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Įgaliotinio pamokslai 
tikinčiųjų atstovams 
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2. Su 
(Tęsinys) į taip pat yra valdoma Popiežiaus, 

hierarchine Bažnyčios j Kataliku vyskupai, kunigai ir ti-
santvarka visai nesiskaito RRT 
įgaliotinis Lietuvos TSR P. Ani-
lionis. Asmeniškai ar per savo 
bendradarbius jis lankėsi respub
likos rajonų centruose ir, susikvie
tęs bažnytiniy komitety narius, 
juos atvirai kurstė prieš tikruo
sius parapijy šeimininkus — kle
bonus, ragindamas komiteto na
rius perimti iš klebonu parapijos 
ir bažnyčios reikalų administra
vimą, tvirtindamas, kad komite
ty nariai, o ne klebonai yra pa
rapijų administratoriai. Klebonus 
jis pavadino komitety samdiniais. 
Komitetų narius jis kurstė truk
dyti klebonams atlikti JŲ parei
gas — neleisti katekizuoti vaiky, 
sakyti kateketišky pamokslų, ne
leisti kitų parapijy kunigams tal
kininkauti atlaiduose ir rekolek
cijose, drausti vaikams patar
nauti Sv. Mišioms ir dalyvauti 
procesijose. Jis šmeižė uolius ku
nigus, o Radviliškyje su milici-

kintieji privalo klausyti Popie 
žiaus, jeigu nori pasilikti vieny
bėje su savo Bažnyčia. 

Kataliky Bažnyčia turi savo 
teisės kodeksą — Codex Juris Ca 
nonici. Šis kodeksas tvarko visą 
Bažnyčios gyvenimą. Kanoniš
kąja bažnytine teise savo veiklo
je vadovaujasi kataliky vyskupai, 
kunigai ir tikintieji. Jie negali 
peržengti ar nepaisyti bažnyti
nės teisės kanonų, o privalo jų 
laikytis. 

Tačiau Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumas 
1976 m. liepos 28 d. patvirtino 
"Religinių susivienijimų nuosta
tus", kurie iš esmės priešingi 
Bažnyčios kanoniškajai teisei ir 
hierarchinei Bažnyčios santvar
kai. 

Šie nuostatai norima taikyti ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, ne 
atsižvelgiant į tai, kad Tarybinė 

Sovietų Sąjungoje 
ruošiamas streikas 

nių laisviy suteikimą darbo žmo
nėm Soviety Sąjungoje ir ekono
minių sąlygų pagerinimą. Italų 
dienraštis "II Giornale Nuovo" 
šia proga pabrėžia faktą, jog 
slaptai platinamais lapeliais pir
mą kartą kreipiamasi į visus So
vietų Sąjungos gyventojus, kvie
čiant juos streiku paremti savo 
reikalavimus. 

„ v ,. -v . . Vyriausybe yra įsipareigojusi IOS pagalba pasalino is seminaro; ' , ' .,. _. f. . J , . f 6 , . u u v x. \ gerbti savo pilieciy religinę lais-kunigus, kurie buvo su bažnyčių 
komitetų nariais. 

3. Norime pažymėti, kad Ta
rybinė valdžia neturėtų Katali
kų Bažnyčios lygiai traktuoti su 
įvairiomis sektomis, su protes
tantų ar net provoslavy bažny
čiomis. Kataliky Bažnyčios Gal-

j vę Konstitucijoje, Visuotinėje 
j Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir 
j Helsinkio Baigiamajame akte 

Apie tai rašė du Lietuvos Vysku
pai ir 520 kunigų. 

Atsižvelgdami į aukščiau iš
dėstytus faktus, mes protestuoja-

ionic 

kaip Katalikų Bažnyčios Ganyto
jo, įsakymai yra privalomi vi-j 
šiems Katalikų Bažnyčios nariams, į 
nesvarbu kokioje valstybėje ari 
kokioje santvarkoje jie begyven-j 
tų. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 

čios ir valstybės, o ne Bažnyčią 
griauti. Jis turi būti valstybės pa
reigūnas o ne kovojantis ateistas 

(Bus daugiau) 

Sovietų Sąjungoje šiomis die
nomis yra slaptai platinami la
peliai, kuriuose darbininkai yra 
kviečiami gruodžio pirmą dieną 
paskelbti pusės valandos visuoti
nį streiką, reikalaujant daugiau 
demokratinių laisviy ir veiksmin
gesnių valdžios priemonių dabar
tinėm ekonominėm negerovėm 
pašalinti. Žinią apie tai paskelbė 
šeštadienio laidoje italų dienraš
tis "II Giornale Nuovo", remda
masis iš Estijos Stokholmą pasie
kusiomis informacijomis. Dien
raštis pažymi, kad Soviety Są
jungoje platinamų lapeliy teks
tas susideda iš dviejų daliy: pir- . 
moję teksto dalvje darbininkam z i d e n t o Patarėjo nacionalinio 
aiškinama, kaip konkrečiai turėtų ' saugumo re ikalams Richardo 
būti pravestas streikas, pusei va 

Ragina patarėją 
trauktis is pareigu 

Washingtonas. — "Los An-
paskelbė. kad pre-geles Times 

Jungtiniuose kariuomenės manevruose Amerikos 
midžių 

landos sustabdant darbą visoje 
Sovietų Sąjungoje. Antroje daly
je, septyniuose punktuose, išdės
tomi reikalavimai, kuriuos dar
bininkai turėtų iškelti krašto val-

Alleno finansinius re ika lus ty r i 
nėjo ir raportą pa ruošė F r e d 
Fielding. Baltųjų R ū m ų pareigū
nas. J is lapkričio 13 d. paskel
bė, kad FBI i š tyrė Alleno bylą 
dėl japonų korespondentų j a m 

ir Egipto rsovietų gamybos) lėktuvai skrenda virš Gizos pirą- d ž i a i g i e reikalavimai, kaip mi- j duotos dovanos — 1.000 dol. ir 
nėta, liečia didesnių demokrati-

NOBELIO LAUREATUI 
LAIŠKAS BREŽNEVUI 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Izraelis nenori 
Europos kareivių 

— New Yorko policija buvo 
suėmusi, tačiau turėjo paleisti 
Jemeno Arabų respublikos di-

Šeši Nobelio Taikos premijos, bos sąjūdžio Affentinoje narys 
laureatai pasiuntė laišką Sovie- j Perez Esouivel. Akademikas Sa-
ty Sąjungos aukščiausios tarybos j charovas, kuris dabar yra 60-ties plomato sūnų Haitham Alaini. 
prezidiumo pirmininkui Brežne-įmetų amžiaus, dėl savo veiklos j ^g metų amžiaus. J o vairuoja-
vui. prašydami, kad būtų atšauk- už žmogaus teises Soviety Są jun - : m a s automobilis, dideliu greičiu 
tas soviety valdžios įsakas pagal! goję buvo iš Maskvos ištremtas į; važiuodamas, užmušė 35 m. mo-; mą ap tarė sekretorius Haigas jdentui Reaganui d a u g nepato-va, Popiežius, gyvena už Taryby! me prieš įgaliotinio P. Anili . . _ r ,. ., . . 

Sąjungos ribų. Popiežius nesiekia įvykdytus ir vykdomus ^bažnyti- k u r į 
žymusis rusas mokslininkas: Gorkį praėjusių mėty sausio mė- į t e r į 

jokių politiniy tikslų, tačiau jo, j nės ̂  teisės grubius pažeidimus . . , . . . , 

rado. kad viskas tvarko je , ne
buvę jokių prasižengimų. Laik
raštis rašo, kad Fielding yra se
nas Alleno d r augas , buvęs jo 

, advokatas. Da r d a b a r jiedu tu
ri Floridoje bendrai įsigytą pa-

Jeruzalė. - Izraelio kabinę- s t a t ą k u r i s v e r t a s 100,000 dol. 
tas buvo sukviestas posėdžio TŠ šio pastato per m e t u s gauna-
premjero Begino palatoje ligo- m a i k i io,000 dol. pelno, 
ninėje. kur j is gydosi, nušilau- Neseniai Fleldingas pas i t rau-
žęs kairės kojos kaulą. Buvo ]<ė įą Alleno bylos tyrinėjimų., 
svarstoma Sinajaus taikos prie- s p a u d a vis dažniau rag ina pa
žiūros kariuomenė. tarėją Alleną pas i t rauk t i iš pa-

Washingtone tą pati klausi- reigų, nes jis jau a tnešęs prezi-

ITALIJOJE MINĖTA 
EMIGRANTŲ DIENA 
"Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai" suvažiavimas 

Roma. — Lapkričio 15 dieną, Ivui ir savo Tėvynei, 
kelios dešimtys tūkstančiu tikin- Į Baigdamas savo žodį, Šv. Tėvas 
čiųjų sekmadienio vidudienį buvo j atkreipė dėmesį į Europos krikš-
susirinkę Šv. Petro aikštėje bend- j čionių antrąjį ekumeninį susiti-
rai "Viešpaties Angelas" maldai j kimą, kuris nuo lapkričio 16-tos 
su popiežium Jonu Paulium II. į iki 20-tos vyko Logumkloster, 

Ryšium su visoje Italijoje mi- ^Danijoje. Susitikimas buvo su-
nima tautine "Emigranty diena", j rengtas Europos vyskupų konfe-
Sv. Tėvas šia proga trumpai kai- į rencijos tarybos iniciatyva. Jo 
bėjo apie emigruojančiy darbi-įtiksiąs ieškoti keliy į krikščioniš-
ninkų teises. Šalia teisės palikti i kU Bažnyčių susivienijimą. Visos 
savo gimtąjį kraštą ir įsikurti ki- į susitikimo dalyvių gvarstybos 
tame laisvai pasirinktame kraš-1 t ikėsi apie temą "Krikščiomško-
te, darbininkui reikia pripažinti! P v i l t i s P3*31 apaštalo Šv. Pau-
teisę į atitinkamą butą, kuriame i l i a u s žodžius: "Esate pašaukti į 
jis galėtų apsigyventi su savo! v 5 e n a v i l t i " - Melskimės, — kvie-
šeima. Be to, emigruojančiam | t ė Jonas Paulius II, — kad bend-
darbininkui reikia pripažinti tei-! r a s v i8u- krikščionių pašaukimas į 
sę į darbą ir į visas ekonomines I t a Pa{- ia v i l t i f i e s t ų Šio susi-
sąlygas, kurios yra užtikrintos vie- j t^ imo dalyvių protus, atvertų jų 
tiniam jį priimančio krašto dar
bininkam. Prie tų ekonominių są
lygų, be abejonės, priklauso ir 

ir žmogaus teisių gynėjas, taip 
Prašome jam priminti, kad jis p a t *sj0Deii0 Taikos premijos lau-
privalo tarpininkauti tarp Bažny-Į r e a t a s akademikas Sacharovas bu

vo iš Maskvos ištremtas į Gorkį, 
kur ir dabar gyvena visiškai izo
liuotas nuo pasaulio. Laiško au
toriai prašo sovietų vyriausybę 
leisti akademikui Sacharovui su
grįžti atgal į Maskvą ir dirbti 
mokslinį darbą. Laišką pasirašiu
sių Nobelio Taikos premijos lau
reatų tarpe yra buvęs Amerikos 
valstybės sekretorius Henry Kis-

I singer, Izraelio ministras pirmi-

nesį. Nobelio Taikos premija jau 
buvo paskirta 1975-ais metais. 

Lenkija planuoja 
uždrausti streikus 

Varšuva. — Lenkijos komu
nistų partijos centro komitetas 
svarstė Lenkijos streikų ir stu
dentų neramumų klausimą. 

ir Izraelio užsienio reikalų mi- gumų. Be to . pa t a r ė jo AHeno 
— Didelėse audrose Filipinų nisteris Shamir . Ginčus sukėlė, pareigos reikalaujančios dides-

salose žuvo 176 žmonės. Daug j Britanijos. Olandijos. Italijos ir nį0 atsakingumo i r sugebėjimo 
kur buvo potvyniai, padaryta I Prancūzijos sutikimas atsiųsti 
sunkių nuostolių. Į kareivių j Sinajų. Pagal Camp 

— Floridoje iš pabėgėlių sto-1 David sutart į , Izraelis turi pasi-
vyklos pabėgo 20 Haiti salos | t raukt i iš Sinajaus paskutinės 

Premjeras Jeruzelskis siūlė pa 
vesti seimui priimti naujus is- Kratos padarytos ir įvairių 
tatvmus, kurie uždraustų strei- kėjimų dvasiškių butuose. 

bėglių, kurie slapstosi Evergla-
des pelkėse. 

— Pietų Afrikoje policija su
ėmė 17 darbininkų unijų vadų. 
kurie veikė prieš vyriausybę. 

ti-

ninkas Begin, sąjūdžio už taiką I kus. Bijoma, kad toks įstaty-
Šiaurės Airijoje lyderė Maireadjmas sukeltų naujus konfliktus 
Corrigan ir žmogaus teisių gyny- j su "Solidarumu", kuris neseniai 

išsikovojo streikavimo teisę. 

—Kinijos milicija suėmė jau
ną merginą ,kuri planavo ištekė

davęs iki balandžio 25 d. Nau
jąją sieną t a r p Izraelio ir Egipto 
prižiūrėtų t a rp tau t inė kariuome
nė. Abi vals tybės: Egiptas ir 
Izraelis t u r i teisę vetuoti t o s 
tarptaut inės kariuomenės daly
vius. 

Izraelio nusis ta tymas pr ieš 
europiečių dalinius kilo po E u -

daryti sprendimus, negu jis pa
rodė šioje byloje su japonų re
porteriais. 

Detektyvai ieško 
Libijos grupes 

\Vashingtonas. — Žvalgybos 
agentūrų žiniomis, praėjusią 
savaitę j JAV a t v y k o Libijos 
valdžios atsiųsta a tenta t in inkų 
grupė. Manoma, kad iš Kana
dos sieną slaptai perėjo šeši a r 
daugiau vyrų. De tek tyvams 

šiandien yra išaugęs į didelį me
dį. Šv. Tėvas šia proga pasveiki
no naujai išrinktą sąjūdžio pir
mininką prelatą Henri Lemaitre, 
kuris yra išrinktas vietoj pasi
traukusio sąjūdžio įkūrėjo pre-
monstratiečio kunigo Weren-
fried van Straaten. 

Sąjūdžio generalinėje asamb
lėjoje šeštadieni sąjūdžio įkūrė-

Lenkijos vicepremjeras Ra-
kowski pasikalbėjime su jugo
slavu žurnalu "Nin" pareiškė. 
kad Lenkijos laukia ne t ik sun
kumai, bet gresia katastrofa. 
Blogiausiu atveju gali kilti krau-
io praliejimas, civilinis karas. 

Marian Wozniak, palitbiuro 
sekretorius ekoriominiam.s klau
simams, pranešė centro komite-

jas pranešė, kad per pastaruosius I te. kad "Solidarumo" ekstremis-
šešerius metus kenčiančiai Baž-; tai užblokuoja visus vyriausybės 
nyčiai teikiama pagalba padidėjo! bandymus nugalėti ekonominę 
keturis kartus. įvairūs pagalbos į krizę. Grasinimai streikais ir 
projektai buvo vykdomi 125- (patys streikai sistemingai naiki-
kiuose pasaulio kraštuose. na valstybę. Nebuvo jau ištisi 

Organizacijos lėšomis vra fi- m e t a i n ė v i e r ' 0 8 d i e n ° s - k a d a 

namuojami įvairūs sielovadiniai I nebūtu kokio r.ors streiko, pa

ti už italo, Šanchajaus svetimų i ropos Rinkos pareiškimų dėl.< 
kalbų instituto lektoriaus. Prieš į palestiniečių. Britų užsienio rei- \ J s a k y t a sugriežtinti sienos p n e -
kiek laiko Pekine buvo nuteista | kalų ministeris lordas Carring- \&*% šiaurinėje Dakotoje . Mm-
kinietė, bandžiusi ištekėti už pran- ton aiškiai pasakė, kad Artimų-; nesotoje ir kitose pasienio val-
cūzų diplomato. jų Rytų ta ika neįmanoma be \ stijose. 

— Iranas pasiskundė Hagos palestiniečių dalyvavimo ta ikos ; Turimomis žiniomis. Libijo-
tarptautiniam teismui, 'kad Ame- ! sutar tyje . diktatorius Khadafi įsakė suda-
rrka nepristato dar šacho laikais I Egipto ambasadorius Wa- r v t i keršytojų grupę tuo j po 
užpirktų ginklų, 12 mil. dol. ver- i shingtone Ashraf Ghorbal pa- rugpiūčio mėnesio incidento Vi-
tės. j reiškė, kad Izraelio opozicija duržemio jūroje, k u r J A V lėktu-

— Nuteistas kalėti iki gyvos j prieš europiečius nelabai aiški. (
v a i sunaikino du Libijos lėktu-

galvos teroristas Ali Agca, peršo-į Izraelis aiškiai žinojo, kurios ,vn?i- Grupei į saky ta nušaut i 
ves popiežių Joną Paulių II-jį, ka- valstybės kviečiamos dalyvauti prezidentą Reaganą viceprezi-
lėiime pradėjo bado streiką. Jis, Sinajaus ta ikos priežiūroje ir ži- d e n t a - Bushą. sekretor ių Haigą 

atitinkamo profesinio pasirengi
mo bei profesinės pažangos gali
mybė, socialinis aprūpinimas ir 
socialinė pagalba. 

Drauge Su emigrantais, iške
liavusiais į kitus kraštus, Jonas 
Paulius II kvietė ypač šį lapkri
čio mėnesį prisiminti tuos mūsų 
brolius —seseris, kurie yra iške
liavę anapus mirties. Kaip su 
emigrantais, taip ir Su mirusiais 
broliais mes sudarome vieną šei
mą. Melsdamiesi už mirusius, mes 
mokomės iš jų ištikimybės Die-

širdis, kad vieni kitus suprasda
mi ir bendradarbiaudami, galė
tų parengti Europos tautom kelią 
j susitaikymą ir pastovią taiką... 

projektai, religinės literatūros pla
tinimas, yra taip pat teikiama 
medžiaginė pagalba, šelpiami 

, pabėgėliai. "Mūsų veiklos dvasi
niai vaisiai, pažymėjo kun. van 

-"Vė "VVozniak. 
Partijos vadams posėdžiau

jant, Varšuvoje studentų strei
ką parėmė jaunieji ugniagesių 
mokyklos studentai, okupavo 

Pirmadienį, specialioje audien- > Straaten, negali būti pavaizduoti "avo mokyklos nastatus. Nežiū
rint įspėjimų iš poHciios ir vi
daus reikalu ministerijos stu
dentai neišeina iš pastato. Jiems 
; paealba atsiųsti darbininkų iš 
ivairių fabriku būriai. 

cijoje priimdamas tarptautinio są-': skaičiais. Mūsų organizacijos bi 
jūdžio "Pagalba kenčiančiai Baž-: čiulių visame pasaulyje materiali-
nyčiai" generalinės asamblėjos, nės pagalbos ir maldos dėka, 
dalyvius — apie 120 asmenų — kalbėjo kun. van Straaten, ypač 
popiežius Jonas Paulius II iškėlė | už geležinės uždangos - Centro 
šio katalikiško sąjūdžio didžiu-! ir Ryty Europos kraštur>so, —j - — — 
liūs nuopelnus, organizuojant ateizmo naktyje labai daugeliui; — Sovietu akademiko Sacba-
pagalbą kenčiančiai — persekio- I tiesos ištroškusių ir ieškančių rovo bado streikas gali pakenk
iamai Bažnyčiai įvairiuose pašau- žmonių sušvito tikėjimo šviesa, ti jo širdžiai. Jis naudodavo 
lio kraštuose. Sąjūdį popiežius! Organizacija "Pagalba Kenčian- vaistus, kuriuo^ reikia imti su 
palygino su garstyčios grūdu, ku- j čiai Bažnyčiai'" rūpinasi taip pat maistu. Pradeięs bado streiką, 
ris pasėtas prieš 34-verius metus, Į ir Lietuvos tikinčiaisiais. į jis tų vaistų nebenaudoja. 

reikalauja, kad jam būtų leista 
bausmę atlikti Turkijoje-

— Britų parlamento komisija, 
ištyrinėjusi praėjusios vasaros 
riaušes, paskelbė raportą. Jame 
sakoma, kad riaušės nebuvo rasi
nės kilmės, bet daugiau ekono
minės. Juodųjų jaunuoliai išreiš
kė savo nuotaikas prieš britų po
liciją, sakoma raporte. 

— Amerikos diplomatas Jung
tinėse Tautose paragino arabų 
valstybes padidinti paramą Jung-

nojo tų valstybių pažiūras į Pa 
lestinos klausimą. 

Stebėtojai mano. kad Izraely
je vyks ta vidaus debatai dėl Si
najaus atidavimo. Po Egipto 
prezidento Sadato mirties, ne 

ir gynybos sekr. Weinbergerį-
Žvalgybos agentai j a u t ikr ino 
kai kuriuos adresus Detroi te . 
nes gautomis žiniomis, ten jau 
atvyko Libijos žudikai. Vienas 
žvalgybos v a l i n i n k a s pareiškė. 

vienas Izraelio politikas aiškiai k a d Lmijos ats iųst i keršytojai 
pasisakė, kad reikėtų palaukti | >' ra pavojingi, nes j i ems visai 
su Sinajaus perleidimu Egiptui 
Ypač tam perdavimui priešinasi 
Sinajuje apsigyvenę izraelitai. 

— Dešimts tinių Tautų agentūrai, kuri rū- , . , . 
pinasi palestiniečiais. Viduriniuo- ^ t y b t ų nesusitarė 
se Rytuose yra 635 palestinie
čių vaikų mokyklos. Jas teks už
daryti, jei nebus gauta daugiau 
lėšų. Turtingosios arabų valsty
bės nesutinka šelpti palestinie
čių agentūros. Jos tvirtina, kad 

Europos Rinkos 
dėl naujų 

formulių žemės ūkio produktų 
subsidijoms. Reformij reikalau
ja Vakarų Vokietija ir Britani
ja. Joms priešinasi. Prancūzi
ja. Airija, Danija ir Olandija. 

nesvarbu ar jie žus užpuolime ar 
bus suimti. Tai esan t i savižu
džių grupė, pasiryžusi įvykdyti 
įsakymą. 

—Teherane didelis sprogi-
Dabėgėlių nebūtų, jei ne Izraelio : m a s miesto centre sukėlė gaisrą. 
įsisteigimas. Palestiniečių mo- ;

 2 uvo du. sužeista 15 žmonių. Ki-
kvklų išlaikymui dar trūksta 80.tarne sprogime netoli geležinke-
mil. dol. ' u o s toties žuvo trys. 

KALKNDORITS 
Lapkričio 30 d.: Andriejus 

Ap.. Justina. Saugardas , Links-
muolė. 

Gruodžio 1 d.: Eligi jus. Na ta 
lija. Butigeidis, Giedrūnė. 

Saulė teka 6:54. leidžiasi 4:22. 

ORAS 
Saulėta, t e m p e r a t ū r a dieną 

35 1.. naktį 25 i 
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REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U 
R E I K A L U T A R Y B O S 

R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 
Medžiagą siųsti: J . Šoliūnui 

4 5 4 5 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 60629 

SAUGOKIMĖS ŽIEMOS 
J . SOLIŪNAS „Dainavos" sidabrinę sukaktį minint, svečiai,'susi rinkę iš Detroito ir tolimesnių lietuvių apylinkių. . 

. . Nuotr. J . Urbono 
Žiema jau čia pat. Šalčiai, 

sniegas ir ledas vieni didžiau
sių priešų keliautojams, o ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
Chicagos žiema nėra jau tokia 
maloni. Kai kurie laiminges
nieji galės išsprukti Floridon 
ar Arizonon. Tačiau ne visi ga
lėsime išvažiuoti. Daugumai 
teks vis dėlto "pasinaudoti" 
šaltos Chicagos gėrybėmis. 

Raudonojo Kryžiaus įstaiga 
pateikė mums žinių ir patari
mų, kaip galima būtų apsisau
goti nuo įvairių žiemos ne
malonumų ir ką turėtume 
daryti nelaimingų atsitikimų 
atvejais. 

Neretai negalėsime išeiti iš 
mamų. Užtat dažnai namai 
mums bus ne tik mūsų pilis, 
bet ir didžiausia apsauga. Ver
ta namus gerai sutvarkyti. 

Raudonasis kryžius užtat ir 
pataria: 

1. Izoliuokite gerai savo na
mus, kad iš jų "nepabėgtų" 
šiluma. Jausitės geriau ir mo
kėsite mažiau už namų apšil
dymą. Reikia užlipinti visas 
skyles apie duris ir langus. Įsi
dėkite izoliuotus (storm win-
dows) langus, izoliuokite gerai 
sienas ir palėpes. 2. Įsigykite 
kokias nors apšildymo prie 
mones, kuriomis galėtumėte 
pasinaudoti, jei netikėtai už
gestų jūsų namuose apšildy
mo sistema.Sužinokite kaip 
reikia pasinaudoti apsigyni
mo priemonėmis gaisro ar du
jų atsiradimo kambariuose 
atvejais. 

3. Apsaugokite vandens 
vamzdžius nuo užšalimo. Rei
kia vamzdžius gerai izoliuoti 
su specialia izoliacija, arba 
apvyniojant juos popieriumi ir 
plastika. Jeigu temperatūra 
nukrinta nepaprastai žemai — 
palikite atsuktus vandens nu-
bėgimo vamzdelius bent tru
putėlį ir tada garantuotai van
dens vamzdžiai neužšals. 
Jeigu kartais vamzdžiai ne
tikėtai vistiek užšaltų, apsi
saugojimui nuo jų suspro-
gimo reikia kuo skubiausiai 
užsukti pagrindinį į namus 
ateinantį vandens vamzdį. 

4. Netekus namuose Šilumos 
— nepulkite panikon. Neretai 
apšildymo sistemą galėsite net 
ir patys susitvarkyti svarbu 
— šaltai galvoti ir atsargiai 
elgtis. Visuomet patikrinkite, 
jei alyva apšildote savo na
mus, ar alyvos bakuose dar yra 
užtektinai alyvos. Jeigu namą 
apšildote dujomis, užgesus 
krosniai, patikrinkite, ar visiš
kai sustojo dujų perteikimas į 

namą. Tada patikrinkite kros
nies įžiebtuvėlį (pilot light). 
Jei dujų perteikimas visiškai 
sustojo — kreipkitės į dujų tie
kimo bendrovę, arba žinomus 
specialistus, kurie taiso dujų 
perteikimo problemas. 

5. Nelaimės atvejais, nete
kus namuose laikinai apšil
dymo, apsirengkite šilčiau. 
Apsirengimui panaudokite ke
letą eilių drabužių. Būtinai ge
rai "izoliuokite" — apdengkite 
galvą, nes per galvą žmogui 
"išgaruoja" apie 70 procentų 
šilumos. Apsisupkite keliomis 
antklodėmis, bet ne viena; ke
lios mažiau apšildančios ant
klodės daugiau sušildo negu 
viena labai šilta. 

Jeigu nepaprasti šalčiai (o 
taip jau yra nutikę Chicagoje) 
tęstųsi ilgesnį laiką, Raudona
sis Kryžius pataria: 

1. Būtinai užsirašykite gerai 
matomoje vietoje savo gero ir 
artimiausio kaimyno, policijos 
ir priešgaisrinės apsaugos bei 
kitų pagelbinių įstaigų tele
fono numerius. 

2. Turėkite atsarginio mais
to, kurio nereikia laikyti šal
dytuvuose, arba nėra būtina i&-
virti. 

3. Įsigykite apšvietimo žieb-
tuvą, degtukų ir žvakių. 

4. Nusipirkite daugiau vais
tų, kurie yra būtini kai ku
riems šeimos nariams (čia ver
ta ypač prisiminti turėti 
daugiau atsargoje vais tų 
tiems, kurie serga cukrine li
ga). 

5. Pirmosios pagalbos dė
žutė turėtų būti kiekvienuose 
namuose. Tai galima nusi
pirkti beveik visose vaistinėse 
(drug stores). Būtina taip pat 
turėti ir Raudonojo Kryžiaus 
pirmosios pagalbos ir apsau
gos patarimų knygelę (safety 

manual". 
6. Laikykite namuose eks

tra daugiau šiltų antklodžių 
ir miegamųjų maišų (sleeping 
bags) 

7. Įsigykite prieš gaisrines 
kovos - apsaugos priemones, 
kaip tai — gaisro gesintuvą, 
kibirą pilną smėlio, kastuvą ir 
kirvį. 

Turime gerai atsiminti, kad 
bet kokios nelaimės atveju na
muose pats žmogus turi daž
niausiai gelbėtis. Geriausia pa
galba nelaimėje — mes patys. 
Reikia užtat kiek įmanoma 
pasiruošti sau pačiam padėti. 
Juk ir lietuvių patarlė sako: 
kas sau nepadeda, tam ir Die
vas nepadės. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
M ARQ UETTE PAlRKAS 

BALTIMORĖS S C E N O J E 

Veikli Lietuvių Bendruome
nės Baltimorės apylinkė ir jos 
valdyba, vadovaujama pirm. 
Vytauto Ėringio, kasmet su
ruošia metinį vakarą, vis ieško
dama tokios programos, kuri 
patrauktų daugiau publikos, 
kuri sudomintų ir Washing-
tono bei apylinkės lietuvius. 
Tad šiemet metiniame vakare 
programos atlikti pasikvietė 
Hartfordo lietuvių dramos 
ratelį, kuris pastatė Anatoli
jaus Kairio trijų vieksmų 
komediją „Ku-Kū". . < 

Kaip žinia, Hartforde lietu
viško teatro tradicija yra sena. 
Su vietiniais vaidintojais yra 
dirbę rež. I. Tvirbutas, akt. V. 
Žukauskas ir kiti Beje, A. 
Kairio komedija buvo pastaty
ta teatrui tikrai atsidavusio 
mėgėjo režisieriaus Vytauto 
Zdanio. Beveik per tris valan-
d a s s c e n o j e s k a r a b ė j o 
„marketparkiškos" kasdieni
nės aktualijos, gal iš dalies ir 
tapatingos kitų lietuvių telki
nių gyvenimui, tačiau moder-
n i a u b e i i š r a d i n g i a u 
neįformintos, ir priminė dau
g i a u tokį t e a t r ą , k o k į 
matydavom nepriklausomos 
Lietuvos provincijos mies
teliuose. 

DĖL VAIKŲ 
PROBLEMŲ 

Mums praneša, kad dažnai 
tėvai, kurie turi superaktyvių 
(hyperactive) vaikų ir jiems su-
•valdyti yra būtina mediciniš
ka talka ar pagalba, gali tuo 
reikalu kreiptis į Illinois un-to 
Chicagoje sveikatos centrą. 

To universiteto medicininis 
centras siūlo tokių vaikų šei
moms padėti. Superaktyvių 
^hyperactive) vaikų pagrindinė 
problemos charakteritika yra 
tai, kad jie dažnai neklauso, 
negali suvaldyti savo elgesio ir 
yra nepaprastai aktyvūs. 

Illinois un-to medicinos cent
ras tokiua vaikus ištirtų ir nu
statytų gydymui reikalingą bū
dą bei priemones. 

Tėvai, norį šia pagalba pasi
naudoti, gali skambinti dėl 
smulkesnių informacijų tele
fonu: 996-5650. 

SVARBU 2INOT1 

Neseniai Pennsylvanijos 
valstijoje teismas nusprendė, 
kad šio krašto federalinė val
džia negali staigiai pakeisti 
taisyklių, kurias naudojant bu
vo nutrauktos vietos paramos 
(public aid) pašalpos. 

Žinoma, kai kas' žiūrovus, 
kurių buvo apie 200, ir džiugi
no. Visų pirma Hartfordo 
lietuvių ryžtas išlaikyti mėgė
jų teatrą, neatsisakant beveik 
be jokio honoraro ir kitur 
pakeliauti. Džiugino ir tai, kad 
vienete yra gražaus jaunimo, 
kurie scenoje kartais neblo
giau pasireiškė už vyresniuo
sius savo kolegas. Kiek teko 
išsikalbėti, hartfordiškiai žino 
savo lygį ir labai susirūpinę 
rasti tokių lietuvių autorių 
komedijų, kurias - jie pajėgtų 
įforminti scenoje. Jų ryžtui 
toliau dirbti teatrinį darbą 
nereikėtų leisti užgesti, nes ir 
LB vakare Baltimorės l ietu
vių namų salėje maždaug gal 
apie pusė mažiau reiklių žiū
rovų Hartfordo lietuvių dra
mos ratelio pasirodymu džiau
gėsi, o reiklesni žiūrovai, jų 
tarpe ypač jaunimas sakė, kad 
hartfordiškiai toli gražu jų 
nepagriebia taip, kaip pvz. 
Antras Kaimas. 

Ši kartą Baltimorės LB-nę 
stipriai parėmė Washingtono 
ir apylinkės lietuviai, kurių 
suvažiavo apie 40. Keturis 
stalus suorganizavo veikli 
visuomenininke Genė Vasai-
tienė iš V/ashingtono. 

• • ū 

Aplamai iiaujai išremon-
tuoti Baltimorės Lietuvių 
namai su salėmis, Lietuvių 
kultūros muziejumi daro gerą 
įspūdį. Tik, "aeja, kaip visur, 
taip ir Baltimorėje mirtys, 
senatvė ir ligos retina įvairių 
lietuviškų renginių lanky
tojus, nors publikos tarpe visa
da matysi ir 4įąk tiek gražaus 
jaunimo. 

D A R APTfe TEATRĄ 
i i < 

Kai lapkritis 14 d. kiek 
nuobodžiaudamas stebėjau 
savo bičiulio dramaturgo A. 
Kairio komgdiją „Ku-Kū" 
Baltimorės lietuvių namų 
scenoje, galvojau, kurie veika
lai, matyti sceeoje jau šiame 
krašte, bus man palikę giliau
sią įspūdį? 4? sustojau ties 
d v i e m lab iaus ia i man 
prisimintinais: A. Škėmos 
„Živile" ir A. Landsvergio 
„Šventuoju narvu", abiem 
rezistencinės tematikos veika
lais. Pirmąjį Chicagos scenoje 
1951 m. statė išradingasis 
režisierius Jurgis Blekaitis su 
tokiais aktoriais, kaip Nivins-
kaitė , BarčkVtė, Kelečius, 
Gandrimas, Škėma, Valiukas, 
Juodka ir km O antrąjį dar 
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taip neseniai statė nova
toriškasis menininkas Darius 
Lapinskas. 

Neseniai ^ a u g o " kultū
riniam priede skaičiau trečios 
kartos lietuvi'o A. B. Mažeikos 
pastabas, visiškai nuver
t inančius cikagiškius A. 
Škėmos „Zivįįes" spektaklius 
net su tokiu teigimu, kad esą 
tada Chicagoje net niekas 
neplojo. Kolą, keistas teigi
mas, remiantis, tikriausia, 
„bobučių pletkais". Esu vienas 
iš tų žiūrovų, kuriam du 
tuometiniai č&agiškiai „Živi
lės" dramos pastatymai pali
ko vieną didžiausių įspūdžių 
trisdešimčiai metų. O scenoje 
vykstant tragedijai, negi vien 
tik plojimais publika privalo 
išreikšti savo pasitenkinimą. 
Man regis, kad ne tą akimir
ką išlietas entuziazmas yra 
paties veikalryBr jo išreiškimo 
scenoje pagrindinis laimė
jimas, o tai, kiek jis išlieka žiū
rovo atmintyje. 

J. Vaitkui, o Mišių skaitymus 
atliekant rašyt. K. Almenui. 
Po Mišių ir trumpo kun. dr. T. 
Žiūraičio pamokslo minėjimo 
akademija įvyko - naujai 
atremontuotoje Domininkonų 
vienuolyno salėje, kuri čia 
režiduojaričlo domininkono 
kun. dr. T. Žiūraičio dėka yra 
lyg ir sava pastogė. 

Jeigu lietuvių tarpe yra Žmo
nių arba šeimų, kuriems vie
tinės miesto ar apskrities 
(counties) įstaigos neseniai nu
traukė staigiai pašalpą (public 
aid), tai tokie tautiečiai turėtų 
prieš nutraukimą kuo sku
biausiai protestuoti. 

Yra manoma, kad staigus 
pašalpų nutraukimas nėra leis
tinas ir legalus ir todėl yra 
daug galimybių, kad pašalpa 
gali būti ir vėl atnaujinta. Bet 
dėl to reikia patiems nuken
tėjusiems pasirūpinti. 

PORA VALANDŲ, 
SKIRTŲ ^ATEIČIAI" 

Žurnalo „Ateitis" 70 metų 
sukaktis buvo iškilmingai ir 
kartu kūrybiškai paminėta 
Ateitininkų kongrese Chica
goje. Tačiau, visa išeivija 
kongrese toli-, gražu nedaly
vavo, o tos sukakties paminė
jimai atskiruose lietuvių telki
niuose suteikia progos ir 
platesnei lietuvių masei 
įsijungti į minėjimų eigą. 

Sostinėje Washingtone žur
nalo „Ateiti8""$0 m. sukaktis 
paminėta vietos ateitininkų 
sendraugių skyriaus, vadovau
jamo šiuo metu kun. dr. T. 
žiūraičio, iniciatyva lapkričio 
15 d. Ta proga sekmadienio 
popietėje Domininkonų koply
čioje, esančioje pusiaukelėje 
tarp Baltųjų rūmų ir Kapi-
toliaus, Mišias atnašavo kun. 
dr. T. Žiūraitis, patarnaujant 
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JURGIS JANKŪS 

Anapus Rytojaus 

Akademiją pravesti buvo 
pakviestas garbingas lietuvis 
mokslininkas dr. R. Zalubas. 
Apie „Ateities" žurnalą 
spaivingų atsiminimų pluoštą 
atskleidė vienas iŠ buvusių jo 
redaktorių — rašyt. A. Vaičiu
laitis/ Jįs išvedė genezę, kuo 
„Ateities" žurnalas gimi
ningas .Wa8hingtonui. Būtent 
tuo, kad, čia palaidotas vieno 
iš ,,Ateitj.es" žurnalo pirmūnų 
prel. A. Dambrausko-Jakšto 
giminaitis kalbininkas L. . 
Dambriūna8 ir dabar čia tebe
gyvena, .kalbininko našlė E. 
Damb^ūnienė. Prieš akis 
turėdamas vieno .Ateities" 
žurnalo redakcinio kolektyvo 
nuotrauką, kurioje yra ir to 
ko lektyvo , n a r y s , Pi jua 
Grajauskas, A. Vaičiulaitis 
priminė, kad Washingtone 
gyvena .dvi P. Grajausko duk
terys:, y Aldona Aistienė ir 
Virgir^japurėckienė. Priminė 
ir tai, .kad prieš kiek laiko 
Washingtone gyveno ir vieno 
iš „Ateities" žurnalo ramsčių 
— K. , B izausko dukra 
Bizauskąitė-Zuhdienė. Apla
mai, kur .rašyt. A. Vaičiulaitis 
prabyla, publika jo, dėl 
spalvingo, pasakojimo, greit 
nenori nuo scenos paleisti. 

Ateitininkų federacijos va
das Juozas Laučka yra antra
sis įdomus kalbėtojas, nors ne 
suvalkietis, o aukštaitis iš 
Vabalninko. Jis taip pat yra 
dirbęs „Ateities" žurnalo 
redakcijoje ir priminė tai, kad 
Lietuvoje žurnalą redaguo
davo tik du asmenys, o dabar 
jau net devyni. Todėl nebe 
reikalo reiškė džiaugsmą, kad 
išeivijoje užsiauginta jaunų 
intelektualų, kuriem* nesve
timas ir lietuviškas žurnalis
tinis darbas. 

* -
Akademijos literatūrinėje 

dalyje savo lyrikos kurinius 
paskaitė Baltimorėje gyvenan
tys poetai Stasė Šakytė-Sur-
dokienė ir Aleksandras 
Radžius, o brandžiai literatū
rinę novelę — jaunosios kar
tos beletristas Jurgis Bradū-
n a s . P r i d ė j u s d a r A . 
Vaičiulaičio perskaitytą verti
mą, literatūrinė akademijos 
dalis buvo tikrai tarnnga. 
Akademiją, kurioje dalyvavo 
per 70 asmenų, užbaigė kun. 
dr. T. Žiūraitis. Tolimesnių 
svečių tarpe akademiją sekė 
jaunasis A. Regis iš Chicagos. 

' v VI . R. 
•ooooooooooocoooooooooooo* 

ALE RŪTA 
LAIŠKAI JAUNYSTEI 

:;, Beletristika 
Macai be kraujo. Pievt* žydi, Stor 

tlngos kojinei. Paslėptu vardu. Al 
tau sakydavau, ai tau sakas ir Jrttl 
(domūs pasakojimai. 
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Kodėl sovietai 

SLEPIA SURAŠYMO 
DUOMENIS 

Jei sovietų vadams kas nors 
nėra labai malonu, jie tai sten-

Į giasi nutylėti, o ko negalima 
nuslėpti, bent atidėlioti, leisti 
kitiems primiršti, sau rasti for-

• mulę pateisinti, kas nepasle
piama. Taip esti su kiekvie
nais gyventojų surašymais, 
kuriuos praveda kas dešimt 
metų. 1979 pilni duomenys pa
sauliai dar nežinomi, vadi
nas, jie nėra tokie, kad jais 
Kremlius džiūgautų. Kai ku
rių skaičių ir faktų užsienis 
niekad nežinos, nežinos ir pap
rasta sovietų "liaudis". La
biausiai nemalonu sovietams 
atskleisti respublikų ir regio
nų gyventojų kaitą. 

Sovietologai prieina vienos 
nuomonės, kad sovietų im
perijos bendruomenę kamuoja 
nesveikos bacilos, ir situacija 
metai iš metų blogėja. Hesvar-
bu, kad oficialioji propagan
da, pasitelkuifi skaičius bei 
sunkiai patikimus argumen
tus bando tai nuneigti. 

Pirmiausia, gyventojų prie
auglio klausimas. Prieauglio 
mažėjimas — labiausiai' pa
stebimas faktas europinėj Ru
sijoj. Deja, reikia apgailestau
ti, kad toji bėda kamuoja ir 
mūsų mielus kaimynus lat
vius ir estus. Dar estai nau
jagimiais nors išlygina miru
sius, bet apie latvius jau būtų 
per drąsu tai tvirtinti. Vaikų 
mirtingumas Rusitos respub
likoj, vakariečių teigimu, sie
kia 4 procentus, kai Vakarų 
Europoj, Japonijoj ir Ameri
koj tarp 1 ir 15 proc. Kai 
Amerikoj vidutinis vyrų am
žius yra 70.5 metai, sovietų 
slaviškose respublikose su
mažėjo iki 60 metų. Moterų 
yra 18 milijonų daugiau negu 
vyrų. Mirtingumui priežasčių 
yra daug: menka medicinos 
priežiūra (oficialiai mėgstama 
operuoti gydytojų skaičiais, ne 
jų paruosimo kokybe, alko
holis, irs'̂ Btų cro tjsrSa, menku 
maitinimusi kasmet vis didė
jančiu skaičium abortų. 

"Kai kalbama apie alkoholio 
žalą, tarimą minty europėjinę 
Rusijos dalį, nes Azijos konti
nente, kur daugiausia gyvena 
musulmonai, alkoholio suvar
tojimas labai mažas — tikin
tieji muzulmonai nevartoja 
svaiginančių gėrimų. Azijie
čiai daug sveikesni nei slavai, 
labiau prisirišę prie savo ti
kėjimo, ir jų prieauglis yra 
daug didesnis. Sykį "Chris-
tian Science Monitor" rašė, 
kad uzbekų, tadžikų ir turk
mėnų Šeimos vidutiniškai 
išaugina nuo penkių iki septy
nių vaikų, kai rusai paprastai 
vieną ar du. Žinome, kaip so
vietai plačiai kalba, kad pas 
juos kiekvienam "užtikrintas" 
darbas. Tas "užtikrinimas" 
atsiranda ne dėl to, kad sovie
tų imperijoj darbas būtų labai 
gerai suorganizuotas ir garny* 

SUOMIJA RINKS NAUJĄ PREZIDENTĄ 
t* 
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ba smarkiai kiltų, bet priešin
gai — kad vis labiau trūksta 
darbininkų. Jie kaskart dau
giau vilioja pakraščių dar
bininkus vykti į didžiuosius 
miestus — Maskvą, Kijevą, 
Minską, Gorkį, Charkovą ir 
kt. 
Apie pasiskirstymą religijom 

sovietų statistika paprastai 
nenori kalbėtLJei ir užsimena 
kada, tai tik kaip apie "atgy
venas", "buvusių religijų lie
kanas". Tuo tarpu iš kitų šal
tinių žinoma, kad muzulmonų 
tikėjimo išpažinėjų kasmet 
daugėja, ir šiandien kas šeš
tas Šios imperijos gyventojas 
išpažįsta Mahomedo tikėjimą. 
Per paskutinį dešimtmetį, nuo 
vieno surašinėjimo iki kito 
(1970-1979), kai gyventojų pa
daugėjo 20 milijonų, tai vien 
tik, muzulmonų iš to skaičiaus 
prisidėjo 8.6 milijonai. 

Pastebima kariuomenėj, kad 
ketvirtadalis kareivių yra iš 
Azijos tautelių. Demografai 
apskaičiuoja, kad gale šio 
šimtmečio muzulmonas bus 
kas trečias kareivis. Kaip su 
jais elgiasi Kremlius? Nežiū
rint propagandos, kad sovie
tuose niekas nediskriminuo
jamas, pastebėta, jog 95 
procentai karininkų yra sla
vai, daugiausia rusai. Tokios 
diskriminacijos akivaizdoje 
jaučiamas vis didėjantis įtem
pimas. Gal dėl to sovietai dau
giau nebesiunčia muzulmonų 
karių į Afganistaną. Juos 
siuntė su pirmaisiais dali
niais, manydami, kad jie, gi
miningi savo religija ir etnika 
artimesni nei slavai, ras di
desnio palankumo pas afga
nistaniečius, ir vietiniai bent 
jų nevadins okupantais. Prie
šingai, spėliojimai nepasitvir
tino. Buvo daug dezertyravi
mo. II to, kas jau paskelbta 
apie sovietų imperijos gyven
tojų amžių pagal respublikas 
ir regionus, matyti, jog azer-
baniečių 57 procentai jaunes
ni nei 20 metų amžiaus. Pas 
tadžikus ir uzbekus tas pro
centas dar didesnis — 59. Tai 
labai jaunos tautos. Jeigu gy
venimo ratas suksis taip kaip 
dabar/ tai apie 2000 metus 
muzulmonų bus tarp 80 ir 90 
milijonų. Jie niekad nesusi
maišys su slavais i ir grasins 
imperijos vienybei. 

Kremliaus viršūnėse sėdi la
bai seno amžiaus viešpačiai 
Jie tiesiog ignoruoja statis
tikos pakišamas išvadas rea
lybės ir imperijai grėsmės jų 
smegenys suvirškinti negali. 
Gyvena tik dviem idealais: 
kaip nors ilgiau h* sočiau išsi
laikyti savo postuose ir per tą 
laiką sulaukti komunizmo vi
same pasauly. Gal tik jaunes
ni, naujoji generacija iš sta
tistikos padarys tinkamas 
išvadas. 

C.G. 
* - • : - - - ! 

. Ilgametis Suomijos pre
zidentas Urbo Kekkonen, jau 
kuris laikas sunkus ligonis, šių 
metų spalio 27 d. atsisakė sa
vo pareigų. Viešai paskelbta
me pranešime, pasirašytame 
paties prezidento, sakoma: 
"Esu slegiamas ligos, kuri ne
leidžia man vykdyti preziden
to pareigas... ir kurios prigim
tis yra tokia, kad kliūtis lieka 
nuolatine". Pagal Suomijos 
konstituciją, kai susidaro to
kia būklė, prezidento atsisa
kymas yra privalomas. 

Prezidentui atsisakius, pa
gal konstituciją jo pareigas 
paima ministeris pirminin
kas, šiuo metu Mauno Koivis-
to. Oficialiai jau pranešta, kad 
prezidento rinkimai vyks 
1982.1.26 po to, kai Suomijos 
gyventojai bus išrinkę 301 "iš
minčių", vad. elektorių, kurie 
rinks būsimąjį prezidentą. 
Juos Suomijos gyventojai 
rinks sausio 17 ir 18 dienomis. 
Kandidatus paprastai siūlo 
įvairios partijos. Pagal tra
diciją iš 200 parlamento narių 
dalis pateks į elektorių skai
čių. 

Pagal Suomijos konstituciją 

bęs, kad pereitais metais 
atostogavo 57 mil. Sov. S-gos 
gyventojų, tačiau statistiniai 
duomenys sanatorijose ir poil
sio namuose nurodo tik 900 
tūkst. lovų... O pačią koman-

prezidentas turi būti išrinktas 
trečiame balsavime. Jei pir
muose dvejuose balsavimuose 
nė vienas kandidatas nesuren
ka absoliutinės balsų dau
gumos, trečiajame balsavime 
balsuojama tik už du daugiau
sia balsų gavusius kandida
tus. Jei tie du kandidatai gau
tų po lygų skaičių balsų, tada 
burtu nusprendžiama, kuris 
bus prezidentas. 

Kaip minėta, 81 metų Urho 
Kekkonen atsisakė dėl sun
kios ligos, kuri nuo viešumos, 
panašiai, kaip valstybėse už 
geležinės uždangos, buvo ilgai 
slepiama. Iš karto buvo skel
biama, kad prezidentas sergąs 
influenza, kuria susirgęs žu
vaudamas Islandijoje. Vė
liau jau skelbta, kad turįs 
"kvėpavimo organų infek
ciją", o pagaliau, kad tai yra 
"trūkumas kraujo cirkuliaci
jos smegenyse", dėl ko pasi
reiškė "protiniai sutrikimai". 
Tada visiem buvo aišku, kad 
prezidentas jau negali eiti savo 
pareigų. Gydytojų įsakytas ke
lių mėnesių ligoniui poilsis pa
dėties neišsprendė. Beliko reng
tis naujiems prezidento 
rinkimams. 

Įpėdinio 
klausimas 

Dabar svarbiausias klau
simas — kas bus Kekkonen 

dęs iš alkoholizmo, buvo 
žinomas, kaip didelis girtuok
lis, panašus į buv. prezidentą 
Kekkonen, kuris taip pat mėg
davęs "išmesti kokią taurelę 
viršaus". 

• - • . 

:: :z 
ATOSTOGOS 

SOV. SĄJUNGOJE 
KAZYS BARONAS 

Spalio revoliucijos proga 
Sov. S-gos KP centro komi
tetas paskelbė skambius 
Šukius, skirdamas vieną jų 
Sov. S-gos žmonių sveikatos 
bei geroves ugdymui. Tačiau 
tikrovė yra visai kita. Nors 
„ant popieriaus" egzistuoja 6 
tūkst. sanatorijų ir poilsio 
namų, tačiau žiemos sezonui 
jie nepritaikyti, kadangi yra 
trukumas krosnių ir anglių. 
Tad i i anksto svečiams — 
atostogaatojams patariama 
pasiimti daugiau šiltų antklo
džių. Ir patys namai, daugiau
sia caro laikų trutuolių vilos su 
aukštom lubom, yra pritaikyti 
tik vasaros laikotarpiui. 

Manding — viskas turi vykti 
pagal penkmečio planą. Bet... 
pastatytos 1979 m. kai kurios 
sanatorijos jau yra uždarytos 
remonto darbams, kitos vėl 
atiduotos visiškai neužbaigtos 

profsąjungos tunai. Juk svar
bu, kad planas laiku buvo 
įvykdytas. 

Atostogininko vargai dar 
tuo nesibaigia. Labai dažnai 
sanatorijoje trūksta duonos, 
bulvių, mėsos bei kt maisto 
produktų. Tad be kelialapio — 
komandiruotei reikia iš anks
to pasirūpinti pačiam maistu ir 
valgyti ne valgykloje, bet 
svečių kambaryje. Padavėjai 
yra labai nemandagus ir 
nedraugiški, ką pažymėjo ir 
Brežnevas partijos suvažia
vime pasakytoje kalboje. 

Visuomet gerai informuotas 
„Mannheimer Morgen" 
dienraščio Maskvos korespon
dentas Peter Seidlitz atosto-
gininkų vargus pradeda nuo 
„putiovkos" — komandi
ruotės, kartu duodamas „Pra v-
dos" dienraščio ištraukas. Esą, 
sis Sov. S-gos oficiozas paskel-

diruotę be stiprių ryšių ir kyšių įpėdinis? Socialdemokratai, 
profsąjungos vadovybe kurie parlamente iš 200 ats-su 

gauti neįmanoma. Tačiau 
gavus tokį pažymėjimą atosto
gos yra gan pigios: už tris 
savaites reikia sumokėti apie 
60 rublių. 

Įmonių ar įstaigų dalinami 
kelialapiai visuomet yra 
skiriami ne visai šeimai, bet 
vienam asmeniui. Vaikai vyks
ta į pionierių stovyklą, o vyras 
ar žmona tuomet lieka namuo
se. Toks poilsis — atostogavi
mas suteikia vedusiems daug 
galimybių pažinčiai, vedan
čiai prie skyrybų. 

Vokiečių spaudos korespon
dentas pažymi, kad konstitu
cija garantuoja kiekvienam 
Sov. S-gos piliečiui teisę į poil
sį ir atostogas, tačiau tikro
vėje š i s p a r a g r a f a s 
neįgyvendinimas. Ypač 
taikant jį žiemos laikotarpiui 

tovų turi 52, sutarę siūlyti da
bartinį ministerį pirmininką ir 
laikinai pavaduojantį pre
zidentą Mauno- Koivisto. Jis 
bene žymiausias iš kitų suo
mių politikų, buvęs Suomijos 
banko direktorius, energingas 
ir apdairus. Jo "nenaudai" ga
li būti jo antisovietiškas nusis
tatymas, dėl ko Suomijos ko
munistai kaltina jį, kad 
nesilaikąs Kekkonen vestos 
prosovietinės Unijos. Bet ši 
Koivisto savybė kaip tik gali 
pabraukti rinkikus, kurie yra 
antimarksistai. 

Centro partija, parlamente 
turinti 36 atstovus, kuriai pri
klauso ir pats Kekkonen, svy
ruoja tarp dviejų savo partijos 
kandidatų: Karjalainen ir 
Virolainen. Konservatorių par
tija (parlamente 47 atstovai) 

Po sunkaus darbo, vietoj turi savo kandidatą Holkerį, 
nekūrentoj sanatorijoje, Sov. dabartinį Suomijos banko 
S-gos gyventojai poilsio dienas direktorių. Komunistai (parla-
praleidžia savo namuose arba mente 35 atstovai), žinodami, 
pas gyvenančius kaime 
(kolchoze?) gimines, slidinė
dami ir čiuoždami ant užša
lusių upių ir ežerų. Net ir 
Kaukazo kabiuose nėra sli
džių keltuvų. Tad idealiame 

kad jų kandidatas į preziden
tus niekad nebus išrinktas, 
greičiausiai savo balsus pa
dalius: konservatyvesnė da
lis balsuos už Koivisto, o griež
tesnieji už Karjalainen. 

žiemos krašte, žiemos sportą Pastarasis, 58 m. amžiaus, ne
patogiausiai kultivuoti tiesiog seniai grįžęs iš vienos Svei-
iš gyvenamo mieste buto. carijos sanatorijos, kur išsigy-

Maskva, trumpai pranešusi 
apie Kekkonen pasitraukimą, 
pagyrė jį už "geros kaimynys
tės ir draugystės" santykius su 
Sov. Sąjunga, kuriuos išlaikė 
per 25 savo preridentavimo 
metus. Esą, jis pasižymėjo ko
voje "už taiką ir tarptautinį 
bendradarbiavimą". Jo vado
vaujama Suomija "laikėsi 
"Paasikivi - Kekkonen geros 
kaimynystės ir draugystės su 
Sov. Sąjunga, veiksmingai 
kovodama už taiką ir tarptau
tinį bendradarbiavimą". 

Maskvos sluoksniuose jaučia
ma baimė, kad būsimas ir gali
mas naujas prezidentas Koi
visto galįs būti kitos Unijos, 
negu Kekkonen. 

Buvęs prezidentas 

Buvęs Suomijos prezidentas 
Urho Kekkonen yra išėjęs ilgą 
politinio gyvenimo mokyklą. 
Gimęs 1900.IX.3 Pielavesi vie
tovėje, kuklioje šeimoje (jo tė
vas buvo miško kirtikas), 1928 
m. Helsinkio universitete gavo 
teisės mokslų doktoratą, 1927 -
31 buvo žemdirbių federacijos 
teisinis patarėjas, nuo 1932. m. 
dirbo Žemės ūkio ministeri
joje. Šiose pareigose pasiliko 
iki 1936 m., buvo išrinktas 
žemdirbių partijos atstovų į 
parlamentą. Šioje partijoje 
Kekkonen pasireiškė kaip eko
nominių problemų žinovas. 
Pamažu kopė valdžios laip
tais: 1936-37 teisingumo minis
teris, 1937-39 vidaus reikalų 
ministeris. Pasitraukęs iš val
džios, nes buvo priešingas1939 
m. karui su Sov. Sąjunga, 1940 
m. buvo paskirtas įstaigos, ku
ri turėjo rūpintis pabėgusiais iš 
Sov. Sąjungos okupuotų terito
rijų suomiais, direktorium, o 
1943 m. ekonominio planavi
mo vedėju. 

Padarius karo paliaubas su 
Sov. Sąjunga 1944 m. Kekko
nen buvo Pasikivi pakviestas į 
valdžią teisingumo minis-
teriu. Kai Paasikivi buvo iš
rinktas Suomijos prezidentu, 
Kekkonen vėl išėjo iš valdžios 
ir buvo paskirtas Suomijos 
banko direktorium. 

Esant Kekkonen parlamen
to pirmininku (1948-50) jo par
tija pastatė jį kandidatu į pre
zidentus, tačiau surinko vos 62 
balsus, kai Paasikivi gavo 171. 
Naujasis prezidentas tuojau 
paskyrė Kekkonen nrinisterių 
tarybos pirmininku. Sudaręs 

Prez. Urho Kekkonen 

valdžią iš karto vien iš žemdir
bių partijos narių, vėliau (1951) 
turėjo eiti į koaliciją su social
demokratais. Po įvairių val
džios krizių, jis buvo besikei
čiančioje valdžioje užsienio 
reikalų nrinisterių ir 1954 m. 
vėl tapo nrinisterių tarybos pir
mininku, sudaręs valdžią iš 
žemdirbių ir socialdemokratų. 

Būdamas valdžios vir
šūnėje, Kekkonen pasižymėjo 
diplomatiniu lankstumu, poli
tiniu manevravimu išlaikyti 
konservatyvią liniją, bet drau
ge reikalingumu palaikyti 
draugiškus santykius su Sov. 
Sąjunga. Dėlto iš šalies atrodė 
jį esant prosovietiniu. 1956 m. 
Kekkonen buvo išrinktas Suo
mijos prezidentu gavęs 151 bal
są, kai socialdemokratų kan
didatas Pfagerholm gavo 149 
balsus. Nuo to laiko Kekkonen 
liko visą laiką prezidentu, per
renkamas penkis kartus. Prieš 
paskutinius prezidento rin
kimus (1978 m.) Suomijos ban
ko direktorius Paivio Hetemak: 
iškėlė pasiūlymą, kad par
lamentas išleistų specialų įsta
tymą, pagal kurį Kekkonen bū
tų paskelbtas prezidentu iki 
gyvo galvos. Kai partijos svar
stė šį pasiūlymą, Kekkonen pa
reiškė, kad turi vykti norma
lūs rinkimai ir tik ta sąlyga jis 
kandidatuos į prezidentus. 
Partijos tada išleido atsišau
kimą į tautą, kad rinktų ne ką 
kitą, o tik Kekkonen. Tas kraš
to gyventojus paveikė ir 1978 
m. rinkimuose Kekkonen gavo 
259 balsus iš visų 300 rinkikų. 

Prezidentavimo 
pabaigoj 

Paskutinį kartą išrinktas 
prezidentu, Kekkonen pasiūlė 
naują planą, kaip išgelbėti 
šiaurės Europą nuo naujos 
branduolinių ginklų technikos 
pavojaus. Jis kvietė šiaurės 
Europos valstybes susijungti ir 
atmesti visus atominius gink
lus (branduolines minas, neu
troninę bombą ir kit.) ir suda
ryt i saugumo s u t a r t į , 
palaikomą didžiųjų valstybių. 
Bet Skandinavijos valstybės 
šiam planui nepritarė ir jis žlu
go. 

Prezidento Kekkonen valdy
mas nebuvo lengvas. Karui 
pasibaigus, taikos sutartimi su 
Maskva Suomija ne tik turėjo 
atsižadėti dalies savo terito
rijos, bet ir ilgus metus mokėti 
sunkias reparacijas. Maskva 
tikėjosi ekonomiškai paklup-
dyti Suomiją iki tokio laips
nio, kad ji pasiprašytų priima
ma į Sov. Sąjungos respublikų 
sudėtį- Suomija turėjo liktis 
"neutrali", tačiau glaudžiais 
"draugiškumo" ryšiais susieta 
su Sov. Sąjunga. 

Suomijai buvo uždrausta dė
tis į NATO ir į Ekonominę Eu
ropos bendruomenę. Buvo leis
ta tik prekyba su Vakarais, 
kad iš ten gautas prekes galė
tų atiduoti Sov. Sąjungai į 
reparacijų sąskaitą. Tačiau 
Suomija nuo užsmaugimo išsi
saugojo. Tautos darbštumas, 
drausmingumas ir laisvės mei
lė ne tik nepastūmėjo jos į Sov. 
Sąjungos glėbį, bet darė pa
žangą visose srityse. Buvo iš
plėsta medžių dirbinių, celulo-
zės ir popieriaus (geriausio 
Europoje) gamyba, racio
nalizuotas žemės ūkis. 

Savo užsienių ir vidaus poli
tiką Suomija turi taip vairuoti, 
kad nebūtų pažeisti "draugiš
ki" santykiai su Sov. Sąjunga. 
Dėlto suprantama, kodėl pre
zidentas Kekkonen dažnai lan
kėsi Maskvoje vis palaikyti 
tuos "draugiškus" santykius. 
Tik su Maskva "draugiš
kiems" santykiams palaikyti 
Suomijos vyriausybėje turi bū
ti keli ministeriai, be kurių ki
tų partijų koalicinė vyriausybė 
pilnai galėtų apsieiti. 

Ar Kekkonen įpėdinis laiky
sis tos pačios linijos, parodys 
ateitis. Maskva jau baiminasi, 
kad būsimas prezidentas gali 
tuos „draugiškus" santykius ki
taip suprasti ir nuo jų atsi
palaiduoti. 

J. V. 

MILIJONIERIAI 
SOV. SĄJUNGOJE 

„Literatrunaja gazieta" 
aprašė prabangišką gyveni
mą kai kurių sovietinių parei
gūnų, apie kuriuos pranešė 
milijonierių kaimynai . 
Azerbaidžano respublikos 
pramonės įmonių direktorius 
Firidum Kadyrow, nukreip
damas invalidams skirtus 
automobilius sveikiems žmo
nėms, padarė pelno, iš kurio 
pirko du butus Baku mieste, 
dačą su maudymosi baseinu ir 
nuosavu apelsinų sodu. Jį sui-
mant, bute rasta 34 kg aukso. 

Milijonierium tapo ir moky
tojų instituto direktorius 
Kadam Rachmanov, pardavi
nėdamas diplomus. Jis įsigijo 
3 automobilius, 23 pietų servi
zus, 74 kostiumus ir 149 poras 
batų. 

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

6 

Rodos, vėliau, vietoje vilnonių palaidinių, vasarą 
galėjo vilkėti juodo satino jau visiškai „rubaškiškai" 
pasiūtas „bliuzas" — „rubaškaa", — nešioti oficieriš-
kaa baltas plačiagražes kepures, o vėliausiai ir 
dengiamos spalvos „rubaškas" ir kepures. Bet šioji 
paskutinė vasarinė apranga nėra buvusi per daug 
paplitusi — gal dėl bereikalingų išlaidų ir ne per karš
tų Lietuvos vasarų. 

Baigiamosios klasės mokinius galėjai pažinti iš 
apdėvėtos uniformos, aplamdytos kepurės. 

Apskritai uniforma buvo rusiška — tautinė — 
Uaudinė, kartu kareiviška. Mokiniai, ypač žiemine, 

Žieminis apsiaustas — rusiškas „šinelis", milinė išskyrus ženklus, nesiskirdavo nuo rusų oficierių. 
melsvai pilkos gelumbės milelio, ilgokas, kur kas Maironiškai tariant, „užvilktas svetimųjų rūbas", 
žemiau kelių. Prieky nuo atverstos dviem atlapais 
apikaklės iki liemens dvi eilės baltų metalinių sagų. 
Per nugarą nuo pat apikaklės sumetimas — prieš-
klostis, ties liemeniu suimtas skersiniu, lietuviškai _„ • * - • . %, • • • 
vadinamu silke; jo galuose taip pat po baltą sagų. v , N u o , « a M » ? W . ^ f " ™ *?***<» ™fa™« 

Kepurė tamsokai mėlyna^ Vu baltais kan2da b t t d*v .° l*ngvokai priimami, kartais prasUenkiant su 
siūlėmis, aplinkiniu lanku ir su juodu žibančiu Pnemimo taisyklėmis: gimnazijoje atsirado , n 
antkakčiu - snapu. Kepurė, kaktoje kryžmais sudėti ^ ^ 1 ™ ^ ™ ^ * * S S S J T i ! ^ 
du balti metaliniai ąžuolo lapeliai, tarpe jų raidės M 

MOKINIU PASISKIRSTYMAS 
TAUTYBĖMIS IR RELIGIJOMIS 

Mokinių skaičius svyravo nuo 700 apytikriai tokia 
eile. 

Jablonskis liudija, kad 1872 m. I-je klasėje buvo 
86 mokiniai. O 1881-82 m. dvejose pirmose klasėse —' 
120.1881 m. gimnaziją baigė 28 mokiniai. Iš jų 9 lietu
viai. 

1885 m. dar buvo lygiagrečių klasių ir iki 500 
mokinių. 1888 m. „Lietuvių Balsas" praneša, kad 
gimnazijoje yra apie 200 mokinių. 

1894 m. liepos mėn. 10 d. „Vienybė Lietuvninkų" 
28 nr. skelbia, jog tais metais birželio mėn. 16 d. per 
gimnazijos mokslų metų užbaigimo aktą direktorius 
Gajevskis pranešė, kad gimnazijoje prieš egzaminus 
buvo apie 251 mokinys. Iš jų 102 lietuviai, kiti lenkai, 
gudai, žydai, vokiečiai... VIII klasę baigė 14 mokinių. 
Tarp jų — 4 lietuviai. 

1904 m. iš „Draugo" (Prūsuose ėjęs kairiųjų 
laikraštis) 1 nr. sužinome, kad 1903 m. gimnazija 
paūgtelėjusi iki 329 mokinių. Pridėta lietuvių, lenkų ir 

(rusiškos). 
Knygas ir kitas pamokai reikalingas priemones 

mažesnieji nešdavosi ant pečių veršenikėje, vadina
mame rance, nes ji pagaminta iš veršio odos su 
tikrais plaukais. Tai plokščia lyg ir skrynelė su 
užleidžiamu dangčiu viršuje, perrišama po nešan-
čiojo pažastimi odiniais dirželiais. Mokinio rankos 
laisvos, netempiamos knygų sunkumo žemyn ir 

atsirado ir lietuvių kalbos pamokų lankymo lentelė. 
Starapolės (Marijampolės) vyrų gimnazijoj buvo 

vo aulaunesnio brolio metrikais. Gimnazija 'sparčiai apie pereitas (1903 m.) Kalėdas 329 mokiniai, iš kurių 
augo. 1880-82 m. joje buvo apie 700 mokinių. Rūmai hetuvių buvo 132 (40.12%), lenkų 90 (27.37%), kiti 
kimšte prikimšti. 2emesnės klasės (mažiausiai iki V- moksleiviai — žydai ir vokiečiai. 80 su viršum lietu-
tos) po 2 lygiagretes — viso 13 klasių be prieklasio. 
Prieklasis įkurdintas gimnazijos aplinkoje medi
niuose namuose. Jie, didinant gimnaziją, nugriauti 

Iškėlus dir. A. Abramovičių 
beveik visi lietuviai mokytojai. Tarp 1883-1889 metų 
(dir. Solovjevičius) vienu tarpu iš 700 mokinių buvo 

nelenkia patį nešėją į kuprą. Vyresnieji knygas hke apie 180, ne daugiau kaip du šimtai. Uždarytos 
nešdavosi surištas tam tikrais dirželiais. Portfelių visos lygiagretės klasės. Po 1889 metų, Solovjevičių 
tada mokiniai nevartojo. Vėliau, po revoliucijos, šis iškėlus, gimnazija paūgtelėjo, pakildama ir nusi-
priverstinis, uniforminis knygų nešimo būdas tapo leisdama, ėjo iki galo. Per visą gyvavimo laiką moki-
neprivalomas. nių vidurkis apie 350, o klasės vidurkis apie 45. 

vių (keletas ir lenkų) klauso išguldinėjimo lietuviškos 
kalbos. Skaičius šitaip: lietuvių 132, lenkų 90. 

„Iš 132 lietuvių 6 miestų gyventojai, 2 mokytojų 
/i um\ iiiriin/tti «ūnūs, kiti visi Suvalkų gubernijos ūkininkų kaimie-(imi), isiuinou ^ g f lnQg ^ ^ ^ ^ b u v o a K a u n o ^bernijo... 

„Vilniaus Zimos" 1905 m. sausio mėn. 18 d. 15 nr. 
rašo: 

„Yra sumanymas prie Marijampolės gimnazijos 
įtaisyti gretimas klases, nes visi norintieji eiti 
mokslą, negalėjo tilpti". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 30 d. ETNOGRAFINĖ LIETUVA 
Iš trijų Pabaltijo šalių Lietuva 

yra ne tik didžiausia savo geogra
finiu plotu ir gyventojų skaičiu
mi, bet taip pat turi garsiausią 
praeįtį. Ji yra tarp rytų ir vakarų 

bą. Tik lietuviški kaimų, miestų, 
upių, ežerų vardai liudija, «kad ten, 
toli už Gardino ir Vilniaus lietu
vių gyventa. T e n dabar jau kal
bama rusiškai, gudiškai arba len-

Europos. Pro Lietuvą tiesiausias I kiškai. Panašus likimas ištiko 
kelias iš Paryžiaus ir Berlyno į Į lietuvių tautą Mažojoje Lietuvo-

Uetuvių Operos pastatyme 'I Lituani" Toronte, Kanadoje, žiūrovai, užpildę visą salę. 

_ 

Čia tik dalis žiūrovų. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Pastabos ir nuomones 

KAD KRITIKA HBŠVIRSTŲ 1 PRIEKABĖLES 
„Draugo" vedamųjų skiltis pa- \ Kritiškoji dalis netvirta 

prastai užpildo dienraščio redak-' p a t e i k ę s į į „ ^ j į n u s i . 
tonai, o kai kada ir svečiai - zur- j ̂  Hannaford firmos an-
nahstai. JŲ straipsniai yra auto-, g a ž a v i m o y ^ ^ , M . D r . ^ 

| reina prie projekto kritikos. De-rių pasirašomi pilnomis pavar 
dėmis ar inicialais. Todėl „Drau
go" vedamieji nėra pilna pras
me vedamieji, nes išreiškia ne 
dienraščio nusistatymą tam tik
ru klausimu, o tik atskiro asmens. 
Jaunieji žurnalistai įnešė į šią 
skiltį daugiau įvairumo, įdomu
mo, aktualumo, nes nevengia aš- į ! 1 1 V 
trešnės minties, konkretumo, kar-' 
tais ir kontrcversjjos. 
skaitytojų reakcijos, teigiamos ar1 

neigiamos, i jų lenkiamas min
tis yra ;ry-esnės, i į rodo ateitie-1 
pimai laiškais redak-jf i. 

ja, kritikinė dalis labai netvirta, 
nors Amerikos Baltų Laisvės ly
gos organizatoriai rimtų pastabų 
laukte laukia. Štai keli M. Dr. 
teigimai: 

a. „Taip pat nėra pateisinama 
firmai mokėti 8,000 dol. už tai, 

šiai programai pagrįsti ji 
T H ė l : kreiptųsi į lietuviškus šaltinius 

(pvz. Lietuvių Bendruomenės), 
iš jų telkdama preliminarinę in
formaciją". Čia straipsnio auto
riui reikia nurodyti, kad progra
mai paruošti suma buvo sudėta 
" JT- — - -

Šiuo rašiniu norima kiek pa-; pačių iniciatorių, ir jos sunaudo 
komentuoti M. Dr. inicialais pa-, jimas vargu turėtų būti viešų dis 
sirašytą straipsnį ..Geras princi- • 
pas — kad nežūtu i'ėl prasto įgy
vendinimo", kuris i.'lpo „Drauge' 
spalio 13 d. \ 

ReducHo ad absurdum 

Straipsnio autorius, pripažinęs 
„$eru principu" Amerikos Baltų 
Laisvės Ijgo: užmojį kai kuriems 
lietuviškiems uždaviniams vyk
dyti angažuoti „viešųjų santykių" 
(public ;elations) firmą, pagrįs
tai sukritikuoja kai kuriuos laik
raščius ir asmenis, kurie šiam už
mojui paskelbė beveik kryžiaus 
karą. Cia jis panaudoja logikos 
principą, vadinamą „reductio ad 
absurdum". Iš tikro juk absur
diška kritikuoti Hannaford fir
mą už tai, kad per mėnesį Skuo
džio neišlaisvino arba iŠ principo 
atmesti kitataučių talką. Esama 

kusi jų objektas. Antras netikslu 
mas: firmos atstovės kelionė į 
Washingtoną nekainavo nė 1000 
dol., ir iniciatorių nuomone ši 
kelionė buvo būtinai reikalinga. 
Susitikimas ir išsiaiškinimas su 
pagrindiniais darbuotojais buvo 
būtinas žingsnis programos pa
ruošime. Jei visa tai yra galima 
padaryti be jokių investacijų, ten
ka stebėtis, kodėl tai galintieji 
nieko nedaro, o tik priekaištauja 

tiems, kurie investuoja savo pini
gus, darbą ir laiką; 

b. „... ryšium su demonstraci
jom už V. Skuodžio laisvę Han
naford b-vės darbuotoja Leslie 

i Dutton prašė mūsų Valdo Adam
kaus, kad šis jai sudarytų priėji 

apie talką. Jokių „pasitaisymų" 
nebuvo, Valiukas organizacijos 
kūrime nedalyvavo (tai jis pakar
totinai viešai — susirinkimuose ir 
spaudoje — yra pareiškęs), todėl 
jo iš konteksto išimtu pareiškimu 
operuoti rimtose diskusijose var
gu tiktų. 

Galima diskutuoti 

Bevetk gaila, kad ilgame 
straipsnyje nėra rimtų argumen
tų, dėl kurių būtų galima disku
tuoti- Tai tik priekabėlės ir ne
tikslumai, kuriuos tenka atitai-
sinėti ar paryškinti. Tačiau bent 
vienas M. D r. teigimas vertas 
rimto dėmesio ir diskusijų. O jis 
yra toks: „Tik mūsų veiksniai tu
ri teisę nebūti vertinami' pagal 
jų darbo rezultatus;, privačios 
samdomos b-vės šios privilegijos 
neturi". Pritariant antrajai teigi
nio daliai, sunku sūtiįktf su pir
mąja. Hannaford Hrmšt buvo an
gažuota tik vieno mėnesio dar
bui, ir mūsų vertinimu už inves-

Maskvą ir Sibirą. Lietuva, yra pa
keliui, vykstant ir iš Suomijos į 
Graikiją. Taigi mūsų tėvynė yra 
svarbiose kryžkelėse, kur susitin
ka didieji Europos keliai. Tokia 
padėtis yra itin patogi susisieki
mo požiūriu, bet drauge ir labai 
pavojinga. Juk jau prieš 700 m e 
tų vokiečiai ė m ė veržtis į Rytus. 
O vėliau rusai iš Rytų užplūdo 
mūsų senolių žemę. N e t tol imų
jų prancūzų ir užjūrio švedų žir
gai yra trypę Lietuvos laukus. 

Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuva buvo tokio didumo, kaip Vo
kietija ir Prancūzija paimtos kar
tu prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Vėliau didieji Lietuvos kaimynai 
ėmė mūsų gimtąjį kraštą iš visų 
pusių spausti. Tolimieji Lietuvai 
priklausę ukrainų ir gudų gyve
nami plotai atkrito. Pakraščiai 
nutautėjo, užmiršo savo tėvų kai-

CLASSIFIED ADS 
>U>C*XLAMfcUl S 

tas su projektu, privačiame laiš
ke rašo: „Kaliforniečių akciją, 
angažuojant „public relations" 
firmą, laikau labai teigiama ir 
linkiu pasisekimo. Skeptikams 
atsakau: nepabandęs nežinosi, su 
kuo ir kiek toli gali nueiti". Kon
sultuojamas tuo' reikalu dr. V y 
tautas Dambrava, Amerikos dip
lomatinėje tarnyboje aukščiausiai 
i šk i la lietuvis, pasisakė: „Reika
lingo darbo imatės, vyrai. G ė -
riuosiu jūsų drąsiu užmoju ir jį 
remiu. Didel iems projektams ne 
pajėgiame sutelkti krūvon inte
lektualinio potencialo nei finan
sų. Net jei ir sutelktume, eksper
tų talkos reikalas neatpultų". 

Su kiekvieno naujo preziden-
Į to atėjimu mūsų viltys, kad Lie-

tuotus pinigus padarė daugiau,, tuvo laisvei bus skirta daugiau 
negu buvo galima tikėtis. Tol i - i dėmesio, ilgainiui išblėsdavo. Da-> 
mesnė jos talka bus kontro- į bar vėl pasirodo nedžiuginančių 
liuojama, rezultatai analizuoja-! ženklų. Nors Washingtonas ir 

1 Maskva apsisaudo aštriais kalti-mi ir, už pinigus negaunant pa
kankamos prekės, sutartis bus n u 
traukta. Bet kodėl autorius toks 
„maloningas" mūsiškių veiksnių 
atžvilgiu' Ar neprjsmir.gfli su
naudojami veiksnių pmigai ne
ateina iš tų pačių aukotojų ki
šenių. Ar be kitataučių talkos dir
bamas rarbas savy (e jau toks kil
nus ir prcsmingas, kad remtinas, 
net nelaukiant atskaitomybės ir 
rezultatų? JAV LB IX-sios tary
bos trečiojoje sesijoje Bostone 
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nimais, tačiau '* korespondentų 
pranešimu yykSa rimti slapti , p r o t ė v k i / . 
pokalbiai. Nurodoma ir kūnais j 
klausimais kafbamasi. Baltijos 
valstybių klausimas nejudinamas. 
Naujasis Amerikos ambasadorius 
Maskvoje ArthUf Hartman, spa
lio 26 įteikdamas savo kreden
cialus Brežnevui, nurodė devynis 
taškus, kur susikerta Amerikos -
Rusijos interesai. M ū s ų valstybių 
laisvės reikafcr?- nepaminėtas. 

je: Klaipėdos krašte, Tižės, Gum
binės ir Įsrutės apylinkėse. T e n 
daugumas lietuvių išmirė dau
giau kaip prieš pusantro šimto 
metų, siaučiant marui, o likusių 
daugumas buvo suvokietinti. Bet 
nemaža saujelė išliko ištikimi 
savo tautai. Nepriklausoma Lie
tuvos valstybė neapėmė ne tik tų 
nutautėjusių plotų, bet lenkai dar 
buvo užėmę ir kai kurias lietuviš
kai kalbančias sritis, Se inų kraš
tą, Švenčionių apskritį, Varėnos, 
Marcinkonių, Merkinės ir kt. 

Turėdami galvoje valstybės 
keitimąsi, galime trumpai apibū
dinti šiuos lietuviškos erdvės su
pratimus: 

1. Istorinė Lietuva —su sveti
momis gudų, rusų ir ukrainiečių 
sritimis, kurios jai priklausė isto
riniais laikais, plotas apie 1 mil. į 
kv. km. 

2. Etnografinė Lietuva - - s u 
tomis pakraščių sritimis, kur dau
gumas lietuvių jau nebekalba lie
tuviškai, bet etnografiškai yra 
lietuviai; plotas apie 100,000 kv. 
km. 

3 . Kalbinė Lietuva — tai plo
tai, kuriuose gyventojai yra lietu
viai ne tik savo kilme, bet ir kal
ba lietuviškai; plotas apie 65,000 
kv. km. 

4 . Nepriklausomoji Lietuva — 
apima tą plotą, kurį sudarė ne
priklausoma mūsų valstybė prieš 
antrąjį pasaulinį karą. S u 'Klai
pėdos kraštu, bet be Vilniaus kraš 
to, ji turėjo 55,670 kv. km. 

Buvusioji nepriklausoma Lietu
vos valstybė apėmė tik dalį tikro
sios Lietuvos. Būsimoji nepriklau 
soma mūsų valstybė turėtų apimti 
visą etnografinę Lietuvą. Lietu
viai turi teisę atgauti tas žemes 
Rytuose ir Vakaruose, kuriose dar 
neseniai skambėjo lietuvių .kalba 
ir kuriose amžiais gyveno mūsų 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vietinių kortelių naudojimu yra 
gražu* paprotys. Bimieriai jai pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visu. luo
mų atstovams turėti gražias viaV 
tinas korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją Tisais panafisis reikalais. 
Būsiu patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

B E A L E S T A T E 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5880 

asToc 
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M. A. $ I M K U S 
1NCOM.K *VAX SERVICE 

NOTAKY P U B U C 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMIMŲ Ukvittimal. pildomi 

P 1 U K T Y B £ 8 PRAŠYMAI Ir 
i i t o k i o blankai. 

itMtimm);fifrrniiniimiiuiu:<iiiiii!iuiti. 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namo pirkimas — Pardavimas 

IMCOME TAX 
Netariatas — Vertima) 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S 

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

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS R E A L T Y 

2951 W e s t 6Srd Street 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio . 

COSMOS PARCELS EXPBES8 
2501 W. 69th SU Chicago, U. 60629 

SIUNTINIAI į UETUV* 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valanti nas 
imHumiimuMiiiimuuiiiiiiuuHiHiiimi 

VALOME" 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

1OSCELLANB0US 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudė nuo usnies ir automo
bilio pas inua, 

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

Telef. GA 4-8654 

Jonas Miškinis 

iiiiimiiiiiminiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Kadi jai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 VV. 6 9 S t , tel. 776-1486 
:»v ;'niinnnM»imnimmmmiuummi 
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P L U M B I N G 
m Ucensed, Bonded, Insured 

į Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
Seniausia Uetuvių Radlc programa ! v ė s ir v o n i o s Minėtai. Keramikos ir 

Naujoj Anglijoj i5 Stoties WLYN, ikt- P^teiės. Giass blocks. Sinkos 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo vamzdžiai išvalomi elektra. I automa-

M l ' !|i|||||immilH!HIII!UHHI-

RADIJO PROGRAMA 

uz tai nieko nemokė-dar absurdiškesniŲ argumentų 
prieš' Hannaford firmą. Pvz. A. į "ieka

tf1 

Skirius savo „Lietuviai Ameri- į d a m i • , 
kos Vakaruose" paskelbė, kad ta , Vėl norėtųsi atsakymo i klausi-
firma atstovaujanti raudonajai i mą: kodėl nedarote? Iš' antros pu-
Kiniiai ir buvusi priversta įsire-! sės, dėl ginklu pardavimo ara-
gistruoti kaip svetimos valstybės j bams Amerikos prezidentas ne tik 
agentė. Su pasigardžiavimu tą i pats daro tiesioginį spaudimą į 
„argumentą" pakartojo „Laisvo- senatorius, bet panaudoja jų įta-
ji Lietuva". Ir esama žmonių, sa- kingu s draugus ir finansinius rė-
ve net inteligentais laikančiu, ! mėjus. Politiniame gyvenime tai 
kurie tokiais šmeižteliais tiki, o jei j priimta taktika, ir tenka tik ste-
ir netiki, tai visvien džiaugiasi, bėtis, kad M. Dr. tuo stebisi. Val-
Tokia jau gyvcnmo tikrovė, ku-;do Adamkaus, politikoje patyru-
rioie tenka gyventi ir veikti. 

M. Dr. pripažįsta, kad Hanna
ford firma yra kompetetinga ir| 
kad be jos talkos demonstracijo- i 
mis Chicagoje už Skuodį „nebū-': 
tume susilaukę tokio spaudos ir! 
televizijos dėmesio, kokio nesa
me matę nuo Simo Kudirkos gel
bėjimo laikų". Ir čia reikia paste
bėti faktą, kad ši firma Skuodžio 
akcijon buvo angažuota tik vie
nam mėnesiui. Firmai buvo pa
vesta Amerikos piliečio įkalinto 
Sovietijoje faktu supažindinti kuo 
plačiausias amerikiečiu mases. 
Reikia ilgesnio įsibėgėjimo laike, 
kad didesni projektai duotu re-

Ū Z £ * • * * kodė l? '^a i tą . Tarybos n-;ia; p r a n e š 
u i V^Adamkaus kontaktais pa-< jus kai kada gerokai p ^ a m a n 

sinaudoti galime ir mes patys, | tinėjo. Būtinai reiktų tuos prane-
šimus išleisti atskiru leidiniu, 
kad visuomenė ne tik pajustu at
liktu darbu krūvį, susipažintų su 
nepasisekimais ir naujais planais, 
bet ir suprastu, kokiais statuti
niais dėsniais ir moraliniais prin
cipais Lietuvių Bendruomenė sa
vo darbuose vadovaujasi- Ar M. 
Dr. mano, kad tokia LB-nės veik
los taktika nenaudinga ar bent 
nereikalinga? 

Ar nebūty arčiau tiesos, kad į 
w »«-— , i-- . . . . savo darbo rezultatus turėtume 
sio vyro, atrodo, kad L. Dutton j pažiūrėti daug kritiškiau, negu į 
kreipimasis nenustebino ir atei- į kitataučių talkos. Kitataučių tai-

ai sudarytų priėji- " \ *•» - 25 d. LB-nės vykdomieji j Pats prez. Reagan, sveikindamas 
Ch Percv ir kitu!organai padarė smulkiausią apy- Į JAV LB tarybos sesiją Bostone, 

1 - - - » _ „ : „ . , - » i kalbėjo tik apie l ietuviu įnašą į 
Amerikos kultūros praturtinimą, 
tautos laisvės klausimas pamirš
tas. Per ilgai pasitenkinome pa
syvios „okupacijos nepripaži
n imo" politikos" išlaikymu. Yra 
realių galimybių, kad su Baltuo
siuose rūmuose ( į takingų eksper
tu talka Amerikos politiką šiuo 
reikalu dar galėtume suaktyvinti. 
Amerikos, Kanados ir viso pasau
lio lietuviai kviečiami skubiai at
siliepti į Amerikos Balty Laisvės 
lygos prašymą stambesnėmis au
komis paremti rvad, Hannaford 
projektą. Jei šiuo dar palankiu 
metu momento neišnaudosime, 
gal ir beteks pasitenkinti „turtin
ti Amerikos kultūrą". 

įuoTas Kojelis 

1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gilių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So Boston. Mass 
02127. Telefonas P68-0489. Ten pat 
šaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site dideli pasirinkimą lietuviškų kny 
gq 
i*iii!siii;ijHimtii!i:::u:uii?ti!imu:;ii. 

tyje jis savo pagalbą pažadėjo. 
Šia Drasme tos pačios L. Dutton 
prašomas, daug padėjo adv. Po
vilas Zumbakis, sukvietęs į de
monstracijas visą būrį Illinois po
litiku-

kos atsisakyti lengva, o mes nuo 
savo misijos pasitraukti neturi-, 
me teisės. Nepasiekdamos rezul
tatu, organizacijos turėtų keisti 
vadovaujančius žmones ir veik
los metodus. O gal pasitelkti ir 

tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
•;avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
ii.iiiitiiiiiiimiiiiimiuiiiiiinuuiiiiiiuui 

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

Telef. — WA 5-8088 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIETAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 

c. M. Dr. bando įtikinėti, kad khataučiy ekspertu talka 

{r 

projekto organizatoriai pradžioje 
patys nežinoję konkretaus tikslo: 
pradžioje „visą Lietuvos laisvini
mo darbą" norėję pavesti ameri 

Padėtis rimta 

Gaila, kad intelektualus ir pa
tyręs žurnalistas į šį reikalą ne-

kiečiams (čia pacituoja L. Valiu-; rūpestingai pažiūrėjo. Aplamai vi 
ko sakinį iš vieno jo straipsnio), 
o Altai ir Vlikui tokį pasiūly
mą pasmerkus, „greitai pasitai 

zultatus. Tačiau Amerikos Balty Į sant kitu buvo pradėta šnekėti 
Laisvės lyga, išanalizavusi rezul
tatus, nustatė, kad už kiekvieną 
investuotą dolerį Skuodžio reika
lu buvo pasiekta 1.500 - 2000 
amerikiečių. Kiek patys lietuviai 
be firmos talkos būtu galėję pa
siekti, niekas negali pasakyti,nes 

apie ribotą „talką'...". Nuo pat 
pirmojo posėdžio vasario mėne-

Organizacinis Baltu komitetas, 

suomeninio darbo „menas" iš ša
lies stebėtoju sunkiai yra suvo
kiamas. Ypač nelengva imtis pio
nieriško žygio, kuris labai atviras 
nuoširdiems abejotojams, ne
draugiškiems priekabiautojams ir 
nesąžiningiem oponentams. O 

vėliau° persiorganizavęs į Ameri-1 organizatoriams tenka prisimti 
kos Balty Laisvės lygą, aiškiai ir Į visą darbo naštą ir galimo nepa-
konkrečiai kalbėjo apie talką. į sisekimo grėsmę, ne tik neužtar-
Dar prieš vad. „pasmerkimą"; nautą kritiką ir puolimus. Prof. SieKtl, m e n a s ntrgai i pusašy u , n w , unr put?> vau. „ Į « u n » > . . ~ i . » s ; .>uU iM ~ . . *...., . . , 

įvykio pakartoti nebegalima. J raštuose Vlikui ir Altai kalbama | dr. Vytautas Vardys, supaiintfm-

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
l-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra l-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

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

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat ių buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių iSaivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

Utaakymnt siųsti: 
DRAUGAS, tflfS West SSrd Stf Chicago, IL 606t9 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiillllilliliiliiiiiliiiliiiililiiiiiiiiiiiiliiiii 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juoianbta Daoivardieaė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms, Dangess) 
apdovanojo kitataučius supaUndfc> 
dami juos su lietuvišku maistu Ir 
tirimu. Si knyga yra sukėlusi Ik' 
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgsnsm 
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. SSrd Street 
Chicago, Illinois 80*29 

Kaina su persiuntimu $545 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

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

iiilllllilllliillllllllIllIllllllllllIimilIHIuil 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L DUNDZILA 

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

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

Kaina su persiuntimu $1.<0 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiim 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

"Drauge**. 

Dienraščio "Draugo" 
tracija gali pristatyti to) 
žas vėliavukes, kad Lietuvos) 
va plevėsuotų jūsų r/amuos*). 

Tokios vėliavos kainuoja $15% 
(reikia dar pridėti 8 et. makestfa 
ir 50 et. už persiuntimą, Jst m-

.nate Illinois valstybėje). VssV 
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSttf 8 t , 
Chicago. IL 60629 

fiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiHii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' n\ tt 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i , pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugame-

Dienrascio "Draugo" 
nistracijoje galima pasirinkti }. 
vairių liaudies meno darbi): me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat graliai papuoštų Jėlhj. 

-Draugo" adresas: 4545 W«s* 
A r d Si-. Chtaųrn. III. 
uinimimiuuiuiiminiiBiiiH 



KANADOS 2DSIOS DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 30 d. 

Būrys Clevelando lietuvių, nuvykusių į Torontą pamatyti Lietuvių Operos pastatymo "I Lituani". 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

LITUANISTINES VAIZDAJUOSTES 

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas Chicagoje ne vien ruošia 
mokytojus lituanistinėms mokyk
loms, bet rengia ir labai svarbias 
vaizdines priemones, nuo 1980 m. 
spalio mėn- pradėjęs vaizdajuos
čių gamybą (video tapė). Pra
džia tam sudarė JAV Švietimo de
partamento auka 50,000 dol. et
niniu studijų programoms vykdy

ti. Prof. J. Račkauskas ir prof. V. 
Darnusis surado galimybės tokią 
paramą gauti, kreipėsi į Švietimo 
departamentą, pateikdami smulku 
studiją planą, susidedantį iš 70 
puslapiu mašinėle. Sis laimėjimas 
— didelis ju nuopelnas. 

Šios aukos padrąsintas Litua
nistikos institutas su Lietuviu 
Fondo 5.000 dol. parama įsigijo 
aparatūrą vaizdajuosčių gamybai, 
kas kainavo apie 6.000 dol. Si 
aparatūra dabar yra institu
to nuosavybė. 

Vaizdajuosčių projekto vedė-

JUOZAS PRUNSKIS 
pasakojo apie Lietuvos mokyklas 
caro laikais. A. Rūgytė papasa
kojo, apie Lietuviu istorijos drau-
giją.Kun. L. Trakis pokalbyje su 
R. Buntinaite davė žinių apie 
protestantizmą Lietuvoje* 

2. Menas. Dail. A. Kurauskas 
supažindino su dail. Pr. Gailiaus 
kūryba. B. Sontaitės pokalbyje 
išryškintas J. Sodaičio menas. 

3. Muzika. J. Vencevičaitė-Kut-
kuvienė, apklausiama R. Lapo, 
papasakojo apie Lietuviu operos 
pradžią, B. Pakštas aptarė lietu
viu estradinę ir liaudies muziką. 

4. Literatūros pokalbyje dr. V. 
Sruogienė pokalbyje su St Pe
tersoniene papasakojo apie Balį 
Sruogą. H. Nagys pokalbyje su 
T. Antanaičiu kalbėjo apie poezi
ją. Įrašytas J. Svabaitės pasikalbė
jimas su Bern. Brazdžioniu. 

5. Rezistencija. E. Keresevičie-
nė, klausinėjama St Petersonie
nės, nušvietė išgyvenimus Sibiro 

mą kabelinę televiziją, kurioje 
bus galima jas rodyti. Šios vaiz
dajuostės bus naudingos toliau 
nuo lietuviškų kolonijų gyvenan
čioms šeimoms. 

Toronto, Ont. 
KANADOS PAŠTO REIKALAI 

Iš Kanados valdžios oficialiųjų 
sluoksniu pasigirdo žinia, jog, 
Kanados pašto operacijas perėmus 
vadinamai Crown Corporation, 
nuo 1982 m. pradžios būsią labai 
padidinti pašto tarifai ir laiško 
išsiuntimas adresatui, gyvenan
čiam Kanadoje arba net tam pa
čiam mieste reikėsią klijuoti 30 
centų pašto ženklą. (Dabar toks 
laiškas apmokamas 17 centų pašto 
ženklu-. s 

Parašiau tuo reikalu laišką mi-
nisteriui Andre Quellet, atsakin
gam už Canada Post Corporation 
operacijas, nurodydamas, kad tai 
perdidelis pašto patarnavimu 
pabranginimas, vedąs į infliaciją 
ir pasisakiau, jog nuo 17 e t už
tektų padidinti iki 20, bet ne 30 
centu- Laišką išsiunčiau spalio 
20 d. 

Gręsiančio rusų pavojaus aki
vaizdoje, nesivaržydami nutrauk 
ti nepopuliarios unijos, lietuviai 
jos ryšio niekur negilino, priešin
gai — visada jai statė visokių 
formaliu kliūčių- Pats gyvenimas, 
tiesa, abi valstybes suartino. Ne-
beradus kelio pereiti iš grynai 
luominės respublikos į absoliučią 
monarchiją, bajorijos vaidmuo vi 
šame valstybiniame gyvenime pa 
sidarė labai reikšmingas. O ji 
stengėsi ir Lietuvą performuoti 
pagal lenkų, t y. katalikiškosios 
valstybės modelį. Lenkijos bajo
ru didelės laisvės ir mažos prievo
lės gundė Lietuvos bajorus. 

Z Ivinskis 
(Iš Lietuvos vaidmuo Europos 

istorijoje) 

jas yra dr._J. Račkauskas- Jis tuo- į į ; - p n £ M i d Q t ė 
jau pasirupmo rtraukti Manją, t d r a u j a m i s T . R ^ e j j ^ ^ _ 

šakojo apie partizanų kovas Lie
tuvoje. VI. Šakalys pokalbyje su 

Smilgaitę, tu vaizdajuosčių režiso-
rės pareigoms. 

UIIIIIIMIIIIIfllll!ltl!!ll!!IIIIM:«ML-|IIIP!ll'. 

M. Smilgaitei įsijungus, prade-1 R. Sakadolskiu papasakojo apie 
ta ruošti pusvalandžio paskaitų! pogrindžio spaudą, apie savo pa
tiklus lituanistinėms rrlokykloms. I vojingą pabėgimą. 
Siame darbe jai talkino keletas j Iš viso jau įrašyta 40 valan-
žmb'nTų: Daiva Matulionytė Deįdų paskaitų, 29 vai: pasikalbėji-
Sa Pereiza sukūrė muziką įva- į mų ir dar yra 14 valandų Lietu-
dams ir užbaigimams. Jos drau- i viu foto archyvo filmu, perkeltų 
gai ir pažįstami orkestravo ir at-jį vaizdajuostes, 
liko įgrojimą.. Grafines priemones 
ir vadinamus titrus (užrašus) 
paruošė Henrikas Doviias. Tech-

Su kitais priedais jau yra prog
ramų 86 valandoms. 

įrašiusi į juostą, M. Smilgaitė 
nikmis konsultantas l « * J e f a s Į ^ į , , *&££* pa££5Z 
Siutas. Pagrindine padėjėja —' *^ e 

Rita Likanderytė. Kiti įrašymu 
asistentai: Robertas Vitas ir dr. 
Saulius Girnius. 
Dabar jau paruoštos paskaitos: 

sujungia. Įrašyta į trijų ketvirčiu 
inčb juostą, suredagavus perke
liama į pusę inčb. Rodyti gali
ma televizijos aparate, nusipir
kus papildomą vaizdajuosčių ro-

Gautas mirristerio A. Quellet 
atsakymas, datuotas lapkr. .17 d. 
Ministeris sakosi patenkintas ga
vęs mano laišką ir dėkoja už pa
skyrimą laiškui parašyti laiko ir 
jis sveikinąs šia gražia proga pa 
rašyti atsakymą, paryškinantį 
priežastis, vedančias prie reikalo 
paskelbti apie pašto tarifų padi
dinimą. 

Kaip žinoma,ituojau sueis tre
ji metai nuo paskutiniojo pašto 
tarifu padidinimo 'Kanadoje, o per 
tą laiką paštas, kaip ir kitos įstai
gos, matė ir tebemato išlaidas 
smarkiai padidėjusias. 

(Kanados paštas turėjęs būti 
subsidijuojamas ya-džios, kuri pi
nigus ėmusi iš mokesčių mokėto
jų, kur kiekvienam kanadiečiui 
išeidavę po 20 dol. metams. Ne
žiūrint Kanados Valdžios pastan
gų sumažinti palto operacijų iš
laidas ir patobulinti pašto siun
tų pristatymą, prieita išvados, ikad 
be žy mesnio pašto tarifu padidi
nimo nebūsią galima apseiti. 

Kaip ministeris, jis atsakingas 
dėl naujų tarifų, jis prileidžiąs, 
jog pašto tarifų padidinimas yra 
neišvengiamas, nors tarifų dydis 
ir pats padidinimas dar turėsiąs 
praeiti pro Kanados valdžios ka
bineto aprobavimą. Dėl tos tad 
priežasties ministeris patenkintas 

mano laišku, kur. jis iškelsiąs ir 
kabineto posėdyje. Ministeris pri
siuntė ir tuo rerkalu savo išleistą 
brošiūrą, užvardintą "Her's 
Why..." 

Čia minėta brošiūra Kanados 
pašto operacijų reikalu paruošta 
klausimų ir atsakymų forma. 

Kanados jašto operacijos jau 
gerokai senai pradėjo "šlubuoti". 
Dar vakar (lapkr. 20 d.) gavau 
vieną dienraščio numerį su 1981 
m. spalio 12 d. data. Vadinasi, 
laikraštis iš Chicagos iki mano 
namų keliavo, netgi... pusantro 
mėnesio. Ar pagerės pašto opera
cijos Kanadoje ir perėjus pašti-
nėms funkcijoms iš valdžios ži
nios į Korporacijos žinybą, sunku 
šiuo metu atspėti ir pasakyti. Lig
šiolinė pašto vadovybė vis žadė
jo ir tebežada pagerinti pašto 
pristatymą. Minimoj brošiūroj yra 
klausimas: "Kodėl vyr. pašto įstai
ga nepagerina savo darbo pir
miau, negu pakeldama tarifų kai
nas?" 

— Atsakymas: "Mes norėtume 

tai padaryti, bet blogiausia, netu
rime pinigų". 

Į klausimą, kiek konkrečiai nu
matoma padidinti tarifu kainas? 

— Atsakymas: kad ir padidinus 

tarifus pašto ženklas už pristaty
mą laiško Kanadoje nedaugiau 
kainuosiąs, kiek kainuojąs šiuo 
metu puodukas kavos. 

Pranys Alšėnas 

r 

\ 

M O T U L E S D A I N O S 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

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 žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45tf ~r7. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

t& 

Hiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiinimiiiiini 
DAUGYBE LIETUVOS MIESU 
LI\J aprašoma dr. 
*t»vt»i« 

J. Vaišnoro*. Ml( 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologine M <iei y* 
litų vietovių aprašymo ir dėl to* 
ąausios istorinės medžiagos tinka pa 
•viskaitvti kiekvienam lietuviui 
lorninčiam Lietuvos istorija ai v»> 
ovemis Knyga didelio formato, **• 

psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
'Drauge". 
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T H E F O R T Y YEARS 
OF D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovon 

metus. 

} anglų kalbą išvertė 
Jnozas Bnlevičfcu 

Minkštais virteliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4515 W. 63 S U 
Ch&cago, m. 60628 

miiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 
^ 

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 energijoj drąsos ir 
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje. 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, OOOK COUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai 
siustų 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 
,fir<tugo" administratoritu 

df 

1. Lietuvos istorijos. J. Dainaus-' dymo aparatą, kuris angliškai va-
ko 8 vai-, V. Vaitekūno 1 vai. 

2. Kalbos A. Bagdonas 4 vai. 
K. Girvilo 4 vai., kun. J. Vaišnio 
3.vai., J. Masiiionio 2 vai., Pr. 
Razmino 3 vai., A. Klimo 2 vai. 
3. Meno St. Ylos 1 vai., A. Ta
mošaičio 3 vai.. 

4. Teologijos — kun. A. Graus-
ho 2 vai. 

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

dinamas video cassette player ir Į NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puik' dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
MmimiMiiintiitimtiiniHiiiuMimtiiiiit 

5. Literatūros — J. Masiiionio 
1 vai., St. Petersonienės 1 vai., 
prof. R. Šilbajorio 2 vai. 

6. Sporto — Br. Keturakio 2 vai. 
J. Šoliūno ir A. Tamulyno — po 
pusvalandį apie fizinį auklėjimą. 

Antrą vaizduojančią seriją su
daro pokalbiai, turį šiuos sky
rius: 

1. Istorijos. A. Kalvaitis "Kon-
sulavimo metai Chicagoje, Klai
pėdoje, Karaliaučiuje". Klausi
nėjo S. Vidmantas, P. Gaučys. 

Klausinėjamas S. Girniaus pasa
kojo apie Iconsularinius metus 
Piety Amerikoje. V. Vaitiekūnas, 
klausinėjamas R. Likanderytės, 
pasakojo apie Lietuviu frontą. 
Vysk. V. Brizgys pokalbyje su 
kun. J- Prunskiu informavo apie 
nepriklausomos Lietuvos Bažny
čią. Kun. St. Yla pokalbyje su 
S. Kupriu supažindino su Stutt-
hofo koncentracijos stovykla. J. 
Švedas, klausinėjamas V. Liule-
vičiaus, davė informacijas apie 
Lietuvos savanorius. J. Tamulis, 
klausinėjamas Pr. Razmino, pa-

f 

kuris kainuoja apie 500 dol-
Vaizdajuostės jau naudojamos 

Pedagoginiame Lituanistikos ins
titute. Prie galutinio visu vaizda
juosčių paruošimo dar yra už
baigiamųjų darby: galutinai sure
daguoti, įdėti užrašus ir kt Pla
nuojama juostas plačiau panau
doti neakivaizdiniame instituto 
skyriuje, siunčiant jas gyvenan
tiems tolimesniuose miestuose. 

Galėtų tomis lietuviškomis 
juostomis pasinaudoti organizaci
jos, mokyklos, jaunimo grupės, 
ypač studentai, nes universite
tuose yra reikiama aparatūra. 

Vaizdajuosčių gamyba — di
delis užmojis. Redagavimui rei
kia nuomoti didesnę aparatūrą. 
Iki šiol gaminamos vaizdajuostės 
kainavo maždaug po 500 dol. va
landa, o kai kurios ir daugiau. 

Gautoji iš Švietimo departa
mento parama jau išbaigta. Atei
na pagalbon kai kurios kitos ins
titucijos, pvz. Lietuviu istorijos 
draugija finansavo vieną vaizda
juostę. Dabar pats institutas pa
rūpina kiek lėšų užbaigti būtinas 
paskaitas, kad būty galima pa
naudoti neakivaizdiniam lituanis
tikos kursui. 

Gaminant vaizdajuostes buvo 
taip tvarkoma, kad viskas būtų 
galima patiems redaguoti ir dup-
Vikuoti ir plačiau lietuviškam 
švietimui panaudoti. 

Vaizdajuosčių panaudojimo ga
limybės padidės įvedus vadina-' ^ į 

« • • » • • • • » • • • • • • • « • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

The Violatkms of Human Rights in 
Soviet Occupied Lidiuama 

A report for 1979/80 
Thie report edited by 

DR. THOMAS REMKIKJLS 
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei-

kis. Siame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui. 

Išleido The Iithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50. 

Illinois gyv. dar prideda 06 e t valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ĄSĘS West 6Srd Street, 
Chicago, Iū. 60629 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

* * • * • • • * • • • * * • • * • • « • • • • • • • I t M M t t U M t t O T l t t t t t i m t f t f M t f ! • • ! • • • » 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TTK TAU VIENAI 

raVYNEI AUKOJAM 

Igtojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kuliu, Jr . — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Sali lauksi, Sapnas ir kitos dainos. Kaina |6.00 
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
gs ftešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 

gimė u* Ūtos. Diriguoja Stepas 
Kaina |5.00 

AUKURAS 

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
D R A u o 

Alfonsas Mn™««frs« — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistines mokyklos an-

Kaina $5.00 

A 8 
4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštele, persiuntimui. Illinois gyventojai 
moks 5% mokesčių. Uistkymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 paito išlaidoms. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47o-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAN1CA AVENUE Tel. YArda 7-1138-3* 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2424 W. S9th STREET Tel. REpubtte 7-1213 
11028 Southwest Highway, Ptlos Hills, Illinois Tel. 974-4410 

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

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

VASAITIS • BUTKUS 
144S SO. 50th AVF., CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003 
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, x Ses. Onutė Mikailaitė, at-
vykusi iš Putnam, Conn., daly
vauja IV-tojo Mokslo ir Kury- | 
bos simporumo teologinėje se
sijoje. Be to, j i penktadieni, 
šeštadienį ir sekmadienį, gruo
d o 4—5 d., Jaunimo centre 

\ skai tą paskaitas apie Šv. Raš

ot Mokslo 
e skaitęs 
ir susirū-
; pie a. a. 
ieško pa 
jo amži-

i to ksi kurktos išreiškimus ir 
juos komentuos. Kviečiami visi, 

: susidomėjusieji Šv. Raštu, atsi-
į lanksti 

y St. X»vier Oollege veda
mos GaAeBtiBgaaas Seserų vie
nuolijos 150 m. sukakti nuo 
savo įkūrimo oficialiai paminės 
šv. Pranciškaus Ksavero dieną, 
grud&o 3 . Daugiau kaip 100 

I seserų aptarnauja mokslo jstai- j 
Kufkas I g ą i r k v i e 5 i a dalyvauti moko- Į 

' mąjj personalą tą dieną kar tu j 
su seserim atšvęsti jų jubiliejų, j 
Viešai bus gruodžio 3 4 3 vai. 
p. p. S t . Xavier College, 3700 r 
Wets 103 S t , Oak Lawn, HL 

X " F . K. Lituanica", 1981 m„ 

X I>r. Juozas G»n5"<> 
ir kūrybos simpozmm 
įžangine paskaitą, da-; 
pinęs monografija 
prof - Juozą Brazaitį ir 
pildomos medžiagos iš 
ninku ar mokinių. J'-- buvo ap
sistojęs pas savo draugo Bro
niaus Kviklio šeimą. Pirmadie
nį rytą jis išvažiavo atgal i 
Bostoną. 

X Inž. Vytautas 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas, atvykęs \ ketvirtąjį 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumą, 
suradęs progą, aplankė "Drau
go" redakciją ir painformavo 
apie valdybos darbus, numaty
mus ir veiklą ateityje. Dabar I apžvalginis Lituanikos futbolo 
ruošiasi dideliems darbams kar- j klubo komandos (Soccer), po-
tu su PLB lietuvių dienoms į puliariai vadinamos Liths, metų 
Chicagoje. į apžvalga, pasiekė redakciją. . 

„ , _ ! Duodama daug nuotraukų iš 
X Vaclovas Momkus. Pašau- . . . . 7° . __3 .vi 

»**WT . l v a , n u komandų pasirodymo, iš 
lio Lietuviu dienose 1933 m . ! ; *_ 2 J " . ., . ' 

" * _~ _ . - ,.. komandų nuo didžiųjų iki ma-
įvykstančios IV Damų šventes ^ ^ JS^tariM^ 
komiteto pirmininkas, yra pasu ^ . & 
ruošės išsiųsti repertuaro gaidas .» _ .. f. . . . , . 

uvjoco B O l * > " P* išvardinti amžini nanaa, aukoto-
visiems t>as ii uzpjregistravu- I _ . — . 

™ y J i i jai, rėmėjai ir t. t. Leiaini sure- ! 
šiems chorams ir ta proga susi- , < ^ J o n a g Jv&^ y g ^ į 
dariusių grupių mokytojams. į - ^ ^ ^ ^ p i e ž ė Rįčar- ' 

X Dr. Juozas Makštutis su das Skirius, nuotraukas darė 
žmona Irena ir dr. Aldona Juo- • Algis StasiuJis, spausdino "Drau- ' 
revičienė buvo išvykę i Floridą i go" spaustuvė. Deidinys 12 psl.i 
pailsėti. J ie jau grįžo namo ir I su atskirais viršeliais, didelio 
pradėjo savo pareigas kabinete i formato. 
i r ligoninėje. Jie aplankė ir dr . į 
Jono Juozevičiaus uošvius, ne- į 
seniai Floridoje ai įgyvenusius į 
Vladę ir Bronių že nuaustus. 

X Prof. dr. MM* Kavaliūnai
t ė , Akrono universiteto dėstyto- , 
j a ir prancūzų kalbos pasikeiti-1 
mų tyrinėtoja, skputė paskaitą 
Mokslo ir kūrybos dmpoziume. į 
J i yra apsistojusi pas savo tetą. į 
T a proga ji paskambino j "Drau- i 
gą" ir redakcijai perdavė svei- į 
kinimus savo ir savo tėvų, gy-! 
venančių Clevelande. Jos tėvas ' 
Vacys Kavaliūnas yra "Dran-•; 
go" konkursinio romano laurea-, 

Prof. dr. Rimvydas Nimickas, ketvirtojo Mokslo 
medicinos skyriaus vadovai. 

r kūrybos simpoziumo 
Nuotr. P. Maletos 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

tas . 

X Tomas Venclova ir dr. A. 
Štromas buvo atvykę i Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą, aktyviai 
jame dalyvavo ir susipažino su 
kitais lietuvių mokslininksis. Bu
vo apsistoję pa- ' liekaną Mar-
quette Parke. 

PREMIJOS ĮTEIKIMO IR 

DRAMOS VAKARAS 

brangią dovaną. 
I. Kerelienė pasveikino laurea 

,tę Mokslo ir kūrybos simpoziu-
Literatūros ir dramos vaka- mo rengėjų vardu, 

ro globėja Irena Kerelienė pra- į Aktorė Nijolė Martinaitytė 
dėjo lapkričio 27 d. vakaro pro- j ^ nuoširdžiu įsijautimu pade-
gromą, pažymėdama, kad ta i j klamavo gerą pluoštą laureatės 
bus atgaiva po labiau įtemptų Į eilėraščių. ' 'Apsupk mane žo-
svarstybų paskaitose Mokslo ir j į^ų šilima". Jautriai skambėjo 
kūrybos simpoziume, Jaunimo j eilėraščio mintis. Laureatė ir 
centre. j deklamuotoja buvo apdovanotos 

C. Grincevičius perskaitė ju- Į gėlių puokštėmis. 
ry komisijos sprendimą, kad j Didelis meninis publikos su
siu metų literatūros premija pa- j dominimas buvo dramatinis in- I žmones, už jį gali gauti ir būti 

jų susirinkimą. 
Vajaus užbaigimas pradėtas pa

maldomis Sv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Sv. Mišias atnašavo 

j kun. A. Rutkauskas. Pamaldų 
metu giedojo solistė M. MaBtienė, 
vargonais grojo muz. A. Skridulis. 
Po pamaldų visi Cicero lietuviai 
rinkosi į parapijos salę, kurioje 
jau laukė kava ir užkandžiai. 

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirm. O. Zailskienė. Pasveikino 
gausiai susirinkusius ir paprašė 
minutės susikaupimu pagerbti am 
žinybėn iškeliavusius narius. I 
prezidiumą pakvietė Balfo c v. 
pirm. M. Rudienę, M. Mastienę I 
hr prof. K. Ėringi. Susirinkimui 
pravesti paprašė dr. Pr. Budinin-
ką ir sekretoriauti J. Paulėną. 

Dr. P. Budininkas pradėjo vesti 
i susirinkimą pateikdamas net 9 
punktų darbotvarkę. Prieš pa-

; kviesdamas tarti žodį Budininkas 
' pastebėjo, kad M. Rudienė jau yra 
j įvertinta už jos aktyvią veiklą ir 
į amerikiečių garsios organizacijos 
Rotary. Lietuvių Katalikių Mo-

| teru s-ga ją išrinko žymiausia lie-
į tuve moterimi. Balfo seimo metu 
I Detroii.: ji buvo apdovanota LŠST 
• Šaulių žvaigždės ordinu. 

Savo žodyje M. Rudienė padė
kojo visiems aukotojams, rinkė
jams, skyriaus valdybos nariams. 
Ypatingai sunkus ir pasiaukojan
tis darbas rinkėjų, kurie nuo du
rų iki durų beldžiasi prašydami 
aukos vargstančiam savo tautie
čiui pagelbėti. Jūsų darbas ir pasi
aukojimas šiam tikslui yra ne
įkainuojamos reikšmės. 

Sekančiu kalbėtoju buvo prof. 
K. Eringis. Jis pastebėjo, 'kad Bal
fo veikla ir darbai stipriai jaučia
mi okup. Lietuvoje, todėl okupan
tas ir pakalikai kaip įmanydami 
stengiasi apjuodinti šią šalpos or
ganizaciją. Yra atsitikimų, kad 
asmenys ar šeimos, gavusios 
siuntinius per Balfą, yra perse
kiojamos. 

Buvo ir paklausimų. Vienas pa
klausė, ar tikrai okup. Lietuva 
šiuo metu skęsta alkoholyje. Dr. 
Eringis atsakė, kad yra problema. 
Alkoholis visur ir plačiai naudo
jamas. Juo gali papirkti valdžios 

IŠ AR Tl IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

; Aošre-e I.iulevičiene skaito 
Į apie r35yf. Aloyzą Baroną. 

Nuotr. Z. Degučio 

X Pašto į t a iga Chicagoje 
X šiais metai? moksleiviu j praneša, kad atsilikusius ir nie-

ateitininkų kaiak-- e Dama \ kam rieatsiirntus dalykus iš var
vos stovyklavietėje . 39 kur- į žytynių išparduos gruodžio 8 d.. 
santai (22 
niūkų) iš šių 
Detroito, 10 iš Ori 2 B Ci- Į Aaaaea, Ttoom 400, 338 W. Har-
cero, 8 S CleveU- k), 6 B Torors-! rison St. 

skirta poetei K. Grigaitytei už 
jos knygą "Marių vėjui skam
bant" ir už visą jos kūrybą. 
Premijos mecenatas — lietuvių 
fondas, skyręs 2000 dol. Jury 
komisija buvo: St. Santvaras. 
P. Jurkus, L. Andriekus, N. 
Mazalaitė, V. Volertas. 

Č. Grincevičius pasveikino lau
reatę, priminė jos praeities kū-

paskaitą I rybą. Ypač populiarus pasiro-
i dė ios eilėraštis "Na tai kas", 

kuris K. Kavecko melodijomis 
tapo dairia. Gyvenimas būtų 
daug s»ku"desnis. jei nebūtų mu
zikos, poezijos, kuri yra nerū
dijąs auksas. Poezijos žodis 

. . , , . nemeluotas, todėl gražus ir 
! mergai 17 feer- antrad^nj, p r a d ^ . n t 10 vaLry-1 p o e z į j o s ^ . u ^ 
šių vietov-.ų: 11 Is to. Pa rdanmas bos PostOffice 1 ^ . « . ._ ' . . * * . 

t o ir po vieną iš OkHhomos ir 
Los Angeles. Jų amzhB nuo 13 
iki 17 metų. Darbas prasidėjo 
ketvirtadienį, iapk';^';<"' 26d. 

x A. a. Leonidą Girvibenė, 
į prieš kiek laiko mirusi ok. Lie-
| tuvojp, buvo palaidota Veliuono 
i je prie savo motinos, dukters ir 

x PedagogiTiio ' 'nynkfik^s anvkės kapų. Buvo klaidinga5 

instituto absolventij išleistuvėse į padodbta, kad ji gyveno pas 
šokiams gros "AMo" orkestrai. \ dukrą. Jš tikrųjų dukra ir anū-
kuriam vadovauja instituto stu- i kė žuvo prieš dešimt metų au-
dentas Darius Paka i t i s . | tomobilio nelaimėje. Chicagoje 

gyvena a. a. Leonidos vyras Kle-
nienaaa G'rvilas. 

tart i tik lūpos, kurios švarios 
ir širdis šventa. Dr. G. Balu-
kas, įteikdamas premiją, svei
kino Lietuvių fondo vardu. 

Laureatė K. Grigaitytė pri
minė, kad jau antrą kartą jai 
tenka atvykti į Chieagą premijos 

scenizavimas Vinco Krėves "Ra
ganiaus". Jonas Kelečius — Ra
ganius — Gugio vaidmeny buvo 
taip tikras, kad publika su di
deliu dėmesiu sekė, protarpiais 
nuoširdžiai kvatojo. J o drau-
das — Algimantas Dikinis — 
buvo isiiautes i savo — Kukio 
vaidmenį. Patyrusi aktorė Jū
ratė .lakstytė buvo pasakotoja. 
Nuoširdžiai savo vaidmenis at
liko Arnoldas Alekna (šv. Pet
ras) ;r Raimondas Korzonas 
(šv. Mikalojus). Velniukų vaid
meny: Audra Aleknaitė, Vilija 
Meilytė, Judi ta Urbaitė. Reži
sūra — J. Kelečiaus, apšvieti
mas ir muzika — Vandos Alek
nienės. • 

Pažymėtina, kad scenovaizdis 
buvo išradingai ir meniškai su
darytas aktoriai puikiai pasi
rengę. Publika skirstėsi su di
deliu pasigėrėjimu. Salė buvo 
pilnutėlė, reikėjo pristatomų kė
džių. Bilietai į visus Mokslo 

n o n 

X LAetuvižko<; m#tok>gijo«s dai
lės paroda viaaofnenė yra su
sidomėjusi ir lanko nakanka- X Marijonų bend^darbių 

kad i Chicagos apskrities valdyba ruo-mai gerai. Y ^ ' mu +ai, 
šioje parodoje daiyvs.ujj t ik, i a prieškalėdinį susitikimą 
moterys, įsigiliraisios j lietuvišką ; vaišes. Jos bus gruodžio 16 d. I 
mitologiją ir norinčios išreikštil "Dainos" restorane Marąuette I 
būtybes, kurios tikima buvo!l 'arke. Norintys dalyvauti ben-Į 
lietuvių tautos dievybės ar Dfe-; dradarbiai ir jų draugai prašomi i 

į nelaukiant pranešti pirm. A. į 
į Snarskienei telefonu 436-4273 į 
! arba vicepirm. P. Tamošiūnienei J 
telef. 656-0366 

atsiimti. Poetas savo kūryba j įr kūrybos simpoziumo parengi
mus, įskaitant ir banketą, visiš
kai išpirkti. J. Pr . 

CICERO BALFO SKYRIAUS 
AUKŲ VAJAUS 

UŽBAIGIMAS 

Lapkričio 22 d. Cicero Balfo 
skyrius 5v. Antano parapijos sa-

aukoto-

grožiu susilieti su skaity-
oju. Skatindama jausti ryšį su 

I sava tauta. Nepažindamas me-
! džio, iš kurio išaugės ir šakos 
> ant kurios sėdi, gali kristi į 
i svetimą krepšį. Literatūros pre-
I niiįos šventės paskatina papil-
; dvti kūrybos mylėtoji; eiles. 
i T>aurea.tė dėkojo visiems už taip lėje sušaukė savo narių 

t 

vo atstovai. 

• 

: 

i 

X Lietuvių Fondo FHk*^lmis 
Kredito KonprTatyvas moka 
aukštesnius procentus už indė
lius kaip bankai ar taupymo 
bendrovės. Krodito Kooperaty- r v s V l x r N f P A R O D X 
vas a tdarytas tr-čiadiemais mo C h ^ a n Q r i 1 9 9 2 ^ į m m 

12-6 v. v. LF patalpose v,kma- { ^ „ ^ FederaJinės 
dieniais nuo L0-1 v. Jaantao L ^ ^ , p r i t e r i m a 8 tem m 
c e , A r e - • * > • įgautas. 

X VAŽIUOJAMI } Stmnv! D f c J ( X S 1 j j g ^ A D V O K A T A S 

Hilla, FVaida, ir kitnr gruodžio! Patrauktas teisman T. Kerns, 
j 25 m., kuris, dėdamasis esąs 
j advokatas, ėmė ginti bylas, 

(sk.). Cbicagos teisme 

4 dieną. Marins K*)a 

7S7-1717. 

t**»f. Illinois universiteto fondo direktorius Robert R. Reed ir PLB valdybos bei 
Lituanistines katedros fondacijos pirmininkas Vytautas Kair.antas pasiraao 
lapkričio 20 d. mtartL Nuotr. P. Maletos 

niausiai — trūkstamų reikmenų. 
Be to, didelis gėrimas ir finansi
niai susilpnina žmones, nes vis
kas brangsta ir reikalauja dides
nių išlaidų. Alkoholizmas yra 
sunki problema okup. Lietuvoje 
ir jo pasėkos yra liūdnos, pakar
tojo prof. Ėringis. Kitas paklau
simas buvo, 'kad okup. Lietuvoje 
žmonės kelią dideles puotas. Iš 
kur jie tam reikalui sutelkia lė
šas? £ringis atsakė, kad ši infor
macija jau gal rr pasenusi, nes 
šiuo metu mažai kas išgali pana
šius balius surengti. Žinoma, juo
dojoje rinkoje, kuri ten beveik 
oficialiai klesti, galima visko gau
ti. Kas turi pinigų, gali ir tai pa
daryti. Ta pačia proga Ėringis 
priminė, kad susilaikytume nuo 
testamentinių palikimų okup. 
Lietuvoje esantiems giminėms. 
Jiems tflc trupinėlius išdalina, o 
visą kitą pasiima okupantas IT UŽ 
juos stiprina savo karo mašiną. 

Dr. Budininkas padarė prane
šimą ir iš Balfo seimo. Cicero 
skyrius 'buvo gana gausiai atsto
vaujamas. Apie šį .seimą jau pla
čiai buvo rašyta spaudoje, tai čia 
nebeminėsiu. 

Palietus šalpą Vasario 16 gim
nazijai, M. Rudienė pastebėjo, 
kad Balfas jau nuo pat pradžių, 
dar pirmininku esant kun. J. Kon
čiui, skyrė gimnazijai stambias 
sumas. Ir ta žemė, kurioje gim
nazija šiandien stovi, yra nu
pirkta Balfo pastangomis. Šiuo 
metu gimnazija gauna po 300 
dol. į mėnesi iš Balfo kasos. Be to, 
per Balfą eina ir kitų skiriamos 
aukos. Neseniai ji aplankė Vasa
rio 16 gimnaziją. Šios mokyklos 
kuratorijoje yra 12 asmenų. Bal
fas joje turi vieną balsą. Už pri
siunčiamas gimanzijai aukas pra
šoma išrašyti pakvitavimus, nes 
Balfui jie reikalingi išlaidų pa
teisinimus, bet kuratorija niekada 
nesiteikė jų atsiųsti. Išsikalbėjus 
su dabartiniu direktoriumi J. Ka
valiūnu, iš jo pusės buvo priža
dėta viską tvarkingai pravesti ir 
išrašyti pakvitavimus už gautas 
aukas. Pirmininkė pastebėjo, kad 
šioje gimnazijoje samdomas labai 
didelis mokytojų personalas: 52 

Angelė ir Romas Nelsai, 
gyv. Los Angeles, Calif., buvo 
išvykę į Japoniją ir Hong Kon
gą pasižiūrėti rytų kraštų gyve
nimo. Būdami Japonijoje jie 
aplankė t en esančius Nijolę ir 
Vaidevutį Draugelius. 

Frances Raila iš Amster
damo, N. Y., persikėlė nuolati
niam apsigyvenimui į Los An
geles, Calif., ir sustojo pas savo 
seserį Bernice R. Eastman. Nors 
abi seserys jau yra Amerikoje 
gimusios, bet abi kalba gerai 
lietuviškai ir domisi lietuvišku 
gyvenimu, prisidėdamos prie jo 
pagal savo išgales. 

— Kun. Stasys Kufcis tr is 
savaites praleido atostogas Los 
Angeles, aplankė savo pažįsta
mus, dalyvavo parapijos 40 me
tų sukaktyje ir lapkričio 19 d. 
išskrido į savo nuolatinę vietą 
— Montrealj, Kanadoje. 

— Edmundas ir Aušra Vilkai
čiai iš Chicagos galutinai persi
kėlė j Los Angeles, Calif., ir 
įsikūrė Marina Del Rey vieto
vėje. E . šilkaitis yra architek
t a s ir gavo darbą Hollywoodo 
filmų industrijoj. Kaip scenos 
projektuotojas, o A. šilkaitie-
nė pradėjo dirbti rehabilitacijos 
srityje. J i yra solistė i r Chica
goje jau žinoma. Tikimasi, kad 
savo gražiu balsu pasirodys 
greitai ir Los Angeles lietu
viams. 

— Aušra M. Zerr, JAV U S 
krašto valdvbos vicepirm. poli
tiniams reikalams. Amerikos 
Civilinių laisvių unijos (ACLU) 
centrui New Yorke pasiskundė 
dėl Teisingumo departamento 
specialių investigacijų. . įstaigos 

dol. Įdomumo dėlei Budininkas j neetiškos veiklos, teisman trau-
painformavo, kad surinktais duo-! k i a n t tariamus koloborantus su 
menimis lietuviai vien už siunti į n a c i a j s # A C L u sutiko niinimu 
nių muitą jau yra išleidę dau- į k i a u s i m u įrodomąją medžiagą 
giau, ikaip 52 milijonus dolerių. | pr iu^į 
Ar ši suma nepadėjo raudonajai 
Rusijos imperijai? 

O . Zailskienė pranešė, kad i 
šimtininkų eiles įsijungė pensi-

— MarianapoHo, Thompson, 
Conn., mokyklos direktorius, 
mokytojai, mokiniai ir draugai 
pasirašė prašymą Sv. Tėvui Jo
nui Pauliui Ė , kad pagreitintų 
Dievo tarno arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
bylą Mokyklos direktorius kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, prašė 
melstis ir darbuotis, kad tai bū
tų greičiau padaryta. Jis yra 
Marijonų viennuolijos atnaujin
tojas i r miręs 1927 m. sausic 
27 d. Butų didelis džiaugsmas, 
kad t a i įvyktų d a r 1982 m., kai 
sueis sukaktis nuo jo mirties — 
bus 55 metai. 

mokytojai maždaug 60-čiai mo
kinių. 2inoma dalis mokytojų 
dirba tik po kelias valandas į sa
vaitę ar panašiai, bet visteik ne
proporcingai daug. Be to, pastebė
jo M. Rudienė, gimnazija turė
jo ir turi perdaug neigiamos įta
kos iš okup. Lietuvos. Pirminin
kė nesileido į detales, bet pasakė, j 
jei reikalai pasitaisys, vėl viskas 
bus tvarkoje. Buvo klausimas, jei 
šiandieną gimnazija užsidarytų, 
kam atitektų jos turtas; pirmi 
ninkė atsakė, kad Vokietijos Lie
tuvių B-nei. Aukos gimnazijai 
reikalingos ir būtinos, bet ir vidi
nis jos susitvarkymas būtinas. 

Informuojant susirinkimą apie 
Balfo CV pajamas ir išlaidas ke
lerių metų laikotarpyje gavosi im
pozantiškos sumos. Balfo šalpa 
siekta okup. Lietuvą, Sibirą, Len
kiją, Vokietiją, Pietų Ameriką ir 
kartais JAV į vargą patekusius lie
tuvius. Vieno siuntinio sudary
mas ir pasiuntimas į Lietuvą ar 
Sibirą mažiausiai kainuoja 250 

ninkė Rimkienė. Ta proga pirm. į 
M .Rudienė jai prisegė Balfo ženk-; 
lėlį. Kadangi Rudžiai turėjo iš- * 
vykti nelaukdami galo, tai ir da
lis žmonių tuoj pasisalino. Esa
moji skyriaus valdyba buvo pap- ] 
rašyta dar vieneriems metams pa 
silikti savo pareigose. Jiems suti
kus ir revizijos komisija pasiliko 
ta pati. Cicero Balfo valdybą šiuo 
metu sudaro: O. Zailskienė, dr. 
P. Budininkas, J. Paulėnas, R. Me-
mėnienė, dr. B. Motušienė, L. Du-
bauskienė ir Pr. Zailskas. Revi
zijos komisijoje: A. Didžiulis, 
A. Tauginas ir Vac. Leščinskas. 

Susirinkimas užbaigtas Tautos 
himnu. 

Ap. Skopas 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. &—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

imiiuitiiiinuimmiiiiiuMiiiiiiiimiitiiit 

Advokatas JONAS GIBAITI! 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

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

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
•> o - ~ g ~ 
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| DR. ANTANAS KUČAS 

1 ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
| MATULEVIČIUS 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 
I įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi 

§ Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 
5 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę i r vienuo-
S lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą krikš-
e čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla y ra prie pabaigos 
5 Vatikane. Reik tik susipaiinti su jo gyvenimu i r prašyti 
1 ST. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 
i Veikalas y r a 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
S Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti : 

| DRAUGAS, kS& W. 6Srd SU Chicago, IL 60699 
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/J y 
A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P . Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West SSrd Street 

Chicago, m . 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 et valstijos mokesčiu. 




