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Įgaliotinio pamokslai 
tikinčiųjų atstovams 

(Tęsinys) 
Kaunas. 1981 m. gegužės 25 d. 

RRT įgaliotinio pavaduotojas 
Juozėnas kalbėjo Kauno Kunigy 
Seminarijoje paskutinio kurso 
klierikams ir dėstytojams. Jis pa
reiškė, jog yra iš kunigu susida
riusi "ekstremistų" grupė, kurią 
valdžia galėtu sutvarkyti, bet dar 
nenorinti, nes tarybiniai įstaty
mai yra labai humaniški. Pava
duotojas ragino būsimus kunigus 
prie minėtos grupės neprisidėti. 
Kaflbėtojas teigė, jog klierikas 
Aloyzas Volskis panašią grupę 
buvo sudaręs Seminarijoje. RRT 
įgaliotinis Anilionis esąs "ekstre
mistu" tiek prigąsdintas, jog jam 
atrodą, kad naktį jie galį jį su 
kuolais primušti. 

Juozėnas kelis kartus pabrėžė, 
kad gavę paskyrimus nauji kuni
gai laiku paimtų iš rajono regis
tracijos pažymėjimą. (Pagal ta
rybinius įstatymus be registraci
jos pažymėjimo kunigas negali 
eiti savo pareigų. Šiuo metu ku
nigai labai dažnai ignoruoja šį 
pažymėjimą ir jis metų metais vo
liojasi vykdomųjų komitetų sei
fuose, — Red. pastaba.). 

Pavaduotojas paminėjo kai ku
riuos jo įstaigos nekenčiamus ku-' 
nigus. Apie Prienų vikarą kun-
Antaną Gražulį teigė, kad jam 
labai patinka, kai jį linksniuoja, 
užsienio radijas. Šilalės vikaras 
kun. Vytautas Skiparis per kun. 
Kazlausko primicijas pasakęs to
kį "antitarybinį" pamokslą, jog 
tikintieji galvoję, vargu ar jis grį
šiąs į namus, — tikriausiai bū
siąs suimtas. Kybartų klebono 
kunigo Sigito Tamkevičiaus pa
mokslai esą neįdomūs, o viduk-
liškiai nemėgstą kun. Alfonso 
Svarinsko, bet bijo ką nors pasa
kyti, kad paskui "fanatikai" ne
nunuodytų jų karvių ar neuždeg

tų namų. 
Panašūs "seminarai", kuriuo 

se parapijų atstovai buvo kursto
mi prieš kunigus, įpareigojami 
laikytis sovietinių "Religinių su 
sivienijimų nuostatų", buvo pra 
vesti visoje Lietuvoje. 

Šiuose "seminaruose" būtinai 
turėjo dalyvauti vykdomųjų ko
mitetų pirmininkai ir religinio 
kulto įstatymų laikymosi kontro 
lės komisijos. 

Gegužės mėnesį tokie "semina 
rai" buvo pravesti visų vyskupi
jų dekanams, kurie, sovietinės 
valdžios įsitikinimu, turį duoti 
pavyzdį visiems kunigams, kaip 
reikia laikytis sovietinių įstaty 
mų. 

Visose vyskupijose pagrindinės 
"seminarų" mintys buvo pana 
šios. Pateikiame, ką įgaliotinis 
kalbėjo dekanams Kauno miesto 
vykdomajame komitete: 

Kaunas. 1981 gegužės 14 d. į 
Kauno m. Vykdomąjį komitetą 
buvo sukviesti Kauno arkivysku 
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos de
kanai. Jiems kalbėjo RRT įgalio
tinis Petras Anilionis. Jis pareis 
kė, kad vyskupų ir vyskupijų val
dytojų prašymas padidinti kuni 
gų seminarijos limitą yra tenkin 
tinas, tačiau tarybinė vyriausybė 
šį klausimą svarstys tik tada, kai 
Bažnyčioje nebus prieglobsčio ne 
legaliems kunigams. O dabar to
kių kunigų esama: Kaune — Pa
liokas, Našlėnas, Poderis, Kybar-

Buvęs viceprezidentas Walter Mondale keturias dienas viešėjo Kinijoje. Jis paskelbė, kad Kinijos vyriausybe labai su
sirūpinusi del Amerikos ginklų tiekimo Taivanui. Nuo to didele dalimi priklausysią Kinijos - Amerikos ateities 
santykiai. Nuotraukoje: Mondale, Kinijos vicepremjeras Wan Li ir JAV ambasadorius Pekine Arthur Hummel. 

PADĖTIS LENKIJOJE 
Kariuomenes laikraštis puola "vilkolakius" 

Varšuva. — Lenkijos vyriausy-, tisocialistines jėgas paskelbė ka
bės posėdyje vertinant vidaus po- į riuomenės laikraštis "Žolnež vol-
lrtinę situaciją, buvo pabrėžtas; nosci". Jame rašoma: "Ekstremis-
įtempimas, kurį žadina socializ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

mo priešai. Skelbiama, kad yra 
reali naujų konfliktų ir streikų 
pramonės įmonėse ir aukštosio
se mokyklose grėsmė. Pasitaiko 
politinio pobūdžio ekscesų, ku
riuos organizuoja "Nepriklauso
mos Lenkijos konfederacija". 
Kaip ir anksčiau šalyje platina
mi antisocialistinio turinio lape
liai. Stiprėja tendencijos, priešiš
kos santarvei tarp visuomenės jė-

tuose — Matulionis, Alytuje — S": 
Brilius. Visi jie nebaigę Kunigų 
seminarijos ir neturi registracijos 
pažymėjimo. Kai šių kunigų nie
kas neįsileis į bažnyčią, bus gali
ma padidinti klierikų skaičių Ku 
nigų seminarijoje, bandė visus įti
kinti kalbėtojas. 

(Bus daugiau) 

Vyriausybė atmetė 
nesumažintas lėšas 

Kongresas nesutinka sumažinti biudžeto 
Washingtonas. — Vakar prezi

dentas Reaganas, atidėjęs savo nu
matytą poilsio kelionę į Kalifor
niją, sušaukė vyriausybės kabine
tą svarstyti atsiradusios padėties. 
Legaliai vyriausybė nebeturi lė
šų, kurios pasibaigė penktadienio 
vidurnaktį. Pagal įstatymus, Kon
gresas iki to laiko turėjo patvir
tinti naujas lėšas, nes pasibaigė 
finansiniai metai. Lėšos dėl poli
tinių ginčų nebuvo patvirtintos. 
Daugelį federalinių įstaigų teks 
uždaryti, paliekant tik būtinas 
valdžios funkcijas toliau veikti 
"į skolą". 

Kongresas praėjusį savaitgalį 
posėdžiavo, ieškojo kompromisų, 
derėjosi. Buvo siūloma paskirti 
"laikinas lėšas", priimant "laiki
nas " rezoliucijas. Komentatoriai 
pripažįsta, kad ginčai Kongrese 
vyksta ne dėl esminių nuomonių 
skirtumų. Lėšos vyriausybei api
ma 428 bil. dol. Prezidentas Rea
ganas reikalavo, kad Kongresas 
sutaupytų 8-5 bil. dol., pripažin
damas, kad jis sutiktų priimti pu
sę tos sumos. Tačiau Kongresas 
nesusitarė nei dėl tos "pusės". 
Skirtumas tarp to, ko siekia pre
zidentas ir to, ką duoda Kongre
sas tėra apie 3 bil. dol. Todėl ma

noma, kad kova dėl lėšų yra sim
bolinė. Prezidentas siekia parody
ti, kad jis yra "stiprus preziden
tas", kuris nesileis Kongreso 
stumdomas. Kongreso veikėjai, 
ypač demokratai, bando pateisin
ti konstitucijos suteiktas teises 
"skirti lėšas". 

Prezidentas pagrasino vetuoti 
tokias lėšas, kurios bus didesnės 
negu jis reikalavo, nes tai neside
rintų su jo numatytais federali
nės valdžios išlaidų apkarpymais. 

Pabrėžiama, kad lėšų negavi
mas nepalies svarbių vyriausy
bės funkcijų: nacionalinio saugu
mo, užsienio politikos vedimo, pi
liečių apsaugos, pensijų mokėji-

Lenkijos žinių agentūra skelbia, 
kad vyriausybė ir toliau rodys ge
rą valią, siekdama bendradar
biauti su visais nacionalinės san
tarvės partneriais. 

Varšuvoje policija įsibrovė į 
disidento Jacek Kurono butą. Čia 
sekmadienį buvo susirinkę keli 
tuzinai lenkų, kurių tikslas buvo 
įsteigti naują politinę partiją. 
Tarp Kurono bute buvusių mini
mi Varšuvos "Solidarumo" sky
riaus vadas Zbigniew Bujak ir bu
vę KOR — saviginos komiteto 
veikėjai Adam Michnik, Jan Li-
tynski. Dalyvavo ir "Solidarumo" 
centro veikėjas Onyszkievvicz. 
Naujosios politinės partijos va
das — "Klubas laisvai besivaldan-
čios Lenkijos — Laisvė, Teisin
gumas, Nepriklausomybė". Poli
cija pakvietė Kuroną ir kitus pir
madienį atvykti į policiją pasi
aiškinti. 

Radomo mieste įvyko Politinių 
Kalinių Gynybos komiteto suva
žiavimas. Komiteto vadas Boles-
law Andrzeiewski pareiškė, kad 
Lenkijos kalėjimuose yra apie 
100 politinių kalinių. Vyriausybė 
tai paneigia. Šis klubas esąs nele
galus. 

Labai griežtą puolimą prieš an 

tinė "Solidarumo" vadovybė me
lagingai teigia, kad valdžia sun
kina propagandistams ir aršuo-
liams iš "Solidarumo" atvirai va
ryti priešišką ir ardomąją pro
pagandą prieš sbcializmą, sociar 
listinę tėvynę, teisėtvarką ir Len
kijos tarptautines gynybines są
jungas. Ponai iš profsąjungų su
sivienijimo nekreipia dėmesio, 
kad tokie veiksmai yra neteisėti ir 
aiškiai prieštaraują susitarimams, 
kuriuos jie patys pasirašė". 

"Solidarumas" nesupranta, 
kad degtukai atsidūrė neatsakin
gų dešiniųjų jėgų rankose. Šios jė-
eos gali sudeginti savus namus. 
Anksčiau ar vėliau Lenkijos dar
bo žmonės demaskuos tikruosius 
šių vilkolakių, tariamų darbi
ninkų interesų gynėjų, avantiū
ristų tikslus — siekimą nuversti 
socialistinę santvarką Lenkijoje, 
pašalins visokio plauko politinius 
gengsterius, paprastus diversan
tus, kurie, dangstydamiesi gra
žiais žodžiais ir šūkiais vykdo stra
tegines imperialistinių specialiųių 
tarnybų direktyvas, pabrėžia 
"Žolnež volnosci". 

— Izraelyje teisiamas ministe-
rių kabineto narys Abu Hatseira. 
Jis kaltinamas šalpos pinigų nau
dojimu savo reikalams. Jo nutei
simas gali suardyti valdžios koa
liciją, jis priklauso mažai, trijų 
asmenų parlamentinei grupei, ku
ri remia Begino vyriausybę. 

— Arabų ministeriai besiruošią 
valstybės galvų suvažiavimui Ma
roke nesusitaria dėl darbotvarkės. 
Aiži ras, Sirija, Libija, Pietinis Je
menas ir PLO nesutinka įtraukti 
Saudi Arabijos taikos plano, nes 
jame pripažįstama Izraelio vals
tybė. 

—Iš Rytų Vokietijos į Vakarų 
Vokietiją pabėgo kariuomenės 
kapitonas. 

— Egipte prasidėjo 24 kaltina
mųjų teismas dėl prezidento Sa-
dato nužudymo. 

— Susirgus Argentinos prezi
dentui Roberto Viola, jo pareigas 
eina gen. Horacio Liendo. 

—Kanadoje įvyko didelės de
monstracijos prieš aukštus pas
kolų nuošimčius. Kalbėtojai kriti
kavo premjerą ir finansų minis-
terį. 

— "Newsweek" žurnalas 
skelbia, kad JAV žvalgyba suži
nojo apie Libijos sudarytas spe
cialias atentatininkų komandas, 
kurioms įsakyta nužudyti prez-
Reaganą, viceprez. Bush, sekreto
rius Haigą ir Weinbergerį. 

— Nikaragvos valdančios chun-

Suomiu partija 
neklauso Maskvos 

Helsinkis. — Suomijos centro 
partijos suvažiavimas išrinko kan
didatu į prezidento vietą buvusį \ tos narys Mercado pareiškė, kad 
premjerą Johannes Virolaine. • Nikaragva siekia gerų, normalių 
Partijos centro komitetas buvo ; santykių su JAV-bėmis. Santy-

BREŽNEVO VIZITAS 
VAKARŲ VOKIETIJOJE 

Jį pasitiko piktos demonstracijos 
Į Bona. — Sovietų Sąjungos pre-1 įsteigusi pakelyje punktus, kur 
į zidentas Brežnevas atvyko į Va-; demonstrantai buvo vaišinami 
j karų Vokietiją keturių dienų vizi- : pienu. Buvo pasakyta daug kal-
j to. Iš jo laukiama, kad jis atsi- ' bų. Demonstraciją ruošė 21 orga-
! lieps į Prezidento Reagano praė-! nizacija. 
i jusį trečiadienį paskelbtą siūly-! Panaši demonstracija vyko 23 
į mą sumažinti ginklų lenktynes ir! Rumunijos miestuose. Čia irgi da-

siekti visiško branduolinio nusi-1 lyviai reikalavo nusiginklavimo, 
ginklavimo. Šis siūlymas sukėlė j Rumunijos valdžia pasisakė už 
nerimą Maskvoje Pirmieji sku-! abiejų pusių: Nato ir Varšuvos 
būs pareiškimai rodo, kad Krem- i sutarties raketų atitraukimą iŠ 
liaus propagandistai išsigando,! Europos. 
kad iš jų rankų išslysta vadina- j Vakarų Vokietijos policija ir 
moji "taikos iniciatyva". Dauge- saugumo valdininkai turi nema-
liui europiečių prezidento Reaga- į žai darbo. Į aerodromą, kur nusi-
no siūlymai skamba logiškai ir leido Brežnevo lėktuvas, buvo 
įtikinančiai. Sovietams teks daug įleisti tik komunistų partijos su-
padirbėti, kol jie įrodys, kaip jau ' šaukti "Brežnevo sveikintojai", 
pradėjo skelbti savo laikraščiuose, Kai kuriems pabėgėliams iš So-
kad Reagano siūlymai yra tik ; vietų Sąjungos buvo suvaržytas 
priedanga, siekianti karinio pra- judėjimas po miestą, kai kurie 
našumo. I tiesiog laikomi namų arešte. Pa-

Brežnevo vizitas Bonoje yra pir-! bėgėliams iš Afganistano buvo 
mas jo išvykimas į Vakarus po so- [ uždrausta pasirodyti Bonoje, ta-
vietų karinės invazijos Afganis-1 £įa u apie 5,000 demonstravo ne-
tane. Jo viešuose pasirodymuose: t o i j esančiame Bad Bodesgerge, 
vokiečiai ir kiti europiečiai ati-1 apie 1.000 žygiavo Frankfurte, 
džiai klausysis Brežnevo aiškini- 300 — Vakarų Berlyne, 
mų, kodėl sovietų SS — 20, SS — J 
4 ir SS — 5 raketos, išstatytos 
prieš Vakarų Europos taikinius,; 
nėra pavojingos? Kodėl jos nepa
keitė strateginės pusiausvyros Eu
ropoje? Prezidentas Reaganas, 
kaip žinoma, siūlė nedislokuoti 
naujų JAV strateginių ginklų 
Europoje, jei sovietai išsivežtų sa
vo SS raketas. 

Dabartiniai vieši debatai dėl 
strateginių ginklų Europoje yra; 
aktualūs ir svarbūs. Didžiulė: 
Kremliaus propagandos kampa- ! 

nija išnaudoja europiečių susirū-' 
pinimą, kad būsimas atominis 
karas gali būti kariaujamas tik, 
Europos kontinente. Jame žūtų I 
milijonai žmonių, būtų sunaikin- į 
tos Varšuvos pakto ir Nato vals-
tybės, o Amerikos kontinentas lik- j 
tų nepaliestas. 

V. Vokietijos kancleris Schmid-
tas jau pranešęs sąjungininkų vy
riausybėms, kad jis pasakys Brež
nevui, jog naujų raketų disloka- j 
vimas Europoje bus vykdomas, Į 
kaip numatyta, jei Ženevoje pra- į 
dėtos derybos dėl ginklų sumaži- J Roma _ p o p { e ž i u s j o n a s p a u . 
nimo neduotų vaisių. Kancleris : ] | u s u $ h s e k m a d i e n į n u v v k o g 
nebūsiąs tarpininkas tarp Mask- ; R o m Q s T o d - m i e s t e l i > 7 6 m y l i o s į 
vos ir Washingtono Jis tik noris š i a u r ę n u Q R o m Q S Vatikano ži-
įtikinti Brežnevą kad P * * * * * „ f a ^ g kelionė reiškia, kad 
Reagano vyriausybe nėra jokie 5 e ž i u s v ė i p r a d ė j o M V 0 p i l i g r i . 

Didelė 50,000 demonstracija 
pasitiko Brežnevą, protestuodama 
prieš jo vizitą. Plakatuose Brež
nevas buvo vadinamas žmogžu
džiu. Caru Leonidu, imperialistu, 
melagiu. 

Sovietų prezidentas buvo apgy
vendintas Gymnich pilyje. 

Turkijos valdžios 
vadas Pakistane 

hlamabadas. — Turkijos kari
nės valdžios galva gen. Kenan 

Evren atvyko į Pakistaną, kur 
jis bus šešias dienas. Po iškil
mingo sutikimo generolas Evren 
pareiškė, kad įtempimų pilname 
pasaulyje reikia sustiprinti ryšius 
tarp Turkijos ir Pakistano. Spau
da skelbia, kad bus tariamasi dėl 
padėties Afganistane ir Irane bei 
Viduriniuose Rytuose. 

Popiežius buvo 
išvykęs iš Romos 

kiams kenkia neatsakingi JAV 
vyriausybės narių pareiškimai, pa
sakė Mercado. 

Irano premjeras įspėjo ko-

ateinančių metų Kongreso rinki
mai. Jeigu iki to laiko ekonominė 
padėtis nepradėtų žymiai gerėti, 

mo, sveikatos apsaugos, aviacijos j rinkimai galėtų būti nepalankūs 
apsaugos ir kontrolės, transporto, 
pasienių sargybos, federalinių že
mių, vandens kelių, kalinių, ener
gijos gamybos ir kt 

Prezidento atsisakymas priimti 
Kongreso konferencijos komiteto 
nubalsuotą didesnę sumą, aiški
namas dar tuo, kad jis nenori 
dėl kiekvieno dolerio būti privers
tas derėtis su kongreso oponen
tais. Jvairūs siūlomi "laikini lėšų 
paskyrimai" nusitęstų iki ateinan
čių metų. Valdžiai vis reikėtų iš 

respublikonams. Tas dar suma 
žintų prezidento turimą Kongrese 
įtaką. 

Kongresas nuo 1903 metų pir
mą kartą posėdžiavo sekmadienį, 
tačiau daugumos priimtas lėšas 
prezidentas pagrasino vetuoti. 
Oponentai tvirtina, kad skirtu 

rekomendavęs kitą narį. irgi būvu 
sį premjerą Karjalaineną, ku
rį remia ir Sovietų Sąiunea. Už 
ji pasisakė suomių komunistų par 
tiia ir Suomijos pramonės rūmai. |munistų partijos Tudeh rėmėjus 
Neseniai soviet' "Pravda" įspėjo j neslėpti savo pažiūrų, nes jei bus 
suomius parinkti į pasitraukusio!išaiškinti revoliucijos gvardijoje, 
orezidento Kekkoneno vitą "tin- jie bus sušaudyti. I gvardiją slap-
kama asmenį". tai įstojo daug -komunistų ir liau-

„ . dies fedajynų narių, pasakė prem-

Kruvmos riaušes jeras. 
Kauno kalėjime 

New Yorkas. — "Newsweek" 
žurnalas paskelbė, kad birželio 
mėnesį Kauno rajone įvyko suki
limas kriminalinių nusikaltėlių 

karo kurstytojai ir rimtai siekia 
derėtis dėl ginklų kontrolės. 

Brežnevo vizitas Vokietijoje tu
ri tikslą parodyti savo piliečiams, 
kurie stebės televizijos programas, 
kad žygis Afganistane neįzoliavo 
Sovietų Sąjungos pasaulio valsty
bių tarpe. Vakarų pyktis dėl Af
ganistano invazijos, pasireiškęs 
olimpinių žaidimų boikotu ir ja
vų prekybos sustabdymu, pama
žu praeina. Prieš pat Brežnevo 
atvykimą vokiečiai pasirašė daug 
bilijonų dolerių apimantį biznį 

minės keliones po sužeidimo 
atentato metu. Saugumas buvo 
sustiprintas. 

Paminėjo Franco 
mirties metines 

Madridas- — Ispanijoje apie 
300,000 žmonių iškilmingai pa-
minėio lapkričio 20 d., kada 1975 
metais mirė generalisimas Fran-
cisco Franco. Kairieji jaunuoliai 
puolė demonstraciją akmenimis, 
tačiau po trumpų susikirtimų po-

mas tarp to, ko nori prezidentas ima iš kaliniu giminių kyšius ir 
ir to, ką siūlo Kongresas yra per j pagal juos skirsto maisto davi-
mažas, kad reikėtų rizikuoti dau- \ nius bei darbus. Riaušės buvo 

Sacharovas pradėjo 
bado streiką 

Maskva. — Sovietų disidentų 
stovykloje. Čia apie 1,500 kalinių'žiniomis, akademikas Andrejus 
pradėjo riaušes prieš nesąžinin
gus kalėjimo prižiūrėtojus, kurie 

Sacharovas ir jo žmona Yelena 
Bonner Gorkio mieste pradėjo 
bado streiką ir žada streikuoti, 
kol valdžia išleis jų marčią Yeli-
zavetą Alekseyevą, 26 metų, iŠ-

gelio agentūrų uždarymu. Res-! trumpos, stovyklos valdžia įsakė važiuoti. Bado streikas pradėtas 

das Blas Pinar, vienintelis nau
jųjų fašistų veikėjas Ispanijos par
lamente. Mitinge dalyvavo ir ve
lionio diktatoriaus duktė Car-
men. 

publikonai tvirtina, kad liečia-
naujo "prašyti lėšų". Priartėtų į mas pats principas. 

šaudyti kalinius, kurių 10 buvo! ryšium su Brežnevo kelione į Va-
nušauti, apie 40 sužeisti. ikarų Vokietiją. 

su Sovietų Sąjunga, kuri tieks Eu- ! g ^ ^ ^ a t s m ė M a s i n į m j 

ropai savo natūralias duias, kai ^/mįjį X a u j ų j u J ė g u va_ 
europiečiai pastatys vamzdžių h-
niią. 

Praėjusį šeštadienį Olandijoje, 
Amsterdamo mieste, įvyko di
džiausia olandų istorijoje demon
stracija už taiką, prieš branduo
linius ginklus. Spalio mėnesį pa
našios demonstracijos Bonoje, Ro
moje ir Briuselyje sutraukė apie 
200.000 žmonių. Londone buvo 
susirinkę 150.000. o Amsterdame 
minia buvo 350.000. Dalyviai su
važiavo iš visos Olandijos. 2ygį 
per miestą palydėjo įvairių orkes
trų, dainininkų ansambliai- Baž
nyčių varpai skambėjo visame 

KALKYDORITS 
Lapkričio 24 d.: Protažas, Flo

ra, Matvinas, Valdė. 
Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 

Kotryna, Santautas, Germė. 
Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:25, 

ORAS 
Debesuota, gali snigti ar lyti, 

mieste. Ūkininkų sąjunga buvo Į temperatūra dieną 35 L, naktį 25 
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Karpų gydimo pasisekimas 
priklauso nuo daugelio daly-
ku, 

Medciniika tiesa 
Karpų rūšis įtakoja karpų 

gydymą, nes yra daug atskirų 
virusų, kurie sukelia savitas 
karpų rūšis. Paprastos karpos 
yra plokšti, sukietėjusio pavir
šiaus odos iškilimai (papules). 
Jų paviršius dažnai būna nu
bertas juodais taikais — tai 
užsikimšusios, trombozuotos 
kraujagyslės. Tokios papras
tos karpos gali atsirasti vi
same kūne, bet dažniausiai jos 
būna apie pirštų nagus, ant 
pėdų ir ant plaštakų. Viena 
prie kitos susiglaudusios pap
rastos karpos primena ke-
ramiškas plokšteles, ypač kai 
jos būna ant padų ir plaštakų. 

Pirštelių pavidalo karpos 
paprastai būna ant veido, 
ypač apie nosį ir burną. Kai 
tokios karpos atsiranda glei
vinėse ar iššuntančiose odos 
vietose (kaip sėdynės raukšlė
se), jos vadinamos gužuo
tomis karpomis. Dažnai kar
pos ant veido, lyties organų ar 
ant plaštakų išorės esti plokš
čios, ar vos tik pakilusios. Jos 
esti raudonos, ar parudusios. 
Labiausiai neįprasta karpų rū
šis būna ant vyrų ir moterų 
išorinių lyties organų bei apie 
išeinamąją žarną. Jos yra 
minkštos, mėsingos ir mels
vai juodos spalvos. 

Karpų dydis įtakoja jų gy
dymo pasisekimą. Kuo jos di
desnės — tuo sunkiau jas pa
šalinti. Minėtos ant padų 
atsirandančios mozaikinės 
karpos labai sunkiai paša
linamos. 

Karpų gausa įtakoja jų gy
dymą. Daug lengviau pagy
dyti Žmogų, turintį kelias kar
pas, nei tą, kuris turi jų 
tuzinus. Jų gydymas priklau
so nuo karpų masės, paciento 
atsparumo karpoms, skaus
mingo gydymo pakentimo ir 
gydytojo nurodymų pildymo. 

Karpų vieta įtakoja jų gy
dymą Ant padų esančias kar
pas labai sunku pašalinti. 
Taip pat sunkiai pašalinamos 
giliai išeinamosios angos glei
vinėje ir apie nagus esančios 
karpos. 

Karpų amžius įtakoja jų gy
dymą Dvejų metų ar senesnės 
karpos nepasiduoda gydymui. 
Jos būna didelės, daugybinės 
ir sunkiai gydymui pasiduo-
dančiose vietose. 

Sėkmė pirmykščio gydymo 
įtakoja dabartinį karpų gy
dymą. Jei karpos buvo tin
kamai gydomos pirmą kartą ir 
nepasidavė, yra blogas ženk
las, nors kita gydymo forma 
gali boti sėkminga. 

Paciento įtaka 
karpu gydymui 

Paciento amžius. Sunku 
gydyti karpas skausmingu bū
du (chirurgija ar deginimu) 
mažiems vaikams. Žinoma, jei 
gydytojas esti pasirengęs 
grumtynėms — jis tokį gydy
mą vykdys. Dermatologai daž
niausiai minėtais būdais kar-
pų n e g y d o v a i k a m s 
jaunesniems nei 6 metų. To
kiems vaikams pritaikomas 
neskausmingas, ar mažiau 
skausmingas gydymas, kaip 
karpų tepalas ar cathridinas. 

P a c i e n t o užsiėmimas. 
Karpas ant veido bei rankų 
pirmiausiai privalo gydyti 
žmonės turį reikalų su visuo
mene, pvz.: dantų gydytojai, 
pardavėjai ir kt. Karpos ant 
delnų ir padų sukelia didelių 
sunkumų gydant jas ranko
mis dirbančius bei daug vaikš

čiojančius asmenis. Tokiems, 
prieš pradėdamas karpas gy
dyti, gydytojas privalo išaiš
kinti galimą nedarbingumo 
laikotarpį. 

Odos spalva. Oda pabąla 
(lettcoderma) daug plačiau, ne
gu buvo karpa šaldomas skys
tu azotu (liąuid notrogen). Odą 
karpos vietoje šaldant 
(cryotherapy), kartais daug 
platesnėje odos dalyje nus
tojama pigmento (pabąla). Tas 
ypač žymu tamsesnės odos 
žmonėms. 

Ypatingi užsiėmimai. Kai 
kasdieninis užsiėmimas susi
jęs su karpų vieta pvz.( bėgi
kai, gimnastai, muzikai, dvi
ratininkai — turi būti gerai 
išsiaiškinti skausmingo gydy
mo padariniai, nes jie gali su
trukdyti tokių žmonių už
s iėmimą bei įproč ius . 
Skausmingas karpų gydymas 
esti vartojant šaldymą, chi
rurgiją kantaridiną, podo-
phyliną... 

Vietiniai neigiami veiks
niai. Sunku karpas gydyti 
žmogui įpratusiam nagus 
kramtyti, ar nenustygstan
čiam atitraukti nagų odelę. 
Taip pat sunku gydyti karpas 
moterims apie lyties organus 
esančias karpas, kai jos turi 
makšties išskiras (vaginai 
leukorrhea). Tas pats esti su 
pederastais vyrais bei su sun
kaus darbo darbininkais. 

Bendras kūno nusilpi
mas, kai žmogaus kūnas 
pasilpsta — kai jo atspa
rumas mąžta — tada žmogus 
negali sau talkinti. Tokie 
pasilpimai būna daugeriopi: 
blogas maistas, nehigieniškas 
užsilaikymas, įvairių nuodų 
(taboka, alkoholis, narko
tikai...) vartojimas, inksto 
persodinimas, daugybinės kar
pos... sudaro labai sunkų kar
pų tvarkymą. 

Karpų gydymo būdai 

Chirurgija. Išplovimas, bu
kas išskaptavimas, aštresnis 
išskutimas, elektrinis išsku-
timas visada būna skausmin
gas, paliekąs randus ir ne
visuotinai sėkming?3 karpų 
gydymas. Todėl chiruginiu gy
dymu karpos retai šaunamos. 
Tik ne daug karpų turint, kai 
jos nepasiduoda randų nepa
liekančiam gydymui, ir kai 
karpos randasi kosmetiškai 
nesvarbioje ir darbą netruk
dančioje vietoje (ne ant veido, 
plaštakų ar padų), kartais ten
ka gydyti chirurgiškai. 

X-Ray gydymas dabartiniu 
metu visai atmestinas, kaip 
pavojinga atgyvena. 

Saldymas karpų (Cryothe
rapy) yra sėkmingiausias vi
sų rūšių karpoms gydymo bū
das. Jos šaldomos skystu 
azotu (liąuid nitogen) arba kie
tu anglies dvideginiu (solid 
CO-2). Dvigubas ar trigubas 
karpas minėtais vaistais su-
saldymo - atšaldymo ciklas su
naikina nuo pusės iki 75% 
įvairių karpų rūšių ir tik re
tais atvejais palieka randus. 
Reikia būti atsargiems su mi
nėtu Šaldymu — nevartoti 
stiprų šaltį ant veido ar ant 
bet kurios tamsiai pigmentuo
tos vietos. 

Saldymu karpas gydant įsi
dėmėtina kad: 1. Paviršutinis 
karpos odos sluoksnis yra 
raginių celių (keratin) 
sluoksnis. Jis veikia kaip 
izoliatorius. Todėl pirmiausia 
tenka pašalinti tą izoliatorių. 
Karpos vieta mirkoma van
denyje; nuskutamas jos pavir
šius; karpa minkštinama sali 
cylinės rūgšties plasteriu. 

Pensininkų sveikatos reikalais besirūpinančios organizaci
jos direktorius Don Kumler iš Oak Parko apsilankė "Sody
boje" ir tarėsi su alvudiečiais. N u o t r M N a g i o 

Atsimintina: niekada nepra
dėti šaldymu gydyti storų kar
pų pirm minėtai nepašalinus 
kietą raginį sluoksnį - izo
liatorių. 

2. Nepamirština pasakyti 
pacientui, kad šaldoma kar
pos vieta skauda net kelias 
valandas po šaldymo. Ypač 
skaudžios būna paduose esan
čių karpų vietos jas gydant 
minėtu šaldymo būdu. 3. Po 
šaldymo (4 ar 24 valandų 
laikotarpyje), toje vietoje atsi
randa kraujo pilna pūslė. To
dėl reikia pacientą įspėti apie 
tokio gydymo skausmingumą 
ir kraujuotos pūslės atsiradi
mą po karpos šaldymo. Tada 

pacientui pastebėjus minėtą 
pūslę, nereikės šauktis gydyto
jo. 

4. Minėtu būdu atšaldomi ir 
keli milimetrai sveikos odos, 
esančios šalia gydymosios 
karpos. 5. Visi pakartotini kar
pos šaldymai atliktini dviejų • 
trijų savaičių laikotarpyje. 
Mat, toks gydymas yra sėk
mingesnis, jei tarp gydymų 
nedaromos didesnės pertrau
kos. 

Skystas azotas gali būti ant 
karpos uždedamas naudojant 
vatos aplikatorių, arba teigia
mo spaudimo purkštuvą. 

Karpas gydant šaldymu, su
tinkami šie negerumai: šalia 

skausmingumo, būna ranku 
vaistus gauti ir juos išlaikyti. 
Mat skystas azotas prekyboje 
galimas gauti daugiausia tik 
vidutinio didumo ir dideliuose 
miestuose. Jis negali būti san
dėliuojamas ilgiau nei dvi sa
vaitės. Už tai grupinis pacien
tų gydymas šaldymu yra 
parankesnis. 

Antras karpų šaldymui nau
dojamas vaistas yra kietas 
anglies dvideginis pieštuko 
formoje. Jis toks šaltas kaip 
minėtas azotas. Todėl kartais 
tenka keletą kartų azotu šal-
dyti,karpas gydant mažiau 
šaldančiu anglies dvideginiu. 

Išvada. Karpų reikale rei
kia kreipti dėmesį į visus kar
pų gydymą trukdančius ir gy
dymą lengvinančius dalykus. 
Susipažinkime su karpų gy
dymo pagrindais, tada bū
sime labiau paklusnūs gydy
tojo patarimams. Atsimintina 
kiekvienam karpas turinčiam, 
kad jų gydymas gali būti ne
lauktai nesėkmingas. Jis esti 
skausmingas. Būkime parei
gingi, nes tik pareigingi žmo
nės susilaukia didesnės sėk
mės kiekvienos ligos gydyme; 
jie būna pajėgūs vykdyti gy
dytojo nurodymus. Dauguma 
pacientų neklauso gydytojo 
nurodymų, nežiūrint kokia li
ga jie sirgtų. Stenkimės nepri
klausyti tai neklaužadų gru
pei. Daugiau karpų reikalu 
kitą kartą. 

Pasiskaityti. Drug Thera-
py, Nov. 1981. 

USS OHIO - DIDŽIAUSIAS 
POVANDENINIS LAIVAS 

Viceprez. George Bush žodis Sovietams 
Lapkričio 11d. Electric Boat 

b-vė, kuri yra General Dyna
mics b-vės padalinys ir di
džiausia JAV atominių, bran
duolinių povandeninių laivų 
statykla, perdavė JAV krašto 
apsaugos laivynui pirmąjį Tri-
dent klasės povandeninį lai
vą ginkluotą Trident rake
tomis. Ir laivas ir raketos 
varomi branduoline energija, 
du ir pusę karto didesnis už iki 
šiol statytus JAV povandeni
nius laivus. Statyba užtruko 5 
metus, kaina —1.2 bil. dolerių, 
ilgis 560 pėdų, pasinėręs sve
ria 18,750 tonų. Ginkluotas Tri
dent klasės raketomis, galįs 
smogti 576 taikinius, esančius 
už 4,800 mylių. Jo apšau
domas plotas yra 10 kartų di
desnis negu ikšiolinių JAV 
povandeninių laivų. New Lon-
don dienraštis "The Day" sa
vo vedamajame šį pirmąjį Tri
dent klasės povandeninį laivą, 
pakrikštytą USS OHIO vardu, 
vadina laivų statybos stebuk
lu, technologijos ir produk
cijos triumfu. 

Dabartiniu metu Electric 
Boat stato dar tris Trident kla
sės laivus, o po jų statys dar 5-
kis. Laivai USS Michigan ir 
USS Florida jau pakrikštyti ir 
jų statyba tęsiama jau juos nu

leidus į vandenį, o laivas USS 
Georgia dar yra stovuose - jo 
statyba vyksta dar tik rėmuo
se. Tridento klasės laivų nu
matoma pastatyti arti 30. 

Laivo perdavimo iškilmėse 
dalyvavo per 8,000 žmonių ir 
gausi JAV vyriausybės dele
gacija, vadovaujama vicepre
zidento George Bush. Iš visų 
pasakytų kalbų verta pažymė
ti šiuos viceprezidento pareiš
kimus: "Laivas, kurį šiandien 
perimame, yra karo laivas, bet 
jo misija — išsaugoti taiką. Aš 
norėčiau, kad Sovietų Sąjunga 
nebūtų agresorė ir negrobtų 
svetimų teritorijų. Jei taip bū
tų, šiandien mes čia nebūtu
mėm. Bet Sovietai parodė ir da
bar rodo, kad jie yra 
"expansionist8 and aggres-
sive" ir todėl šiandien mes 
esame čia". 

"Ohio nepažeis kitų valsty
bių teritorinių vandenų, ne
grasins nekaltoms tautoms, 
nevykdys agresijų. Jis tyliai ir 
giliai demonstruos mūsų norą 
būti laisvais ir gyventi tai
koje". 

"Ohio yra naujausias Ameri
kos žmonių įsipareigojimas 
taikai. Jei jo misija bus sėk
minga, tai jam savo gyvenime 
neteks paleisti šūvio, nes jo 
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tikslas atgrasinti JAV ir lais
vojo pasaulio priešus. Jis jun
giasi į pirmąsias JAV ir lais
vojo pasaulio gynybos linijas. 
Jo stiprume yra mūsų sau
gumas". 

"Neseniai mes girdėjome So
vietą vadus daug kalbant apie 
jų pasišventimą taikai. Mes 
sveikiname kalbas apie taiką, 
bet mes dar daugiau sveikin-
tumėm, jei tos kalbos būtą su
tvirtintos veiksmais". 

Čia viceprezidentas Bush pa
brėžė, kad jis skaitė praėjusio 
savaitgalio Sovieto} Krašto ap
saugos ministerio kalbą, ku
rioje anas skelbė, kad agresi
jos tikslai Sovietą Sąjungai 
yra svetimi. "Įdomu, kaip tie 
žodžiai skamba Afganistane, 
kaip tie žodžiai skamba Veng
rijoje ar Čekoslovakijoje?" — 
klausiamai kreipėsi į apie 
8,000 minią JAV vicepreziden
tas šios tautos ir vyriausybės 
vardu. 'Tą pačią dieną, kai so
vietą ministeris kalbėjo, kad 
agresija Sovietams svetima, 
Sovietų povandeninis laivas, 
manoma ginkluotas branduo
liniais ginklais (slaptai įsėli
nęs į Švedijos teritorinius van
denis. J.E.) buvo išvilktas i i 
Švedų uosto", pareiškė George 
B u s h - (Jurg. Ežer.) 
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Padėkos dienos proga 

UŽ TVIRTĄ AMERIKĄ 
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šį ketvirtadieni visi Ameri

kos gyventojai švenčia Padė
kos dieną, kaip ramaus, tai
kaus ir sotaus gyvenimo 
simbolį. Jau pats tos dienos 
vardas mums sukelia nemaža 
minčių. Pirmiausia "dėkoti". 
Kodėl ir kam mes turime būti 
dėkingi? Dėkingi pirmiau
sia tarime būti Dievui, Visatos 
Kūrėjui, kuris sukūrė žemę, 
žmogų ir leido naudotis jo 
sukurtomis gėrybėmis. 

Dėkingi turime būti savo 
tėvynei bei tėvų žemei Lietu
vai, kurios žemėje mes ar mū
sų tėvai gimė. Gimti lietuviu 
tai didelė garbė, nes lietuvių 
tauta yra didžiai garbinga ir 
kilni. Ji turi savo seną gražią 
kalbą, skirtingus nuo kitų tau
tų papročius, dvasinę kultūrą. 
Ne visos pasaulio tautos, kad 
ir labai gausios narių skaičiu
mi, turi tokius dvasios turtus, 
kaip savitas kelių šimtų tūks
tančių žodžių žodynas, šimtai 
tūkstančių liaudies dainų, pa
sakų, sakmių, raudų, mįslių 
lietuviai pagrįstai gali di
džiuotis savitais tautiniais Šo
kiais, liaudies dainų bei muzi
kos melodijomis, tautiniais 
drabužiais, liaudies architek
tūros pastatais, jų stiliumi. 

lietuvių tauta turi seną pra
eitį ir garbingą valstybės isto
riją. Jau prieš daugiau kaip 
700 metų lietuviai sukūrė savo 
valstybę ir ilgus amžius ją iš
laikė. Tokio seno valstybin
gumo tradicijų net daugelis di
džiųjų valstybių gali mums 
pavydėti. Lietuviai, valdyda
mi svetimas žemes ir ne savo 
tautos žmones, nieko nenu
skriaudė ir nešė visiems lais
vę, kiek ji buvo įmanoma ano 
meto sąlygomis. 

Savo tėvynėje ir išeivijoje lie
tuvių tauta savo kraštui ir ki
toms šalims yra davusi — išug
džiusi daugybe valstybininkų, 
mokslo žmonių, kultūrininkų, 
dailininkų ir daug įvairių sri
čių specialistų, kurie yra aukš
tai vertinami. Taigi nėra bet 
kurio pagrindo išeivijoje atsi
riboti nuo savo tautos, jos ti
kėjimo, papročių ir nuo savo 
tautiečių Kartojame — būti lie
tuviu yra didelė garbė, ir tai vi
si mes išeivijoje turime žinoti, 
turime dėkoti Dievui, kad gi
mėme lietuviais. 

Tikima* lėmė, kad nemaža 
lietuvių tautos dalis dėl įvai
rių visiems žinomų priežasčių 
negalėjo gyventi ir reikštis 
savajame krašte, kurį užėmė 
plėtras kaimynai Šimtai tūks
tančių mūsų tautiečių pastaro
jo šimtmečio metu įsikūrė 
JAV-se. O Amerika mūsų tau
tai davė labai daug — ne vien 
materialinę gerovę, darbą, pui
kias sąlygas įsikurti, mokytis 
ir mokslo bei darbo vaisiais 
naudotis, bet svarbiausia — 
saugomą b laisvę, kurios dar ir 
šiandieną taip labai trūksta 
daugelyje kraštų, Sovietų oku
puotą Lietuvą įskaitant 

Nuo pačių pirmųjų savo gy
venimo metų J AV-bių žmonės 
naudojosi ir tebesinaudoja ti
kėjimo bei sąžinės, susirinki
mų, susižinojimo, spaudos, 
darbo pasirinkimo, politinė-

RAMUS IR DARBINGAS SEIMAS 
Vliko svajonės ir realybė 

nemažai kariauti. Bet Ameri
kos vyrai kariavo ne todėl, kad 
galėtų kitus kraštus pavergti, 
bet padėti kitoms šalims išlai
kyti laisvę bei nepriklausomy
bę. Ji laimėjo visus karus, iš
skyrus vieną (Vietnamo karą), 
bet nė vienas kraštas netapo 
Amerikos kolonija. Karo ir po
kario metais Amerika visada 
kitiems kraštams daugiau duo
davo, kaip iš jų gaudavo. Dar 
daugiau, ji šelpė ir tebešelpia 
ne tik savo draugus, bet ir prie 
šus. 

Tačiau klystumėm tvirtin
dami, kad Amerikoje yra vis
kas gerai ir kad nieko čia ne
trūksta. Ir čia yra nemaža 
vargo, neteisybių, valdžios kai 
kurių žmonių korupcijos, nusi
kaltimai vis auga, nusikaltė
lių skaičius nuolat didėja Vis 
sunkiau darosi doram žmogui 
kartais sutemus ar nakties me
tu į gatvę išeiti. Yra nemaža 
bedarbių ir nebūtų galima pa
sakyti, kad socialinis klau
simas bei žmonių gydymo rei
kalai čia gerai sprendžiami, 
kad šios gėrybės būtų visiems 
gerai prieinamos. 

Begalinė laisvė, kuria nau
dojasi Amerikos žmonės, yra 
labai galingas, bet kartu ir pa
vojingas ginklas. Šiuo požiū
riu Amerikai yra labai pavo-
j i n g i p a s k u t i n i e j i du 
dešimtmečiai, kai daugybė jau
nų žmonių, naudodamiesi lais
vės teisėmis, bando palaidoti ir 
pačią Amerikos laisvę bei gero
vę. 

Yra nemaža pasimetusių 
amerikiečių, kurie nori Ameri
ką pražudyti ar bent ją nu
stumti į antraeilių valstybių 
skaičių, bando piktam naudoti 
demokratijos negalavimus, ku
riais ši sistema, deja, gerokai 
serga. 

Jau sakėme, kad niekur ki
tur žmonės taip labai nesinau
doja laisvėmis, kaip Ameri
koje. Bet ir čia yra negerovių. 
Sakysime, visiems gyven
tojams garantuojama religinė 
laisvė. Dievo vardas net pini
guose įrašytas (In God we 
Trust), tačiau valdinėse mo
kyklose nedėstomas religijos 
dalykas, net draudžiama kal
bėti maldą prieš pamokas ir po 
pamokų. Arba vėl, Žmogaus 
laisvė ir gyvybė saugoma įsta
tymais. Ginami ir neleidžiami 
žudyti net didžiausi nusikaltė
liai, jų bylų eiga vilkinama.Ta-
čiau tie patys ar kiti įstatymai 
leidžia nežmoniškiausią pa
saulyje veiksmą atlikti — žu
dyti negimusio žmogaus gyvy
bę. Dar blogiau, kai net 
valdinės įstaigos apmoka 
gyvybės žudymo išlaidas... 

Tokių dalykų nebuvo, kai 
Amerika kūrėsi Tada buvo 
gerbiamas kiekvienas žmogus 
ir ypač saugoma silpniausio 
sutvėrimo — negimusio ar gi
musio kūdikio gyvybė. Dau
gelį metų Dievas laimino 
Ameriką, nes ji puoselėjo žmo
niškąsias vertybes. Dabar at
rodo, kad tokios palaimos kraš
tas ėmė stokoti. Atsirado 
Amerikoje daug nelaimių, var
go, skurdo, negandų. Žmonės 
vis labiau užmiršta Dievą ir to-

Vliko tarybos 
darbai 

Tarybos pirm. G. J. 
Lazauskas savo pranešimą 
padarė tiktai iš vienerių metų 
laikotarpio, t.y. nuo Toronto 
seimo iki dabar. Turėjo šešis 
posėdžius. Vliko taryboje šiuo 
metu veikia dvi komisijos: 
Vliko Lietuvos studijų komi
sija arba trumpai vadinama 
„Sienų komisija", kuriai 
pirmininkauja kun. Ansas 
Tralas, sekretorius Algis Regis 
ir nariai — dr. Jonas Stiklio-
rius, prof. Martinas Brakas, 
Vincas Žemaitis. Komisija yra 
sutelkusi daug medžiagos 
Mažosios Lietuvos ir Tytinių 
sričių klausiniais. 

Politinei ir teisių komisijai 
pirmininkauja Jonas Jurkū
nas, nariai — Antanas Kučys, 
prof. J. Meškauskas, M. Valiu
kėnas, J. Virbalis, A. Laikū-
nas ir A. Kasulaitis. Ji paruošė 
Vliko statuto keitimo bei 
patikslinimo projektą. Komi
sija yra pateikusi tarybai 
Vliko veiklos ir veiklos gaires 
ir kitais klausimais. (Jų seime 
neteko girdėti). 

Taryba buvo pasikvietusi dr. 
Stasį Kuzminską iš Anglijos 
pranešimui apie dabartinę 
padėtį Europoje ir apie būsi
mos nepriklausomos Lietuvos 
teritorines problemas. Posė
džiai esą uždari, o lietuviškoji 
visuomenė esanti informuoja
ma per spaudos konferencijas. 
PLB nesiunčianti savo atsto
vo į posėdžius patariamuoju 
balsu. Pirmininkas esąs 
įsitikinęs, kad tarybos perkėli
mas iš New Yorko į Chicagą 
esąs naudingas. 

„Penkiasdešimties 
rožių puokštė" 

Taip pavadino 50,000 dol. 
auką Tautos fondo atstovybės 
Kanadoje pirm. Antanas 
Firavičius, įteikdamas ją 
Kanados lietuvių vardu 
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mis ir kitomis laisvėmis, šių K * T a ž u n e **" J a m d ė k ° i a •* 
laisvių ne tik įrašymas į vals- gerą gyvenimą. Ar kartais Die-
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tybės konstituciją, bet ir prak
tiškas jų vykdymas ir buvo 
priežastis, kuri patraukė į šį 

Z kraštą iš įvairių pasaulio šalių 
geriausius specialistus, tech
niškąsias pajėgas, kapita
lus, geriausius darbininkus. 
Sių i i įvairių kraštų suplauku
sių žmonių genijus ir sukūrė 
Ameriką — laisvės ir gerovės m 

Amerika yra tikrąją taiką 
mylinti šalis. Ji netroško ir ne
nori užvaldyti kitų kraštų O 
tos žemės ir jų žmonės, kurie 
kuriuo nors būdu buvo patekę 
JAV-vių politinėn bei vals-
tybinėn priklausomybėn, ga
vo nepriklausomybę tuojau, 
kai buvo subrendę ir jos pap
rašė. 

Vis dėlto savo poros šimtų 
metų istorijoje Amerikai teko 

„pagerbti žuvusius už tėvynės 
laisvę, paguosti kenčiančius 
tėvynėje, papuošti laisvės 
kovotojų kapus". 

Šis nenuilstantis darbuo
tojas jau 15 metų dirba Tautos 
fonde. Seimo dalyviai padėko
jo jam ir pagerbė atsistojimu ir 
plojimais. Pasinaudodamas ta 
proga A. Firavičius pranešė, 
kad Kanadoje esančios ketu
rios KTF atstovybės ir 16 
a p y l i n k i ų į g a l i o t i n i ų . 
Pirmininkas palaiko glaudžius 
santykius su Fondo darbuo
tojais, juos lankydamas, infor
muodamas , patardamas . 
Rūpestį kelia darbuotojų 
amžiaus našta. 

Visi žinome, kad aukų rinki
mas yra sunkus ir nedėkingas 
darbas. To rūpesčio neiš
vengia ir A. Firavičius. „Teko 
i š g i r s t i daug skaudžių 
priekaištų" ir gandų iki tokio 
laipsnio, kad jis gaunąs tam 
tikrą nuošimtį nuo surinktų 
aukų. „Man dar niekas jokių 
nuošimčių ar algų nemokėjo ir 
aš jų neprašau. Per visą darbo 
laiką jis yra praleidęs 25 
t ū k s t a n č i u s va landų ir 
apvažiavęs du kartus žemės 
rutulį. Per šį laikotarpį tik 
Toronto mieste ir jo apylin
kėse surinkau Lietuvos laisvės 
kovai 205,400 dol.". 

Antroji stipri atstovybė yra 
Hamiltone, kur ilgus metus 
darbuojasi Alfonsas Patam
sis, kuris yra ir Tautos fondo 
tarybos vicepirmininkas. 

Toliau pirm. Firavičius 
pranešime, komentuodamas 
š.m. Tautos fondo gegužės 
mėn. įvykusiame suvažiavime 
p r a n e š i m ą , kur buvo 
pasidžiaugta, kad 1980 metai 
Tautos fondui buvo geriausi, 
nes „tais metais buvo surinkta 
apie 100,000 dol. Kai aš peržiū
rėjau statistinius duomenis, 
labai nuliūdau. Kadangi 
laisvojo pasaulio lietuviškoji 

išeivija, turėdama bilijonus 
savo rankose, per metus vos 
nevos suaukojo gimtojo krašto 
laisvei tik vieną trečdalį kiek 
turtingesnės parapijos meti
nių pajamų". „Tačiau, kodėl 
mes nesugebame, Evangelijos 
žodžiais tariant, surinkti bent 
vaišių stalų trupinėlius Tėvy
nės laisvės kovai". „Ačiū 
Dievui, dar yra maža dalelė 
tėvynės mylėtojų išeivijoje, 
kurie sudeda nuoširdžias 
aukas laisvės reikalams bei 
lietuvybės išlaikymui. 

„Šiais metais sueina 40 metų 
nuo didžiojo sukilimo už laisvę 
(1941) Lietuvoje. Tada tūkstan
čiai laisvės kovotojų, parti
zanų atidavė gyvybę už tėvy
nės laisvę. Pagerbkime ir 
įvertinkime jų gyvybės auką, 
atiduotą už tėvynės laisvę". 

Savo konkretų ir gražų 
pranešimą A. Firavičius perda
vė jautriai kone su ašaromis 
akyse, prašydamas: „Dirbki
me, aukokime, grąžinkime 
Lietuvai laisvės dienas". 
Padėka Kanados tautos fondo 
atstovybės Kanadoje pirminin
kui! 

Tautos Fondas ir 
Lietuvos laisvės 

iždas 
Išsamų pranešimą šių 

f i n a n s i n i ų i n s t i t u c i j ų 
klausimu padarė Juozas 
Giedraitis, Tautos fondo valdy
bos pirmininkas. 

Iš pranešimo aiškėja, kad TF 
turi apie 700 narių, š.m. rugsė
jo 30 d. kasoje buvo 89,728.29 
dol. ir L L ižde 43,277.77 dol., 
be to, TF turi 2 sklypus Flori
doje (apie 5,000 dol. vertės ir 
tam tikras sumas užsienio 
atstovybėse bei 10,000 dol. 
užstatas (Beržinskų). Pirm. J. 
Giedraitis sakė, kad kasoje 
turimos sumos pakanka apmo
kėti metinei Vliko tarybos 
priimtai sąmatai. „Kaip 
matote, Vliko reikalams TF 

VLIKo seimo dalyvių ir svečių dalis klausosi Bobelienė, 
pranešimų. Pirmoj eilėj is kairės: rengimo komi- mininkas. 
sijos pirm. V. Jokūbaitis, prel. J. Balkūnas, D. 

dr. K. Bobelis, Vliko valdybos pir-

Nuor. J. Garlos 

kas mėnesį turi surinkti apie 
8,000 dol. arba beveik 300 dol. į 
dieną. Jei ne užsienio lietuviai 
Australijoje, Anglijoje bei 
kitur, o ypač Kanadoje, tai 
Vliko veikla labai nukentėtų. 
Dėlto noriu ypač pabrėžti 
Kanados TF atstovybės ir jos 
pirmininko Antano Firavi-
čiaus didelį pasišventimą ir 
sumanumą renkant aukas 
Tautos Fondui. Liūdna paste
bėti, bet JAV lietuviai propor
cingai per daug mažai suau
koja TF-ui". 

Nutarta „Eltą" siuntinėti vi
siems TF aukotojams. Valdy
ba plečia atstovybių ir įgalio
tinių tinklą. Pagyrė H. Idzelio 
energingą darbą Clevelande. 
Pirmininkas tikėjosi didesnės 
paramos Chicagoje iš Vliko 
tarybą sudarančių grupių. 
Grupės savo metinius 100 dol. 
mokėjimus užvilkina 2, o kar
tais ir 3 metus. Nuoširdžiausi 
ir nuolatiniai TF rėmėjai yra 
vyresnės kartos ar vidurinės 
kartos žmonės. Tačiau jų eilės 
per g r e i t retėja . Per 
paskutinius metus po 1000 dol. 
gavo iš Pagojaus, Petkelių, 
Tomkų, Šmulkštienės, brolių 
Račių iš Australijos. Padėkojo 
dr. Bobeliui, kuris, kaip ir dr. 
Valiūnas, Vliko garbės pirm., 
savo keliones pats apsimoka. 
Didžiausia viltis Tautos Fon
dui yra testamentiniai paliki
mai. Yra gauta testamentinių 
palikimų šiais metais. 

Apyskaitoje nurodytos ir iš
laidų pozicijos, kurių didžiau
sia 57,695 dol. Vliko užda
viniams vykdyti, Tautos 
Fondo — 8,294.62. Užsienio 
radijas ir „Eltos" leidimas 
kaštuoja apie 15,000 dol. 

Politika ir 
informacija 

Vliko vicepirm. politiniams 
reikalams dr. K. Jurgėla sei
me pareiškė, kad "šiemet ne
buvo tokių šaunių progų spal
vingai pasireikšti, kaip buvo 
pernai Madride. Tačiau ne
praleidome progų nagrinėti 
padėti bei bevykstančius pasi
keitimus ir atitinkamai veikti. 
Dar nepasibaigusi Madrido 
konferencija saugumo ir bend
radarbiavimo Europos rei
kalais suteikė kelias naujas 
galimybes į konferencijos 
dalyvius prabilti Lietuvos rei
kalais, reikalauti suvereninių 
teisių vykdymo atstatymo ir 
nusiskųsti dėl žmogaus teisių 
nuolatinio pažeidinėjimo So
vietų okupuotoje Lietuvoje". 

Buvo palaikomi nuolatiniai 
ryšiai su JAV žmogaus teisių 
komisija, paruosta eilė naujų 
memorandumų, kurie buvo pa
siųsti eilei vyriausybių. Atsa-
sakė prieš priekaištus, sklei
džiamus prieš nusipelnusius 
politinius lietuvių veiksnius. 
Tie veiksmai pažeidė "Ugi tol 

buvusį politinėje veikloje lie
tuvių vieningumą". 

Dr. Jonas Balys, vicepirm. 
informacijos — spaudos reika
lams, kalbėjo apie Vliko lei
džiamus biuletenius lietuvių, 
anglų, italų, prancūzų ir ispa
nų kalbomis. "I Lietuvą per 
radiją reguliariai duodamos 
programos iš Romos ir Vati
kano stočių. Tas programas 
organizuoja Vlikas ir finan
suoja Tautos Fondas". 
Pasisakė už brošiūrėlių nuo 12 
iki 24 psl. leidimą, nes "politi
kai ir žurnalistai neturi laiko 
skaityti storas knygas". 

Apibrėžęs mums visiems ži
nomus Vliko uždavinius, dr. 
Balys teigė: "Nereikia mums 
nuklysti į šunkelius ir neužsi-
iminėti dalykais, kuriems mes 
jokios įtakos negalime turėti, 
kaip bandymas nustatyti, ko
kia bus išsilaisvinusios Lietu
vos valdymo forma, kokia bū
tų jos konstitucija ar kokios 
pagal mūsų pageidavimus tu
rėtų būti nepriklausomos Lie
tuvos sienos. Tai būtų tik 
bergždžias laiko ir jėgų eik
vojimas, tegul ir geromis in
tencijomis. Dabar ne laikas ir 
ne vieta užsiimti tokiomis sva
jonėmis". 

Veikiančias informacijas ir 
p r o p a g a n d o s į s t a i g a s 
Washingtone, Brooklyne, Chi
cagoje, Los Angeles sujungti į 
vieną centrą nėra vilties. Gal 
taip ir geriau, nes Amerika 
yra didelis kraštas, ko neat
liko viena įstaiga, tai gal 
atliks kita". "Vliko išlaikoma 
ELTA parodo daugiausia veik
lumo". 

Atviros diskusijos 

Po oficialiųjų pranešimų 
klausimų - atsakymų sesijoje 
paliesta daug klausimų. Kai 
kurie klausimai buvo iškelti 
jau preliminariniuose pasi
tarimuose, kiti buvo labai ma
žos reikšmės, todėl ir čia ne
bus paliesti klausimai visu 
šimtu procentų. Bendras 
diskusijų vaizdas nuo to nenu
kentės. 

Seinų katedra ir Suvalkų ri-
kampio lietuviai buvo aktuali 
tema. Albertas Misiūnas pra
nešė, kad buvo pasiųstas raš
tas Baltstogės vyskupui dėl 
lietuviams daromų skriaudų 
Jis siūlė siųsti protestų Vati
kanui. Prašo lietuvių veiksnių 
talkos. A. Rinkūnas teigė, kad 
Suvalkų trikampio lietuviai 
norėję būti prijungti prie Len
kijos, o ne prie Tarybų lietu-
vos, nes tikėjosi, kad Lenkijos 
okupacijoje bus geriau. Klieri
kas Putrimas buvo nuvykęs 
pasimatyti su vyskupu lie
tuviškųjų pamaldų ir bendrai 
pasikalbėti lietuviškomis prob
lemomis, vyskupas pasakęs: 
"šį reikalą visai užmirškite''. 

(Bus daugiau) 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 

vas nepradeda "užmiršti" 
Amerikos? 

Švęsdami Padėkos dieną ir 
ligi soties valgydami kalaku
tieną, dėkodami Dievui ir į 
Amerikai už teikiamas gėry
bes, pagalvokime, ar mes, 
JAV-bių gyventojai bei jos pi
liečiai, padarome viską, kad 
šis kraštas būtų dar geresnis, 
kaip yra, ar atiduodame 
Amerikai tai, ką privalome duo
ti. Juk nemaža Amerikos gy
ventojų dalis nenori atlikti sa
vo pareigų kraštui, nori tiktai 
iš Amerikos gauti, o nenori jai 
duoti. 

Ar mes padarome viską, kad 
Amerika būtų stipri dabar ir 
ateityje, kad ne tiktai mūsų, 
bet ir ateinančios kartos galė
tų šiame krašte laimingai gy
venti. , , 

6. kv. 

RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Jie, butai turėjo būti priemonė neišleisti per toli 
už gimnazijos sienų mokinius ir tokiu būdu apsau
goti nuo pasalinių įtakų, svarbiausia, dusinti lietuvių 
atsineštą tautiškumą, lietuviškumą ir nutildyti kalbą, 
sekti lietuvišką spaudą. Pagal šiuos tikslus mokinių 
butai būdavo atitinkamai tvarkomi smulkiai išdirb
tais nuostatais, prižiūrimais gimnazijos pareigūnų. 

Visi butai ir bendrabučiai turėjo būti gimnazijos 
raštinėje įrašyti. Inspektorius (dažniausiai) juos 
apžiūrėdavo, kuriuos pripažindavo tinkamais, nusta
tydavo mokinių skaičių ir duodavo leidimą. 

1. Tėvai, leidžią gimnazijon kelis vaikus, gauda
vo gimnazijos leidimą patiems samdytis butą, jeigu 
įrodydavo, kad šeimininkauja motina, sesuo ar arti
ma giminaitė — teta. Galėjo susidėti ir kelių šeimų 
pusbroliai. Bet tokių butų pasitaikydavo nedaug: reta 
kuri ūkininkų šeima ištesėdavo leisti kelis sūnus, ar 
būdavo patogu susiderinti su giminėmis. Be to, vyres
niųjų visos darbo rankos labai reikalingos ūkyje. 

2. Privatūs didesni butai, vadinami bendrabučiais. 
Juose gyvendavo po daugiau mokinių, bet retai kada 
daugiau 10-ties. Juos laikyti gaudavo leidimą 
gimnazijos vadovybei Žinomi asmenys, daugiausia 
mokytojų ar buvusių kokių kitų tarnautojų našlės, ar 

šiaip vyresnio amžiaus aplenkėjusios moterys, 
susipažinusios su šeimininkavimo darbu, kuris dabar 
būdavo jų pragyvenimo šaltinis. Iš tokių privačių 
bendrabučių atsimenami: Seniauskienės, Šimans
kienės, Narkevičienės, Savickienės, Mačiulytės, Mil-
činskienės, Galkauskienės (pas ją gyveno ir V. Kudir
ka), Lapinskienės irkitų,—juose apsigyvendavobeveik 
išimtinai lietuviai vaikai 

Lenkų, valdininkų ir dvarininkų vaikams būda
vo atskiras bendrabutis. Vienu tarpu jiems bendra
butį laikė Jasinskienė. Lenkų bendrabučiai lietu
viams nebuvo žinomi, i juos lietuviai vaikai nebūdavo 
ir priimami. 

Ne vietiniai žydai turėjo savo bendrabutį, laiko
mą talmudo mokovų žydų ar rabinų. Vienas iš jų — 
rabinas Kelsonas, dėstęs gimnazijoje Mozės tikybą. 
2ydų bendrabutyje išlaikymas būdavo brangiausias. 
Tėvai Kelsonu (ir kitais) skųsdavosi gimnazijos vado
vybei kad jie per brangiai ima. Šie teisindavosi, jog 
žydiškas maistas (košernas) kur kas brangesnis. 

Rusų, gimnazijos pareigūnų laikomi bendra
bučiai didesni Juos yra laikęs gimnazijos raštvedys 
Stalskis, neblogai elgęsis su savo laikomaisiais; 
klasių auklėtojų pagalbininkas Važejevskis, Emelje-
novaa, pramintas „lupus"... vilkas. Šiuose bendra
bučiuose gyvendavo po 17-20 mokinių, įvairių tauty
bių. 

Bendrabučiuose gyvenimas tvarkomas pagal 
gimnazijos sudarytas taisykles, dienotvarkę. Jai turė
davo visi paklusti. Žemesniųjų (I-IV) klasių moki
niams prižiūrėti gimnazija skirdavo iš vyresniųjų, 

padeda paruosti, beatsiliekantiems prisivyti. Jie žiū
ri, kad nekliudytų darbo valandomis vieni kitiems 
mokytis, nesišnekėtų, neišdykautų, gražiai, tinkamai 
elgtųsi valgydami prie stalo. Jie kalbėdavo prieš 
valgį ir po valgio maldą (lenkiškai, nuo 1880 m. rusiš
kai, nuo 1903 — lietuviai lietuviškai). Jie įspėdavo, 
kad laiku atsigultų, gesintų šviesą, atsikeltų, susi
tvarkytų, nepavėluotų į gimnaziją... Jie rašydavo 
bendrabučio dienyną; jame pasirašydavo kas vaka
rą bendsabučiusHanką gimnazijos pareigūnas — 
klasių auklėtojų pavaduotojas ar iš eilės budįs moky
tojas, kartais net du ar daugiau. Beveik kas savaitę, 
įprasta tvarka, atlankydavo inspektorius, o kartais, 
ypatingesniais atvejais, ir direktorius. Todėl durys 
turėdavo būti neužrakinamos iki 10 vai. vakaro, kad 
šie lankytojai galėtų nejučiomis įeiti. 

Prižiūrėtojai už tas pareigas gaudavo bendra
butyje visą išlaikymą arba mokėdavo pusę kainos, 
atsižvelgiant, kiek turi piržiūrimų mokinių, ir būdavo 
atleidžiami nuo mokesčio už mokslą ar nuo pusės. Jie 
būdavo laikomi gimnazijos talkininkais. Prižiū
rėtojus skiriant, būdavo kartais atsižvelgiama ir į jo 
medžiaginį pajėgumą toliau mokytis ir į tai, keli 
vaikai vienos šeimos mokosi, kad neturtingam ar 
vienam iš kelių besimokančių būtų ir parama. Gavęs 
prižiūrėtojo pareigas ir dar kelias iš šalies pamokas, 
galėdavo jau nuo 5-tos klasės savarankiškai baigti 
gimnaziją. Prižiūrėtojais yra buvę palyginus didelis 
procentas lietuvių, pvz. P. Vaičaitis, Al. Grigaitis, P. 
Grigaitis, J. Stankūnas, J. Jokūbaitis, P. Dailidė, 
Vaicekauskas, J. Jonynas ir kiti. O V. Kudirkai, 

• • • 

gerai besimokančių, labai gero elgesio prižiūrėtojus J"u
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*^ - - - - tos (padedant mokytojui Ostrovskiui) visai neblogos 
didesniuose po du, atsižvelgiant į mokinių skaičių. 
Vidutiniškai 10-čiai vienas prižiūrėtojas, lyg ir virši
la. Jie patikrina pamokas, paaiškina, reikalui esant. 

sąlygos savo uždarbiu gimnaziją baigti. 
(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 

Dail. kun. J. Domeika kūrybos vyksme. 

IŠSKIRTINĖ LIETUVIO KŪRYBA ARIZONOJE 
Vietos laikraštis apie kun. I. Domeiką, kuriantį 

viena ranka 

1981 m. lapkričio mėn. 24 d. r kurioje butu matoma jo visa kū
ryba. 

Teisybė, rašo laikraštis, jis yra 
daug paveikslu padovanojęs ir 
turįs didelį kiekį įvairiu padėkos 
laišku bei įvertinimo žodžių, bet 
tai tėra tik paskiri, ne kartu su
burti meno kūriniai, rodą meni
ninko pajėgumą iš negyvos me
džiagos, net prievarta vartojant 
kairę ranką, sukurti gyvus atvaiz
dus, atgaivinti gamtą, gėles, gy
venamas sodybas ir kt. Autoriui 
pats dailininkas prisipažįstas, kad 
jam yra padėkoję už paveikslus žy 
mus vyskupas (arkiv. P. Marcin
kus iš Vatikano), du prelatai, ke
turi kunigai, septyni gydytojai, 
du inžinieriai ir du muzikai — 
tai lyg ir meno "diplomas", kurį 
vertina ir redakcijos narys Bruce 
Kaplan ir pats kun. Domeika. 

Be to, jo paveikslų jau yra nuo 
Los Angeles iki Chicagos ligoni
nėse, medicinos klinikose, kapi
niu raštinėse, banke, golfo klubo 
salėje ir net laidotuvių įstaigoje. 
"Aš piešiu savo draugams ir ge
radariams, nes jie yra man ką 
nors gero padarę", primena dai
lininko žodžius straipsnio auto
rius, lyg norėdamas pabrėžti tą 
didelį dailininko pasiryžimą nu
galėti savo ligos išdavas ir paro
dyti meilę grožiui ir savo arti
miesiems. 

Priminęs išskirtinius paveiks
lus, autorius pabrėžia, kad kun. 
Domeika kuria ir keramikos me
niškus dalykus, ypač gėles. Pa
daręs keramikos rožių žiedus, prie 
ju prijungia natūralius kotelius 
su viela ir "matai paveikslą, tar-

gėlę ar gyvą 

PAPILDYTAS ENCIKLOPEDIJOS 
TOMAS 

Mintis leisti Lietuviu Eciklope-|grindinių LE redaktorių. Po pasi-
dijos II papildymų tomą rado pa- j tarimo, įvykusio spalio pradžioje, 
lanku atgarsį spaudoje ir laiš-i nutarta pirmiausia sudaryti bu
kuose. Gauta daug laiškų, skati-! simojo LE tomo XXXVII) karto-
nančių nebedelsti su šiuo aktua- teką, t. y. išsamų vardyną asme-
liu reikalu. Tarp kitų motyvu už- nų ir dalykų, kuriuos papildymai 
simenama tai, kad išeivijoje turėtų apimti. Norima, kad nebū-

- * . . . . . „ , , . . , . . , , tum miniatiūrinę 
Del l igos is kunigiškos tamy- j linmkais ir dalyvauti sudėtinėje; , « , „ 

bos turėjo pasitraukti kun. Juo-1 ar 
zas Domeika, apie dvidešimt me
tu darbavęsis Šv. Kryžiaus par. j 
bažnyčioje, Chicagoje. Apsigyve- J 
nes Tucson, Arizonoje, nepasi- į 
darė bedarbiu, bet kaip tik išvys
tė savo turėtą talentą — dailidės 
meną, piešdamas paveikslus, ka
da tik jo jėgos leido. Nors pra
džioje ten jo sveikata lyg ir buvo 
sustiprėjusi, bet gavo širdies ata
ką. N e b u v o kitos išeities, kaip 
sutikti su širdies operacija (Open 
Heart Operation). Širdį, kaip i 
jis pats sakosi, pataisė, bet deši- j 
nė ranka liko paraližuota. 

Tai ir yra tragedija meninin
ko, dailininko, muziko, visuomet 
piešusio dešine ranka ir groju
sio vargonais ar skambinusio 
pianinu, kai reikėjo naudotis tik 
kaire ranka. Ir dabar jis kuria 
vis naujus paveikslus, šventėms 
atvirukus kaire ranka, kurią rei
kėjo savo dideliu pasiryžimu ap
valdyti taip, kad ji viena atstotų 
dvi rankas ir iš kairės lyg pasida
rytu dešinė. 

Į jo meną atkreipė dėmesį ir 
vietos didelis dienraštis "The j 
Arizona Dai ly Star", kurio redak- j 
cijos narys Bruce Kaplan (lap- ! 
kričio 19 d.) plačiai aprašo pa- j 
ties dailininko kun. J. Domeikos j 
gyvenimo kelią ir aptaria jo me- j 
ną, %-ertindamas jį kaip išskirtinį, Į 
kaip ypatingą. Jis kuriamas skir
tingai, bet pasiekia žiūrovo šir
dį, sužavi jo akis. 

Papasakojęs, kad kun. J. Do- s 

meiką, kuris dar, kaip ;aunas ku
nigas, turėjo palikti savo tėvynę, 
ją okupuojant antrą kartą ru-
sams, penkerius metus išgyveno 
įvairiose Vokietijos stovyklose, 
mokydamas gimnazijoje paišybos 
ir pats privačiai mokydamasis ge- j 
riau įsigyventi i meną- Pagaliau 
penkerios metus gyveno Michi-
gane, kol persikėlė į didelį mies
tą Chicagą ir sveikatai pašlijus, 
į Arizoną. Ir šis tik 63 metu am
žiaus žmogus, d^bar pasitraukęs 
iš tarnybos, sako reporteris, ne
leidžia veltui laiko — jis kuria 
puikius vaizdus iš savo gimtinės 
Lietuvos, Vokietijos, Amerikos, 
ypač gėles, kurių turi savo darže
lyje prie gyvenamo namo. 

Jis turi daugiau kaip 60 dides
nių ar mažesnių paveikslų, ku
riuos galėtų išstatyti parodoje. 
Turi apie 150 m. įvairių sveikini
mo kortelių, kurios taip pat pasi
žymi išskirtine kūryba. 

Straipsnio autorius rašo, kad Į 
kun. Domeikos žodžiais, jis net Į 
savo gyvenmoje vietoje nėra la-
bai žinomas, nes jis per kuklus ir Į 
neturi progų savo meną platės- j 
niu mastu parodyti. Vis dėlto jis Į 
žadąs sueiti į sąlytį su vietos dai- | 

įrengti individualią parodą, Gerai, kad kun. Juozas Domei
ka yra pasiryžęs surengti meno 
parodą — tai nebūtų užslėptas 
Arizonos dailininko, išskirtinai 
kuriančio, talentas, kurį taip ge
rai įvertino laikraščio atstovas, 
fotografai ir kiti amerikiečiai. Tai 
galėtų pamatyti ir savieji, kartu 
su dailininku pasidžiaugdami jo 
kūryba. 

P. Stakys 

sparčiai retėja senesnės kartos Ii 
tuanistai, o jų prieauglis nežy
mus. Tebedelsiant darytųsi sun
kiau rasti bendradarbių lietuviš
kiems dalykams. Tai ir skatina 
skubinti leisti II papildymų to
mą. Užsakymų, deja, nesuplau
kė nė kelintos dalies tiek, kiek rei
kėtų, kad būtų galima iš prenu
meratos išsiversti. Tenka remtis 
viltimi, kad, darbą pradėjus, at
siras daugiau prenumeratorių. 
Panašiai buvo ir tada, kai LE pra
dėta leisti prieš 30 metų. 

Bet norima štai ką pabrėžti. 
Nebus įmanoma spausdinti di
desnio atsargos kiekio: viena, be 
reikalo tai pakeltų išlaidas, an
tra, sandėlyje užsigulėdamos kny
gos neša nuostolius. Taigi, kas iš 
tikrųjų mano ir norėtų užsisaky
ti II papildymų tomą, turėtų ne
bedelsti įsirašyti į prenumerato
rių skaičių. Leidyklai pinigų siųs
ti dar nereikia. Pakanka pra
nešti vardą pavardę ir adresą. 

Malonu pranešti, kad II papil
dymų tomą sutiko redaguoti Si
mas Sužiedėlis, buvęs Ecyclope-
dia Lituanica redaktorius ir LE 
bendradarbis, dr. Jurgis Gimbu
tas, buvęs abiejų enciklopedijų 
skyriaus redaktorius, ir dr. Juo
zas Girnius, buvęs vienas iš 3 pa

tų praleista nieko svarbesnio, kas 
yra įvykę per pastaruosius kelio
lika metų ( nuo 1969). Kartoteka 
norima sudaryti iki 1982 m. sau
sio 15 d. Ji padėtų iš anksto ap
žvelgti visą medžiagą, numatyti 
atskirų straipsnių dydį ir viso to
mo apimtį. 

Kartotekos reikalu, prašant 
sugestijų, išsiuntinėta arti 100 
laiškų buvusiems LE bendradar
biams ir kitiems savo srities spe
cialistams. Tikimasi ir laukiama 
palankaus atsiliepimo. Prašoma 
taip pat visų, kas turi kokių pa
siūlymų ar žinių, kurias vertėtų 
panaudoti papildymams, rašyti 
leidyklos ir redakcijos adresu: 
Lithuanian Encyclopedia Press, 
P. O. Box 95, South Boston, MA 
02127. Kadangi tuo tarpu prašo
me ne straipsnių, bet tiktai var
dų ir dalykų, manoma, nesunku 
būtų patenkinti redaktorių pra
šymą atsiliepti iki 1982 sausio 15 
dienos. 

Apsisprendęs leisti LE II papil
dymų tomą, tikiuosi sulauksiąs 
tokios pat visuotinės lietuvių vi
suomenės paramos, kaip ir leis
damas daugiatomį Lietuvių Eci-
klopedijos rinkinį. 

Juozas Kapočius 
Lietuvių Enciklopedijos 

leidėjas 

CLASSIFIED ADS 
Ul>CKLLAAEOL> 

. 

— dailininkas 

Vieną vakarą užges visos gy
vos saulė ir suliepsnos visos per
degusios lemputės, visi realūs 
daiktai ir visos išsvajotos pasakos 
susijungs juodame rutulyje. Ateis 
antroji naktis. 

Antano Škėmos "Čelesta" 

i 
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i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA f 
| SOL. DANOS STANKATTYTeS j 
I (Įdainuota lietuviškai) f 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operoa Vyrų Choru. S 

Dirigentas Alvydas Vasaitia i 

i 

S GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

I Kaina su persiuntimu f 10.95, Uisakymus siusti: 
1 DRAUGAS, IfikB W. 6Srd 8t„ Chicago, IU. 60€t9. 
I Cl. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue , 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. i I M K U S 
INCOMK TAX S E R V I C E 

N O T A K I P L B U C 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI . 
GIMINIŲ iškvietimai, p i ldomi 
P U J E T V B f i S P R A Š Y M A I ir 

»i tokie blankai . 
'tiiiimrnnnnmiiniiiiiiuiiuuiiuiininn. 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

GOSIMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. 69tb SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
HHiiiiiiiimnnmHiiimimimuimiHiiiiH 
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VALOM E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plaunamo ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

iiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 68 S t , teL 776-1486 
luiHtimiiiiimmiHiHHiiHimiiiuuiium 
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P LU M BlNG 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
••iiiillluilIlIlIlIlIlIlIilUIIIlUilUUlUUIUlII 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

Cvltural JVeUsprings of Folktales, b y V y t Bagdanavičius, $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys. . 2 v . komedija $2.00 
Lithuanktn Cookery. Compiled b y Izabelė Sinkevičiūtė. 318 

pages. $8.00. 
And There toas the Moon — Throumtg Stones at Birds, Poems 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Hundred Tears, b y Albertas Bubras. 

$2.00 
Lithuanians in Mtdtiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 

IftmjAJflA: The Outpost of Freedom, by Dr. Conatantine R 
Jurgėla. 387 pages — $15.00-

Lithumia in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, b y Vincaa Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-19k5. Ed i t ed by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of Gruenvald, b y I. Sokolnikov, $3.00 
Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnaa, A- Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Teartbook for the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-IAthuanian Dictionary, by V. Baravykas j $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10-00 

, Lithuanians Jevos and The Holocaust, by Dr . Juozas Prunskis. 
$1.00 

Lithuanian Writers in the West, edited b y Alina Skrupskelis. 
$2000 

Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R Černius- $2.50 
Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B . Kasias. 

$1500 
Lithuanians in America, b y Dr. A. Kučas. $6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
LITHUANIA 100 YEARS, by A. Gerutis. $15.00. 
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

$10-00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00 
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00 

Cultural Wėūsprings of Folktales, b y V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00 
Crosses. by V. Ramonas. $4.00 
The 40 Tears of Darkneas, by J. Vaišnora- $2.00 
The Brothers Domeika, b y L. Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius, $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, b y P . Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, b y J. Savasis. $2.00 
Sin At Baster, b y Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai, b y A. Baranauskas. $4.00 
200,000400 and Lithuania, b y A. Gustaitis. $1.50 
We Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00 
ONA, b y V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Tearus, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and translated 

b y J. Zdanys. $12.00 
Reju*jenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. Šeinius. $5.00 
Perfection by Bxūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8.50 
The Viciations of Human Rights in Soviet Oeeupied Lithuania. 

A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00. 
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine 

J. Dauzvardis. —$4.75 
Puzmas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odysey — A. Galdikas. $16.00 
The Cathdlic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
AMBER, The Golden Getm. of the Ages. by P a t t y C. Rice, Ph. D. 

$27.00 
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA, 

by Thomas Remeikis — 15.00 
The Ordeal of Assad Pasha. A story by Ignas Seimus. $2-00 
Herdsman d Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regioną of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

Tamošait is . Lithuanian Folk Institute. $26.00 
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edited by Alfred 

Straumanis. $16.50 
Under the Svoord of Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 
The Voice of Freedom, b y Mantas Aukštuolis- The voice 

outside the iron eurtain. $4.00 

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

Telef. — WA 5-8063 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
HIHIIHHHIHIIIIimiimHIIHIIIIimilllllHI 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokės i t 
u i itpdrniMlą nito u g n i e s ir a u t o m o 
bilio pas m U.K. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Stree t 

Telef. GA 4-8654 

l 'ACKAGE E X P R K S S A G E > C Y 
MAUMĄ NOltElKIIJKf i 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
IJUKU page idaujamos g e r o s rūAIes 

DrekSs. Maistas is E u r o p o s sandOiu 
2iH>8 Vi. (iPtli S t , Chicago , IU. 60S3S 

Tel. §25-2787 

B E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 1 aukšto 3 mie
gamųjų senesn| namą su 4 akrais že
mės, 2-jų maS. garažas. Daug vaisme
džių ir kitų medžių, Lemont apylinkė. 
Kaina 80,000 dol. Skambint nuo 8 iki 
8 vai. vak. teL 815—838-3812. 

nininuimirfHiniimnmumHmiinHHn 
B U T O NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2281 
SIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIUIIIIII 

Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brighton Parke — 2-jų butų mflrinif, 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambinkit teL 486-7878 

SIMAITIS R E A L T Y 

2951 YVeat 6Sxd Stree t 

MISCKLLANBOUS 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jomantus DauavuTnlaui 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
isieido aštuntą laidų šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagrasino iią 
laidj, naujais paruosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonom* ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. & knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgsniss 
cijose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. OSrd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.85 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

Užsakymus siųsti: 
/Q. 60629. 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, Chicago, 

Knygų užsakytojas moka pairto ir įpakavimo išlaidas. UI. 
gyventojai dar prideda valst i jos mokesčio 6%. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiH 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L, DUNDZILA 

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

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

Kaina su persiuntimu $1.00 

ūžiakymui siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi 

Biznieriams aps imoks skelbtis 

-Drauge". 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

-
• 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavuke. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų išimuose. 

Tokios vėlisvos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6S*i S t . 
Chicago, IL 60829 

tIUIIIIinill l l l l l l l l l l l l l l l l l 

RINKTINES 
NOVELf iS 

P. A . ČECHOVAI 

I i rusų kalbos vertė 
Jonas Valaitis 

Knyga didelio formato, 344 
psl., 3 5 įvairios s a v o turiniu no
velės. Leidėjas dr. J. Valait is . 

Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
1981 m. 

Kaina su persiuntimu $8 .80 

U i s a k y m u s s iųst i : 
DRAUGAS, H5k5 W. 6S Street 

Chicago, IU. 60629 
niiiiiiuiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiirauiuiiirim 



MOSU KOLONIJOSE 
East St. Louis, Illinois 

ĮSTEIGTAS PARAPIJOS 
KOMITETAS 

Per visus East St Louis lietu 
vių parapijos veikimo metus pa
rapiją administravo buvę klebo
nai su parinktais dviem patikėti
niais. Sis parapijos tvarkymo bū
das tiko seniau, kai parapijai ne
trūko nei žmonių, nei pinigu. Ge
rokai į blogąją pusę pasikeitus 
parapijos padėčiai, būtinai prirei
kė prie parapijos tvarkymo pri
traukti daugiau žmonių. Tą rei
kalą labai gerai suprato neper
seniausiai patikėtinio pareigas ei
ti sutikęs Bronius Tiškus. Jo ini
ciatyva ŠIŲ metų lapkričio 8 bu
vo sušauktas visu parapiečiu su
sirinkimas. 

Susirinkimą pradėjo ir jam va
dovavo senai patikėtinio parei
gas einąs J. Kassly, sekretoriavo 
Z. Grybinas. Pirmininkaujantis 
pristatė naująjį patikėtinį B. Tiš-
ku, kuris suglaustai apibūdino da
bartinį parapijos stovį. Susirinku
sių prašė daugiau dėmesio kreip
ti parapijos reikalams ir suakty
vinti jos veiklą. Pagal dabartines 
kainas parapija nebegali iš su
rinktu aukų visiems darbams sam
dyti darbininkų. Smulkesnius ir 
paprestaesnius darbus B. Tiškus 
prašė talkos būdu atlikti patiems 
parapiečiams. Baigdamas prane
šė, kad lietuvių pranciškonų vie
nuolyno vadovybė pažadėjusi 
East St Louis lietuvių parapijos 
nepalikti be kunigo. Jeigu dabar
tinis vienuolyno kun. Vyt. Bal
čiūnas būtu atšauktas vienuoly-
nan iš East St Louis parapijos, jo 
vieton tuojau būtų atsiustas ki
tas kunigas. 

Ponia Agota Tiškuvienė prane
šė apie vysk. A. Deksnio šioje 
parapijoje apsilankymo apyskai
tą. Visos vaišėms padarytos iš
laidos apmokėtos iš už pietus su
rinktu pajamų. Likutis — 283 
dol. užpajamuoti parapijos kason. 

'Pirmininkaujantis padėkojo iš 
patikėtinio pareigų pasitrauku
siam Gus Šimkui už gerą parei
gų ėjimą. Į parapijos komiteto 
pirmininkus buvo prasytas Z. 
Grybinas, bet jam nesutikus dėl 

Norvvood, Mass. 
ŠIMTAMETIS LIETUVIS 

I Bronių ir Vincą, net ir jų vaikai 
• puikiai kalba lietuviškai. 

Savo auksines gyvenimo die
nas Vincas Kudirka praleidžia 
prižiūrėdamas savo gražius na
mus su plačia lietuviška sodyba, 

' ir atidžiai sekdamas lietuvišką ir 
I amerikietišką spaudą. 

RL 

Lemont, HL 
LB APYLINKĖS POKYLIS 
LB Lemonto apylinkės pokylis, 

j kaip ir ankstyvesniais metais, pra 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
GERBIAMAS REDAKTORIAU, 

Jūsų lapkričio 5 d. pirmame psl. 
informacijoj, pavadintoj 'Infilt
ravo baltu institutą Švedijoj" tei
singai nurodyta, kad instituto 
darbo kryptis yra pasikeitusi. Ar 
tai įvyko "infiltracijos" būdu, ar 
kitu pašalinių ar vidinių pastan
gų dėka, nėra aišku, tačiau š. m. 
birželio mėn. konferencija buvo 
pravesta jau nauja kryptim. Pa

ėjo linksma ir pakilia nuotaika. Į gal kolegų man rašytus laiškus, ji 
Apylinkės valdybos pirmininkas puvo silpna, svečiai iš Lietuvos 

Šimtameti* Vincas Kudirka 

Viktoras Garbonkus atidarė šį 
vakarą trumpu sveikinimu, pa
kviesdamas pilną salę svečių va
karienei. Tuoj po vakarienės — 
programą, kurią atliko jaunieji 

Liepos 19 d. atšventė savo gy-' plačios apylinkės nariai. Tai 
venimo metų šimtinę Vincas Ku-; Lemonto Spindulio teatras, va 
dirka, vienas K žymiausiųjų S e - | < i w a u i a 3 1 M s R a s o s S o l i u n a i t e s -
nesnės kartos veikėjų Naujoje An- Į S i a i s metais Rasa su Agne Ka 
glijoje. Sią sukaktį plačiai aprašė j tiiiškyte vėl parašė, režisavo ir 
Bostono spauda, jis buvo pagerb- pravedė vieną iš savo specialy-
tas Norwoodo miesto ir Massa-l^V — muzikinę "Tragišką ko-
ch-usetts valstijos valdyios parei- mediją" — Pertrauktos Pasakėlės, 
gūnų. antras aktas. Tai buvo senos pa-

Vincas Kudirka gimė Sakių ap-1 S&™ pritaikymas mūsų lietuviš-
skrityje ir į Ameriką atvyko 1900 i k o m s aktualijoms, pakedenant 
metais, bėgdamas nuo Garo ka
riuomenės. Nuo pat savo pirmų
jų dienų Amerikoje jis rūpinosi 

mūsų silpnybes naujomis (bet vi 
suomet švelniomis) adatėlėmis. 

Sie pasirodymai, visuomet su-
lietuviška veikla, savo artimui ir •kuriami ir atliekami pačio jauni 
Lietuvai padėti. Nors dirbdamas mo, aiškiai įrodo, kad, duodant 
iš pradžių sunkų fizinį darbą še- i sąlygas ir pritarimą, mūsų jauni-
šias dienas per savaitę, rado lai- j mas dirba mielai ir su dideliu en-
ko organizuoti lietuvišką veiklą, tuziazmu. Sis jaunimas yra Le-
kur jos nebuvo. 

Buvo vienas iš steigėjų Lietu
vių Darbininkų sąjungos, kelis 
kartus jai vadovavo, dirbo prie 
laikraščio "Darbininko". Vėliau 
organizavo iLRKSA, AR federaci
jos, Altos ir Balfo skyrius. Turė
damas sugebėjimą ir palinkimą 
rašytam žodžiui, jis aktyviai da
lyvavo lietuviškoje spaudoje, dar 
ir dabar aprašo Norwood 'lietu
vių kolonijos verkią. 

Pramokęs angliškai kalbėti jis 
dėjo pastangas padėti kitiems 
lietuviams gauti geresnius darbus 
ir Amerikos pilietybę. Atjautimą 
savo artimo jis pakartojo po ant
ro pasaulinio karo atsikviesda-
mas pabėgėlių šeimas. 

Vincas Kudirka atsivežė su sa
vim iš Lietuvos tą stiprų lietuvio 

monto apylinkės stiprybė, pasidi 
džiavimas ir ateitis. 

Pokylio šokiams grojo Neo-Litiu-
anų orkestras, o gale vyko 'laimė
jimai, kuriems dovanas suaukojo 
Sv. Antano Taupymo bendrovė, 
Camera Cove sav. VolcL Bylaitis, 
B. Navickienė ir kiti. "Protestu", 
paskutinę dovaną laimėjo pats 
apylinkes pirmininkas Viktoras 
Garbonkus. 

Svečių tarpe matėsi LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdybos 
pirm. Kazys Laukaitis, Vl-tos Tau 
tinių šokių šventės pirm. Jonas 
Talandis, Respublikonų federaci
jos pirm. Anatolius Milūnas ir ki
ti. Af. /. 

atsivežė silpnus tik apžvalginius 
referatus; buvusi tai ne tiek moks 
line konferencija, kiek "United 
nations meeting". Labai reikia 
abejoti, kad toks reikalų išsivys
tymas bus naudingas baltams ar 
švedams ar iš viso mokslui. Va
karu mokslo žmonėms tokia kryp
tis nepriimtina. (Po to, kai šve
dai sugavo sovietu povandeninį 
laivą su atominėmis torpedomis, 
ir švedams tokia kryptis gali pa
sirodyti beprasmė). 

Šioje informacijoje tačiau ma
ne nustebino įvairios aliuzijos i 
infiltraciją, o ypač prof. Aba Stra-
žo ir jo žmonos prof. Nedos Stra-
žienės prikergimas prie Lietuvos 
dalyvių sąrašo kaip "dviejų so
vietinės Lietuvos auklėtinių emi
grantų", dabar Izraelyje. Visų pir
ma, prof. Stražas yra karininko 
laipsniu baigęs nepriklausomos 
Lietuvos karo mokyklą ir studi
javęs Vytauto D. universitete, tai
gi, ne visai "sovietu auklėtinis". 

Jis yra kompetentingas Lietuvos 
istorikas, minimas ne tik "MažTa 

rybinėje Encikl.", bet ir Bostoniš-
kėje "Lietuvių Enciklopedijoje". 
Jo žmona Neda yra specialistė 
lingviste, dirbanti ir lituanistikos 
srityje. Abu sovietų Lietuvą pali
ko prieš dešimtmetį ir dėsto Hai-
fos un-te Izraelyje. Abu žinomi 
lietuviams Vakaruose ir kaip dau
gelis mūsų Vakaruose esu tikras, 
nusivylę naująja nevaisinga Šve
dijos baltų instituto kryptim. Man 
atrodo, kad pateikiant informaci
ją reikia ją pateikti be užuomi

nų, perdėjimų ir tik pilnai pasi
tikrinus faktus, ypač apie mini
mus asmenis. Būtų taip pat pati
kę, kad būtų nurodytas šios in
formacijos autorius — šaltinis. 
Pateikiant informaciją, nereikėtų 
nei karščiuotis nei klaidinti. 

Su gražiais linkėjimais, 
Vytautas Vardys 

Redakcijos pastaba. "Draugo" 
10 d. laidoje klaida buvo atitai
syta tokia pastaba: 'Tenka pa
aiškinti, kad, išdėstant spaustu-
vinį rinkinį, iš straipsnio iškrito 
kelios eilutės, nurodančios straips 
nio šakini — ELTA". 

Ar žinote, kad Kaukazas vie
na iš nedaugelio žemes vietų, 
kur tiek daug įvairių kalbų? 
Be milijoninių tautų — gruzi
nų, azerbaidžaniečių ir armėnų, 
čia gyvena tautos, tautelės, tu
rinčios tik po kelis tūkstančius 
žmonių. Pats margiausias Da
gestano rajonas, d a gyvena 30 
tautų. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 24 d. 

įsipareigojimų gimnazijoje ir Bell žemdirbio ryšį su Dievu ir bažny-
villės koledže, pirmininku buvo 
išrinktas Albertas Sapolis; pava
duotoju — Juozas Dorris. Sekre
torium! — Elena Levinskaitė, iž
dininku — Agota Tiškuvienė, 
antrininkais — ponia Bemice 
Norkus ir ponas Žane Zeable. Ei
liniais komiteto nariais išrinkti: 
Antanas Sugintas, dr. Vytautas 
Gavelis, Julija Zaveski, Richar
das Traub, Gus Šimkus, John 
Krulchek ir Dorothy Sapolis. 

Išrinkus komitetą parapiečiai 
prašė: rudens metu šeštadienio 
vakare (dėl saugumo) Mišias lai
kyti 4 vai. p.p„ pasibaigus metams 
padaryti metinę parapijos stovio 
apyskaitą; atgaivinti buvusio 
klebono Longo leistą savaitinį pa
rapijos biuletenį anglų ir lietu
vių kalbomis. Komitetas nors vie
ną kartą per mėnesį turėtų susi
rinkti parapijos reikalus pasvars
tyti, prieš ateinančias Kalėdas 
suruošti bendras parapijos Kū
čias; lietuvių parapijos-bažnyčio
je pamaldų tvarkaraštį skelbti vie
tos laikraščiuose, o ypač "Messen-
ger", kad apylinkės gyventojai 
žinotų ir galėtų pamaldomis pa
sinaudoti. Nesiskelbiant kai ku
rie mano, kad lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldų jau nebėra. 

Sudarius bažnytinį komitetą, 
visas parapijos ūkiniais reikalais 
dabar galima kreiptis ne tik į pa
tikėtinius J. Kaslį ir B. Tiškų, bet 
ir kiekvieną komiteto narį- Pra-
šomi visi parapiečiai, kas kuo ga
li, prisidėti prie parapijos veiklos 
pagyvinimo ir pastatų pataisy
mo. 

Sekantis parapiečiu susirinki
mas bus klebono pagarsintas iš 
sakyklos. 

/. Juodakis 

čia. Atvykęs į Norvvood, nors 
be santaupų ir bekuriantis šeimą, 
surinko kelis kitus katalikiško 
nusistatymo suvalkiečius ir įstei
gė Sv. Jurgio parapiją, kurioje dar 
ir šiandien laikomos lietuviškos 
pamaldos. Tarp savo darbų lie
tuviškos veiklos Amerikoje jis su
rado laiko 1910 metais su Anas
tazija Survilaite sukurti šeimą. 
Užaugino lietuviškoje dvasioje 
dukterį Onutę ir du sūnus — 

Motina: i— Kur gavai sią 
knygą? 

Sunūs: — Tai dovana, mama. 
Motina: — Už ką? 
Sūnus: — Mokytojas paklau

sė, kiek strutis turi kojų. 
— Motina; — Ir ką, tu atsa

kei? 
Sūnus: — Pasakiau, kad tris. 
Motina: — Bet gi jis tori tik 

dvi kojas. 
Sūnus: — Dabar ai tai žinau, 

bet visi klasėje sakė, kad ketu
rias, todėl mano atsakymas bu
vo geriausias. 

# 
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Tarptautiniai Reprezentacines Plokšteles 
Arlit**: DALU KU6UIENI 
Akompanuoja: Eurlffnt Ariat 

Pirmoje plokštelėje Hetovhj kompozitorių kuriniai: 
Dvarionas, Gaižauskas, Karna-vitius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasaulinių 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kurinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamai DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

tm 

A M BE R 
The Goldeo Gea oi tbe Ages 
By PATTY C. MCE. PLD. 

(Knygos atrtor* amerikietė mokslininkė, kori yra gavosi ne vieną 
atžymėjimą oi savo darbai. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kita*. Daug vištos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustraciją sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktare gintaro reikalo taktai Liaunojo 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 2*0 posL, kieti virMiaL Grali dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, Nes York, 
kuri tori savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina sa 
persiuntimu t*.*. Hunois gyventojai dar prideda $1.6 valstijos 
mokesčio. 

^ -
DRAUGAS, 4515 We* 6Srd S*., Chicago, 1L 606*9 

A. A. 

JOHN A. STOŠKUS 
MirS 1981 m. lapkričio 21 d., sulaukęs 64 metų amžiaus. 
Gyveno ir buvo pašarvotas Providence, Rhode Island. Anksčiau 

gyveno Chicago, Illinois. 
Laidojamas Chicagoje trečiadienį, lapkričio 25 dieną. Dešimtą 

valandą ryto Sv. Kazimiero kapinių koplyčioje bus maldos už ve
lionio sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę liekažmoaa Birute (Savickaite), sunūs Paul John, 2 se
serys Heton Skoez su vyru Walter, ir JuHa Urba bei kiti gimines. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Telef. 476-2345. 

Mylimam broliui EDWARDUI mirus, 
jo sesei Aldonai Biliūnienei, jos vyrui Vy
tui ir dukrai Rositai reiškiame giliausią už
uojautą ir kartu liūdime. 

ONA IR PETRAS GRIŠKELIAI 
JULĖ IR JONAS KUČINSKAI 
ELENA IR PAULIUS LEONAI 
MĖTA IR KAZIMIERAS LINKAI 

Dėdei 
A. f A. HENRIKUI SILINIUI 

mirus, žmoną Kunigundą giliai užjaučia 
ir kartu liūdi 

LEONAS, BIRUTĖ ir REGINA BARAUSKAI 
ROMUALDAS ir TERESĖ BARAUSKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDASJ>. GAIDAS irGERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Pirma geležis sutirps į vašką ir 
vanduo pavirs į uolą, negu mes iš 
tartą žodį atšauksime. 

Didysis kunigaikštis Gediminas 

iš spaudos MARIJOS AUKSTAJTfiS Ką tik išėjo 
autobiografija: 

"NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" 
čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur

pią realybe, kurią ji ir joa šeima, išgyveno anų laikų sis
temoje. 

Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol. 
Užsakymus siusti: 

"DRAUGAS" ĄSĄ5 W. 6Srd Street 
Chicago, IL606Ž9 

•||IIIIIIIIIIIIII«IIIIIIIIIIIIII«MWW«WWSJSJBJSJB^^ 

f MOTULES DAINOS 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčimt-
NMJL 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kis. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo 
kaime mergelės. Šėriau žirgeli- Kam tie ratai. Polkute. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
ttetuviakos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60619 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviv Uidotuviy Direktorių AuciadJM Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
SSlt SO. LITUAN1CA AVENUE TeL YArds 7-113 

STEPONAS C LACK (LACKMVICZ) k SOMOS 
2424 W. tftttt STREET TeL REpobtte 7-1212 
11028 Soutlnrett Mghivsy, PaJoa Hflte, mtnois T«L 174-441* 

PETRAS BIELIŪNAS 
4248 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfavette S-2S72 

POVILAS J. RIDIKAS 
SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1 t l l 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. 8*ui A VE., CICERO, ILL T«t. OLynątk 2-11 



X Padėkos diena yra šios sa
vaitės ketvirtadienį, lapkričio 
26 d. Ketvirtadienį "Draugas" 
neišeis, taip pat redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė ne
dirbs. Po švenčių "Draugas" 
išeis penktadienį, lapkričio 27 d. 

X Ketvirtame Mokslo ir Kū
rybos simpoziume mūsų teisinin
kai nagrinės dvi labai aktualias 
temas : "Tremties lietuvių pali
kimo klausimas". Šiai sesijai 
vadovaus R. Skorubskaitė . Ta
mošiūnienė, diskusijose dalyvaus 
M. Šveikauskienė ir A. Puteris. 
Antrajai 
P. Žumbakis. 
mai už bendradarbiavimą su na
ciais". Diskusijose dalyvaus J. 
Kuraitė ir A. širvaitis. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. lapkričio mėn. 24 d. 

X Dail. Eugenijus Budrys, 
pasižymėjęs Švedijos dailinin
kas, gyvenas Gotlando saloje, 
atvyksta į Chicagą ir gruodžio 
mėnesį rengs savo darbų paro
dą Galerijoje (744 No. Wells St., 
Chicagoje). E. Budrys gimęs 
Marijampolėje, Lietuvoje, 1923 
m., karo išdavoje patekęs į Šve
diją ir ten pasiekęs aukštą kaip 
menininko pripažinimą. Paroda 
bus atidaryta gruodžio 4 4 5 v. 
p. p. ir bus atidarą iki 8 vai. 
vak. Kitomis dienomis paroda 
bus atdara antradienį ir penkta
dienį nuo 11 va i r. iki 6 vai. vak. 
Sekmadienį nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

X Ateitininkų Šalpos fondo 
iždą kongreso metu patikrino 
Ateitininkų federacijos komisi
jos nariai Teresė Gečienė ir Ce-
zarins Surdokas ir pareiškė pa
dėką už atliekamą darbą. Iždi-

sesrai pirmiiunkaus I *ūnko pareigas jau kelerius me-
Tema: "Kaltini- j tus eina prof. dr. Balys Palio

kas. 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Beverry Shores šv. Onos 
į bažnyčios prieškalėdinės pamal-

istorini i d o s b u s S"10*3510 20 d. 12 vai. p. 
' ' p. 11 vai. bus klausomos išpažin

tys. Šv. Mišias atnašaus kun. 
Jonas Borevičius. 

Lituanistines katedros Illinois universitete sutarties pasirašymo metu. IŠ kaires (pirmoj eilėj): Lit. katedros fondo 
sekr. dr. A. Razma, Illinois univer. kancleris Donald H. Riddle, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardiene, univer. fon-
dacijos pirm. Robert L. Reed ir PLB vald. pirm. V. Kaman tas; (antroj eiėj) buv. slavų depart. vedėjas, dabar darbų 
direkt. prof. Nicholas Moravčevich ir dabartinė dekanė dr. Biljana Sljivič-Simsic. Nuotr. P. Matetos 

X Premijai skirti už 
veikalą komisija, susidedanti iš 
prof. Tomo Remeikio, Broniaus 
Kviklio ir prof. Jono Račkausko, 
premijos vertą pripažino l i e t . x J . 
Istorijos draugiją, kuri per savo Į atsiuntė 5 dol., P. Karaliūnas, 
25-rius darbo metus išleido 22 į Toronto, Kanada — 4 dol., po 
istorines knygas. Jai ir buvo j3 doL : Petrusė Juška. A Če-
paskirta 1000 dol. premija, ku- | sonis, Josephine Džiubinskas. 
rios mecenatas yra kun. Juozas j Visiems ačiū. 

LITUANISTIKOS KATEDROS TIKROVĖS PRADŽIA 
Lapkričio 20 d. 5 vai. po pie

tų Dlinois universiteto salėje, 
Gyvas, Cleveland, Ohio, j 601 Morgan St., Chieago, DL, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 

V. Kamantas sakė, kad su li
tuanistikos katedros įsteigimu 
įamžiname lietuvių kalbą didžiu
liame laisvojo pasaulio univer-

Prunskis. Jis šią tūkstantinę 
ir įteikė Istorijos draugijos iždi
ninkei ir reikalų vedėjai Alicijai 
Rūgytei lapkričio 15 d., Jaunimo 
centre minint draugijos sukaktį. 

X L. Pačkauskienė, Union 
Pier, Mich.., Bronislava Augu-
staitė, Toronto, Kanada. C. J. 
Sladicka, Lebanon, N. J., užsisa
kė naujausių leidinių už dides
nes sumas. 

X Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga ruošia šokius šaulių 
namuose studentams per Padė
kos dieną. Pradžia 8 vai. šo
kiams gros "Aido" orkestras. 

X Antanas Zaparackas, Ro-
„yal Oak, Mich., mokėdamas ki
tas sąskaitas, pridėjo ir 4 dol. 
auką. Ačiū. 

X Izidorius Radzevičius, E-
Strasevičius, J. Petrelis, visi iš 
Chicagos, buvo atvykę į "Drau
gą" ir įsigijo naujausių leidi
nių. 

X Matilda Kurapka, Putnam, 
Conn., atsiuntė mokestį už dvi 
"Draugo" prenumeratas. Ačiū. 

x Vinco Krėvės "Raganiaus' 

x J . Rejerienė, D. Petrutytė, 
Chieago, DL, Raimondas Rim
kus, Berwyn, Illinois, aplankė 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

X Inž. Viktoras K. Naudžius, 
Chieago, HL, visuomenininkas, 
su "Draugo" prenumerata at
siuntė ir 20 dol. auką V. Nau
džių skelbiame garbės prenume
ratorium, o už paramą ir lietu
viško dienraščio vertinimą dėko
jame. 

X Andrius Bridžius, Cleveland, 
Ohio, Sofija Tekorius, Indiana-
polis, Ind., atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Ačiū. 

X IV-tas Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas prasideda Susipa
žinimo Pobūviu lapkričio 25 d., 
trečiadienį, 7:30 va i v k . Jauni
mo centro kavinėje Programo
je Rita Dagienė-Markelytė. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti, 
įėjimas neapmokamas. Pobūvio 
metu galima bus registruotis į 
Simpoziumą ir įsigyti programi
nį leidinį, kuriame tilps paskai
tininkų biografijos, paskaitų 
santraukos Ir programa, taip pat 

pastatymui daiL Jonas Kelečius i bus parduodami bilietai į Lite-
sukūrė įspūdingas scenos deko-1 ratūros - Dramos Vakarą, kuris 
racijas, šį naują veikalo pasta-' įvyks lapkričio 27 d., penktadie-

pasirašė su University of Bli- Į sitete Chicagoje, kur gyvena 
nois at Chieago Circle fundacija ' daugiausia lietuvių. Lituanisti-
sutartį steigti lituanistikos ka- j kos katedra, jis kalbėjo, yra 
tedrą su 750,000 dol. fondu. Uni- j didelė lietuvių bendruomenės 
versiteto fundacija pasižada pa- | dovana laisvajam pasauly gyve-
rūpmti 150,000 dol., o lietuviai į nančių kovojančiai lietuvių tau-
600,000 dol., po 100.000 dol. per i tai okupuotoje Lietuvoje. Jis 
metus. Kai bus surinkti 200,COO j padėkojo lietuviškai visuomenei 
dol. universitetas ieškos prof e-į už parodytą dėmesį, steigiant 

ILIUMINACIJOS CHICAGOJE 

Chicagos centre State gatvė 
nuo lapkričio 27 d. bus apšviesta 
daugeliu šviesų. Mere J. Byrne 
įžiebs Kalėdų eglutę 70 pėdų 
aukščio. Eglutė sudėta iš 89 
medelių. Į ją bus įkabinta 7000 
lempučių, 300 ornamentų. Ji bus 
apjuosta 500 jardų ūgio blizgu
čiais. Viršuje bus 3 pėdų žvaig
ždė State gatvėje į 147 me
džius bus įkabinta 100,000 ma
žų lempučių. 

DALINS SALDAINIUS 
Chicagos miesto centre nuo 

lapkričio 20 d. Kalėdų laikotar
py penktadieniais, šeštadieniais, 
sekmadieniais ir pirmadieniais 
pirkėjams dalins saldainius Ka
lėdų senelis, lokys, pingvinas, 
liūtas, paukštis, slibinas ir ki
taip persirengusieji. 

KALĖDŲ PARADAS 

Chicagos miesto centre lapkri
čio 29 d. bus 'kalėdinis paradas 
su gyvaisiais paveikslais, orkest
rais, būgnininkais, fantastinė
mis figūromis. Prasidės 1 vai. 
p. p. Bus žygiuojama State gat
ve nuo Wacker Dr. iki Van Bu
rėm. 

TŽPUOLft MOKSLEIVI 

Bogan mokyklos auklėtiniai 
autobuse užpuolė savo draugą 
Moses Williams, 17 m. Norėjo 
jį išmesti pro važiuojančio auto-

soriaus. Suteikus pusę fondo 
1984-85 mokslo metais, katedra 
pradės veikti. 

Sutartį pasirašė Illinois uni
versiteto fundacijos pirminin
kas Robert L. Reed, PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas ir 
Lit. 
dr-

lituanistikos katedrą, ir prašė 
paramos, kad jos įsteigimas per E ^ į į ^ * * 
ateinančius penkerius metus bu- I 
tų sėkmingai užbaigtas. 

V. Kamantas pristatė Lietu
vos generalinę konsule Chicago
je J. Daužvardiene ir pakvietė 

— Vytautas Kutkus, Liet. Ben
druomenės krašto valdybos pir
mininkas, Ingrida Bublienė, Kul
tūros tarybos pirmininkė, dr, J. 
Valaitis, Pas. Liet. gyd. dr-jos 
pirm., ir daug mūsų visuomenės 
veikėjų, kurie rūpinasi lietuvy
bės išlaikymu. 

Lituanistikos katedros steigi
mo mintis buvo iškelta penktojo 
PLB seimo metu Toronte. Ta
da seimas įpareigojo PLB valdy
bą tokią katedrą įsteigti kuria
me nors iš didžiųjų universitetų. 
Tą klausimą ir reikalą visą laiką ' b u s o l a n S * P r i e 7 9 e8***8 i r A1" 
rėmė Kanados LB valdyba i r b a n y - Chicagoje. Jo koja buvo 
Lietuvių Fondas. PLB valdyba į8 ***** sužeista peiliu. Nuga-

svarstė l e n t a s i S v - Kryžiaus ligoninę. i r 

katedros fondo sekretorius j ją tarti žodį. J. Daužvardiene 
Antanas Razma. Pasirašy-! dėkojo universitetui ir Pasaulio 

mo iškilmei vadovavo universi-į Lietuvių Bendruomenei už ru-
teto slavistikos skyriaus buvęs 1 pestį ir ryžtą įsteigti 'lietuvių 
vedėjas dr. Nicholas Morąvče-' išeivijos centre mūsų kalbos ir 
vich. Jie gražiai atsiliepė apie Į kultūros ugdymo katedrą. Tai 
lietuvių tautą ir bendrai apie į yra ne tik didelė garbė, ji sakė, 

ATPAŽINO UŽPUOLĖJĄ 

tymą matysime IV Mokslo ir' 
Kūrybos simpoziumo literatu-1 
ros ir dramos vakaro metu, 
penktadienį, lapkričio 27 d., 7 j 
vai. vak. Jaunimo centre. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekybo
je, 2501 W. 71st St., Chieago, 
Illinois 60629, telef. (312) 
471-1424 ir prie įėjimo. (pr.). 

x ABee's Restorane, 4506 W. 
63rd St , teL 582-7295, kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t ) . 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadienį 
Iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (ak.) 

X Skubėkite registruotis į 
PLB rengiamą, vienos savaitės 
kelionę laivu — gruodžio mėn. 
5 d Ši lietuviška išvyka aplan
kys net 6 Karibų jūros salas. 
Linksma lietuvių grupė, šilta 
tropinė saulė — geriausios ato
stogos niūriu žiemos laiku... 
Registracija ir informacija pas: 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 So. Western Ave., 
Chieago, UI. 60643; tel. (312) 
238-9787. (sk.) 

X HnoomojMnM nuo gruo
džio 1 d gražus butas su bal
dais ir visaifl patogumais Hot 
Springs Ark Susidomėjus 
skambinti 301 _ 62S-0433. 

(sk.). 

nĮ, Jaunimo centre. Užbaigia
masis pokylis įvyks lapkričio 
28 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Be-

mažas tautas, kurios su savo 
aukšta kultūra ir kalbomis 
duoda pasauliui ypatingą skonį. 

Universiteto kancleris Donald 
H. Riddle taip pat maloniai ir 
pagarbiai atsiliepė apie lietuvių 
tautą. Jis sveikino lietuvius, pri
mindamas, kad sutarties pasira
šymo įvykis turi didelę reikšmę 
tautinės kultūros istorijoje, ir j 
palinkėjo susilaukti universite
te kanclerio, kuris į mus pra
biltų lietuvių kalba. Dr. Nicho
las Moravčevich pristatė slavis
tikos departamento vedėją dr. 
Biljaną Šljivič-šimšič, su kuria 
reikės turėti ryšius, tvarkant 
mūsų lituanistikos reikalus. Ji 

bet taip pat ir didelis džiaugs
mas visai mūsų tautai. 

Sutarties pasirašymo iškilmė
se taip pat idalyvavo vysk. 
V. Brizgys. Dlinois senatorius 
Frank Savickas, svečiai iš toliau 

talkinint akademikų ir veiklių 
asmenų komisijai. PLB valdy
ba katedrai vietą, kaip tinka-\ Dvi seserys, 22 ir 24 m., pa
iniausią ir prieinamiausią lietu-Į mačiusios gatvėje atpažino 
viams, pasirinko Chicagą, kur • Frank Lee, 23 m.", kuris jas gra-
gausiausiai gyvena lietuviai išei-1 sindamas peiliu naktį užpuolė ir 
vijoje. Dlinois universitete per apiplėšė, kai jos grįžo namo su 
21,000 studentų ir apie 350 lie- vaikais. Atpažinusios seserys jį 
tuvių studentų. Cia devynerius Į nurodė policijai. Jis buvo su
metus slavistikos fakulteto! gautas ir nuteistas, 
apimtyje veikia šešiolikos da-' 
lykų lituanistikos programa,' 
remiama Lietuvių Fondo. Uni-

MKTINAI PERŠAUTAS 

Checker taksio šoferis Wil-
studentams leidžia liam McMutry, 33 m., buvo mir-

lituanistiką šalutine, tinai peršautas lapkričio 17 d. 
prie 77 gatvės ir Wood. Mirė 
nugabentas į Little Company of 
Mary ligoninę. Tai jau ketvirtas 
taksi šoferis šiemet nušautas 
Chicagoje. 

versitetas 
pasirinkti 
ar pagrindine mokslo šaka. 

V. Rm. 

IS ARTI IR TOLI 
U A. VALSTYBĖSE 

— Jaunimo šv. Mišios Sv. 
Kazimiero par. bažnyčioje, Los 
Angeles, Calif., su pasisekimu 
praėjo lapkričio 15 d. Buvo pri
sirinkę jaunimo ir kitų pilna 

taip pat nuoširdžiai sveikino lie-1 bažnyčia. Jaunimas giedojo, 
erly Country Club; galima bus ; t u v i ų bendruomenę ir džiaugėsi,; g I . 0 j 0 j a t l i k o y$įų skaitymus, 

atsiskaityti už dalyvavimą poky
lyje, (pr.). 

X Už agronomą a- a. Algirdą 
Rimavičin, dvejų metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos lapkričio 26 d., 
8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Prašome pasimelsti už 
a. a. Algirdo sielą (pr.). 

X Atrikit pasilinksminti ir pa
remti PLJS veiklą, šokiai stu
dentinio amžiaus jaunimui ruo
šiami lapkričio 26 d., 8 vai. vak. 
Šaulių namuose. Kaina 4 dol. 

(pr.). 

kad lietuvių kultūra su lituanis- į ne§g a ukas. Jų gražios ir jaus-
tikos katedra bus didelis įnašas j niingos giesmės ir aktyvus da-
universitetui. j lyvavimas Mišiose net suaugu-

Vytautas Kamantas kalbėjo j giems fa^ &&$ įspūdį. Kitos 
angliškai ir lietuviškai. Jis pa
brėžė pagal Lietuvių chartą kal
bos vertę ir prasmę tautinėje 
kultūroje. Kalba yra stipriau-

SIAURINA SUSISIEKIMĄ 

Chicagos ir apylinkių susisie
kimo vadyba, spaudžiama nuo
stolių, uždaro kai kurias mažiau 
naudojamas linijas, o vietomis 
retina autobusų ir traukinių 
kursavimą, ypač naktį. 

AREŠTAVO 
U* NUOTRAUKAS 

Areštuotas D. J. Namest, 30 
m , Chicagos gyventojas, kad jis 
naudojo paštą pardavinėjimui ir 
siuntmėjimui vaikų paraografi-
nių nuotraukų. 

GIRTAVO KAPINĖSE 

Evergreen kapinėse, 8600 S. 
Central Park, Chicagoje, lapkri
čio 14 d areštuoti 38 keliolika-
mečiai, kurie ten susimetę gėrė 
alkoholinius gėrimus. Areštuo
tųjų amžius 14-16 metų. Jau
nuoliai buvo net susikūrę laužą 
kapinėse. 

5000 DOL. ATLYGINIMO 
Pažadėta 5000 dol. atlyginimo 

tiems, kurie suras, kur nuo lap
kričio 14 d. dingo Susan A 
Turnmire, La Grange Parko 
moteris. 

MOTERŲ DRAMA 
Penkios aktorės Steppenwolf 

teatre, 3212 So. Broadway, Chi
cagoje, vaizduoja kanadietes, 
kurių vyras, tėvas, sūnus, su
žadėtinis yra kariuomenėje I I 
pasaulinio karo metu. Visa dra
ma yra mozaika, sudaryta iš 
trumpučių scenų 

MKTIS POŽEMY 
Bedirbant potvynių gontrolės 

tunely 200 pėdų po žeme dalis 
sienojaus krito ir užmušė Will 
Helonn, 43 m., o sužeidė Cr. 
Koslowski, 30 m. Jiedu buvo 
Chicagos sanitarinio distrikto 
staliai Nelaimė įvyko lapkri
čio 20 d 

KOLEGIJOS TEATRAS 
Columbia kolegija drauge su 

keliais Remains teatro akto
riais pradėjo savo teatro sezo
ną pastatymu "Woyzeck". Tai 
jauno rašytojo G. Buchner .eks
presionistinė drama. Autorius 
mirė 1937 m., tesulaukęs 23 m. 
Vaidinimas vyko vienuoliktos 
gatvės teatre, 62 E. 11 iSt, Chi
cagoje. Kolegija šiais mokslo 
metais pastatys dar trejetą 
dramų. 

t? 

šias tautinės bendruomenės ry
šys. Lietuvių kalba lietuviui 
vra tautinė garbė. Tautinė kul-

tokios jaunimo Mišios toje pa
čioje bažnyčioje bus kalėdinėse 
Bernelių Mišiose, naktį 12 vai. 

— Bronė ir Ignas Kazlauskai 
iš Chicagos žiemai grįžo į Los 
Angeles ir apsigyveno pas «ivo 

tūra praskina kelią į tarptautini; brolį Vincą ir Valeriją Kazlaus-
pripažinimą ir bendravimą. Ji | kus. Jie nori čia sausesniame ir 
atneša savo indėlį į visos žmoni- i be šalčių klimate praleisti visą 
jos laimėjimus. žiemą. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 24 d. 

1867 m. Joseph Gliden gavo 
patentą už spygliuotą vielą. 

1942 m. vokiečiai smarkiai 
nukentėjo Stalingrado mūšyje. 

1963 m. Jack Ruby nušovė 
Lee Harvey Oswaldą, apkaltin
tą prez. John P . Kennedy nužu
dymu. 

1974 m. Geraki Fordas ir Leo-
nid Brežnevas Vladivostoke są
lyginai susitarė dėi strateginių 
branduolinių ginklų ribojimo. 

Lituanistines katedros sutarties liudininkai — trys lietuvių atstovai. 15 kai
rės: PLB vald. pirm. Vyt, Kamantas, JAV LB kraSto valdybom pirm Vyt. 
Kutkus ir Lituanistinės katedros fondo sekr. dr. A. Razma. 

Nuotr. P. M*leto« 

OKUP. LIETUVOJE 
— Fizikos terminu žodynas 

išleistas Vilniuje. Jo redakcinę 
komisiją sudarė: P. Brazdžiū
nas (vyr. redaktorius), K, Uš-
palis ir J. Narušis. Komisijos 
nariai: R. Banienė, T. Banys, J. 
Batarūnas, A. Česnys, K Gai-
venis. H. Horodničius, A. Jucys, 
A- Juodviršis, A. Kaulakienė, V. 
Kavecfcis, J. Klimavičius, E. Ma-
karišnienė, J. Nainys, A. Puo-
džiukynas ir J. Stanaitis. 660 
puslapių apimties didelio for
mato žodyne teraunai pateikti 
lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. 

— Dailininko Gerardo Bagdo
navičiaus pieštų ekslibrisų paro
da suruošta Vilniaus Martyno 
Mažvydo knygos bičiulių klubo 
iniciatyva. Dailininkas ekslibri
so ženklus kuria jau 95 metai ir 
su jais yra dalyvavęs daugelyje 
parodų Lietuvoje ir užsienyje. 
Neseniai G Bagdonavičius at
šventė savo 80 metų amžiaus 
sukaktį. 

AUSTRALIJOJE 
— Jūratė Ir Denis TJubmal, 

mrlburniftkiai, susilaukė dvynu
kių — Ingos ir Audros. Jie jau 
augina pustrečių metų sūnelį-

— Pertho Hetavkj sporto klu
bas 'Tauras" atšventė savo me
tinę švente. Buvo pamaldos ir 
bendri pietūs Lietuvių namuose, 
kurių metu atžymėti sportinin
kai. 

SIUNTINIAI Į LENKIJĄ 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iŠ įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandaželiai ir 1.1 

PULASKI TRAYtt AGENCY 
6050 S. Pulaski — Tel. 501-1200 
5621 W. Fulterton — Tel. 000-6473 

Kreiptis ) GRA2INA OLSZEWSKĄ 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
SeStad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

^ 

PROGRESSIVE DRTVING SCHOOL 
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkve-
iimams, traileriams). 

J 
MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 

• ^ t , 

Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar 
neaiški Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip 
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams 
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir 
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje. 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHLCAGOJ, OOOK COUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai 
siųstų čekius tik U.S. doleriais. 

Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks 
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per 
daug neapsunkins. 

Jūsų, 

KUN. P. CIBULSKIS, MIC 
ffiroeago" admiraatratariua J 




