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Perskaitęs duok kitam! 

PETRO CIDZIKO 
PERSEKIOJIMAS 

(Tęsinys) 
Gyd. Bieliūnienė ir vyr. gyd. ; 

Glauberzonas komisijos metu į 
prasitarė: "Esi sveikas, bet jei į 
dar kartą pakliūsi, tai jau ne} 
čia, o į kalėjimą ir ten supūsi". 

Grįžęs Cidzikas įsidarbino 
parduotuvėje kroviku. Perse
kiojimas tęsėsi. Milicija ir KBG 
įvairiomis dingstimis (esą kaž
kas pavogęs ir pas jį paslėpęs 
motociklą ir t t ) keldavo jį 
naktimis, šantažavo artimuo
sius. Gyd. Kaunas, dirbantis 
Vilniaus psichoneurologinėje li
goninėje, vertė jį kas mėnesį re
gistruotis, o jei ne, — grasino 
visam laikui uždarysiąs į Nau
josios Vilnios psichligoninę. 

1980. XII. 18 vien už norą 
dalyvauti V. Skuodžio, P. Peče
liūno ir G. Iešmanto viešame 
teismo procese mihcininkų buvo 
sulaikytas ir nuteistas 15 parų. 

1981. H. 9, 8 vai. Cidzikas iš 
darbovietės buvo milicijos nu
vežtas į Vilniaus miesto Lenino 
raj. Vidaus Reikalų skyrių pas 
viršininką Adomaitį, o iš ten, J 
greitoji pagalba (su milicijos i 
palyda) nuvežė jį į psichoneuro
loginę ligoninę — Vilnius, Va
saros 5, kur jis buvo išlaikytas 
iki 1981.IH.2. 

1981.III.2 gyd. komisija, — 
Dembinskas, Barždžiokaitė, Ca-
ralavičiūtė ir gydanti gyd. Bu-

činskienė apklausinėjo Vilniaus 
psichoneurologinėje ligoninėje 
prievarta "gydomą'' P. Cidziką: 
'Už ką buvai teistas?" — "Už 
"LKBK" Nr. 3 platinimą, eilė
raščių rašymą ir tai (grynai 
sufabrikuotą kaltinimą), kad, 
esą, aš norėjęs išnuodyti visus 
Maskvos gyventojus". "Ar grį
žęs užsiimsi kokia nors veikla 
Cidzikas atsakė: "Į klausimą 
neatsakysiu, tai mano asmeni
nis reikalas". "Kodėl nuteisė 
15 parų arešto?" — "Sulaikė 
mane prie Aukščiausiojo teismo 
rūmų, milicininkai užlaužė ran 
kas ir įmetė į savo mašiną, kal
tindami — tariamai, aš įkandės 
rruncininkui į pirštą. Iš tokio 
jų sufabrikuoto kaltinimo, gir
dint stovėjusiems prie teismo 
durų žmonėms, juokėsi net sau
gumietis Trakimas". "Ar laiko
te save sveiku?" — "Taip, tai 
pripažįsta ir psichiatrai, pav. 
gyd. Tamošaitis iš Kauno". 

Praėjus komisiją, tą pačią 
dieną, P. Cidzikas buvo išleis
tas į namus. Išduotame nedar 
bingumo lapelyje (nuo 1981H.9 
iki 1981.HL2) pažymėta, jog 
buvo gydomas stacionare. Di
agnozė — centrinės nervų siste
mos susirgimas. Pasirašė gyd. 
Kovaliovą gyd. Rudinskienė ir 
vyr. gyd. Kaunas. 

(Bus daugiau) 

PER METUS PAKITO 
LENKUOS VEIDAS 

Nors Lenkijos komunistų centro komiteto posėdžius nuo sienos sekė Lenino portretas, sakoma, kad jis neatpažin
tų lenkų komunistų partijos. Jos vadai kaltino "Solidi, rūmą" siekiant anarchijos ir pabrėžė, kad darbininkų va
dai kliudo vyriausybei vesti šalį iš vis didėjančios ekono minės krizės. Prie komiteto prezidiumo stalo: politbiuro 
narys Stefan 01szowski, premjeras gen. Wojciech Jera zelski ir partijos vadas Stanislaw Kania. 

Varluva. — Lenkija mini me- j 
tinę sukaktį nuo „Solidarumo"! 
įsteigimo. Komunistų partijos 
vadas Kania centro komiteto po
sėdyje įspėjo darbininkų sąjungą, 
kad vyriausybė imsis bet kokių 
priemonių išlaikyti socializmą, 
todėl patarė nestumti partijos 
prie bedugnės krašto. 

Lenkijos gyvenimo stebėto
jai pripažįsta, kad per praėjusius 

metus Lenkija neatpažįstamai pasi
keitė Ji tapo laisviausia komu
nistinė valstybė, laisvesnė ir už 
Jugoslaviją. Vienintelis Lenkijos 
sunkumas šiuo metu yra ekono
minė krizė, kuri irgi pralenkia 
visus komunistinius kraštus. Per 
paskutinius 12 mėnesių pasikei
tė pati komunistų partija. Jos na
rių skaičius sumažėjo, ji išsivalė, 
įvedė ribotas demokratines refor
mas, daug narių patys išstojo. 
Antroji Lenkijos jėga, — katali
kų Bažnyčia padidino savo poli
tinę galią. Vienas aktyvus katali
kas tapo vicepremjeru. Bažnyčia 
turi teisę transliuoti Mišias per 

TIKĖJIMO ANTRAJAME 
PASAULYJE" VEIKLA 
Liuceme įvyko Šveicarijoje vei- . buvo suimti keli baptistų religi
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EUROPOS TAUTŲ 
JAUNIMO SĄSKRYDIS 

Paryžius. — Visą rugpiūčio 
mėnesį, Taize ekumeninėje bend
ruomenėje, Prancūzijoje, vyiko 
masinis Europos tautų jaunimo 
sąskrydis už taiką. Suvažiavimas 
turėjo užsitęsti tik vieną savaitę 
— nuo rugpiūčio šeštos dienos 
— pirmosios atominės bombos 
sprogimo sukakties proga. Bet su
važiavime norinčiųjų dalyvauti 
skaičius buvo toks gausus, kad 
sąskrydžio organizatoriai nutarė 
jį pratęsti ligi rugpiūčio mėne
sio pabaigos. Suvažiavimo daly
viai pokalbiuose ir diskusijose 
svarstė, kaip jaunimas gali prisi
dėti prie Kristaus mokslo skelbi
mo šiuolaikiniam pasauliui, kaip 
jaunimas turi konkrečiai liudyti 
Kristų žmonių tarpe, kaip jauni
mas gali padėti žmonijai susitai
kinti įgyvendinant visuotinę tar
pusavio meile ir broliškumu pa
grįstą taiką. Svarstybų rezultatai 
bus pateikti apmąstymui kitame 
masiniame Taize' ekumeninės 
bendruomenės jaunimo sąskrydy
je, kuris įvyks šių metų pabai
goje Londone. 

Apie 2,000 jaunuolių iš viso 
pasaulio kraštų rugpiūčio 15 d. 
Svenč. Mergelės Marijos Dangun 
ėmimo šventės proga buvo susi
rinkę į Teize. Ekumeninėm pa

maldom vadovavo Rennes arki 
vyskupas kardinolas Gouyon.Tai 
ze ekumeninio centro prioras 
brolis Roger — kuris, nors ofi
cialiai yra protestantas, bet pil
nai išpažįsta katalikų tikėjimą ir 
yra nenuilstantis pilnos krikščio
nių vienybės skatintojas — brolis 
Roger šiai didžiajai įvairių krikš
čioniškųjų konfesijų asamblėjai 
kalbėjo apie naujus kelius į tai
ką ir į pilną susitaikinimą Baž
nyčioje ir pasaulyje pagal popie
žiaus Jono Pauliaus II mokslą. 

Libane nusove 
prancūzų ambasadorių 

Beirutas. — Libano sostinė
je nežinomi piktadariai nušovė 
Prancūzijos ambasadorių Louis 
Delamare, 59 m. Jokia politi-

, nė grupė nepasdgyrė šia žmog
žudyste, tačiau Libano policija 
įtaria Irano agentus, Prancū
zijoje politinį prieglobstį yra 
gavę įvairių politinių srovių ira
niečiai. Ten gyvena ir monar-
chistų vadai ir islamo revoliu
cijos veikėjai, kaip buvęs pre
zidentas Bani (Sadras. Irano 
santykiai su Prancūzija pablo
gėjo ir dėl to, kad Prancūzija 
parduoda ginklus {Irakui. 

kiančios sąjungos „Glaube in derj 
Zweiten VVelt", — Tikėjimas 
Antrajame pasaulyje narių su
važiavimas, kurio darbai telkėsi 
aplink temą: Ką gali atlikti Baž
nyčios žmogaus teisių, o ypač re
liginės laisvės apsaugojimo srity
je? Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos išklausyti pranešimų apie 
katalikų padėtį Sovietų Sąjungo
je ir kituose komunistų valdo
muose kraštuose. Buvo iškeltas 
reikalas išplėsti krikščioniškųjų 
Bažnyčių bendradarbiavimą, in
formuojant ne tik Vakarų, bet 

Į ir Rytų Europos kraštų visuome
nę apie religinę padėtį komunis
tų valdomuose kraštuose. Glau
be in der Zweiten VVelt sąjun
gos valdybą sudaro katalikų ir 
evangelikų bendruomenių atsto
vai. Sąjungos veiklą finansuoja 
pastovių bendradarbių grupės: 
įvairios krikščionių bendruome
nės, privatūs asmenys ir organi
zacijos. Sąjungos rėmuose veikia 
informacijos centras, kuris lei
džia mėnesinius informacijos biu
letenius, kitus įvairius leidinius 
ir dokumentinę medžiagą apie 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
komunistų valdomuose Centro ir 
Rytų Europos kraštuose. Beveik 
kiekviename sąjungos leidinyje 

nes bendruomenės nariai. Visi 
suimtieji yra ukrainiečiai. Vienas 
jų, buvęs sąžinės belaisvis Sine-
gorskij yra kalinamas Dnepro-
petrovsko psichiatrinėje ligoninė
je. Areštas gresia ir dviem de-
vyniolikametėm merginom Zapo
rože, kurios vadovauja baptistų 
jaunimo religinėm grupėm, Įvai-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV žemės ūkio departa
mentas paskelbė, kad rugsėjo 
30 d. Maskvoje prasidės dery-
fcos su Sovietų Sąjunga dėl nau
jos javų pardavimo sutarties. 
Amerikiečių delegacijoje bus 
prekybos, žemės ūkio, trans
porto ir valstybės departamento 
pareigūnai 

— Darbo Dienos proga, pap
rastai, profesinių sąjungų f e-

j a u m m o rengmem grupėm, t*-*-1 ^ ^ ^ T r i n n i n i n k a f i rjasako 
riuose Pietų Ukrainos m i e s t u o s e « J J P v . I f T O 1 ? I 1 ~ * JEmT. 

T 1 b a U v i 4 ( t i n t o C I O T T « » T f M TO-baptistų butuose buvo įvykdytos 
kratos. Tbilise buvo suimtos ir 
nuteistos dvejus metus kalėti dvi 
Adventistų religinės bendruome
nės narės. Jos buvo pakartotinai 
pareiškusios protestą dėl ti
kinčiųjų persekiojimo Gruzijoje. 
Už tai abi buvo apkaltintos so
vietinės santvarkos šmeižimu. 

Išmetė P. Afrika 
iš gen. asamblėjos 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja 
113-24 balsais, šešioms valsty
bėms susilaikius, atėmė Pietų 
Afrikai teisę kalbėti asamblėjos 
sesijoje. Pirmą kartą Pietų Af
rika iš asamblėjos darbų buvo 
išjungta 1974 m. Organiza
cijos dauguma nutarė, kad P. 

kalbą į tautą, šiemet CBS te
levizijos vadovybė neleido pasi
rodyti AFL-CIO pirmininkui La_ 
ne Kirkland Televizijos stotis 
skundžiasi, kad jo numatyta 
kalba buvo labai politinė. Joje 
kritikuojama vyriausybė ir ypač 
prezidentas Reaganas. 

— Prekių kainos rugpiūčio 
mėn. pakilo, tačiau labai nežy
miai, vos 0.3 nuoš. Metinis ki
limas būtų tik 3-6 nuoš. Sta
tistikos biuras sako, kad naf
tos produktų kainos net nukri
to, sumažėjo maisto kainų kili
mas. 

— Egipte prezidentas Sada-
tas pradėjo "kultūrinę revoliu
ciją". Suimtų režimo priešų 
skaičius pasiekė 1,100. Kaire 
įvyko susirėmimų tarp musul
monų ir koptų krikščionių. 

— Indijos vyriausybė atsisa-

valstybinį radiją. Bažnyčia tapo 
moraliniu teisėju tarp profesinių 
sąjungų ir komunistų partijos. 

Daugiausia per praėjusius me
tus pasikeitė „Solidarumas". Iš 
neaiškios, nedidelės grupės 
Gdansko laivų dirbtuvėse, unija 

. išaugo į milžinišką jėgą, kurio-
I je 10 milijonų žmonių moka na
rių mokesčius. Jokia vyriausybė 
negali pravesti planų, kuriems 
nepritartų „Solidarumas". Lenki
jos visuomenė remia „Solidaru
mą" ir klauso jo vadų daugiau, 
negu komunistų partijos. 

Padėtį Lenkijoje paradoksiškai 
nupiešė vienas valdžios narys, 
kurio pavardė neskelbiama. Jis 
pasakė: „Visa visuomenė norėtų 
nuversti valdžią. Ji turi pakanka
mai jėgų tai padaryti, tačiau, kar

tu, negali valdžios nuversti". 
„Solidarumo" vadai aiškina 

valdžios sutikimą su unijos rei
kalavimais tuo, kad komunistai 
nesitikėjo, kad „Solidarumas" 
taip ilgai išsilaikys. Jam buvo 
pažadėta, pasirašytos įvairios re
formos, nes valdžia nesitikėjo, 
kad reikės tų pažadų laikytis, pa
sakė unijos veikėjas. Bogdan Lis. 

Šalia įvairių unijų egzistavimą 
liečiančių pažadų, „Solidaru
mas" laimėjo trumpesnę darbo 
savaitę. Lenkijos ūkininkai lai
mėjo „Kaimo Solidarumą", stu
dentai laimėjo teisę steigti ne
priklausomas draugijas. Siekiant 
karjeros, jiems nebereikia pri
klausyti komjaunimui. Daug uni
versitetų profesorių, kurie anks
čiau buvo valdžios pašalinti, vėl 
dirba universitetuose. Lenkijos 
seimas gavo daugiau nepriklau
somybės ir pradėjo veikti lyg de
mokratinių šalių parlamentai. 
Profesinėse sąjungose vadovybė
se dirba nebūtinai komunistai. 
Knygos, filmai, dramos, kurie 
anksčiau buvo uždrausti, dabar 
pasirodė knygynuose ir teatruo
se. Lenkijos spauda ėmė spaus
dinti rašinius, kurie anksčiau bu
vo draudžiami. Visa Lenkijos gy
venimo atmosfera pasikeitė. 
Klausimas lieka, ar lenkai suge
bės šalia tų „atsinaujinimų" iš
spręsti duonos klausimą. 

Sovietai didina 
naftos gamyba 

Amerikos bedarbiai 
Wash«rtgtafna», — Statisti

kos biuras paskelbė, kad rugpiū
čio mėn. Amerikos bedarbių 
nuošimtis pakilo iki 7.2 nuoš. 
Daugiausia bedarbių buvo Mi-
chigane, po to seka Ohio ir tre
čioje vietoje yra Illinois su 8.4 
nuoš. Bedarbių didžiausią dalį 
sudaro juodieji jaunuoliai. 

— Kalifornijoje penktadienį 
buvo jaučiamas žemės drebėji-

I mas, palietes Los Angeles mie-
i stą. Drebėjimo stiprumas Rich-
| terio lentelėje siekė 5.1. Tai sti-
! t dusias drebėjimas nuo 1971 
m*, ų, kada vasario mėn. Rich-

Į terio skalė rodė 6.4 laipsnių 
sukrėtimą. Jame žuvo 64 žmo
nės. 

mas. Išmesti narį iš Jungtinių 
Tautų, pagal organizacijos sta
tutą, gali tik Saugumo Taryba 
Visi kiti "išmetimai" neturi le-
galinės galios. 

pateikiama informacinės medžią-1 * ***&**> gyventojų daugumai 
gos apie Lietuvą. Ateinančiais me- \ir t o d e l vyriausybės atstovai 

I tais sąjunga „Tikėjimas Antra- Jungtinėse Tautose "nieko ne-
! jame pasaulyje" minės savo įsi- atstovauja 
Į steigimo dešimtmetį. Ta proga J^V delegacija kritikavo šį 
Chur mieste, Šveicarijoj, yra ren
giamas visuotinis sąjungos narių 
suvažiavimas. 

Šveicarų informacijos biulete
nio „Tikėjimas Antrajame Pa
saulyje" žiniomis, Sovietų Sąjun
goje pastaraisiais mėnesiais vėl 

"Solidarumo" seimas 
Gdanskas. — Penktadienį į 

Gdanską suvažiavo Lenkijos 
profesinių sąjungų "Solidaru
mo" skyrių atstovai į pirmąją 
metinę organizacijos konferen
ciją. "Solidarumo" vadai neįlei
do į salę Lenkijos valstybinės 
televizijos ar radijo korespon
dentų, nes derybose su vyriau
sybe nepavyko susitarti dėl ko
munikacijos laiko paskirstymo. 

Afrikos vyriausybė neatstovau- •. k ė ^ ^ J A y a m b a s a d o 8 pa_ 
tarėją George Griffin. Prieš 
tai jis yra buvęs ambasados 
patarėjas Afganistane. Valsty
bės departamentas, pasmerkda-

. . . . .. „ Imas Indijos nutarimą, paskelbė, asamblėjos sprendimą. Spren-; , . . „ .. M ^ Z. -J- i i - < kad atsakydamas jis atmes džiant Namibijos klausimą, yra . _ ... * , • 
būtinas ir P. Afrikos dalyvavi-1 n a ? ° *f^ panašaus laipsnio diplomato paskyrimą, 

— Žuvusio Panamos vado 
Torrijos patarėjas Romulo Be-
thancourt savo atsiminimų kny 
goję rašo, kad prezidentas Ni-
xonas siūlė žuvusiam Torrijos 
vieno mil. dol. kyšį už tai, kad 
jis nekovotų dėl Panamos ka
nalo, tačiau Torrijos atmetęs 
kyšį. 

— Plačiai žinomas žinių pra
nešėjas ir komentatorius David 

— Pietų Afrikoje apie 40 gerai 
ginkluotų juodųjų puolė kaimo 
policijos įstaigą ir nušovė tris 
policininkus. Užpuolikai ginkluo
ti sovietų automatiniais šautu
vais. , 

— Policija ir federaliniai nar- j Brinkley susipyko su NBC žinių 
kotikų agentai East Hamptone, ij skyriaus vadovybe ir paskelbė, 
L.I. suėmė 33 asmenis ir atėmė I kad jis pasitraukia iš darbo. «o-
20 tonų marijuanos, kurios ver- je televizijos stotyje jis 24 me
tė 12 mil. dol. Konfiskuotas ir se-j tus pranešinėjo žinias, ypač ge
nas laivas, gabenęs marijuaną iš rą pasisekimą turėjo jo "Hunt-
Kolumbijos. [ ley-Brinkley Rerort". 

Washingtonas. — Gynybos de
partamento žvalgybos agentūra 
pranešė Kongreso komitetui, kad 
žinios apie Sovietu Sąjungos naf
tos gamybą rodo, jog padėtis ten 
pasikeitė. Neseniai buvo manyta, 
kad naftos produkcija mažėja ir 
greit prasidės sovietų energijos 
krizė. Dabar paaiškėjo, kad, iš
vysčius naujus naftos šaltinius 
Sibire, prie Baženov, sovietų naf- j 
tos gamyba padidės iki 13 mil. 
statinių per dieną. Sovietų Są
junga yra pasaulyje didžiausia 
naftos gamintoja. Po jos eina:; 
Saudi Arabija, Amerika ir, pasku
tiniu metu, — Meksika. 

Vokiečiu teroristai 
Bona. — V. Vokietijos spaudos 

agentūra DPA gavo laišką iš ne
pažįstamų asmenų. Jie pranešė, 
kad amerikiečių aviacijos bazės 
užpuolimą Ramsteine organiza
vo Raudonosios Armijos grupė, 
jos „Sigurd Debus komanda". Si-
gird Debus, 38 m. teroristas, mi-, 
rė Hamburge balandžio 16 po, 
bado streiko. Vokiečių valdžios! 
žiniomis, Raudonoji Armija turi! 
apie 13 narių, kurių policija ne-; 
sugauna. Juos remia apie 550' 
pritarėjų keliuose Vokietijos mies
tuose. 

Izraelyje vyksta 
"ginčai del kaulų" 

Tel Avivas. — Izraelio arche
ologijos draugija.ir Hebrajų uni
versitetas kreipėsi į teismą, pra
šydamas panaikinti švietimo mi-
nisterio Hammer įsakymą sustab
dyti archeologinius kasinėjimus 
vadinamam Dovydo mieste, i 
pietus nuo Jeruzalės. Sentikiai žy
dai protestavo prieš kasinėjimus, 
nes toje vietoje buvusios senos 
žydų kapinės. Policija ne kartą 
jėga išvaikė protestuojančius,ta-
čiau rabinų spaudžiamas švieti
mo ministeris kasinėjimus įsakė 
sustabdyti. Izraelio spauda šį 
konfliktą pavadino „ginčais dėl 
kaulų". 

Kaimynų žodis 
del Salvadoro 

Garakas. — Devynios Pietų 
Amerikos valstybės: Argentina, 
Bolivija, Kolumbija Čilė, Gva
temala, Hondūras, Paragvajus, 
Domininkonų respublika ir Ve-
necuela pasirašė bendrą pareiš
kimą, kuris kritikuoja Prancū
ziją ir Meksiką už kišimąsi į 
Salvadoro vidaus reeikalus. Šis 
pareiškimas sukėlęs kaimyninė
se valstybėse didelį susirūpini
mą. Prancūzija ir [Meksika, 
kaip žinoma, pripažino Salva
dore kariaujančias kairiųjų jė
gas kaip politinę Salvadoro vi
suomenės dalį, su kuria rei
kia derėtis ir skaitytis. Tokie 
pripažinimai tik apsunkina pro

blemą, sakoma P. Amerikos ša
lių pareiškime. 

— Sekmadienio „Sun Times" 
žurnale rašoma apie didžiulę so
vietų žvalgybos įstaigą GRU, ku
ri specializuojasi pramonės šni
pinėjime ir turi pasaulinį tinklą 
ruošti teroristus ir sabotažo 
veiksmy specialistus. Jos veikla 
ypač plati Prancūzijoje. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 8: Svč. Marijos Gi

mimas. Gerutis. Daumantė. 
Rugsėjo 9: Petras Klav., Oza-

na, Vylius. Ramunė. 
Saulė teka 6:30, leidžiasi 7:18 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 75 L, naktį 
60 L 
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SlENO ŠILTINĖS REIKALAI 
Are ri/j vabzdžių lankomų ir 

nelankomų žiedų žiedadulkės, 
bet ir pelėsiai, vabzdžiai, to lai
ko oro teršalai bei kai kuris 
maistas gali sukelti šieno šil
tinę (Hay Fever>. 

M e d i c i n i š k a t i e sa 

Apskaičiuojama, kad šiame 
krašte arti 7-8 milijonai gyven
tojų negaluoja šieno šiltine. Tai 
žiedadulkėms įsijautrinusių 
kūno dalių reakcija. Toks tos li
gos pavadinimas nėra tikslus, 
nes ta liga nieko bendro su šie
nu neturi, o tik su žiedų dul
kelėmis. Vienok tas pavadini
mas įsisenėjo, patogus vartoti, 
todėl ir nekeičiamas. 

Žiedai esti dvejopi: vienus 
lanko vabzdžiai, kiti patys 
apsidulkina — apsivaisina be 
vabzdžių pagalbos. Žiedadul
kės vabzdžių lankomų žiedų 
nesukelia įsijautrinimo, taigi ir 
Šieno šiltinės, nes tokių žiedų 
žiedadulkės lipnios, sunkios, ir 
jų žiedai nedaug turi. Pavienė 
žiedadulkė paprasta akimi ne
matoma. Tik jų masės mato
mos smulkių, geltonos spalvos 
miltelių pavidale. 

Žiedadulkės yra svarbus 
veiksnys augalų apsivaisi-
nime. Augalų gyvenimas pa
laikomas žiedadulkių dėka. Š ie 
no šiltinės atveju, svarbios tik 
tos žiedaldulkės, kurios laikosi 
ore: tokių žiedadulkių žiedai 
v a b z d ž i ų n e l a n k o m i ; jų 
žiedadulkes vėjas išnešioja — 
taip tokie žiedai apvaisinami. 
Šios žiedadulkės sukelia šieno 
šiltinę, nes būdamos lengvos 
laikosi ore dideliais kiekiais il
gą laiką, kol smarkus lietus jas 
žemėn nusodina ir orą išvalo. 

K a s į t a k i n g o š i e n o 
š i l t inės s t i p r u m u i 

rio ir ausų niežulys; gerklės 
skausmas ; laikotarpinis gal
vos skausmas; nuovargis; 
bendras kūno išsekimas; nusi
minimas ; astmatinis kosulys; 
švilpiantis alsavimas; kvapo 
t rūkumas ir retais atvejais o-
dos išbėrimas icontactdermati-
tis). 

Dr. J o n a s A d o m a v i č i u s " S o d y b o s " ambula to r i jo j e m a t u o j a 
krau jospūdį A n t a n u i Kazaič iui . 

N u o t r . M. N a g i o 

Kiek žiedadulkių žmogus 
įkvėps ir kaip stipriai j is bus jų 
paveiktas, priklauso nuo sau
lėtumo, drėgmės, lietaus kie
kio, bei oro temperatūros. Įta
kos turi ir vėjo stiprumas, jo 
kryptis, o taip pat ir šalna. 
Pagaliau, paties žmogaus jaut
rumas ypatingų žiedų dulke
lėms. 

Karštą, sausą dieną žieda
dulkių ore yra daugiau ir žmo
nės sergą šieno šiltine tada jau
čiasi blogiau. Taip pat ir 
vėjuotą dieną ore žiedadulkių 
yra daugiau ir šieno šil
tinės ligoniai serga sunkiau. O 
šiltą ir drėgną dieną šieno šil
tininkai jaučiasi lengviau, nes 
drėgmės apsuptos Žiedadulkės 
tampa sunkesnėmis ir smunka 
žemėn. Geriausiai tokie li-
gonys jaučiasi lietingomis die
nomis, nes tada žiedadulkės lie
taus būna nunešamos žemėn. 

Įsidėmėtina, kad gražūs žie
dai šienligės nesukelia. Bet ir 
čia reikia atsargumo. Jautrus 
tokių žiedų žiedadulkėms žmo
gus, dirbdamas arti jų, gali 
susirgti šienlige. Paprastai gra
žios gėlės ^lankomos vabzdžių) 
nesukelia šieno šiltinės, nes jų 
žiedadulkės ore nesklaido dėl 
savo sunkumo ir lipnumo. 

š i e n o š i l t i nė s 
r e i š k i n i a i 

Šieno šiltinės reiškiniai su
keliami per didelio įsijautrini
mo žiedadulkėms jautraus or
gano. Tų reiškinių st iprumas 
priklauso nuo jautrinamo or
gano pajėgumo įsijautrinti. Žie
dadulkėms jautrų žmogų daž
n iaus ia i v a r g i n a š i tokios 
negerovės: užgulta ir tekanti 
nosis; kartais užeinantis čiau
dulys; ašarojančios, niežtin-
čios ir patinusios akys; gomu-

T r e j o p a š ieno 
š i l t inė 

Šieno šiltinė yra trijų rūšių, 
priklausomai, kuriuo metu žie
dadulkės įkvepiamos: pava
sarį, vasarą ar rudenį. Nežiū
rint, k a d žiedadulkės sukelia 
šieno šiltinės minėtus reiški
nius ( s e a s o n a l vasomotor 
rhinitis), atsimintina, kad šie
no šiltinės pasireiškimus gali 
sukelti: pelėsiai, vabzdžiai, tuo 
laiku ore esą teršalai ir kai ku
ris maistas . 

P a v a s a r i n ė 
š i e n o š i l t inė 

Ankstyboji bei medžių šieno 
šiltinė, kurios negerumai pasi
reiškia astmos bei minėtais šie
no šiltinės simptomais (arba ir 
abiem negerovėm), anksti pa
vasarį — dar kovo mėnesį ir tę
siasi iki gegužės mėnesio pa
baigos. Žydint didiesiems 
medžiams, kaip klevams ir kt. 
Jų žiedadulkės sukelia minėtą 
ankstyvą šieno šiltinę. Arti 10% 
visų šieno Šiltinės atsitikimų 
šiame krašte sukeliama me
džių žiedadulkių. Didieji me
džiai pradeda ankstybąjį šien
ligės la ikotarp į , o medis 
hickory baigia jį. Vaisiniai me
džiai šieno šiltinės nesukelia. 

V a s a r i n ė (arba rožių) š i e n o 
š i l t i n ė prasideda apie gegužės 
mėn. vidurį ir tęsiasi iki liepos 
mėnesio. Anglų kalboje rožių 
Šieno šiltinė tik taip vadina
ma, n e s rožės šieno šiltinės 
nesukelia. Šiame laikotarpyje 
įvairios žolės ima žydėti, na , ži
noma, ir rožės, kurias žmonės 
dažnai apkalt ina jų susirgdini-
mu. Toks apkaltinimas yra ne
teisingas. 

miestas skaito jų žiedadulkių 
kiekius, bet nesirūpina gyven
tojų apsaugojimu nuo susir
gimo; niekas nesirūpina ap
sauga nuo šieno rudeninės 

š i e n l i g ė s 
d i a g n o z a v i m a s 

Šienligės diagnozė lengvai 
nusta toma, kai ligonis patei-

šiltinės - niekas nepašalina k i a medicinišką istoriją, nu-
piktžolių RAGWEED iš žmo- rodančią, kad jis serga šienh-
nių gyvenamos aplinkos. O tai Sės n e g e r u m a i s v i e n t ik 
lengva būtų atlikti, jei tik bent pavasarį , vasarą a r rudenį. 
kiek tikro rūpesčio sergančiai 
šiais parodytų sveikatos reika
lais besirūpinantieji. 

Apsauga yra geriausias kiek
vienos ligos gydymas. O čia 
kaip tik ir nesirūpinama svar
biausiu ligoniui dalyku: jo 
apsauga nuo šieno šiltinės ru
deninės. Piktžolė "ragweed" 
pradeda žydėti apie rugpiūčio 
vidurį ir yra pajėgi šiame lai
kotarpyje sukelti šienlige net 
90% visų ta liga sergančiųjų. 
Tos piktžolės — ragweed yra 
dvejopos: aukšto ūgio ir žemos. 
Jos abi yra pajėgios sukelti 
vasaros pabaigoje ir rudens 
metu šienligės negerumus. Ki
ta žolė: "Goldenrod" yra lanko
ma vabzdžių, bet"ragweed" žo
lei jautrus žmogus gali ir nuo 
tos "goldenrod" gauti šienlige. 

Atsimintina, kad ne kiekvie
n a s suslogavimas b ū n a sukel-. 
t a s žiedadulkių. Kai kuriose šio 
krašto vietose vasa ra i baigian
tis astmą bei šienligės n ė g e 
rūmus (nosies tekėjimą) gal i su
kel t i m u s ė s p a v i r š u t i n i o 
sluoksnio skutenos. T a musė 
vad inama "Caddis fly". Vasa
ros metu a ts i randant i šienlige 
gali būti sukelta grybelio spo
rų. Grybelis (pelėsis) vardu 
"al ternar ia" gali irgi sukelti 
šieno šiltinės negerumus ir su
daryti sunkumą tokią šienlige 
atskirti nuo žiedadulkių sukel
tosios. Tada šienlige komp
likuojasi ir ilgiau užsitęsia va
saros metu. 

Ne tik pelėsiai, bet ir kiti ap
linkoje esą teršalai gal i šien
lige pabloginti. Iš tokių šienli

ge komplikuojančių negerumų 
svarbiausi yra: aplinkoje esą 
erzinantieji nešvarumai, kros
nys, šildymo įtaisai (pirmą kar
tą naudojami rudens metu), pri
sidėjęs uždegimas, sukeltos 
dulkės prie namų, temperatū
ros pasikeit imas, susijaudini
mas ir fizinis nuovargis. Visi 
šienligininkai turėtų tai žinoti 
ir tokių negerumų vengti. 

Žinoma, niekada nebus per 
daug priminti , kad labai svar
bu surinkti iš paciento tikrai g e 
rą medicinišką istoriją. Vien iš 
geros mediciniškos istorijos ga
lima gerai diagnozuoti šieno 
šiltinę. Gal ima net numatyti, 
kokios kilmės žiedadulkės su
kelia šieno šiltinę. Gydytojas iš 
tikslios mediciniškos istorijos 
orientuojasi, kokio stiprumo 
vais tus (allergenus) vartoti 
d i a g n o z a v i m u i . Gydytojas 
žinodamas, kokiais laikotar
piais ligonis suserga ir kokios 
rūšies žiedadulkės paciento ap
linkoje randas i — jis, odos ty
rimus ligoniui darydamas, ga
li parinkti t inkamus vaistus 
(allergenus). Svarbu, kad tir
d a m a s ligonio odos jautrumą 
įvairioms žiedadulkėms, gy
dytojas gerai žinotų mediciniš
ką istoriją — tada jis išvengs 
pavojingų per stiprių tiriamojo 
vaisto dozių 

* * * 

I š v a d a . Svieskimės šieno šil
t inės reikaluose. Dar šiandien 
nupiaukime visas piktžoles sa
voje aplinkoje. Šienlige ser
gan tys venkime laikotarpinio 
žolėms bei medžiams savęs iš
s ta tymo. A n t greitųjų, susir
gus šienlige galima naudoti du 
ka r tus dienoje po kapsulę vais
to O r n a d e . Daugiau apie šien
ligės reikalus kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . New York 
Sta te Jou rna l of Medicine, Au-
gust 1981. 

PROTESTUOKIME PRIEŠ SOVIETU MELĄ 
S o v i e t ų k o m u n i s t i n i s 

režimas išsilaiko naudojant 
melagingą propagandą, tero
rą, karinę jėgą, deportacijas ir 
žudynes. Sovietų Sąjunga, 
užgrobdama Lietuvą ir kitus 
Pabal t i jo k r a š t u s , norėjo 
pateisinti savo brutalų, mela
g i n g ą , kruviną p o l i t i n į 
nusikaltimą, surežisavo vadi
namus liaudies seimo rinki
mus. Rinkimai buvo paskelbti 
1940 m. liepos 14 d., o liepos 21 
d. turėjo susirinkti seimas. 
Prieš seimui susirenkant, 
s o v i e t ų p a s i u n t i n i a i G. 
Dekanozovas bei N. G. 
Pozdnekovas privertė Komu
nistų partiją reikalauti, kad 
bolševikai priimtų Lietuvą į 
Sovietų Sąjungos bloką. Ši 
tragiška komedija buvo suvai
dinta 1940 m. rugpjūčio 3 d., 
kada Lietuva tapo SSSR 
dalimi. Rugpjūčio 25 d. buvo 
sušaukta nepaprastoji liau
dies seimo sesija, kurios metu 
buvo ratifikuota Lietuvos 
konstitucija ir Lietuva tapo 
Sovietų Sąjungos respublika. 
Š i s g ė d i n g a s m e l a s — 
„ s a v a n o r i š k a s " Lietuvos 
įsijungimas į Sovietų Sąjungą 
— yra paskelbtas Sovietų 
enciklopedijoje — „Great So-
viet Encyclopedia" 14 tome, 
570 psl. 

Užkirsti kelią šio politinio 
melo plitimui, turime imtis 
rimtų žygių. Juk enciklopedija 
yra tiesos šaltinis. Joje negali 
būti jokių abejonių dėl aprašo
mo įvykio. Sovietinė enciklo
pedija yra žemos moralės ir 
todėl ji negali būti įsilei
džiama j bet kurį kraštą, juo 
labiau į mokslo įstaigas bei 
visuomenės lėšomis išlai
komas viešas bibliotekas. 

Ne per seniai per radiją 
paskelbtas įvykis, būtent: 
vienas imigrantas, išgyvenęs 

,. , . . , , - i ,. • JAV 7 metus, norėjo gauti JAV 
Marija Kerohene klausosi kultun- J ~T • u 

programos "Sodybos" pažmo- pilietybe. Tačiau jam nebuvo 
duota, nes jis gyveno su mote 

Nuotr. M. Nagio rimi be oficialaus dokumento, 

Šiame laikotarpyje apie 60% 
visų šieno šiltinės atsitikimų 
sukeliamos žolių žiedadulkių. 
Dažniausiai šieno šiltinę sukę 
lia šios žolės: motiejukai (timo-
thy), orchard, red top, sweet 
vernal ir mėlynoji žolė (blue 
grass). Dar tą ligą šiame lai
kotarpyje sukelia žolė English 
plaintain. Apie trečdalis visų 
pacientų, kurie yra jautrūs žo
lių žiedadulkėms, esti jautrūs ir 
minėtai "English plaintain" 
piktžolei. 

Vėlyboj i a r b a 
R a g w e e d s u k e l t a 

š i e n o š i l t inė 

Dažniausiai šieno šiltinę su
kelia žiedadulkės piktžolės, 
vadinamos "ragweed". Ši žolė 
auga visur pakelėse, o Chi-
cagoje, net didelėse gatvėse, jų 
pilna. Niekas jų nenušienauja. 
Niekas nesirūpina tas žoles nu-
piauti, pirm negu jos pasklei
džia savo žiedadulkes. Tada 

kitaip tariant, be vedybų. 
Motyvas toks: žmogus buvo 
laikomas žemos moralės.Jei 
vieno žmogaus nemora lumas 
gali būti kenksmingas valsty
bei ir visuomenei, ta i kokį efek
tą turės nemorali encyklope-
dija? J u k encyklopediją skaito 
m o k s l i n i n k a i , s t u d e n t a i , 
žurnalistai ir plačioji visuo
menė. Tokia melo enciklope
dija turi būti iš imta iš viešųjų 
bibliotekų, iš universitetų kaip 
žalinga politinėje ir visuo
meninėje veikloje. Sovietai 
neįsileidžia spaudos — knygų, 
laikraščių ir enciklopedijų, jei 
jose rašoma teisybė. Jei sovie 
tams kenkia tiesos žodis, tai 
d e m o k r a t i n i a m s k r a š t a m s 
ž a l i n g a s p a u d a , p a r e m t a 
apgaulingu melu. Šį svarbų 
klausimą turėtume iškelti 
viešumon. Šio darbo turi imtis 
mūsų veiksniai, ypač Pabal
tijo vyr. komitetas . Pasi
remdami JAV nepripažinimu 
sovietinės okupacijos Pabal
tijo kraštų, Pabalt i jo suvere
ninių kraštų pasipriešinimu 
bolševikinei invazijai, masinė
mis deportacijomis į sovietijos 
darbo stovyklas sunkiems dar
bams ir mirčiai. Užimtuose 
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kraštuose gyventojams suvar
žytas savos kalbos moky
m a s i s , re l ig i jos papročių 
s u s p e n d a v i m a s , gyventojų 
apiplėšimas — atimta žemė iš 
ūkininkų, gyventojų santau
pos nusavintos . Žodžiu sakant, 
gyventojai palikti be jokių tei
sių. Pal ikta teisė sovietiniam 
melui. Meluoti gali kiek tik 
nori, bet teisybės negali saky
ti. Melas paliekamas sovie
tams . E s a n t tokiai padėčiai, 
„savanor i škas" Pabaltijo kraš
tų įs i jungimas į Sovietų Rusiją 
y r a a b s o l i u t u s soviet inis 
melas. 

Reik ia k re ip t i s į JAV 
Teisingumo departamentą, kad 
jis, pas i remdamas imigraci-
josmaturalizacijos nuostatais, 
išleistų potvarki, kad viešo
sios bibliotekos, universitetai 
išvalytų s avo bibliotekas nuo 
sovietinio melo, kuris priešta
r a u j a J A V demokra t ine i 
krašto dvasiai bei krikščioniš
kai moralei. Turi būti išimti 
ištisi tomai su melo rašiniais, 
arba bent tie straipsniai, kurie 
skleidžia melą. 

A. M. 
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V'didriCiOS prigrfl S:isita:iilM 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Va: KasiSeh rite 10 v ryto ik: I v p.p,. 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va: p;*- 'M, : antrad ketvtrtdd trpeoktad 
3 rf« 7 v p p TIK susitarus 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
644T S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

<r 

nes 
nyje 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yni uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

^ 

Užsakymus rtųati: 
DRAUGAS, kHS We«t 6Srd Stt Chicago, IL 60629 

6132 S Ked/ie Ave Ocapo 
WA 5 2670 aroa 489 444 1 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE AMERICAN BOARI7 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

Ofs 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372 5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai. p i rm . antrad . ketv ir penktad 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St., Chtcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5 1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ^ 6 8 vai vak Treč ir sėst 
uidaryta 

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W«st 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr . trečiad . 
ketvirtad 10v rytoik i6v vakaro 

M - 778-3400 

« 



Degtinės kuru 

ĮŽIEBKIME 
MOKSLO ŽIDINĮ 

PASAULIO KOMUNISTŲ PARTIJOS 

Degtinės butelis — nuo
latinis mūsų gyvenimo pa
lydovas. Be jo neįsivaizduo
j a m o s ne tik ves tuvės , 
šermenys ir krikštynos, bet ir 
visiškai eilinės sekmadienio, 
šeštadienio ar šiokiadienio 
šventės, tiek visuomeninės, 
tiek privatinės. Dažnai be jo 
neapsieina nė kultūriniai ren
giniai, organizacijų susirinki
mai, valdybų posėdžiai. Deg
tinės butelaitis, be to, yra ir 
begalės pavienių žmonių asme
ninio gyvenimo konstanta. Nė
ra turbūt suaugusio asmens, 
niekuomet gyvenime bent sykį 
tokio daikto neįsigijusio; nėra 
tikriausiai ir namų, kuriame jo 
niekada nėra buvę. Taigi t a s 
degtinės butelis š iaip ar taip, 
pagal nusitupėjusius mūsų 
papročius, yra beveik būtina 
kultūringo vaišingumo dalis. 
Kita vertus, jis gali tam tik
romis aplinkybėmis tapti ne 
tik asmeninės, bet ir sociali
nės pražūties įnagiu. Visi ge
rai žinome, į kokias nuosmu
kio bedugnes ga l i ves t i 
nesaikingas alkoholio vartoji
mas . Bet apie tai kiek vėliau. 

Lituanistinės katedros stei
gimas — vienas iš ligšiol gra
žiausių išeivijos užmanymų. 
Kodėl? Ogi todėl, kad jis paro
do, jog lituanistiką — mokslą 
apie savo tautą — vertiname 
tiek, kad norime pa tys jos mo
kytis ir kitus mokyti, ir visa tai 
daryti pačiame aukščiau
siame lygmenyje. Ryždamiesi 
sukurti universitetinę lituanis
tikos katedrą, reiškiame savo 
supratimą, kad lituanistika 
verta ne vien šeštadieninės 
mokyklos, bet ir t ikro universi
teto, kad tai ne vien lietuviško, 
bet ir pasaulinio masto moks
las. Įkūrę ir įtvirtinę gerame 
universitete lituanistikos ka
tedrą, įsirašysime į pasaulio 
kultūros istoriją vieninteliu to
kiu rašalu, kurio neištrina nei 
laikas, nei politinių sąlygų 
pasikeitimai. 

Deja, kaip irgi gerai žinome, 
šito užmojo įgyvendinimas iš 
mūsų pareikalaus nemažo kie
kio lėšų — būtent apie pusę 
milijono dolerių per penkerius 
metus. Iš kurgi tokią sumą su-
krapštysime, nenutraukdami 
lėšų nuo kitų paramos vertų 
lietuviškosios veiklos sričių? 
Šiai problemai išspręsti ir tu
rime šiokį tokį pasiūlymą. 

tas, kuris tokiomis sąlygomis 
vis tiek nesutiktų to butelio 
vertės paaukoti , l aba i nedvi
prasmiškai d ienos švieson iš
vilktų savąjį "kul tūr inių rei
kalų suprat imą". Ki ta vertus, 
tam, kuris bū tų l inkęs kated
rai aukoti, be t to dar nepa
darė, būtų s u t e i k i a m a s galin
g a s p a s k a t i n a n t i s 
argumentas: iš t avęs terei
kalaujama vieno (tik vieno!) 
buteliuko vertė, ir ka t ed ra taps 
realybe! 

Kad vajus pasiektų savo 
tikslą, reikia t a m tikro susi-
organizavimo ir va jaus propa
gavimo. Spaudoje turėtų būti 
energingai ske lb i ama pagrin
dinė vajaus min t i s : kiekvienas 
lietuvių kul tūrą gerbiąs as
muo kasmet a t s i s ako bent vie
no buteliuko l i tuanis t inės ka
tedros labui. (Žinoma, niekam 
nebūtų d r audž i am a ir daugiau 
paaukoti!) Lyg ia g re ta reikėtų 
kelti idėją, k a d i r kiekvieno 
tautiečių subuvimo, kur tik be
plauktų degtinėlė, proga bent 
vieno butelaičio ver tė būtų nu
kreipta į va jaus iždą. Ta i itin 
nesunkiai p a t e n k i n a m a s pra
šymas: sakysim, 20-ties asme
nų grupėje tuo atveju kiek
vienam tektų sumest i tik po 50 
centų. Būtų ne pro šalį ir lie
tuviškose užeigose pas ta tyt i 
aukų dėžes, į ku r i a s kiek
vienas svečias būtų ragina
mas kiekvieno a t s i l ankymo 
proga sumesti ben t po vieno 
gėrimėlio ka iną . Ši ta ip visose 
lietuvių kolonijose sukoncent
ravus pas t angas , beveik neįsi
vaizduojama, kad reikalingoji 
suma nesileistų su te lk iama. O 
net jeigu ir nepavyktų tikslo 
pilnai pasiekti , susidariusį 
skirtumą nebesunkia i galėtų 
padengti Lietuvių fondas , kiti 
fondai ar s tambesnie j i pri
vatūs mecenatai . Beje, vajaus 
sėkmei užtikrinti padėtų ir ati
tinkamai s k a m b u s šūkis, ku
riam sugalvoti būtų gal ima ir 
konkursą paske lb t i . 

Suprast ina ir t a i , kad siūlo
mu vajumi būtų tam tikra 
prasme jung iamas i ir į bendrą 
tautos kovą prieš alkoholio 
piktnaudojimą. Hedonist inės 
socialinio bendrav imo ver
tybės p r i ešpas ta tymas moksli
nei - kultūrinei turėtų apeliuoti 
į kiekvieno intel igento sen
timentus, o min t i s , kad, šiek 
tiek a ts isakius degt inės , bus 
įgalinamas l i tuanis t ikos židi
nio sukūr imas — į kiekvieno 
geriančio taut iečio kilniausius 
jausmus. 

Mūsų pasiūlymo esmė labai 
paprasta: jei kiekvienas uždir
bąs lietuvis kasmet paaukotų 
bent vieno degtinės butelio ver
tę lituanistikos katedros įstei
gimo reikalui, lėšų klausimas 
bematant būtų išrištas. Atli
kime greitą kalkuliaciją. Vie
nas degtinės butelis, sutikime, 
vidutiniškai kainuoja apie 10 
dol. O lietuvių, sugebančių 
kasmet skirti po vieno tokio bu
telio vertę, per visą Šiaurės 
Ameriką tikrai galėtų atsiras
ti bent 10,000. (Juk beveik pu
santro karto tiek susirenka 
į mūsų tautinių šokių ar dainų 
šventes!) Padauginę 10 iš 
10%000, ir gautume 100,000 dol., 
arba pusę milijono dolerių per 
penkerius metus. 

Šis vajus nuo kitų skirtųsi 
tuo, kad jame būtų ne tik šiaip 
sau apeliuojama į tautiečių 
dosnumą, bet ir t a m dosnumui 
paskatinti siūlomas konkretus 
ir aiškus vertybinis palygi
nimas. Ar lituanistikos ka
tedra yra verta kasmet vieno 
degtinės butelio, a r nėra ji to 
verta? Šitaip iškėlus klau
simą, kiekvieno tautiečio ver
tybių skalė pasidaro labai aiš
ki: žinodamas, kad, jei visi 
suaugę Amerikos bei Kanados 
lietuviai kasmet atsisakytų 
vieno degtinės butelio, katedros 
įsteigimas būtų garantuotas, 

P e r s a v o e g z i s t a v i m o 
laikotarpį Maskva visame 
pasaulyje pristeigė daug komu
nis tų partijų, nors nevisos jos 
išliko Maskvos kontrolėje. Kai 
kuriuose kraštuose komunistų 
partijų vardai užmaskuoti ki
t a i s vardais: frontais, susi
vienijimais ir pan., nes ir 
komunis tams komunisto var
d a s nėra malonus. Vienas 
lietuvis komunistas, pavadin
t a s komunistu, pasakė: „Aš ne 
komunis tas , a š p a ž a n g u s ' . Bet 
p a s jį nebuvo jokios pažangos, 
n e s jis nebuvo baigęs nė pra
džios mokyklos. 

Cia pateikiami atskirų konti
nentų krašta i , pažymint apva
liais skaičiais tų kraštų gyven
tojų skaičių, komunistų skaičių 
ir partijos padėtį: partija legali 
a r nelegali. Ta ip pat pažymėta, 
į kurį pasaulinį komunistų 
centrą ta partija orientuojasi: į 
Maskvą (M) a r į Pekingą (P). 

A f r i k a i r 
A r t i m i e j i R y t a i 

Alžyras 19 mil. gyventojų — 
500 komunistų partijos narių. 
Par t i ja uždrausta, orientuo
jas i į Maskvą (M). Egiptas 42 
mil. — 500, uždrausta, (M). 
I r a n a s 39 mil. — 1,500, legali, 
suskilusi į 3 šakas . I rakas 14 
mil. — 2,000, legali, (M). 
Izraelis 4 mil. — 1,500, legali, 
suskilusi į 2 šakas . Morokas 21 
mil. — 3,000, legali, (M). Nige
rija 73 mil. — ?, uždrausta (M). 
P . Afrika 28 mil. — ?, uždraus
t a (M). Sirija 8 mil. — 5,000, 
legali (M). Iš viso t ame konti
nente , nežiūrint nepažymėtų 
kraštų, 17-je valstybių yra 299 
mil. gyventojų — 24,800 komu
nistų. 

A m e r i k a 
Argent ina 28 mil. — 70,000, 

J . V A l C E L l C N A S 
uždrausta, suskilusi j 3 šakas. 
Brazilija 123 mil. — 10,000, 
uždrausta, suskilusi į 4 šakas. 
Kanada 24 mil. — 2,000, lega
li, suskilusi į 3 šakas. Čilė 11 
mil. — 20,000, uždrausta, 
suskilusi į 4 šakas. Kolumbija 
27 mil. — 11,000, legali, suski
lusi į 4 šakas . Kuba 10 mil. — 
4 3 4 , 0 0 0 , v a l d a n t i (M) . 
Domininkonų Respublika 6 
mil. — 1,650, legali, suskilusi į 
13 šakų. Ekvadoras 8 mil. — 
2,000, legali, suskilusi į 2 
šakas. Salvadoras 5 mil. — 
800, legali, suskilusi į 4 šakas. 
Gvatemala 7 mil. — 750, 

— 38 mil., valdanti. Indija 686 
mil. — 100.000, legali, neutra
li. Indonezija 153 mil. 1,000, 
uždrausta, suskilusi į 2 šakas. 
Hong Kong 5 mil. — 2,000, 
legali (P). Japonija 117 mil. — 
440,000, legali, suskilusi į 4 
šakas. Malajai 14 mil. —3,400, 
uždrausta, suskilusi į 2 šakas. 
Mongolija 1.6 mil. — 67,000, 
valdanti (M). Nepalas 15 mil. 
— 6,500, uždrausta, suskilusi į 
3 šakas. N. Zelandija 3 mil. — 
400, legali, suskilusi į 5 šakas. 
Š. Korėja 20 mil. — 2 mil., 
valdanti, neutrali. Pakis tanas 
88 mil. — ?, uždrausta, suski
lusi j 2 šakas. Filipinai 50 mil. 
— 3,000, uždrausta, suskilusi į 
2 šakas. Sri Lanka 15 mil. — uždrausta (M). Haiti 6 mil. • 

350, uždrausta (M). Hondūras 6,000, legali, suskilusi į 6 šakas. 
4 mil. — 1,500, uždrausta, Tailandas 48 mil. — 1,200, 

Dr. Juozas Girnius vieną 
kartą yra t a i p pasakęs : "Įvy
kiai prae ina su laiku ir žmonė
mis, bet kūr in ia i išlieka. Pra
eis dainų šven tės bei koncertai, 
bet išliks sukur tos ios dainos 
bei kiti muzikiniai kūriniai . Iš
blės žurnal is t inės polemikos, 
bet išliks poezijos a r dailės kū
ryba. Bus užmirš t i kongresai, 
bet išliks filosofinės ar moksli
nės studijos. Bus sugriautos 
bažnyčios, sa lės , sveta inės bei 
kiti pas ta ta i , bet dvasios kū
riniai išliks gyvi. Kiek bebūtų 
reikšminga visa, ką veikiame, 
savo galutinio įprasminimo su
lauksime tik iš l iekamos vertės 
kūryboje. Visa eiline, kas
dienine savo veikla gyvename 
tik sau, i še iv iams. O išlie
kamosios vertės kūryba mus 
betarpiškai į jungia visos tau
tos istorijon". 

Universi tet inė l i tuanistikos 
katedra, j ung i an t i mokslinį 
darbą d i rbanč ią profesūrą, 
asistentus ir s tudentus , ir bus 
vienas svarb iaus ių tokios iš
liekamosios vertės kūrybos ži
dinių. Ar nebūtų gražu, jei jam 
įpūstume ugnį s avo neišgertos 
degtinės kuru , kurio tiek daug 
turime ir kur i s š ia ip išdžiūtų be 
jokių gerų pėdsakų? 

M. Dr. 

suskilusi į 3 šakas. Jamaika 2 
mil. — 400, legali, suskilusi į 2 
šakas. Meksika 68 mil. — 
100,000, legali, suskilusi į 2 
šakas. Nikaragva 2 mil. — 
1,200, legali, suskilusi į 4 
šakas. Paragvajus 3 mil. — 
3,500, uždrausta, suskilusi į 5 
šakas. Peru 18 mil. — 3,200, 
legali, suskilusi j 7 šakas. JAV 
224 mil. — 20,000. legali, suski
lusi į 3 šakas . Uragvajus 3 mil. 
— 7,500, uždrausta (M). Vene-
cuela 15 mil. — 4,500, legali, 
suskilusi į 4 šakas. Iš viso 
šiame kontinente, neskaitant 
nepažymėtų kraštų, 27 valsty
bėse yra 608 mil. gyventojų — 
705,825 komunistai. 

Az i ja i r pacif ikas 

Afganistanas 15 mil. — 
50,000, legali (M). Australija 15 
mil. — 2,000, legali, suskilusi į 
3 šakas. Bangiadesh 92 mil. — 
2,500, legali, suskilusi į 11 
šakų. Burma 35 mil. — 3.000, 
uždrausta (P). Kinija 1,034 mil. 

uždrausta (P). Vietnamas 54 
mil. — 1.5 mil., valdanti (M). 
Viso tame rajone, neskaitant 
nepažymėtų kraštų, 22 valsty
bėse yra 2,472 mil. gyventojų 
— 42 mil. komunistų. 

Rytų E u r o p a ir 
Sov ie tų Sąjunga 

Albanija 3 mil. — 100,000, 
valdanti, neutrali. Bulgarija 9 
mil. - 800,000, valdanti (M). 
Čekoslovaki ja 15 mil. — 
15 mil., valdanti (M). R. 
Vokietija 17 mil. — 2 mil., 
valdanti (M). Vengrija 11 mil. 
— 800,000, valdanti (M). Lenki
ja 35 mil. — 3 mil., valdanti 
(M). Rumunija 22 mil. — 3 mil., 
valdanti, neutrali. Sovietų 
Sąjunga 266 mil. — 17 mil., 
valdanti. Jugoslavija 22 mil. — 
2 mil., valdanti, neutrali. Iš 
viso tame rajone 402 mil. 
gyventojų — 30 mil. komu
nistų. 

V a k a r ų E u r o p a 

Austrija 7 mil. — 25,000, 

Svečių dalis Navickų (Andrašiūno dukters ir 
žento) namuose, minint Andrašiunų auksinę ve
dybų sukakti, rugpiūčio 2 d. Iš kairės: M. Lember-

tienė, Pr. Visvydas, D. Mackialienė. pik. J. Andra-
šiūnas, B. Brazdžionis, A. Brazdžionienė, Alė Rūta 
Arbienė; (stovi) — dr. Z. Brinkis, Ed. Arbas, V. 
Andrašiūnienė ir J. Radvenienė. 

legali, suskilusi į 3 šakas. 
Belgija 10 mil. — 9,000, legali, 
suskilusi į 2 šakas . Danija 5 
mil. — 7,700, legali, suskilusi į 4 
šakas. Suomija 5 mil. — 45,000, 
legali, neutrali. Prancūzija 54 
mil. — 600,000, legali, suski
lusi į 3 šakas. Britanija 56 mil. 
— 20,000, legali, suskilusi j 5 
šakas. Graikija 9 mil. — 27,-
000, legali, suskilusi į 3 šakas. 
Airija 3 mil. — 600, legali (M). 
Italija 57 mil. — 1.8 mil. legali, 
suskilusi į 9 šakas . Olandija 14 
mil. — 13,000, legali, suskilusi į 
5 šakas. Norvegija 4 mil. — 
2,500, legali, f i sk i lus i į 2 
šakas. Portugalija 10 mil. — 
165,000, legali, suskilusi į 10 
šakų. Ispanija 38 mil. — 140,-
000, legali, neutral i . Šveica
rija 6 mil. — 5,000, legali, 
suskilusi į 2 šakas . Turkija 46 
mil. — ?, uždrausta, suskilusi j 
5 šakas. V. Vokietija 61 mil. — 
40,000, legali, suskilusi į 5 
šakas. Iš viso tame rajone, 
neskaitant nepažymėtų kraš
tų, 24 valstybėse yra 395 mil. 
gyventojų — 2.9 mil. komunis
tų. Iš čia sužymėtų duomenų, 
pasaulyje yra 4 bil. gyventojų — 
78 mil. komunistų. Cia neįeina 
skaičiai nepažymėtų kraštų. 

K o m u n i s t ų f r o n t o 
o r g a n i z a c i j o s 

Be komunistų partijų, kai ku
riuose kraštuose y ra ir komu
nistinių organizacijų, kurios 
dirba Maskvos naudai . Čia 
pažymėt i tų o rgan izac i jų 
pavadinimai, jų įsteigimo 
metai, jų centrai ir piniginė 
p a r a m a iš M a s k v o s . Tų 
organizac i jų p a v a d i n i m a i 
palikti angliški. 

Afro-Asian People Solidari-
ty Organization, įsteigta 1957 
m. Jo s centras Egipto sosti
nėje, Kairo mieste. Iš Maskvos 
gavo paramos 1.3 mil. dolerių. 
Christian Peace Conference, 
1958 m., Pragoję, 210,000 dole
rių. International Association 
of Democratic Lavvyers, 1946 
m., Brussels, 100,000 dol. 
International Federation of 
Resistance Fighters, 1951 m., 
Vienoje, 125,000 dol. Interna
tional Institute of Peace, 1958 
m., Pragoję, 260,000 dol. 
International Organization of 
Journalists, 1946 m., Pragoję, 
515,000 dol. International 
Radio and TV Organization, 
1946 m.. Pragoję, 50,000 
dolerių. International Union of 
Students, 1946 m., Pragoję, 
905,000 dol. Women's Interna
tional Democratic Federation, 
1945 m., Rytų Berlyne, 390,000 
dol. World Federation of 
Democratic Youth, 1945 m., 
Budapešte, 1.6 mil. dol. World 
Federation of Scientific Works, 
1946 m., Londone, 100,000 dol. 
World Federation of Trade 
Unions, 1945 m., Pragoję, 8.5 
mil. dol. World Peace Council, 
1949 m., Helsinki, 494 mil.dol. 

Iš viso Maskva toms organi
zacijoms išmokėjo 63,445,000 
dolerių. 

Kaip rodo tų komunistinių 
organizacijų įkūrimo metai, jų 
daugelis buvo įkurtos tuojau 
po Antrojo pasaulinio karo ir 
jų veikla nukreipta į laisvąjį 
Vakarų pasaulį. Maskva pas 
save nepripažįsta jokios kitos 
organizacijos, kaip tik komu
nistinės. Vakarų pasaulis pas 
save laiko ir komunistines 
organizacijas, unijas, tarsi 
prisidėdamas prie Vakarų 
pasaulio sunaikinimo. Mask
va vartoja žodį „democratic", 
bet ji nežino, ką tas žodis 
reiškia. 

Iš tų organizacijų gausiausia 
y r a W o r l d F e d e r a t i o n 
of Democratic Youth — 150 
mil. narių. Nariai daugiausia 
g y v e n a komun i s tų va ldo
muose kraštuose. Laisvajame 
pasaulyje jų yra mažos grupe
lės, prisišliejusios prie gyvena
mo krašto komunistų partijos. 

Daugiausia pinigų — apie 50 
mil. dolerių — Maskva sukišo į 
World Peace Council organi
zaciją, kuri labai praskambėjo 
1949-50 metais. Kanadoje tai 
organizacijai vadovavo vienos 
sektos dvasiškis dr. J . Endi-
cott. Bet ta komunistinė 
organizacija pasisekimo netu
rėjo, nes pasaulis pamatė, kad 
Maskva taikos nenori, nes ji 
puola ir okupuoja vieną kraštą 
po kito. 

Keisčiausias reiškinys, kad 
JAV mokslo žmonės ir dabar 
t iki M a s k v o s t e i k i a m a i s 
duomenimis apie rinkimus į 
par lamentą komunistų valdo
muose kraštuose. Maskva skel
bia, kad komunistų valdo
muose kraštuose, perr inkimus, 
į par lamentą 98-99% žmonių 
balsuoja, kai tikrumoje jų 
ba l suo ja gal 5-7% (P .C. 
1981.111.91 p.). Tiesa, į balsa
vimų patalpas gal ateina ir 98-
99 % balsuotojų, bet jie 
nebalsuoja. Gyventojai ateina 
j balsavimo patalpas t am, kad 
gautų atžymėjimą pase, kad 
balsavo. Kas neturi tokio atžy-
mėjimo, patenka į komunistų 
nemalonę, o kartais ir į kalėji
mą. Vienas buvęs komunistas, 
kuris j komunistų partiją buvo 
įstojęs tik dėl geresnio lovio, o 
dabar gyvena Vakaruose, 
pasakė, kad ir j is j komunistų 
parlamentą nebalsavęs: balsa
vimo kortelę subraižęs ir, ją 
sulankstęs, įmetė j balsavimo 
dėžutę. Duoniniai komunistai 
už komunistus nebalsuoja. O 
duoninių komunistų priskai-
toma iki 50%. 

Š i e d u o m e n y s a i š k i a i 
pasauliui parodo komunistų 
veidą. 

Visi žmonės nori gyventi il
gus metus, bet niekas nenori 
būti senas . 
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ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S G L I A U D Ą 

— 0 kaip su senu keliu, su senu veiksmu? 
— Seną kelią palieku, nebegaliu juo eiti. Savo 

noru einu kitu keliu. 
— Tai sofistika, Vincai, — padarė išvadą Girinis. 
— Tai rutinos griovimas, —- nesutiko Vincas. 

Girinis stengėsi giliau suprasti Vinco apsi-
„Štai", svarstė Girinis, „bibliškas skambesys, sprendimą. Tai fanatiškas prisiėmimas vargingo, 

imponuojąs milijonams: Dievas arba Likimas pagaili doktriniško, asketiško buvimo. Tai kvaila! Vincas 
kontinento dėl vieno šventojo, kuris tyras tarp aukoja miražui normalaus gyvenimo būdą. Kur saulė, 
nuodėmių..." fcur greitkelis, kur moterys, kur vynas ir aistros?... 

Ir jam buvo linksma ir išdykėliškai juokinga, kad Šalin, šalin, Vincas renkasi trapią fata-morganą. 
tokiu šventuoju jis galįs paimti Vincą Rikantą. Jis, Girinis gudraujančiai svarstė: 
vienintelis jis, kalba apie abstraktiškas misijas, „Padarysiu Vincą veikalo šventuoju, ir Dievo 
kuriose nėra egoizmo. Prieš porą dar mėnesių jiems ranka sudrebės, kada bus naikinamas nedorėlių, 
teko susitikti ir kalbėtis ant keturių akių, reikšmingu Lorų, Vingrų ir... ir Girinių su Beverly, kontinentas", 
pusbalsiu ir daug sakančiomis pauzėmis. Personažai ryškėjo prošvaistėmis. J i s ėmė proto-

Vincas pradėjo girti universitetą, nes čia skiepi- tipus, didino jų kasdieniškas silpnybes, kibo prie jų 
j a m a s liberalinis klaidų ir duobių pilnas humanizmas įpročių, gyvenimo būdo. supo juos fantastiškomis kimas esąs jo, Girinio, parinkimas paversti Vincą 
— chaosas po humanizmo titulu. Vincas tvirtino, kad buities sąlygomis. Taip susiliesdavo siužeto milžiš- savo romano šventuoju, kuris išgelbės nusmerktą 
šitoks humanizmas sukeliąs reakciją mąstyme, niškumas su siužeto epizodais ir detalėmis. J is vedė žūčiai kontinentą... 
provokuojąs religijos atradimą, skat inąs nepasitikėti juos prie mašinėlės klaviatūros, o tas fiziškas rašymo 
tuo liberaliniu humanizmu. Mąstymas kutena dėmesį būdas jį nervino, vargino, baidė — ir todėl vis perso- — Čia Ipolitas, — jis pasisakė telefonu, paskam-

nažai gyveno kaip šmėklos jo dirginamoje vaiz- binęs Vincui ir jam atsiliepus. — Noriu susitikti su 
duotėje. Kartais jis pajusdavo savyje sukilimą prieš tavimi. A? Kaip? 

švystelėjimai, kad klausytojai atsigaivintų šypsną. 
Po to, po pamaldų, j aunas vikarėlis pietauja prie 
bendro konfratrų stalo. J ie kalbasi apie sportą, apie 
vakarykštį bingo, apie paskiras ryškesniųjų parapie-
čių istorijas. Jie geria kavą. Skaito periodiką. Klebo
nijos sienose jie jaučiasi kaip viduramžių riteriai 
jautėsi savo citadelės sienose. J i e turi ryšį su pasau
liu. Smulkūs žmogeliai juos lanko ir tai dėl savo 
smulkučių reikalų. Jie bendrauja su jais: čia 
pa tar imas , ten linksmas, gerą nuotaiką gaminąs 
žodis. Prie išpažinčių langelio jie kalba Dievo vardu ir 
atleidžia žmonėms jų labai nesudėtingas, jų prisi
imamas nuodėmėles..." 

Girinis samprotavo, kad kiekvienas kunigas esąs 
popiežius miniatiūroje. 

Kada Vincas Rikantas bus kunigas. Girinis 
vadins jį „tėvu Vincu". 

Ir vėl jis smagiai galvojo, kad tikras Vinco pašau-

akcijai, protestui, net religinei misijai. 
Pa radoksas su logiško sprendimo atspalviu: 

dvasiškio misija yra realus a tsakymas į bendrąją šio 
universiteto absoliučiai agnostišką gyvenžiūrą. 
Pašauk imas , rado žodį Vincas. 

— Kodėl vadini pašaukimu? — paklausė Girinis. 
— Jeigu yra pašaukimas, turi būti šaukėjas. 
Pragmast is t inėse ar agnostinėse nuotaikose tai 
skamba absurdu. 

— Metafora, jeigu nori, — atsakė Vincas. — Taip 
buvo mano vaikystėje: motina šaukia pietums „eik, 
skubėk, pietūs an t stalo". Tai pašaukimas. 

J i s svajingai pakartojo: 
— Kelio ar veiksmo nurodymas tai pašaukimas. 

Vingros-Rikanto projektą, tarytum jie būtų išrovę jį iš 
laisvo gyvenimo ir įkalinę jį narve, kur prieš jį plėš
rūs žvėrys — žalsvi jo rašomosios mašinėlės nasrai.. . 

„Ar aš neklystu", svarstė Girinis, „šiam kukliam 

— Laiku skambini. Išvažiuoju knygynan. 
— Tad kaip? 
— Paprastai . Būsiu pas tave už poros valandų. 
Už poros valandų Vincas sėdėjo Girinio bute. 

ir pasimetusiam berniukui, šiam Vincui Rikantui, Nesuvokdamas kodėl. Girinis nudžiugo, kad Vincas 
skirdamas kontinento gelbėtojo rolę? Vincas niekad išvaduosiąs netiktai menamą kontinentą, bet ir jį patį 
nebus herojus. Jeigu įsikuningys, bus parapijos iš visokių galvosūkių. Štai Vincas prieš jo investi-
vikarėlis, rūpestingai parengiąs sekmadienio gaciją. 
pamokslus ir sakąs tuos pamokslus su patetika, 
rankomis mostikuodamas, kilnodamas balso okta
vas, pagaudamas klausovų dėmesį tikroviškų epizodų 
įkišimu į didaktiką. Kartais padės jam humoro 

— Nesu didysis inkvizitorius, — pasakė Girinis, 
— bet pasikalbėti su tavim noriu. 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONUOSE 

Dr. Vinco Kudirkos kuopos šauliai, 
birželio 13 d. "Worcester Center". 

Worccstcr, Mass. 

lietuvių kultūrinės savaites uždaryme 
Nuotr. E. Meilaus, Sr. 

jsjai giedodama atėjo j Kolizie-
į jų, kuriame koncelebruojamos 
į šv. Mišios. Vyriausias koncele-

LIETUVIAI MALDOS DIENOJ brantas vyskupas N. Elko, (su 
Rugpiūčio 30 d, North Ame- J u o koncelebravo 15 kunigų), 

rican Martyrs, Auriesville, N . Vyskupas pasakė ir gana ilgą 
Y., šventovėje įvyko tarptauti-; Pamokslą. Gerai susipažinęs su 
nė maldos diena už kenčiančią P a v e r ^ t u teutu k e n č i ^ č i a Baž-
Bažnyčią. šventės iniciatoriai: I n y č i a i r aviet ine sistema, Ge-
Lietuvos Katalikų bažnyčios re- r a s ^ b ė t o j a s , moka daug kal-
liginė šalpa, kuriai vadovauja b u ; P a m o k s 1 ^ P r a d ėjo lietuvių 
šiam kilniam darbui pasišven- k a l b a " G i e d o J ° * * P a t s A P ^ Š -
tęs kun. K. Pugevičius, Lietu- k i m o Parapijos choras. Dova-
vos vyčiai, ateitininkai ir Tarp- n a s P r i e s toriau* nešė visų da-
tautinė organizacija pavergtai I l i au j anč ių tautų atstovai. Po 
Bažnyčiai šelpti. Iš mūsų kolo-! ^ ^ & i e s m ė "žar i ja , Marija', 
nijos ALRK Moterų sąjungos ' telP ^ a n g a i fr d i d i n & a i &***• 
5-ta kuopa suorganizavo auto- -0 ' 
busą. Organizatorės ALRK 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
STREIKAI IR RAŠINIAI 

Draugo š. m. rugpiūčio 26 d. 
J. Šoliūno redakciniame straips
nyje "Viena geriausių priemo
nių — teisė streikuoti", kalba
ma apie darbininkų priemones, 
siekiant aukštesnio atlyginimo 
ir geresnių darbo sąlygų. J. Šo-
liūnas mini Amerikos oro trans-
portacijos — Solidarumo ir Š. 
Airijos — kalinių bado streikus. 
Toliau rašo : "...visi jie turi vie
ną tikslą — kovą dėl savo tei
sių ir įsitikinimų" (mano pa
braukta. A. J . ) . 

Tikrai, streikai yra legali prie
monė siekti savo tikslų, bet vi
sų paminėtų trijų streikų tiks
lai yra labai skirtingi. Kai oro 
lėktuvų kontrolieriai siekia dar
bo sąlygų pagerinimo ir atly-

, ginimo bei pensijų padidinimo, 
tai airiai siekia politinių tikslų, 
o lenkai ir vieno ir kito. 

Dirbau plieno pramonėje - 26 
metus, globojamas unijų, ir per
gyvenau ne vieną streiką. Nor
maliai streikai tęsdavosi 6-8 sa
vaites, nes bendrovės vadovybė, 
matyt, norėjo nubausti darbi
ninkus ir palikti be uždarbio il
gesnį laiką. Berods, 1967 me
tais plieno darbininkų strei
kas užsitęsė net 119 dienų — 
4 mėnesius, unijos vadovybė 
panorėjo "nosį kišti" į darbi
ninkų priėmimą ir darbų pas
kirstymą. Plieno liejyklų admi-

i nistracija į tokį sandėrį nesilei-
Atsigaivinę, ir paprašę Dievo ' do ir unija turėjo nusileisti. Po 

Moterų centro valdybos pirm. I palaimos pradėjome kelionę at- j to ilgojo streiko unijos nesun-
J. Mack ir Moterų sąjungos 5 ; gal į Worcesterį. Visų nuotai- Į kiai susitarė su bendrovės va-

ka gera. suskambo ir daina. 10 
vai. vak. pasiekėm VVorcesterį. 

PRADEDA MOKSLO MėTUS 

kuopos sekretorė, kuri priklau
so ir Dr. Vinco Kudirkos šau
lių kuopai. Keliautojų didžiau
sią dalį sudarė sąjungietės ir 
šauliai. Visi ankstybą sekma
dienio rytą rinkosi į Šv. Kaži- į lo metus pradeda rugsėjo 12 d., 
miero parapijos bažnyčios au- : šeštadienį, šv. Kazimiero para-
tomobilių pastatymo aikštę. Ry- j pijos mokykloje. Tėvų komite
tas buvo apsiniaukęs ir labai j tas, mokytojos ir Worcesterio 
miglotas. Ne vienam nenoromis ; apylinkės LB valdyba prašo vi-

dovybe ir be streiko sudarė 3 
m. sutartis. Privačių bendruo-
v:ų santykiai su darbininkais 
yra tvarkomi unijų, i r toks pro-

Lituanistinė mokykla moks-1 c e S a s y ra tikslus, nes darbinin
kai nėra pasirašę pasižadėjimo 
nestreikuoti. 

Kitas reikalas yra su lėktu
vų kontrolieriais, kurie yra pa
sižadėję nestreikuoti i r yra val
stybės tarnautojai. Kam reika-kilo mintis, ar padangė išsiblai- ; sus tėvelius turinčius mokykli 

vys, ar lietus lydės mus ne tik nio amžiaus vaikų atvežti juos I lingas parašas, jei j o nepaiso-
kelionėje, bet pasitiks ir nu- minėtą dieną į mokyklą. Pamo- ma? Šiame krašte politikieriai, 

ieškodami populiarumo, dažnai 
užsimerkia prieš neteisėtumus 

važiavusius į šventovę. Kleb. 
kun. A Miciūnas, MIC, atėjo į 
autobusą kar tu pasimelsti ir pa
laiminęs išleido į kelionę. Au
tobusas greitai važiavo per mig
lomis padengtas Naujosios An
glijos vietoves. 10 vai. rytojvių gimtąjį kraštą Lietuvą 

VAKARAS 

Lietuvių Piliečių klubo vaka
rienė su šokiais ruošiama klubo 
patalpose, 57 Vernon Street, 
Worcester, Mass., įvyks spalio 
3l d. (šešt.), 6 vai. vak. Šo
kiams gros "Polga giants". 

laimingai pasiekėme kankinių 
šventovę. Padangė apsiniaukus 
ir tenai, bet šilta. Netrukus ir 
saulutė parodė savo veidą, bet 
pc kurio laiko ir vėl pasislėpė. 
Neįmanoma aprašyti visos šven
tovės ir jos aplinkos grožį. Tik 
tas gali suprasti, kuris nuva
žiuoja. Mūsų autobusas buvo 
pats pirmasis, todėl turėjome 
daug laiko viską pamatyti. Vė
liau atvažiavo daugiau. Atvyko 
ir pats šventės organizatorius 
kun. K. Pugevičius. 

10 vai. ryto buvo kalbamas 
rožančius už pavergtas tautas. 
2val. p. p. kalbėjo iš Anglijos 
atvykęs anglikonų kunigas Mi-
chael Bourdeaux, vadovaująs 
Kenstono kolegijos centrui, ty
rinėjančiam religijos persekio
jimą komunistų kraštuose ir y r a paruošiama lietuviška va-
knygos apie Lietuvą — "Land 
ei Crosses" autorius. 

kos prasidės 9 vaL ryto, o baig
sis 12 vai. Leiskime visi. Nepa
gailėkime savo vaikams galimy- j ir ieško paramos nevisad šva-
bės, jei ne pilnai išmokti, tai Iriomis priemonėmis. 

Miestų darbininkų: mokyto
jų, policininkų, ugniagesių, šiuk
šlių išvežiotoji}, valdininkų bei 

nors daugiau pramokti lietuvių 
kalbą ir pažinti tėvų ar protė-

J . M.j kitų dirbančiųjų santykius tu-
LIET. PILIEČIŲ KLUBO r ė t ų t v a r k y t i n e JU u n i Jos ir 

miesto meras, bet trečiųjų teis
mai — arbitražas. Kaip gali 

atstovavimas. Skyriaus metinis 
susirinkimo ir jame valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimais. 

Šiuos visus Balio 28 skyriaus 
veiklos reikalus, Balfo darbuo-

Skanią lietuvišką vakarienę pa-1 tojai labai rimtai ir draugiškai 
gamins klubo šeimininkė Aldo- svarstė. Nutarė: vajų pradėti 

mokesčių mokėtojams atstovau
ti ne jų rinktas atstovas, bet 
svetimais pinigais besišvaistą 
tokie patys tarnautojai ar pilie
čių rinkti pareigūnai, kaip ir 
darbininkai. Lengva svetimais 
pinigais švaistytis ir būti gera
širdžiais. 

Šiomis dienomis Chiacgos 
miesto policijos pareigūnai įs
teigė savo sąjungą — uniją, bet 
sutartyje su miestu atsisakė 
teisės streikuoti, o ginčus pave
dė spręsti arbitražo būdu. 

Federalinės valdžios pareigū
nai taip pat neturėtų teisės 
streikuoti, o savo santykius 
tvarkyti trečiųjų teisme. 

Reikia skirti privatų sekto
rių, siekiantį didžiausios naudos 
(pelno) u- dažnai nesiskaitantį 
su priemonėmis, nuo valdžios ir 
savivaldybių įstaigų, siekiančių 
visuomenės gerovės ir patar
naujančių visiems piliečiams. 
Yra ne tas pats derėtis su pri
vataus sektoriaus atstovais 
ar su valstybės įstaigomis. Vals 
tybės agentūrų atstovai y ra to
kie pat tarnautojai, kaip ir 
streikuotojai, gauną atlyginimą 
iš tos pačios kišenės — mokes
čių mokėtojų. Gali atsitikti, 
kad valdžios agentūrų atstovai 
nejaus pakankamai atsakomy
bės ir patenkins streikuojančių 
ar besiderančių dirbančiųjų ne
pagrįstus reikalavimus, tikėda
miesi ir patys ateityje gauti ati
tinkamą pakėlimą. 

Darbininkų unijos kaskar t 
įgauna vis stipresnę įtaką. Ame 
rikoje dar neturi lemiamos įta
kos į politinį gyvenimą, nors ši
to neatlaidžiai siekia. Jau da
bar unijų sąjungos pasisako už 
vieną ar kitą kandidatą ir savo 
narius įtaigoja už juos balsuo
ti. Jei unijos nebus pažaboja-
mos, prieis prie to, kad valsty
bių tvarkytojai priklausys nuo 
unijų malonės ir turės, pildyti 
jų reikalavimus. Amerikai to 
pavojaus dar nėra, bet kai ku
riuos Europos kraštuose jau 
šiandieną unijos valstybės tvar
kyme turi didelės įtakos. 

Negalima tylomis praeiti ir 
pro darbininkų a r tarnautojų 
pasižadėjimus ar sudarytas su
tartis. Lėktuvų kontrolierių su
laužymas duoto pasižadėjimo ži
nių agentūrų praeinamas tylo
mis a r labai mažai minimas. 
Šiuo atveju ir J. šoliūnas tą 
faktą nutyli ir nekalba apie jo 
juridinę reikšmę. Jeigu parašai 
nieko nereiškia, ta i kam jie pa
sirašomi?! 

Lyginti lėktuvų kontrolierius, 
siekiančius geresnių darbo są
lygų ir atlyginimų,- su laisvės 
siekiančiais airiais ir lenkais 
yra nesusipratimas. 

A. Juodvalkis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S 

lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMDS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 80629 

SIUNTINIAI į UETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
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V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvaiau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

UbA* WANTEI> VYRAI 

1'ACIiAGE EXPKKSS AGE.VCV 
MAKIJA NOltEIKIENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Laba.i pageidaujamos geroe rūšies 

prek£s. Maistas iš Europos sandelių 
2(108 W. r.tfth St-, Chicago, 111. 6062* 

Tel. 925-2787 

D R A F T S M A N 
TOP PAY 

for experienced DETATLER 
in miscellaneous iron & steel 

stairs. 
A p p 1 y 

1953 N. 15TH AVENUE 
MELUOSE P ARK, ILLINOIS 

TEL. 3 4 5 - 0 0 7 6 

PROGOS — OPPORTUNTHES 

PARDUODAMA TAVERNA 
Biznis ir įrengimai. Patalpa nuomoja
ma sutartimi — "lease". Įsigyvenęs 
biznis. Apylinkėj 67-os ir Western. 

TeL 476-0079 

B E A L E S T A T E 

P A R D A V I M L 1 

FOR SALE — Living and dining rm. 
sets, 25 inch color TV Console, Air 
Conditioner — 10,000 BTU. 

CALL 227-4839 

Sv. Kazimiero kapinėse parduodamos 
vietos dviems atskiriems kapams. 
Skambinti po 5 vai. vak. teL 891-6523 

illllllllilllllliiliililiilllllliiilillllliiiiiii.it 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
HiimiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiitimiimiiiiHuiii 

S 0 P H I E B A R Č U S 
R.ADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos programos iš W D P A 
Lietuvių kaiba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. M A P L E W O O D A VE. 
CHICAGO. 1LL. 60629 

Apsimoka skelbtis dien. ->RAuG£.„ 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbirr. kai*. :>s yra vi

siems prieinamos. 

MISCELLANEOUS 

STATOME NAUJUS PASTATUS 
TAISOME SENUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint 8 4 7 - 7 5 6 4 
po 6-tos valandos vakaro 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

TELEVIZIJOS 
Spa lvo tos ir paprastos . Radijai, 

S tereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir Ta i symas . 

M I G L I K A S T V 
2346 W. 69 S t , tel. 776.1486 
iiiilillilliiillllimililNiiiiiiiimiiuuuuiii 

na Šimakauskienė. Kaina as
meniui šeši su puse dol. Wor-
cesterio ir apylinkių 
maloniai kviečiami. 

3 vai. buvo einami Kryžiaus 
Keliai už persekiojamą Bažny
čią. Vadovavo kun. K. Pugevi
čius. Maldos buvo skaitomos iš L ^ r n O T l L 111 
Sibire parašytos lietuvaičių mal- ? 

daknygės — sutrumpinti teks- RUOŠIASI AITKŲ VAJUI 
tai. Prie kiekvienos stoties — 
skirtinga inteneja. Giedojo i ^ m o n t ° B a l f ° 28 skyriaus 
Apreiškimo parapijos choras v a l d > ' b a * TĘįfį' k o m i s i j a 

iš Brooklyn, N. Y. I ̂ SPiūcio 2 6 d-- b u v o smisirin-
! kusios Misiulių namuose pasi

tarti skyriaus veiklos reikalais. 
Dalyvavo: pirm. Domas Misiulis, 
vicepirm. Birutė Navickienė, 

sekmadieni, spalio mėn. 18 d. 
šv. Misoimis, nuolatinėje, mū-

lietuviai'. su visų žinomoje bažnyčioje, 
12:45 vai. p. p . Tuoj po šv. Mi
šių, ten pat valgyklos kamba
ryje pasivaišinimas ir metinis 
Balfo 28 skyriaus susirinki
mas, čia bus veiklos praneši
mai, atstovo į seimą ir naujos 
valdybos bei revizijos komisijos 

-'•••r.«. Vasaros metu buvo : r m k i m a i " . S ^ ™ k f f » neuž-
padaryta pertrauka, bet po Dar t r u k s * * n e s ***?? * re' 

vizijos komisijai kandidatai jau 
atsiklausti dėl kandidatavimo 

PRADĖS VEIKTI 

UŽKANDINE 

Lietuvių Piliečių klube kiek
vieną penktadienį, 5 vai. vak 

bo šventės klubo užkandinė ir 
vėl pradės veikti. 

Antanas Bus manas 

'Hiiimmiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiimimiii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas SeStadlenĮ 15 WEVD Stotie* 
New Torke nuo S iki 9 vai. vakaro 
97.9 meg. FM 

Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drivs 

VVatchung. N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 

'Kmiiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiii 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose l ie tuviškuose namuose 
turėtų būti l ietuviška vė l iava . Nė
ra v i e tos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti , bet ga l ima la ikyt i ma
žą ve l iavukę ant r a š o m o j o stalo . 
Gal ima ir n e t padaryti g r a ž i ą kom
binaciją s u Amerikos ve l iavukę . 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyt i t o k i a s ma
žas vė l iavukes , kad L i e t u v o s vėlia
va p levėsuotų jūsų i-amuose. 

Tokios vė l iavos ka inuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et . mokesč io 
ir 5 0 et. už persiuntimą, jei gy
venate Ulinois va l s tybė je ) . Užsa
k y m u s s iųskite sekančiai: 

D R A U G A S , 4545 W. 6 3 r d St. . 

Chicago, I L 60629 

tMiiihiiHiriHitmiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiH 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
• IIHIIllllllilllIlIiiiHiiiuuuUtUIIUlllilUIM 

"M'OV I N G " 
S E R f i N A S perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
k i tus daiktus . Ir i š toli mies to lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef . — W A 5-S06S 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

Malonu bus praleisti vasaras Ir žie
mos savaitgalius 4-rių miegamų, pa
šiau U rastų name. Michiana, Michi-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų šei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. saiionas atsidaro į 1 9 x 9 pėdų 
denį. Pušinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys, 
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro šį namą pilnai vertą jo $115,000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Real 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3100 Lake Shore Drive 

Michigan ( i ty , Iad. 46360 
TEL. 219—872-1432 

Savininkas parduoda S'/i kambarių 
"rancir namą. 3 miegami. Poilsio 
kamb. Garažas, šoninis įvaž. Centr. oro 
vėsinimas. Mažiau $65,000. St. Bedė 
parapijoje. Skambint: 

582-4205 arba 776-7707 

Arti 73-cios Ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 99-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mur. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gerų namų 
investavimui. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS KEALTY 
2951 Wart 63rf Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

56-os ir Kostner apylinkėje 
savininkas parduoda . 3—4 miegamų 
mūr. namą. Pilnas rūsys. Centrinis 
oro vėsinimas. Garažas. Tuojau gali
ma užimti. Prieinama kaina. 

TeL 582-5792 arba 585-3129 

Kiekv-enoe dalyvaujančios tau 
tos atstovai nešė medini kryžių, 
prie kurio buvo prisegtas tau
tą atstovaujantis vardas. Mo
terys, kurios nešė, dėvėjo tau
tiniais drabužiais. Dalyvavo 
daup kunigų, seselių vienuolių 
ir mima žmonių. Užbaigus Kr. 
Kelius, ten pat ant kalnelio, 
Kristaus Kryžiaus papėdėj, prie 
įrengto altoriaus, buvo suteik-

ir yra davę savo sutikimą. Su
sirinkime tik teks už juos bal-, 
suoti. Susirinkime bus galima 
siūlyti ir kitus kandidatus. Tar
tasi jvairais organizaciniais rei
kalais. 

Užbaigus pasitarimus, ponai 
Misiuliai pavaidino kava ir ska
numynais. 

GIMNAZIJAI REIKALINGI 
MOKYTOJAI 

Lemonto, vietinei gimnazijai 
sekret. Ona Abromaitienė, ižd I (Lemont Towship High School) 
Janina Iieponienė, narė Ada Mi- Į reikalingi mokytojai, taip skel-
siulienė, talkininkas Stasys Dar-
žinskas, revizijos komisijos 
pirm. Jonas Puleikis, narė Te
resė Alenskienė ir Balfo direk
torė Faustina Mackevičienė. 

Tartasi vajaus pravedimu. 

bia vietos savaitraštis. Susido
mėję mokytojai, prašomi infor
macijomis kreiptis pas gimnazi
jos direktorių, jo įstaigoje arba 
paskambinant telefonu (312) 
257-5838, t a rp 9 vai. ryto ir 3 

tas Palaiminimas Švenčiausiu Spalio 24-25 d. Detroite įvyks- vai. po pietų. 
Sakramentu. Po to visa proce- tančiame seime, mūsų skyriaus Andriui Laukaitis 

į iiiiiiiiMiitiiitmi-!imitiiiiiiHiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiitniii!iHifniiitiiiHiiiitiiiitiimiiii_ 
I PUTK1 DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS \ 

| SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
| A N T R A L A I D A : 

| - I l l e l d s - į 
s Mecenatą* — PreL Juozas Karam* 

s Naujasis Testamentas yra pratlSko formato. iriStas kietais virie- j 
s litis. Vertimas padarytas gnti* lietuvių kalba Mecenato dėka laid* j 
s parduodama prieinama kaina. 

I Gaunama "DRAUGO** knygyne 

5 Kaina — $8.00 j 

s niinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui 
Z (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
- i 
= Gera proga visiems įsigyti Naująj) Testamentą. Siuskite užsakymus: 

D R A U G A S 
4845 Watt 63rd Strtaf 
Chicago, Illinois 60629 j 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTAHY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
"•iimrrmnmniiniiiiifiiiiuiniiiiiimiiii 

iiiiiiiimnimimiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Narnų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

Surinko Vlada* Vijeflda 

"Nors tebūdamas tik k tor i jo s 
mėgė jas ėmiausi š ios vaizdų kny
g o s sudarymo, t ikėdamas, kad tu
riu g e r e s n e s są lygas ją išleisti , ne
g u kiti" — taip r a š o k n y g o s iva-
doje V l a d a s Vijeikis. 

K n y g a didelio formato, 5 4 8 pusi. 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 19T9 m. 
Kaina s u persiuntimu $16.95. 

U i s a k y m u s s ius t i : 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W. «8rd 9u 

Cblcago, DL. 60629 

Dltnois gyventoja i dar prideda 
9 0 et. vals t i jos mokesčio. 

miiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

D Ė M E S I O 

10% — 20% — 30% plgian mokealt 
u i npdrandą ano iignlea ir autome-
Idllo pus mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081 o West 95th Street 

Telef. 6 A 4-8654 

fiimmmiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiminmiiiii 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW EUGJJUID 
By 

Willlam Wolkovich-VaJkaviaus 

-ne Ldfe, Strugglea and Tragic 
death of Kev. Joseph tebris* 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $&85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, kStf W. €Srd SU 
Chicago, Itt. 606t9 
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Remlrite tuos biznierius, ku 

»ie akelbiairi dien "Drausjp" 

SKKLBKITI8 "DRAUGV 

FELIKSAS BREDCKRIS 

SKAMBANTIS UIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaude Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.46. 

Uisakymus 
adresu. 

siųsti -DRAUGO" 

http://illllllllilllllliiliililiilllllliiilillllliiiiiii.it


Dėl knygų apžvalgų 
JURGIS GLIAUDĄ 

Knygos apžvalga vadiname 
knygos įvertinimą, knygos re
cenziją periodikoje, kad ir kaip 
trumpą ji būtu, kad ir per kelis 
numerius ištįstų. 

Knygų apžvalga periodikoje 
panaši į trikampį. Viena krašti
nių sankryža susiliečia su ap
žvelgiamos knygos autoriumi. 
Kitas kampo smaigalis duria į 
skaitytoją. Trečias kampas atsi
remia į knygos leidyklą. 

Skaitytojas, kuris tingia akimi 
skaito apžvalgą, yra arba būsi
mas tos knygos skaitytojas, arba 
ją perskaitęs ir nuomonę apie tai 
jau sudaręs. Todėl efektyviausiai 
recenzija liečia knygos leidyklą. 
Knygų apžvalga mūsų periodi
koje yra ir tos knygos reklami
nis skelbimas. Juk mūsų periodi
koje apie naujai pasirodančias 
knygas skelbimų bemaž nėra. 

Atsiliepdamas leidyklos provoka 
cijai "paminėti ir parecenzuoti", 
recenzantas skuba derinti savo 

Apkaltintas už Thailando karaliaus 

išniekinimą II » v 

prikišti, kad pas mane rado svai
galu. Aš negalėjau rizikuoti, nes 
už 10 gr- svaigalų Tailande pri
teisia 33 metus kalėti. Kad Tai
lande už svaigalus baisiai, net iki 
gyvos galvos nuteisia ir kalėji
muose kankina, yra viešai žino
ma, bet karaliaus "išniekinimas'" 
buvo man naujiena. 

Aš savo patyrimą galiu aiškin
ti tailandiečių neapykanta rodo-

Pilypą Joos, iš Melės, Belgijo-1 gaudavome dukart tą patį valgį 
je išgelbėjo, kai Belgijos kara l iš - ;— vieną lėkštę ryžiu su raudo-
ka pora gegužės mėn- oficialiai! nais burokėliais. Buvo biauru: tik 

klaviatūrą pagal savo kamerto-, aplankė Tailandą. Jei to vizito \ vienas vandens bakas iš kurio visi 
ną. Tai yra gavimas progos, atsi-1 nebūtų buvę, tai Pilypas Joos tik- j kaliniai turėjome gerti ir praus-
tiktinumas — juk papuola gi po Į riausiai dar šiandien sėdėty uždą- i tis- Tenka dar pridurti, kad tu-l m a užsieniečiams- Turistai ten 
ranka ši, ne kita knyga. Tuo tar- j rytas kalėjime Bangkoke už Tai- Į ristai, kurie aplanko Tailandą, į pravardžiuojami "farang", tai 
pu menas nestovi ant atsitikti-; lando karaliaus "išniekinimą". Į neturi būti įskiepyti nuo choleros 
numo, ant progos. Todėl, į Pilypas Joos pavadino tai "Keista ! ir šiltinės, bet kas patenka į ka-
nors nedrąsu, bet įmanoma ju- ir juokinga", kad tailandie-! Įėjimą, gauna injekciias ir taip su 
dinti šią temą irgi .pripuolamai j čiai kino teatre visi atsistojo, kai į viena ir ta pačia adata badomi 
pagavus progą! | filme pasirodė karaliaus Phoumi- \ visi kaliniai, sustoję į eilę". 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

Visa paslaptis prailginti savo Gerasai visko reikalauja iš sa-
g>vrenimą yra jo nesutrumpinti-

Feuhtersleben 
vęs, blogasai — iš kity. 

King-dse 

Šiomis dienomis amerikiečių j bol atvaizdas- Į tuos du žodžius '• 
knygų apžvalgininkas Robert j vietinė policija žiūrėjo kaip į sa-• 
Kirsch, kuris ketvirtį šimtmečio j vo karaliaus įžeidimą, ir Pilypas 
veda "The Los Angeles Times" j Joos nuo geg. 4 d. iki 25 d. išsė-; 
savaitgalio laidoje knygų apžval- j dėjo kalėjime ir, tik Belgijos am- i 
gos skyrių, išleido knygų apžval- \ basadai protestuojant, buvo pa-
gų pasauliui įsidėmėtiną knygą leistas iš kalėjimo, įnešus 200,000 
"Lives, VVorks —Transforma-1 franky (5000 dol-) užstatą. 
tions: A.Quarter Century of Book 
Reviews and Essays". 

Tas sąžiningai ilgas knygos 

Pilypas Joos pasakoja: "Pirma-

Kad aš gegužės 25 dieną sumo
kėjęs užstatą, buvau paleistas iš 
kalėjimo, tenka dėkoti ambasadai 
ir atsitiktinumui, kad karalius 
Boudevvijn tuo laiku lankė Tai
landą. Buvo pareikalauta 200.000 
f ranky užstato, ir ambasada pa
tarė jį tuoj įnešti, nes už savaitės 
užstatą gali padvigubinti. Mano 

taikoma svetimšaliui, panašiai, 
kaip meksikiečiai pravardžiuoja 
amerikiečius "gringo". Tačiau dėl 
tokios neapykantos tenka stebė
tis, nes Tailandas, kiek galėda
mas, stengiasi imituoti Vakarus 
ir turizmas Tailandui yra trečias 
pajamy šaltinis". 

Naujos knygos pasirodymas tar- j pavadinimas ir nusako knygos tu
si laikomas nereikšmingiausiu j rinį. Su pavyzdingu atvirumu, 
kultūrinio gyvenimo reiškiniu. Į ryškiai ir pozityviai Robert 
Todėl reklamos trimitų nė pajų- į Kirsch stengiasi atrasti atsaky-
dinti nereikia. Pavarčius mūsų j mus į tas slidžias dilemas, kurios 
periodikos šūsnis, matyti, kad tik | iškilo šio rašinio pradžioj. Ro

bert Kirsch nenori recenzijoje 
būti teisėju, smerkėju ar moky
toju. Tai yra vertinimo mėgėjiš-

dienį vakare gegužės 3 d. manoį laimė, kad tėvai turėjo tiek pini-
draugė ir aš sėdėjome restorane gy. AŠ buvau paleistas, bet negrą-
Bangkoke, kur papasakojau prie 
stalo sėdėjusiai vokiečių porai, ką 
mes praeitą vakarą pamatėme ki
no teatre, būtent: ekrane pasi
rodžius karaliaus paveikslui, kiek
vienas tuoj pašoko nuo kėdės ir 
pagarbiai atsistojo. Aš pasakiau, 
kad tai mums pasirodė "keista ir 
juokinga" — tai žodžiai kuriuos 

kūmo žymė, tai savo pareigos ne- j ištariau. Prie kito stalelio sėdė-
suvokimas. R. Kirsch rašo: j jęs tailandietis tai išgirdo ir pra-

"Iš tikro gi mano darbo esmė j nešė policijai. Kai aš vidurnaktį n e g a lė jau išvykti, nes buvau pa-
aptarnauti skaitytoją, eilinį skai- i išėjau iš restorano, buvau polici- iei stas pagal užstatą ir turėjau 
tytoją, inteligentišką, įžvalgy, I jos sulaikytas ir nuvestas į jų biu- laukti teismo. Tačiau birželio 1 d. 
dažniau aktyvų kaip pasyvų. Ma- j rą.Tenka pasakyti, kai ten, nie- m a n pavyko nesulaikytam sėsti į 
no tikslas pavaizduoti knygą vi-" kas nekalba angliškai, bet "keis- lėktuvą, 
sapusiškai, netgi kur galima j ta ir juokinga" pakako mane ap- ' - . . . « . 

autoriaus žodžiais.! kaltinti. I Per tą savaitę, kai buvau pa-
: leistas ir išvykau, ambasada pa-

Mano draugė apie tai tuoj pra- t a r e n akvoti įvairiuose viešbu-

koncertai ir dailės parodos in
tensyviai savo skelbimais ragina 
pilietį tai pastebėti, tuo susido
mėti. Apie knygas tas pat pilie
tis sužino iš kuklių rubrikų "at
siųsta paminėti" ir iš retai iššo
kusios tarp visokių aktualijų kny
gos recenzijos. 

Tad knygos apžvalga pas mus 
turi grynai utilitaristinę reikš
mę Tai knygos reklamą. Vieno
dą reklaminį stimulą tu r i teigia- I nuosavais 
mos ir neigiamos apžvalgos. Tad \ Knygų įvertinimas yra aukštojo 
iš to, reklaminio, taško netenka j kultūrinio žurnalizmo forma. O 
kalbėti apie knygos apžvalgos i neretai ir aukščiau. Pirmas įsipa-
prigimtį. Gerai, kad norintieji a-1 reigojimas apžvalgoje ir literatu-

. , _ J* 1 . _JĘ i . . . - 1 1 j p n . i i w ^ i a m a i i i a i i u i / y i a A£ 

p,e knygą rašyti pajudina užbur-! rimame kriticizme yra tikslus , ^ ^ ^ k a d 
tą jos nutylėjimo stagnaciją. \ veikalo aprašymas ir kontekstas . ' 
Knygų apžvalgos pasaulis domi- Į R. Kirsch toliau dėsto: "Kny-
na kitais jos aspektais; jis domina \ gos apžvalga negali būti tikslus 
kaip pats savyje kūrybinis aktas, j įvertinimas. Lieka klaidų ir nuo-
kaip išsisakymo žanras, kaip ap- Į krypų pavojus. Tai gali būti ap
žvalgininko atsiskleidimas ir sa- j mažinta, jeigu apžvalgininkas 
vo talento ekspozicija. Recenzavi-1 deklaruotų savo poreikius. Aš 

žiūriu į tai kaip į svarbiausią 
etikos kanoną knygų apžvalgose, 
kaip tik to labai dažnai nepaiso-
ma.Apžvalgininkas, kuris naudo
ja teisėjišką arba oficiozo stilių, 
kai iš tikro jis tik pažįsta ar ne
apkenčia, pavydi ar adoruoja ra
šytoją — gal būt jo gerą bičiulį, 
jo kolegą, bendramokslį, netgi 
svainį —yra veidmainys, netgi 

žino man paso- Tailando advoka
tas, kurį man parūpino ambasa
da, paprašė 40,000 f ranky (1000 
dol.) honoraro ir pasakė, kad už 
100,000 frankų jis pa n parūpins 
man falsifikuotą pasą ir galėsiu 
išvykti į Maleziją. Tuo metu at
vyko mūsų karalius ir ta proga 
grąžino man pasą, nes kitaip šis 
įvykis būty viešai iškeltas per ka
raliaus vizitą. Aš gavau pasą, bet 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PIOT
RO monografija, kuri yra didelio 

nešė Belgijos ambasadai ir aš iš- £įUOse, nes kitaip galiu sulaukti \ formato ir talpina 28 spalvotas re-
girdau, kad tik po 84 dieny bus policijos kratos ir tada ji gali man i produkcijas. Kartu ir XX amžiau* 
sprendžiama mano byla i r daug "' *J " " V * ' H ^ K V r " ^ s e r s^ t . r ^ 27 co. 

mane 
i paleisty. Geriausiai, aš turiu pri
sipažinti kaltu, nes jei kaltu ne- , 
DrisiDažinsiu bausmė man bus! F R E E C O K E W l t h m e d , U m - g\<°\ i Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
S S ^ J S T S ^ : T 3 ^ f ^ A1S° ^ " * StUffCd I * • Chicago, IL. IlUnoiaus gyventa, 

CLUB ROMA 

Madona. Kaina su persiuntimu 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

mas gali būti menas, artėti į per-
fekciją, netgi priversti gerbti kū
rybinę jo galią. Toks gali būt- re-
cenzavimas jos sąsajoje su auto
riumi ir skaitytoju. 

Kiekvieno kūrybinio nuoveikio 
viešame vertinime glūdi savotiš
kas arogancijos momentas: ar tai 
yra adoracija, ar neutralumas, ar 
ikonoklastinė ataka, nes viešas 
vertinimas visad yra grovimasis su i B blogiau." 
savo vėliavomis į visad atvirą bet Autorius R 
kuriai invazijai autoriaus terito
riją. Kada šimtai, o gal ir tūks-1 kritikais, kurie meta skaitytojui į 
tančiai, jau suformavo savo in-1 akis olimpinę savivertės frazę: 
tymią, asmenišką nuomonę apie j "Aš žinau, kas man patinka!'" 

Kirsch nesutinka 
su tais pasitikinčiais, išdidžiais 

aiškino Tailande ambasada. 
Po septyniy dieny buvau per- j 

keltas į centrinį kalėjimą, kur še- \ 
šiolika kalinių buvo laikomi 5 x! 
5 metry patalpoje ir ir per dieną'I 

4088 S. Archer TeL 254-4243 
i prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

reiškinį, vertintojas savo viešu 
solo ketina įpiršti savo solo nuo
monę. 

Neretai toks vertintojo reiški
masis, kaip rodo gyvenimo patir
tis, yra kalifo valandai triumfas. 
Daug literatūros šedevrų buvo 
savo bendralaikių durtuvais ba
dyti. Kinta kartos ir jų aistros, o 
veikalas, jeigu šio to vertas, per
gyvena kartas. Apie tai byloja ne 
tiktai literatūros istorija, bet ir 
istoriniai anekdotai. Rusuose, Pi-
sarevas vadino Levą Tolstojų "a-
ficierium", kuris vaidina rašyto
ją... O šiemet jo, kaip rašytojo, 
150 metų gimimo sukaktį pla

čiausiai mini visas kultūringasis 
pasaulis. 

Ir visa tai nutinka todėl, kad 
vertintojas neįsisąmonino verti
nimo atsakomybės, aukštos savo 
misijos, suklupo prie kupsto. Tad 
vertintojo santykis su autoriumi 
bemaž visad išsivysto autoriaus 
skeptiško žvilgsnio ženkle. Li
teratūros istorija neturi gal pa
vyzdžių, kada' autorius pradėtų 
"mokytis" rašymo pagal recen
zentų priekaištus. Tai įmanoma 
tiktai ten, kur diktatūrinė val
džia, vertintojo lūpomis mo
ko autorius... 

įdomiausias yra vertintojo 
santykis per recenziją su skaity
toju. Čia pasikartoja ir vėl aro
gancijos pradas, nežiūrint ar re
cenzija yra pavydėtinai intelek
tuali, ar apgailėtinai sekli, ar e 

Kukliai, santūriai vertindamas 
knygos apžvalgininko darbą, Ro
bert Kirsch pasitiki, visų pir
ma, pačiu skaitytoju. 

"Aš. tikiu, kad pasąmonės 
mąstymas, pastebi autorius, gali 
ir tikrai turi svarbų vaidmenį, at-
aidėdamas į skaitymo patyrimą". 

Ir jis atvirai prisipažįsta, kad 
"šios idėjos ne iš karto atsirado 
mano galvoj, kai prieš 25-rius 
metus ėmiausi šio darbo. Aš pri
valėjau visa tai atjungti nuo ag
ronomijos ir seklumo..." 

Recenzuojama tik knygų at
ranka. Tai yra įvadas į vertinimo 
perfekciją. Robert Kirsch sako: 
"daugiausia aš skaitau knygas, 
kurios teikia man malonumą, iš
šūkį, tenkina mano smalsumą, 
talkina man išsijungti iš kasdie
nybės rutinos, nutvieksta kai ku
rias problemas arba suteikia pra
mogų". 

Jis prisipažįsta, kad niekad ne
reikia skubėti su sprendimu, bent 
trejetą savaičių, knygą perskai
čius, laukti minčių ir aptarimy 
sankaupos.Bet recenzijai nusta
tytas laikas — terminas priver
čia baigti recenziją, nepapildinė-
ti jos begaliniai, nekeitinėti jos 
laikui bėgant. 

Mūsų apyvokoje yra sąly
gų kelti knygų apžvalgos meną. 
Šiomis sąlygoms kenkia lyg ir ku
riozas: polemikos įtraukimas t 
netgi eilinę recenziją. Neretai 
tuščių superliatyvų arba agresy-

šiaip apdairią recenziją iš beveik { 
įmanomo profesionalizmo linf-! 
jos. Išdidus teisėjavimas, ledinis • 
oficioziškumas, tvirtina R. i 
Kirsch, yra klastingiausi recen- Į 
žento talkininkai. Jie pasmau
gia recenzentą net jo tvirtovėje. 

Knygų recenzavimas yra kūry
binio darbo sfera, kurioje recen
zentas jieško pripažinimo. Skai
tytojas, išmanus ir inteligentiš
kas, reiklus ne tiktai knygos au
toriui, bet tolygiai ir knygos ver
tintojui. 

liokvencinis tuščiažodžiavimas, vios dementacijos bangos išmuša 

tiiiiimiiimiiimininnmmiiiiiimimini 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ apraSoma dr. J. VattnortM. Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologine, ji del Į.K> 
mių vietovių aprašymo (r dėl io« 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaitytl kiekvienam lietuviui, bes' 
dominčiam Lietuvos Istorija ar vie 
.oveirds. Knyga didelio- formato, 44f 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiimiimii 

miimiiiiimiiimiiiimiimimiiiiiiiimm 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlc programa 

Naujoj Anglijoj iŠ 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 Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis J Baltic Flo 
rlsts — gėlių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuvilku. kny. 
m 
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D E 
A. f A. 

A D O L F A S ANDRULIS 
Mano mylimas vyras mirė š. m. liepos mėn. 3 d. Daytona Beach. 

Floridoje. 
Nuoširdžiai dėkoju: 

Daytona Beach ir apylinkių lietuvių kolonijos lietuviams už da
lyvavimą še'rmenyse ir tarusiems velioniui paskutinį sudie; 
Klubo valdybos pirmininkui Žemaičiui, šios lietuvių kolonijos 
vienam iš organizatorių Antanui Kašubai ir Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Daytona skyriaus pirmininkui Vytautui Abrai-
čiui tarusiems jautrius, velionio gyvenimą išryškinančius žodžius; 
Dienraščiui Draugas. Dirvai. Mūsų Pastogei Australijoje, Vieny
bei talpinusiems nekrologus; 
Margučio radijo valandėlei ir jo vedėjui Petrui Petručiui. Chi-
cagoje. jautriai prisiminusiem veiionį; 
Taikos Karalaičio parap. klebonui kun. Garcia už maldas koply
čioje, Hariui Lapins ir kitiems artimiesiems, padėjusiems man 
pergyventi sunkiausias skausmo valandas; 
Visiems aukojusiems šv. Mišias, gėles, pareiškusiems man už
uojautas žodžiu ir spaudoje. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems bet kuo prisidėjusiems mažinant 

mano skausmą, netekus mylimo vyro a. a. Adolfo. 

Liūdinti žmona VIKTORIJA ANDRULEENE. 

A. f A. LEONUI GOTCEITUI mirus, 
mūsų mielą sese Eleną Matulaitienę, nete
kus mylimo tėvelio, jos šeimą ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LIETUVOS DUKTERYS 

P A D K A 
Mūsų mielas 

A. f A, VINCAS KARALIUS 
staiga mirė birželio mėn. 15-tą dieną. Palaidotas birželio 
17-tą d. Šv. Kryžiaus kapuose — Los Angeles. 

Širdingai dėkojame visiems laidotuvių dalyviams pa
gerbusiems velionio atminimą gražiomis gėlėmis, auko
mis šv. Mišioms; visiems atsiliepusiems iš art i ir toli 
užuojautos žodžiu ir auka šv. Mišioms. 

Ačiū kunigams už atlaikytas šv. Mišias ir palydėji
mą į kapus. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams už paskutinį patar
navimą. 

Dėkinga Karalių, šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So . Cal i fornia A v e n u e 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4t>05-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

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

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

MA. 
ADOLFINAI MEDŽIKAUSKIENEI 

m i r u s , 
jos dukrą IRENĄ ir žentą ANICETĄ PALIULIUI, 
ANŪKUS ir visus GIMINES giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

RITA IR PETRAS DŪDAI 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 8 d. 

x šv. Kryžiaus ligoninė įsi
vedė naująją "Horizon" komu
nikacijos sistemą, kurią parūpi
no "Illinois Bell" kompanija. 
Su šia sistema pats ligoninės 
personalas gali suplanuoti ir įsi- leidinių, 
vesti reikalingus telefoninius 

i patarnavimus. 

x Ramutė Pftoplytė, Chica
go, UI., jaunesniosios kartos vei
kėja. Viktorija Šaulienė, Povilas 
Norvilas, Marius Kiela, D. iDe-
reška, Regina Kučienė, V. Da-
dėnas, visi čikagiškiai, atvyko 
į Draugą" ir įsigijo naujausių 

x Keturias paskaitas Mažo-X Joan Jankauskas (Kuzai-
tė ) , Teodoros ir mirusio Juliaus 
Kuzų duktė, šiomis dienomis 
gavo magistro laipsnį iš specia
liojo auklėjimo (sience in special 
education). Profesoriai, paste
bėję jos gabumus, patarė siekti 
ir daktarato. J i mokytojauja j Gelžinis ir ir A. Lymantas 
Marąuette mokykloje Chica 
goję. 

X Marąuette Parko Namu 
savininkų organizacija, Chica
go, DL, per savo valdybos narį 

šios Lietuvos temomis rugsėjo Stasį Patlabą įteikė 10 dol. auką 
12 d. Tautiniuose namuose įvyk-1 dienraščio paramai. Ačiū. 
stančiame Maž. Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio ir Maž. Lietu
vos lietuvių suvažiavime skai
t y s : J. Stikliorius, M. Brakas, M. 

Su-

X Dr. E. Gasiūnaitė, South 
Pasadena, Fla., A. Bušmanas, 
Worcester, Mass., pratęsdami 
"Draugo" prenumeratą, atsiun
tė po 10 dol. aukų. Juozas Pet
kus, Kirkland, W a , S. Čižikas, 

X Sol. Algis Grigas, kuris ne 
tik sutiko atlikti trumpą dainų 
koncertą "Draugo" metiniame 
bankete rugsėjo 19 d. Jaunimo 
centre, bet dar ir suorganizavo 
vieną stalą ir jam paėmė bilie
tus. 

x Mary ir Jonas Pauliai, gyv. 
2415 W. 69th St., rugsėjo 6 d. 
šventė savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. Jų t rys 
dukros ir t rys sūnūs surengė 
pagerbimą su vaišėmis Sharkos 
West restorane, kur buvo sukak
tuvininkų pasveikinti suėję tėvų 
artimieji ir giminės. 

i 
X šk> sezono pirmoji kultūri

nė penktadienio vakaronė Jau
nimo centro kavinėje bus rug-

važi avimas įvyks Lietuvių Tau
tiniuose namuose, Chicagoje. , _ . 
Kviečiama ir susidomėjusi vi- I ̂ l c ^ 0 L ] " P° 5 <ioL ****** 
suomenė. Mažeika — 3 dol. Ačiū. 

x Lyric operos pareigūnas 
Alfred Glass dėstys 8 savaičių 
kursą apie šio sezono repertua
rą. Paskaitos prasidės rugsė
jo 9 ir vyks kas trečiadienį Loop 
koledže, 64 E. Lake St. Kaina: 
11 dol. Bus aptar iama : Saint-
Saens "Samsonas ir Dalila", Do-
nizetti "Meilės eliksyras", Strau 
so "Adriana iš Naxos", Verdi 
'Mackbetas", Beethoveno " Fi
delio", Massenet "Don Kicho
t a s " ir Gounod "Romeo ir Ju
lija". Dėl informacijų skam
binti: 977-2517. 

X Pro Patria, naujas Lietu
vių studentų tautininkų korp. 
Neo-Lithuania informacinis lei-

x V. Donis, a c e r o , UI., P. 
Rudėnas, Westfield Wisc., M-
Barniškis, Cleveland. Oh,, K. 
Kulys, Englewood, N. J., grą
žino bilietų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol. aukų. 
Ačiū. 

X Aleksas ir Nijolė (šlapely-
tė) Vaitekūnai, Great FaBs, Va., 
nuoširdūs "Draugo" rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą ir paau
kojo 60 dol. dienraščio paramai. 
A. ir N. Vaitekūnus skelbiame 
garbės prenumeratoriais. Už 
gražią auką ir vertinimą lietu-
iškos spaudos išeivijoje taria

me nuoširdžią padėką. 

Liet. respublikonų Illinois lygos išvykoje dalyvavo nemažas būrys JAV valdžios pareigūnų. Iš k.: Pranas Jurkus — 
lygos ižd., JAV kongreso atstovas Ed. Denvinski, LB Vidurio Vakarų apygardos pirm. Kazys Laukaitis, Liet. Resp. 
111. centrinio komiteto pirm. Kazys Oksas, Illinois valstijos sekretorius Jim Edgar ir Liet. Resp. federacijos pirm. 
Anatolijus Milūnas. Nuotr. Vyt. Jasineviciaus 

sėjo 11 d. Rengia — Jaunimo d i n v s Leidinio mecenatai kor- ^ 
centro moterų klubas. 

X Patikslinimas. Aprašyme 
apie a. a. Andrių Skučą 'Drau
go" nr. 200, 5 psl.. paskutinėse 
eilutėse buvo išspausdinta: 
"pareiškė užuojautą jų šeimoms, 
sesei Krasauskienei", o turėjo 
būti sesei Kuncaitienei, Už 
klaidą atsiprašome. 

* 
X Pet ras ir Josephine Mari- j 

nai, jau eilę metų gerai įsikūrę 
7143 So. Richmond, rugpiūčio 
22 d. savo rezidencijoje ir dar
želyje šventė su artimaisiais 
35-rių metų vedybinę sukaktį. 
Prie vaišių stalo buvo matyti : 
S. Aukštuolis, J. ir A. Stonkai, 
C. ir K. Jankauskai, K., A- ir A. 
Normantai, J. ir F. Kucins, A. 
Kazanauskienė, C. ir J. Oksai, T. 
Kuzienė ir P. ir E. Venclovai. 
Visi sveikino sukakties proga 
šeirrūninkus. 

x Ses. Mercedes ir jos mo
kiniu (Onos Cepelienės. Irenos 
Gelažienės. Anelės Kirvaitytės. 
Pranės Masilionienės. Marijos 
Nalienės ir Julijos Smilgienės) 
meno kūrinių parodos atidary
mas bus Čiurlionio galerijoje, 
Inc. f403S S. Archer Ave.), 
rugsėjo 18 d., penktadienį, 7 
vai. vak. Parodoje bus išstaty
ta apie 60 darbų. Paroda tęsis 
iki spalio 3 d. Galerijos lanky
mo valandos kasdien nuo 12 iki 
4 vai. p. p., sekmadienį 1-4, ket
virtadienį 12-8 vai. p. p. Visi 
kviečiami. 

X Albinas šatraitis, Chicago. 
Dl.. A. Bunis, Tampa, Fla., i 
"Drauge" nusipirko įvairiausių 
leidinių. 

x Aliee's Restorane, 4506 W. 
63rd St., 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.) 

porantai filisteriai: Vai. Krump
lis ir J. Stulpinas. Redaguoja: 
Genovaitė Modestavičienė, Jo
lanta Mockaitienė, dr. Algirdas 
Mockaitis. Bendradarbiai: Eglė 
Juodvalkė, Vida Jonušienė, Gra
žina Gražienė, Valerijonas 
Krumplis, Algirdas Modestas, 
Vyt. Račkauskas, Mečys Valiu
kėnas. 

x J. Murinas, Detroit Mich., 
Leonora Jocius, Cleveland, 
Ohio, J. Stepanovich, Lowell, 

CHICAGA — MEKSIKA — 
BALTIMORE į 

Birželio mėnesį medicinos 
mokslus Universidad Autonoma 
de Guadalajara universitete, 
Meksikoje, baigė ir medicinos 
daktaro laipsnį gavo Vytautas 
Kazlauskas, jr., Marąuette Par
ke, Chicagoje, gyvenančių Re
ginos ir Vito Kazlauskų sūnus. 

Mass., Siena Gabrius, Chicago, į Dabar jis dvejų metų praktiką 
DL, Jonas Balbatas, Cleveland, 
Ohio, Kazimieras Račkauskas, 
Richmond Hill, N. Y., grąžinda
mi laimėjimų bilietų šakneles, 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

X A. SnarsJds, Chicago, EI., 
lietuviškų organizacijų veikėja, 

x Chicagos Lietuviu Opera, j atsiuntė 8 dol. už laimėjimo bi-
kuriai daugelį metų sėkmingai Į lietus. Dėkojame, 
vadovauja Vytautas Radžius, 

atlieka Maryland General ligo
ninėje, Baltdmorėje, priklau
sančioje Marylando universite
tui. 

apylinkes ir ten praktikuoti, veikiančiu autentišku lietuvių 
Chicagoje gyveno jo močiutė dr. liaudies instrumentų orkestru. 
Konstancija štuopienė, viena iš I Jis susideda iš retai girdimų ber-
studentų ateitininkų medikų , žinių trimitų, ragelių, skudučių, 
"Gajos" korporacijos steigėjų, \ birbynių, lumzdelių, tabalų, 
ten gyvena jo tėveliai Regina i skrabalų ir įvairių rūšių kan-
ir Vitas Kazlauskai, ir t rys se- i kliu. Orkestras meistriškai per-
sutės, kurių viena — Marytė — Į duoda seną lietuvių liaudies mu-
šeimą sukūrė šią vasarą, o kita į ziką, palydi linksmai besisukan 
— Angelė — rengiasi sukurti Į čius šokėjus ir pri taria dainuc-
ateinančią vasarą. : jančioms mergaitėms. 

BalUmorės lietuvių "Dainos"; Li a udįes instrumentų orkes+-
choras turėtų susidomėti gražų j r ą suorganizavo Zigmas Lapi-
balsą turinčiu dr. Vytautu Kaz-1 n a s > k u r i s i r d a b a r ha rmomzuo 

užsisakė visą stalą į "Draugo" 
metinį banketą, kuris bus rugsė
jo 19 d. Jaunimo centre. 

X Solistė Audronė Gaižiūnie-
I nė akompanuojant muzikui Ma-
į nigirdui Motekaičiui, giedos šv. 
! Mišiose už mirusius lietuvius gy-

Architektas Vytautas irjdytojus sekmadienį, rugsėjo 6 
Girdvainiai, inž. Kęstutis Į d.., 10 vai. ryto Jėzuitų koply

čioje. 

x 
Vita 
Girdvainis, Lisle, Dl., vertinda
mi lietuviško dienraščio reikalin
gumą, užsisakė bilietus į "Drau
go" metinį koncertą-balių. 

x Joan Klenrak-Faur Way 
Travel Service, 3455 West 63rd 
St., kuri dažnai "Drauge" skel
biasi, kad patarnauja vykstan
tiems atostogų į įvairias Ame
rikos vietoves a r į kitus kraštus, 
įsigijo du bilietus į "Draugo" 
koncertą. 

X Henrikas ir Dona Lancia?, 
Burbank. Dl., visuomenininkai. 
Kiekvieneriais metais dalyvauja 
"Draugo" parengimuose. Šiomis 

x DT. Jonas šalna, Graysla-
ke, Dl., O. Maknavičius, Cicero, 
111., Jonas Skladaitis, Philadel-
phia. Pa., Jonas Stasiulis. Chi
cago Hts., Jadvyga Kanapė, Co-
ral Springs. Fla., grąžindami 
laimėjimų bilietų šakneles, pri
dėjo po 10 dol. aukų 
ačiū. 

lausku ir, jeigu jam tik laikas 
leidžia, jį įtraukti į choristų ei
les. O jaunajam daktarui sėk
mingų metų jo profesijoje, ku
rios siekiant Meksikoje, teko 
gerai išmokti ir ispanų kalbą. 

m. 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

MONTREALIO GINTARAS 
KONCERTUOS CHICAGOJE 

Vytautas Kazlauskas 

x Juozas Mikonis, Richmond 
• Hts., Ohio, Kazimieras Jankū-
. nas, Lodi, N. J., J. ir B. Lan-
i kutis. Lansdale, Pa., A. Tamo-
| šiūnas. Chicago, Dl., Antanas 
Valiuškis, Barrington, R. I., pri-

dienomis jie vėl įsigijo bilietus į dėjo po 10 dol. aukų ir gražino 
į " D r a U g O " m o t i n i t m n o r t ™ _ • i . ;__ . •• i •,• * . , , . 

balių. 
( diplomą ir dirba savo specialy^ 
i bėję. 

metinį koncertą- laimėjimų bilietų šakneles. Ačiū. 
Henrikas yra gavęs CPA j 

X Poetas Stasys Santvaras, 
i So. Boston, Mass., Juozas Mi
kulskis, "VVestchester, Dl., J. 
Dzenkaitis, Glendale, Cal., visi 
atsiuntė po 10 dol. aukų už lai
mėjimo bilietus. Ačiū. 

X M. Gelžinis skaitys paskai
tą tema: "Mažosios Lietuvos 
politinė genezė po Antrojo Pa
saulinio karo ir dabartinė pa
dėtis" šeštadienį, rugsėjo 12 d. 
Tautiniuose namuose įvykstan-
čiame Mažosios Lietuvos (Re
zistencinio sąjūdžio ir Maž. Lie
tuvos lietuvių suvažiavime. 
Kviečiama visa susidomėjusi 
visuomenė. 

X Dr. Jurgis Gimbutas, Ar-
Iington. Mass.. Marija Mackevi
čius. Chicago, Dl., Kostas ir Al
dona Eidukoniai, Tucson, Ariz., 

Po malonios vasaros atvan
gos rudenį vėl atgyja kultūrinė 
ir meninė veikla. Jaunime cen
tre vėl skambės jaunimo balsai 

Naujasis daktaras gimė 19531 repeticijų metu, ruošiantis kon-
metais Bridgeporto lietuvių ko- \ ceriams savajai visuomenei ar 

Labai I lonijoje, Chicagoje. Baigė Mar- išvykoms į kitas lietuviškąsias 
įquette Parko švč. M. Marijos kolonijas. Tęstinas gražus pa-
Gimimo parapinę mokyklą, me-1 protys, kai vietinis ansamblis 
tus mokėsi šv. Antano lietuvių išsikviečia kito miesto vienetą 
gimnazijoje Kennebunkporte, o : koncertuoti, 
ją uždarius, vidurinį mokslą Po sėkmingų koncertų Aus-
tęsė ir baigė jėzuitų vedamoje tralijoje tautinių šokių grupė 
Šv. Ignaco aukštesniojoj mo-; 'Grandis" Chicagoje rugsėjo 
kykloj, Chicagoje. Kartu lankė ; 26 d. kviečia Montrealio lietuvių I 
ir baigė Chicagos aukštesniąją Į jaunimo ansamblį Gintarą. An- į 
lituanistinę mokyklą. Priklausė ' samblis Gintaras gyvuoja de-1 
ateitininkams. "Vaivos" studen- į šimtį metų. Sėkmingai koncer
tų ansambliu:, buvo Chicagos j tavo didesnėse Kanados ir JAV 
Jaunimo centro jaunimo choro i lietuvių kolonijose: Washingto-
valdybos pirmasis pirmininkas.į ne, Ottawoje, Toronte, Hamil-
Prieš pradėdamas medicinos j tone, Rochesteryje, Philadelphi- j 
studijas Meksikoje, Dlinojaus\ joje, Londone, Ont , Hartforde, j 
universitete baigė biologijos Bostone, Vancouveryje. Edmon-
mokslus. | tone Winnipege. Chicagoje ir 

Baltimorėje atlikęs dvejų me- ; įvairiomis progomis Montre-
tų stažą ir po to įsigijęs spe- j alyje. 

ja orkestrui muziką ir pagelbst: 
savo patarimais. 

Ansambliui vadovauja ir tau 
tinius šokius moko Rasa Lukc-
ševičiūtė. Dainas moko Ina Kli 
čienė. Orkestrui vadovauja Al
gis Lapinas. 

Šiam koncertui Gintaras ruo
šiasi labai kruopščiai ir neap
vils Chicagos visuomenės, kaip 
ir per paskutinius ansamblio pa
sirodymus. 

Chicagos visuomenė prašoma 
rezervuoti rugsėjo 26 d. šiam 
neeiliniam koncertui. Rugsėjo 
25 d., penktadienį, Jaunimo cen
tro kavinėje bus vakaronė, ku
rios metu bus pr is ta tyta Gin
taro išleista muzikinė plokštelė. 
Plokštelės pris tatymą praves 
kylanti muzikė Emilija Pakš-
taitė - Sakadolskienė. r. k. 

Popular Lithuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
•f uozanina Daužvardienč 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

LINKSMA OPERETĖ 

Candlelįght Dinner Playhou-
se teatras , 5620 £o. Hariem, 
Chicagos vakaruose, stato links
mą operetę "Bye Bye Birdie", 
su daugybe skambių dainų ir 
baletu, Ch. Strause kompozici
jos. 

SŪNAUS GYDYMUI 
24,569 DOL. 

Dlinois prokuroro Richard 
Daley pajamų mokesčių lapuo
se nurodama, kad jis per 1980 
m. išleido 24,569 dol. gydymui 
sūnaus, kuris buvo gimęs ne
sveikas ir kuris mirė pernai me
tais, sulaukęs 2 % TO. amžiaus. 
Pajamų turėjo 113,731 dol. iš 
savo praktikos kaip advokatas. 
Mokesčių sumokėjo 22,977 dol. 

DU POLICININKAI 
PARDAVINĖJO KOKAINĄ 

Pat rauktas teisman policinin
kas Th. E . Mitchell, 35 m., su
gautas pardavinėjant kokainą. 
Ir antras policininkas — L. Ter-
ry, 33 m.. įkliuvo dėl to paties. 
Abudu perduoti teismui. 

PRIEMIESČIO MOKYTOJŲ 
STREIKAS 

Vili a Pa rk priemiesčio moky
tojai pradėjo streiką, negalėda
mi pasiekti susitarimo dėl nau-
)s sutarties. 

°ABAUDA DEL RADIACIJOS 

Commonvvealth Edison ben
drovei uždėta 80,000 dol. pabau-

a už tai, kad du darbininkai 
uvo pasta tyt i prie darbo, kur 
ie gavo per daug radiacijos. 

MEKSIKIEČIŲ GABENTOJAI 

Chicagoje patraukta teisman 
*3 žmonių, kaltinant, kad jie ne-
eisėtai į Chicagą įgabeno 4000 
neksikiečių. 

iiiiimiiiiiitiliiimiltfmHliiuiinininn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiimiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, IUioois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

LIETUVIAI SIBIRE Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia- į 
rios virimo knygos. J. Daužvardie- j Knyga — albumas su daugybe 

x ftv. Kazimiero 
dirbtuvė, priešais kapinių 
mas Nelsonas savininkas, patar
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81 -ri metai. t. y. trečioji 
kar ta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h S t , tel. 233-6335. 

(sk.) 

X A. a. dT. Algirdo Vasonio 
dešimties metų mirties sukaktį 
minint, šv. Mišios už jo sielą bus 

Paminkle atnašaujamos rugsėjo 13 d.. 
Vili- sekmadienį. 8:30 vai. ryto T. 

Jėzuitų koplyčioje. Gimines, 
draugus ir pažįstamus prašome 
prisiminti jį savo maldose. 

Žmona ir šeima 
(pr.). 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman A 
Bradshaw, Ine , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak). 

X Chicagos Lietinių žuvan-
tojn-Medžiotoju klubas rugsėjo 
13 d., sekmadienį, rengia gegu
žinę Saulių namuose. 2417 W. 
43rd St., Chicagoje. Veiks vir
tuvė, baras. šokiams gros 
Evaldo orkestras. Pradžia 12 
vai. dieną. Įėjimo auka 1 dol. 

Kviečia klubo valdyba 
(pr-)-

cialybę, dr. Vytautas Kazlaus-
į grąžindami laimėjimų bilietų | kas galvoja grįžti į Chicagos j ninteliu 
' šakneles, pridėjo ir po 10 dol. 

aukų. Labai ačiū. 

X Petras Pečkaitis, Worces-
ter. Mass., V. A. Udrys, Bir-
mingham, Mich., Anna Undrai-
tis, Rockford, Dl., St. Vaičius. 
Frackvile, Pa., S. Mikalauskis. 
Sheeling, 111., M. Kapočius, Dor-
chester. Mass., L. Kikilas, Keno-
sha, Wisc., visi užsisakė nau
jausių leidinių. 

X Gediminas Januta, Chica
go, Dl., "Dariaus-Girėno'' "A-
ros" fondo steigėjas, "Drauge" 
nusipirko įvairių knygų už di
desnę sumą. 

X Vytautas Juodišros, Chica
go. 111 ..lietuviškos knygos mė
gėjas ir rėmėjas, šiomis dieno
mis vėl užsuko į "Draugą" ir įsi
gijo įvairiausių knygų už 75 doL 

Ansamblis originalus savo vie-
laisvajame pasaulyje 

nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 

I fririmu. gi knyga yra sukėlusi la-
; bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
\ tataučių darbo vietose ir organiza 
i cijose 
I Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Rnygu Skyrius 
4545 W. 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

centų mokesčiam*. 

mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $5^5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 

Sfiattle 
R.ir D. 

Wash , naujai jsikūrusios tautinių šokių grupes dalis susirinkusi dr 
Raišių sodyboje. Grupes vadovė Zita Petkiene 

Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOg AUKSTAITES 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mint is : meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas ir humaniškumą*, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street 

Chicago, /B. 606Ž9 
Hlinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 


