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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(Tęrinyi) Į šioje paslaptyje 

Žmonės yra skirstomi į ateistus ir Kalbant apie T. Sąjungą ir joje 
tikinčiuosius, pastaruosius visaip! a n t ypatingai piktybiškos naciz 
diskriminuojant, laikant "antros 
rūšies" piliečiais. Iš viso, dvasinė 
kultūra, religinis gyvenimas, Baž
nyčia okupuotoje Lietuvoje yra 
sistemingai žlugdoma ir naikina 
ma. Apie tai iškalbingai byloja 
faktai, surinkti "Lietuvos Bažny 
čios kronikos" puslapiuose bei ki
toje pogrindyje leidžiamoje spau 
doje. 

Prievarta prijungus Lietuvą 
prie TSRS — visi jos gyventojai 
tapo savotiškais iki gyvos galvos 
pasmerktais kalėti kaliniais. Jie 
negali dabar išvykti laisvai nė į 
vieną užsienio šalį. Ir ne vien da
bartinė karta, bet ir būsimos atei 
ties kartos. 

Per 35 mėty okupacinį laiko
tarpį jūs, raudonieji nacistai, 
mūsų tautą nukultūrinote, nu
žmoginote taip, kad jau dauge
lis jos nariu skęsta alkoholio tva 

mo bazės kuriama socializmą 
komunizmą, tenka pažymėti štai 
ką: Be Lietuvos okupacijos bei VI
SŲ su tuo SUSIJUSIŲ sunkių mūsŲ 
tautai pasėkŲ, jūs padarėte aibes 
didžiausio masto nusikaltimų 
prieš daugelį kitų tautų, prieš dau 
gybę pavienių žmonių, prieš tai 
ką, prieš žmonijos saugumą 
prieš didžiausią vertybę — žmo
niškumą. Per visus 61 JŪSŲ impe
rijos egzistavimo metus jūs be 
žmoniškumui išdavystės nepajė
gėte išgyventi nė vienos dienos. 
Ir dabartyje, be jokios atvangos 
vykdydami savo nacistinę propa
gandą, intensyviai ruošiatės nau
jam plėšrūniškam šuoliui — 
rengiatės pavergti naujas tautas, 
primesti joms kriminalinį — poli 
tinį režimą, kurio reikėtŲ gėdy
tis, tačiau kuriuo jūs didžiuoja
tės. Todėl visai nenuostabu, jei 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Jonas Vaitkus, Amerikos 
; Balso prancūziško skyriaus parei

gūnas, Washingtone, buvo sun
kiai sumuštas ir dar tebeguli ligo
ninėje kritiškoje padėtyje. Dar ne
aišku, ar pasikėsinimas buvo po
litinio pobūdžio ar apiplėšimo 
tikslais. 

Lenkų "Solidarumas 
tęsia kongresą 
Prieme organizacijos veiklos programą 

/ / 

Gdanskas. — Lenkijos "Solida! tykius su kaimynais. Reikalauja-
rumo" kongresas buvo pratęstas Į ma reformuoti rinkimus ir spau-
i!ki trečiadienio. Nuosaikaus Wa- j dos bei žodžio laisvės. 

- Pakistams oaskelbė kad d J * ? " . ? " ^ T * o rS a n i z a c i ; J o s ! "Solidarumo" delegatams po-
. « r . ' T , . \ Pirmininku laikomas nuosaikių sėdliauįant Gdanske, Va ršuvos 

jėgų laimėjimu, kuris paskatins : v y r i a u s y b ė p a skelbė, kai ku-
vynausybę Švelniau reaguoti į | rių p r e k i u k a i n u p a k ė l į m u s . c į . 

ne. Atsirado masė tokių "rusiš-1 augant JŪSŲ ekonominei — kari-
kųjų stebuklų" — tokių gėdingų į nei galiai, kas dieną stiprėja ir 
įstaigų, kaip psichiniai atsiliku-j visų dirbančiųjų eksplotacija bei 
sių vaikų mokyklos, daugiatūks 
tantiniai lageriai ir kalėjimai, 
įstaigos chroniniams girtuokliams 
izoliuoti ir gydyti, kas metai di
dėja venerinių dispanserių tink
las. Jau skiriasi beveik kas antra 
susituokusiųjų pora. Jaunimo ir 
suaugusiųjų nusikalstamumas 
įgavo tokią apimtį, kad ši statis
tika dėl gėdos laikoma griežčiau-

diskriminacija. Įnirtingo ginklą 
vimosi našta vis sunkiau užgu
la pavergtųjų tautŲ pečius. Visa 
tai — vardan trečiojo JŪSŲ ruošia 
mo pasaulinio karo, kuris pagal 
jūsų planus, turi atnešti galimy
bę pasaulinei "revoliucijai" 
globaliniai raudonojo nacizmo 
vergijai. 

(Bus daugiau*) 

Prezidentas Ronald Reagan ir jo žmona Nancy sveikinasi su reporteriais, 
sugrįžę į Baltuosius Rūmus iŠ Camp David, kur praleido savaitgalį. Šią 
savaitę prezidento laukia sunkūs darbai. Jis bandys įtikinti abejojančius 
Kongreso narius pritarti žvalgybos lėktuvų pardavimui Saudi Arabijai. 

AMERIKOS JAVAI 
AZIJOS ŠALIMS 

Žemes ūkio delegacija išvyksta į Aziją 
Washingtonas. — Žemės ūkio pardavimo suvaržymus 

AIRIAI SUSTABDĖ 
BADO STREIKUS 

Laukiama kai kurių britų nuolaidų 
Belfastas. — Airių respublikos i tų valdininkas, tvarkąs S. Airijos 

slaptoji armija šeštadienį pa- [ kalėjimus, lordas Govvrie. 
skelbė, kad visi bado streikai Bel
fasto Maze kalėjime sustabdomi. 
Streikai prasidėjo kovo mėnesį ir 
pirmasis kalinys Bobby Sands mi
rė badu gegužės 5 d. Po jo mirė 
dar devyni jauni kaliniai, pasku
tinis rugpiūčio 20 d. Prieš atšau
kiant badavimą, šeši kaliniai ba-

Popiežius paskelbė 
penkis palaimintus 

Roma. — Sekmadienį popie
žius Jonas Paulius II-sis laikė Mi
šias Sv. Petro katedros aikštėje, 
kur jo laukė 70,000 žmonių. Prie davo, vienas jų įau 55 dienas. Jis Į - . .... A ., . . . , . , , , . , , . . . ,. . devynių įėjimo vartų veikė labai buvo perkeltas i kalėjimo ligoni- J 

nę. Kiti gydomi ir maitinami ka
lėjimo celėse. 

Iš kalėjimo paskelbtame pa
reiškime kaltinama katalikų 
Bažnyčios vadovybė, kuri pradė
jusi prieš šią protesto priemonę 
stiprią kampaniją. Badaujančių 
giminės irgi reikalavo, kad bada
vimas būtų sustabdytas, nes jis ne
duoda jokių laimėjimų. 

Kaip žinoma, kaliniai, nuteisti 
už smurto veiksmus, už ginklu 
naudojimą, reikalavo politinių 
kalinių teisių: dėvėti savo drabu
žius, pasirinkti kalėjime duodamą 
darbą, gauti daugiau laiškų, su
sitikti su lankytojais, susitikinėti 
su kitais kaliniais. Britų valdžios 
įstaiga, kuri tvarko Šiaurinės Airi
jos reikalus, atsisakė priimti kali
nių reikalavimus. Britų vyriau
sybė laikėsi nuomonės, kad specia 
lių teisių suteikimas įteisintų te
roro veiksmus Siaurinėje Airijo
je. Airiai čia kovoja už Šiaurinės 
Airijos prijungimą prie Airijos 
respublikos, nors dauguma gy
ventojų su tuo nesutinka 

stiprios policijos sargybos, kurios 
tikrino įeinančius, apžiurėjo mo
terų rankinukus. Romos policijai 
padėjo Vatikano sargybiniai. 

Popiežius pasidžiaugė, kad po 
penkių mėnesių jis vėl gali melstis 
prie Bazilikos altoriaus. Sekma
dienį buvo paskelbti penki Baž
nyčios palaimintieji: prancūzas 
Alain de Solminihac (1593 — 
1659), vyskupas, prancūzė vienuo 
lyno įsteigėja Claudine Theve-
net (1774— 1837),kurios du bro
liai buvo nužudyti prancūzų revo 
liucijoje. Palaimintųjų taroe trys 
italai: vienuolė sesuo Maria Re-
petto (1807 — 1890), kuri Genu
joje slaugė choleros epidemijos li
gonius, kun. Luigi Scorosoppi 
(1804 — 1884), auklėtojas, jau
nimo mokytojas ir Ričardo Pam-
puri (1897 — 1930), medicinos 
daktaras, kuris visą gyvenimą, net 
ir tapęs vienuoliu, gydė vargšus. 

Po beatifikacijos ceremonijų po 
pi ežiu s helikopteriu grįžo į Cas-
tel Gandolfo vasarnamį. 

— JAV vyriausybė nutarė par-

sekretorius John Block ir 10 de
partamento pareigūnų bei JAV 
ūkininkų įvairių sąjungų pirmi
ninkų delegacija išvyksta šią sa
vaitę į Azijos kraštus, kur bus dvi 
savaites. Delegacija lankys Japo
niją, Kiniją, Pietų Korėją ir Hong 
Kongą. Bus bandoma užmegzti 
glaudesnius ryšius ir parduoti 
daugiau Amerikos žemės ūkio pro 
dūktų. 

Azijos valstybės perka daug 
JAV javų. Šiais metais Azijos kraš
tai pirks javų už 17 bil. dol. Dau- į 
giausia javų perka Japonija, iš-1 
leidžianti kukurūzams, kviečiams, 

į medvilnei apie 7 bil. dol. per me
tus. Kinija pastaraisiais metais ir
gi daugiau perka kviečių, sojos 
pupelių už 2.3 bil dol. Nedaug 
atsilieka ir Pietų Korėja. 

Amerikos ūkininkams labai 
svarbu rasti užsieniuose pastovias 
grūdų rinkas, nes pastarųjų metų 
derliai buvo labai geri. Kviečiai 
du metus iš eilės sumušė rekor
dus. Šiemet bus rekordinis kuku
rūzų derlius, o sojos pupos du^s 
didelį derlių, antrą geriausią istc 
rijoje. Dideli derliai apsunkino 
javų sandėlius ir numušė kai ku
rių javų kainas. Ūkininkų geriau
sios pajamos buvo 1979 metais, o 
pernai pajamos buvo 40 nuoš. 
mažesnės. Dalinai dėl to prezi
dentas Reaganas atšaukė javų 

Sovietų 
savaitę 
naują 

Sąjungai, kuri praėjusią 
irgi pasirašė su Amerika 
javų pirkimo sutartį. 

Sekretorius Block pareiškė 
spaudai, kad Amerika parduoda 
Europai, neskaitant Sovietų Są
jungos, javų už 15 bil. dol., o Azi 
jos kraštai perka javų už 17 bil. 
dol. Todėl svarbu apsvarstyti pre
kybos detales, sustiprinti ryšius 
su prekybos partnerių vyriausy
bėmis. 

Nixono pastaba 
Amerikos žydams 

Washin%tonas. — Kongrese šią 
savaitę prasideda debatai dėl vy
riausybės nutarimo parduoti Sau
di Arabijai modernių AWACS 
žvalgybos lėktuvų. Kongresas tu
ri pareikšti savo nuomonę iki 
spalio 31 d. 

Kilus didelei opozicijai, Saudi 
Arabija sutiko naujus lėktuvus 
labai saugoti, kad jie nepatektų į 
Amerikos priešų rankas. Sutiko,,. . , . , , , . T. , . . , , . . . , . v , -i i kis Ali Khamenei. Jis kartą jau bu leisti amerikiečiams mechanikams! , , _ ZZ 
lėktuvus prižiūrėti, sutiko naudo 

Afganistano lėktuvai apšaudė 
Pakistano kaimą. Tai esąs tre
čias sienos pažeidimas per mė
nesį. 

— Praėjusį savaitgalį demo
kratų partijos vadai Kongrese bu
vo suvažiavę Davis kalnų kurorte, 
Vakarų Virginijoj, !kur svarstė 
planus, kaip sustabdyti preziden
to Reagano ekonominę programą. 

— Britų rašytojui, iškėlus 
klausimą, kad Lee Osvald, kuris 
nušovė prezidentą Kennedy, nėra 
miręs, buvo iškastas jo kūnas. Pa 
talogai nustatė, kad ten palaido
tas tikrai Oswaidas. 

—Pasaulio šachmatų čempio
nate sovietų Karpovas laimėjo iš 
Korčnojaus antrą partiją. 

—Egipto prezidentas Sadatas 
pasakė, kad Egiptas gintų Sudaną, 
jei karą pradėtų "blogio princas" 
Libijos Khaddafis. 

—Texas laikraštis skelbia, kad 
sovietų karo laivai nuo 1969 m. 
dešimt kartų buvo Meksikos įlan
koje. 

—JAV karo laivai išgelbėjo iš 
dviejų sugedusių laivų 115 Vietna 
mo pabėgėlių. 

— Madrido policija guminė
mis kulkomis ir ašarinėmis 
granatomis išvaikė minią, kuri 
demonstravo prieš Ispanijos įsi
jungimą į Nato. 

— Ženevoje sprogo dvi bom
bos. Jas giriasi padėjusi slapta 
armėnų išeivių grupė. 

Britu konferencijoj 
Melbournas.. — Britų tautų 

bendruomenės vadai nutarė už
baigti savo konferenciją trečia
dienį. Paskelbtame pareiškime 
sakoma, jog reikia pradėti naują 
dialogą tarp pramonės valstybių 
ir atsilikusių kraštų, kurie turi tei
sę reikalauti paramos iš turtingų
jų šalių. 

Žudymai Irane 
Teheranas. — Irane beskaičiuo 

jant prezidento rinkimų balsus, 
šeštadienį buvo sušaudyti 39 
"liaudies mujahedeenai", visi Is-
fahano mieste. Sekmadienį su
šaudyti 22 Teherano valdžios 
priešai. 

Neabejojama, kad nauju pre
zidentu išrinktas pirmas dvasiš-

unijų reikalavimus. Kongrese di-1 g a r ečių, vodkos, elektros, žuvų ir 
d e ę sensaciją šukele Vengrijos i v a i s i u k o n s e r v u . £ ž i n i a t u o j su
valstybinęs darbininkų unijos i kgje 
laiškas. Firmininkas Sandor Gas-

Manoma, kad, pasibaigus bado| duoti Venecuelai 24 modernius 
streikams, britų vyriausybė išpil-ĮF — 16 karo lėktuvus, 
dys kai kuriuos kalinių reikalavi-j —Rugsėjo mėn. Amerikos be-

Bando nužudyti 
buvusį agentę 

New Yorkas. — Laikraštis "New 
York Daily Nevvs" paskelbė, jog 
sovietų agentai bando nužudyti 
dvigubą šnipą Boris Korczak, Lie
tuvos lenką, kuris 8 metus dirbo 
CIA agentu Danijos sostinėje Ko
penhagoje. J a m pavyko infilt
ruoti sovietų KGB organizaciją. 
Jis perduodavo žinias apie KGB 
veiklą VVashingtonui. Prieš kelias 
savaites Virginijoj Korczak buvo 
įdurtas lietsargio galu, kuriame 
buvo nuodai. Jis buvo sunkiai su-

ti juos tik savo teritorijos gynybos 
reikalams ir žadėjo pasikeisti su 
Amerika tų lėktuvų gauta infor
macija. Saudi Arabijos užsienio 
reikalų ministeris princas Saud 
ai Faisal nesutiko dalyvauti su 
Amerika tų lėktuvų valdyme ar 
panašioje "partnerystėje". 

Amerikos žydų organizacijų va
dai labai piktai pasitiko buvusio 
prezidento Nixono pareiškimą. 
Nixonas pasakė, kad lėktuvų par 
davimas lengvai praeitų pro Kon 
gresą, jei ne didžiulė Amerikos žy 
dų opozicija. Pralaimėjimas Kon
grese būtų didelė gėda Reagano 
vyriausybei. Izraelio draugai ne
turėtų manyti, kad Izraeliui bus 
naudinga sugėdinti ir pakirsti 
Baltuose Rūmuose esančio Izra
elio draugo autoritetą, pasakė 
Nixonas. 

vo sužeistas atentate. 
Kuwaito vyriausybė, protestuo 

dama prieš Irano lėktuvų puoli
mą, atšaukė iš Teherano savo 
ambasadorių. Kuwaitas skundžia
si Persų įlankos valstybių ta
ryboje ir Jungtinių Tautų Gene
ralinėje Asamblėjoje. 

Irano valdžia ragina visus na
mų savininkus pranešti valdžiai 
apie vyriausybės priešus, gyve
nančius savo pastatuose. Kas ne
praneš, jų namai bus konfis
kuoti. Vyriausybė ragino visas mo 
tinas išduoti savo vaikus ir jų 
draugus, jei jos įtaria, kad jie vei
kia prieš islamą. 
Mirė kun. J. Čiurlionis 

Penktadienį, rugsėjo 25 dieną 
Liškiavoje, Vilkaviškio vyskupi
joje, buvo palaidotas rugsėjo 23 
dieną miręs Kaišiadorių vysku
pijos kunigas Juozas Čiurlionis. 
Velionis buvo sulaukęs 52-jų me
tų amžiaus. Kunigu įšventintas 

par ragino lenkus nesikišti į po
litinius reikalus. Jis tačiau pareiš
kė norą susitikti Ir aptarti darbi
ninkų reikalus socialistinėje vi
suomenėje. Vengrijos unijų laiš
kas gali reikšti, kad sovietai ir 
kitos komunistų partijos priims 
"Solidarumą", jei jis nebandys 
pakeisti Lenkijos vyriausybės ir 
socialistinės sistemos. Komenta
toriai rašo, kad Sovietų Sąjunga 
jau daug metų pripažino Lenki
jai teisę turėti privačius, nepri
klausomus ūkininkus, pripažino 
gyvą ir veiklią katalikų Bažnyčią. 
Toks pripažinimas gali liesti ir 
"Solidarumą". 

Lenkų profesinių sąjungų kon
gresas priėmė 34 punktų progra
mą, kurios vadovybė turės laiky
tis. Programoje sakoma, kad "tau 
tinis atsakingumas reikalauja, 
kad mes gerbtume jėgų pusiaus-

| vyrą, atsiradusią Rytų Europoje 
po II-jo Pasaulinio karo, gerbti 
mūsų vietą toje padėtyje. Mes sie
kiame Lenkijoje reikalingų pa
keitimų, tačiau tokiu būdu, kad tie 
pakeitimai nepaliestų mūsų są
jungos su Sovietų Sąjunga". 

Programoje sakoma, kad Len
kijos vaidmuo Varšuvos pakto 
sąjungoje turėtų sustiprėti. Mūsų 
tauta turi savo tradicijas, patrio
tizmą, garbės pajautimą. Lenkija 
būtų daug vertingesnis partne
ris, jei mūsų įsipareigojimai kil
tų iš laisvo ir sąmoningo nutari
mo. 

'^Solidarumo" programoje da
bartinė krizė primetama komu
nistų partijos nesugebėjimui val
dyti ir administruoti. Programo
je siūloma įsteigti seime lyg "ant
ruosius rūmus", kurie sudaryti iš 
darbininkų, tarybų ir kitų organi
zacijų atstovų, kontroliuotų seimo 
ir vyriausybės darbus. Reikalau
jama cenzūros panaikinimo, vi
siškos laisvės menui ir literatū
rai. Programa rekalauja atimti 
ideologinius varžtus, barjerus 
švietimo srityje, panaikinant is
torijos klastojimą, nutylėjimus 
apie praeities Lenkiją ir jos san-

protestus kongreso salėje. 
VValesa pasiuntė premjerui Jaru-
zelskiui telegramą, reikalauda
mas kainų pakėlimus atšaukti. 
Vyriausybė atsiuntė į Gdanską fi
nansų ministerį Krakir, kainų ko
miteto pirm. Krasinskį. Jie aiški
no kongreso delegatams, kodėl 
yra būtina pakelti kainas. Ciga
retės yra jau normuojamos, len
kai gali pirkti po tris pakelius sa-

! vaitėje. uaus r pa<eiis Kamuotų 
; 1.90 dol., o prasčiausios vodkos 
butelis, kurio galima pirkti po 

i vieną per mėnesį, kai-uos 18 dol. 
\ Ministeris Krzak pasaLė, kad tai 
' reikalinga operacija, kuri duo-
| tų valstybės iždui 900 mil dol. 
Į per metus. 

— Prancūzijos komunktų par
muš. Sekmadienį į Belfastą iš Lon I darbių buvo 7.5 nuoš. Daugiausia Į sirgęs, tačiau pasveiko. Jis kaltina tija išmetė iš partijos 30 žinomų; 1958 metais. Pastaraisiais metais 
dono atvyko Šiaurės Airijos reika-įjų Michigane, toliau eina Ohio ir Į CIA vadovybę, kuri nesuteikianti: veikėjų, kurie priešinosi partijos, buvo ligonis, gyveno pas gimines 
lų sekretorius James Prior ir bri-1 Illinois. I jam apsaugos nuo sovietų agentų. 1 vadovybei. i Ricielių kaime, Lazdijų rajone-

Popiežius Jonas Paulius IT-sis pirmą 
kartą po gegužės 13 d. atentato pasi
rodė Sv. Petro bazilikos aikštėje, kur 
jį pasveikino 70.000 maldininku. 

Mirė gūdy 
vysk. Č. Sipovič 

Londone, Anglijoje, po ilgokos 
ir sunkios ligos, spalio 4 d. mirė 
gudų katalikų apaštalinis vizita
torius Europoje a.a. vyskupas dr. 
Česlovas Sipovič. 

Velionis buvo gimęs Lenkijos 
okupuotoje Gudijos dalyje 1914 
m. gruodžio 8 d. Mokėsi Drujo
je, Varšuvoje ir Romoje, gauda
mas teologijos licenciato ir rytų 
teologijos daktaro diplomus. 
Nuo 1934 m. vienuolis marijo
nas, tarp 1963-1969 m. buvęs vy
riausias vienuolijos vadovas. Ku
nigu įšventintas 1940 m. birže
lio 16 d., vyskupu — 1960 m. 
rugpiūčio 4 d. 

Šiuo metu buvo ne tik gudų 
katalikų apaštalinis vizitatorius, 
bet ir Vatikano Rytų katalikų 
kongregacijos, Naujo kanonų ko
dekso Rytų Bažnyčios paruoši
mo narys. Mokėjo neblogai lie
tuviškai ir su lietuviais palaikė 
visuomet nuoširdžius ryšius. 

Vyskupai prieš 
atominius ginklus 
San Francisco. — Arkivysku

pas Josn Quinn šeštadienį ragino 
TAV katalikus išeiti į aktyvią po
litinę kovą prieš atominius gink
lus. Naujų ginklų gamyba ne tik 
gresia pasaulio taikai, bet ir žmo
nijos gyvybei, pasakė arkivysku
pas. 

Panašius laiškus savo diocezi-
jose paskelbė Seattle arkivysku
pas R. Hunthausen, kuris pats 
dalyvavo demonstracijose prie 
"Trident" povandeninių laivų ba 
zės Bangor, Wsh., jis ragino pi
liečius sulaikyti dalį savo mokamų 
pajamų mokesčių. Amarilio, Texas 
vyskupas L. Mathiesen ragino 
darbininkus, kurie gamina bran
duolinius ginklus, svarstyti, ar ne
reikėtų nutraukti darbą. 

KALENDORIUS 

Spalio 6 d.: Brunonas, Fidelija, 
Buivydas, Guoda. 

Spalio 7 d.: Augustas, Lauren-
cija, Butrimas, Eivenė. 

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:26. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 65 1.. naktį 50 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

INFLUENZOS SKIEPAI 
Nuo influenzos (slogos — gri

po -— flu) skiepijimas — gil
tinės nuo pasilpusio tolini-
mas. 

Rudeninė 
mediciniška tiesa 

• • . 

Dabartinė medicina pataria 
spalio mėnesyje skiepytis nuo 
influenzos epidemijos, kuri 
prasideda viduržiemyje. Skie
pai pirmoje eilėje skiriami: vai
kams iki penkių metų ( chro
n i š k o m i s l i gomis nega
luojantiems) ir daugiau 65 
metų sulaukusiems ir vyres
niems. Šiais metais laukiama 
gripo (influenzos) epidemijos 
sukeltos A grupės virusų. Skie
pai turi būti veiklūs prieš A 
grupės virusus. Iki šiol dau
giausiai buvo naudojami dvi
gubiniai skiepai (bivalent): 
prieš A ir prieš B grupių viru
sus. 

Gr ipas (influenza) 
sunki liga 

past ipusiems 

Mokykimės iš praeities. 
1968-69 metų žiemą šiame 
krašte gripu (influenza) sirgo 
51 imilijonas gyventojų, taigi, 
kas, ketvirtas (25%) šio krašto 
gyventojas. Dėl tų susirgimų 
buvo praleista 66 milijonai 
darbo dienų ir mirė 27.000 žmo
nių. Tokias žinias pateikia šia
me krašte ligas registruojanti -
kontroliuojanti Center for De-
sease Control įstaiga Atlan
toj?.-,,. 

J u o to l iau — 
J u o blogiau 

Nuo tų metų žiemos gripi-
niai reikalai pablogėjo. Minė
ta -ligų kontrolės įstaiga ap
skaičiavo, kad pereitą žiemą 
(1980-81) nuo gripo epidemijos 
mirė 55.000 žmonių. Daugiau
sia mirė pensininkų, vienok 
kas ketvirtas miręs (25%) buvo 
jaunas suaugęs. Atsimintina, 
kad daugiau pusės mirusiųjų 
buvo sveiki ir gerai savas 
pareigas atlieką žmonės. Tai-

taikyti siaučiančios influen
zos sukėlėjams (dažniausiai A 
ir B. virusų rūšies), tai paskie-
pijimas 80-90% apsaugo nuo 
susirgimo influenza, ar suma
žina tos ligos sunkumą. 

Nuo influenzos skiepai gali 
būti dar veiklesni (negu 80-
90%) apsaugant žmogų nuo 
mirties dėl šios ligos. Minėtas 
gyd. Fedson susekė tik 18 do
kumentuotų infekcinių mirčių 
po nuo tos ligos paskiepijimo 
dvidešimt metų laikotarpyje 
(nuo 1957 iki 1978). Dauguma 
iš tų 18 mirčių pasitaikė trejo
pai netinkamai skiepijant: 1. 
pacijentams buvo duota nepa
kankama skiepų dozė; 2. jie bu
vo paskiepyti neatitinkama 
skiepų rūšimi; 3. buvo paskie
pyti pervėlai (jie po paskiepiji
mo pergreit susirgo influen
za): kūnas nespėjo įsigyti 
atsparumo prieš influenza. 

Gydytojas virusinių ligų ži
novas, microbiologas Edwin 
Kilbourne, dirbąs Mount Sinai 
ligoninėje New Yorke, tvirtina, 
kad netoli apsileidimo gy
dyme yra gydytojas, kuris 
pasilpusių žmonių neskatina 
skiepytis nuo influenzos. 

Skiepijimosi rizika, paly
ginus su influenza susirgimo 
rizika, yra visai menka. Todėl 
visi pasilpę žmonės turėtų būti 
paskiepyti apsaugant juos nuo 
susirgimo influenza. Taip pat 
reikia jiems išaiškinti apie 
skiepų nuo tos ligos reikalin
gumą. 

Atsimenami nuo 
influenzos 

skiepų negerumai 

Daugelis, ypač vyresni gydy
tojai prisimena pirmųjų nuo 
influenzijos skiepų blogas pa
sėkas. Tada labai skaudėdavo 
skiepų įleidimo vietą. Paskie
pytas dažniau persirgdavo 
lengvesne gripo liga. Todėl kai 
kurie gydytojai ir dabar ne
labai ragina savo pacientus 
skiepytis. 

Čia atsimintina, kad dabar-

I 
Savanoris - kūrėjas Vincas Avi. žius stiprinasi sveiku maistu Al-
vudo užkandinėje. Nuotr. M- N a g i o 

gi. su gripo epidemija nėra ko 
juokauti. 

Chicagps universitete dir
bąs gydytojas David S. Fedson 
tvirtina, kad didelis mirtin
gumas nuo gripo epidemijos 
buvo todėl, kad būtinai skiepy
tis turėjusių skiepijosi tik kas 
penktas (20%>. Taigi, keturi iš 
penkių būtinai turėję skiepytis 
(nes buvo sumenkę kūnu dėl tu
rimų negalių>, nesiskiepijo. Jie 
buvo savo apsileidimo, savo 
sveikata nesirūpinimo vergai, 
tikri neklaužados ir už tai sa
va gyvybe apmokėjo. 

Skiepai apsaugo 
nuo influenzos 

Skiepai nuo influenzos ap
saugo neretą susirgusį nuo 
mirtinos ligos. Jei skiepai pri-

Suktinis Chicagos miesto centre, Rich. J. Daily 
plazoje. Šoka "Vyties" šokėjai Felė Banytė, Linas 

Norusis, Dalia Gasnerytė ir Algis Krasauskas. 
Nuotr. L ino R e g i o 

Nevartotinos 
skiepų l iekanos 

Minėta ligų kontroles įstai
ga pabrėžtinai pataria pasil-
pusius žmones apšviesti apie 
influenza ir juos kasmet skie
pyti nuo tos ligos. 

Šiems metams skirti skiepai 
yra pagaminti dvigubo stip
rumo ir trigubi sava rūšimi 
(iki šiol, dažniausiai, buvo 
gaminami dvigubos rūšies). 
Trejopi skiepai turi šiuos pava
dinimus: A(bangkok, CH3N2); 
A(Brazil, HINI) ir B(Singa-
pore, 79). Trumpiau tokie skie
pai vadinami AAB skiepais. 
Jie turės 15 mikrogramų veik
lios medžiagos pusėje kubinio 
centimetro. Pernykštė vak
cina turėjo per pus mažiau: tik 
7. 

Minėta ligų kontrolės įstai
ga perspėja, kad šiais metais 
nevartotini skiepai likę nuo 
pernai. Nepatartinas padvi-
gubinimas pernykščių skiepų 
dozės ) jie per pus silpnesni 
kaip šiemetiniai, kad padarius 
juos lygaus pajėgumo šių me
tų skiepams, nes neištirtas pa
dvigubintos dozės veiklumas. 

Kas t ie pasilpę 
žmonės 

Pasilpusieji (high - risk) yra 
reikalingi dabartinio skiepiji
mo. Jie visi yra vyresni negu 
65 metų, ypač gyvenantieji 
prieglaudose. Prie pastipu
siųjų priklauso ir visi vaikai 
bei suaugę sergantys chroniš
komis negalėmis: plaučių išsi
plėtimu (emphysema), chro-

bronchitu, širdies 
trukdančiomis krau-

nišku 
ligomis 
jotaką. 

Nebijokime dvigubo 
s t iprumo skiepų 

Nors šių metų skiepai, pa
lyginus su pernykščiais, yra 
dvigubo stiprumo — nebijo
kime jų reakcijų, nes jos nepa
didėja. Dvigubas skiepų stip
rumas yra reikalingas dėl 
gaiLuiO lxixiU611ZOS VliuSO p&Ri-
timo: jo atsparumo padidėjimo 
ankstyvesniems skiepams ir 
įgytam kūno atsparumui po 
ankstyvesnio paskiepijimo. 

Virusai kitų 
metų bėgyje 

Kiekvienais metais kinta vi
ruso baltymai, atsparumo žmo
guje sužadintojai. Kitimas 
vyksta pamažu. Tik po" keleto 
metų naujos virusų kartos žy
miai pakinta. Taip pakitę jie 
gerokai skiriasi nuo savo pro
tėvių. Dar labiau virusai pa
kinta 10-30 metų laikotarpyje. 
Tada žmonės neturi savo kūne 
prieškūnių pakitusiems vi
rusams ir gali sunkiai susirg
ti, jei nebūtų skiepijami iš paki
tusių virusų pagamintais 
skiepais. 

Nors minėtas virusų kiti
mas kiek trukdo į»isaugoji-
mą nuo influenzos, "bet skiepai 
nuo tos ligos veikia teigiamai, 
kai jie pagaminami iš tą sezo
ną žmones sirgdikančių vi
rusų. -:t 

Skiepykimės visiJSkiepai la
bai pigūs. Apsisaugoma nuo 
rimtos ligos. Skiepų sukeltas 
liguistumas yra menkas. Nie
ko nėra geresnio už skiepus, 
saugantis nuo influenzos. 

pradžioje pasiskiepyti nuo in
fluenzos. 

Minėtoje ligų kontrolės įstai
goje dirbąs gyd. Eugene S. 
Hunvitz tvirtina, kad beveik 
nėra pavojaus po nuo gripo 
pasiskiepijimo susirgti mir
tinu kvėpavimo paralyžium, 
Guillain-Bare syndromu vadi
namu. Iš pustrylikto milijono 
paskiepytų, 1978 - 79 m. tik tuzi
nas susirgo minėtu paraly
žium. Toks susirgimas po pa
skiepijimo nėra dažnesnis už 
tarp neskiepytų žmonių pasi
taikantį tokį paralyžių. Vi
siems skiepijamiems turėtų bū
ti pasakyta minėtos nuo Kgų 
apsaugos įstaigos skelbiama 
tiesa, kad minėtu paralyžium 
susirgimo grėsmė yra mažes
nė, negu influenzos pakeliama 
grėsmė. 

Išvada. Skiepykimės visi" 
nuo slogos - gripo, influenzos, o" 
ypač pasilpusieji. 

Pasiskaityti . Eng. J. Med. 
304:1557-61,1981. " •; 
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Skiepai ir 
skiepijimas 

tiniai skiepai yra išvalyti ir to
dėl tik labai mažai nepatogu
mų sukelia paskiepytajam. 
Mažiau nei trečdalis dabar
tinių skiepų sukelia "skaudan
čią ranką" palyginus su skie
pais prieš kelis metus. Daug 
rečiau dabar skiepyti perser
ga lengva gripo forma ar turi 
įsijautrinimo (alergišką) 
reagavimą skiepams. Tokie ne
gerumai dabar dažniausiai 
atsiranda paskiepytiems vai
kams. 

Minėta ligų kontrolės įstai
ga tvirtina esant netiesa, kad 
paskiepytieji suserga lygiai 
taip sunkiai, kaip ta liga užsi
krėtusieji. Žmonės taip netei
singai galvoja dėl to. kad gydy
tojai dar gilinasi j šių skiepų 
esmę bet reikiamai neišaiški
na parientamf? 

V . ' 

Šiems metams skirti skiepai 
yra paruošti dvejopai: viso vi
ruso ir dalinio viruso. Kadan
gi pastarieji (dalinio viruso) 
skiepai sukelia mažiau pašali
nio veikimo, patariama tik to
kiais skiepais skiepyti visus 
pasilpusius vaikus, jaunes
nius negu 13 metų amžiaus. 

Visi žmonės, kurie yra jau
nesni ar vyresni negu 29 metų 
amžiaus, ir kurie skiepijasi per 
paskutinius trejus metus, turi 
gauti vieną skiepų (viso ar 
dalinio viruso) dozę. Asmenys 
jaunesni negu 29 metų am
žiaus, kurie nesiskiepijo pasku
tinių trejų metų laikotarpyje, 
turėtų būti paskiepyti dviem 
skiepų dozėm, su keturių sa
vaičių pertrauka tarp pirmos ir 
antros dozės. 

Žodis nėščioms 
skiepų reikalu 

Gerai įsidėmėti skiepų rei
kalus privalo visos nėščios mo
terys. Gydytojai privalo jas 
mediciniškai apžiūrėti ir pa
skiepyti. Neskiepijamos tik to
kios moterys, kurios yra pirmų 
trijų mėnesių ne.sturr.e. 

Nepeikime 
pasiskiepijimo 

nuo gripo 

Labai negerai, kad kai kurie 
gydytojai yra per daug kritiš
kai nusiteikę skiepams. Jei 
gydytojai pakartotinai ragins 
skiepytis, žmonės neateis į kli
nikas skųsdamiesi, kad jie dar 
negavo skiepų nuo gripo. 
Gydytojai turi nuolat priminti 
pacientams skiepijimąsį nuo 
influenzos. Pasilpusius pa
cientus reikia klausti, ar jie ne
pamiršo šį rudenį ar žiemos 

PROTOTAUTA 
GYVENO 

MAŽOJOJE 
AZIJOJE 

Rusų istorikas prof. Vitali
jus Baliavskis iš Leningrado 
universiteto atidengė giminin
gumą tarp vienos Sibiro gimi
nės, senovės Mezopotanijos ir 
Italijos gyventojų. Tai prane
ša Tasso agentūra. 

Sibiro giminė „Selkap" turi 
iš viso 4000 narių, bet vartoja 
žodžius, kurie savo ištarimu ir 
reikšme sutampa su žodžiais, 
kuriuos kadaise vartojo seniai 
išmirę šumerai ir etruskai. 

Šis atradimas kartu su 
dantiraščiais, užrašais ir kitais 
įrodymais, rastais įvairiose 
pasauli* vietose, įtikino profe
sorių V', fialiavskį, kad Mažo-
siosios Azijos plotuose turėjo 
gyventi viena „prototauta", 
kuri buvo pradininkė Tigro, ir 
Eufrato iki Alpių ir Centro — 
Eurazijos kultūrų. Profesorius 
V. Baliavskis mano, kad ši 
tauta jau prieš 10,000 metų 
išsisklaidė dėl gamtinių — 
klimatinių priežasčių, o gal ir 
puolama karingų tautų. • 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Prnrrfa ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va).: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. I 
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DR. EDMUND E. CIARA 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pasai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
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Tradiciniai, nuo senų laikų, 
ĵ urofta visada buvo idėjų lop-

Cia gimė visos didžiosios 
3ift8 ir ekonominės idėjos, 

iš čial sklido menai ir mokslai, 
pasidėjo spauda, kaip mes 

ją šiSndien visuotinai supran-
rttm Turėjo savitą filosofiją ir 

lą Tolimieji Rytai, bet jie 
si jų temperamentui bū-
«ne kryptimi ir liko gana 
)ti. Tačiau šiuo laike, kai 
ilistinė, paremta dau-

\ savimyla, Amerika kaip 
lo polinkį grįžti prie ideo-

principų ir vertybių sis-
Europoje pastebimas 

vMs nuo to visko nusisuki-
s£Taš~ypač ryšku tarp jau-
irieriėfc;- kuri nsbepri-

^ima "|ttitrojo karo, nėra 
Ręsmiirto ir bado. nėra gy-

t S s p mirtimi, nepaliaujan
ti.'fekraidan čia virš jų stogo. 

*nca»«^>askirų krašįųjau-
mo reagavimas į lydą sker-
• nes ir Gulago egzistenciją, — 

ncūzų jaunuomenė. ;įšreiš-
••:•• pasibaisėjimą tokia, žmo
gaus teisių laužymv, P vokie-

sakosi tomis pasakėlėmis 
-ai netikį. Kągi vo^ieiis nie-
jf J*hebuvo linkės galvoti 
rjsrSmkiškai ir nėsfgi upuoti 
^ į vadus. 
JįKjujoji pacifistine gal-' 
-flefife grįžta ypač į Oiandiją, 

ori j#j sykį skaudžiai apsivy-, 
• netrtralumu, dabar vėl pa-

: ^ m a norą atsiriboti nuo 
šaulio problemų. Galvoji

mas, kad karo atveju •^utralie-
nebus puolami, tėra vien 
aušo slėpimasis, kišant gai-

i į smėlį. Nors oficialiai tuose 
. /aštuose vis dar vv ra.ujadrau

gės su prezidentu Reaganu 
i';;.ija, užkulisiuose j .svarbias 
t : tas vis daugiau parenkami 
•'nonės, kurie yra "prieš apsi-

rklavimą -— ,i& principo''. 
-monstracijose nesiejami šū-
ū '"mes esame už nusigink-
imą", tik nelabai a-š_a_,kas 

•itą ir kas neturėtų nvei-
;. -ikluoti... Kalbama, kad tai-
1 s reikia siekti daryt*»ta, bet 
apie ką turi derėtis rusa', kai ir 

to Europoje jiem.s Itaip gerai 
; -kasi visus mulkinti. 

Tuo tarpu Amerika vis dar 
indo Europą įtikinti padidin

ti lėšas apsiginklavimui, gal 
truputį užsimerkiant prieš aiš
kią tiesą, kad ginklai be pasi
ryžimo gintis yra beverčiai. 
Demonstrantai tuo tarpu ten 
bando sudaryti įspūdį, kad 
Amerikai Europos gynimas 
yra daug svarbesnis, negu pa
čiai Europai. Todėl kiekviena 
proga Amerikos diplomatai tu
rėtų daug ryškiau pabrėžti, 
kad, jei Europa taip kratysią 

nklų ir realaus pasiruošimo 
arogrėsmei, amerikiečiai ant

rą kartą nebesiųs savo vyrų 
mirti už fif"gerovę ir laisvę. 

Tuo tarpu komunizmas, aiš-
kiari subankrutavęs kaip ideo-
i.igija, via daugiau tun griebtis 
jėgos į% teroro, kad išsilaikytų 
savo pozicijose. Susilaukus dėl 
o vakariečių kritikos, tik pa-

- arbiaLisasetamos rankos į vir-
>u ir savo veiksmų pateisini-
1 .tr^fiaufctamasi marksizmo -
;-niruzmo, bet tikrumoje domė-
iitna^^jKO pačių ideologine 
•oktnnajir ją liečiančiais de
batais, yra labai menkas. Jų 

roklamacijų logiką vakarie
ti -: • 

KUR PADANGĖSE SKRAJOJA ERELIAI 
Keletas įspūdžių į§ kelionės su palapine 

čiams yra labai sunku supras
ti, nes čia yra sunku suvokti 
galvoseną, kurioje moralinės 
normos yra išvedamos tie 
siogiai iš valdžios doktrinos ir 
savikritika tereiškia tik muši-
mąsi į krūtinę, kad nebuvo tin
kamai suprastas partijos žo
dis. Galvosena skirtinga ir 
paties karo sampratoje: kada 
Vakarai karo pasėkoje mato 
naujų sutarčių darymą, atsi
žvelgiant į savo buvusį priešą 
(tik prisiminkim Vokietiją ir 
Japoniją!), sovietuose karo 
tikslas yra visiškas nugalėtųjų 
sunaikinimas, nušlavimas nuo 
žemės paviršiaus, atseit, geno
cidas. 

Naujiesiems Europos taikos 
balandžiams, jeigu jie dar ne
turi užpakalinio tikslo persi
risti į rusų pusę, turėtų rūpėti jų 
kraštuose kurstoma prieš-

merikietiška nuotaika. Po 
Afganistano ir Lenkijos pamo
kų, kur rusai dar vis aiškiai lau
ki a užsitikrinimo, kad Ameri
kai d a u g i a u rūpės jų 
prekybininkų interesai, negu 
Lenkijos darbininkų suki
limas, Europos vadai turės pra
sitrinti akis ir realiai pergal
voti, kur glūdi jų interesai. 
Galimame susidūrime, Ameri
ka, dar vis pilna detentės gar
bintojų, labai blaiviai rinksis 
sritis, kuriose bus nutarta so
vietams pasipriešinti, rūpi
nantis daugiau savo interesais 
ir balanso išlaikymu', negu 
ideologiniais principais. Gerą 
pavyzd} duoda Europai kad ir 
kai kurios naujosios "trečiojo 
pasaulio!' valstybėlės, prieš po
rą metų neabejotinai įrašytos į 
sovietų orbitą, bet dabar vis 
daugiau linkstančios pasilikti 
civnizuoto pasaulio pusėje. Gal 
rodei, kad politinės aistros ten 
dar nėra išblėsusios, jaunuo
menė nepermaitinta patenki
nant kiekvieną jų įgeidį, galvo-
s e n a n e p a r e m t a v ien 
finansiniais atpildais. 

I )abar, kada pačioje Ameri
koje ginklavimuisi priešingos 
jėgos bando persigrupuoti ir 
laužo galvas, kaip suardyti 
Keagano triumfališką žygį į 
priekį beveik be rimto pasiprie
šinimo, Europa gali būti tas 
priežodinis šiaudas, kuris pa
galiau sulaužys kupranugario 
nugarą. Vidurinių Rytų aly
va, naujai sukurtų valstybėlių 
prekyba, Afrikos ištekliai gali 
pasirodyti Amerikai daug svar
besnės investacijos, negu tra
dicinis Europos gynimas. Vie
nas dalykas yra palankiai 
žiūrėti į švedišką socialinę sis
temą, kitas yra susilaukti rusiš
kosios "lygybės". Europos va
dai turėtų atidžiai sulyginti 
vienos ir antros pusės eilinio pi-
liečio gyvenimo lygį ir nebijoti 
pasidaryti realistinių išvadų. 
Žiūrėdama į kapitalizmą, 
jaunuomenė dažnai vaizduo
jasi jį kaip moraliai tuščią, ne
turintį jokių kitų vertybių, iš
skyrus piniginę nauda. O tuo 
tarpu kapitalistinė Amerikos 
ideologija jau savaime nešasi 
daug teigiamų savybių, kaip 
laisvą valią ir su ja einančią as
menišką discipliną, paskatą 
išradingumui, planavimą atei
čiai, atseit, taupumą ir pasi
tikėjimą savimi. 

Rūta Klevą Vidži&nienė 

• 

(Pabaiga) 
Visos durys maždaug 16 colių 

platumoir 24 colių aukščio. 
Langų labai mažai, o ir tie labai 
mažyčiai. Matosi, kad buvo 
reikalas taupyti šilumą. 

Ilgieji rūmai, antri savo 
didumu, turi bent 150 kamba
rių. Jie užima visą uolos ilgį — 
295 pėdas ir turi net 7 kivas. 
Gaila, kad norėdami pasipini
gauti, pirmieji senienų ieško
tojai nebuvo suinteresuoti griu
vėsių iš l ikimu ir savo 
kasinėjimais, net sprogstamo
sios medžiagos vartojimu, 
padarė nepaprastai daug 
žalos. Begalės žmonių ieškojo 
ten atrandamų įvairių rakan
dų, ypač dailiai išdekoruotų 
puodynių, už kurias vietiniai ir 
užjūrio muziejai mokėjo dide
lius pinigus. 

Nuo 1906 metų, kai Mėsa 
Verde tarptautinis kultūros 
centras buvo įsteigtas, šią 
vietovę aplankė milijonai 
žmonių, jų tarpe didelis skai
čius užsieniečių. Kai kur lanky
tojai nėra pageidaujami, nes 
susilaukus iš National Geogra-
phic Society lėšų, nuo 1958 
metų iki šiol dar tebevyksta 
intensyvūs archeologiniai 
kasinėjimai ir tyrinėjimai. 

Bent trisdešimties moder
niųjų mokso disciplinų dėka 
po truputį vis daugiau išryškė
ja Anasazi indėnų gyvenimo 
būdas. Aplankius Mėsa Verde, 
lengviau įsivaizduojamas jų 
kasdieninis darbas, ypač der
liaus nuėmimas ir nusigabeni-
mas į uolas ir į uolų palubėse 
išsimūrintus sandėlius — aruo
dus. Akmeninėse uolų sienose 
rankų ir kojų išspaustos žymės 
— tai takai, kuriais jie laipio
davo. Aprūkę kambarių lubos 
ir uolų skliautai byloja apie 
tose vietose vykusius užsiėmi
mus — maisto gaminimą ir 
rankų darbo puodynių degi
nimą. Suvystyti kadugių 
vystykluose, kūdikiai būdavo 
pririšami prie lentelių ir paka
binami pastogėse, kad suptųsi. 
Todėl visi uolų gyventojai turė
jo bendrą žymę — paplokščią 
pakaušį. Daug laiko būdavo 
praleidžiama akmens pagal
ba, rankomis malant kuku
rūzinius miltus. Daugumas 
indėnų, dėl smėlio priemaišų 
valgyje, jau labai anksti 
prarasdavo — tiesiog nuzu
lindavo dantis. Vargino juos 
įvairios sunkios ligos ir 
nedaug kas išgyvendavo dau
giau kaip keturiasdešimtį 
metų. 

Mėsa Verde iškasenų muzie
jus, pakelėse sutinkami 
paaiškinimai, eksponatai bei 

t RITONE RUDAITIENĖ 

vakarinės paskaitos ir progra
mos suteikia galimybę susi
daryti pilnesnį vaizdą apie šio 
kontinento pirmuosius gyven
tojus. Tačiau norint akivaiz
džiai sužinoti apie Amerikos 
indėnų architektūrinę raidą, 
nėra geresnio būdo, kaip 
pakehavus Griuvėsių kebu. 
Visais atžvilgiais, Mėsa Verde 
lauko muziejus yra unikumas. 

Juodasis Gunnison 
tarpeklis 

Per paskutiniuosius dvejus 
milijonus metų Gunnison upė 
išrausė tokį gilų, siaurą, statų 
ir niūrų tarpeklį, kokio nėra 
visoje Šiaurės Amerikoje. To 
paties vardo National Monu-
ment parko tarpeklis yra 
beveik 3000 pėdų aukščio, 
plotis tėra 1,100, o apačioje, 
kur teka upė — vos 40 pėdų. 
Kadangi tik labai trumpą 
laiką, vidudienį, saulės spindu
liai teprasiveržia pro aukštus 
ir stačius granito krantus, 
tarpeklis pavadintas juo
duoju. Zuvautojai pasakoja, 
kad retkarčiais, pažvelgę 
dienos metu į dangų, beveik 
galintys matyti žvaigždes. 
Vargu taip iš tikrųjų yra, bet 
tokie pasakojimai supran
tami. Stovint ant kranto ir žiū
rint į juodą granitą, kurio gilu
moje, tarytum sidabrinis 
siūlas, teka siaurutė upytė, 
žmogus laikinai netenka 
kvapo. Tiesiog sunku įtikėti, 
kad šį gilų pjūvį padarė ne 
koks didžiulis geologinis 
kataklizmas, o tik toji upytė, 
kuri teka jo gilumoje. Pradžio
je, atrodo, ji išsirausė vagą 
minkštame volkaniniame 
akmenyje, kol prasigraužė iki 
kieto, susikristalizavusio 
granito. Kitos išeities netu

rėdama, pasiliko ir toliau ta 
linkme tekėti. Ir šiandien 
Gunnison upė tebegraužia 
tarpeklį gilyn, tik lėčiau, nes už 
parko ribų yra pastatyta 
užtvanka. Skaitėme užrašą, 
kad tas pats akmuo, į kurį 
žvelgėme iš 3000 pėdų aukš
tumos, yra giliai žemėje, bent 
dvi mylias nuo paviršiaus. 

Į tarpeklį neteko nusileisti. 
Tą dieną protarpiais lijo ir 
buvo per daug slidu ir pavojin
ga. Matomumas taipogi nebu
vo pats geriausias, nes retkar
čiais šiurpulį iššaukiantį 
reginį užstodavo gilumoje 
praslenkantys balti debesys. 
Tarpeklis atrodė dar mistiš
kesnis. 

Pats Gunnison plokščiakal
nis yra apaugęs krūmokšniais 
ir susisukusiomis „pinyon" 
pušimis, kurių nemažas skai
čius siekia tarp 500 ir 700 metų! 
Ten skrajoja kebų rūšių vana
gai ir ereliai, gausu stirnų ir, 
retkarčiais, pasimato juodo
sios meškos ir pumos. Kiti, 
mažesni žvėrys ir žvėreliai 
dienos metu slapstosi. 

Užsklanda 
Galbūt įdomiausias kelias, 

kuriuo teko keliauti per Colora-
do kalnų virtines, veda per 
vadinamą Independence Pass. 
Anksčiau juo keliaudavo 
aukso ieškotojai, ne kartą 
rizikavę ir net praradę savo 
gyvybes. Šis kebas yra išves
tas per tundrą, 12,095 pėdų 
aukštumoje. Pereito šimt
mečio pabaigoje, kelionė būtų 
trukusi 25 valandas ir būtų 
pareikalavusi bent penkias 
arklių pamainas. Dabar, 
važiuojant mašinomis, kelionė 
užtrunka truputį daugiau kaip 

valandą, bet dėl sniego audrų 
ir šalčio, kelias būna atidarąs 
tik labai trumpai — apie 
penketą mėnesių per metus. 
Panašus, lygiai taip pat 
pavojingas, yra 11,120 pėdų 
aukštumoje Red Mountain 
Pass. Daug aukų jis yra 
pareikalavęs savo staigiuose 
posūkiuose ir g i l iuose 
tarpekliuose, ypač žiemos metu 
ar po didelio lietaus, sukeltos 
žemių slinkties. Apie tai bylo
ja pakelėje sutinkami įrašai ir 
kryžehai. 

Colorado kalnų slėniai ir 
pašlaitės, nuo pat ankstaus 
pavasario džiugina keUautojo 
akį spalvingomis gėlėmis. 
Daugybė šaltinių, krioklių ir 
upelių vilioja sustoti ir 
pasiklausyti jų nesibaigiančio 
čiurlenimo. Kalnų papėdėse 
prisišlieję nedideb miesteliai, 
kaip Ouray (800 gyventojų), 
atrodo tarytum dailininko 
nutapyti paveiksliukuose. Ne 
veltui šios vietovės oficiabo-
mis iškabomis pavadintos 
Amerikos Šveicarija. 

Iš istorinio Silverton į 
Durango per kalnus eina 
vienintelis išlikęs siaurų bėgių, 
garais varomas traukinėlis. 
Kai kurie jo vagonai atviri, 
todėl patartina alkūnių laukan 
neiškišti. Beveik penkias
dešimties myku kelionė į abi 
puses kainuoja 18 dolerių. 
Kadangi bilietai visuomet 
išperkami iš anksto, patartina 
pasidaryti rezervacijas. 

Nors Vail ir Aspen yra 
garsūs shdinėjimo kurortai, 
įdomu juos aplankyti ir vasa
ros metu, kuomet ten vyksta 
įvairūs koncertai ir spektak
liai. Ypač Aspeno Muzikos 
festivalis, kuris visuomet 
sutraukia daug atostogautojų 
ir jaunimo. Vienoje „expres-
so" kavinėje mus maloniai 

užkalbino dvi simpatingos 
lietuvaitės studentės iš Los 
Angeles. 

Jei kas norėtų pamėginu 
laimę ieškant aukso, būtinai 
reikėtų sustoti Golden mies
telyje. Ten galima aplankyti 
seną Argo aukso kasyklą ir šį 
tą išmokti iš kasyklos muzie
juje išdėliotų eksponatų. Neto
liese esantis Idaho Springs di
džiuojasi karštų šaltinių ir 
vandens garų voniomis, ku
rioms išmėginti, deja, pritrūko 
laiko. 

Gražiausia stovyklavietė, 
kurioje teko apsistoti, be jokios 
abejonės, buvo Baroon Bells-
Snowma88 Wilderness apylin
kėje. Ši vietovė, netoli Aspen, 
yra garsi gausiai žydinčiomis 
laukų gėlėmis, šiapus Lietu
vos, tai savotiškas rojaus 
kampelis. 

Kultūrinėje vakaronėje Clevelande dalis kul
tūrinio gyvenimo vadovų. Iš kairės muz. Alfon

sas Mikulskis, Ona Mikulskienė, A. Laikūnas ir J. 
Leonas Nuotr. V.Bacevičiaus 

-
————_________________. 

PARUOŠIAMI 
KARO KADRAI 
"Daugpilio rajono vidurinių 

mokyklų IX ir X klasių moki
niams buvo suruoštas lauko 
elementarinis militarinis mo
kymas su šaudymais iš kovos 
ginklų. Per penkias dienas 
mokiniai pagilino teorines ži
nias apie ginklų mechanizmą, 
karo taktiką, šaudymą iš ko
vos ginklų, armijos reglamen
tą ir orientavimąsi vietoje be 
žemėlapio. 

Šįkart tam reikalui buvo 
panaudota Viskių sovehozo 
technikumo elementarinė 
kariško paruošimo bazė. Ten 
kartu su kariško apmokymo 
specialistais susirinko to rajo- -^ 
no visų vidurinių mokyklų IX 
ir X klasių mokiniai. Stovyk
los pirmininkas Ilūkstės I vi
durinės mokyklos kariško pa
rengimo vadovas atsargos 
majoras G. Afanasjev suskirs- -
tė mokinius į kuopas ir kuopų-
vadais paskyrė atsargos kari
ninkus J. Skrimblį, A. Pelo-
gošką, I. Škliarą, M. Koroją ir 
kitus... 

Rytui auštant, suskambėjo 
aliarmo signalas. Mokiniai - . 
greit užėmė kolonoje savo vie
tas. Pas kiekvieną ant peties 
automatas, arba mažo kalibro 
šautuvas, dujokaukė, prie dir
žo kaba pionierių kastuvas,-., 
mokymo granatos, viskas, kas 
pagal reglamentą numatyta 
kareiviui kovos lauke. 

Kovos įsakymas — šturmuo
ti už dešimt kilometrų aukš
tumą, kur yra įsitvirtinęs 
priešas ir ginti ją, kol ateis re
zervai. Įsakymas turi būti 
įvykdytas per dvi valandas. 

r. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 
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Ji įtaigiai pažiūrėjo į visai pasimetusį Girinį: 
— Vilbeno8 teta pasakė man, kad Vilbenos 

bičiulis yra Rikantas, tas gražuolis, kuris su Vingra 
užangažavo tave rašyti romaną. 

— O! — suvaitojo Girinis, — mano fantazija 
liepsnoja. Tai sunkiau, kaip Vingrai matyti, kaip 
Lora maivosi ekrane. Tą tragediją gali išpirkti tik 
maniako mirties bausmė. O vargšas Feliksas! O 
mano Feliksas! Dabar jis turi būti antžmogis, didvy
ris, viską priimti ir įvertinti. 

— Kaip gi su Vilbėną? — sarkastiškai paklausė 
Beverly. — Tai jos tragedija, ne Rikanto. Ir ką tu 
darytumei, jeigu mane tokia istorija ištiktų? 

— Nežinau, — papurtė galva Girinis. — Gal pirk
čiau dvi Bibhjas. Vieną tau, kitą sau. 

— Ir viskas? 
— Ir viskas. 
— Ačiū, — pasakė Beverly. — O Vilbėną be 

sąmonės. Ji Biblijos nepaskaitytų. 
— Dovanok, — paprašė Girinis. — Aš sukrėstas. 

Ką darys vargšas Feliksas? 
Jis dribo prie stalo, ant kurio puošeiviškai Žėravo 

— Vargšas Feliksas, — atkakliai gromuliavo 
savo mintį Girinis. — Aš taip sakau, nes aš žinau, ką 
aš sakau. 

— Aš žinau, ką aš sakau, — pakartojo Beverly. 
Vis vien jie buvo laimingi. Ir tylėdami, jie baigė 

gerti visą butelį. 

Vilbenos drama parbloškė Girinį. Jis negalėjo 
atsikvošėti, tarytum vis nepajėgtų išrauti į šoną 
įsmeigto peilio. ŠaUa Vilbenos, kurios jis nebuvo 
matęs, jis vis matė išdidų ir ambicingą Feliksą. Felik
so psichinis stovis Giriniui labiau rūpėjo už Vilbenos 
padėtį-

— Mes turime paruošti Feliksą, kaip sutikti tra
gediją, — pradėjo neva ruošti romano siužetą, projek
tuoti Girinis. — Galbūt jis dar nieko nežino, mes 
galime užbėgti už akių. Mes turime įtaigoti jį sutikti 
dramą su filosofo santūrumu, su fatalisto šaltumu. 
Gyvenime nieko nėra naujo, tik ciklai, tik pasi
kartojimai. 

Netrukus jie sudarė schemą. Jie nuvažiuos pas 
Vincą Rikantą. Broliai sugyvena taip sandariai. 
Girinis supažindins Vincą su Vilbenos įvykiu ir 

jūros potvynis į akmenuotą krantą. Buvo dvasioje 
keistas fatališkas pasismerkimas gyvenimo mecha
nizacijoje, kada įdvasintas metalas viešpatauja 
žmogui ir jo buičiai. Dangus ties greitkeliu buvo 
žemas, kaip tunelio lubos. Gal iš viso dangaus 
nebuvo. Buvo tiktai viena realybė: begalinė balta 
Unija ant juosvo betono, ribojanti vairuotojo valią 
rinktis dešinę ar kairę. 

Lenkdama daugelį lėtesniųjų Beverly meistriš
kai vairavo automobilį. Štai jie sustojo plačioje auto
mobilių statymo aikštėj, kur vėjas sutiko juos nedrau
giškai, šaltais, lietaus kvapo pilnais pirštais phekė 
antausius ir taršė plaukus. Vėjo ataka, kaip Vilbenos 
nelaimė, juos sandariau suartino. Buvo net smagu, 
kad vėjas nesnaudžia, kad visa gamta sunerimo lauk
dama ir nežinodama, kaip Feliksas Rikantas susitiks 
su Vilbenos drama. 

Lietus grasė užpulti ir užpuolė. Susiėmę už rankų, 
kaip du įsimylėję studenčiokai, jie bėgo tarp 
automobilių per plačią aikštę. Parko alėjose lietaus 
ataką užstojo medžių šakų šatros. č ia buvo maloniai 
— Šilta — vėjas nepajėgė perpūsti galingos lapijos. 

Bendrabučio koridoriai, kurių sienos apkabinėtos 
prikalbins jį tinkamai paruošti Feliksą. Toks planas, k^P bažnyčioje stacijomis kolegijos istorijos nuo-
kur daug smarkaus judėjimo greitkeliais, atrodė jiems 
geras, dinamiškas ir tikras. Didmiestyje, kurį supa 
priemiesčių spiečiai, važiavimas greitkeliais iš 
punkto į punktą, plėšiant po trisdešimtį ir penkias
dešimtį mylių atstumus, dalykas natūralus ir gai-

geltonas vynas pro buteliuko stiklą. Girinis pripylė vinantis. Automobilis, kaip šaudyklė staklėse, vis 
stiklus. Kadangi vynas buvo jų abiejų mėgiamas, o zuja tarp kraštų, vis riša priešingus kraštus. Dingsta 
cigaretės jų tradicines, šalia Vilbenos nelaimės jie tuštuma tolyje ir psichikoje. 

įAV gynybos sekretorius Casper Weinbergeris rūpinasi 
apginkluoti JAV kariuomenę geriausiais techniškais gink-

Beverly automobiliu jie išskubėjo į universitetinį 
miestelį, kur gyveno Vincas Rikantas. 

Buvo popietė. Greitkelis buvo apkrautas autoveži-

pasijuto keistai ir jautriai laimingi. 
— Už Vilbenos sveikatą, — pasiūlė Beverly. 
Vynas buvo jų abiejų mėgiamas. 
— Vargšas Feliksas, — pakartojo Girinis. 
— Tai ne FeUksas, tai Vilbėną ligoninėje, — miais. įvairiaspalviai ir įvairiaformiai, autovetimiai 

suriko Beverly. riedėjo smarkiai — padangų šnaresys buvo tikras 

traukomis: pastatų statybos epizodai; reikšmingų 
asmenų reikšmingi atsilankymai, sporto scenos. 
Dargi seni aliejiniai paveikslai iš dienų, kada važi
nėta arklinėmis karietomis ir greičio įvarymo prie
mone buvo ilgas, elegantiškas botagas vežėjo rankoj. 
Botagas buvo gražios rankenos, dekoratyvus, bet 
pliekė, aišku, skaudžiai. 

— Puiku, — murmėjo Girinis, vos atgaudamas 
kvapą dėl bėgimo per lietų, dėl skubių žingsnių kori
doriais, — Vincas buvo apsėstas misionieriaus kėslų. 
Jis svajoja apie Romos vienuolynus. Puiku! Štai kaip 
ant padėklo padėta misija: paruošk brolį dramą 
suvirškinti... 

(Bus daugiau) 
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Šiapus Pacifikc aboridžiniĮ menas 
ANTANAS LAUKAITIS 

Mūsų bendradarbė Australijoje 

Nors Australijoje mes ir neturi
m e tokios problemos, kaip kad 
yra Amerikoje su juodaisiais, ta
čiau labai dažnai, ypač užsieny
je;, girdima gana smarkūs užme
timai, kad čia yra labai skriau
džiami vietiniai gyventojai — 
aboridžinai. Daugiau pažinus ju 
gyvenimą ir juos pačius, negalė
tumėm pasakyti, kad jie yra jau 
taip baltųjų skriaudžiami. Jie gau 
na socialinę ir bedarbių pašalpą, 
rezervatuose maistą ir kitą išlai
kymą, tačiau to neužtenka. Aus
tralijos aboridžinai, kuriu jokiu 
būdu negalėtumėm palyginti su 
Amerikos juodaisiais,būdami vie
ni mažiausia protinai išsvysčiu-
siu žmonių pasaulyje ir savo iš
vaizda vieni pačiu negražiausiu, 
labai ir labai sunkiai įsijungia į 
civilizuotą gyvenimą. Dirbti jie 
nenori, gautus pinigus išleidžia 
daugiausiai alkoholiui, mokytis ir 
tik vienas kitas pradeda taip, kad 
jausdamiesi jog jie yra šio krašto 
tikrieji savininkai, jie nori tik 
gauti pinigus, juos greitai praleis-
tfcir vėliau dejuoti, kad juos bal 

lijoje. Jie taip pasidarė populia
rūs, kad susidomėjimas jais ir ju 
pareikalavimas dabar yra labai 
didelis. Prancūzijoje, Vokittijoje, 
Anglijoje, kai New Yorke, kur ŠIŲ 
metu pabaigoje bus jų darbų pa
roda .susidomėjimas yra labai di
delis. 

Tik 1970 metais, vietinis mo
kyklos meno mokytojas supažin
dino šiuos aboridžinus su jv taip 
vadinamu "white fella painting 
material", L y. akrylu, tekstilės 
kreida ir aliejiniais dažais. Jie 
dabar tik ir naudoja šiuos daly
kus ir jau tur būt, į savo prosene
liu pačių daromus dažus, nebe
grįš. Tačiau, savo dykumų lau-
kiniškos aplinkumos, jie nenori 
palikti ir už gautus pinigus iš sa
vo paveikslų, jie ne tik sau, bet 
ir savo plačiai giminei padeda, 
tuo pačiu perduodami savo gen
čių visas paslaptis naujajai kar
tai. 

PROBLEMOS N. GVINĖJOJ 

Sault Ste. Marie, Ont. 
ANKSTYVAS RUDUO 

Anksti prasidėjo ruduo šiame 
šiaurinio Ontario užkampyje. 
Atvėso oras, dažnokai lynoja, vis 
apsiniaukęs dangus ir tik tokia 
paguoda ir viltis, kad gal turėsi
me gražią "indėnų vasarą", kuri 
paprastai prasideda apie Kanados 
Padėkos dieną, šiais metais įvyks
tančią spalio 12 d. Porą dienų 
prieš tai Toronte prasidės Kana
dos Lietuvių dienos, bet iš mūsų 
miesto nedaug kas ten dalyvaus, 
todėl kad senstame, pasidarėme 
nejudrūs ir pradedame t3c nedaug 
kuo įdomautis... 

Sį pavasarį ir vasarą mūsų mies
te buvo daug amerikiečių turistų, 
kuriuos Kanadon traukė labai jau 
nukritusi Kanados "elziutė" — 
svyruojanti nuo 81 ligi 83 centų 
JAV dolerio ir pigus automo
biliams benzinas, kuris paskuti
niu laiko gerokai p a k i l c i r dar 
daugiau pabrangs kartu su kūre
namąją alyva. Tarpe amerikiečių 
turistų buvo ir mūsiškių tautie

čiu, o kai kurie iš jų kaip Č. E. Anu 
žiai iš Detroito ir dr. H. Solys su 
žmona iš Buffalo čia yra nuola
tiniai svečiai, nes jie turi pasista
tę gražius vasarnamius už kelio
likos mylių nuo miesto žuvingo 
Echo ežero pakrantėje. Paskuti
niai svečiai iš didžiojo pietinio 
Kanados kaimyno, kurį į tvirtus 
ir teisingos krypties bėgius sten
giasi įstatyti labai simpatiškas 
prezidentas R. Reaganas, buvo 
Marija Jasiūnienė iš Evanstono, 
111., Viktoras Stonis iš Waukegano 
III., besilankantieji čia pas savo 
gimines. 

Rugsėjo antroje pusėje Tautos 
Fondui rinkliavą vykdė tautietė 
J. Gasperienė. Kalbant apie 
fondus, tai Kanadoje dar stip
resnis ir turįs platesniu tikslų yra 
Lietuvių Fondas, kuris telkia ka-Po I-jo pas. karo, Vokietijai jį . . , , _ . . , . . . 

pralaimėjus, josios kolonialinės I P* t a l a busima! laisvai Lietuvai, o 
žemės N . Gvinėjoj, buvo priskirtieji skriaudžia. Šiaurės Queens 

landė, kur yra jų didieji rezervą- Į tos Australijos priežiūrai. Austrą 
tai ir kur jie primityviai gyvena, į B p , kaip savo protektoratą, N. 
prieš keliolika metų buvo rasti! Gvinėją valdė ir tvarkė iki 1975 
patys turtingiausi ne tik čia, bet i m e t u , kada N. Gvinėja paskelbė 
ir pasaulyje, mineralų laukai, i saV O nepriklausomybę. N o r s per 
Juos pradėjus eksplotuoti, abori- į y j ^ ^ Jaįką australai ir labai 
džinai, padedami vietinių ir tarp- j kruopščiai ateičiai ruošė N . Gvi-
tautinių "lygybės" ieškotojų, gau ;

n ė ] - o s gyventojus, tačiau gavus , . 
na instrukcijas ir paramą iš už- nepriklausomybę, jie iš karto pa-1 Herrick St. / . Lietuviškai kalban 
sienio, kunos kursto juoduosius ir s l j u t o k a i p labai pasimetusi tau-; č iu klasę ves J. Skardis, o tik ang-
zada iierns žemiškąjį rojų, kad jie , t a . Daugumas australų valdi- j i i § k a i kalbančiuosius mokys D. j Kanados Lietuyių katalikų cent-
tik neleistų^ kasti S p turtų įą ; n i n k Ų g r į z 0 namo, palikdami dar; poderienė. Abiems mokytojams I ro pirm. V. Bireta. Šventinimo iš-

šventojoje zemeje . Didžiausios | Į a D a i j a u n u s i r neprityrusius s a v o | n i e k a s nepranešė ir nepakvietė į 

surinkto kapitalo diviaendus ir pa 
lūkanas paskirsto lietuviškiems ir 
lietuvybės išlaikymo reikalams. 
Kanados Fondo įgaliotinis čia 

yra J. Skardis. 

Šeštadienio mokykla šį rudenį 
pradės darbą spalio 17 d. 10 vai. 
ryto toje pačioje vietoje — Sacred 
Heart mokyklos patalpose (1 

pateisinama, nes rusai dar vis ne 
atsisako nuo savo planų "išlais
vinti" visą pasaulį, įskaitant ir 
Šiaurės Ameriką. Bet nedaug ką 
galime padėti ir tik tokia viltis, 
kad Kremliaus raudonosios im
perijos griuvimas ir pavergtųjų 
tautų laisvė jau artėja, jau ne už 
kalnų. 

Senjoras korespondentas 

Mississauga, Ont. 
LANKĖSI VYSK A. DEKSNYS 

Europos lietuvių vysk. A Deks 
nys rugsėjo 26 ir 27 dienomis lan
kėsi lietuvių Anapilio sodyboje, 
kur Lietuvos Kankinių švento
vėje laikė sekmadienines 11 vai. 
Šv. Mišias ir pasakė pamokslą. 
Po pamaldų, čia pat, lietuvių Šv-
Jono vardo kapinėse pašventino 
tos parapijos klebono a. a. kun. 
Petro Ažubalio ir jo šeimos pa
minklą — antkapį. 

Šv. Mišiose jam asistavo kun. 
dr. Pr. Gaida ir du atostogaujan
tys klierikai (iš Romos Šv. Ka
zimiero seminarijos kolegijos) — 
K Kaknevičius ir E. Putrimas. 

Perskaitęs dienos Evangeliją, 
kun. dr. P. Gaida pristatė para
pijiečiams Jo Ekc. v y s k A- Deksnį, 
pranešdamas, kad Ekscelencija 
šiemet švenčia dvigubą sukaktį 
— 75 m. amžiaus ir 50 metų ku
nigystės. Kaip dovaną vyskupui, 
kun. dr. Pr. Gaida prašė pasimels
ti jo intencija ir paprašyti Aukš
čiausiojo jam geros sveikatos ir 
ilgo amžiaus. 

Garbingasis svečias, vyskupas, 
pasakė pamoksią, kuriame prisi
minė savo pažintį ir ryšius su a. 
a. kun. Petru Ažubaliu. Esą pa 
čioj jaunystėj kun. A. Deksnys 
buvęs Biržuose vikaru ir, tuo pa
čių buvęs kapelionu jauno moks
leivio Petro Ažubalio. Po to, tekę 
susieiti ir vėl atnaujinti pažin
tį su tuo pačiu jaunuoliu, (jau 
kunigu), Liuksenburgo kunigaikš
tijoj. Iš ten kun. Petras Ažuba
lis persikėlęs Kanadon, o kun. A. 
Deksnys — į JAV. 

Pamaldose dalyvavo gen. kon
sulas dr. J. Zrmiidzinas su žmona 
dail. H. Žmuidziniene, Kanados 
Lietuviu Katalikų centro pirm. 
V. Bireta ir pilnutėlė bažnyčia 
parapijiečių. Kapinėse, prieš šven 
tinant paminklą, žodį tarė sve
čias vyskupas ir trumpai kalbėjo 

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

firmos ir pati Australijos vyriau
sybė, atsižvelgia į jų reikalavi
mus, ne tik žada, bet ir duoda 
procentinį pelną jų gyvenimo ly
gį pakelti, naujų vietovių įkūri
mui ir kita. Tačiau to viso jiems 

ir 

pasekėjus. Problemų buvo ir dar 
dabar yra labai daug. Pačioje N. 
Gvinėjoje 85 procentai gyvento
jų gyvena kaimeliuose ir jų gyven
tojai kalba daugiau kaip 7 0 - pa
skirų kalbų, nors pagrindinai įs-

neužtenka, jie ir toliau gyvena I taigose yra anglų kalba. Neskai 
kaip laukiniai, nenori vakarietis- i t a n t kalbos problemos, N. Gvinė-
kų gerovių, išskyrus pigų saldų vy- Į j o j e y ^ 250 įvairių skaičiavimo 
ną ir toliau suka mirtinąjį užbū-. m e t o d ų . Nors valstybinė skaičia-
rimo kaulą link vyriausybės ir ; v i m o s i stema yra, kaip ir Austra-
paskirų baltųjų, tikėdamiesi, kad ijj0j e > p a r e m t a 10-ties baze, ta-
viską jų gerovei sutvarkys pikto- č i a u p a skiruose kaimuose skal
sios dvasios. čiuojama bazė yra 25, 12 ir pan. 

Tačiau, kaip bekalbėtum apie' Gi viename kaime pagrindas yra 
aboridžinus, jų menas, turintis 47. Žmonės savo kūną padalina 
savo 90,000 metų tradicijas, yra' per pusę, kiekvienoje savo kūno 
išskirtinis iš kitu pasaulio kraš- pusėje gaudami 23 dalis, kai žmo-

Dainavoje įvykusį JAV ir Ka 
nados šeštadienių mokyklų mo
kytojų suvažiavimą. 

Daugiau jokių didesnių nau
jienų šioje mažoje lietuviškoje 
salelėje nėra, išskyrus tai, kad 
viskas brangsta, "elziutės" vertė 
krinta, o Kanados ministeris pir
mininkas P. E. Trudeau, socialis
tinio atspalvio liberalas, ramina, 
kad kitur viskas dar blogiau, tran 
kosi po tolimus pasaulio kraštus, 
labiausiai susirūpinęs konstituci
jos pergabenimu iš Anglijos ir 
"pasaulio turtų padalinimu", ži
noma, neliečiant savu milijonų... 

Ne be reikalo sena patarlė sa-
tų. Karta po kartos meno savy-' gaus nosis yra galutinis ir pagrin į ko, kad ten gera, kur mūsų nėra 
bes ir visas kitas išsiskiriančias dinis numeracijos skaičius. Štai pasižiūrėkime kad ir į rusiš-
meniškas grožybes, aboridžinai 
paveldi iš savo tėvų ie senelių. 
Gyvendami daugiausiai dykumo
se, jie kart.'is eina šimtus mylių, 
kad surastu gražų ir patrauklų 
vaizdą, kurį vėliau įkūnija savo 
paveiksluose, medžio žievių raiži-

bilijonų rusai, skriausdami vargs 
tančius žmones, išleidžia tankams, 
raketoms ir kitokiems kariniams 

Pagrindinis piniginis v ienetas! 1 * okupaciją kenčiančią tėvynę 
yra kiną, kuris yra paimtas iš se-1 * kaip ten viskas brangsta, kiek 
nų N . Gvinėjos laikų, kada vietoj 
pinigų, buvo naudojama jūros 
kriauklės, kurios dar ir dabar yra , 
naudojama tolimuose šio krašto. reikalams niekieno nesiklausda-
kaimuose. Piniginis atsiskaitymas', m» • nesiteisindami. Žinoma, 

niuose ir uolose. Ir tie piešiniai, , - , „ , „ krašte yra labai kompli- į amerikiečiai irgi ginkluojasi ir dar 
nors ir atrodo, bet nėra abstrak-; kuotas ir vietiniai gyventojai ne-! padidina karinį biudžetą, bet ta: 
tiniai- Jie yra jų vaizduotės, n e t ; g a i ; įaT s u s į g a udyt i piniginėse 
iki mažiausiu smulkmenų, išreiš- operacijose N. Gvinėjos vyriau-
kimai matomoje formoje. Abori- s y b ė , norėdama išrišti šią proble 

mą, įsivežė tūkstančius mažiukų 
pigių kalkuliatorių. Juose yra pa
daryta pagrindiniai dalybos, dau
gybos ir kt. Ir jų pagalba vietiniai 
;ryven tojai yra mokomi pinigi
nių gudrybių, matavimo ir svo-

I rio pagrindu, nes ypač anksčiau, 
prie Alice moterys nusiskųsdavo, kad jos yra 

gyvena šiuo labai apgaudinėjamos. 
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LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

Surinko Vladas Vljeflds 

"Nora tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi Uos vaizdų kny 
gos sudarymo, tikėdamas, kad *u-
riu geresnes sąlygas ją iileiati, ne
gu kiti" — taip raio knygos įva
doje Vladas VUeOda. 

Knyga didelio formato, 548 pusi. 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $16.85. 

TJJsakymua siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. fSrd St., 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
90 et. valstijos mokesčio. 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii, 
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ŠEKSPYRO SONETAI 

Intymiąsias meilės paslaptis u 
gilią gyvenLao išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas pasaulinio 
xarso kūrinys 

i lietuvių kalbą pirmą kartą * 
vertė A.. Tyruolis, Goethės, Siieriu 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas S> 
Šekspyro atvaizdu, autografu. * 
samia įžangine studija ir sonetų 
paaiškinimais. 176 psl., kietai* dr«. 
>ė* viršeliais 

xaina $300 (Jaunama "DRAUGE 
IIIflIlIlUIHIIIllllimiHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Joozanina Dautvardienč 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
'aids* naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki 
tataučig darbo vietose ir organiza 
•i jose 
Užsakymus siųsti: 

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

Kaina su persiuntimu $5.65 
Illinois gyventojai pridėkite dai 

20 centų mokesčiams. 

kilmėse dalyvavo ir buvęs Kata
liku centro pirrrf. dr- J. Sungaila. 

Tą dieną klebonijoj lankėsi ir 
auto nelaimėje susižeidęs dabar
tinis parapijos klebonas kun. J. 
Staškus, kuris vakare vėl turėjo 
išvažiuoti į Rfverdale ligoninę, 
nes, nors dabar jau gali laisvai 
kalbėti ir valgyti, bet dėl kojos; lllllllllliuilllllllllllllllllllllllllillllllllllllll 
lūžio dar turės, pabūti ligoninėje. 

Pr. Alsėnas 

džinis yra didelis tylusis svajoto
jas. Jie turi tūkstančius svajonė
se sukurtu vaizdu ir dainy. Vaiz
dus jie galėjo pateikti, tačiau dai
nų , nemokėdami rašyti, jie nega
lėjo plačiau paskleisti ir jos eina 
iš kartos į karta. 

Pačioje šiaurėje 
Springs miestelio, 
metu patys įžymieji aboridžiny 
dailininkai: Tjupurrula — 70 me 
tu, Tutama — 70 ir Namarrari • 
— 50. Tik nesenai jų darbai bu
vo pradėta rodyti pačioje Austra-

Pasitaiko, kad ir skrybėle 
kepurės neverta galva slepiasi. 

(iš Šluotos) 

Lietuvių kalbos seminare, Clinton, 
Ohio, paskaitas seka N. Lenkauskaitė 
iš Clevelando ir K. Slotkus iš Vene-
cueios. Nuotr. V. Bacevičiaus 

APSIGINKLAVIMUI DOLERIS 

Pasaulis per praeitus metus iš
leido 550 milijardu doleriu apsi
ginklavimui, t. y. daugiau kaip 
vieną milijoną dolerių per minu
tę. Tai pareiškė Švedijos Taikos 
instituto Sipri direktorius Frank 
Barnaby Stokholme. 

Per spaudos konferenciją "ka
ras ir apl inka^Barnaby apskai
čiavo, kad kas trys mėnesiai pa
saulyje iškyla ginkluotas susidū
rimas. N u o D45 metu įvyko 140 
kary ir ginkluotu susidūrimu. Ky
la pavojus, sako Barnaby, kad vie
nas toks susidūrimas gali išsivys
tyti į trečiąjį pasaulinį karą. 

Per devintą dešimtmetį Sipri 
direktorius pranašauja ginklavi
mosi varžybų pasmarkėjimą. JAV 
apsiginklavimo išlaidos per atei
nantį penkmetį padidės apie 43 
proc. Taip pat ir Sovietu Sąjunga 
padidins savo gynybos išlaidas. 
Barnaby sake, kad šie duomenys 
neturi priežasties viešąją nuomo
nę mobilizuoti prieš ginklavimąsi 
ir karą, nes joks mokslininkas ne
gali tvirtinti, kad žmonija pergy
vens atominį karą. 

Aatanaa Jaamanlas 

Ir niekad ne namolei 
EILĖRAŠČIAI 

Skyria i : Biografija, Vis atga
l ios . Keliai be kelrodžių. Mergai
t ė i š Magdalos. Vai sutemos. 

Išleido "Ateitis" 1980. Kieti 
viršeliai. Aplankas — Danguolės 
Kuol ienės . Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Kaina su persiunti
m u $6.75. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, If5J,5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

m . gyv . dar prideda 36 centus 
vals t i jos mokesčio. 
iimiiiiiiiiiiiiimiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
.:iiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiii 

Kelias j altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
f ikac i jos bylos apžvalga. Gene
ral inės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

iiiiiiiiiiiiiiiuuimimimiiiiiiiiMiuiiiiii' 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis j MRS. HTMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 346*355 

IŠNUOMOJAMA — FDE BENT 

Nuo spalio 26 d. isnunm. gražus 5 
kamb. butas 2-me aukšte. Prie Camp
bell ir 72-os. Suaugusiems. 

Skambinkit 434-1734 

ISNUOM. 4 kambarių butas Marąuette 
Parke. Skambint po 6 vai. vakaro. 

Tei, 434-7140 

SOSCKLLANEOUS 

Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING A N D GEN'L 
HOME REPAJUS 

Gali anytime f or est imates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

mttiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiii 
M. A. i I M K U S 
INTOSE TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILI13TYBft8 PRAiTMAl ir 

kitokį* blankai. 
•niifmirinnimiiinuiminmmmimmn 

Remsite tuos bimiertaa 
n e skelbiasi * a n "Draugs' 

ka 

iiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PARCEL8 EXPRES6 
2501 W. OOth SU, Chicago, IL 60029 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tel. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iHiiiiiHiiiiiiimiiniiuiuiumiuuniiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plaunama ir vaškuojame 
visų rūilų grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • » • • • • • - • • • • * * • • • • » » » • « 

iimiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiutiii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , taL 776-1486 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiuiiiuiii 

iiiiiiiHiiiiMimiMiiiiHiiiiiiiiimiiiiifiimi 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
v.unzdiiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
<avo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-29641 
n-mum Himnui iiuitumuuuiujujiiiiii 

"•Įlpyi N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8065 
įTriimimimiiuiTrt'iTrrimimimimimi^ 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tei. 376- 1882 srba 876-8996 
uuiiiiiiiuiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
nes jis placisusiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

B K A L B S T , * n t l 

Arti 67-os ir Kedzie — ^^l^apjbąrių 
(3 mieg.) namas. "Mid 50's". 

Skambint 778-79W* * *"' " 

Arti 73-cios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38.500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 13 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os Ir Rockvett. MOsšrus 2-jų 
butų. Parduotas. """5, 

Brighton Parka mftr. 3-jų batų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų 
Investavimui. 

Skambinkit teL 48H-7878 

SIMAITIS R E A L T Y 
2951 Weat 63rd Street 

Insurance — 
Notary Public 

n inniiiniiimiiuiiniiuitmmnutnH»im 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pargaį&aa* 

INCOME TAX 
i ..Si .V " 

Notariatas — VerUnalę ~ 

BELL REALTOlSSSį 
J. B A C £ V I C I » 8 

6529 S. Kedzie A v e . — TĘŠįa* 
SIIMilHIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIIIIMStUUIlIUUB* 
— — — m n M » i i f i 

72-ra ir Albany — 5 kamb.,nuŲ\ Geor-
gian. $53,500. 

72-ra ir Richmond — 2 leimų'muro 
namas. $72,00a "" " • • '^ 

45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 Mie
gamus. $68,900. * -S .0:"H 

40-ta ir Montgomery — 15' metų seos-
mo. 2 Seimt, $85,000. - y.j ,,? ti 

50-ta ir Washtanaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900. 

Puikus investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų 2emes. — 
$250,000. " * * 

58-ta ir Rutherford — 25 metų^sesu-
mo 3 mieg. mūro rezid. $75^965." ' 

91-ma ir Mdvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

67-ta ir Komensky — 4 miegamų mflr. 
pastatas. $59.000. j y B i 

72-ra ir Taknan — Labai geisi ŪUi-
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500. 

93-eia ir Newland — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $8§J00.„„ 

BUDRAITIS REALTY ^ 
8600 S. Pulaskl Rd. 

Tel. — 767-0600 c 

M I S C E L I A N R O O 

10% — 30% _ SO« plciat, moiešit 
ui npdranda ""o usnies Bf aaMMUO-
liilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 V I S 
S208y 2 Wes t 95th Stmf^ 

T e l e t G A 4-8684L * ^ l 

DENGIAME IR TAISOM" 

V I S Ų RCŠIŲ STCGUS 
Už savo darbą garantuojame 

ir esame apdrausti. 
Skambinkite — 

A R V Y n n KIELAJ 
Tel.: 434-9655 arba 737 1717 

•illllllllllllllllllHIIIIIIIHIIItlIlI 

Kazio B a r a u s k o 
I i "Draugo" Rimties Vsfradsjfe 

Parinkti pumokslal, r 

atspausdinti kaygsiai-i.V•* 

PRISIKĖLIMO 2M0MfS 
A. s. kun. Kazimieras Barauskas 

paraiė kelis iuntua pamoka*a/po-
puliariam "Draugo" akyriuWo,a> 
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiai 
Aloyzas Baronas atrinko aktua-
liuoaius. V. BagdanaviauslaTdo-
jant velioni sakė, kad ""JSkič 
straipsnio rašymas velionfo Oup'na*-
domino kaip religinio. Jis jaes/sa* 
Sydavo labai atsidėjęs ir gUiai su
sikaupęs". 

::t: į,s% ••> 
Kaina $4.00. Gaunama "Drange 

4545 W. 63 St.. Chicago. Ui. 40829, 
Persiuntimas 25 centai. (JUinoi* 

gyventojai prideda 20 centu."aw^ 
kesčių). 

IflHflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlfiiitfftitIMMINMMSSsai 

mauBtirm DRAUOIT 
r- 3tr> f ,' 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
SU Petersburg, Ra. 
SOLISTĖS ONOS BLANDYTĖS 
- TMAEIKIENĖS KONCERTAS 

SoL Ona Jameikienė 

balsą. Pirmoji jos mokytoja buvo 
Alice Stephens. Po to daug mėty 
lavinosi pas sol. Alodiją Dičiūtę -
Trečiokienę, o vėliau pas muz. A. 
Leparską. Muzikiniai paruošda
vo A. Kučiūnas ir prof. VI. Jaku-
bėnas. Atsikėlusi Floridon, dai
navimo studijas tęsia A. Elkins 
studijoje, kuris kaip muzikas pro
fesoriauja ir Atlantic College. Jo 
sūnus Rod Elkins, kaip profesio
nalas, jai akompanuoja ir paruo
šia muzikiniai. Per šį ilgoką pa
siruošimą O. Jameikienė yra pa
siekusi dainos mene gan geru re
zultatų. Ji kaip dainininkė gra
žiai yra pasirodžiusi Floridos ryti
niame pakrašty ruošiamuose ren 
giniuose. 

Apygardos valdyba kviečia lie
tuvišką visuomene gausiai atsi
lankyti į šį koncertą. 

SAUKIAMAS JAV LB 
FLORIDOS APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

LB Floridos apygardos valdy-Spalio 31 d. 7:00 vai vak. to
je pat klubo salėje suvažiavimo 
dalyviams ir plačiajai visuomenei 
apygardos valdyba rengia sol. 
Onos Jameikienės koncertą. Pro- bo salėje, 4880 —46th 
gramą bus įdomi, susidės iš įvai- North, St. Petersburge. 

ba šaukia apygardos suvažiavimą į 
š. m. spalio 31 d. (šeštadieni) 
12:30 vai. po piety Lietuvių fclu-

Avenue 
Į suva-

rių dainų bei ariju. žiavimą yra pakviestas PLB val-
Ona Jameikienė yra gimusi dybos vicepirmininkas inž. Mečys 

Lietuvoje gausioje šeimoje. Jau Šilkaitis, kuris kalbės aktualiai-
nuo mažens dainuodavo keturios šiais LB apylinkių veiklos reika-
sesutės: Stasė, Ona, Benigna ir j lais. Apie metinę bendruomeninę 

veiklą pranešimus padarys apy
gardos valdyba ir apylinkių at
stovai, o iš JAV LB tarybos Al
ios sesijos —tarybos narė Agnė 
Kamiene. Bus aptarta ir kiti įvai
rūs LB veiklą Kečiantieji reikalai. 

K. Gmž. 

CHEMINIS GINKLAS 
Cheminiu ginklu laikome įvai- j cheminius ginklus, ir kas gali bu

riąs nuodingas medžiagas, sudary j ti tikras, kad ju nepanaudos ir ki
tas iš cheminių elementų jungi- tur. 
niu- Gamtoje elementu randame Afganistane panaudotas chemi-
92, bet Kalifornijos universitetui j n i s g i nklas sukėlė susirūpinimą 
dirbtinu būdu pavyko jv skaičių j VVashingtone galvojant, kad 
pakelti iki 103. 72 elementai yra' 
metalai, turi blizgėjimą, kietuną, 
išskyrus tik gyvsidabrį, kuris pa
talpintas į termometrą mums ro
do šilumą ir šaltį. Likusieji ele
mentai yra vadinami metaloi-
dais — jie nežiba ir beveik nepra
leidžia elektros srovės, su kuriais 
chemikai išdarinėja visokiausias 
išdaigas: juos beskaldydami ir 
jungdami su kitais elementais — 
padaro vaistus, bet kartais žmo
gų ir nunuodija. 

Chemikų išdaigas riboja tarp
tautiniai susitarimai, vadinama 
Haagps konferencija, pasirašyta 
1907 metais. Iš praktiško patyri
mo mes puikiai žinome, kad su
tartys karo metu tampa niekais 
ir jas pasirašę, jeigu naudinga jas 
lengvai sulaužo. Taip atsitiko ir 

ĮI pasaulinio karo metu. Anksčiau 

norint išsaugoti tikrą taiką rei
kia ruoštis netikėtumams ir im
tis atsargumo priemonių. Prieš 
metus kongresas yra paskyręs 
3,15 mil. dol. sumą kariškos che
minės įmonės pastatymui Pine 
Bluff, Arkansas, kurioje bus ga
minami artilerijai sviediniai pri
pildyti dujomis. Iškilus pinigų 
paskyrimui į viešumą, spauda at
kreipė į tai dėmesį ir San Fran-
cisco Chronicle (geg. 28 d.) klau
sia: kas bus daroma su šiais svie
diniais, kur jie bus sandėliuojami 
ir ar nesudarys gyventojams pa
vojaus? 

1968 m- kovo 18 d., atliekant 

pratimus su ginklais Skull slė
nyje, nepertoliausiai nuo Salt La
ke City, Utah, paleistos nervus 
suerzinančios dujos — V£, vėjui 
pasikeitus ir jas atnešus į ganyk
lą, kurioje ganėsi 6000 aviu, jos 
visos žuvo. Nežiūrint išbujojusiu 
technologinių priemonių ir bud
rios kontrolės, bandant bet kokius 
ginklus, visada atsitinka nenuma 
ryty įvykių. Po šio atsitikimo pre
zidentas Nbconas sustabdė che
miniu ginklu bandymus- Tačiau 
cheminė pramonė vystėsi savo 
keliais, pateikdama rinkai nauju 
produktų, kuriu anksčiau nebu
vo apyvartoje. Jv gamybą aty-
džiai sekė ir Army Chemical 
Corps; ypač tuos produktus, ku
rie turėtv reikšmės ir krašto ap
saugos reikalams. 

Praėjus 12 metv nuo aviv ma
sinio kritimo, visuomenė apsira
mino, tikėdama, kad cheminiai 
ginklai jau nugrimzdo į istorijos 
praeitį. Tačiau, Sovietv Sąjungos 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 6 d. 

Elena. Anuomet Chicagoje jos 
reiškėsi žinomam Blandyčių kvar
tete. Ten pradėjo Vyt. Jančio glo
boje. Po to jų kvartetui vadovavo 
nruz. A. Skridulis. įsitraukus dirb 
ti su kvarteru, O. Jameikienė pra 
dėjo h* individualiai lavinti savo 

Mm kolonijose 
Lemont,Dl. 
LB TRADICINĖ GEGUŽINĖ 

|nas ir Romas Burba. Prie gegu
žinės pasisekimo daug darbu ir 
patarimais prisidėjo Kazys 'Lau
kaitis. Džiaugiamės, kad atvyko 
tiek daug svečiu. Tikimės, kad 
vėl visus pamatysime Lemonto 
LB Rudens baliuje! 

Kasmet Lemonto apylinkės LB 
valdyba suruošia rudens geguži
nę. Praėjusiais metais du savait
galius iš eilės lijo. jau nuo pava
sario, jyaklyba pradėjo rūpintis 
apie šiv metų orą. Atrodo, kad 
kas nors išklausė prašymus. Rug
sėjo 13-ta diena išaušo saulėta, 
šilta ir nepaprastai graži. Didelė 
minia sveciv susirinko į Modestos 
ir Vitalio Umbrazų sodybą, Le
monto miestelio pakraštyje. Prie 
įvažiavimo vartų dirbo Lemonto 
jaunimas: Morkus Shreckengost 
ir Arūnas Navickas. Šiais me
tais nelengvą šeimininkių darbą 

atliko valdybos narės Aldona Soliū-
nienė k Birutė Navickienė. Mais
to buvo daug ir tikrai puikaus. 
Buvo namuose augfntv daržovių, 
kurks parūpino Modesta Umbra-
sfcaė ir kitos apylinės ponios. 
Virtuvėje vikriai dirbo Juzelė 
Laukaitienė, Dana Miliūnienė ir 
kitos. Kasmet Lemonto geguži
nėje vyksta įdomus ir turtingas 
dovanų paskirstymas. Šiais metais 
R. Sarauskienė ir Banė Kronienė 
suorganizavo fantus ir bilietuku 
pardavinėjimą. Joms padėjo Vik 
toras Garbonkus, jr., Renata Gar 
feonkutė ir Povilas Sarauskas. Ga
vome daug puikių dovanv iš De-
nnis Grybausko, St Anthony Sa-
vings vedėjo ir iš Justino Macke
vičiaus, Standard Federal Savings 
vedėjo. Taip pat daug Lemonto 
apylinkės gyventojų paaukojo 
gražių ir įdomiu fantų. Sunku 
pasakyti kam geriau patiko dova
na paskirstymas —mažiesiems, 
ar suaugusiems. 

Gegužinėje vyko karštos tinkli
nio rungtynės. Buvo atvykusios 
komandos net iš Cbicagos. Visi 
turėjo progos pasireikšti, ir profe 
•Jonalai k tie, kurie tik retkar-
čiais pasportuoja. Tikrai smagu 
matyti kaip gyvai ir energingai 
mūsų jaunimas sportuoja Lemon
to gegužinėje. Tikimės, kad kas
met vis daugiau atvyks dalyvauti 
tinklinio varžybose. Mažiukams 
taip pat buvo progos pažaisti rr 
padūkti. Valdybos narė Rasa So-
liūnaitė pravedė įvairius žaidi
mus ir lenktynes. 

Bare dirbo valdybos nariai: U-
nsfe Gylys ir Romas Račiūnas. 
Jiems daug oadėjo Kazys Bdsčru-

Agnė Katiiiškytė 

minėta Haagos konferencija bu
vo uždraudusi naudoti kare du
jas ir kitas nuodingas chemines 
medžiagas, bet vokiečiai 1915 m. 
šį susitarimą sulaužė, paleisdami 
ties Ipres. Belgijoje, chloro du
jas ir per 5 minutes nužudė 5000 
sąjungininkv kariv. Sužalojo iš vi
so 1,3 mil- žmonių, iš kuriu mi
rė 91.000. Po karo cheminį gink
lą vėl panaudojo Mussolini ka
riaudamas Abisinijoje. Tačiau II 
p. k- metu nei viena kariaujanti 
pusė nedrįso panaudoti cheminio 
ginklo, kadangi dauguma gyven
tojų buvo susispietę miestuose, ku 
riems ir taip daug padarė žalos 
padegamosios bombos ir kiti 
ginklai. 

Nuodingų medžiagų naudoji
mas kare visų yra smerkiamas, 
kaip nehumaniškas ginklas. Ta
čiau ir pats karas yra nehumaniš 
kas — nekaltų žmonių žudymas. 
Ateinančios žiruos iš Afganista
no nurodo, kad Sovietų Sąjunga 
kovoje su partizanais naudoja 

Mūsų Mielam Draugui 
A . f A. 

Arch. RIMUI KEUUOČIUI mirus, 
skausme likusius: žmoną Almą* dukrelę 
Indrą, sūnelius Jonuką ir Petruką, Tėvus 
Keliuočius, sesutes Vidą ir Živilę ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

MODESTŲ ŠEIMOS 

A . f A. 
ČESLOVUI OBELENIUI 

mirus Lietuvoje, jo brolį Zenoną su šei
ma nuoširdžiai užjaučia 

LJT. RELIGINĖS ŠALPOS 
KOMITETAS CLEVELANDE 

Mylimai žmonai 

A, f A. ERNAI BARAUSKIENEI 
Melbourne, Australijoje, mirus, mūsų prietelius — jos 
vyrą VLADĄ, jo brolį STASĮ ir broliene MARIJĄ BA
RAUSKUS bei jų seimas ir artimuosius giliai užjaučia
me ir drauge liūdime, 

VERONIKA IR JURGIS JANVSAIČIAI 
EMALIJA IR MYKOLAS JAGUCIAI 

Mūsų sąjungos rėmėjui 

A. + A 
Kpt. EUGENIJUI PETRAUSKUI 

mirus, jo mylimai 2MONAI, GIMINĖMS ir ARTI-
miesiems reiškiame gilią užuojautą. 

LIETUVIŲ PASTININKŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA 

Mylimai mamytei 
A. + A. 

BRONISLAVAI ŠPAKEVK3ENEI 
mirus, jos dukrą GRAŽINĄ ir žentą VYTAUTĄ ŽU
KAUSKUS bei kitus GIMINES ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

BIRUTĖ IR VACYS DZENKAUSKAI 
VERONIKA IR JURGIS JANUSAIČIAI 

A f A 
BRONISLAVAI ŽAKEVIČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų mieliems 
prieteliams GRAŽINAI ir VYTAUTUI ŽUKAUSKAMS 
ir visiems artimiesiems. 

JOANA IR VYTAUTAS DAIUDŽIAI 
IRENA IR VYTAUTAS UNARTAJ 
DANUTĖ IR VYTENIS ELSBERGAI 

f 

ANTANAS BROKEVIČIUS 
Gyveno Chicago, Illinois, Brigįiton Parko apylinkėje. 
MirS spalio 3 d., 1981 m, 1:50 vai. ryto, sulaukęs 67 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, ir kiti gimines. 
Velionio žmona buvo a. a. Sophia 
Priklausė Šiaulių Vytauto Didž. Rinktinei, Našlių ir NaSlikių 

klubui, Sv. Vardo draugystei, Žemaičių klubui ir Brighton Parko Na
mų Savininkų draugijai 

Kūnas paSarvotas Eudeikis - Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 
S. California Avenue. Laidotuves įvyks trečiadienį, spalio 7 d. IS 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs: ŠONUS 

Laidotuvių direktoriai Eudeikis - Gaidas - Daimid, Tel. LA 3-0440. 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-fflfts tomis. Teliių Vyskupija 

• K O R I U S K V I K L Y S 
a LIETUVOS BAŽNYČIŲ m-

armija, žygiuodama 19J9 m. į Af
ganistaną, nepamiršo atsigabenti 
ir cheminių duju. Žvalgybos pra
nešimu, Varšuvos pakto kariai 
yra apmokomi naudoti cheminius 
ginklus. Harvard universiteto 
chemijos prof. M. Meselson nu
rodo, kad cheminis ginklas gali 
nužudyti arba paraližuoti 20 proc 
karių turinčių apsaugos priemo
nes — dujokaukes, o 12 km. spin 
dūliu gali išžudyti civilius gyven
tojus. Tokiu būdu, karo atveju, 
Europoje nuo nuodingu cheminių 
medžiagų žūtų milijonas nekaltų 
žmonių- NATO sąjungos kraštai 
yra atsisakę nuo cheminiu gink
lu panaudojimo. Bet iškilus ka
rui, nežiūrint praeities skaudžiu 
patyrimu, sunku tikėti, kad che
minis ginklas nebūtų pavartotas 
karo lauke, nors jv draudimo su
tartis pasirašytu tūkstančiai Le
ninu ir Wasrringtonų. Kare juk 

svarbiausią vaidmenį vaidina ka
riuomenės judrumas, staigus dali
niu permetimas iš vienos vietos į 
kitą- Priešo kariuomenės supara-
ližavimui kaip tik geriausiai tin
ka cheminiai ginklai. JŲ reikšmės 
nepaneigia ir Defense Science 
Board, nurodant, kad dabar che
mijos mokslas gali sukurti tokias 
chemines medžiagas, kurios ne
neša mirties, bet tik paTaližuoja 
kario veiksmus, kitaip sakant iš
veda iš rikiuotės. Todėl krašto ap 
saugos departamentas neatsisako 
nuo tolimesnių tyrinėjimų ir 
šiam tikslui yra paskirta iš karo 
biudžeto 2,47 bilijono dol. 

Jeigu karo vadai bus tikri, kad 
cheminis ginklas atneš pergalę 
jie tikriausiai bus panaudoti 
Cheminis ginklas buvo pavarto
tas ir išbandytas Vietnamo ka
re. 

P. Iradreika 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
> 

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

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel REpubiic 7-1213 
11028 Soufhvvest High vvav, Palos Hills, III Te! 974-4410 

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

rijos 
T«Otq vy»kupi)a yra i-** 

leidliamų knygų. 
Leidinys gani paruosta*. Talpini balnytių nuotraukas, e taip 

palikti ateities kartoms gėlimai tikresni ir neiikretpta, mūsų balnytių 
ir kitų religinių pastatų vaizdų, kad ateities lietuvių kartos nialytų> 
kiek daug menllkų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos Įmo
ne* amlių bėgy)* save Viešpatie* garbei yra sukūrf'-tai kaip rato 
autoriui knygos Ivadi)*. 

"Vienas pagrindinių Uos knygos tikslų yra uldokumentuotl ir 
pat jų buvusių vadovų, daibiniakų gyrų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didoko formato. 400 pusi. Kieti virietsai. Tekstų 
surinko DRAUGO spaustuvą. Spausdino MORKŪNO spaustuve Oleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su 
tltmois gyventojai dar pridedu $130 valstijos 

DRAUGAS, ms We*t 6Srd « . , Chicago, IL 606*9 

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

VASAITIS -
1446 SO 50th AVE , CICERO, 1LL 

BUTKUS 
Tel. Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral H o m e 

?29 S. HALSTED STREET Tel L6-1344 

Ką tik iiėjo i i spaudo* MARUOS AUKSTAITES 
nauja* romaną* 

"AMT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojisln«ns* ir humtniiiruma*, Lietuvos istorinis 

duslią plačių pašiūru. 
Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Utsakymu* siųsti: 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Sri Strmt 

Chicago, Iū. 606*9 
Illinois gjnr. dar prideda 60 e t valstijos 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. spalio mėn. 6 d. 

x Inž. Kęstutis Poetas, kuris 
baigė universitetą labai gerais 
pažymiais, toliau studijuodamas 
įsigi jo dar du magis t ro laipsnius 
— vieną iš komunikacijos, kitą 
iš technologijos. Dabar j i s dir
ba miesto planavimo srityje. 
Savaitgaliais aplanko tėvus 
Eleną ir inž. Kazimierą Pocių, 
gyv. Beverly Shores. Domėda
masis Beverly Shores vykstan-

X A. L. R. K. Moterų sąjun
gos Chicagos apskrities suva
žiavimas bus ateinantį sekma
dienį, spalio 11 d. (Prasidės 11 čiais perplanavimo darbais , tu-
vaL ryto Šv. Mišiomis Marijonų j rėdamas šioje srityje dideų' pa

tyrimą, sutiko taikinti mieste
lio planavimo komisijai. 

X Lietuvių Tautiniuose na
muose spalio 18 d. bus kalbama 
apie lietuvį mokytoją lituanisti
niame švietime už geležinės už
dangos ir išeivijoje akademijoje, 
kurią rengia LMF Chicagos klu 

mokytojų šabas ir Lietuvių 
junga. 

X Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, 
sutinkant knygą "Lietuviai Si- i 
bire", įrašė kun. J . Prunskio 
kalbą ir kitą programą ir per-
siuntė Laisvės radijui perduoti 
j Lietuvą. 

X Juozas Liuima, Cleveland, 
Ohio, užsisakė knygų ir pridė
jo 6 dol. auką. Ačiū. 

X B. MllaknJs Sacramento, 

vienuolyno koplyčioje prie 
"Draugo" (6336 So. Kilbourn 
Ave.). Po Mišių salėje bus už
kandžiai ir susirinkimas. Šeimi
ninkės bus 46-ta kuopa. Visų 
kuopų atstovės prašomos da
lyvauti. 

X Aleksandros Vilijos Eivai-
tės tapybos darbų paroda, kur i 
buvo at idaryta rugsėjo 7 d. 
(303 East "VVacker Drive, Three 
Elinois Center) , yra labai gausiai 
lankoma ir komentuojama. Apie 
ją skelbia "Chicago Tribūne". 
Chicago magazine, Counsel of 
Fine Arts i r kt . Eivaitės kūry
bą gana plačiai aprašė meno 
kritikė S. Wheeler A r t Egzami-
ner nr . 10, •pažymėdama, kad tai 
yra labai st ipri pradžia daug 
žadančios karjeros. A. Eivaitės 
parodą galima pamatyti iki spa- ^ P c , r a s G r i S k o l i s , M i a r r i 
lio 2 3 d Lankymas nuo 9 vai. Be3iCh p ^ k a d fr p a V e l u o t a i j 
ryto iki 9 vai. vak. į grąžino i a i mėj imų bilietų šakne-

i les, pridėdami po 5 dol. aukų. 
v AtHXFOm£ RarrvrA issxatvs i . »•-

savo originalius deginto medžio 
papuošalus tautodailės parodo
je, kuri vyks spalio 16-18 d. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Parodos atidarymas penktadie
nį, spalio 16 d. Rengėjos LSS 
seserijos vadija. 

x Pranas žvingilas, gyv. 
Ae tna rytiniame Gary, Ind. 
priemiesty, šiomis dienomis ap
silankė "Drauge" ir įsigijo kny
gų sau ir savo anūkei, šį mė
nesi jis jau sulauks 75 m. am
žiaus, bet dar yra gana akty
vus, atsižvelgiant, kad jis nuo 
jauniausių savo metų yra dir
bęs Gary plieno fabrikuose prie 
visokių šalto ir karš to plieno 
darbų. Vien tik prie operavi 

CHICAGOS ŽINIOS 

. 

Lemonto LB tautinių šokių grupė „Spindulys" atlikusi programą Illinois State Fair, Springfielde. Pirm. eil. iš k. j 
d.: Kristina Likanderytė, Rita Ostrauskaitė, Zita Šoliūnaitė, Lėlė Žukauskaitė, Audra Aleknaitė, Vida Šoliūnaite. Antr 
eiL iš k. j d. Michael Chiaramonte, Darius Polikaitis (akor deonistas), Linas Kunstmanas, Rimas Sarauokas, Rimas 
Milūnas, Linas Soliūnas, ir Saulius Soliu įas. „Spindulys" atliks dvi programas spalio 11 d. — Houby Festival, 
Berwyn, IL ir Bolingbrook Arts Festival, Rt. 53 ir I—55. Lapkričio 20 - 22 važiuoja į Milwaukee atlikti programą 
Holiday Folk Fair. Nuotr. Robert Hill 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARONE KNYGAI 
'•LIETUVIAI SIBIRE" 

SUTIKTI 

Spalio 2 d. 7:30 vai. vak. Jau-

jokio paminklo. Tokiomis kny-1 Seimas prasidėjo 11 vaL šv. 
goims statykime jiems pamink-1 Mišiomis Marijonų koplyčioje 
lus. i prie "Draugo", šv . Mišias at-

Po kun. J. Prunskio kalbos našavo ir atitinkamą pamokslą. 

JUODUKAMS 825,000 DOL. 

JAV švietimo departamentas 
buvo atšaukęs paramą Jesse 
Jackson vadovaujamai PUSH or
ganizacijai, nes ji fbuvo atsisa
kiusi duoti tikrinti savo finansų 
knygas. Dabar PUSH sutiko 
atidengti savo pajamų ir išlai
dų knygas ir federalinė valdžia 
jiems duos 825,000 dol., kuriuos 
turės panaudoti jaunimą dar
bams paruošti ir tarnybų aprū
pinimo ir šalpos reikalams. 

NARKOTIKŲ 

SPEKULIANTAS 

Valdžios agentai susekė, kad 
Mario d'Andrea, 42 m., y ra 
narkotikų spekuliantas. Kai jį 
norėjo areštuoti, j i s ėmė atsi
šaudyti. Valdžios agentas jį 
nušovė. Pažymėtina, kad i r jo 
brolis Nicholas J . d'Andrea, 49 
m., buvo ras tas nužudytas ir pa
liktas uždarytas bagažo skyriu
je uždegtame automobily. Abu-

i du Chicagos apylinkių narkoti-
| kų spekuliantai. 

TAISYS GREITKELĮ 

Calumet greitkely uždaryta 
viena linija, pradėjus kelio re
montą. 

" . ', - . . . - I buvo keletas paklausimu ir pa-mmo centro kavinėje vyko vaka- * ~ ų f™. 
reBt n e * , ; , ; Bejosiai k™*™ I aulymas ^ P 8 ^ k n v S ą sens t i 
"Lietuviai Sibire" sutikti. Va-1 " " ? I U } K a i 

loniu jausmu ir meile vieni ki
tiems. HĮ». 

PRAMrTAS BALFO VAJUS 

pasakė neseniai Į Chicagą. paskir
t as kun. Juozas Budzeika, MIC. 
Savo pamoksle j is priminė, kad j 

caro: c pradėjo kun. Ale. Kezys, I ^ r t r a u k o s n e t u vakaronės Į didesni a r mažesni darbai Die- | B a l f o ( 3 ^ . ^ a p g k r i t i e s pi-
Amerikos Lietuvių Bibliotekos j d a l y v l a l ? " d a r e d v i e i l u t e S : ™ į ™> Bažnyčiai, artimui pasidaro; n i g i n i o „^ a t i d a r y m a s a ^ 
leidyklos tarybos pirmininkas. ! n i ėJ° P n e * « • I r W&*W> begalinės vertes, kai jie jungiami Į r u g g ^ d g ^ ^ ^ 3į 
Pasveikinės gausiai susirinku- ' *** ****** e d u t * P " * P ^ 0 " ** J * * 1 * a u k a > ° to k a a P t l k ' pradėjo apskr. vald. pirmininkas 
sius dalyvius, pasidžiaugė, kad ! d a m u ^ ^ ų " ** redaktoriaus j ir siekia rėmėjai, aukodami savo i g t a s V a n a g u r a s i r perskaitė 
per 5 leidyklos gyvavimo metus j ^ u t l *> autografą. j darbą ir laiką, kad vienuolija ; s a v a ž i a v i m o dienotvarkę, kuri 
įstengė išleisti jau aš tuonias! , *»*">*> vakarones dalyje galėtų gyventi evangelinę dva-; F U v a ž i a v i m o ^ ^ p r i i m t ^ 

kun. A. Kezys suminėjo u* cia sia ir plėsti žmonių tarpe Kris-
esančius apdovanojo tik ką iše- i t aus Evangeliją. 

aštuonias 
knygas. Leidykla džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo leidiniais, kvie
tė jais džiaugtis ir visą lietu
viškąją visuomenę. 

Vienas iš svarbiausių leidyk-

iusia kny^a bent dali tų, kurie 
daug prisidėjo prie knygos iš
leidimo savo darbu bei pinigais. 
Tai dail. J . Strungys, dail. V. 

los asmenų yra dail. Pe t ras | Lukas, M. Morkūnas, K. Ginio-
Aleksa, valdybos pirmininkas, I tienė, K. J . Kižiai, L Fondas 
kuris bendradarbiauja su auto-; — jie skyrė darbą bei pinigus 
rium, kuris knygą apipavidalina j knygai išleisti, š ių 

Po pamaldų Marijonų svetai
nėje buvo bendri pietūs, kuriuo
se dalyvavo marijonų vienuoly-

x Sol. Juoze Krištokutytė-
DaugėHenė ka r tu su savo vyru 

ir kuris išėjusią knygą platina. I sąrašai y ra knygoje. 
Savo t rumpame žodyje jis pri-j Artimoje ateityje numatoma 

mo aukštai 'kenaujanciųTektri-1 J. Daugėla atvyksta* ^ F l o r i d o s m i n \ *F* Y
ž i n ^ . k a i p . k e n t ? j ° ! i š l e i s t i š i a s ^ V S * 8 : ^ o z o Žile-

nių kranų jis yra praleidęs apie į Chicagą dalyvauti prof. M.. S * * S S * ? " ? . O?*!*' • ^ ^ Z * ***** " A m e r i " 
35 metus, kur jo apskaičiavimu, Mackevičiaus jubiliejiniame m i J m * t i e s M > " modeme ^ ^ ^ k ^ " t u v i u muzika", K. Alme-
y ra kilnojęs ir pernešęs apie 5 nėjime spalio 11 d. Sol. J. Kriš-
milijonus tonų plieno. Tai buvo tolaitytė-Daugėlienė atiiks ir 
jo specialybė ir artimiausia jo meninę programą Liet. Tauti-

Sekretoriavo Grožvyda Giedrai
tytė. Vienos minutės atsistoji
mu pagerbti mirusieji Balfo 
nariai. Suvažiavimo dalyvius 

, sveikino centro valdybos pirmi
ne vyresnysis kun. Juozas Vas- j n i n k ė M a r i j a R u d i e n ė ^ ^ ^ 
kas ir kun. Juozas Budzeika,; d a m a > k a d l < m e s &n'Qme k a i 

taip pat ir daugiau svečių, tarp | j ū g ų d a r b a s reikšmingas iri 
jų dvi ceselės pranciškietės - , r e i k a l i n g a s > . . L J ^ , , i š t verinės.L , p . . . . . . . . . . .. 

visų pilni j ses. Felicija Jucius iš Pitts- : £ K u z i e n ė s v d k i n o ^ ^ J^» *!?? * * * k a d »* 
burgho, Pa., ir ses. Frances Gri-1 -• •-.. -r.. ., -. -. ' ' , y m m - mrzcrlio 12 d 
bas iš Chicagos. 

RASTINIŲ 
TARNAUTOJŲ UNWA 

ALF-CIO unijos padalinys 
Service Employes International 
Union pradėjo pastangas Chka-
goje suorganizuoti raštinių tar
nautojų uniją, kuri galėtų apim
ti apie 650,000 asmenų. 

MD2STO SUSISIEKIMAS 

Spalio ir lapkričio mėnesiais 
planuojama taupymo sumeti
mais atleisti 200 Chicagos susi
siekimo tarnautojų. Norint su
mažinti išlaidas, persvarstoma 
sutartis su CTA tarnautojais, 
nuimant punktą, kad bus didi
namas atiyginimas, kylant pra
gyvenimo išlaidoms. Taip p a t 
numatoma nebeleisti tarnauto
jams nemokamai važinėti susi
siekimo priemonėmis. Jei uni
jos nenusileisiančios, vėl brangs 
važma. 

PERKA BANKUS 

Central Ulinais Corp. perka 
Buff alo Grove i r Oak Brook 
Terras bankus Chicagos prie
miesčiuose, už abudu pinigais 
ir žėrais mokant 8.4 mil. dol. 

KULKA PRIEŠ NEGIMUSI 

Teisman pa t raukta iLorrie 
Gray, 18 m., i r jos vaikinas Ni
cholas B. Hamilton. Mergina 
buvo jau šeštame mėnesy ir ne
norėdama susilaukti kūdikio, su
sitarusi su vaikinu, peršovė sau 
vidurius. Policija juos arešta
vo Trace miškely, netoli 140 
gatvės ir Vincennes, Chicagoje. 
Nv.o šūvio negimusi mergaitė 
mirė, o Lorrie Gray gydoma 
Ingalis liigoninėje. 

KARD. OODY LIGONiNSJ' 

Kardinolas J . Cody tur i rū
pesčių su širdimi ir turi cukri
nę. Sekmadienį ir pirmadieni 
sveikatai patikrinti buvo ligo
ninėje. 

30 METŲ K A M a i M O 

Wayne Davis, 22 m., nubaus-

širdžiai. P . žvingilas yra brolis 
Vinco Žvingilo. MIC, ilgamečio 
"Draugo" spaudos darbuotojo. 

X Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai atliko menine 

niuose namuose. 
x Constance Yodelis, Home-

wood, 111., apmokėdama už Lie
tuviškos knygos klubo išleistas 
ir gautas knygas, pridėjo ir 25 

ko nedaryti, šioms kančioms r o "Lithuania". Adomo Varno 
priminti leidykla pasirinko kul- — A. Mažiulio "Lietuvos kry-
tūringiausią būdą — išleido \ žiai. D. Fainhauzo "Lithuanian-
knygą. Su knyga supažindinti, American ethnic identity", VI. 
jis pakvietė jos redaktorių kun. i Jakubėno — J. Kreivėno "Li-
Juozą Prunskį. , truanians and 

Leidvkla turi 

Po pietų prasidėjo seimas, , maičių klubų vardu, Stasys Pat. 
kurį atidarė ir kuriam pirminiu- j l a b a M a r q u e t t e P a r k o .Lietuvių 
kavo Chicagos apskr. pirminiu-j n a m ų sgiwi^Xikų draugijos var-
ke Rabma Klatt, primindama | d u J u o z a s y „ m M , _ V y t a u . 

o Didžiojo šaulių rinktinės 

.ungos u- Prekybos rūmų var- Ar, m „„oU^^.. • , , • TT. , . J T d • J -i. • . ' 4 0 m- sąskaitininkę, kai ji laukė 
du. Juozas Skeivys dzūku i r že-u^o„1,4,^; ^.„4. • i- ui 

m. l u ! - J„ « Z 1 T>„* traukimo stotyje ties 63 gatve 

seimo tikslus ir rėmėjų atliktus 4 
darbus. Sekretorė buvo ses. Fe- v a r d u inž_ v ž e m a i t i s _ m ^ . 
lice, iždin. Uršulė Rastenienė ir 

music 

. . . , . _ . . ' dol. auka su laiškučiu: . . . sk i -programos dan vysk. A. Deksnio . , , , . . , 
nu knygų klubui, branginu au
torius, bet ir tuos, kurie dirba 

| kininkų vardu, Daukienė — mo-
! tsru sambūrio vardu, P. Vaice-

ir kit. •• siją sudarė Leo Leone ir Victo-; k a u s k a s g U lp e ž tp d į n o s u d r 

Kun. J. Prunskis pasisakė. L«iaykia turi užmojų dar ii- j n a Leone. Pranešimus iš skyrių ! firingiu, kuris t rumpai papasa-
kad jo kalboje ne kartą pasi-islems metams. Betgi jų leidi-Į padarė skyrių pirmininkės: M. j k o j 0 a p j e s a v o kryžiaus kelius 
girs graudinga gaida, nes Sibire ™as neduoda jokio pelno, duoda j Janavičienė iš - Bridgeporto I j vykstant į Ameriką iš okup! 
mirė jo tėvas, jo dėdė kunigas nuostolius, kurie padengiami į skyriaus. Jerome Jankus iš j Lietuvos, St. Vanagūnas prane-

ir Dorehester Ave., Chicagoje. 

MIRTINAS SMŪGIS 

Areštuotas darbdavys W. 
Burrell, 45 m. Jis savo buvu
siam tarnautojui G. Alonzo, 57 
m., taip smarkiai kirto į veidą, 
kad šis mirė. Nugabentas į šv . 
Bernardo ligoninę Chicagoje j i s 
buvo rastas negyvas. 

spaustuvėje, raštinėje a r palai
ko švarą, bet apie juos mažai 
arba visai nekalbama. Su mei
le. Jūsų, ConstaRce ir sūnus 
Ozzie". Už gražią auką ir laiš
kutį tariame ačiū. 

pagerbime, atsisakydami hono
ra ro . Rengėjai ir vyskupo ger
bėjai yra nuoširdžiai solistams 
dėkingi. 

X Prof. dail. Arvydas Algmi
n a s padovanojo labai vertingą 
meno kūrinį Beverly Shores lie
tuvių klubui, kuris jį padovanos 
laimingajam svečiui, atvykusim 
l tradicinį rudens balių. 

X Dzūkę draugijos popietė 
Jaunimo centro kavinėje bus 
spalio 11 d., 3 vai. p. p. Apie 
Vilnių lenkų okupacijos metais 
kalbės A- Dundulis. Meninę da
lį atliks D. Barškėtytė, R. Kru-
tulytė ir akt . Vacys Petrauskas. 
Draugijos nariai ir jų draugai 
kviečiami atsilankyti. 

X šio penktadienio, spalw> 9 
d., vakaronėje Jaunimo centro 
kavinėje kalbės dr. K. Ėringis, j Pasaulio Lietuvių Bendruomenes rei-
kuris neseniai atvykęs iš oku-

kurie 
ir daugybė kitų giminių. Savo aukotojų dosnumu. Yra susi-
ilgesnėje kalboje papasakojo, daj"CS lėšv telkimo komitetas 
kaip j is šiai knygai rinko me- (pirm. dr. V. šaulys dr. A. Be-
džiagą, kaip ją redagavo. Be- 'ickas. V. Kasniūnas, D. Ku-
renkant medžiagą, teko susirasi- r^u?kienė, L. Šimaitis, dr. A. 
nėti ne tik su įvairiuose kraštuo- Šležas, J . Vaineikis). Komite-

• 
Jerome 

Brighton Parko H skyr., Antho- Į U_ k a d ^ ^ ^ i m a s Hm l i o 

ny Stankus iš !West Pullman 4 | 24-25 dienomis Detroite ir iSaii. 

į se, bet ir tolimiausiuose konti-
J neirtuose gyvenančiais lietuviais, 
į susitikti asmeniškai su ne vienu 
į iš Sibiro grįžusiu, pasikalbėti, 

matyti jų žaizdų, igytų Sibire, 
randus. Gavo medžiagos net iš 
okup. Lietuvos. Pačioje darbo 
pradžioje gavo ir grasinantį 
laišką, kad mestų pradėtą darbą 

to vardu kalbėjo Liudas Šimai
tis ir N. Gražulienė, kviesdami 
įsijungti į leidyklos rėmėjų ei-
]es- J . M. 

PRANCIŠKIBCIŲ SESELIŲ 
RĖMĖJŲ SEIMAS 

sk. ir Genė Pargauskas iš Mar-
ąuette Parko 5 sk. Taip pa t pla-

kino nuvykimo galimybes. 
Skyrių atstovų pranešimuose 

puotos Liletuvos i r šiuo metu 
Balfo globoje gyvena Chica
goje. 

x Mykolą* Dranga, neseniai 
iš Bostono grįžęs į Chicagą ap
sigyventi, r v Mokslo ir kūry
bos simpoziume dalyvaus huma
nitarinių ir socialinių mokslų 
bendrinėje sesijoje, kuriai pirmi
ninkaus dr. V. Kavolis, šešta-
dernio vakare simpoziumo ban
kete M. Dranga akompa
nuos solistei Nerijai Linkevi
čiūtei, kuri atliks koncertinę 
programą. 

kalų vedėja Danutė Korzonienė. 
Nuotr. Jurgio Prapuolenio 

X Alfonsas Btvetafe, Cam-
bridge. Ont., Kanada, Bda Bra
žėnas, Bonita Springs, Fla., Pra
nas Povilaitis. Evergreen Park. 
IB.. B. Barsteika, Cleveland. 
Ohio, J. Narbutąvičius., VVater. 
bury, Conn., visi užsisakė nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

x Rež. D. MacidaJfenė, Or-
mond Beach., Fla., vertindama 
lietuviško dienraščio reikšmę 
mūsų išeivijoje, atsiuntė 20 dol. 
auką Labai ačiū. 

pradėti šio didžiojo šventojo — 
• Metinis šv. Pranciškaus sese- Į šv. Pranciškaus 800 metų jubi-

lių vienuolijos rėmėjų seimas į lie^ų ir jį tęsti ištisus metus, 
Darbo nemetė, rinko kančių ap-1 vyko Chicagoje spalio 4 d., kaip Į sekant jo pėdomis ir darant ge-
rašymus, laiškus ir nuotraukas.! t įk šv. Pranciškaus dieną, kada į rus darbus. Jubiliejus baigsis 
Visa t a medžiaga, tebūdama dau- pradedami švęsti nuo šio šven- Į 1§82 m. spalio 4 d. 
gelyje privačių rankų, ilgainiui tojo gimimo 800-tieji sukaktuvi-! *Dar ilgokai kalbėjosi delega-
gali žūti, išsimėtyti, jaunosios Į "iai metai (gimęs 1182). 1 ta i ir svečiai ir skirstėsi su ma-
kartos gali būti neįvertinta. O 
dabar visa ta i tekalba jaunimui, 
tekalba visam pasauliui. Pri
minė, kad ta i yra trečioji jo 

j knyga panašiu klausimu. Pir-
I moji — "Lietuva bolševikų oku-
Į pacijoje", antroji — "Bėgome 

nuo teroro" ir trečioji ta , ku
rią šį vakarą sutinkame. Deta
liai supažindino su knygos tu
riniu, pacituodamas {domesnes 
vietas. Anot kun. J . Prunskio, 
dabar reikėti' eiti j detales. Jis 
baigia ruošti knygą apie nužu
dytus šaulius. Turėtų būti ruo
šiamos knygos apic nužudytus 
ar kentėjusius įvairių kitų or
ganizacijų ("ateitininkų, skautų 
ir t. t.) bei profesijy (gydytojų, 
mokytojų) žmones. Ant dauge
lio Sibire mirusių kapų nėra 

tų pranešimą padarė Anastazija; paaiškėjo, kad visi skyriai yra 
Snarskienė, kuri vadovauja išsi-1 pasiruošę vajaus rinkliavai ir 

tuojau pradės kovą prieš skur
dą, badą, ir nepriteklių. Suvažia
vimui vadovaujantis St Vana
gūnas nuoširdžiai padėkojo su
važiavimo dalyvaims už gausų 
atsilankymą, spaudai. Radijo 
valandėlėms už suvažiavimo 
garsinimą, ypač padėką reiškė 
Frank Zogui, Midland Savings 
prezidentui, kuris jau penkeri 
metai finansuoja suvažiavimus. 

Stasys Patlaba 

skirsčiusiems įvairiose vietovėse 
rėmėjams. 

Seimas praėjo labai sklandžiai, 
delegatų buvo apie 50. Svar
biausia, seimas ragino rėmėjus 
ir visuomenę kviesti j au dabar 

MAŽOJI LIETUVA 
IR MES 

Prof. P. I. KUŠNERiO studijai 
pasirodMus. 

Paruošė 
InS. VINCAS ŽEMAITIS 

Išleido Lietuvių Miškininkų 
Są-ga išeivijoje. Miškų literatū
ros fondo leidinys Nr. 7,112 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė-

Kaina su persiuntimu $4.85.' 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, $545 W. 61 Street 
Chicago, Itt. 60629 

M m -

Dalis "Draugo" banketo dalyvių iŠ k.: Elena Razmienė, inž. Vytautas Kutkus, 
JAV LB KraSto valdybos pirm., ir kun. dr. Juozas Vaškas MIC , Tėvų Ma
rijonų namo vyresnysis Jfuotr. J. Kuprio 
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| ŠVENTASIS RASTAS 
NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

Keturios EvaageUjos ir mpaitala darbai. 
Vert* ir komentarą pridėjo r* **T 

LADAS TULABA, iv. Raito Daktaro* 

•v . Raito evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro-
| testantiikieji i r katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija 

| pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 
I JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų 
1 darbai. 
I Roma 1979 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per-

įiuntimu 21.25. .„ " 
» 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, W5 West 6Srd St., 

Chicago, IL 606t9 
niinoia gyventojai dar prideda (1.20 valstijos mokesčio. j 


