Amerikiečiai kariai kon
taktuoja vietinius gyventojus ir 

organizuoti tą rasistinį, 
slaptą sąjūdį.Vien Vakarų Vokie
tijoje turi apie 3000 narių. įstai
gas jau įsteigė Wiesbadene ir 
Londone. KKK organizacija nu
kreipta prieš juoduosius ir žydus. 
Anksčiau ji buvo prieš katalikus, 
bet dabat katalikus vis mažiau 
liečia, baigia "užmiršti". 

—Henry Kissingeris žada pasi
daryti Londone leidžiamo " T h e 
Times" kolumnistu. Kiekvieną 
savaitę jis parašys kokius nors po
litinius komentarus apie 800 žo
džių ir už tai gaus 300,000 dol. 
metams. 

— Japonų išradingumas dide
lis. Jie išrado saugų dirbtinį ato-

ryžių ir j minėms jėgainėms skystį — ura-
į nium 233. 

paminklų Plungės kapinėse. Nu-
aiškino. Ta rp kitko, šioje apylin- j sikaltėliai nerasti. 

Sv. Florijonas Tryškiuose, Šiaulių aps. Jo statulėlės paprastai statomos ant 
stulpo, miestelių arba kaimų centruose, kad saugotų namus nuo gaisrų ir 
audrų. Ar ji dar nesunaikinta, nežinia. V. Yleviciaus nuotrauka 

nenubaustas. ' lis, komuninė pavogta, o Švč. 
10. 1978 m. lapkričio mėn. su- Sakramentas išbarstytas. Nusi-

naikinta keliasdešimt religinių , kalteliai nerasti. 
13. Varduva (2. Kalvarija, 

Susitikimas su Brežnevu buvo nemalonus 
Trintis tarp "Solidarumo" ir vyriausybes 

Plungės raj.) 1979. IV. 11 išlauž-
kėje jau seniai tarybinių įstaigų j n . Salantai (Skuodo raj.). 1979. t a s geležinis tabernakulis, išneš-
pagalba griaunami kryžiai. Pvz.:jyTT jy išplėštos dvi aukų d ė ž u - l t a s ^ - Sakramentas, jo likučiai 
1964. V. 27 ateistinė brigada, i š į t e s 1979 y j \Ą pavogtos malda- išbarstyti ant šventoriaus ir ant 
anksto suplanavusi, sunaikino l ^ į ^ y g g j 1980. VIU. 29 aplaužyti žemės. Matomai, tai padaryta iš-
liaudies meno paminklų. Naikini> tabernakulio pagražinimai, pa- j niekinimo tikslu, nes nepavogti 

^ . ..:u„n.-„„ ^ 1 - !
v o g t a a n g e k ) status 10 sidabri-j religiniai indai ir kitos materiali
nių žvakidžių. Nusikaltėliai n e - ' n e s vertybės. 
r a s t I . 1980. VII. 9 pavogta 20 votų! 

12. Sėda (Mažeikių raj.) 1979. 
III. 29 išlaužtas tabernakulis, iš
neštas Švč. Sakramentas. 1980. 
VIII. 17 vėl išlaužtas tabernaku-

mo metu žuvo nusikaltimo daly 
vis Antanavičius Alfonsas. 

1979. III. 7 nuo altoriaus nu
plėšti pagražinimai. Sugautas nu 
sikaltėlis Ivanauskas Kęstutis 
(niekur nedirbąs, baigęs viduri 

bažnyčią įsilaužusį nusikaltėlį, n ę mokyklą). Tikinčiųjų žiniomis 

Maskva. —Lenkijos komunis
tų partijos vadas Stanislaw Kania 
ir ministras pirmininkas gen. 
VVojciech Jaruzelski šeštadienį 
grįžo iš Krymo. Juos buvo iškvie
tęs Brežnevas, kur jis veik visą va 
sąrą atostogauja. Susitikimas su 
Brežnevu abu Lenkijos vadovus 
gerokai jaudino. Kas buvo kalbė
ta ir kokiu tonu, oficialios žinių 
agentūros neskelbia. Tasso pra
nešimu, pasikalbėjimas vyko 
"draugiškoj dvasioj". Lakoniškas 
pranešimas rodo, kad pasikalbę-

nuo Marijos altoriaus ir zakras-j J ' ^ turėjo būti nemalonus, šal-
tijoje užrakinti pinigai. Nusikal- t a s- EM°mata i Maskvoje spėja, 
tėliai neišaiškinti. k ^ Lenkijos vadai buvo pašauk-

(Bus daugiau) I1 ' pasiaiškinti, kodėl neramumai, 
į demonstracijos ir streikai Lenki

joje nesiliauja. 

Su Brežnevu buvo dar užsie- i 
nio reikalų ministras Gromyko, 
politbiuro narys Cernenko ir du 
Rytų Europos ekspertai — Ru-
sakov ir Blatov. Yra žinoma, jog 
Maskvai be galo nepatiko, kad 
Lenkijos komunistų partijos šuva 
žiavime dalyvavo rinkti atstovai. 
Toks atsitikimas yra pirmas ko
munistų pasauly, kad sovietai 
nereagavo, nepasiuntė tankų susi
rinkimui užbėgti už akių, yra ke
lios priežastys. Tos priežastys vi
siems žinomos ir kartu rodo 
Kremliaus silpnumą ir baimę su
silaukti dar nemalonesnių pasek 
mių. 

Mažėja turistų 
Bahamose 

Nassau. — Bahamų salos iki 
šiol buvo laikomos atostogautojų 
rojumi, daugiausia turistų susi
laukdavo iš Amerikos. Dabar, ikai 
šalis pasidarė nepriklausoma, eko
nomiškai susitvarkyti nemoka, ir 
kasmet didėja bedarbių eilės, ra
šoma spaudoj.Bedarbių jaunimo 
priskaitoma iki 30 procentų, o iš 
viso neturinčių darbo siekia 1 3 % . 
Dirbantieji taip pat vis labiau ne
patenkinti mažais atlyginimais, ir 
streikų skaičius nuolat auga. T u o 
pačiu didėja neramumai, o tai 
atsiliepia ir turizmui. Pirmą kar
tą po daugelio metų jau pernai 
pradėjo mažėti lankytojų skai
čius. 

Padėtį sunkina ir atbėgėliai iš 
Haiti. Bėga haitiečiai ne politi
niais sumetimais, bet dėl ekono
minių sunkumų. Bahamas pasie
kė jau daugiau negu 25,000 hai-

Pasirode viduriu 
šiltine 

Atlanta. — Prieš 21 metus 
Amerikoj buvo išnykusi vidurių 
šiltinė, bet toji liga vėl pastebėta. 
Užregistruotas 21 susirgimas. 
Georgia, N . Yorke, Pennsylvani-
joj, Indianoj, Ohio, Massachu-
setts, Tennessey ir N . Jersey. 
Yra žinoma, kad ligą platina vo
verės. 

— Irane apie 1,000 prokomu
nistinės jaunimo organizacijos 
narių, nežiūrint valdžios drau
dimo, turėjo mitingą Teherano 
kapinėse. 

tiečių. Valstybėje, kuri iš viso turi 
mažiau negu ketvirtį milijono 
gyventojų, toks atbėgėlių skaičius 
yra didelė našta. Blogiausia, kad 
atbėgėlių banga prisidėjo prie 
nusikaltimų ir narkotikų preky
bos padidėjimo. 

Vokiečiai gina 
Sadūnaitę 

Vąškarų Vokietijos katalikų laik
raštis "Deutsche Tagespost" 
(1981 kovo 18) skatina savo skai 
tytojus ir toliau siųsti laiškus Ni
jolei Sadūnaitei, nors valdžia 
stengiasi ją visiškai izoliuoti nuo 
pasaulio. Kitaip valdžia gali pa
manyti, jog Vakarai Sadūnaitę 
pamiršo, ir su ja galima elgtis 
kaip norima. Laikraštis pastebi, 
kad šiuo metu nėra prasmės mė
ginti ją remti siuntiniais, kurie 
konfiskuojami, arba grąžinami 
siuntėjui. 

(E.) 

Kai Salvadore vyksta civilinis 
karas, į kaimyninę šalį, Hondū
rą, atbėga daug šeimų. Pabėgė
liams stovyklos perpildytos, ir sa
nitarinė padėtis baisi. Trūksta go 
riamojo vandens, vaistų. Ypač 
serga maži vaikai, ligas nešioja 
musės. 

Varšuva. — Lech Walesa, 
"Solidarumo" vadas, nesykį pa
reiškė, kad sąjūdis nėra partija ir 
neturi intencijų veržtis į valdžią. 
Priešingai sako partijos vadai. Po 
paskutinio suvažiavimo jie mano, 
kad turi tautos mandatą ir nori 
parodyti "stiprią ranką". Toks 
užsiangažavimas jau sukėlė ne
pasitenkinimo darbininkijos susi
vienijime. "Solidarumas", kaip 
žinoma, kitą mėnesį rengia visuo 
tinį suvažiavimą. 

Unijų susivienijimas daro ma
žesnių nuolaidų vyriausybei, bet 
tvirtai laikosi principinias reika
lais: reikalauja reformų spaudos 
cenzūroje, siūlo perorganizuoti 
ekonominį aparatą ir sudemok-
ratinti parlamentą bei savivaldy
bių tarybas. 

Neseniai buvo unijų ir vyriau
sybių atstovų pasitarimas, ir jis 
nepasisekė. Po to Rakowski, premr 
jero pavaduotojas, apkaltino uni
jas, kad jos nori politinės kontro* 
lės. Kas kontroliuoja maisto pa
skirstymą, tas praktiškai valdo 
kraštą. "Solidarumas" kaip tik ir 
kaltino vyriausybę dėl chaotiško 
prekių paskirstymo. 

Unijos atsiliepė į tokį Rakows-
kio kaltinimą ir pareiškė, kad jie 
pasirūpins dvi dienas sulaikyti 
spaustuvių darbus ir neišleisti 
laikraščius 

Afganistano karininkas Moharrmarl Nazar stovi prie sovietų tanko T 54, kurj j'v vairuodamas j pataisymo dirb 
tuvę, nuv?iravo j P.imstaną, o pats jsijurtg* j p*b€g£lilj skaič''4. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 18: Agapitas, Elena, 
Mantautas, Alė. 

Rugpjūčio 19: Jonas Eudes, 
Namadija, Astys, Šviesuolė. 

Saulė teka 5:55, leidžias 7:57. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, kiek šilčiau, 
apie 78 laipsniai 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K U . PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, €515 So. CaliforaU Ave., Chicago, UL 

JONAS ADOMA\IČIUS, M.D. 

VAISTŲ VARTOJIMO 
TAMSYBĖSE Kultūrinę programą "Sodybos" pažmonyje atlie

ka: Anelė Kirvaitytė, Jonas Ramoška, Vincas 

Švieskimės vaistų vartoji
mo reikale, kitaip galime nu
kentėti daugiau nuo vaistų, 
negu nuo pačios ligos. 

Mediciniška t iesa 

Ne visi reikiamai rūpinasi 
sveikata. Nedaugelis nori nuo
dugniau pažinti vaistus, ku
riuos gydytojai jiems prirašo. 
Mūsiškiai skendo, skęsta ir 
dar ilgai skęs vaistų pagrindų 
nepažinimo tamsybėse. Rei
kia sutrumpinti tos tamsybės 
laikotarpį. Todėl visi pradėki
me šviestis vaistų vartojimo 
reikaluose. 

Visiems pasitaiko susirgti ir 
be recepto pirktus bei gydyto
jo prirašytus vaistus naudoti. 
Todėl gilinkimės į vaistų vei
kimo pagrindus — kitaip gali 
pasitaikyti patirti vaistų su
keltų negerumų, jų neveikios 
bei tikros žalos. 

-
Vaistų veikimas 
nėra paslapt is 

Vaistų veikimas nėra jokia 
paslaptis. Atsikratykime visų 
klaidingų nuomonių apie ta
riamą vaistų paslaptingumą. 
Nemanykime, kad žmogus ga
li gyventi nežmoniškai — vis
ką jam sutvarkysią vaistai. 
Taip gražu nėra gyvenime. 
Pradėkime gyventi normalų 
gyvenimą visi pacientai, o 
gydytojai nelaikykime pacien-

-,. tus nežinioje vaistų veikimo 
reikaluose. Pacientas turi ži
noti bent apie vaistų veiklos 
pagrindus. Negana pacientui 
pasakyti: — "Naudok kaip pa
rašyta — nurodyta". Pacien
tas turi žinoti apie chemikalą, 
kurį jis priima į savo kūną; 
nes pasaulyje nėra visai sau
gaus - visai nepavojingo vais
to. 

Kiekvienas va i s t a s 
gali sukel t i 

negerovę 
Gydytojai turi knygas, ku

riose suminėtos kiekvieno 
vaisto geros ir negeros sa
vybės. Kartais tokių žinių da
lis esti nurodyta ant vaisto 
įpakavimo. Pacientas paskai
tęs atsisako vaistą naudoti, 
nes jis tikėjosi vien gerų pa
sėkų iš jo naudojimo 

Valdžia įsako vaistų gamin
tojui pažymėti ir jo neigiamus 
savitumus. Minėtai pacientas 
elgiasi dėl to, kad nėra susi
pažinęs su vaistų veikimo pa
grindais. Todėl visi gilin
kimės tieson šioje srityje. 

Kiekvienas vaistas yra pa
našus į dviašmenį kardą: vie
na jo pusė yra gera, kita - blo
ga. Gydymo pasisekimas 
priklauso nuo pajėgumo iš
balansuoti kiekvieno vaisto 
geras ir blogas savybes. Tik 
nulemiant gerosioms vaisto 
savybėms - vaistas vartotinas. 
Vaistus naudokime tik sąži
ningo ir pajėgaus gydytojo pa
tarti, kitaip elgiantis gali nu
kentėti ne tik sveikata, bet ir 
kišenė. 

Nelaimė, kad dabar dažnai 
pasitaiko daug negerovių su 
vaistais. Mat, pati liga gali bū
ti ne tokia rimta, kaip įgyta 

Kuliešius ir vargonininkas Nikodemas Kulys. 
Nuotr . M. N a g i o 

komplikacija dėl vaisto ža
lingo pašalinio veikimo. 

Nepameskime 
lietuviškos ga lvos 

Nepameskime lietuviškos 
galvos ir neklausykime pre
kybininkų skelbimų laikraš
tyje, per radijo ir televiziją — 
jie giria vaistų geras savybes, 
o apie blogąsias nutyli. Tokių 
vien tik su gerosiomis savy
bėmis vaistų dar nėra pasau
lyje. Gal čia reiktų išskirti mū
sų mot inėl ių p a t a r t a s 
ramunėles, aviečių arbatą bei 
vištienos sriubą. Gi, šiaip, 
vaistai duodami ligoninėse 
gulintiems pacientams iki 
kas trečiam (nuo 18 iki 30%) 
sukelia reakcijas. Tada prisei-
na pacientą laikyti ligoninėje 
dvigubai ilgiau, negu jo pa
grindinė liga reikalauja. 

Vaistų sukelta reakcija api
ma visas nelaukiamas vaisto 
veikimo pasekąs, įskaitant pa
cientui davimą ne to vaisto, ne 
tam pacientui, ne tokioje do
zėje, ne tuo laiku ir ne nuo tos 
ligos. Negerai, kad tie visi 
"NE" pasitaiko daug daž
niau, negu mes manome. 

Yra pranešimų, kad ligoni
nėse vaistų sukeltas rimtas 
reakcijas turi nuo 15 iki 40% 
pacientų. Bostone veikianti 
vaistų veiklos sekimo įstaiga 
tvirtina, kad arti trečdalis iš 
30 milijonų kasmet į šio kraš
to ligonines guldomų žmonių 
kenčia vaistų veikimo reakci
jas. Manoma, kad kasmet apie 
trys milijonai šio krašto li
goninėse esančių pacientų 
gauna blogas vaistų veikimo 
reakcijas. 

Sveikata menks ta 
i r kišenė tuštėja 

Šalia sergamumo dėl vaistų 
sukeltų komplikacijų - reak
cijų, didelė piniginė našta sle
gia tokius ligonius. Kas sep
tinta ligoninėje išbūta diena 
skiriama tvarkymui vaistų su
keltų negerovių. Dėl vaistų 
neigiamos veiklos pacientams 
sergamumas kasmet šiame 
krašte kainuoja po tris bilijo
nus dolerių. 

To negana; iš minėtų trijų 
milijonų šio krašto gyventojų, 
kuriuos dėl nuodingos vaistų 
veiklos ištinka sunkios komp
likacijos, kasmet miršta nuo 
šešių iki 140 tūkstančių. Dar ir 
tuo nesibaigia vaistų sukelia
mos negerovės. Iš minėtų 30 
milijonų šio krašto žmonių, 
kurie paguldomi į vidaus ligų 
skyrius, keturi nuošimčiai gu
lasi dėl besigydant namuose 
sukeltų vaistų reakcijų. Taigi, 
300.000 paguldymų į šio kraš
to vidaus ligų skyrius kasmet 
pasitaiko dėl pragaištingos 
vaistų veiklos. Neįtikėtina, 
kad kai kurios ligoninės pra
neša, jog jų kas penktas (20%) 
pacientas kenčia nuo vaistų 
sukeltos ligos. Blogiausia, kad 
žmonės apie tai nežino, ar ma
žai žino. 

daugumoje atvejų galima iš
vengti. Dr. Shervvood teigimu, 
net 80% vaistų sukeliamas 
negeroves, visas neigiamas 
vaistams reakcijas, galima 
numatyti iš anksto ir todėl 
daugumos jų išvengti. 

Pirma vaistų neigiamos 
veiklos išvengimo galimybė 
yra sumažinimas prirašomų 
vaistų kiekio. Daugumas šio 
krašto žmonių tiesiog valgyte 
valgo vaistus. Išaugo tokia 
žmonių kar ta , kuri vaistais tie
siog minta. Bostono ligoni
nėse prieš devynis metus 
(1972) atlikti tyrimai rodo, kad 
daugiau nei 75 milijonai 
amerikiečių naudoja kokį vais
tą mažiausiai kas savaitę, o 
dažniausiai kasdien. 

JAV parduodama vaistų 
nuo tam t ikros ligos daug dau
giau negu t a liga čia pasitai
ko. Gydytojas dažnai prirašo 
vaistus, kurie tik gal būt vei
kia, o dažniausia i neveiks
mingus (placebo). Kasmet čia 
žmonės išleidžia gydytojų pri
rašytiems vais tams vienuo
lika bilijonų dolerių. Dar pus
trečio bilijono dolerių kas met 
išleidžiama be recepto gauna
miems va i s tams , kurie gali su
kelti tokias pat neigiamas 
reakcijas, ka ip ir su receptu 
įsigytų! Ne nuostabu, kad 
vaistai amerikiečius žudo grei
čiau nei au to nelaimės ar kai 
kurios sunkiosios ligos. 

V i e n v a i s t a i 
n e s u m a ž i n a m i r t i n g u m o 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Vaistų sukeliama blogybė 
daugumoje išvengiama 

Visus turėtų gąsdinti vaistų 
sukeliamos negerovės, kurių 

Teodora Jokubaitienė. Antanina Baieišienė ir Paulina Kan-
kalienė seka "Sodybos" pažmomo kultūrinę programą. 

Nuotr. M. Nagio 

Per paskut inius 40 metų 
nesumažėjo mirtingumas nuo 
kraujuojančios skrandyje žaiz
dos nežiūrint kaip gausiai yra 
naudojami naujausi vaistai. 
Tas pats negerumas yra ir su 
širdies kraujagyslių liga — su 
širdies priepuoliu. Nepailgėjo 
žmogaus gyvenimas, nežiū
rint geriausių širdies krauja
gyslių tyr imų bei jų operacijų. 

Akyvaizdoj to, prieiname 
svarbiausią medicinoje iš
vadą - apsaugą nuo ligų. Ap
sauga nuo čia minėtų ir visų 
kitų negerovių yra užtikrini
mas, kad ji sumažins žmonių 
kančias. Nelaimė, kad apsau
ga nuo įvairių ligų retas kuris 
reikiamai rūpinasi, nors šia
me skyriuje šaukte šaukiama 
apie svarbiausią dalyką — ap
saugą nuo įvairių ligų. Mes tu
rime atgimti rūpinimuisi liga 
dar gerokai prieš jai pasireiš
kiant, nes apsauga nuo ligos 
yra geriausias nuo jos gydy
mas. 

Dabartinė medicina svar
biausią dėmesį kreipia į ap
saugą nuo ligų, nes mokslinin
kai žino, kad geriausi tyrimai 
ir operacijos mažai ką gero 
žmogui suteikia, jei pats žmo
gus nesistengia saugotis nuo 
ligų. 

Čia da r prisideda ir vidu
tinioko gydytojo pasitikėji
mas vien vaistais . Gydytojas 
bent vieną vaistą prirašo sa
vo trims ketvirtadaliams pa
cientų (75%). Pacientai irgi tu
ri suveltas galvosenas — jie 
jaučiasi apgauti , jei išeidami iš 
gydytojo kambario negauna 
recepto. Apie apsaugą nuo li
gos pacientai dažnai nenori 
girdėti, nes apsauga reiškia 
žmogaus gyvenimo pakeitimą; 
reiškia bėgimą nuo tinginys
tės, užsisėdėjimo, užsiplepėji-
mo, apsirijimo, persigėrimo, 
persirūkymo ir nuo vien vais
tais pasitikėjimo. 

Ne visi nori keisti savo 
liguistą gyvenimo vagą svei
kesne. Už tai sveikaton yra 
daug pašauktų, bet mažai iš
rinktų. Mes turime dabar ryž
tis didinti išrinktųjų sveikata 

SEKMADIENIS 
ŽEMAITKIEMYJE 

Taip ir buvo. Per šventą Oną 
kas tik galėjo iš arti ir iš toli 
skubėjo į Žemaitkiemį, į var
dadienio šventę. Iš Los Ange
lės, iš Vištos, iš La Jolla, iš San
ta Ana ir iš Rancho Santa Fe 
rinkosi giminės ir draugai į 
Onos ir Vaciaus Mikuckių so
dybą, kur prie spindinčio šilu-
vinio kryžiaus kun. Antanas 
Valiuška ruošėsi aukoti šv. Mi
šias ant šventadrobe dengto 
stalo. 

Diena buvo labai graži. Jau 
trys mėnesiai, kaip saulė Kali
fornijoj bėga dangumi be de
besėlių, todėl niekam šiandien 
net į galvą neatėjo žvalgytis į 
horizontus, nes čia niekuomet 
neužklumpa netikėtas lietus. 

"Daugelis stebisi, kodėl mes 
šiandien nesimeldžiame Dievo 
šventykloje, — pradėjo pa
mokslą kun. A. Valiuška, o 
pasirinkome šį gražų sodą 
prie lietuviško kryžiaus. Pir
mieji krikščionys irgi nesimel
dė šventyklose, nes jų neturėjo. 
Jie meldėsi privačiuose kam
bariuose arba slėpdamiesi kur 
katakombose ant kankinių 
kaulų. Didesnei žmonių miniai 
reikalinga šventovė. Krikščio
nys, gavę laisvę, pradėjo statyti 
puošnias, gražias bažnyčias. 
Mažam žmonių būreliui nerei
kalinga didelė patalpa. Ka
dangi didelėj žmonių minioje 
paskęsta tautinės grupės, tai 
daug maloniau yra savo būry
je melstis. Ypatingai mes, lie
tuviai, norėdami išlaikyti savo 
kalbą ir kultūrą, savo indivi
dualybę, pasirenkam kad ir 
paprastą sodo kampelį, kad 
galėtumėm lietuvišku žodžiu, 
lietuviška malda pagarbinti 
Viešpatį". 

Šie pirmieji pamokslo žo
džiai užkliuvo mano ausyse. 
Pradėjau galvoti, kad kunigas 
tikrai didelę tiesą pasakė. 

Kai šių dienų hunai nusiau
bia JAV miestus, kai lietuviai 
priversti paskubomis trauktis 
iš savo statytų bažnyčių, jų 
įspūdingosios pamaldos dabar 
regimai nyksta. O angliškoji 
bažnyčia išsiblaškiusius lietu
vių būrelius tuoj čia pat ima nu
tautinti. Kaip gera, kad atsi
randa kunigų, neapleidžiančių 
ir savos bažnyčios nebeturin

čių mažų tautiečių būrelių; o 
ateina į jų namus ar sodus su 
nuoširdžiu lietuvišku žodžiu. 

Buvo graudu klausytis, kaip 
netvirti ir nelavinti balsai gie
dojo giesmes, o jiems pritarė ne 
vargonai vargonėliai, o devyn
balsių ir baltasparnių tralia
vimai tekomarijos ir jakaran-
dos šakose. O kai kunigas 
kvietė "pasimelsti, kad Dievo 
ypatinga palaima nužengtų 
ant šių namų", mačiau, kaip 
šeimininkai nubraukė aša
rėles. Ir ne tik jie, bet ir visi da
lyviai juto, kad štai,, šie na-
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R. Spalis 

n a s aptarnauja 553 žmones. 
Tikrintojai tvirtina, kad pri
vačiose spaustuvėse tie darbai 
būtų perpus pigiau atliekami, 
nes Bendruomenės tarnau
tojai gauna ypač didelius atly
ginimus. Be to, ir mašinos neiš-

mai virsta maža bažnytėle, į naudojamos — jomis dirbama 
kurią ir kitą kartą bus malonu tik 8 valandas į parą. 
susirinkti ir vėl į savo tarpą 
giesmėmis kviesti Jėzų. 

O kitur gal retai kada bus 
kunigas. Gal dažniau teks 
melstis vieniems, kaip per il
gus amžius meldėsi Mažosios 
Lietuvos evangelikai, tokiu bū
du daugelis išlaikydami savo 
lietuviškumą, — nepasidavę 
bažnytinei germanizacijai. 

Atsimenu, kartą prieš karą 
teko buvoti "surinkime'' — 
religinėj sueigoj Pakalnės žve
jų kaime prie Kuršių marių. 
Susirinko žvejai į vieną kiemą; 
giedojo meldėsi, o atvykęs 
"sakytojas" pasakė nuoširdų, 
paprastą, suprantamą pa
mokslą su gaspadoriškais, žve
jiškais palyginimais. Taip ir 
Jėzus, kaip sako evangelistas, 
nieko nekalbėjo be palygi
nimų. Tokių "Žodžio sakytojų" 
lietuvių pasauliečių Mažo
joj Lietuvoj, sakoma, yra buvę 
arti du šimtai. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais jie keliaudavo iš 
kaimo į kaimą vadovauti pa
maldoms. Tą jų veiklą prieš pat 
karą nutraukė nacių valdžia. 
Ar ne laikas ir šiame krašte at
gaivinti tą gražią "surinkimų" 
ir "žodžio sakytojų" tradiciją? 

Po pamaldų svečiai visą die
ną vaišinosi ir negalėjo atsi
šnekėti žaliame sode. Buvo sun
ku skirstytis iš tos jaukios 
Mikuckių sodybos, prie kurios 
taip išdidžiai stovi užrašas — 
"Žemaitkiemis". 

D.Č. 

— Lenkijoje įves tas ben
z ino n o r m a v i m a s . Dėl 
padidėjusio santykių įtempi
mo, atrodo, kad Sov. Rusija 
ims mažinti benzino tiekimą. 
Lenkų komunistų partijos 
organas „Trybuna Ludu" 
taip pat atkreipė dėmesį visus 
įspėdamas, kad Lenkija yra 
visiškai priklausoma nuo 
sovietų naftos. 
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susirūpinusių skaičių. Reiš
kime nesveikas emocijas ge
resnėmis — sveikesnėmis. Tū
las naujoviškas gydytojas 
nesiskiria nuo senoviškojo, 
nors dabar ir turima įvairiau
sių vaistų, nes nauji gydytojai 
per daug vien vaistais gydymu 
pasitiki. 

Šiandieninis persidirbęs 
gydytojas neturi kitos išeities, 
kaip prirašyti vaistus nuodug
niau nesusipažinęs su pacien
to gyvenimo būdu. Pavyzdžiui 
prirašymas prieš skrandžio 
žaizdas Tagamet bei Maalox, 
pacientui, kuris visai nemeta 
rūkymo, kavos gėrimo ir svai-
ginimosi — nieko gero jam ne
žada. 

Išvada. Švieskimės ir savo 
gyvenimo vagą kreipkime 
sveikesne linkme — jei no
rime geresnių laikų susilaukti 
savo sveikatos negerovių tvar
kyme. Vaistai bus geri tal
kininkai ligų tvarkyme tik ta
da, kai jie žmogui pritaikyti. 
Daugiau apie vaistų reikalus 
kitą kartą. 

Pasiskaityti. Joe Graedon: 
The Peoples Pharmacy. Avon 
Publishers. 

Popierizmas 

Europos Ekonominė Bend
ruomenė turi susikrovusi kal
nus sviesto ir jautienos ir tuos 
kalnus kartais bando šiek tiek 
sumažinti, už pusveltį tam tik
rą kiekj prduodama Sov. Są
jungai. Ji turi taip pat san
dė l ius p r ig rūdus i pieno 
miltelių, ežerus vyno ir kitokių 
gėrybių, o dabar iškilo aikštėn 
dar viena jos bėda — popieriz
mas. 

Jos centro apyskaitas tik
rinanti auditorių institucija 
priėjo išvados, kad to popieriz
mo iš tikro yra per daug ir rei
kėtų rūpintis jį sumažinti. 
Pasirodo, EEB centras kasmet 
sunaudoja apie 1 milijardą 887 
milijonus lapų popieriaus vi
sokiems spaudiniams ir ap-
linkrašciams. Popierius r dar
bas kamuoja apie 60 mil. 
dolerių. Apie penktadalis visų 
tų raštų sugrūdama į san
dėlius Belgijoje ir Liuksembur
ge. 

To popieriaus kiekio užtektų 
atspausdinti 56 mil. egzempio-
rių laikraščio. 

Atskiri skyriai visokiems vi
daus reikalų raštams sunau
doja 694 mil. lapų popieriaus. 
Tiems raštams pagaminti rei
kia 3 milijonų darbo dienų. 

Bendruomenė spausdinimo 
reikalmas turi 91 mašiną, ku-
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8104 S. Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

0R. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Prilaiko akinius ir 
Contact lenses" d 

2618 W 7 lst St. - Tel 7375149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS ]R 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-8545 

Tel. RElianea 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo ! 2 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst 
už'laryta 

Ofiso tel. 4342123. namų 448-6195 

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

OSja 2454 Mest 71st Street 
Vai.: pirm , antrad „ketv ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tai 586 3166: mmą 3813772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-7) šeštadieniais oagai susitarimą 
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Tikroji taika -

HYŽTAS GIVENTI 
Okupuotos Lietuvos spauda 

yra komunistų partijos balsas. 
Juo skleidžiama propaganda 
nuolatiniais raginimais dirbti 
ir tikėti partija, niekinami lais
vieji, kovoja prieš komunizmo 
nelaimę. Nors, palyginti, nedi
deli būriai pabėgėlių nuo 
komunistinio teroro aiškiai 
pasisako prieš komunizmo blo
gį, žiaurumus, faktais nurodo 
jų vergijos pančiuose gy
venančių kančias, bet toks 
skaičius nėra pavojingas di
džiulei policinei valstybei, kur 
žmogus bijo žmogaus, nes ne
žino, kas jo klausosi, kas iš jo 
žodžių daro išvadas ir jas per
duoda valstybiniams teroris
tams — KGB. 

Ta spauda nuolat kalba apie 
"karo kriminalistus'' ir "karo 
kurstytojus", tartum būrys 
bėglių ir naujakurių dar galė
tų užpulti Sovietų Rusiją ir su
naikinti jos komunistinę sis
temą. Čia reiškiasi tik keršto, 
tautžudiško geismo ir baimės 
bei prievartos vykdymo troški
mas, kuris yra labiausiai mato
mas komunizmo ženklas. Kas 
to nemato ar nesupranta, yra 
arba dar naivus nesuaugęs 
vaikas, nors ir pasiekęs kelių 
dešimčių metų amžiaus, arba 
užsimerkęs egoistas prieš blo
gį, kad nereiktų pagelbėti tau
toms ir žmonėms vergijoje ar
ba ginti kankinamus vergus 

Dabar jau kalbama ir net 
baiminamasi, kad viešojoj 
politikoj iškils didelė Sovietų 
Rusijos "taikos" akcija. Tai 
bus naujas būdas taikos vardu 
paveikti įbaugintas tautas, y-
pač vadinamą trečiąjį pasaulį 
visur kalbėti tik apie taiką, tik 
už taiką ir visuomet prieš ka
rus ir ginklavimąsi. Tiek So-
vietai, tiek Vakarų didžiosios 
valstybės žino, kad tai apgau
lė ir noras nukreipti dėmesį 
nuo komunistinėse valdose 

•' "esančio skurdo, žmonių ver
gijos, nesutinkančių su teroro 
valdžia kankinimų, psichiatri
nių ligoninių ir bausmės ka
lėjimų ir tremties. Bent tiems, 
kurie pažįsta komunistinį gy
venimą ir jų propagandą, tai 
yra ir bus aišku, — komuniz
mo klasta jau yra pakan
kamai matoma. Bet bus ir to
kių naivių, kurie taip pat 
"taikos" ar "sąžinės laisvės" 
vardu prisidės prie komunis
tinės propagandos, pasmerk
dami save pačius nelaisvei ir 
savo brolius mirčiai. 

komunistinę tikrovę, parodan-
*-xH j H v i U A u u i a o uciuoxAAco y a o i -
priešinantiems, kaip tokiam 
mokslininkui Sacharovui pri
taikant tremtį. Tylos suokal
bis sulaužytas tik paskutiniu 
metu, kai valdžios politinės 
viršūnės — prezidentas ir vals
tybės sekretorius — aiškiais 
pareiškimais parodė savo poli
tikos Sovietų Sąjunos atžvil
giu kryptį ir tvirtus pasiry
žimus sulaikyti Jų agresyvią 
veržia pasaulyje. Dabar net 
drąsiais ir aiškiais Sovietų 
nusikaltimų prieš Helsinkio 
susitarimus pareiškimais Mad
rido konferencijoje parodomas 
tikrasis komunizmo veidas. 

Tuo tarpu naivus paci
fizmas Amerikoje, Prancūzi
joje, net Vokietijoje ir Italijoje 
yra remiamas sąžinės vardu ar 
įsitikinimų laisve. Pacifistai iš
eina kovon — ir tai visokiomis 
priemonėmis — prieš jaunuo
lių registraciją, prieš kariuo
menės turėjimą, dar labiau 
prieš mobilizaciją, nors jos dar 
nė viena laisva valstybė nėra 
paskelbusi. Ir keista, kad jau 
Patersono, N.J., ar Detroito 
vyskupijų auklėjimo sistemoj 
leidžiama propaguoti pacifiz-
mą lygiai taip pat, kaip ir "tei
singo karo" supratimą. 

RAŠYTOJAI MOKOSI iŠ BREŽNEVO 
Taip Soviete Sąjungoje išnaudojamas raSytojas 

eu 
Įsižiūrėjus į praeitį ir dabar

tį, kai tik iškyla naujas suma
nymas Sovietuose, tuojau įvai
r i a i s v a r d a i s i šky la ir 
pasipriešinimas net lais
vajame pasaulyje. Demonstra
cijos, streikai, protestai, net 
vieši išpuoliai prieš valdžios 
institucijas, tartum vienos ran
kos diriguojami, sukyla bū
riai, dargi komunikacijos prie
monių reklamuojami, už 
"taiką" ir prie visokį tech
nologinį ir valstybinį stiprėji
mą. Vieni jų tuoj prisidengia 
"sąžinės laisvės", kiti gamtos 
apsaugos, treti žmoniškumo 
skraiste. Bet vienas visų tiks
las — laikyti silpnomis Va
karų valstybes, kad tuo pačiu 
galėtų ginklais ir technologija 
persvarą turėti Sovietų Sąjun
g a Noras pakeisti demokra
tines santvarkas yra noras pa
keisti gyvenimą, kaip skelbia 
komunistinė propaganda, vi
sai nematant komunistinės 
tikrovės. 

Apie komunistinę tikrovę pa
skelbti žurnalistai ne visuo
met gali net savo atstovau
jamuose laikraščiuose ar 
televizijos stotyse, negalėdami 
turėti ryšio su viešuma. Tik pa
staruoju metu pradėjo atsiras
ti daugiau balsų, viešai pasisa
kančių ir faktais nurodančių 

Pacifizmas, kaip dvasinė ra
mybė ir savo tarpe sugyveni
mas, yra gera krikščionio žy
mė. Toks taikus sugyvenimas 
ir taikos troškimas žmoniš
kumo vardu yra vertas susi
mąstymo. Bet kai dvasinis 
auklėjimas pakeičiamas į ma
terialistinį, kai auklėtojas pa
daromas ne auklėtoju, o tik da
lykų mokytoju, yra auklėjimo 
mokslo ir meno išvirkštinė pu
sė, šios tėvams ir mokytojams 
— priklausančios srities pa
žeminimas. Pacifizmas gali 
pažeminti žmogų, juo labiau 
valstybę, kai kur nors ir kas 
nors mėgina išauklėti žmogų, 
kuris neprisidėtų prie savo 
valstybės išlaikymo, prie savo 
tautos stiprinimo, prie šven
čiausios žmogaus vertybės — 
laisvės gynimo. Dabarties 
pacifizmas, ar jis skatinamas 
komunistinių agentų ar nai
vių auklėtojų, yra tautinis, 
valstybinis ir žmogiškas blo
gis, naikinąs žmogaus laisvę ir 
iškreipiąs sąžinę. 

Tikrieji karo kriminalistai 
buvo du suokalbininkai — Hit
leris ir Stalinas su savo pagel-
bininkais, savo sutartimi prieš 
keturiasdešimt dvejus metus 
įgalinę nacius karą pradėti. 
Tikrieji karo nusikaltėliai dar 
ir dabar tebesėdi Kremliuje, to
liau kurstydami karus, suiru
tes, revoliucijas, terorizmą. 
Komunistinės propagandos 
mėginimas karo kurstytojais ir 
nusikaltėliais padaryti tik nuo 
jų prievartos pasitraukusius 
įvairių tautų atstovus yra nie
ko daugiau, kaip intrigų pyni
mas, laisvosios visuomenės 
skaldymas, taikos ir sąžinės 
laisvės vardais naivių žmonių 
klaidinimas. Tokia savo klas
ta komunistai nori net val
džios įstaigas pasidaryti savo 
įrankiais griauti laisvųjų vals
tybių politinę ir valstybinę 
tvarką. 

Šiuo atveju tyla, pacifizmas 
ar "sąžinės laisvės" iškrei
pimas yra nusikaltimas prieš 
tautą ir valstybę, nusikal
timas ir prieš moralinę tvarką. 
Ginti skriaudžiamus, pagel
bėti vargšui ir kovoti už savo 
krašto laisvę nėra tik teisė, bet 
neatšaukiama pareiga. Tikros 
taikos troškimas yra noras ir 
pasiryžimas gyventi, kurti ir 
išlaikyti žmoniškumą ir lais
vę. Bet gyventi reikia ryžto už 
gyvenimą kovoti, kad bent 
ateities kartoms jis būtų geres
nis ir tikros žmogiškos vertės. 

A. Dls. 

Maskvoje kaip tik pasibaigė sau 
septintas Sovietų Rašytojų su-
važiavims. "Kol Paryžiuje dar 
negauta "Liternaturnaja Gaze-
ta", rašo rašytojas Viktor 
Nekrasov, "nežinau, kas ten 
įvyko, bet apie tris iš tų šešių 
suvažiavimų galiu kai ką pa
sakyti. 

"Kas tai yra rašytojų su
važiavimas ir kam jis reikalin
gas? Pagal Rašytojų sąjungos 
potvarkį, "Suvažiavimai — tai 
vyriausias sąjungos va
dovybės organas, kuris per po
sėdžius aptaria svarbiausius 
idėjinės, kūrybinės, tarybinės 
literatūros problemas. Ten iš
renkama Rašytojų sąjungos 
valdyba, kuri vadovauja rašy
tojams laikotarpyje tarp tų su
važiavimų". 

Tai oficialusis atsakymas į 
pirmą klausimą. Į antrą klau
simą kam tie suvažiavimai rei
kalingi, galiu atsakyti, sako 
Nekrasov, trumpai ir tiksliai: 
rašytojai ir skaitytojai be jų 
gali gyventi visai ramiai, bet 
sąjungos vadovams — o jų 
daug ir jie vadinasi valdyba, 
prezidiumas, sekretoriatas — 
jie labai reikalingi. Kaip tik 
per suvažiavimus juos labiau
siai paklusnius ir pareigingus 
perrenka ir skiria žurnalų 
redaktoriais, komisijų pir
mininkais ir išleidžia vykti 
atstovauti į užsienį. 

Rašytojų suvažiavimai ruo
šiami prabangiai ir iškilmin
gai. Posėdžiai vyksta Krem
liaus pilyje ar Kolonų salėje, 
kur kadaise karstuose gulėjo 
Leninas ir Stalinas. Per po
sėdžius sakomos ilgos ir nuo
bodžios prakalbos apie tarybi
nės literatūros laimėjimus ir 
Vakarų literatūros puvimą. Jų 
niekas rimtai nesiklauso ir 
nekantriai laukia pertraukos 
lėkti į bufetą. Atidžiai pasi
klausoma, kai vyriausias refe
rentas skelbia rašytojų vardus 
ir jų kūrinių antraštes, kurie la
biausiai patikę mūsų rink
tiniam tarybiniam skaityto
jui. Skaitytojas čia visai ne
prisidėjęs, referentas išvar
dina vardus ir knygas, kurias 
parinko partijos centro komi
tetas. Labai svarbu į tą sąrašą 
patekti, nes nuo to priklauso 
knygos tiražas ir honoraras. 
Po to, kai sąrašas jau paskelb
tas, domėjimasis salėje dings
ta ir koncentruojasi bufete ir 
knygų kioske, kur galima nusi
pirkti Achmatovos, Bulgako
vo, Mendelštamo, Pasternako, 
Cvetajevos ir net uždraustų kū
rinių. Kiti bėga ir prie kito kios
ko, kur, stojus į eilę, galima nu
sipirkti žmonai liemenėlę, o 

k*»nnre ar užsienines koii-
nes. 

Taip praeina ramiai 5-6 die
nos. Salėje bambina eiliniai 
kalbėtojai apie negirdėtus lai
mėjimus ir milijoninius tira
žus, apie Darbininkų klasę, 
apie tai, kad nepakankamai 
įsigilinama į mūsų laimėjimų 
prasmę ir paprasto tarybinio 
žmogaus sielą, visų tų laimėji
mų kūrėją. Tačiau delegatai 
vaikštinėja koridoriais, apie ką 
tai šnabždasi arba spiečiasi 
prie bufeto, bijodami pražiop
soti lašišą ar rūkytą dešrą par
sivežti žmonai. 

Viskas baigiasi prabangiais 
pietumis Didžiojoje Kremliaus 
pilies salėje. Pirmosios katego
rijos rašytojai sėdi prie stalų 
Jurgio (Georgievsko) salėje, 
kur ant paaukštinimo sėdi 

"partija ir vyriausybė" su 
generaliniu sekretorium, o li
teratai antrosios kategorijos 
sėdi greta Jekaterinos salėje. 
Partijos vadovų jie ten ne
mato, bet ant lėkščių ir stik
linėse tokios pat gėrybės kaip 
ir Jurgio salėje... Laikas nuo 
laiko mandagūs jauni vyrai iš
lydi, prilaikydami tai vieną, 
tai kitą. Tačiau visi patenkinti, 
net ir nepatekę į sąrašą, bet šį 
ir tą suradę kioskuose. 

Ateinančią dieną, išgėrę ne
išgertą, delegatai su prikrau
tais lagaminais grįžta namo. 
Namai kam ranka pasie
kiami, o kam su lėktuvu į 
Sachaliną, Kamčatką, Viduri
nę Aziją. Kelionė ten ir atgal 
neapmokama". 

"Taip", sako rašytojas 
Nekrasov iš P a r y ž i a u s , 

Sen. Strora Thurmond (R. — S.C.), įnešęs šiame JAV kong
rese S. Con. Res. 21 rezoliuciją Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu. Jau eilė senatorių yra prisijungusi prie 
šios rezoliucijos kaip jos rėmėjai. Senatorius S. Thurmond 
yra vienas iš įtakingųjų senatorių šiame JAV kongrese ko
miteto pirmininkas ir JAV senato pirmininko (JAV vicepre
zidento) pavaduotojas. 

"neabejoju, praeis ir tas sep
tintas rašytojų suvažiavimas. 
Skirtumas, kad pirmiau pa
dėkos laiškas buvo rašomas 
Stalinui, vėliau Chruščiovui, o 
dabar Leonidui Iljičiui Brež
nevui su pau6&a partijai ir vy
riausybei už nepaliaujamą rū
pestį ir dėmesį. Prižadama dar 
geriau, dar giliau, dar plačiau, 
dar įkvėpčiau, dar talentin-
giau rašyti savo poemas, ro
manus, pjeses komunistų par
t i j o s ga rbe i , kur i mus 
neabejotinai veda, vadovauja 
ir kūrybiniai įkvepia, o 
asmeniškai draugui Brež
nevui už giliai principingus, 
aukšto idėjiškumo, tokius hu
maniškus, paprastus ir jau
dinančius kūrinius, nuo kurių 
mes mokomės, kaip reikia ra
šyti, gyventi ir kovoti už taiką 
visame pasaulyje! 

"Skaitytojai gali paklausti, 
rašo V. Nekrasov, ar ir visi tie 
šeši suvažiavimai taip sklan
džiai praėjo? Ne, sako jis. Per 
pirmą suvažiavimą 1934 m. 
Maks im Gorkij paskelbė 
"socialistinį realizmą", bet ket
virtas suvažiavimas buvo ypa
tingas suvažiavimas. Ir ne dėl 
to, kad "mūsų suvažiavimas", 
kaip tada pasakė G. Markov, 
sąjungos pirmininkas, "gali su 
dėkingumu atžymėti visų li-
teratorių įkvėptą kūrybą at
vaizduojančią tarybinę rea
lybę mūsų tėvynės 75 tautų 
kalba, bet todėl, kad į tą suva
žiavimą laišku kreipėsi Alek
sandras Solženicynas. Laiš
k a s b u v o a d r e s u o t a s 
suvažiavimo prezidiumui su 
prašymu jį perskaityti per su
važiavimą, bet jo nuorašą Sol
ženicynas buvo pasiuntęs dar 
250 rašytojų. Laiškas, žinoma, 
nebuvo nei perskaitytas, nei 
viešai paskelbtas, nors 85 ra
šytojai, to suvažiavimo daly
viai, kolektyviai kreipėsi į pre
zidiumą ir aktyviai palaikė 
Solženicyną. Vyriausybė per
sigando. Ir buvo dėl ko. Sol
ženicynas viešai reikalavo pa
naikinti cenzūrą ir apkaltino 
sąjungos vadovybę, kad ji nie
kad ir niekur neužstojo rašy
tojų ir kad iki šiolei nebuvo 
atsitikimo, kad sukritikuotas 
rašytojas galėtų raštiškai laik
raštyje atsakyti į tą kritiką. To
liau pasiskundęs dėl savo pa
starųjų kūrinių — visi žurnalai 
atsisakė jų spausdinti — ir pri
minęs 600 rašytojų, žuvusių la
geriuose Stalino laikais li
kimą, Solženicynas užbaigė 
savo laišką: 

"Ai tikrai esu ramus, kad sa
vo rašytojo pareigą prie visų 
aplinkybių išpildysiu, o iš ka
po dar labiau nenuginčijamai, 
negu gyvas. Niekam neužstoti 
tiesos kelio ir už sąjūdį — už tai 
aš pasiruošęs mirti. Bet gal 
gausios pamokos pamokys 
mus neužgniaužti jo plunks
nos, kol jis gyvas." 

HIROSIMOS IR 
NAGASAKIO AUKOS 

Ligi šiol visuotinai vis bū
davo rašoma, kad ant Hiro
simos numestoji atominė bom
ba pareikalavo 70.000 žmonių 
aukų, Nagasakyje 40.000. 

Dabar ryšium su 36 metų 
sukaktim, kai ta tragedija iš
tiko šiuos miestus, Japonijoje 
buvo išleista 700 puslapių kny
ga "Hirosima ir Nagasakis — 
fizinės, medicininės ir socia
linės atominių bombardavimų 
pasėkos". Ją paruošė sutelk
tas įvairių sričių mokslininkų 
kolektyvas. Knygoje jie ne tik 
paties bombų sprogimo aukų 
statistiką pateikė, bet taip pat 
surinktus duomenis apie vė
liau mirusius nuo radiacijos 
įvairiausiomis ligomis, kurios 
palietė net ir tuomet dar negi
musius. 

Tų mokslininkų knygoje 
pateikiamaisiais duomenimis, 
Hirosimos aukų būtų 200,000, 
Nagasakio — 140,000. 

Pravdos ir Literatūros laik
raščio skaitytojai apie to suva
žiavimo įvykį, žinoma, nieko 
nesužinojo, bet "Le Monde" 
skaitytojai perskaitė šį laišką 
jau po kelių dienų suvažia
vimui pasibaigus. Atšaukti sa
vo laišką Solženicynas atsi
sakė ir nuo tos dienos jis 
pasidarė tautos ir tėvynės prie
šas, o 1974 metais buvo iš
tremtas iš Sov. Sąjungos. 

Rašytojų suvažiavimas — 
tai paradas, būgnų mušimas, 
fanfarai, bet "įdomumai" 
įvyksta per sąjungos valdybos 
plenumus, kur mažesnis skai
čius dalyvių ir daromi rimti nu
tarimai. Stalino ir Chruščiovo 
laikais su netinkamais rašyto
jais apsidirbdavo trumpai: so
dindavo į kalėjimus, ištrem-
davo, nušaudavo,, o plenumai 
pasmerkdavo paniekai. Chruš
čiovo laikais pasidarė kiek ra
miau, bet buvo pasmerktas 
Pasternakas už savo romaną 
"Doktor 2ivago", nuteistas Si-
niavskij ir Daniel, kad spaus
dino savo kūrinius užsienyje. 

Dabar reikalai vyksta pap
rasčiau. Rašytojais pasirūpina 
KGB. Ką į kalėjimą ir Sibirą, 
ką į beprotnamį, ką per sieną į 
tremtį- Jų sąrašai vis didėja. 

O tie 600 - 700 rašytojų iš 
bendro 9000 skaičiaus, kurie 
dar nesėdi ir neištremti, bet pa
gerbti į suvažiavimo delega
tus? Jie kaip ir per praeitus še-
š i s s u v a ž i a v i m u s 
nuobodžiaudami laukia per
traukos bėgti į bufetą paska
lauti gerklę arba į kioską nu
sipirkti žmonai liemenėlę. Tie, 
kurie pateko į "sąrašą", gali 
leisti sau ir vieną kitą didesnį 
stiklą.., parvažiavęs namo dar 
pridurti, už tai žmona nepyks. 
Užsitarnavo! 

r. 

Mirusi toji tauta, kurios 
jaunimas yra nekovingas. 
Jaunimo bruzdėjimas yra 
tautos potencialumo žymė. 
... R- Spalis 

Viskas čia, žemėje, tik sap
nas, o tikrovė — ne čia. Amži
nojo užmigimo — tai pabudi
mo valanda. 

M. Pečkauskaitė 

ATOLAS — 
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 

26 
Tas ansamblis kvapų — garuojančios kavos, 

kepamų dešrelių, riebių kiaušinienių, įvairių košių su 
pienu, miltingų dribsnių ir aštrokų apelsino sulčių — 
oras buvo kaupte pilnas. Prie stalų užkandžiavo 
studentai ir valgė jie, atrodo, nesigardžiuodami, 
skubėdami, minutės tikslumu. Kaip jo laikais, už 
patarnavimo lango šmėkščiojo du rytietiški veidai. 
Tai buvo virėjai. Jie griozdiškai puošėsi savo tra
dicinėmis virėjiškomis kepuraitėmis. Jie gamino 
specialius užsakymus, ir Feliksas atsiminė, kad 
vieno jų vardas buvo Li. 

Šiaip klijentai, be specialaus patiekalo preten
zijų, krovėsi ant plačių padėklų šaltų užkandų, pylėsi 
kavos — pilną padėklą nesėsi prie laisvesnio stalo. 

Feliksas priėjo prie „specialių užsakymų" lango 
ir paprašė pagaminti jam kiaušinienę su spirgučiais. 
Jis kalbėjo su dabar aptukusiu Li. Bet tas naujas Li 
visiškai neatpažino buvusio kliento. Tas faktelis 
kaip adata durstelėjo Felikso ūpą — nubėgo metai, ir 
dar keleri... 

Kelias minutes jis laukė kiaušinienės. Minties 
skeveldra Feliksas prisiminė, kad, skautaudami prie 
visad niūraus Atlanto, čirškinamų lašinių kvapą jie 
vadino „lietuvybės dvelkimu". Aplink buvo eglės ir 
eglės. Atrodo eglės ir pats Atlantas kvepia čirškina
mais lašiniais... Tai buvo seniai. Jis buvo tada 
puikus paauglys. 

Su kiaušiniene, kavos puoduku ir lėkštute, ant 
kurios gulėjo riekutė gruzdintos duonos, jis nuėjo 
prie atokesnio laisvo staliuko. Jį vis slėgė nostalgiš

ka nuotaika — žiauriai bėga laikas, metai ir 
valandos. Lyg pavėlavęs traukinin keleivis, jis stovi 
ant perono ir mato, kaip vienas po kito, kaldami 
ritmą ant bėgių sandūros, rieda vagonai, nuveždami 
jo metus ir laimę. 

Ant puoduko ir ant lėkščių buvo universitetiniai 
herbai. Toks pat herbas buvo ant Felikso diplomo, 
kurį jis gavo šio universiteto technologijos institute. 

Sriubčiodamas kavą, jis galvojo apie Vilbėną. 
Galbūt, jis ves ją. Tada pranyks viengungiškumo 
slėgtis ir užsimirš Elvyra Estrada. Ak, ak! gal jis, 
galvoja kaip vaikas. Jie visada bus kartu, viskas 
švytės naujais atspalviais, viskas skardės naujais 
tonais. Ir vis dėlto taip galvoti apie idealiai 
suplanuotą santuoką jam atrodė galvojimas apie 
savižudystę. Dėl chimeriško, nežinomo rojaus reikia 
atmesti šios dienos įprastą rutiną. Gyvenimo su 
Vilbėną paveikslai kai kada jį masino, kai kada 
baidė. Juk laikui bėgant kiekviena santuoka pasi
daro nuobodi dėl monotonijos ir asmeniškų interesų 
praradimo. 

Etninė tradicija sako: tai sava moteris! Vyriška 
išmintis sako: ji graži. Už tų dogmų santuoka. Savi 
namai. Vaikai. Automobiliai jam ir jai, ilgalaikės 
paskolos už pirktą nuosavybę. Vilbėną, aišku, kon
servatyvi, konservatyvi bus jo meilė. 

Tuoj buvo mintis apie Vingrą. Vingros neturėjo 
vaikų, todėl jų epizodas buvo vien jų epizodas. Lora 
pametė Vingrą ir nugarėlėmis išvaizdingą 
biblioteką. Feliksas kibo mintimis prie kitų san
tuokinių porų. Vyrai lietuviai ir žmonos lietuvaitės. 
Jie kažin kaip skubomis įauga į etninės visuomenės 
sudėtį. Plati lietuviška panorama pro jų namų 
langus: vyras, žmona, vaikai, tautinių švenčių 
minėjimai, lipinukai ant automobilių su skambiu 
lietuvišku žodžiu „Sveikas!". Ir aukos amžinam 
Lietu vos vadavimui, ir vadinamos lietuviškos 
parapijos rėmimas, ir lietuviški leidiniai plačioje 

pašto dėžutėje... Visur plevena stiprus, neaprėpia
mai abstraktiškas solidarumas su tėvų karta, san
darūs tiltai į vyresnę generaciją. Ir kiekvieną dieną 
vis sandaresnis langų ir durų uždarymas iš etnikų 
salos į amerikiečių kontinentus. 

Dar tūkstančiai ir tūkstančiai atkakliai kuria 
valstybę valstybėje, kalbėdami ir galvodami jau 
amerikietiškai. Jie atkakliai vadina save lietuviais ir 
telefono abonentų knygoje puoselėja amerikiečiams 
visiškai neįmanomus ištarti lietuviškus vardus. 

Vilbėną gali būti gera standartinė žmona: keli 
vaikai, kelių miegamųjų namas, du automobiliai, 
ribotas šeimos pažįstamųjų ratas. Algos jam užteks. 
Ji nedirbs, ji augins jo vaikus. Slėpiningos egzis
tencijos ciklas, kuris skirtas milijonams, paguldys jį 
po savo girnomis. 

Aplinka trukdė jam kažin ką esminga išgauti i i 
staigių minčių srauto, ir tą esmingą elementą 
suprasti giliau. 

Kavinė vis pildėsi. Prie staliuko, prie kurio jis 
sėdėjo vienas, priėjo dvi jaunos moterys su padėklais 
ir šypsodamosios paklausė: 

— Galbūt neužimta? 
Jis pasakė „neužimta" ir pasiūlė joms sėstis prie 

stalo. Ant savo padėklų jos turėjo sumuštinius su 
olandišku sūriu ir kavos puodukus. Dabar ant stalo 
pagausėjo universitetinių herbų kariuomenė. Ant 
stalo dar buvo daili ir saikingai plaukuota Felikso 
ranka: mėlyngyslė, be santuokinio žiedo, bet kitas 
žiedas stambiu rubinu rodėjo universitetinį diplomą. 

Jaunos moterys, kurių ^įena buvo graži blondinė 
su staigiu Nefertiti profiliu, o kita negraži, 
liepsningai ruda, be profilio, padėjo padėklus ant 
kitos staliuko pusės, palikdamos Feliksui jo pusę. 
Teritorija buvo padalinta. Jos sėdo prie stalo. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 18 d. 

MŪSŲ kolonijose 
Union Pier, Mich. 

SLŠdtlONKiMAš 

Union Pier, Mich., Lietuvių 
draugija šankia metinį susirin
kimą rugsėjo 5 d. 4:30 v. v. V. 
Petrausko salėje, Berrien Rd., 
po susirinkimo bus tradicinė va
karienė 7 v. v. Norintieji daly
vauti vakarienėje nariai ir sve
čiai praneša valdybos bet ku
riam nariui iki rugpjūčio 25 d. 
ir įmoka 8 dol. nuo asmens. P o 
vakarienės bus šokiai. Gros 
Ruikio orkestras. Veiks baras 
su užkandžiais. Nedalyvavu
siems vakarienėje įėjimas 2 doL 

Valdyba 

IS VAIKIŠKO HUMORO 

Karlas demonstruoja motinai dvi

račiu visokius triukus 
— Mama, pažiūrėk: be rankų! 
Po kurio laiko: 
— Pažiūrėk, mama — be rankų 

ir be kojųl 
Staiga krenta, ir Karlas vos gir

dimai ištaria: 
— Mama, žiūrėk, be dantų! 

CLASSIFIED ADS ̂
W ^ " 

S E U WANTE3> — MOTERYS 

RASA ŠOUONATTĖ ARGENTINOJE 

Jauna visuomenininke Rasa Šo- rijas. Iš viso išmokome 12 šokių 
liūnaitė šiuo metu dirba lietuvis- Į —daugumas ju lengvi, bet porą 
ką kultūrinį darbą Pietų Ameri- j ir sunkesnių pabandėm. 
kos lietuvių jaunimo tarpe. Apie j Paskutinė diena buvo blogiau-
jos veiklą tekalba čia dedamos į sia. Šeštadienį iš ryto važiavome 
ištraukos iš Argentinoje leidžia-; į paskutinę šokių repeticiją. Per-
mo laikraščio "Laikas" ir pačios j šokome visus naujai išmoktus šo-
Rasos laiškas. I kius, tas užtruko bevežk visą rytą. 

Po pietų, žadėjome važiuoti apsi-
i pirkti, bet ir visas tas reikalas su-

Liepos 19 d. PLB siunčiama j s i m a i j e Grįžtant iš šokių repeti-
atvyko iš S. Amerikos Rasa Soliu- j ̂  n u i e fa 0 mums vieną padan-
naitė padirbėti su mūsų jaunimu. ; g ą su s t ojome, pataisėme, o prieš 
Ją Ezeizos aerodrome pasitiko | p a t n a m u s j a n t r a r a t ą įstrigo 
ALOS Tarybos pirm. L. Stanke- j sraįgtas ir vėl padangą nuleido, 
vičius, L. C. pirm. J. Mičiūdas ir • ta i t a i p i r praleidom popietę. Kol 
daug jaunimo. Dabar apsigyveno į sutaįsėm mašiną, belaukdama ra 
J. Mifiūdo namuose, vėliau gyvens ; j i a u atvirutes visiems... neužmir-
kitose šeimose. j a u i r t e t o s Onutės. Kol nuvažia-

ų"Laihas" ivome pirktis, buvo labai vėlu — 
9 visos krautuvės buvo uždarytos. 

~ iTeko nusipirkti keletą menknie-
ALOS Taryba drauge su Jau- ^ n ? e k o d a u g i a u G r į ž ę t u r ė j o m 

rūmo S-gos atstovais posėdžiavo; g r e į t p a A t a ^ susitvarkyti ir 
l iet parap patalpose hepos 21d., ; ,k e l i a u t i - m a n o ats i sveikinimo 
kuriame dalyvavo viešnia iš JAV. į p o b ū v ė .u_ Apsivilkau net suknele, 
Rasa Soliunaitė. Draugiškame po-; fc g e r a j p a d a r i a u > V i s i s u s t i k o m e 
kalby buvo svarstoma Rasos veiK-; ^ ^ c e n t r 6 ) t o k i a m n a k t i n i a m 
los su jaunimu galimybės ir pla- j k b b e _ . v a r d a s T | s n d e C o . 
nas. Rasa dirba vien tik su jau-j l u m b i a „ (Kolumbijos žemė), 
nimu. Jaunimas organizuoja ben- T e M J m a t e m e I a b a i į d o m i ą p r o . 
drą jaunimo susirinkimą-stovyk j g r a m ą_ g ^ ^ a p s i r e n kę savo tau 
U V. Elisoje. Ji dalyvaus y i s u o - U ^ d r a b u ž i a i s a t l i k o š o k i u 
se jaunimo renginiuose taip pat ; p r o g r a m ą . Buvo taip pat daini-

PLAUKIOJANCIOS KAJTES 

Katės juk, sako, bijo vandens. 
Pasirodo, yra ir tokių, kurios mėgs
ta papkukyu* ar pastovėti lietuje ar 
bent įšokti į didelį dubenį vandens 
ir pasimaudyti. Tokia katė kainuo
ja apie 200 svarų (400 dolerių). 
Ji yra balta, jos ausys, kakta ir uo
dega gelsvos. 

Tokių kačių užtiko britų arche
ologas Turkijoje, prie Rusijos sienos. 
Jų turėjo šeima, gyvenanti prie 
Van ežero. Savininkas jas nugaben
davo į ežerą paplaukyti. Tos katės 
turi vieną sluoksnį plaukų (apskri
tai katės turi du sluoksnius), todėl 
neskęsta — jų kailis neprisigeria 
per daug vandens. Turkai jas laiko 
šventomis, nes kai kurios jų turi 
gelsvą plotelį nugaroje — Alacho 
piršto atspaudą. 

Archeologas parsivežė 5 į Brita
niją. Jos brangios, nes nelabai vei
siasi. 

landėlę verkiau. Galų gale nuo
vargis privertė uždaryti akis ir už 
migti. Rio de Janiero, Brazilijoje 
sustojome tik trumpam. Cia susi
pažinau su dviem argentiniečiais 
kurie skrido kartu, tai truputį pa
sikalbėjom ir buvo smagiau. Lėk
tuve vėl užsnūdau. Kai atmerkiau 
akis, maždaug 10 vai. vakaro, jau 
leidomės. Labai greit perėjau imi 
graciją ir net muitinėje nereikėjo 
lagaminų atidaryti. Bet niekad 
netikėjau kas toliau įvyks. Išėjus 
iš muitinės pamačiau visą grupę 
pažįstamų veidų — ir jaunimo bū
rys su gitaromis man pradėjo dai
nuoti: "skinsiu raudoną rožę..." 
— tai buvo Lietuvių centro nau
jas atžalynas. Buvo ir gėlių ir svei 
kinimų ir, aišku, ašarų Buvau 
namie — tuojau tą pajutau. Ne
atrodė, kad jau šešis metus Čia 
nebuvau... tie patys veidai, tik 
truputį vyresni. Gal prisimenat 
kai į kongresą vežiau vienai mer
gaitei lėlę, o dabar ta mergytė jau 
panelė. Dieve, kaip tas laikas bė
ga! 

Atrodo, kad nemažai darbo Čia 
manęs laukia. Vakar visą dieną | 
praleidau su Lietuvių centro ijau- I 
nimu. Mokėmės tautinius šokius; 
(ir vėl!!!) ir naujas dainas. Šian- { 
dieną įrašiau į juosteles naujės- | ii]iilllliillllillimillllimilllll!llllllJlllllli> 
nių ir nepažįstamų dainų. Šį va-

dirbs su mokvklinio amžiaus vai- ninku ir net magikas. Buvo labai 
smagu ir įdomu. Turbūt įdomiau 
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
K a s SeStadien] is W K V D Stoti** 
N e w Torke nuo 8 iki 9 va i . vakaro 
97.9 meg. FM. 

EHrekt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 070*0 
TeL — (201) 753-5636 

Look 
before 

you reap. 

Ihere are many 
goodvvays 

to make your m o n e y vvork 
for you. A n d some not so 
good. S o don't leap into 
anything vvithout taking a 
long, hard look. Especially 
if you have no savings in 
reserve. 

And if you don't have 
enough savings, look into 
U . S . Savings Bonds . 
Because Bonds do m a k e 
sense. 

T h e y guarantee 
the interest They're 
guaranteed against loss, fire, 
and theft. A n d the Payroll 
Savings Plan is a sure, e a s y 
vvay to guarantee savings. 
Federal income tax m a y 
be deferred and there's no 
statė or local income tax. 

A little is set aside e a c h 
payday for U .S . Savings 
Bonds. Ybur savings will 
grovv until you're ready to 
reap the revvards of 
regular saving. 

Saving is one of the 
most important financial 
decisions you'U ever m a k e . 

Take (%Š 
. stockVs*^ 
u^^merica. 
When you put purt ofyoųj savings 

into U.S. Sotintis Bonds you re 
helping to huild a hrighterfuture 
for your country midfor yourself. 

K S n A puDiic s*r.ice of Ihts pubJicatiOn 
?5u«:l and Th« Ačventstng Couecif. 

SEAMSTRESS 
F U L L T I M E 

Experienced in high fashion 
clothes. Excellent benefits. — 
Mušt speak English. 

Apply or CaU After 12 Noon 

LUV Boutique Inc. 
2106-10 N. Gfaufe SI 

TEL. 920-2890 

M1SCELLANEOUS 

» » mtmmtm H M 

V A L O M E 
KILIMUS ER BALDUS 

Plauname Ir vaikuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • « • • • 

10% — 20% — S0% plaišu mokėsit 
u i Hpdrnudą nuo usnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius J gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

R E A L E S T A T S 

Palos Hills - #65,000 
Savininkas parduoda 4 miegam mur-
Cape Cod namą. Didelis sklypas. 2-jų 
maš. garažas. 25 min. iki Marouette 
pko. Skamb. 430-3547 arba S0M614. 

73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-rt ir Wathtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
C2-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-U ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marouette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2061 West 6Srd Street 

TeL 486-7878 

mtiiiiiiiiiiimimimimimiiiiimiiiiiiim 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6520 S. Kedzie Ave. — 778-2288 
iiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiu 

kais. Ji stengsis paruošti jaunimą; 
būsimam Jaun. kongresui. V i e n ą j a . .. : ., v . , 
savaitę JI _ praleis-su Urugvajaus; p a s i r i n k o g p u W & 0 S . Aiš-
jaummu ir tris dienas su bensie-!kU; m a n Q d r a u g a j . p a s i ū ] ė 

- - 3
r

0
g e

d
n t m° ] e J1 bUS l r U g ">ane ir vienas vyrukas pakvietė 

^"d ,& J'": I mane šokti. Beveik numiriau. Ne-
; buvo per blogai, kol visi šokom 
kartu, bet kai turėjome patys pa
rodyti savo gabumus, maniau, 

; kad numirsiu. Daug fotografavo, 
i manau ir man atsius nuotraukų. 
j Po to keliavome į Jono Grigaliū
no namus toliau linksmintis, 

atleiskite, kad taip ilgai nėra- Jaunimas jau buvo nutaręs, kad 
šiau, bet laiko viskam neužtenka. > jie šią naktį nemiegos. Pas Joną 
Dabar, kaip matote, esu Buenos šokom, dainavom iki ryto. Maž-
Aires... dar neatsigaunu nuo pas- daug 5 vai. ryto išsiskirstėm į na-
kutinių dienų Kolumbijoje. Ko- mus, o 7 vai. turėjome jau būti 
lumbijoje labai sunkiai dirbau— aerodrome. J aerodromą lydėjo 
įgrojau dainų į juosteles, įrašiau jaunimas. Verkdami atsisveiki-
visą eilę šokių, ranka įrašiau visų nom. Įlipau į lėktuvą kaip pri-

"Laikas" 

LAIŠKAS IS ARGENTINOS 

RASOS SOLIUNAITĖS 

Mielieji, 

karą turiu jaunimo sąjungos posė j <jr 
dį, o rytoj, dienos metu vėl šokiu j j 
repeticijas, vakare Susivienijimo 
vakarienę. Žada mane keletą die 
nų nugabenti į kitus tolimesnius 
miestus padirbėti. Į Rosario su 
kun. Margiu ir į Berisso, padirbė
ti (jau atspėjote) su tautiniais šo 
kiais. Daug linkėjimų, visiems. 

Jūsų Rasa 

S L A V Ą Ž E M E L Y T Ė 
Kontraltas 

S U J U M I S 
Lietuvių muzikų kūriniai: 

Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad aš našlaitėlė. Štai 
ji mano žemė. Žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip pat 
Ave Maria — F. Shuberto ir 
kitų klasikų kūriniai. 

Akompanuoja muzikas Jonas 
lokių aprašymus, be to, beveik trenkta. Buvo baisu... man širdį I Govėdas. Kaina su persiuntimu 
kas dieną turėjome šokiu repeti- taip skaudėjo, kad dar lėktuve va j $7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd S t , 
Chkogo, BL 60629 

Elinois gyventojai dar pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

A.LRK Moterų sąjungos 39-tojo seimo proga Clevelande 30- j i kuopa surengė 
R. Petrulienės medžio darbų ir dailės parodą. 14 kairės: S. Stasienė, dai!. 
R. Petrulienė iš Wa_shingtono. D. C, E. Nainienė ir J. Mikaliūnienė. 

Nuotr V. Bacevičiaus 

HiiiiimiiiiiimmimiiiiHiiiimtiiiiimim 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radlc 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. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
risti — gfilių bei dovanų krautuvę, 
502 E Broadvray. So. Boston, Mass. 
02127 Telefonas nS8 048ft. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny. 
f» 
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GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
V. Peteraičio 

Lietuviškai - angliškas žodynas 
A. Baravyko 

Angliškai - lietuviškas žodynas 
Sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnemia rai

dėmis, didelio formato (d z 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
iiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai TJlinois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII1UUIU11II1IIIIII. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

83rd and Kedzie 
Great prlce and locatkm. 

Immaculate 5 room brick Georgian. 
Original owner. By appointment. 

460-8282 or 599-91SS 

. 
D Ė M E S I O 

, 

- ^ 
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J a u i s e j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

įvadą lietuvių, anglu, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraše 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oktahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JIAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iŠ bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki Šiol neturėjom. 

Autorius žinias rinko iŠ visų prieinamų Šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraSe nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų Seimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45}5 West 6Srd Street, 

Chicago, Tūvnois 606Ž9 
nfinob gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

lllllllllllllllllllllllllinillllllimililllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuiiuill 

SERfiNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA M06S 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 00032, teL 027-5080 

į r t s i M m — p — T .1.1.1. •; —a—a 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRASIMAI ir 

kitokie blankai. 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
illlilIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlUUUIUUIUUUlilUIH 

PAOKAGE EXPRE8S AOENCT 
MARIJA NOREIKIENO 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rOiiaa 

prekSs. Maistas IS Europos sandeliu 
2008 W. OBth St , Chicago. IU. 60630 

Tel. 025-2787 

i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i r 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. MIC 
knygoje; 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl |do. 
mių vietovių aprašymo Ir dėl jos 
gausios istorines medžiagos tinka pa 
•iškaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
.ovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiimiiiiiiK 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
tnes korteles. 

Kreipkitės { 
traciją visais 

"Draugo' 
panaiiais 

DRAUGAS 
4545 W. 6Srd S t 
Chicago, Vu 60629 

adminis-
reikalais. 
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LITHUANIAN PIONEER 
FRIEST 

OF NEW EN6LAN0 
By 

Wiinam Woikovich-Valkavičkis 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Rov. Jooeph 2ėbria> 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $665. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 63rd SU 
Chicago, IU. 60629 

i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i imimii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

OOSMOS PARCEL8 EXPBES8 
2501 W. tOth St., Chicago, IL 00020 

SIUNTINIAI 1 UETUVą 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
ittiiiiiiinniiiiiiiiHiiuujiiiiMiuiiiiHiiiMii iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunn 



New Jersey respublikonų kandidato į valstijos gubernatorius Thomas H. 
Kean rinkįminen veiklon aktingai įsijungė lietuviai. Iš k. Julius Veblaitis, 
Kazys Jankūnas, Thomas H. Kean, Edvardas Bitėnas ir Mark Bablin. 

PASAULINIAI ŠOKIAI 
Seniausiais amžiais šokiai bu

vo nesudėtingi kūno judesiai. To
kiu šokių buvo dviejų rūšių — 
paprastieji ir švenčiu šokiai. Pap 
rastieji buvo įvesti į visas religi
nes apeigas. Kai kuriose šalyse ir 
dabar praktikuojami. Tačiau žy
dai šokius suskirstydavo į dvi da
lis, šokančius ir dainuojančius-
Vadinas, vieni dainuodavo, o kiti 
šokdavo. Po tikrų laimingu įvy
kių žydų vyriausi kunigai atlik
davo iškilmingus šokius, išreikš
dami džiaugsmą ir Dievui pagar
bą. Psalmėse galima užtikti' vie
tų, kur sakoma, kad Dovydas nuo 
Obendono namų iki Betliejaus 
šokęs, grojant arfai. Žydai, lai
mingai perėję Raudonąją jūrą, 
taip pat iš didelio džiaugsmo ir 
atsidėkodami Dievui šoko tam 
tikrus šokius pagal Mozės sesers 
dainas — melodijas. Egipto ku
nigai mokėjo net astronomiškų 
šokių. Jais jie išreikšdavo įvairių 
žvaigždžių kelionę. 

Senovės graikai visada jungda
vo šokius su muzika; šokiai tam 
tikrų chorų lydimi, buvo atlieka
mi dievybių garbei. Tačiau 
seniausias "graikų šokis — guosų 
šokis. Sis šokis, kaip ir daugelis 
kitų. buvo šokamas ties aukuru. 
Vėliau jis tapo dievų dievo Zeu-
so misterijos apeigų dalimi. Iš
skyrus girtuoklystės ir linksmybių 
dievo Bacho šokį, kiti buvo visai 
paprasti, nesudėtingi, šokėjai apsi 
šarvuodavo ir atlikdavo visokius 
judesius, figūras. 

Pažymėtina, kad kai kuriuose 
kraštuose šokiai turėjo gimnas
tikos požymių: būdavo kariško 
mokymo paruošiamaisiais dar-

' bais, kurį Platonas vadino kariš
ku šokiu- Atrodo, kad tas šokis 
siekia net mitinius amžius. 

Kai kuriuose kraštuose minė
tas šokis buvo vien moterų atlie
kamas. Bet ilgainiui švenčių šo
kiai vis daugiau nustojo reikš
mės ir įgavo teatralinio pobūdžio. 
Pavyzdžiui graiko Ksenofono 
laikų moterys šokdavo ir atvaiz
duodavo Bacho meilę. 

Senovės romėnai taipgi nesto
kojo šokių. Romulas pirmasis įve
dęs karišką šokį, o karalius Nu-
ma įkūręs šokiams salonų kole
giją, kurios tikslas buvo paruošti 
ginkluotų šokėjų šokti ties Marso 
aukuru. Romos piliečiai turėjo tik 
švenčių —dievų šokių, gi kitiems 
šokiams jie buvo priešingi. Kai 
kurie romėnų imperatoriai šo
kius tiek gerbė, kad juos pavertė 
valstybiniais. Dievams, skfrtos dra 
mos su šokiais palengva nyko, 
užleisdamos scenos dramai vie
tą. Pamažu buvo prieita prie to, 
kad šokėjai buvo išlaikomi vals
tybės lėšomis. 

Taigi iš tų visokių "dieviškų" 
ir astronomiškų šokių išsivystė 
šiaip pasilinksminimo šokiai, at
seit, nūdieniniai šokiai. 

Pavyzdžiui, Italijoje laike vie
no Milano kunigaikščio vestu
vių su kažkokia Izabele buvo šo
kami lombardiečio sugalvoti šo
kiai. Dėl šitų šokių anuomet bu
vo kilę daug ginčų ir nesusiprati
mų, kad net valdžia turėjo susi
rūpinti. 

Tačiau nustatyta, kad, grei
čiausia ir plačiausiai šokiai pa
plito Prancūzijoje. Baletus ir vi
sokius balius įvedė karalienė Kat 
rė de Mediči- Henrikas TV ir 
Liudvikas XIII taip pat buvo di

deli šokių šalininkai. Liudvikas 
XIV tai jau net šokių karaliumi 
buvo vadinamas. Mat, jis buvo 
piTmutinis šokių akademijos įkū
rėjas. 

Iki 1772 metų šokėjai pasirody
davo scenoje tik su kaukėmis. Iš 
kart tik "provizoriškai" numau
davo kaukę, vėliau kaukės buvo 
visai panaikintos.Apie XVUI šimt
metį buvo keletas šokių rūšių: 
ramus, terre, a terre ir ponų šo
kiai. Pažymėtina kad visame pa
sauly išsiplatinęs valsas yra gry
nai prancūzų kilimo, o ne vokie
čių, kaip kad daugelis mano. Di
džiausi' šokių mėgėjai buvo ir yra 
prancūzai. Be minėtos Liudviko 
XIV šokių akademijos. Prancūzi
joje nuo 1789 metų pradėjo veik
ti taip vadinama "Paryžiaus šo
kių bendruomenė". 

Žinoma, kiekvienas šokis turi 
savo istoriją, savo praeitį, tačiau 
visa tai aprašyti reikėtų daug 
laiko. 

O kaipgi Lietuvoje šokiai atsi
rado? Lietuvių šokių fonas labai 
margas ir įvairus. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje džimi, podekateriai, 
fokstrotai, tango ir kitokie anks
čiau ar vėliau pasirodę naujoviš

ki šokiai buvo pirmojo didžiojo 
karo ir po jo iš kitur atvežti, tad 
jie lietuvio būdui, lietuvio sielai 
yra itin svetimi 

Lietuviai patys turėjo visą eilę 
savotiškų lietuviškų, atseit, tau
tiškų šokių, bet rusų carams il
gai valdant pavergtą Lietuvą, jie 
buvo pamiršti, — juos prisimin
davo senieji, jaunuomenė dažnai 
net nežinojo, kaip jų seneliai ir 
proseneliai linksminosi. Lietuvos 
nepriklausomybės metais lietu
vių tautiniai šokiai buvo atgai
vinti. Šoko senimas ir jaunimas-
Tokių šokių turėjome labai daug. 
Iš jų paminėtini: Blezdingėlė, 
Avietėlė, Čigonėlis, Čiltytė, Džiū-
gūnas, Duja, Dūda, Gai la man, 
Kepurėlė, Kirvio šokis. Klumpa
kojis, Kukutis, Kubilas, Lenciū
gėlis, Linelis, Martelė, Muštinis. 
Noriu miego, Mikita, Obelėlė, 
Oželis, Paduškėlė, Patrepsinis^Ru-
gelis, Rūmas, Rūstoji. Sesilio, 
Spilga, Mirtelė, Snaudalė, Suvar
tukas, Sukčius, Suktinis, Šienas, 
Šoktinis, Sokakojis ir daug kitų. 

Aišku, kad čia išvardinti šo
kiai ne visose Lietuvos vietose bu
vo šokami. Be to, ir t i e patys se 
nieji šokiai vieni yra lietuviŠkes-
ni, kiti skolinti iš lenku, rusų ir 
vokiečių. 

J Mškns 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES STOIKTIS 

APIE KOLTUS 
Iki XX a. pradžios, o iš dalies 

ir vėlesniais dešimtmečiais valstie
čių gyvenamųjų ir ūkinių pasta
tų stogai buvo šiaudiniai, tad nau
jų pastatų apdengimui, senų per
dengimui bei eiliniam palopymui 
reikėjo nemaža šiaudų kūlių. Ne
sutrintų ruginių šiaudų kūliai 
(žemaitiškai ilginiai) dar buvo nau
dojami čiužiniams prikimšti, kiau
lėms svilinti, grįžtėms pėdams su
rišti, bulvių kapčiams iškloti ir ki
tiems reikalams. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą Joniškio valstiečiai kū
lius nemažais kiekiais veždavo par
duoti į Latviją, Mintaujos ir Rygos 
fabrikus, kur jie buvo panaudoja
mi dideliems stikliniams indams ap
sukti, kad nesudužtų. 

(D „Lietuviu etnografijos 
bruožai") 

Tauriam lietuviui miškų inžinieriui 

A. f A. ANDRIUI SKUČUI 
užbaigus prasmingą žemišką kelionę, gilaus skausmo pr i 
slėgtą jo žmoną ADĄ ir SCNUS bei DUKRAS s u ŠEI
MOMIS guodžiančiai užjaučia ir kartu liūdi: 

ONA IR PETRAS GRISKEUAI 
LIDIJA KARPAVIČIENĖ 
JULIJA IR JONAS KUČINSKAI 
ELENA IR PAULIUS LEONAI 
MĖTA IR KAZIMIERAS LINKAI 
SOFIJA IR KOSTAS SEPUTOS 
ONA IR PETRAS ŠILAI 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JANINĄ JAK5EVIČIENC 

ir MARIJĄ MARKULIENC 
su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiu. 

JONAS PASTUKAS 

Brangiam tėveliui 
A f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
Julijai, sūnui Algiui, dukrai Mildai ir jų 
šeimoms 

ALGIS IR LAIMA TRINKŪNAI 

VINCAS, STROLIS 
Suėjo vieneri metai, kai iŠ mūsų tarpo netikėtai atsiskyrė ir 

amžinybėn iškeliavo — mūsų mylimas vyras, tėvukas ir senelis, ku
rio netekom 1980 m. rugpiūčio 9 d. 

Už jo sielą rugpiūčio 9 d. buvo atnašaujamos šv. Mišios Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Grand Rapids, Michigan. 

Visa mūsų šeima nuoširdžiai dėkoja Kun. A. Treška! už atlai
kytas šv. Mišias ir už pašventinimą Jo paminklo, draugam choristam 
— už gražiai sugiedotas giesmes bažnyčioje ir kapinėse, vargonin-
kui J. Treškai, Jr., ir visiems susirinkusiems draugams ir pažįsta
miems, kurie prisiminė Jį savo maldose. 

Labai dėkojame lietuviško Radijo vedėjams B. Kušlikiui, P. Glo-
vick ir ypatingai Dr. St. Baliui už gražius žodžius ir apibudinimus 
per suruoštą vienerių metų mirties sukakties programą. 

STROUŲ Qt BANIUKAICIŲ ŠEIMOS 

|* DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 18 d. 

Mūsų brangiai kolegei 

DR. JANINAI JAKŠEVTČIENEI 
ir jos sesutei MARIJAI MARKUTJENEI su SEIMO 
MIS bei artimiesiems, jos mylimai mamytei 

A. į A. Marijai Bortkeviaenei 
Lietuvoje mirus, giliame skausme nuoširdžiai užjau-
c«uiie ir kartu liūdime. 

Korp! „FUiae Samogitiae" horporantės Chicagoje 

Mylimai motinai 

A f A MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
okupuotoje Lietuvoje mirus, skausmo prislėgtoms duk
terims, mieloms draugijos narėms dr. J. JAKŠEVIČBENEI 
ir M. MARKULIENEI su ŠEIMOMIS, liūdintiems velio
nės giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Brangiai mamytei 

A f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, mielą dr. JANINĄ. JAKSEVKIENE 
ir jos ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame. 

VALĖ IR MEČYS BANKAUSKAI 
DANGUOLĖ, PETRAS, RASA IR 
ŠARŪNAS GRIGANAVIČIA1 

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-^852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

Mamytei 
A. f A. 

MARIJAI BORTKEVIČIENEI 
mirus Lietuvoje, jos dukroms: DR. JANINAI JAK-
SEVTČIENEI, MARIJAI MARKULIENEI ir jų ŠEI
MOMS reiškiame gilią užuojautą ir liūdime kartu. 

LUCIA IR P. KĘSTUTIS VASKT8 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
m KARINIO TURINIO LEtDOOŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2i1ys. 172 psl. . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psL . . _ $1.00 
4. Galindai prie* Romą. Z. Raulinaitis 80 psl. $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
6. Apuolis užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psL $125 
7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Purinas. 96 psl, $125 
8. 2ygis į Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psL $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų lygis { Prusus. Z. Raulinaitis. 32 psL $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir 2algirio mflSis. 

O. Urbonas. 94 psl. __ _ $1.25 
12. Priei Vikingų audrą, Z. Raulinaitis. 72 psl. _ . . $1.25 

Visas karta užsisakant, kainuoja 20 doL su persiuntimu. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 Wmt 65rd St, Ohfeago, DX 60*2t 

Illinois gyventoja, dar padeda 85 et valstijos mokesčio. 

I I I M I H H I I • • • • • • • f 
Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaHyfi 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 

X šv. Kazimiero seserų vie
nuolijoje Chicagoje rugpiūčio 
3-5 dienomis vyko kursai vie- ! 
nuoiijos darbų vadovavimo te- i 
ma. Kursuose paskaitas skaitė 
Loyolos universiteto profesorius i 
kun. James Doyle, SJ, kun. \ 
Theodore Ross, SJ — adminis- | 

_ . _ . | tracinis patarėjas. Prie prie šios 
Petraitis.' . *T. J, 

konferencijos buvo numatytas i 
planas švęsti šv. Kazimiero vie
nuolijos 75-rių metų sukaktį su j 
labai įvairi programa. Jubi
liejiniai metai numatyti pradėti 

X Kun. Donaldas 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo asistentas ir 
Romos vienuolyno vyresnysis, iš 
Romos atvyko į Chicagą porai 
savaičių, č ia j is atliks įvairius 

, . . . . . ________ 1981 m. gruodžio 31 d. speaa 
vienuolijos reikalus, aplankys ,.___._, __^_1_,^__;_ ;_ f_ ;„ __,. 
savo tėvus ir seserį bei kitus ar
timuosius, pailsės ir pasitars 
dėl vienuolijos darbų ateityje. 
Apsistojęs marijonų vienuolyne 
prie "Draugo". 

liomis pamaldomis ir taip pat 
pamaldomis užbaigti 1982 m. 
gruodžio 31 d. Jubiliejinių me
tų tema: "Dvasinio vadovavi
mo dinamika meilės tarnyboje". 

X Česlovas Grinkevičius, bu- X Nijolė Rita Ivaškaitė š. m 
_ . . . . • gegužės 30 d. gavo magistro 

ves "Draugo ' redaktorius šiuo - ^ ^ ačmbdstTKci^os 
metu redaguoja "Draugo" pir
mąjį puslapį. Kitu metu jis kar-

BR. JONUŠO STIPENDIJA 
T. GMDELYTEI 

chorui, lietuviškų vaidinimų, 
kultūrinių parodėlių organizato
rė. Ji pasižymėjusi fotografė. 

Ketvirta, i š e i lės muziko Bro- Lankydama šv. Marijos kolegi-
niaus J o n u š o l i tuan is t ikos sti- j ją, buvo išrinkta ir priklausė 
pendija š i a i s m e t a i s paskir ta Į studentų senatui, priimta į 
Teresei G a i d e l y t e i , gyvenančiai! Anawim Society ir Fine Arts 

srityje Loyola universitete, Chi-
. 4 V », , .. , • cagoje. 1978 m. Nijolė baigė t u su Alma Skrupskeliene bai- -» _. <-, „ • -. JT^ _ . , ^ ^ _, ... Boston College universitetą Ros-gia redaguoti Juozo Brazaičio . _ 0 fe 1 7* _ _ .. tone, jsigydama B. S. ras tus ir vadovauja Pasaulio; 
Lietuvių archyvui. 

Šv. Kazimiero seserų vienuolijos vyriausia vadovybė su paskaitininkais specialiuose kursuose. Iš kaires: tarybos 
narė ses. M. Salėsią, generalinė sekretorė ses. M. Agnesine. dvi nepažįstamos, vyriausios vadovės asistentė ses. 
Marilyn Kuzmickus, vyriausioji vienuolijos vadovė ses. M. Joanella, tarybos narė ir Marijos aukšt. mokyklos 
direktorė ses. Julia Shainauskas, paskaitininkai kun. Th. Ross ir kun. prof. J. Doyle. 

iš fizikos 
ir prancūzų kalbos. Nijolė ge
rai baigė Bostono lituanistinę 

X "Chicago Tribane" rugpiū- mokyklą, šoko Bostono lietuvių 
čio 16 d. laidoje įdėjo platų tautinių šokių grupėje, dalyvavo 
straipsnį apie Chicagoje, Wa- I i e t Jaunimo organizacijose ir 
shingtone ir kitur daromas pa- 1 9 7 6 dalyvavo kaip atstovė Pa- t a s ^ 
s tangas išvaduoti V- Skuodį. s a u l i o Lietuvių jaunimo kon-j - ^ j . j ^ t y l i a i bayQ b a i g t a s &_ 

grese Pietų Amerikoje. | d e l i s d a r b a S ) netolimos mūsų 
X Antanas Adomėnas, gyv. praeities, nepriklausomos Lietu-

Omahoje, N e b r . Teisėjų komisi
ja, s u d a r y t a i š O m a h o j ir Chi-
cagoj g y v e n a n č i ų visuomeninin
kų, v ienbals ia i pr ipažino, kad 
Teresė / t ok ios s t ipendi jos verta. 
Stipendiją k a s m e t sk i r i a Br. Jo
nušo n a š l ė E m i l i j a Jonušienė. 
Pirmąją s t ipendi ją y r a gavęs 
Robertas S a l d y s iš Brazilijos, 
antrąją M a r y t ė Bizinkauskai tė 
iš Bostono, t r eč ią ją Vilius Dun-
dzila iš C h i c a g o s . 

Gaidelytė y r a a k t y v i skautė, 
ėjusi į va i r i a s pa re igas , pasižy
mėjusi l aužavedė , laikraštėlių 
redaktorė ir i l i u s t r a to rė , grafi
kė, da lyvau ja v isose stovyklose 
ir vadovių suvažiav_muose ir 
studijų d i enose , ga l ia skautiš
kos veiklos p r i k l a u s o Omahos 
liet. Taut in ių šokių grupe i "Auš
ra", v ie tos l ie tuvių 'TEtambyno" 

Chapter ir iliustravo tos kole
gijos 1978-79 metraštį. Dalyva
vo daugely foto parodų Chica
go j (Jaunimo centre), amerikie
čių salėse, Kultūros židinyje 
(Brooklyne, N. Y.) i r kt. Jos 
nuotraukų nemaža spausdino 
"Draugas". "Skautų aidas" ir 
kiti lietuviški laikraščiai 

Straipsnį parašė to dienraščio 
reporteris Howard Tyner 

7151 So. California Ave., Chi
cago. IE., aukščiausiais pažy-X 1_B Cicero apylinkės ruo

šiamas Tautos šventės minėii-, _. . 
w. ••-!-> J io * miais gavo University of Chi-

mas bus rugsėjo 13 d. 12 v. šv. " . . , . z t Antano naraoiios salėie Kalbė-; c a g o ma^stro toP**. parašv--^ t a n o p a r a p i j a salėje Kalbe- d a m a _ g -Tautinis tojas — dr. Pe t ras K i s i e l i u s . . . . , _.J_" . „-. auK1""* •_».. _ , , ... i atgimimts Lietuvoje 19-ame am-
Bus renkamos aukos l i tuan is tu . . ~ r _ . 5--;«*j-- • _*-i ; • • • ~ •. a u J ^ ' • A. Adomėnas taip r»at švietimui. Maloniai kviečiami . . . . . . . . F 

aDvlinkės l ietuvis sausiai d a - ! y r a *Slgl- lęs m a ^ i s t r o ^ P s n i iš 
lvvauti pedagogikos University ofHart -
y ' j ford. West Hartford, Conn. Vi-

X Kazys Mikola jonas, Lietu- į s o s š i t o s mokslinės pastangos 
vos kariuomenės savanoris __ I į t e i k i a jam galimybę įsigytiI™1- Svarbiausia, t a i išgelbėta 

NETOLIMOS PRAEITIES DOKUMENTAI 
Surinktas ir multiplikuotas j ir taisė mašinas nemokamaL 

Vyriausybės žinių'* komplek- Reikėjo turėti tik savo specialų 
t am reikalui popierių, o tai ir 
kainavo daugiausia, 2 tūkstan
čius dolerių tam reikalui davė 
Lietuvių fondas, o likusius apie 
tr is tūkstančius sudėjo tas pats 
Sakas, dr. Juozas Meškauskas, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas i r inž. 
Kazys Pabedinskas. Projektą 

vos įstatymų, potvarkių ir kitų 
aktų restauravimas, surinkimas 
i vieną seriją knygų. Konkre
čiai: 1918—1940 metų "Laiki
nųjų vyriausybės žinių" ir "Vy-1 globojo Liet. katalikų mokslo 
riausybės žinių" sukomplektavi-r akedamijos Chicagos židinys, 
mas ir "Xerox" būdu jų padau-
gimus. Teisybė, tai nebuvo ma
sinis padauginimas, ir to lei
dinio nebus galima pirkti, a t
spausdinta t ik penki egzemplio-

CHICAGOS ŽINIOS 
SUGAVO POLICININKUS 

VAGIANT 

Du Chicagos policininkai, Ste-
phen W. Webster, 33 m., ir Ty-
ron L. Picfcfens, 32 m., sugauti 
vagiant, kai jie buvo tarnyboje, 
uniformuoti i r važinėjo polici
jos automobiliu. Mačiusieji už
rašė jų automobilio numerį ir 
net vieno žvaigždės numerį. Iš 

kuriam pirmininkauja kun. Vy- vienų namų jie pagrobė televizi 
tautas Bagdanavičius, MIC. 

Vienas V2 atspaudų egzemp-
įos rekorderį, laikrodžius ir 
brangenybių. J ie suspenduoti ir 

liorius, pilnas komplektas, turi į bus teisiami. 
daugiau negu 900 puslapių di
delio formato. Įrištas sudaro 

raščiai jau buvo tiek sutrūni- j rodyklių, užima veik tiek pat 
ię, kad jų naudoti, vartyti ne-į vietos lentynoje, kiek Lietuvių 
buvo galima, o dabar jų kopi-1 enciklopedija. Vienas egz. (Pa-
jas bus galima ir vartyti, ir s tu- j saulio lietuvių archyve, Chica-
dijuoti. goję, Jaunimo centre) lieka ne-

kūrėjas, karo aviacijos puikini n - ' d a k t a r o laipsnį Chicagos uni-1 n u °^ sunyk imo , nes_ seni &ik- į 20^ tomų teksto i r jdeną^tomą 
kas. buvęs ilgametis "Draugo" j v e r s i t e t e . Jis specializuojasi Eu-
knygų prekybos vedėjas, aplan- i ^P05 intelektualinės istorijos 
kė "Lietuvos bažnyčių" knygų! n agrinėjime. 
autorių jo bute, susipažino su | x Komp. Antano Vanagaiao 
veikalo paruošimo darbais. Ypač! kūrinių koncerte, rugsėjo 27 d., 
domėjosi savo gimtosios Vadok- 3 v . p.p. Jaunimo centre progra-
lių parapijos iliustracine medžią-;mą atliks Toronto mišrus cho-
ga, suteikė kai kurių pastabų.j ras "Volungė", vadovaujamas 
Įvertindamas nelengvas leidėjų ; D. Viskontienės ir solistai A. 
pastangas išleisti serijinį 6 to- Brazis, A. Gaiždūnienė N Lin-
mų veikalą, paliko 1OO0 dolerių kevičiūtė, J . Vaznelis.' Chorui 
auką Panevėžio vyskupijos (IV- i akompanuos P. Vytas, solistams 
jam tomui) paremti. j _ D . Lapinskas. Rengia "Mar-

X Prof. M. Mackevičiats pa- f"1*".' ^ i e t a i Jaznel ių preky-
gerbimas 75 metų sukakties pro V** l r M a r S ™ ° ' kastinėje. 
ga rengiamas spalio 11 d. 3 vai.; x ALRK Moterą sąjungos 46 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na- kuopos smirinkimas bus sekina
muose. Bus t rumpa akademi- dienį, rugpiūčio 23 d., 2:30 vai. 
ja , meninė dalis, kurią atliks p- p. pirmininkės Jean Pargaus-
viešnia iš Floridos sol. Juzė; kienės namuose, 8411 So. Ko-
Krištolaitytė-Daugelienė. ir vai- Į mensky Ave. Pranešimus iš AL-
šės. Platesnių informacijų ir re- RK Moterų sąjungos seimo, ku-
zervacijų galima gauti skambi-; ris vyko Clevelande, Ohio, pa-
nant O. Gradinskienei tel. 376- i darys seimo kp. atstovės Vikto-
1998. 

x "Galerijoje 
gausus parodų derlius. Rugsėjo 
pradžioje vyks dail. Prano Gai
liaus paroda, po to bus dail. V. 
Igno, P . Petravičiaus ir kitų. 

X Jūrų kapitonas B. Krikšto-

ria Leone, Marija Jurgel. EJmi-
lie B. Prose ir Elena Kodis. VI-

5 ^ į " 1 ™ 8 į sos narės kviečiamos dalyvauti. 
Lituanistikos seminare netoli CIevelando 
J. Lenkauskaitė iŠ CIevelando. 

K. Slotkus i5 Kolumbijos ir 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

x Jonas ir IzoHna Gyliai su 
dukrelėm Viktutė ir Rita, gyv. 
Manilus, New York, buvo atvy
kę atostogų metu j Chicagą ap
lankyti savo draugus ir pažįsta-

pattis, Chicago. !_].. knygos ; mus. Ta proga aplankė "Drau-
"Jūn 4 keliais", jūrų kapitono at-į g ą - įr ^ i g i j 0 naujausių leidinių 

"Vyriausybės žinių" (VZ) r ištas tam, kad visi, kurie no-
kcmplektų niekur Amerikoj vie-1 rės pasinaudoti kuriuo V2 nu 

GAUJOS PRIEMIESCnJOSE 

Žiaurios Chicagos mieste gau
jos ima plėsti savo organizuotą 
veikimą priemiesčiuose. Tą su
sekė specialus policijos dalinys 
sekti gaujų veikimą. 

ŠVIETIMO TARYBOS 
TURTAS 

Chicagos švietimo taryba tu
ri 119 nuosavybių, kurios tie
siogiai nėra surištos su mokyk
lomis. Iš tų nuosavybių susi
daro apie 990,000 doi. metinių 
pajamų. 

ŠŪVIAI U AUTOMOBILIU 

Keturi žmonės rugpiūčio 15 d. 
buvo sužeisti iš pravažiuojančio 

t automobilio paleistų šūvių prie 
12381 S. Whipple S t , Chicagoje. 
Sužeisti jauni vyrai 19-21 m. 
Policija aiškina priežastis ir ieš
ko kaltininkų. 

MIRTIS BALIONE 

Penki žmonės užsimušė, kai 
šilto oro balionas palietė dide
lės įtampos elektros laidus ir 
užsidegė. Nelaimė įvyko rug
piūčio 16 d. įBarrington Hills, 
netoli Chicagos. 

400,000 DOL_ I š FESTTVALIO 
Chicagos f e s t iva ly N a v y Pier 

pajamų b u v o 5.3 mil. dolerių, 
išlaidų — 4.9 mil . dol. Pelno liks 
apie 400,000 dol . P i r m ą kartą 
Chicagos m i e s t a s už leidimus 
pardavinėt i m a i s t ą i r gėrimus 
festivaly g a v o d a u g i a u ka ip mi
lijoną doler ių . Fes t ival į aplankė 
834,000 žmon ių . Fes t iva l i s bai
gėsi sekmadien į , l iepos 9 d. 

CHICAGĄ S U KRISTUMI 

Grant p a r k e rugpiūč io 15 d. 
buvo sus i r i i -kę t ūks t anč i a i žmo
nių į r e l i g i n e s ape igas "Ameri
ka už K r i s t ų " . S k a m b ė j o reli
ginės g i e s m ė s , buvo sakomi pa
mokslai. N o r s buvo dešimtys 
tūkstančių žmonių , visi laikėsi 
tvarkingai i r poucininkai sau 
ramiai s t o v ė j o paunksmėje . 

A U D Ė J O V E D Y B A S DEL 
S C E N O S 

Aktorė SbeUey W i n t e r s bu
vo nus is tač ius i i š t ekė t i rugsėjo 
19 d., t a č i a u "Ginge rb read La-
dy" va id in imas D r u r y Lane tea
t re W a t e r T o w e r Chicagoje, kur 
ji da lyvauja , e ina t a i p gerai, 
kad yra p r a t ę s i a m a s ilgiau nu
matyto termino i r a k t o r ė dėl 
scenos a t i d e d a v e d y b a s toliau. 

SUSITARTA S U MOKYTOJAIS 

Chicagos šv i e t imo t a r y b a su
sitarė s u m o k y t o j ų unija dėl 
naujos s u t a r t i e s . Mokytojams 
bus p a d i d i n t a s a t lyg in imas ir 
pensijos, k a s pa re ika l aus 78 
mil. dol. nau j i} lėšų. Sus i tar imo 
pasiekta v e d a n t d e r y b a s išti
sas dvi d i e n a s . D a r mokytojai 
turės p a t v i r t i n t i s u t a r t į . 

noj vietoj nebuvo. Tie, kurie tai 
padarė, a tskirus VŽ numerius 

meriu, nesunkiai j į galėtų nu
sikopijuoti. Apskaičiuota, kad 

surankiojo iš visur. Daugiausia! jei būtų reikėję spaustuvėje di-
jų buvo Lietuvos pasiuntinybė- Į didesnį kiekį egz. Spausdinti, 
je Washington ir Lietuvos kon-; būtų kainavę apie 90,000 dol 

siminimai autorius, buvo atvy- j ir medžio drožinių už didesnę i sulatuose. Maloniai talkininką-1 Tie keli paminėti entuziastai 
kęs į "Draugą" ir jsigijo nau- sumą. 
jausiu leidinių. Minimą knygą. 
kuri turi gerą pasisekimą skai- . x P* MatuBoms, Sturgis, 
tytojų tarpe. galima gauti M i c h - pratęsdamas prenumera-
" Draugo" administracijoje. K a i - ^ ' a t s i u n t « 10 dol. auką ir ge
na su persiuntimu 10.85 dol. , n j S d ė j i m u s visa-m "Draugo" 

; štabui. Ačiū. 

cio 
Blackhaw_c restorane, 139 N. 
Wabash, Chicagos miesto cent
re. Naudodama arklį, ji mėgs
ta piešti spalvingus gamtovaiz
džius. Paroda tęsis iki rugsėjo 
14 d. 

x Altae's RMtorane, 4506 W. 
6Srd S t , tel. 284-9495, kasdien 
gaunamas liet maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t . ) . 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (sk.) 

vo ir tarpninkavo Lietuvos ge- i dirbo kasdien ištisus penkis mė-
neralinė konsule Juzė Daužvar- į nesius. Niekas j iems už tai ne-
dienė. ! sumokėjo. 

Iniciatyvos ėmėsi ir daugiau- j Originali ir pati reikšmingiau
sia darbo bei lėšų įdėjo Jonas : s įa Lietuvos valstybės kūryba 
Sakas-Sakevičius. Į pagalbą at- ; buvo įstatymai ir potvarkiai, ku-

;ėjo Juozas Dėdinas. Leonardas n e buvo leidžiami nuo nepri-
. 1 i ? ! ^ * 0 ? \ d l _Į n ą , *?*!?" K e n J i s i r ****** Kairys. "Xe- j klausomybės pradžios, nuo pir

mosios vvyriausybės sudarymo 
tu i leido naudotis žinomas spau
stuvininkas Vladas Vijeikis. J is 

Terese Gaiddyt. 

Tie, kurie Teresę rekomenda
vo tai stipendijai, t a rp kitko 
rašė: "Kai suvedame jos atsie-
kimus, darosi stebuklingas vaiz
das... Tokia gabi lietuvaitė tik
rai verta atžymėjimo ir pagal
bos" (Dr. R. Strikas, Akademi
nio skautų sąjūdžio vadijos 
pirm.) "Gaidelytė pasišventusiai 
dirba ne tik visuomeninėje lie
tuvių veikloje, bet pasiryžusi 
ir savo tolimesnes studijas pa
kreipti lituanistikos kryptimi, 
jei tam būtų paskatinta... Ne
daug turime tokių pasišvenusių 
jaunuolių..." (Algimantas Ke-
zys, S.J.). 

Teresė dabar siekia magis
tro laipsnio Čreightono univer
sitete, Omahoj. Sveikiname. 

G. 

•iiiiiiimiiiiMiiimiiimiiimiiiiiimiiiiiiiii 

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

Palinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. $3 St., Chicago. BĮ. 60629. 

Persiuntimas 25 centai (Ulinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
iimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimm 

x Mary Stanevičius, skelbia 
"Sun Times" sekmadienio lai.|J___»e j rująją Ii --.- . . , t ; , , , , „ i r ; m i i u m v p ] 
doj, savo kurmius nuo rugpiu- į Sunny Hills, Floridoje. Tėte.. 

17 d. išstato Do Roth's i 737-1717 (sk.) 

Svečiai važiuoja pasivažinėti ant Šieno vežimo 

1918 metų ruderų, iki tos nepri
klausomybes praradimo, 1940 
rugpiūčio mėnesio. VZ buvo 
skelbiamos sutar tys su kitomis 
valstybėmis, visokie aktai, leistų 
veikti draugijų registrai, vie
šojo pobūdžio nutarimai, testa
mentai, varžytynės, akcinių ben 
drovių balansai, pamesti pasai, 
dėjo pavardžių keitimus, savi
valdybių jsakymus, prekybos 
registrus ir kt. V 2 leidimą su
stabdė tik bolševikai, tuo pa
brėždami IJetuvos okupaciją ir 
Lietuvos, kaip suvereninės vals
tybės, panaikinimą. 

Tie, kurie aU-ity norės apie 
Ijetuvos gyvenimą dalykiškai 

kalbėti, negales apseiti nuo pa
grindinių istorinių šaltinių — 
įstatymų rinkinio, kuris apima 
plačias gyvenimo sritis, ir ku
riame lietuviškas valstybingu
mas pasirodė originalus ir su
brendęs. Dokumentinę medžia
gą svarbu išsaugoti ateities kar
toms Ypač turėtų atkreipti į tai 
dėmesį jaunoji lietuvių moksli
ninkų karta, pastudijuoti Lietu
vos valstybingumą. 

Šiandien su dėkingumu mini
me tuos kelis asmenis, kurie su
organizavo ir iki galo įvykdė 
nepaprastai svarbų mūsų istori
jai projektą, pašventė savo ilgų 
mėnesių darbą, sudėjo pinigus. 
Su tokiu pat dėkingumu prisi-
mintumėm ateity ir tuos, kurie 
imtųsi iniciatyvos išgelbėti nuo 
visiško subyrėjimo bibliotekų 
lentynėse ir kitus nepamaino
mus istorinius šaltinius, pvz. 
Steigiamojo ir kitų Seimų ste
nogramas. Gerai paieškojus, jų 
būtų galima užtikti. Turime ne
mažą inteligentų kadrą, kurie 
žinotų, kur tų leidinių ieškoti ir 
ką su jais daryti. Laukiame, 

to. 

Gražios dovanos mažiesiems 
P L O K Š T E L Ė S 

ZUIKIS FTJTKJJS. Autor ia i — Vytė nemunėlis, Stasys Džiugas, 
Janina N a r ū n e , J u r g i s Gliaudą ir kiti. Įgrojimas: Šarūno 
Peckaus . A t l i e k a Grigai ty tės , Tijūnėliai, Venclovai. Kaina $6. 

A N T R I E J I Ž I R G E L I A I . Birutė Pūkelevičiūtė. Pasakos, dainos 
ir muz ik inė p a l y d a — Faus tas Strolia. Kaina $5.00. 

PASTABA: 
U ž s a k a n t plokšteles reikia pridėti $1.00 persiuntimo 

išlaidom. U ž s a k y m u s s iųs t i : 
''DRAUGAS", k5k5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

opposrnoN TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

( 1945 -1980 ) 
THOMAS RrlMFJKIS 

Ins t i tu te of U t h u a n i a n Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
F i n a n s a v o J A V Lietuvių Bendruomenė. 

V e i k a l a s i š le i s tas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis n u o t r a u k o m i s , kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. K a i n a su pers iunt imu $16-50. 

T a i v i e n a s iš s tambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi Šiol išeivi joje. 

U ž s a k y m u s s ių s t i : 
D R A U G A S , 4545 W. 63rd S t , Chicago, IL 60629 
Ul ino i s gyv . d a r prideda 90 e t valstijos mokesčio. 
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