
-

1* RAUGAS 
THE I-rri-IUAtMIAJM WORLD-WIDE T3/VILV 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60699 

TELEFONAS (312) 585-9500 

VoL LXXV Kaina 25 c ANTRADIENIS — TUESDAL, GRUODIS — DECEMBER 1, 1981 
Nr. 279 

LKB KRONIKA NR. 48 

Įgaliotinio pamokslai 
atstovams 

(Tęsinys) 
Šiuo rastu dar kartą pareiškia

me, kad Lietuvos kunigai ir ti
kintieji niekada negali sutikti su 
tais reikalavimais, kurie priešta
rauja Bažnyčios hierarchinei 
santvarkai ir jos teisės kano
nams. Mes norime atkreipti dė
mesį į negerovę, kuri, laiku nepa
šalinta, gali atvesti Bažnyčią į 
konfliktą su valstybe, o tai abiems 
šalims nepageidautina ir nerei
kalinga. 

Vilniaus Arkivyskupijos 
Kunigų Taryba: 

Mykolas Petravičius, Algiman
tas Keina, Kazimieras Žemėnas, 
Alfonsas Petronis, Donatas Va-
liukonis, Jonas Vaitonis, Jonas 
Lauriūnas, Marijonas Savickas, 
Ričardas Černiauskas. 

Kauno Arkivyskupijos 
Kunigu Taryba: 

Jonas Babonas, Mykolas Buo-
žius, Gustavas Gudanavičius, 
Vytautas Pesliakas, Alfonsas Sva
rinskas, Eugenijus Bartulis, Kęs
tutis Daknevičius, Leonas Kali
nauskas, Edvardas Semaška, 
Lionginas Vaičiulionis. 

Panevėžio Vyskupijos 
Kunigy Taryba: 

Petras Adomonis, Petras Bal
tuška, Petras Budriūnas, Sta

nislovas Krumpliauskas, Juozas 
Šumskis, Bronius Antanaitis, An
tanas Balaišis, Juozas Janulis, Jo
nas Pranevičius, Leopoldas Prat-
kelis. 

Telšių Vyskupijos 
Kunigu Taryba: 

Julius Budrikis, Jonas iKaunec-
kas, Adomas Milerius, Adolfas 
Pudžemis, Vincentas Senkus, 
Vincentas Vėlavičius, Jonas Ged
vilas, Alfonsas Lukoševičius, Ta
das Poška, Petras Puzaras, An 
tanas Šeškevičius. 

Vilkaviškio Vyskupijos 
Kunigų Taryba: 

Sigitas Tamkevičius, Andrius 
Gustaitis, Juozas Žemaitis, Kos
tas Ambrasas (nepasirašė), Juo
zas Adomaitis, Jonas Maskvytis, 
Albinas Deltuva, Pranas Račiū
nas, Petras Dumbliauskas, Anta
nas Gražulis. 

Kaišiadorių Vyskupijos 
Kunigu Taryba: 

Jonas Mintaučkis, Jonas Jonys, 
Juozas Matulaitis, Ignacas Milą 
sius, Mykolas Balnis, Marijonas 
Petkevičius, Jonas Pilka, Stanis
lovas Kiškis, Alfonsas Ažubalis, 
Bronius Bulika. 

1981 m. gegužės 3 d. 
šv. Kryžiaus atradimo šventė. 

(Pabaiga) 
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Paul Nitze, JAV-bių delegacijos branduolinių ginklų apribojimo derybose 
pirmininkas, atvykęs į Ženevą, atsako į korespondentų klausimus. 

Rusų propagandos 
veikla Italijoje 

Surengė ok. Lietuvos kultūros parodą 

IZRAELIO SPAUDA 
APIE ARABŲ JĖGAS 

Arabai turi ginklų, trūksta vienybes 
Tel Avivas. — Izraelio vakari

nis laikraštis "Yediot Ahrono", 
cituodamas Londono strateginio 
instituto statistiką, praneša apie 
arabu valstybių karines jėgas. 
Arabu 19 valstybių savo regulia
riose armijose turi 1,215,900 vy
ru, neskaitant Egipto, kurio ka
riuomenėje yra pusė milijono. Su 
Egiptu arabų valstybių regulia
riose kariuomenėse būtų 1,7 mil. 
vyrų, kada Izraelio reguliarioji 
kariuomenė teturi 170,000. 

Arabu karo aviacijose yra 2443 
ro lėktuvų, o Egiptas turi 680 ka
ro lėktuvų. Visi arabai galėtu su
daryti 3078 lėktuvų karinę avia
ciją, kada Izraelis turi 580 kovos 
lėktuvų. Dar didesnis skirtumas 
tankų ir šarvuočių jėgose. Arabai, 
įskaitant Egipto turimus 2100 
tankų, turi 15,634 tankus, o Iz
raelis turi 3300 tankus. Arabų 
šalyse, iškaitant Egiptą, yra 
11,127 artilerijos pabūklų, Izraelis 
turi jų 2078. 

"Dar didesnis skirtumas yra val
domų žemių srityje. Arabai išsi
plėtę 14,513,000 kvadratinių kilo
metrų plote. Izraelis su okupuo
tomis žemėmis teturi 30,000 kv. 
kilometrų. Prieš šešių dienų karą 
Izraelio teritorija buvo 21,000 kv. 
km. 

Laikraštis baigia straipsnį nu
sistebėdamas, kaip arabai, turė
dami tokią didelę ginklų persvar-
rą, negali pradėti "šventojo ka
ro" prieš Izraelį ir vis dar perka 
naujų ginklų. Laikraštis mano, 
kad intensyvus arabų gmklavi-
masis reiškia, kad* jie planuoja 
kariauti ne prieš Izraelį, bet vieni 
prieš kitus. Arabų nevieningumas 

yra pasauliui žinomas. Praėjusią 
savaitę Maroke teko atidėti aTabų 
valstybių galvų konferenciją, nes 
penkios valstybės protestavo prieš 
Saudi Arabijos siūlomą taikos su 
Izraeliu planą. Anksčiau dėl tos 
priežasties Arabų Lyga išmetė 
Egiptą iš savo narių eilių. Dabar 
radikaliųjų arabų vyriausybių 
pyktis nukreiptas prieš Saudi 
Arabiją. 

Iranas paskelbė 
didelę pergalę 

Teheranas. — Irano radijas 
skelbia apie didelius mūšius piet
vakarių Irane, kur buvo išvaduo
ti iš Irako okupacijos 73 kaimai. 
Kovose sutriuškinta visa Irako di
vizija, kurios 1,000 karių žuvo, 
1,300 pateko nelaisvėn. Tai bu
vusi didžiausia šio 14 mėnesių ka
ro pergalė. Keliose vietose iranie
čiai pasiekę Irako sieną. 

Irako žinių agentūra paskelbė 
apie Irano ofenzyvą, tačiau ji bu
vusi atmušta, sustabdyta ir prie
šui padaryta sunkių nuostolių. 

Afganų kalinys 
Pesawaras. — Pakistane afga

nų laisvės kovotojai paskelbė, kad 
afganų suimtas sovietų valdinin
kas okupuotame Afganistane E. 
Okrimjuk parašė Sovietų prezi
dentui Brežnevui laišką, prašy
damas gelbėti jį iš afganų ran
kų. Okrimjukas buvo sugautas 
Kabule rugsėjo mėn. Afganai rei
kalauja už jo paleidimą 50 afga
nų, laikomų komunistų kalėji
muose 

Roma. — Italijos ir Sovietų Są
jungos draugystės draugijos ini
ciatyva Macareta mieste, Mar-
che regione, centro Italijoje, bu
vo surengtos kultūrinės dienos, 
kurių rėmuose įvyko ir sovietų 
okupuotos Lietuvos kultūros pa
roda. Ta proga italų Liaudies są
jūdis Macaretoje paskelbė ir iš
platino pareiškimą, kuriame iš
keliama parodos apie Lietuvą aiš
kiai propagandinis pobūdis. Lie
tuviškoji kultūra, kuri yra viena 
reikšmingiausių krikščioniškųjų 
kultūrų Europoje, pažymima pa
reiškime, ir kuri ryškiai atspindi 
lietuvių tautos savitą veidą, yra 
taip pat viena iš labiausiai sovie
tų persekiojamų ir engiamų kul
tūrų. Vadinamoji "sovietinė kul
tūra", kuri šiandien pasisavina ti
kinčios lietuvių tautos religinių 
papročių vertybes, nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, kaip 
tik Lietuvoje brutaliai ir nuosek
liai vykdo tikėjimo persekiojimą. 
Italų Liaudies sąjūdis atkreipia 
Marche regiono valdžios ir Mace-
rata miesto savivaldybės dėmesį 
į tai, jog tikrasis tautų bendra
darbiavimas ir tikroji tautų drau
gystė negali ribotis vien tik ofi
cialiais santykiais, kurie aiškiai 

Nuskendo aktore 
Los Angeles. — Prie Santa Ca-

talina salos jūroje paskendo fil
mų aktorė Natalie Wood, 43 me
tų. Ji buvo išplaukusi gumine 
valtimi iš savo jūroje stovinčios 
jachtos- Los Angeles apskrities 
policija aiškina ar tai buvo nelai

mė, ar savižudybė. 

Didelis gaisras 
Lynn. — Massachussetts 90, 

000 gyventojų mieste netoli Bos
tono įvyko didelis gaisras, sude
ginęs 17 didelių pastatų, sužalo
jęs 5. Gaisrą gesino ugniagesiai iš 
45 kaimyninių vietovių. Išdegu
sią apylinkę patruliuoja kariuo
menė. Manoma, kad gaisrą sukė
lė padegėjai. Miesto valdyba pa
siūlė piniginę premiją už nusikal
tėlių sugavimą. 

remiasi ideologine propaganda. 
Italų sąjūdis savo pareiškime 
taip pat nurodo, jog Sovietų Są
jungos kultūros dienose Macera-
toje buvo plačiai dalinamos so
vietų ambasados Italijoje atspaus
dintos propagandinės brošiūros 
"Už taiką, už Tarptautinio įtem
pimo mažinimą ir prieš ginkla
vimosi varžybas". Ši skambi ant
raštė, pažymi pareiškime italų są
jūdis, aiškiai prieštarauja pla
čiai žinomam faktui, jog Sovietų 
Sąjunga yra dislokavusi šimtus 
branduolinių raketų, nukreiptų 
prieš Vakarų Europą, galbūt ir 
prieš Italijos miestus. 

Sprogimas Sirijoj 
Damaskas- — Sirijoje sprogo 

galinga, automobilyje paslėpta, 
bomba. Miesto centre sprogimas 
užmušė 64 žmones, 135 sužeidė. 
Telefoniniai pranešimai sako, 
kad bombą padėjo organizacija, 
siekianti išvaduoti Libaną iš sve
timųjų. Beirute PLO atstovai pa
reiškė, kad ta organizacija yra 
Izraelio agentų veiklos prie
danga. 

Allcno reakcija 
Washmgtonas. — Prezidento 

nacionalinio saugumo patarėjas 
Richard Allen paskelbė sekmadie
nį, kad jis išeina laikinai iš savo 
pareigų (leave of absence), kol 
bus baigti teisingumo įstaigų ty
rinėjimai apie jam metamus kal
tinimus. Allen atsakinėjo NBC 
televizijoje į korespondentų klau
simus ir priekaištavo spaudai, ku
ri išpūtė visą nesusipratimą. 

N. Zelandijoj teks 
pakartoti rinkimus 

Wellingtonas. — Parlamento 
rinkimai Naujoje Zelandijoje ne
davė aiškaus laimėjimo. Panaši 
padėtis ten buvo prieš 60 metų. 
Valdančioji konservatyvi tautinė 
partija laimėjo parlamente 46 
vietas, o opozicijos darbiečiai ga
vo 44 vietas. Jėgos pusiausvyrą 
turės nauja socialinio kredito 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Šiandien prezidentas Reaga-
nas posėdžiaus su darbo unijų fe
deracijos AFL — CIO vadais. 

— Amsterdame mirė pasauli
nio masto šachmatininkas dr. 
Max Euwe, buvęs 1935 — 1937 
pasaulio čempionas ir buvęs 1970 
— 1978 šachmatų tarptautinės 
federacijos pirmininkas. Jis buvo 
80 metų amžiaus. 

— Padėkos dieną iš ligoninės 
išėjo Rose Kennedy, 91 metų, po 
dviejų dienų širdies tyrimų. 

— Sovietų valdžios ištremtas 
akademikas Sacharovas toliau tę
sia bado streiką, kol valdžia duos 
išvažiavimo vizą jo marčiai. 

— Vakarų Vokietijos parla
mento gynybos komitetas vėl pa
siūlė sumažinti lėšas gynybai. 

— Hondūro prezidento rinki
muose dvi svarbiausios partijos 
skelbia laimėjusios. Tai pirmi rin
kimai po 18 karinės diktatūros 
metų. Balsavimo būstines saugo
jo kariuomenės sargybos. 

— Slaptosios tarnybos direkto
rius Stuart Knight, pasitraukda
mas iš pareigų pasakė, kad tar
nybos darbai pasunkėjo, nes te
roristai gali greičiau judėti po vi
są Ameriką, be to, nepadeda ir 
suvaržymai FBI ir kitoms agen
tūroms. 

— Japonijos premjeras Suzuki 
paskelbė, kad šią savaitę bus pa
keista vyriausybė, tačiau jos po
litika liks nepasikeitusi. 

— Siaurės jūroje audros pri
vertė dviejų laivų įgulas palikti 
savo laivus: vokiečių ir britų. Vie
ną įgulą išgelbėjo Olandijos, kitą 
— belgų helikopteriai 

— Norvegijos žvalgybos įstai
ga rekomendavo teisingumo mi
nisterijai ištremti tris sovietų 
diplomatus: karinį atašė, pirmaii 
ambasados sekretorių ir vieną 
prekybos atstovą. Jie visi esą KGB 
tarnautojai. 

— Šiaurinėje Airijoje sprogusi 
bomba užmušė vieną policinin
ką ir tris sužeidė, vieną — sun
kiai. 

— Bombos sprogimas Puerto 
Ricoj buvo sustabdęs sostinės San 
Juano elektros stoties veikimą. 

— Turkijoje buvo suimti dar 
25 įtariami kairieji teroristai, pas 
kuriuos rasta ginklų ir sprogme
nų. 

— Salvadoro civiliniame kare 
praėjusį savaitgalį žuvo 32 ko
munistų sukilėliai. 

— Japonijoje apie 4,000 stu
dentų demonstravo prie Tokijo 
aerodromo, protestuodami prieš 
naujo pakilimo tako statybą. 

— Nikaragva ištrėmė tris ame
rikiečius, vieną jų marinų sargy
binį JAV ambasadoie. Jie kalti
nami vagystėmis ir užpuolimais. 

— Turkijoje teismas nubaudė 
14 metų kalėjimo bausme 89 poli
cijos ir kalėiimo tarnautojus, kal
tintus kaliniu kankinimu. 

— Ukrainiečių kilmės vaikai 
Toronte, Kanadoje nuo šių metų 
galės mokytis katekizmo sava kal
ba. Toronto rytų apeigų ukrai
niečių katalikų vyskupijai pri
klauso apie aštuonesdešimt tūks
tančių tikinčiųjų. 

PRASIDEDA ATOMO 
GINKLŲ DERYBOS 

Popiežius ragina sustabdyti lenktynes 
Ženeva. — Vakar Šveicarijoje, raketas, skaičių, 

prasidėjo Amerikos — Sovietų j Derybų pradžios proga popie-
Sąjungos derybos dėl strateginių' žius Jonas Paulius II-sis pasiuntė 
ginklų apribojimo. Tai bus jau asmeninius laiškus prezidentui 
antras didžiųjų galybių bandymas Reaganui ir sovietų prezidentui 
sumažinti atominių ginklų grės- Brežnevui, ragindamas juos gera 
mę.^ Sovietų agentūra "Tass" valia pasinaudoti šia proga už-
pneš derybų pradžią vėl išreiškė baigti žmonijai gresiantį bran-
abejonę, ar Amerikos vyriausybė duolinio karo pavojų. Popiežius 
tikrai siekia sumažinti branduo- primena, kad milijonai pasaulio 
linių ginklų skaičių Europoje, žmonių tikisi sėkmingo derybų 
VVashingtonas norįs tik pakeisti užbaigimo. 
dabar Europoje esančią ginklų I Nusiginklavimo dervbų išvaka-
pusiausvyrą savo naudai. ! rėse kalbas šiuo klausimu pasakė 

Pirmieji pasitarimai dėl atomi-; prezidentas Reaganas (lapkričio 
nių ginklų lenktynių sustabdymo; 18) ir sovietų Brežnevas. Komen-
prasidėjo 1960-tojo dešimtmečio i ta toriai pripažįsta, kad derybos 
pabaigoje. Tos derybos, vadina- j sieks ir propagandinių laimėjimų, 
mos SALT (Strategic Arms Limi-.. Sovietai, plėsdami savo "taikos 
tation Treaty) davė laikinų lai- j kampaniją", kovoja dėl europie-
mėjimų, tačiau pirmoji sutartis |čįŲ opinijos pritarimo. Maskva 
jau pasibaigė. Ji buvo apribojusi į reikalauja, kad Amerika nedidin-
kai kurių ginklų rūšių statybą, j tų savo raketų skaičiaus Europo-
Antrbsios SALT sutarties nepa- j j e j r Europos gyventojų masės lin-
tvirtino JAV senatas. 

Derybose amerikiečių delegaci
jai vadovauja Paul Nitze, 74 me 

kusios tam reikalavimui pritarti, 
nes europiečiai supranta, kad ato
minis karas Europoje būtų "pas

tų diplomatas, ankstyvesnių de-! kutinis" 
rybų dalyvis, buvęs karo laivyno Šeštadienį didelės demonstraci-
sekretorius-Sovietų delegacijos pir-1 i o s u ž ^ ą įvyk0 Florencijoje, 
mininkas yra Yuly Kvicinski, 45, kur 15 traukinių ir 50 autobusų 
metų amžiaus. Jis yra sovietų am- j suvežė demonstrantus iš visos 
basados Bonoje, Vakarų Vokieti- T talj,os. Komunistų partijos veikė
joje, pirmasis patarėjas. įgį ̂ ^ §ją protesto demon-

Nors derybos dėl strateginių straciią, pasmerkė ne tik Nato 
ginklų vyksta tarp didžiųjų galy- a t o r n j n ; u s ginklus, bet ir Varšu-
bių — Amerikos ir Sovietų Sąj^-- ' v o s vg^t0 raketas. Panašios, 
gos, jomis vis daugiau domisi Eu-' kjek mažesnės demonstracijos, 
ropos valstybės. Manoma, kad j ^ r k o po r t u g a l i j0 j e , Sardinijoje 
derybos bus labai ilgos ir sunkios. ! j r kitur. 
Teks atskirai aptarti daugybę j 
įvairių raketų rūšių, jų užtaisų' 
stiprumą, lėktuvų ir karo laivų, 
kurie gali šaudyti branduolines 

Gerulaitis laimėjo 
Johannesburgas. — Vitas Ge

rulaitis laimėjo Pietų Afrikos lau
ko teniso atvirą turnyrą ir gavo 
35,500 dol. Teisėiai jį nubaudė 
425 dol. bauda už negražių žo
džių vartojimą. K Pietų Afrikos 
Gerulaitis išskrido į Barcelonos, 
Ispanijos teniso turnyrą. 

partija, turinti dvi vietas. Spau
da pranašauja, kad vyriausybė 
bus nepastovi ir teks organizuoti 
naujus rinkimus. 

Izraelio ministeriai 
lanko Washingtona. 
Washingtonas. — Izraelio gy

nybos ministeris Sharon atvyko 
Amerikon. Šeštadienį čia lankėsi 
užsienio reikalų ministeris Sha-
mir. Izraelio vyriausybė atidėjo 
sprendimą dėl Sinajaus taikos 
kariuomenės sudėties. Galimas 
daiktas, bus priimti ir Europos 
valstybių daliniai. 

Gynybos ministeris Sharonas 
derėsis dėl strateginio bendra
darbiavimo tarp JAV ir Izraelio 
planų. 

Libija 

Streikas ok. Lietuvoj 
Gruodžio 1 d. yra skelbiamas 

pusės valandos streikas Lietuvo
je, Latvijoj ir Estijoj, sekant kai
myninės Lenkijos pavyzdžiu. 

Šiomis dienomis Taline yra pla
tinami lapeliai, raginant darbi
ninkus streikuoti tą dieną 10 vai. 
ryto Taline, Rygoj ir Vilniuje. 
Šiuo žygiu dalyviai okupuotose 
sąlygose žada išreikšti protestą 
prieš sovietų agresiją Afganista
ne ir prieš nepageidaujamą so
vietų kišimąsi į Lenkijos vidaus 
reikalus bei reikalauti, kad sovie
tų konstitucija ir vyriausybės pa
sirašyti tarptautiniai dokumentai 
būtų įgyvendinti. 

BATUNas, Pabaltiečių organi-
rrt*acirta l z a c iJ a P r i e Jun?*'™" Tautų, šia 
& j nepaprasta proga saukia demons-

Tripolis. — Libijos diktato- J traciją antradienį, gruodžio 1 d., 
rius pulk. Khadafi šeštadienį pa-; 12 vai. vidudienį skersai gatvės 
reiškė, kad Libija irgi sudarys ; n u o Jungtinių Tautų tarp 42 ir 43 
'"Greito reagavimo korpusą", ku-; gatvės (prie Isaiah sienos) 
ris įsikiš ten, kur Amerika ban
dys plėsti savo "imperializmą". 
Libija, jei reikės, pasiųs savo ka
riuomenę į Persų įlanką ir padės 
arabams gintis nuo Amerikos, 
pasakė Khadafi. 

Šia proga žadama pasmerkti ir 
Vakarų Vokietijos valdžios uždė
tą namų areštą paskiriems pabal-
tiečiams bei afganams Bonno-
fe. Vakarų Vokietijos valdžia tai 
padarė norėdama išvengti ne
malonių demonstracijų prieš be
sisvečiuojantį Leonidą Brežnevą. 

New Yorko apylinkės lietuviai 
yra raginami tą dieną gausiai so
lidarizuotis su persekiojamais 
broliais ir seserimis okupuotoje 
Lietuvoje. 

Sakoma, kad streikai bus tę
siami kiekvieno mėnesio pirmą 
darbo dieną. 

Sovietų Sąjungos delegacijai 2ene- ] 
vos atominių ginklų derybose vado
vauja YuH Kvicinski. sovietų abasa-

KALENDORIUS 
Gruodžio 1 d.: Eligijus, Natali

ja, Butigeidis, Giedrūnė. 
Gruodžio 2 d.: E važi jus, Bibija-

na, Svirgaila, Skirmantė. 
Saulė teka 6:57, leidžiasi 4-21. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera-

doriaus Vakarų Vokietijoje padėjėjas i tūra dieną 40 1., nakt į 30 1. 

» 
* 
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SVEIKATĄ 
NESIBGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO U G D Y M A S 

KELIAS | SVEIKATA, «15 SS. CaiiferoU Ave., CUcago, M. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
• • - - - - ' • i . . - - i • • i • • i • 

SLOGOS REIKALAI 
Susipažinkime su slogos lie

čiančiais faktais — tada iš
vengsime klaidingų elgesių ir 
dėl to sveikesni būsime. 

Mediciniškas r a g i n i m a s 

P irmas faktas 

Ar tikrai sukelia slogas at
šalimas? Vien atšalimas, be ki
tų neigiamumų neįtakoja 
sloga 8usergamumą bei slogos 
eigą. Atlikti bandymai su 
savanoriais, kurie buvo sal
domi norint atsakyti į virš mi
nėtą klausimą. Sakysim, vie
ni savanoriai buvo vėsinami 
nuogi prie 60F temperatūros 
keturias valandas. Taip pat ki
ti jų buvo šaldomi apsivilkę 
prie 10F temperatūros per dvi 
valandas. Tada jie buvo ap
krėsti šalčio virusais. Pasi
rodė, kad vienodai dažnai jie 
susirgdavo viršutinių kvė
pavimo takų liga — sloga. Jų 
ligos stiprumas buvo vieno
das, nežiūrint didesnio ir ma
žesnio atšalimo. Du atlikti ty
rimai kitu atveju patvirtino 
kas čia pasakyta. 

Antras faktas — 
kokia gal ima nuo 
s logos apsauga? 

Išrodo, kad v ienas ir 
vienintelis būdas apsisaugoti 
nuo slogos - tai visiškas žmo
gaus išskyrimas - izoliavimas, 
o gal ir tai neapsaugos nuo slo
gos. Tikrai, izoliavimas žmo
gaus yra veiklus būdas išven
gimui viršutinių kvėpavimo 
takų susirgimo. Bet vos tik 
žmogus sugrįš į normalų gy
venimą jis, greičiausiai su
sirgs net rimtesne slogos for-
ma, negu būdamas tarp 
žmonių ir normaliai savas pa
reigas atlikdamas. 

Nuo slogos apsaugos rei
kalu buvo tirta 1930 m. grupė 
norvegų. Šaltoje arktikos zo
noje buvo maža sala, izoliuota 
užšalusios jūros. Jokio susi
siekimo su likusiu pasauliu ne
buvo ten gyvenantiems žmo
nėms nuo spalio iki gegužės 
mėnesio. Kada gegužės mėne
sį ledai nutirpo ir pirmas lai
vas atplaukė, prasidėjo gausa 
susirgimų slogomis. Žmonės 
sunkiai sirgo ir liga plėtėsi 
greitai visoje saloje. Nuo spa
lio iki gegužės — tame laiko
tarpyje žmonės saloje nesirgo 
slogomis. 

Antras tyrimas nuo slogos 
apsaugos buvo atliktas su ang
lų ekspedicijos į Antarktiką 
dalyviais. Pradžioje slogas su
keliantis virusas (rhinovirus) 
buvo teikiamas savanoriams 
gyvenantiems Anglijoje. Slo
ga susirgo 37 proc. savano
rių. Kaulus laužė - negerai jau
tėsi jų 30%. Karščiavo jų 14% 
Susirgo bronchitu jų 5%. 

Tas pats kiekis slogos viru
so buvo suteiktas sveikiems 
anglams, kurie buvo izoliuoti 
Antarktikoje per aštuonis mė
nesius ir nebuvo slogomis sir
gę per tą laiką. Tada jų 75% 
susirgo sloga. Net 30% jų turė
jo bronchitą. Išeina, kad izo

liacija pajėgia žmones apsau
goti nuo slogos tik tada, kai ji 
yra visą laiką - neribotai užlai
koma. 

T r e č i a s f a k t a s — 
k i e k ž m o g a u s 
p s i c h o l o g i j a 

į t a k o j a s l o g o s 
s t iprumą? 

Žmogaus psichologinis sto
vis — jo nusiteikimai įtakoja 
slogos eigą bei jos stiprumą. 
Tuo reikalu buvo atlikti sekan
tieji tyrimai. Buvo tiriamos dvi 
grupės žmonių, žinant, kad tie 
žmonės yra jautrūs slogos viru
sams. 

Vienai grupei žmonių buvo 
pasakyta, kad jiems bus tei
kiami prieš s logos virusus vei
kiantieji vaistai. Taip pat tai 
grupei buvo pasakyta, kad ga
le tyrimo jiems bus įvesta 
guminis vamzdelis per jų no
sis į jų skrandžius (nasogas-
tric tube). Kitaip sakant, tie 
žmonės turėjo gauti gerą daly
ką — vaistus prieš slogą ir 
nemalonų dalyką • vamzdelį 
per nosį į skrandį. 

Kai tyrinėtojai išaiškino 
savanoriams, kaip ta guminė 
triūbelė bus per jų nosis įvesta 
į skrandį, pusė savanorių 
atsisakė dalyvauti tyrime. 
Kitai grupei buvo duodami 
vaistai ir nebuvo statomas 
vamzdelis per jų nosis į skran
džius. 

Galima būtų laukti, kad tie 
žmonės, kurie tikėjo į gerą 
veiklą prieš slogas vaistų, nes 
leidosi sau per jų nosis įsta
tomi vamzdelį į skrandį, turės 
mažiau slogos negerumų, ne
gu tie, kuriems nebuvo vamz
delis statomas. Bet pasirodė 
priešingas dalykas: tie, kurie 
turėjo progos pasirinkti prieš 
slogą vaistus ir turėti nema
lonumą - vamzdelį per nosį -
susirgo sunkiau slogomis. Tai
gi vien tikėjimas į vaistų veik
lą neapsaugoja žmogaus nuo 
slogos stiprumo. 

K e t v i r t a s f a k t a s — 
s l o g a gal i 
p a a š t r i n t i 
b r o n c h i t ą 

Iki neseno laiko nebuvo duo
menų, kad virusinis sloga 
susirgimas paaštrintų bron
chitą bei astmą. Californijos 
universitete atlikti tyrimai nu
švietė reikalą šioje srityje. 
Pasirodo, kad nuo astmos svei
ki žmonės gavę slogą gali 
susirgti į astmą panašiu ne
gerumu. 

Tiriant buvo susekta, kad kai 
normalūs - sveiki žmonės įal-
suoja erzinančius purškalus 
(irritant aerosols), jų bronchų 
gleivinė nesusitraukė — nepa
kenkė jų alsavimui. Priešingai 
atsitiko, kai tokių purškalų 
gaudavo astma sergantysis — 
jo bronchai susitraukė ir alsuo
ti tokiems buvo sunku. 

Panašiai į astmatikus rea
gavo į erzinančius purškalus 
tie žmonės, kurie tų purškalų 
gavo laike slogos. Tada tie 
sveiki žmonės reagavo į purš

kalus panašiai kaip astmati
kai. Taigi, ir neastmatikai 
susirgę sloga gali sunegaluoti 
kaip astmatikai. 

Kitas svarbus faktas — tai 
tabako rūkymas: rūkoriai ga
vę slogą dažniau suserga bron
chitu ir jiems tos ligos negeru
mai ilgiau užsitęsia. Tas 
faktas yra patvirtintas pramo
nės statistikose. Ten sužinota, 
kad rūkoriai susirgę slogą daž
niau gauna bronchitą. Taip 
pat sužinota, kad rūkoriai, gavę 
ir negavę bronchitą, daug dau
giau dienų serga už sloguojan
čius nerūkančiuosius. 

P e n k t a s faktas — 
v a s a r i n ė s s logos 

lengvesnės už 
žiemines 

Žiemos metu užsikrečiama 
sloga dėl Coronavirus viruso 
rūšies veiklos. Pavasariais ir 
rudens metu slogas sukelia ki
ta viruso rūšis - Rhinovirus. 
Šis sukelia ketvirtadalį visų 
sloga susirgimų . Tuo tar
pu žieminis virš minėtas vi
rusas sukelia tik 15% visų slo
ga sunegalavimų. 

Minėtas pavasarinis — ru
deninis virusas daug nuodug
niau ištirtas. Kiekvienas tuo 
virusu užsikrėtęs susilaukia 
slogos negalavimų. Susirgu-
šieji nestipriai bet ilgai sloguo
ja. Kartais visa grupė žmonių 
suserga šitokiu virusu apsi-
krėsdami. Suserga lygiai vai
kai kaip ir suaugusieji Tik 
suaugusieji lengvesne tos li
gos forma suserga, palyginus 
su vaikais. 

Žinoma, kad suaugusių sloga 
susirgimas nepadažnėja jiems 
dažniau kartu su vaikais bu-
vojant. Taigi, vienodai dažnai 
serga suaugusieji turį ar netu
rį vaikų. 

Š e š t a s faktas — 
pas isve ik in imas 

ir čiaudėjimas 
dažniaus ias v i r u s o 
aps ikrėt imo k e l i a s 

Nors nosis ir akių gleivinės 
labiausiai nukenčia sloguo
jant - pavasariniu bei rudeni
niu virusu apsikrėtęs — vienog 
juo apsikrečiama dažniau per 
čiaudėjimą ir kosėjimą. Juo 
neužsikrečiama šiaip iš oro. 

Daug dažniau minėtu vi
rusu užsikrečiama tada, kai vi
rusas patenka ant rankų. 
Tada visi tokias rankas palie-
čiantieji užsikrečia sloga. Yra 
gerai žinomas faktas, kad slo
ga sergantieji slogos virusus 
nešiojasi ant savo rankų. Yra 
galima užauginti slogos vi
rusus kultūroje paimtus nuo 
sloga sergančiųjų rankų. 

Kokiu kel iu 
užsikrečiama? 

Nosis krapštant ar akis tri
nant virusas išnešiojamas. 
Vaikai ir suaugusieji dažnai 
turi įproti krapštyti nosis ar 
trinti akis. Taigi, rudeninis — 
pavasarinis virusas (rhino
virus) randasi susirgusiojo no
syje ir akių gleivinėje. Jis plati
namas rankomis iš nosies ir 
akių pernešant kitiems žmo
nėms. 

Sept intas faktas — 
k a i kurie žmonės yra 

atsparus s logoms 

Kai kurie žmonės savo kūne, 
slogos atveju - nosyje turi ats
parumą teikiančių medžiagų 
(IGA) daugiau už kitus. Tokie 
nesuserga sloga. Kurie tokio 

Kultūringoje aplinkoje susipratę lietuviai be svaigalų — rū
kalų domisi sveikatos patarimais Sodybos pažmonyje: M. ir 
M. Vaišvilai, E. Liškevičienė, V. ir E. Točilauskai, E. Šida-
gienė, O: ir J. Damai. Nuotr. M. Nagio 

atsparumo turi mažiau - daž
niau sloguoja. Tas buvo įro
dyta tiriant Izraelio vaikus. 

Aštuntas faktas — 
močiutės vaistai, o n e 

aspir inas , ant ihistaminas 
bei „deconges tants" 

ger ina s logą 

T y r i m a i parodė, k a d 
aspirinas lengvina slogos 
simptomus, palyginti su Pla-
cebo (duonos piliule, žodžiu 
nieku). Bet kita aspirino pusė 
— ji yra neigiama, nes aspi
rinas didina virusų išskirimo 
gausumą su gleivėmis. Taigi, 
nė sakyti nereikia - tada geri
namas virusu apsikrėtimas. 

Antihis t aminai (chlor-
pheniramine) stat ist iškai 
geresnis prieš slogas negu nie
kas (placebp), bet jie sukelia 
mieguistumą. 

Sausinantieji gleivinę vais
tai (decongestants) daug kam 
atrodo, kad Veikia prieš slogą. 
Bet tai tik šubjektyvinė patir
tis. Joks moksliškas tyrimas 
tos patirties nepatvirtina. 

Taip ir 'prieiname prie 
geriausių prieš slogas vaistų — 
mūsų močiučių jau nuo seno 
vartotų: ramybė, poilsis, daug 
skysčių gėrimas: vištienos 
sriuba, įvairios arbatos (avie
čių su medumi, liepžiedžių -
ramunėlių...). Taip ir mes prisi
laikykime prie šio geriausio 
nuo slogos gydymo. 

V-
Išvada. Tapkime aklais ir 

kurčiais televizijos ir radijo 
skelbimamsį*esą būtinai šitas 
ar anas vaisias yra geriausias 
nuo slogos, asą jis panaikinąs 
visą tuziną Blogos simptomų. 
Tai medicinflkų prekybininkų 
minkštakošijms neriama da
bartinė baudftava. Lietuvis nė 
vienas netuAtų pirkti jų skel
biamų neva, vaistų. Tapkime 
sau žmonėmis ir nepasiduo
kime apgavikams mus mul
kinti. Stiprinkime savo kūną 
sveiku - mišrĮs maistu, geru ap
sivilkimu, sveiku oru ir gera 
nuotaika. Tada su močiutės 
vaistais mes geriausiai su slo
ga susidorosime. O jei kam na
gai niežtės vaistų pirktis — tik 
aspirinu pasitenkinkime. Sėk
mės! 

P a s i s k a i t y t i . M o d e r n 
Medicine, November 1981. 
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AIRIJA PRIEŠ 
9000 METŲ 
Airiai Europoje dabar tūks

tantį metų senesni ir gudresni, 
negu dar neseniai buvo many
ta. Jie jau prieš 9000 m. apgy
veno visą salą ir toje gilioje 
senovėje jau buvo kultūringes
ni kaip klajūnai hotentotai Pie
tų Afrikoje, su kuriais juos buvo 
palyginę archeologai. Prieš 
pastaruosius archeologinius 
kasinėjimus ir atradimus buvo 
manyta, kad pirmieji gyvento
jai Airijoje atsirado apie 6000 
metų prieš Kristų ir kaipo kla-
joklinė tauta klajoja tik salos 
pakraščiais, kur vilko vargin
gą gyvenimą. Dabar archeolo
gų nustatyta, kad airiai jau ak
mens amžiuje buvo gerai 
organizuoti medžiotojai ir ap
gyveno salos vidurį-

Tai paskelbė' dabar archeolo-; 
gas P. Woodmaniš Ulsterio mu
ziejaus, Belfasto, kuris vado
vavo kasinėjimams prie Mount 
Sandel, Airijos šiaurėje, netoli 
Colerainės miesto. Ten, statant 
naują gyvenvietę, buvo rasta 
priešistorinių gyvenvieč ių . 
Pašaukti iš Amsterdamo, Uls
terio, Cork, Londono, Belfasto ir 
C a m b r i d g e u n i v e r s i t e t ų 
mokslininkai nustatė naują 
šviesą į priešistorinę Airiją, 
pasiremdami archeologiniais 
atradimais ir kitose salos vie
tose. Darant kasinėjimus prie 
Mount Sandel buvo užeitas poli-
nių statinių vietos, ugniakurių 
vietos. Paaiškėjo, kad polių duo
bės buvo liekanos senovinių po
lių lūšnų, kurias pastatė me
džiotojai. Tos lūšnos buvo 6 
metrų diametro, statytos iš jau
nų medžių, viršūnėmis į vidų su
lenkus ir surištus. Buvo rasta 
daug ugniakurių vietų, kas ro-

* do, kad ta gyvenvietė buvo ilgai 
apgyventa. Prie vienos cent
rinės ugniavietės buvo rasta 
vartojimo reikmenų akmeni
nės šukės, kai kurios net rau
dona okra dažytos. Pelenuose 
rasta suanglėjusių gyvulių kau
lų, riešutų ir vario bei fosforo 
pėdsakų, kas rodo, kad tie ug
niakurai buvo ir maisto pa
ruošimui skirti. 

Tai leido nustatyti, kad prieš
istorinis airis maistui naudojo 
šernus, kiškius, žuvį ir paukš
čius - antis, balandžius, teter
vinus ir kurtinus. Kurtinas da
vė gerą nurodymą, kad Airija 
prieš 9000 metų turėjo būti 
apaugusi pušynais, nes kur
tinai veisiasi tik pušynuose. Kai 
prieš 4000 metų pušynai Airi-

Seka kultūrinę programą gerai nusiteikę Sodybos pažmo nyjo: Me^yg VahukčnaH. Vera Stakėnienė. 
Antanas Klei?a ir M Damiįonaitytė Nuotr M. Naffio 
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joje išnyko, nebeliko ten ir kur
tinų. Lašiša ir ungurys, sako 
moksl ininkai , rodo, kodėl 
Mount Sandel buvo parinkta 
gyvenvietei. Riešutų radiniai 
rodo, kad ta gyvenvietė buvo ap
gyventa ir rudenį. Žodžiu pėd
sakai rodo, kad mezolito perio
do medžiotojai gyveno ten per 
visus metus • jau 7000-6800 me
tus prieš Kr. Po Mount Sandel 
mezolito gyvenvietės buvo ati-
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prieš 9000 metų Airijoje gyveno 
sėslūs medžiotojai. 

T. 

Stiklely daugiau prigeria, 
kaip ežeruose. 

Priežodis 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2 -4159 

0R. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien l 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. E0MUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: ptrmad. ir ketv 14 ir 
7 9 antrad irpehkt 104 šeštad 10 3vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akru ligos 

3 9 0 7 West i 03 rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel 652 -1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE — 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto ik: 1 v p p 
Ofiso tel RE 71168: reiid. 239-2919 

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
-Vai pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ots. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASHAVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 
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3 9 2 5 W«*t 59th Street 
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uždaryta 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr.. trečiad. 
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v. vakaro 

Tet - 778-3400 
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Konkursams 

TINKA IR KITI BŪDAI 
Literatūrinio kūrinio ver

tinimas, — o čia įeitų gal ir 
trumpesnių knygų recenzijų 
rašymas, — nusileidžiant iŠ 
profesinio žargono į kasdie
ninę mirtingųjų kalbą, yra ta
pęs labai nedėkingas užsiėmi
mas. Galvosena Šiuo klausimu 
yra pasidalinusi į dvi dalis, tai 
arba atskyrimas literatūrosnuo 
gyvenimo, matant tik este
tines vertybes ir literatūrinį ly
gį, laikymasis senojo „ars gra-
tia artis", arba tikėjimas, kad 
literatūros paskirtis yra tau
tinis ir moralinis auklėjimas, 
charakterio formavimas. 

Tačiau pagalvojus, abi gal
vosenos yra pilnos vilkaduo
bių. Pirmoji, ezoteriško priėji
mo teorija, labai priklauso nuo 
vyraujančios mados, — ir ne 
tik Amerikoje! — Šiuo metu 
pasižymi žmogiškų silpnybių 
paradavimu, dažnai prista
tytu po estetinio nihilizmo 
skraiste, ir skaitosi tik tada 
pavykusią, kada ji yra pasi
juokimas iš paties žmogaus ir 
gyvenimo. Iš kitos pusės — se
nų meno formų toks užsispy
ręs palaikymas, eikvojant kū
rinių premijoms sunkiai 
surinktą centą, užgniaužia 
galimybę pasireikšti naujoms 
jėgoms ir išraiškos formoms, 
kurios eventualiai ateityje ga
lėtų būti mūsų pasididžiavimo 
šaltiniai 

Šitas pesimistiškas mintis 
sukelia man keletas susidūri
mų su literatūrinių kūrinių ver
tinimu iš labai arti. Nuomonė, 
kad jokiu būdu nepremijuo-
tinas veikalas, kuriame ap
rašomi per mažai giliomis idė
jomis gyveną lietuviški tipai, 
nežiūrint, kaip jie būtų gyveni
miškai tikri, dar ir šiandien ne
duoda man ramybės. Komi
sijose baiminamasi, ką galvos 
jaunimas, skaitydamas apie 
blogus žmones, kokią auk
lėjamą įtaką turės jam tokia 
knyga. Gal geriau rašykime, 
skaitykime ir mokyklėlėse kal
bėkime tik apie senų kuni
gaikščių žygdarbius, nes net 
dabartiniuose tautos herojuose 
pasiknisinėję galime surasti ne 
vieną neigiamą bruožą... 

Labai neseniai be galo gerus 
norus turinčios organizacijos 
irgi nutarė premijuoti tik „tei
giamą lietuvio tipą", lyg li
teratūra būtų kopijavimo pro
cesas. Kiek seniau vėl buvo 
skelbtas romano konkursas to
bulos lietuvės moters tema. 
Laimingas Dostojevskis, kad 
jam nebuvo pritaikyti visi ši
tie nuostatai. Dabar gi vėl 
spaudoje skelbiamas novelės 

konkursas „lietuviška tema", 
ką tai bereikštų. Interpretacijų 
galimybės čia neišmatuo
jamos, o premijos, be abejo, pri
klausys nuo jury komisijos 
„lietuviškumo" definicijos. 

Ką tik daugelį jautriai palie
tė keli „Živilės" dramos ko
mentarai; visi puola didelį 
savižudybių skaičių nijilis-
tinę nuotaiką, verksmingus 
personažus. Nė žodžio apie kal
bos ar temos lyriškumą, apie 
tai, ar pavyko autoriui perduo
ti mūsų mažos, galingų kai
mynų suspaustos tautelės ago
niją, mūsų jaunimo kryžkelės 
momentą, kada yra suvokia
ma, kad vien jaunatviška idė
ja ir idealizmas nėra pakanka
mi kosminiame konflikte ir 
kad tenka arba prisitaikyti ar
ba žūti. Kad supurtančiai grau
džiai buvo perduotas geogra
finiai ir istoriškai likimo 
nevykusiai įterptos tautos tra
giškas sąmoningumas! 

Visiškai aišku, kad eilinių 
savo leidinių neužpildysime 
stebinančios literatūrinės ver
tės kūriniais. Jie yra reikalin
ga kasdienybės puošmena, 
poilsinis atitrūkimas nuo var
ginančio darbo. Nors su hu
moru mums visada sunkiai se
kėsi, bet nepretenzingi linksmi 
apsakymėliai tikrai turėtų bū
ti daugiau puoselėjami mūsų 
perijodikoje. Nereikalautina iš 
jų didelės gilybės, nes Pulgiai 
gimsta irgi ne kiekvieną die
ną, be to, anoje geležinės už
dangos pusėje irgi labai jau 
griežtai nustatyta, iš ko gali
ma juoktis. O ir pasaulinėje 
spaudoje polinkis į humorą ar 
greičiau į sąmojingo greito 
atsikirtimo meną, irgi ne vi
sad būna veiksmingas mūsų 
šiaurietiškai rimčiai. 0 ir dia
logas šia iškeliama tema turė
tų būti tęsiamas, kad pajus
tume, kas. mūsų žmonių 
pageidaujama. 

NAUJOS TRADICIJOS IR PLĖŠIKAVIMAS 

Tačiau kada jau kalbame 
apie literatūrą, gal nustokime 
varžę rašytoją įvairiomis sąly
gomis ir moraliniais pagei
davimais, nes labai numušime 
ūpą jaunesnės kartos talen
tams. Neskirkime premijų tik 
labiausiai pakenčiamam iš ke
lių atsiųstų vidutinio lygio vei
kalų arba gal dėl to, kad at
pažįstame „nusipelniusį" 
autorių, gal tada geriau skel
kime premiją į kelias dalis. Su
galvokime kitus būdus pa
dėkoti tiems, kurie savo 
kukliais įnašais daro mūsų 
spaudą spalvingesne, bet li
teratūros konkursui grąžinki
me jo prideramą verte. 

R. K. Vidižūnienė 

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE 

1980 m. rudenį JAV statisti
kos biuras išleido brošiūrą 
„Rising Infant Mortality in 
USSR in the 1970 by Christo-
pher Davis and Murray Fesh-
bach". „Pravda" dėl tos brošiū
ros pareiškė, kad jos autoriai 
„buržuaziniai mokslininkai 
serga objektivizmu". Tai dėl to, 
kad jie panaudojo oficialiąją 
komunistinę statistiką ir 
pareiškė savo nuomonę apie jo 
realizmą ir laimėjimus Brežne
vo eroje. 

Mokslininkai teigia, kad 
septintame dešimtmetyje 
vaikų mirtingumas Sov. 
Sąjungoje prilygo Italijos ir 
Austrijos vaikų mirtingumui 
su tendencija mažėti. Po to įvy
ko katastrofa: pagal sovietinę 
statistiką, vaikų mirtingumas 
1970rl975 m. padidėjo trečda
liu. Nuo 1975 m. Sov. Sąjunga 
nustojo skelbti žinias apie 
vaikų mirtingumą. 

Pagal Murray Teshbachą 
vaikų mirtingumas Sov. 
Sąjungoje 1976 m. buvo 31.1 iš 
1000 gimusių. 1971 m. jis buvo 

Pavergtoje Lietuvoje nai
kinamos senos, o kuriamos 
naujos tradicijos. Senos tradi
cijos naikinamos, nes jos nesu
tinka su komunistiniais no
rais, s iekimais. Naujas 
tradicijas kuria komunistai, o 
kartais ir nekomunistai pasi
pelnymo tikslu. 

Vestuvėse 

Pavergtoje Lietuvoje išleista 
knyga „Šiauliai". Joje yra įdė
ta nuotrauka, kurioje parody
ta, kad per vestuves jaunave
džiai su palyda atsilanko prie 
bolševikų karių paminklo ir 
gal prie jo padeda gėlių. Po 
nuotrauka padėtas parašas — 
Kuriamos naujos tradicijos. 
Lietuvos laisvės laikais po su
tuoktuvių bažnyčioje jaunieji 
dažniausia nueidavo prie Die
vo Motinos altoriaus ar 
paminklo, kur jie trumpai pasi-

gumas Sov. Sąjungoje didėja 
visose amžiaus grupėse, viso
se respublikose, visose tautose. 

Tyrinėjimai nurodo tris 
mirtingumo padidėjimo 
priežastis Sov. Sąjungoje. Pir
moji priežastis — alkoholiz
mas, antroji — aplinkos 
apnuodijimas ir trečioji — 
nelaimės įvykiai. Automobilių 
Sov. Sąjungoje dešimt kartų 
mažiau negu JAV, o nelaimin
gų susisiekimo įvykių tiek pat 
kaip ir JAV. 

1981 m. rugsėjo 6 d. „Prav-
da" paskelbė kom. centro 
komiteto aukščiausios tarybos 
prezidiumo ir ministrų tary
bos nutarimą padidinti valsty
binę globą šeimoms, turin
čioms vaikų, ir pensininkams 
pensiją. Moteris, pagimdžiusi 
vaiką, atleidžiama nuo darbo 
vienerius metus ir jai mokama 
alga 50 rublių mėnesiui Toli
mųjų Rytų, Sibiro ir Šiaurės 
rajonuose ir 35 rubliai kitose 
Sov. Sąjungos srityse. Be to, 
pagimdžius antrą vaiką, išmo
kama 50 rublių piniginė 
pašalpa, pagimdžius trečią 
vaiką — 100 rublių pašalpa. 
Taip pat padidinama pensinin
kams pensija: maksimumą 
sudarys 75 rubliai mėnesiui, 
minimumą — 26 rubliai. Šis 
nutarimas palietė ir Afganis
tano įvykius. Nustojus globėjo 
— maitintojo, pašaukto kario, 
šeimai, turinčiai nedarbingą 
narį, išmokama pensija iki 38 
rublių mėnesiui. Už karį, žuvu
sį kovoje dėl socialinių ribų 
platinimo, pensija padidinama 
10 rub., negu darbininko ar 
tarnautojo pensija. Taigi už 
užmuštą kare maitintoją 
dešimt rublių daugiau pensi-
JOSaa* 

T. 

22.9 iš 1000. Feshvach pažy
mi, kad tie skaičiai mirtin
gumo pagal sovietinę statis
tiką. Sovietiniai demografai, 
laiko vaiko mirtį per savaitę po 
gimimo ne mirimu. Pagal JAV 
kriterijų vaikų mirtingumas 
iki vienerių metų amžiaus 1976 
m. Sov. Sąjungoje buvo 35.6 i i 
1000. JAV 1976 m. - 13-14 i i 
1000. 

Kokios priežastys to 
mirtingumo padidėjimo? M. 
Feshbach ir C. Davis vaikų 
mirtingumo padidėjimą aiški
na dėl moterų sveikatai kenks
mingo darbo, padidėjusio 
alkoholizmo ir abortų, 
pagaliau ir dėl pablogėjusio 
vaikų pieno. Padidėjęs vaikų 
mirtingumas aiškinamas ir 
kaip bendrai padidėjęs mirtin
gumas Sov. Sąjungoje 1975 m. 
Kai dar paskutinį kartą buvo 
paskelbti oficialūs duome-
nys,mirtingumas ten padidėjo 
penkių dešimties metų 
amžiaus grupės Žmonių 20%, 
keturiasdešimties metų 
amžiaus grupės — 30%. Vyrų 
daugiau, negu moterų. Mirtin-

melsdavo, prašydami palai
mos savo naujo gyvenimo ke
lyje, o kartais jaunoji prie 
Marijos kojų padėdavo gėlių 
puokštę. Tai buvo kilnus veiks
mas, nes Dievo Motina gali lai
minti jaunos šeimos žingsnius 
ir išprašyti iš Dievo tai šeimai 
malonių. 

Ką gi gali duoti jaunai šei
mai bolševikų karių pamink
las? Paminklas kariams, kurie 
pavergė mūsų tėvynę. Žino
ma, tokią tradiciją pradėjo to
kios poros, kurios tuokiasi be 
bažnyčios palaiminimo. O gal 
tai daro svetimtaučiai: rusai ir 
kiti slavai, kurių daug dabar 
gyvena pavergtoje Lietuvoje. 

Kitą tradiciją aprašo V. 
Ulčinskas „Švyturyje" (1981. 
Nr. 9, 26 psl.): „Prieš kelia sa
vaites buvau vestuvėse. Mu
zikantų trijulė nenurodinėjo 
dėti raudoną banknotą ar pa
našiai. Jie buvo patenkinti ar
ba tylėjo, kas kokį jiems bank
notą klojo. Bet čia buvo 
.naujovė'. Visose kitose ves
tuvėse apie stalą keliaudavo 
lėkštė, į kurią krisdavo ves
tuvininkų banknotai. Dabar 
keliavo šampano butelis su 
adata ir siūlu. .Aukotojai' tu
rėjo kiekvienas savo dedamą 
banknotą užverti ant to siūlo 
prie butelio. Tai irgi .išra
dimas' . i. , 

Nuo senų senovės Dzūkijoje 
vestuvėse grodavo muzikantai 
vestuves keliančio šeimininko 
samdomi. Jie iš svečių jokių 
pinigų neimdayo. Muzikantai 
nevadovavo vestuvėm, o tik 
kur reikia grodavo. Tada gy
vavę vestuvių papročiai su sa
vo dainomis, . šokiais, žai
dimais, įvairiais juokais... O 
dabar atvyksta, nematyti, ne
pažįstami muzikantai pas ta

vo giminę ir ima visą iniciaty
vą vadovauti vestuvėms pagal 
savo ' komandą. Ir pasijunti 
vestuvėse lyg darželinukas, 
nes muzikantai nurodo, kada 
taurelę pakelti. Atrodo, jog 
muzikantai šias vestuves ke
lia. Visi svečiai visą laiką turi 
būti priklausomi nuo muzi
kantų, savo iniciatyvos nėra 
kaip reikšti. Tokie .muzikan
tai' baigia išstumti mūsų 
vestuvinius papročius su savo 
repertuarais'. Įdomu, kas mu
zikantams tokius papročius 
padiktavo: ar tik neperdidelis 
gobšumas? Kažkokie band-
muzikantai senovinius papro
čius išstumia". 

Išnaudojimas 

Kitose vestuvėse muzikan
tai reikalavo, kad į jų lėkštę 
vestuvininkai mestų tik rau
donus banknotus. Tas ves
tuves aprašė kažkoks Jurevi
čius. 

Į tokių tradicijų įvedimą, kad 
vestuvėse muzikantai iš vestu
vininkų išreikalauja sau mo
kestį, atsiliepė finansų minis
tras Sikorskis, žadėdamas 
tokiems muzikantams už su
rinktus per vestuves pinigus 
uždėti valstybinius mokes
čius. O kas grąžins vestu-
vininkmas iš jų atimtus pini
gus? 

Finansų ministras tame pat 
žurnale rašo: „Pranešame, kad 
muzikantai, grojantys pagal 
piliečių užsakymus vestuvėse, 
vardynose, laidotuvėse ir ki
tais atvejais, apmokestinami 
gyventojų pajamų mokesčiu už 
gaunamas iš užsakytojo paja
mas pagal TSRS aukščiausios 
tarybos prezidiumo 1943 m. ba
landžio 30 d. įsako ,Dėl gy

ventojų pajamų mokesčio' 19-ą 
straipsnį, t.y. tais pačiais pa
grindais, kaip ir piliečiai, 
turintys pajamų iš patalpų, 
vestuvinių rūbų ir kitokio tur
to išnuomojimo, švelniaplau-
kių žvėrelio auginimo ir t.t.". 

Apmokestina rajonų bei 
miestų finansų skyriai, rem
damiesi muzikantų pateik
toms dekleracijomis apie gau
tas už grojimą uždarbio sumas, 
jų pajamų tyrimo aktais, 
užsakytojų ir kitų asmenų ap
klausinio duomenimis. Kas
met apskaičiuojamam mokes
čiui sumokėti įteikiamas 
nustatytos formos mokestinis 
pranešimas. 

Ok. Lietuvos finansų minis
terija 1980 m. lapkričio mėne
sio rašte nurodo visiems res
publikos finansų skyriams 
apmokestinti gyventojų pa
jamų mokesčiu nurodytąja 
tvarka muzikantus (savi
veiklinių kapelų narius, akor
deonistus ir kat.), turinčius tie
siogiai iš gyventojų pajamų už 
grojimą vestuvėse, vardynose, 
laidotuvėse ar kitais atvejais. 

„J. Jurevičiaus straipsnyje 
nenurodyti muzikantai, turėję 
daug pajamų už grojimą ves
tuvėse, taip pat tokių vestuvių 
vieta. Todėl neturime galimy
bės šiuo konkrečiu atveju 
patikrinti minimų muzikantų 
apmokestinimo bei teisin
gumo. Finansų ministras R. 
Sikorskis". 

Mokesčiai už 
triušius 

Kalbant apie minimas ves
tuves ir jų plėšikiškus muzi
kantus, nepasakyta, kokios 
tautybės buvo tie muzikantai. 

JAV LB tarybos sesijoje Bostone. Iš kairės: kun. 
A. Kontautas, inž. A. Kuolas, pravedęs banketo 
programą, kongresmanas Brian Donnelly, ku

riam įteiktas specialus žymuo už pagalbą lietu
viams, Birutė Banaitienė, poetas A. Gustaitis ir LB 
Bostono apyg. pirm. Brutenis Veitas. 

Nuotr. K. Daugėlos 

Lietuviai vargu taip darytų. 
Lietuvos laisvės laikais muzi
kantai grodavo vestuvėse ar 
kitais atvejais už sutartą atly
ginimą. Jie savo reikalams jo
kių lėkščių ar siūlų su adata 
apie stalą nesi antinėje Ir val
džia tokiems muzikantams jo
kių mokesčių neužkraudavo. 

Vienas lietuvis muzikantas 
iš pavergtos Lietuvos rašė, kad 
jis kartais grojąs vestuvėse ar 
vakaronėse. Vis gaunąs kokį 
rublį nes gyvenimas labi sun
kus. Reikia manyti, kad ir plė
šikaujančių muzikantų grupę 
sudaro slavai, o ne lietuviai. Ir 
anais laikais vestuvėse kar
tais pasitaikydavo kriukinin
kų grupės, kurias daugiausia 
sudarydavo slavai. 

Finansų ministras nesu-
draudė plėšikaujančių muzi
kantų, kad jie pasitenkintų su
tartu atlyginimu, bet pasakė, 
kad tokie muzikantai bus ap
dėti mokesčiais. O kas atly
gins nuskriaustiems vestuvi
ninkams? Kai vestuvininkai 
duoda auką pinigais ar natūra 
jaunavedžiams ar vestuvių 
puotos kėlėjams, tai jau kitas 
reikalas. Ir tos aukos dydis 
nenustatomas. 

Finansų ministras Sikors
kis, remdamasis Maskvos ins
trukcijomis, išleistomis dar ka
ro metu — 1943 m. ir taikos 
metu uždeda mokesčius triu
šių laikytojams. Jei tai būtų 
triušių ūkis iš kokių 2,000 triu
šių, būtų kitas reikalas. Bet jei 
vargšas kolchozininkas savo 
skurdžiame gyvenime augina 
keletu trušių, kodėl jis turi mo
kėti valdžios uždėtus mokes
čius, nors jis ir parduotų kokį 
kilogramą triušienos. Kol-
chozininkams labai trūksta pi
nigų. Valdiškų mokesčių už
dėjimas vargingiems krašto 
gyventojams rodo, koks žiau
rus žmonių išnaudojimas So
vietų Sąjungoje arba komunis
tinėje rusų imperijoje. 

J. V. 

FRANKFURTO 
KNYGŲ PREKYMETIS 

Pirmasis knygų prekymetis 
buvo suruoštas Vakarų Vokie
tijoje, Paulski che, 1949 me
tais. Dabar spalio 13 dieną 
Frankfurte buvo suruoštas jau 
33-čias knygų prekymetis, di
desnis už visus iki šiol buvu
sius. Šioje knygų parodoje 
dalyvavo 5,482 knygų leidyk
los. Iš jų 1410 iš Vakarų Vo
kietijos ir 55 iš Rytų Vokie
tijos. Paroda užima 8 ha plotą 
ir parodai išstatyta apie 285,-
000 atskirų antraščių knygų, 
tarp jų 84,000 naujų leidinių. 
Paroda buvo uždaryta spalio 
18 dieną. 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA w 

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

„Viltis" 1907 m. 18 nr. skelbia, kad „1907-8 m. 
Marijampolės vyrų gimnazijoje mokinių buvo 341. 
Lietuvių 148, žydų 56, lenkų 64, rusų 40, vokiečių 33". 
O 1908 m. 11 nr. jau pranešama, kad 1908 m. „Senapi-
lės vyrų gimnazijoje atidaryta pirmoji šalutinė klasa 
40-ciai mokinių. Priimta kol kas 21 mokinys, tame 
skaičiuje 11 lietuvių; da yra vietos 19 kandidatų". 28 
nr. ši žinia papildoma, kad visos vietos jau užpil
dytos: viso 360 mokinių. 

1908-9 m. — 324 mokiniai. Lietuvių 135: 
prieklasyje - 7; I -16; II -33;III -17; rV-17; V-17; VI 
- 8) VII - 11) VIII - 9. 

Kitataučių viso 189: lenkų — 58; žydų — 58; rusų 
— 40; vokiečių — 31; mahometonų — 2. Antrosios 
klasės buvo 2. Lietuviai baigė 9 ir visi gavo atestatus. 
Iš jų 3 ar 4 — sidabrinius. 

1910-11 m. buvo 300 mokinių. Iš jų 150 lietuvių. 
Jie klasėmis pasiskirstę taip: priešklasyje - 25; I kl. 
- 23; II - 14; III - 24; IV - 22; V - 14; VI - 9; VII 
— 9; VIII — 10. Iš 10-ties baigusių 7 lietuviai". 
(Lygiagretės Il-sios klasės jau nėra). 

1911-12 m. mokinių lentelė „Ateities" 8 nr. prie 
„Draugijos" 68 nr. 355 psl. tokia: 

lietuvių 152, žydų 58, lenkų 48, rusų 40, vokiečių 34, 
totorių 1. 

Baigė: 11 lietuvių, 1 vokietis, 2 rusai, 4 žydai. Viso 
baigė 18 mokinių (nė vieno lenko). Iš šešių sidabro 
medalių trys teko lietuviams. 

O 1912 m. 13 nr. pusi. 541 parodo tokį mokinių 
skaičių: 

„Šįmet Marijampolės vyrų gimnazijos mokinių 
skaičius, sulyginus su pernykščiais metais, mažes
nis, būtent: pernai iš viso buvo 333 mokiniai, o šįmet 
tik 323. Pagal tautybę mokiniai minėtos gimnazijos 
dalinasi šitaip: lietuviai — 150, lenkai — 51, rusai — 
30, žydai — 58, vokiečiai — 33, totoriai — 1. 

1913-14 mokslo metų, ir paskutinių, statistika, 
paskelbta 1914 m. pradžioje „Ateities" 1 nr.: lietuvių 
170, lenkų 48, žydų 54, rusų 36, vokiečių 33. 

Šie rašytieji duomenys patvirtina ir žodinius 
mokinių teigimus, kad lietuvių visada būdavo 
didžiausia grupė, o rusai mokiniai yra sudarę vieną iš 
mažiausių grupių. Nors gimnazijos įsteigimo vienas 
tikslų buvo mokslu aprūpinti čia rusų tarnautojų 
vaikus ir kad tų rusų čia būtų persvara, bet jų nori
mas skaičius nesusidarydavo. Atkeltieji rusai moky
tojai daugiausia jau senesni, užauginę šeimas, arba 
su mažomis šeimomis, arba viengungiai, arba bevai
kiai. Kiti vaikus palikę savo krašto mokyklose dėl 
galimų čia neramumų; kiti iš dalies bijodami, kad 
nesulietuvėtų ar neužsikrėstų nereikalingomis idė
jomis. Stovėjusių įgulų karių ir administracijos 
tarnautojų čia gyvenimas irgi nežinomo ilgumo. 

Pažymėtina, kad Sūduvos dvarininkų vaikų čia 
retai pasitaikydavo. Nors lenkybei palaikyti kai 
kuriais metais parsisiųsdindavo vaikų iš Lenkijos 
gilumos ir juos čia išlaikydavo savo lėšomis, bet savo 
vaikus mokyti ir auklėti veždavo į Suvalkų ar į Kauno 

gimnaziją, dažniausiai — į Varšuvą. 
Žydų antplūdį sulaikydavo įstatymas (iki po 

revoliucijos) leidžiąs jų priimti ne daugiau kaip 10 
procentų visų stojančių. 

Mokinių pasiskirstymas religijomis beveik 
atitinka jų pasiskirstymą tautybėmis. 

Lietuviai ir lenkai — katalikai; vokiečiai — 
evangelikai; rusai — provoslavai; žydai — Mozės 
tikėjimo; šeimose kalbantieji lenkiškai totoriai — 
mahometonai h* vienas kitas jokiai tikybai — religi
jai nepriklausąs. Visada daugiausia būdavo katalikų 
— jų procentas ne mažesnis kaip 75%. 

Kadangi tais laikais katalikybė buvo tapatina
ma su lietuvių ir lenkų tautybe (taip darydavo ypač 
lenkai ir kiti lenkuojantieji), tai lietuviai katalikai 
dažniausiai būdavo laikomi ir gimnazijos vadovybės 
lenkais, nors jų, lietuvių, daugumas raštinėje užsi
rašydavo lietuviais. Taip buvo suprantama ar reikėjo 
suprasti tol, kol valdžios įsakymu (apie 1880 m.) ir 
tikybai dėstyti lenkų kalba pakeista rusiškąja, tuo 
siekiant lietuvius sėkmingiau lydinti į rusų tautą. 

Tai tikyba 1903 m. pradėta lietuviams dėstyti 
lietuviškai (kun. Senkus, vėliau — Gustaitis) ir 
išsirūpintos lietuviškos pamaldos — pamokslai, tarp 
lenkų ir lietuvių einąs skilimas, tautybių skirtumas 
dar paplatėjo, išryškindamas tų dviejų tautybių atski
rumą. Lietuvių nuo lenkų skyrimąsi daba* turėjo 
pamatyti ir gimnazijos vadovybė, ir tie, kurie jo 
pirmiau nematė: mat, lietuvių kalba dėstomas tiky
bos pamokas pradėjo lankyti ir tie, kurie iki šiol šliejo
si prie lenkų katalikų ir šeimose šnekėdavo lenkiškai. 
Dėl to skyrimosi nudžiugo ir pagyvėjo lietuviai 
vaikai, jų tėvai, visuomenė ir džiaugsmingai atsilie
pė slaptoji lietuvių spauda. 

(Bus daugis*) 
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„Draugo" romano laureatas rašytojas 
Jonas Vizbaras skaito paskaitą. 

Nuotr. St. Urbono 

PAGERBTAS "DRAUGO" ROMANO LAUREATAS 
tę, tik nedidelė dalis nori buvu
sios "Žečpospolitos". 

Literatūros kritika yra palieka
ma literatams- Ši knyga savo ide
alizmu yra tikras vaistas mūšy su
siskaldžiusiai visuomenei, mūšy 
pasimetusiam broliui lietuviui. 
Idealizmo įnešimas į mūsų suma-
terijalėj'mą yra sveikintinas da
lykas. 

Aktorė Aleksandra Gustaitienė 
skaitė ištraukas iš romano, suda
riusi gražią pynę minčių ir idėjų. 
Buvo parinkta vieta, kur Olimpi
ja susitinka su Žibartu, kaip Vil
niaus studentai išgauna parašą 
iš rusų viršininko ginklams gau
ti, nes viršininkas buvęs girtas. 
Pabaigai Olimpijos ir Žibarto at
sisveikinimo scena prieš Žibar
tui išjojant sukiliman. Aktorės 
skaitymas paįvairino ir pagyvino 
visą programą. 

Rašytojas Vizbaras skaitė pas
kaitą apie moters kovą Lietuvos 
nepriklausomybę atgaunant Jis 
suskirstė šias moterų karo pastan
gas į perijodus: legendarinį, 1830 
— 31 metu sukilimo, priešaušri-
nį, kovoje už nepriklausomybę, 
kovoje su bermontininkais, par
tizanų laikotarpį, Sibiro kančio-

30-tojo "Draugo" konkurso j je kovojančias moteris. Paskaita 
laureatas Jonas Vizbaras buvo į buvo įdomi, tos pačios nuotaikos 
pagerbtas lapkričio 8 dieną Tau- j kaip ir jo knyga: uždeganti Lie
tinės sąjungos namuose . Rengė- j tuvos ir jos nepriklausomybės 
jais buvo LMF" Bostono skyrius. | meile. 
Susirinkimą pradėjo L M F pirmi
ninkė. Jonas Vizbaras gimė 1915 
metais Marijampolėje. 1936 me
tais baigė Marijampolės gimnazi
ją ir 1939 Karo mokyklą. Penke
rius metus tęsėsi jo profesinis dar
bas. Paklaustas, kada pradėjo ra
šyti, atsakė, kad dar Lietuvoje, 
Vokietijoje, kur Erlangeno uni

versitete studijavo ekonomiją ir 
kultūros istoriją. T e n pat buvo 
vienas iš Šviesos steigėju ir jos re
daktorius. Rašė taip pat į "Mūsų 
Kelią" ir kitus laikraščius. Atvy
kęs į JAV apsistojo VVorcesteryje, 
kur rašė į "Amerikos Lietuvį", 
"Draugą", "Dirvą", "Kari", "Tė
viškės Žiburius", Sudavo slapy
vardžiu. Šalia korespondencijų, ra 
šė eilėraščius, noveles , jau seniai 
buvo parašęs nove lę "Olimpija", 
kurios niekur nespausdino. 

Į klausimą, kodėl parašė isto
rinį romaną, laureatas atsakęs, 
kad esąs ' ' įgimtas" istorikas. Do
mėjęsis istorija nuo gimnazijos 
suolo ir dabar priklauso istorikų 
draugijai kaip jos rėmėjas. Roma. 
ną "Alšenu Kunigaikštytė" rašė 
penkerius metus ir naudojo me
džiagą iš "Tautos Praeities", re
daguotos knygos Chicagoje, ir j dr.. J. Miller su žmona iš Harvar-
jam brolis ats iuntė kronikos iš I do universiteto. Dr. Miller yra 
Lietuvos apie 1830 — 31 metų su- ! slavų kalbų specialistas ir jis atė-
kilimą. Jo romane istoriniai asme- -jo paklausyti, kaip skamba lietu-
nys yra tie: generolas Gedgaudas,; vių kalba. Toliau sekė kavutė, 
Olimpija, Emilija Platerytė, I laisvi pašnekesiai ir pasižmonėji-
Binkevičius. Svarbus asmuo Kaži- i mas-

MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 

Pirm. E2. Vasyiiūnienė kalba apie pre
mijuotą romaną Alsėnų Kungaikčtytė". 

Nuotr. St Urbono 

Buvo padėkota prelegentui ir 
perskaityti laiškai, gauti iš jo ar
timųjų ir mažai pažįstamųjų. 

Parengime dalyvavo rašytojo 
Vizbaro draugai amerikiečiai, tai 

mieras Žibartas yra fiktyvus, vie
nuoliai ir kiti asmenys autoriaus 
sukurti. Sukurta taip pat ir fabu
la, kuri vyksta 1830 metų sukili
mo fone. 

Knyga "Alšėnų kunigaikšty
tė" kalba apie 19 šimtmečio dva- j psichiatrui: 
rą Sidabravą, apie jo savininką, j 
susipratusį lietuvį ir sukilimo ruo- \ 
sėją Binkevičių, apie jo giminai-: 
tę kunigaikštytę Olimpiją ir jos 
meilę Kazimierui Žibartui, Vii-i 
niaus universiteto studentui. San. 
tykiai dvaro ir kaimo yra idealūs, 

E. V. 

Reikalingas patarimas 

Pagyvenusi anglė pasakoja 

savininkas rūpinasi savo kaimie-; padėti? 

— Jau senokai a š kiekvieną 
naktį sapnuoju admirolą Nelso
ną. Bet vakar jis oficialiai man 
pasipiršo, ir aš sutikau už j o iš
tekėti. 

— Labai įdomus atvejis, mi
sis Džekson. Kuo galiu jums 

čiu, o kaimietis myli savo poną. Patarkite, kaip man pada-

ar pasivadinti misis 

Dar socializmo idėjos nebuvo pa- ^ j . vasmk!& mYQ m e r g a u t i n e 

skleistos. Kaimas yra labai skir- i p a v a n } e 

ringas nuo dvaro, turi savo kalbą, !]\felson? 
lietuvių, kcda dvaras sulenkėjęs, I 

įs it ikinimus 

NAUJAS KLEBONAS 

N u o liepos 1 d. šv. Petro-Povilo 
lietuvių parapija perėmė tvarky
ti naujai paskirtas klebonas, vo
kiečių kilmės, kun. Kenrieth Schi 
chtel. Per pastaruosius 5 mėn. iš
ryškėjo jo norai ir parapijos ad
ministravimo planai. Atrodo, kad 
jis esminiai skirsis nuo buvusio 
pirmtakūno valdymo. Jis nori 
pats pašvęsti visą laiką tik para-
piečių dvasiniams reikalams: skie
pyti katalikų tiesas, skelbti Kris
taus evangeliją ir skatinti doro
vės dėsnius taikyti kasdieniniame 
gyvenime. Jis visai nenori tiesiogiai 
tvarkyti parapijos piniginių ar 

ūk i škų reikalų. Jis j a u paskelbė, 
kad sausio mėn. praves demokra
tinius, tiesioginius rinkimus į pa
rapijos tarybą ir komisijas. 

Ateinantį sekmadienį t y. lap
kričio 29 d., per pamaldas kiek
vienas registruotas parapietis gaus 
kortelę, kurioj turės įrašyti 2 pa
vardes tų asmenų, kuriais jis pasi
tiki ir kuriuos jis nori matyti iš
rinktais. Klebonas gavęs sutiki
mą tų kandidatų, pateiks sąrašą 
sausio mėn. balsavimui. Būkime 
aktyvus ir apsisprendę šiame rei
kale, jei norime turėti įtakos į pa
rapijos ateities tvarkymą, nes nau
jasis klebonas, atrodo, yra dvasi
nis vadovas, kofeį neseniai vieti
nis vyskupas raštu patikino lietu
viškų Mišių komitetą. 

Bendrai naujasis klebonas ir 
parapijos k6mitėtas mano, jog 
bingo žaidimu įplaukos nėra mo
kyklos pajamoms papildyti, bet 
dviejų dienų tuos žaidimus pave
dė mokyklos tarybai vesti. Sek
madienio b m ^ o jbddimus, kuriuos 
tebeveda buV. *\re%onas ir įplau
kas siunčia į Braziliją jo sesers 
tvarkomiems, , y a ^ 5 ų namams,, 
bus pavedama frgi per sausio rin

k i m u s parapiečiams nuspręsti. 
Pastaraisiais metais norėta para
pijos mokyklą uždaryti, bet dabar 
grįžta atgal jaunesnės šeimos ir 
Jau šį rudenį mokinių padaugė
jo 10 proc. Klebonas pasidžiau
gė lietuviškomis Mišiomis, ku
rias laiko kun. A. Treška ir skati
no jas puoselėti ateityje. Jis irgi 
skatina, kai yrą reikalas, rašyti 
lietuviškai ir angliškai į savaiti
nį parapijos biuletenį apie ken
čiančią Bažnyčią Lietuvoje- Pir
mą kartą spalio mėn. iš.surinktų 
aukų misijoms, jis atskyrė 20 
proc. ir 315 dal .pasiuntė per kun. 
A. Trešką Isietuvbs persekiojamai 
Bažnyčiai paremti. 

Šv. Agotos d-jos aktyvi, darb
šti pirm. O. Szeivienė, senosios 
kartos lietuvė, prisiminė 1917 — 
18 metus, kai šią parapiją laiki
nai administravo frgi vokiečių kil
mės kun. John A. Schmitt, ku
ris įvedė lietuvių kalbos pamo
kas parapijos mokykloj ir geriau-
iai lietuvių kalbos besimokantiems 
skirdavo premijas. Ji irgi yra to-
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas SeStadi«nJ iŠ WEVD Stoties 
New Torke nuo S Iki 9 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Tatppat klausykitės 
"Miisic of Lithuania" programos kas 
trečiadieni, nao 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Sefcon Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 SunHt Drlvt 

Watchung. N. J. 07M0 

TeL — (281) 7S3-MM 

uiimiiiiiiimiiiiiiiimmitniiiiiimiiiiiiii 

kių dovanų laimėjusi. Dauge
liui lietuvių kilo savotiškas klau
simas: ar vėl pasikartos istorija, 
ar vėl sustiprės lietuvių kalba ir 
jos dvasia šioj parapijoj prie' nau
jo klebono? 

LIETUVIŲ RADIJAS 

Rugpiūčio H d. per lietuvių ra 
dijo pusvalandį buvo paminėta 
vietinio poeto Vinco Strolio mir
ties metinės. ^Buvo perskaityta 
LB apyl. garbės pirm. paruošta 
paskaitėlė ir B. Kušlikis su Glo-
vicku paskaitė, jo kūrybos. Taip 
pat buvo pakartota iš juostelės 
paties autoriaus kalba bei jo po
ezijos skaitymas, kai liepos mėne
sį buvo pristatoma jo knyga 
"Klajūno dalia". 

Po šio paminėjimo lietuvių ra
dijo transliavimas nutrūko, nes 
pati radijo stotis WEHB su vi
sais transliavimo įrengimais tu
rėjo persikelti nuo Aquino kolegi
jos rūmų į Grand Rapids miesto 
šiaurės rytine; dalį ̂ Persikėlimo iš
laidos sudarė apie 10 tūks. dol. ir 
užtruko beveik 4 mėn. Lietuviai 
irgi prisidėjo.savo 150 dol auka, 
kuri buvo surinkta per LB ap. val
dybos rudens gegužinę Ig. Kušli-
kių ūkyje. Tikimasi, kad fed. komu 
nikacijos komisija po patikrini
mo įrengimų,* fcl išduos leidimą 
stočiai veikti. Lietuvių radijo pus
valandis Litbuanian Heritage vėl 
pastoviai pra4ės apie gruodžio 15 
— 30 d. transliuoti savo progra
mas. Sveikinriha, kad abiejų kal

bų vadovai pakvietė prisidėti Eg
lę Turūtaite ir Rimą Puodžiūnai-
tę, kurių kultūriniai ir vietinių 
žinių pranešimai buvo malo

niai klausomi. Visi lietuviai laukia 
sugrįžtant savojo pusvalandžio. 

K An. 

CLASSIFIED ADS 

Lietuvių Bendruomenes 1M0 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Bradfino 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau Uleiits Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. &5 centai. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlc programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainoj 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda St-ponas ir Valentina Minkai. 
Biznis reikalais kreiptis j Baltic Flo 
'ists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston. Mass 
02127. Telefonas ?68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
»ite dideij pasirinkimą lietuvišku kny-
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UlMIŪLLAMSOLS 

• •ACKAGE EXPRE8S AGENCY 
MARMA NORElKIENft 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
laibai pageidaujamos garom rūšies 

prekes. Maistas U Europos sandeliu 
2MIS W. «»th St-. Chlcmgo. IIL «MM 

TeL 125-2787 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vietinių kortelių naudojimu yra 
gražu* paprotys. Bimiariai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka, ir visų luo
mų atato varna turėti grasia* vist 
tinęs korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalai* 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

SIUNTIMAI į LIETUVA 
ir kitus kraštui 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5080 

r^>e-«>s^«>^4>£>^^>«y«>«>c^5>s>ąc>«>«>s>'8>^^ 

Lietuviai 
Lietuvių F 

- & ' 

visi — 
ar eai? 

7F\ 

2422 WEST MARQUETTE KD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60620 

PHONE: 312 825-6807 
OjJUa, 

l x 
2 

1 
4 

$5.00 
$10.00 

$20.00 
$25.00 

1981 spalio m ė n . įnaša i . 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: pavardė įamžin-
tojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, suma po pavardės — įnašų iš 
viso. 

Žilaitis Pranas, atm. įn. $505.00. 
Kviklys Bronius ir Bronė $110.00, Maknavičius Vincas, 
ątm. įn., pad. Pupelis Jadviga $2&).0Q»f 
.Avižienis Algirdas $620.00. **f?f* •-' 
Gradonienė Matilda, atm. įn., pad. Gudonis Antanas 
$100.00, Macarus Marie atm. įn.;VJ3ePirrc *ea "-.•> 
$25.00, Ponelis Pranas, atm. įn. ^B/ ir atstovauja 
Aušrotienė Veronika $125.00, Purinas1 Povilas, dail. 
dkm. įn., pad. Puzinienė Austrą $325.00": 

13 $100.00 Barzdukas Stasys ir Albina, atm. įn. pad JAV LB St. 
Petersburgo Apyl. — įm. ižd. Urbšattis Kazys $820.00, 
Jiailidė Bronius, atm. įn. pad. Dailide Vytautas $550.00, 

•Hendurienė Sofija, atm. įn. pad. Slabokas Mikalina 
$136.00, Garmus Antanas, M.D., atm. įn.: Rimavičius 
Irena, $100.00, Janulis Pranas ir Jadviga $200.00, 
Karosas Vytautas, atm. įn. pad. Karosienė Ona ir Karo-
saitė Violeta $200.00, Šv. Kazimiero Lietuvių Kapinių 

^Sklypų Savininkų dr-ja — įm. Giedraitis Lottie $300.00, 
Kubiliūtė Raąunė $100.00, JAV LB Floridos Apygardos 

įm. Gimžauskas Kazys $200.00, Macikienė Rozali
ja, atm. įn.: Sinkevičienė Zina $100.00, Radžius Rimas 
Antanas: senelis Radžius Aleksandras, atstovauja 
tftras Radžius Eimutis $100.00, Talandis Jonas $100.00, 
Visos Tiškų šeimos atm. įn. pad. Tiškus Bronius ir 
Agota $200.00. 
Jsodelienė Gražina, atm. įn. pad. Juodelis Bronius 
$1,000.00, Kalvaitis Alfonsas, atm. įn. pad. Kalvaitis-
Mackewich Maria $622.00, Mandeikis Feliksas per J. 
Mikalauskas $300.00, PabedinsJrienė Bronė, atm. įn. 
p$L Pabedinskas K. $600.00. 
MTklienė Elena, atm. įn.: JAV LB Great Necko Apyl. V-
ba ižd. Povilaitis P. $250.00. 
Pautienis Joana $400.00. 
Šaįilys Juozas ir Domicėlė, atm. įn. pad. Šaulys 
Vaclovas ir Augusta $600.00 
Lipeius Stasys, Kpt. ir LipČius Stasys S/Sgt., atm. įn. 
per Lipčienė Albina $806.00. 
Tonkūnienė Ona, atm. įn. per Raudaitienė Ritonė 
$695.00. 
Mykolaitis Vytautas su žmona Anelė ir Biskis Antanas 
su" žmona Marija, atm. įn. pinigus atsiuntė Valteris 
Kazimieras ir Birutė, Gt. Britain $1,000.00, X $11,000.00. 

i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

M. A. i I M K U S 
INCOME ^AX SERVICE 

NOTAUT PUBLIC 
4259 S. Maplewood, te l . 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PIUETTB6S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
'MinnniiiininimniiiiminuiiiiHiiitiiiHi 
iiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiim 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 60th St, Chicago, IL 00629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIUIIUIIIIIIIIIIII 

V A L O M E 
KILIMUS IK B A L D U S 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūsių grindis. 
B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 
• » • • • • • • • • •-• • • • • * « • < 
tiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , teL 776.1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiuiuni 

$200.00 

1 $250.00 

$300.00 
$400.00 

$406.00 

$695.00 

2 $1,000.00 

1 
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turi savo įsit ikinimus ir palaiko ^iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiillilIlinilllllIlIllI.iilMlIlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllllf 
stabmeldybę. š ioje idealioje a pi in- | GERLnUSIA DOVANA B E T KURIA PROGA ' I 
koje užsimezga ir vystosi O l i m p i - į s w«««i»#M*n u w " u ' n •*••• **w*i**» I , l v w n • s 

SOL. DANOS STANKAITYTfiS 1 
(Įdainuota lietuviškai) į 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lie tuvių Operos Vyrų Choru 

Dirigentą* A lvydas Vasaitia = 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ B A L I U S , LIKIMO GALIA, I 
CAVALERIA RUSTTCANA IR KITOS. 

jos ir Žibarto meilė. Ji yra nu-1 s 
traukta suki l imo, į kurį įsijungia Į S 
universiteto studentai. Dėl kilu- g 
sių nuomonių skirtumu, ką reikia S 
pirma vaduoti — Varšuvą ar Vii- Į * 
niy, sukilimas nepasiseka ir Kazi
mieras 2ibartas žuvo kovoje, 
Olimpija įstoja į vienuolyną 
Prancūzijoje, Sidabravos dvaras 
atitenka rusams. 

Romano sti l ius lengvas, vysto
mas labiausiai pasikalbėjimais, 
lietuviai yra vieningi, svajodami 

s 

Kaina su persiuntimu $10.95, Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, Chicago, /B. 60629. 

UI. gyventojai dar prideda 6 0 et . valst ijos mokesčio. 

i 

apie savo Didžiąją Kur.igaikštys-1 "4MtUllllllllimiuiHUU|iM|||WiwilMII^^ 

IS viso 32 $6,296.00 

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.X.3l pasiekė $2,103,710.70. Gautomis palūkanomis parėmS lietu
višką švietimą, kultūrą ir jaunimą $846,562.77. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.X.31 
palikimais gauta $534,210.48. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas. 

t Kazys Barzdukas 
Iždininkas 

Perskaitę Draugi duokite kitiems pasiskaityt. 

tMi t i i i i i i i i ru i i iMi i i i i i i i i i i iHi imi i i i i i i iMi i 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. ] automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
?avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 6S6-2960 
•••UiiiiilMiiiiiiiiiiiiiiiuilUUlIUUUUIlUIII 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraoato baldua b 
kitus daiktua. Ir i i toli mieato lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-806$ 

f l I l i l I l I l I l-tMIlI l I l I l I l I l I l IMIIIIIIIII i lHll ' l l ! 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumi} 

Tel. 878- 1882 arba 376-5996 
iliiiiiiiiiiiluiiliiiiiimiuiiiuiiiiMiiiiiiiiii 

B E A L E 8 I A I I 

mnminiiinTH i*mun»HHHiMiiiitiii 
B U T Ų N l OMAVTVIAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-229J 
MIIII IIIItlIlIlimiMIIIIIMIIMIIiMlISstSsai 

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

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTT 

2951 YVest 63rd Street 

i f l .Sm.LANBOUS 

10% — 3 0 % — 3 0 * pltfUa 
u i apd rauda nuo njiilss I r 
bl l lo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y 2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Poputar Lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Saredsgsvo 
Juosanins Dasavardleae 

Šiom dienom Draugo spauituvi 
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
nė vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms, Daugėlai 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
ruimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa 
ei jose. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrlos 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 

Kaina su persiuntimu $SJ» 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
gsesass; sasa 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiiii 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINI SANTRAUKA 

Sudarė 
VILTUS L DUNDZILA 

Hleido 1970 m. "Dirvos" B-vės 
Įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

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

Kaina su persiuntimu $1.80 

Užsakymus siusti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiin 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

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

Dienraščio "Draugo" a^*"**-
traeija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų ramunes. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 e t mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy-
.enate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siuskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SS** S t . 
Chicago, IL 00820 

ssssssass aaseseeasaac 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIiniltttfHM 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją i a psalžhlrtarfte. CM 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar drettgana 

DienrsJcio "Draugo" 
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gral iai papuoštų lėlių. 

'Draugo" adresas: 4545 W«at 
SSrd s t . Chtaago. m. 60610 
uiiiiiifiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiuiiiiini 

t 



per Tautos Fondą bus atleistos 
nuo federa'liniu mokesčiu (Tax 
Exempt No . 51 - 1 7 2 2 2 S - . Če
kius rašyti "Lithuanian Lega-
tion" vardu ir siųsti šiuo adresu: 
Lithuanian Legation, P. O. Box 
46576, Pass. — A. Grille Beach, 
Fla. 33741. 

V. Urboną* 

L.T.M. ČIURLIONIO Ansamblis diriguojamas A. Mikulskiui atlieka meninę dalį per Žilevičiaus Akademiją, įvykusią 
spalio 17 d. Clevelande. Nuotr. V. Bacevičius 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 
ĮSIKŪRIMAS NAUJOJ VIETOJ 

Bus jau metai, kai rašančiam 
šias eilutes teko apleisti mielą ir 
susidraugautą Beverly Shores, 
Ind., lietuvių koloniją. Stabtelė
jus keletui mėnesių Chicagoje už
baigti tarnybą nebepajutau, 
kaip sūnų. marčių, bei anūku, 
anūkių palaimintas, pusbrolio 
Igno vežamas atsidūriau jau kaip 
pensininkas Sunny Hills , Flori
doj. Cia jau iš anksčiau buvom įsi
taisę buveinę, kurią žmona Ane
liutė jau buvo galutinai aptvar
kiusi. 

Prasidėjo naujas pensininko 
gyvenimas naujoj vietoje, su nau
jais žmonėmis, naujose gamtos ir 
•kitokiose sąlygose. Žinoma, kai 
susikraustęs popiergalius ir kito
kius daiktelius, dar kartą ir pas
kutinį žvilgteri į tuščią stalčių, 
kurį palengva stumi uždarymui, 
kažkoks keistas jausmas nuslen
ka per kūną. T a u atsiverčia pas
kutinis gyvenimo lapas ir tu ke
liauji vėl į svetimą vietą, kur ta
vęs laukia nepažįstami, daugiau
sia tą patį gyvenimo lapą atsiver
tę kaimynai. Ir tu ir jie anot Ber
nardo Brazdžionio savas širdis iš-
daUae^ gramais ir atsivežę čia tik 
tiek, kiek tų gramų beliko. 

Pasirodė, kad čia Sunny Hi l l s 
suvažiavusieji tų gramų atsivežė 
dar gana daug. Susidraugauta su 
visais iš pirmo susitikimo, nes v i 
sų beveik tos pačios bėdos. Kartu 
verkiam, kartu dainuojam, kar
tu šokam. Darom kas kam patin
ka. Vieni žuvaujam, kiti lošiam 
golfą, kiti prisirišę prie savo datf-
žų, medelių ir kiemų. Besilankan
čius svečius ar gimines pri imam 
bendrom jėgom. Pavaišinam, ku
rie mėgsta žuvauti, suteikiam -pro
gą pažuvauti, golfininkai įkin
komi į mūsų penketuką golfui — . 
Šią vasarą mes jų čia turėjom ga
na gerų: pradedant prėl. Balčiū
nu, detroitiškiu Mitkum, čika-
giškiu Luku, tkun. Borevičium ir 
pačiu paskutiniu L i e t Taut. s-
gos pirm. Vaclovu Mažeika. Tai 
kavalkada golfo liūtų, kurie dau
žė net mūsų iškiliuosius golfinin-
'kus, kaip. kun. Jarašką ir Zuba-
vičių, o ką bekalbėti apie mūsų 
geltonsnapius: mane , Balčiūną, 
Baltuti, na, dar galiu pridurti ir 
čia jau namelį turintį, kun. A. 
Račkauską iš N . Y. 

Community salė per Genutę 
Beleckienę yra lietuviams viso
kiems subuvimams, minėjimams 
ar pasilinksminimams visada pri
einama. Cia turėjom gražų Naujų 
Metų sutikimą. Vasarą linksmą 
lietuvišką pikniką su loterija, 
dainomis ir šokiais. 

Kalbant apie šokius, negaliu 
praleisti nepaminėjęs čia gyve
nančių puikių moterų šokėjų, o 
labiausiai tai prisiekusio šokiams 
ir dainoms groti akordeonisto B. 
Čepuko ir ta proga dainų pravedė-
jos jo žmonos Julytės. 

Lapkričio 22 d. Šv. Teresės baž
nyčioje laike 5v. Mišių, kurias at
našavo kun. Pranas Jaraška, 
kukliai, bet labai Įspūdingai bu
vo paminėta Lietuvos kariuome
nės šventė. 

Visai bažnyčiai ir muz. V. M a -
maičio vadovaujamam choreliui i "^ 

— (muz . Mamait is taip jį vadi
n a ) giedant "Pulkim ant kelių", 
priekyje 'kunigo, apsirengusios 
tautiniais rūbais Baltutienė ir Zu-
bavičienė atnešė vainiką, kurį pa
dėjo prie altoriaus. Kun. Jaraš
ka, pradėdamas Šv. Mišias pra
nešė, kad šios Šv. Mišios bus at
našaujamos už žuvusius, nukan
kintus ir mirusius lietuvius ka
rius ir partizanus, kurias 'užpra
šė Sunny Hi l l s gyvenantys bu-

i vę Lietuvos kariai. Po skaitymų 
prieš Alleliuja aviacijos Įeit Jo
nas Strazdas trumpai apžvelgė 
Lietuvos kariuomenės istoriją IT 
jos tragediją. Pamoksle kun. Ja
raška prisiminė apie tautų did
vyrius ir kad mūsų maža tauta 
didvyrių turi daug. Kvietė jų ne
pamiršti, prisiminti juos savo 
maldose ir tegul Viešpats Dievas 
m u m s padeda. 

Laike šv. Mišių giedojo tas 
pats muz. Mamaičfo vedamas cho 
relis ir priedui Julytė Čepukienė 
solo pagiedojo "Jei širdį tau 
skausamas". 

Minėjimas baigtas Kristaus 
Karaliaus h imnu, Malda už tė
vynę ir visų akims nukrypus į de-

Įšinėje stovinčią trispalvę, galin-
į gu visu giedamu Lietuvos himnu. 

Po pamaldų ir minėjimų visi 
rinkosi į bažnyčios saliukę, kur 
buvo pavaišinti buvusių karių 
žmonų paruoštais pyragaičiais su 
kava. 

K Ž. 

Su Pctersburg, Fla, 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 

RŪMTJ REIKALU 

Visiems ja-u gerai žinoma, kad ! 

Lietuvos pasiuntinybės rūmai 
Washingtone tiek nusidėvėjo, kad 
neatidėliotinai reikalingas aku-
bus remontas ir t iems darbams 
atlikti reikalinga visų lietuvių fi
nansinė parama. T a m tikslui Flo
ridos Tautos Fondo atstovybė, 
kurios būstinė yra St. Petersbur-
ge, organizuoja Floridos valsti
jos ribose piniginį vajų. 

Visos lietuvių organizacijos ir 
pavieniai tautiečiai savo aukas 
galės įteikti per T. F. atstovybės 
valdybos narius arba kitų vieto
vių T. F. įgaliotinius, kurie mie
lai patarnaus. Aukotojams išduos 
pakvitavimus, o surinktas aukas 

i skubiai persiųs Lietuvos pasiun
tinybei Washingtone. Visos aukos 

Išeisiu, nebeliks manęs, — tik
rai, iš pradžių marškiniai mano 
bus šlapi, paskui išdžius, — vai
kai verks ir liausis, užmirš... Sa
vo atgyvenau, laikas jau, ir, vis 
tiek, noriu dar vieno pavasario! 
— atkelsiu vartus, eisiu laukų pa
žiūrėti, — kaip šokinėja pieme
nys ir veršiukai, kaip jie šokinė
ja! ir kokia skani žolė! Vėjas, at
lėkęs nuo saulės, sujaukia visą so
džių. Pavasaris — šviežias ir grei
tas. Paskui, — vasara, — daugy
bė margų taškelių laukuose, ju
dančių, krutančių, nuo aušros iki 
sutemų, — ir vyturių daugybė — 
kiekvienam žmogeliui po vyturį, 
po giedantį paukštį, — būkite so
tūs giesmėm, jei neužtenkat duo
nos... 

Bitė Vilimaitė apie Žemaitę 

(II Baltos dėmes) 

1 

ALI 
t Gyven 
j Mir6 
Į Gimė 
I Laidoj 
I už velionk 
E maldų bus 
į Nuošit 
I už a. a. A 
I Nuliūc 
1 Paulius, 2 
1 f ousas ir i 
I giminėa. 
I Laidot 

k, 1 
Į**> 

A. A. 

JERTAS MARTINK 
o Chicago, Illinois, Marouette Parko apylinkėje. 
1981 m. lapkričio 30 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 53 
Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Amerikoje išgyvei 
amas trečiadienį, gruodžio 2 dieną. Gedulingos p 
) sielą įvyks St. Adrian bažnyčioje 9:45 vai. ryto 

nulydėtas į kapines. Laidotuves privačios, 
džiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus p 
Iberto sielą. 
lę: žmona Birutė (Mitužaitė), 3 etate Viktoras, 
dukterys Rita ir Loretta; Lietuvoje 3 broliai Vile* 
Vdotfas bei 2 seserys Alfreda Ir Regina, jų seimo 

uvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

-

us 
m. amž. | 
10 31 m. 
amaldos 
. Po pa- i 

asimelsti 

Julius ir 
oras, Al-
» ir luti 
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Į Įsigykite šią populiari; plokštelę Į 
RADVILA P E R K Ū N A S - L A O10OONDA T06CA E 

i T U R A N D O T - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHEN1ER Š 
CARMEN • MANON • LESCAUT - PAGLIAOCI i 

S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
Stuttg&rt'o Simfoninis orkes t ru š 

| Dirigentas DARIUS LAPINSKAS | 
s •» 
: Tai v iena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- 2 
i m u $7.%. Amerikoje. Užsakymus siųsti: 5 

OKAIY.AS 4545 VV 6Srd St„ CkJeago. I" **&> | 
r<UlltinMHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIINlUilUIIIHIIIIIIHinilllllllHIIIIIIIIIIMIIIIIIItll'lt' • >• " 
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A N O 2 0 D Y N A S 

R i c h a r d S c a r r 7 
Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 

Kieti viršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB švie
timo Taryba, Chicago 197d m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas, 
š i s leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu |7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUfiAS, 4545 W. 68rd St., 

CJilcact, I I I . 

PAMINĖTA JL A. MARIJOS 
MICKIENĖS MIRTIES 

SUKAKTIS 
Spalio 31 dieną suėjo metai, 

kai negailestingoji mirtis išsky
rė iš mūsų tarpo mielą Mariją. 
Apleido mus ir šį pasaulį — 
nebematom j o s susirinkimuose 
ir parengimuose. Paliko liūdin
tį mylimą vyrą Albiną, sūnų 
Vytautą, marčią Reginą Cemar-
kus ir anūką Vidmantą. Taip 
pat sesutę Teofilę ir švogerį 
Marceliną čepulionius ir daugelį 
draugų bei artimųjų Amerikoje. 
O Lietuvoje brolį Kazimierą, 
seserį Onutę — jų šeimas ir 
pažįstamus. 

Velionė buvo kilusi i& Vilka
viškio aps., Gižų valsč., Rūdos 
kaimo, Lietuvos. 

Jos skaisčiai atminčiai spa
lio 3 1 dieną vyras Albinas Mic
kus sukvietė artimuosius į Jau
nimo centro koplyčią pamal
doms, kur kun. P. Daugintis at
našavo gedulo Mišias. Vargonais 
grojo M. Motekaitis. Pasimelsta 
už veliones sielą ir sugiedota 
Marija, Marija, 

P o pamaldų velionės vyras 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. gruodžio mėn . 1 d. 

pakvietė visus dalyvius į Liet. 
Tautinius namus pietums, kurių 
buvo apie 70. Kun. P . Daugin
tis sukalbėjo invokaciją, žur
nalistas Jurgis Janušaitis pa
sakė nuoširdžią kalbą ir Albino 
Mickaus vardu padėkojo vi
siems atsilankiusiems į bažny

čią ir svetainę. 
Pagarba G. Mickui už tokį 

gražų prisiminimą. 
Teodora Kuzienė 

Iš pasaulyje ž inomų 2967 kal
bų beveik 1200 kalbų naudoja 
Amerikos indėnai. 

Mūsų mielai klasės draugei 

A. + A. LEONIDAI mirus, 
jos vyrui, mūsų buvusiam gimnazijos mokytoju i 

K l e o p u i G i r v i l u i 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu l iūdime. 

M. PAUPERIENĖ-SMETONYTĖ 
E. TAMOŠAITIENĖ - STANAITYTĖ 
P. KINDERIENĖ - DAINIUTĖ 
P. ŠLYTERIS 
J. BAGDANSKIS 
J. ŽEMAITAITIS 

Lietuvoje (Obeliuose) tragiškai žuvo 
A. f A ANTANAS TAVARAS. 

Jo brolį Izidorių Tavarę ir visę šeimą, gyv. 
MerrilKįlle, Indianoje nuoširžiai užjaučia
me. 

JUOZAS IR ONA JANUSAIČIAI 

A. f A. ELZBIETAI DABRILIENEI 
mirus Lietuvoje, mielai draugei L E O K A D I J A I S T A D A l r 
NINKIENEI netekus motinos, jos vyrui V Y T A U T U I , jų 
dukrai INAI PETOKIENEI su šeima, re i šk iame g i l ią už
uojautą. 

VIKTORIJA ir JURGIS JAKUBAUSKAI 
Los Angelą. JUDITA ir STASYS PAŠKAUSKAI 

A f A. VLADUI LINKUI mirus, 
jo broliui KAZIMIERUI su žmona META ir dukra NERI
J A bei seserims STEFANIJAI ir BRONEI su vyru JO
N U reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

VALĖ IR MEČYS BANKAUSKAI 
ONA IR PETRAS GRISKELI AI 
DANGUOLĖ IR PETRAS GRIGANAVIČIAI 
LIDIJA KARPAVICIENĖ 
JULĖ IR JONAS KUČINSKAI 
ELENA IR PAULIUS LEONAI 

ŠIOS PLOKSTELfiS DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

A. 

K>W« — «nshl VBtau ?. BMIIŲHIS msOl — tauto 
- teejjo §. Ta naktis — astftl valsas 

MuortsbuB berniukai - Cho Cho 10. KeafOra. aimba — seflsbe 
Klajojančio* rotts — 24ts* fokstrotaslL Sodte - aaejto, vatas* 
flf*"P — «asfe IX Gal Mt, ft l Mt — Maro 

Kur lankos IsHuoJe — 

LiOdm — tasfo 
Merjrtl mėlynake1 — 
Tik tau, Rlo Rita — I 

1. Granada — isp. rantailja 
2. Pavasari* u* lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
* O Ramunėle, pasakyk — vslss-
V Tavo akys — rumba 
8 Zartngor aaktyc — fokstrotą* 

— cha 

10 
11. 
12 

Sią nakt — cha cha 
Pavydai — tango 
Kaip ir ai — rot* 

1. Faustai 
{dainavo V. Grigaitiene 

2 Cavaūeria Rusticana 
įdainavo V. Grigaitiene 

3. Kai mes angom du broliuką' 

1. Mano gimtine 
(dainavo A Rutkauską* 

2. Otgiou daina 
A. 

Vai 
Liaudies daina 
įdainavo & Graužini-
Gra«oos arija 
Gražinos arijos tąsa 
'dainavo K Saufevtciuc* 

įsneasasj K. 
Du broliukai kunigai 
įdainavo K Petrauską* 
Sudiev, kary 
įdainavo K Oranta* 
ispaniška neil# 
(dainavo K. Oranu. 

/•*.- <k» ulosJtetfc kainuota tik po 10.00 Gaunamo* 

O R A U G A S 
UAB m. etrd VL OMttct. III. 6M29 

• Uttakant prkMtf 90 e. vi ktalnieną plokitelf persiuntimui Olinoia 
gyventojai moka 3% nwkeaCh> Ulaakymul J Kanada reškia priddti po 

$1.75 palto išlaidoms 

A. f A. VLADUI LINKUI mirus, 
žmonai ELENAI, sūnui EDVARDUI s u še ima, broliui KA
ZIUI su šeima, seserims BRONEI ir J O N U I V E S E L K A M S 
ir STEFAI PAŠKONIENEI bei kitiems ar t imies i ems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

ALDONA IR ALBERTAS TAMOŠIŪNAI 
VIDA IR ŠARŪNAS RIMAI 
ALDONA IR ANTANAS RAUCHAI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Gal i forn ia A v e n u e 
Te le fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IK SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic.igo 
1410 So. 50th A v., Cicero 

Tel. 47t>-2343 
AIKŠTĖ AITOMOBII IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių DirtMoriu Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
331* SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArds 7-H3«-Sf 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) i r SONOS 
2424 W. «Jth STREET Tel. REfMibUe 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos HUIs, IllinoU TeL »74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
434S SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL VArds 7-1*11 

VASAITIS. BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE., CICERO, U-U Tei OLympk 2-1003 
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DRAUGAS, IMI M. gruodžio mcn. 1 d. 

x šv. Kasimfete Seserų vk>. 
Moli> ateinančiais metais švęs 

SJ. 
gruodžio 4-6 dienomis Jėzuitų 
koplyčioje laikys šv. Mišias ir 
paskui pakaitomis su ses. Onu
te Mikailaite iš Putnamo nagri
nės šv. Rašto kai kurias vietas 
ir jas aiškins Bažnyčios mokslo 
šviesoje. Ypač išryškins sakra-
centų kilmę iš Čw. Rašto. Ad
vento susikaupimui tai bus lyg 
rekolekcijos, kurtomis galės pa-

nuo darbų galintieji atitrukti. 

metinis 
susirinkimas buvo sušauktas 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 2 
vai. p. p. Vyčių salėje. Buvo 
renkama nauja valdyba ir svar
stomi kiti klubo reikalai. 

$ 

savo 75-rių metų « * « * « > su-j ^ ^ ^ s^sb9tma<^^ i r 
kaktį. Ta proga bus švenčiama' 
visus metus — nuo sausio 1 d. 
iki gruodžio 31 d. 1962 metais, 
kurie yra sukaktuvkiia* vienuo
lijai. Jos įsteigėja — Motina 
Marija-Kasnniera KMtjfeist. fths 
ufcveaU ir Motinos Marijos, 
vienuolijos įsteigėjos, beatiflka-
ei jos byla. Pirmiausia ji bus 
vietos kurijoje, o paskui sis į 
Romą. Ta proga duosime vysk. 
V. Brizgio straipsnį apie vienuo
lijos atsiradimą, o taip pat ir 
daugiau pria -minimų apie vie-
nuolijos darbus per 75-rius me
tas. 

X Spaudos darbuots)* psb*-
vis įvyks Jaunimo osntro kavi
nėje šji trečiadienį, 7:30 vai. vak 
Apie lietuvių spaudas psubte-
mas kalbėk Mykolas Drusga. 

i Fsaikalbėjimą mosis Lt8>ssutro 
valdyba. 

Kun. Jenas JIBIIIII, MIC, 
Marijonų vietManjss pro-

viaciolas. dabar gminas MU-
waukee, Wise., atvyko į Cmcagą 
su vietos marijonas* atkirti me
tinių rekolekcijų. Jis pabus čia 
iki savaites pabaigos. 

X Jonas VazneHft, vienas iš 
pagrindinių Chicagos lietuvių 
Operos solistų, kaip skelbia Mel-
boume leidžiamas 'Tėviškes ai
dų" savaitraštis, atvyksta į Aus
traliją ir koncertuos Sydnėjuje 

•— gruodžio 26, Melbourne — 
gruodžio 30, Asskaifeje — SAU
SIO 3 d. Australijss sekmai jo 
koncertu 

.::.. s 

f 
ri 
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&v. Kryžiaus ligoiifast psrlga-
nas, dabar vadovaus savano
riams darbmtnkasss, padadan-
tiems ligoninei pristatyti v*gj į 

'namus pacientas*, k M ttfega* 
ateiti, taip pat k- aksagvusii tų 
pacientų, kurie gydosi ar savo 
ligos pasėkas leidžia namuose. 
Tas pareigas jis perėmė jau 
rugsėjo mėnesį 

X Klemensas ir Anelė Žukaus
kai, Sunny Kils, Florida, ausų 
bendradarbiai, atstkrttė 30 dol. 
lietuviško dienraščio paramai. 
Nuoširdžiai dėkojame. K. ir A. 
2ukausk«i anksčiau gyveno Be-
verly Shores, Ihd., IR %*fvo veik
lus lietufrišksse etfssjjnacžjsjK 

i r 
x LB wmmtmą 

HVisc., valdybos pirnf 
Kristina Dargienė aUnunai 10 
dol. auką su pritrsin. "lu ge-. 
riausiais linkėjbnais sfcindls Jū- ( 
sų vadovaujamam dienraščiui 
"l>rauguiM mūsų vaidybos pa
skirtą auką". Lakai ač* už 
viską. 

X Ses. Onutė MBmfcitė gruo
džio 3 d., ketvirtadienį, Jauni
mo eentro kavinėje po 0 vai. 
Mišių Jėzuitų kopryftoje skaitys 
paskaitą "Įžanga i Apaštalų 
Darbų knygą". Kviečiami visi 
galintieji dalyvauti. Rengia Sv. 
Rašto studijų burei*. 

x . "Sietynas", *r . 1*. gruo
džio, 1961 m, lietuvių pensinin. 
kų žurnalas, jau psjnskė redak
ciją, šiam numery, yra aktas 
— paskyrimas trijų vienodų pre
mijų rašytojams A. Gliaudai, 
A. Mironui ir Ratai Klevai Vi-
džiunienei po 100 d*l. Taip pat 
keista* straipsnių kr šiek tiek 
informacijos. Beina keturis 
kartus į metus. Redaguoja P. 
Enskaitia, adminfcrmoja A. Min-
gėla Leidžia Hamiltono Lietu
vių Pensininkų klubas. 

x "Otresnėje af ike Cathonc 
Okareh m IMkmmtT, Nr. 47, 
išleistos kovo 19 d., duodamas 
anglų kalba. Įžanga parašyta 
kun. Kaz. PufsvMfiaus. Vertė 
Visa Matuaaitis vertime redak
torius kun. K Pusjfcvtfius. leidi
mą prižiūrėję Marian Skabeikis. 
Isieista Liet. Kunsgų Vienybės. 
Vertimas garsą, tik žemėlapis, 
įdėtas paskutiniais* viršelio pu
slapyje, netikslus. 

X Jonas Mačsnfts, Cleveland, 
Okšo, atsiuntė 6 dąi. Po 5 dol.: 
Adolfas BurtaviSsk Jaus* Bra-
rya, čikagiškiai, V- Steponavi
čius, Portiaad, Ore,, A. Petravi
čius, Baltimore, Md. Tai aukos 
už kalėdines korteles arba už 
kalendorius. Visiems ačiū. 

X LouJe Zuriks Ckicago, UI., 
atsiuntė 7 dol. už kalėdines at
virutes ir kalendorių. Nuošir-

dėkojame. 

K Dr. T. 
tis*ė, Chicago, Tft.t atvyko į 
"Draugą" ir įsigijo rašyt. A. 
Barono naujausią lesiktį "Mirti 

x Naujsj Metų SUUIUSISMI yra 
ruošiamas Ateitininkų namuo
se š. m. gruodžio 31 d., 8 vai. 
vak. Archer Ave. (Rt. 171) ir 
127 St., Lemonte, m Dėl in
formacijos skambinti'tst (312) 
2*4-7251 arba 776-«Cp. fpr.). 

x «1rakiHt. r M l m r t k i į 
PLB rengiamą, vienos savaitės 
kelione laivu — gruedžio men. 
5 d. Ši lietuviška išvyka aplan
kys net 6 Karibų juros salas. 
Linksma lietuvių grupė, tilta 
tropinė saulė — geriausias ato
stogos niūriu 
Registracija ir 

Chi-
Hl., R Zaktbas, Silver 

Spring, Md., Manija Gylienė, 
Manlas, N. T., A. Kraujalia, St. 
Petersburg, Fla, užsisakė nau-

leidinių s i didesnes su-

X Bmnce SMBiBflBS, maria 
Tyrulis, Juozas Arcišauskas, 
Jurgis Gliaudą atsiuntė po 3 
dol. aukų. Dėkojime. 

X L. Aatssšsa, Omaha. Neb., 
užsisakė naujausių leidinių ir ta 
proga pridėjo auką. Ačiū. 

X Vyšna VfSj4snskaa> 
ebnstsr, N. T., s* sfskk* Fetriu 
ku buvo atvyk* $ CMeagą ir ta 
proga aplankė ffcskgą" * iš 
gijo mažiesiems skaityti kny
gelių. 

kviesdama sol. Neriją Linkevi
čiūte dainoms. Solistė greit lai
mėjo klausytojų dėmesį, padai
nuodama: Daug pavasarių pra
bėgo, Žuvele, Aviža prašė, Au
go serbentą. Aš tinau tavo 
skausmą, Šlamančių klevų pa
vėsy, Metų dvidešimt turįs. Su 
maloniu pasitenkinimu susikau
pusi publika klausėsi tų roman
tiškų ir patriotiškų dainų. Gėrė
josi programos naujumu ir įvai
rumu, solistės interpretacija 
Karstais plojimais publika iš
prašė dar vieną dainą bisui. 
Fortepijonu solistei palydą su
darė M. Dranga. 

Marijonų provinciolas kun. dr. 
V. Rimšelis invokacijoje priminė 
dievišką kūrybą, į kurią mes 
jungiamės. 

Prasidėjo skaniai paruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo per 
340 svečių. Daugiau norinčių 
nebebuvo įmanoma sutalpinti. 

Pažymėtina, kad buvo šeimų, 
kurios labai aktyviai dalyvavo 
simpoziume Paskaitą turėjo 
dr. Juozas Girnius, D taip pat 
stipriai savo paskaitoj pasireiš
kė jo sūnus Kęstutis, kalbėda
mas apie lietuvių įnašą į huma
nitarinius mokslus. Jš Kalifor
nijos atvykusio inž. E. Arbo 
šeimos paskaitininkai buvo trys: 
tėvas sūnus ir duktė. 

Simpoziumo surengimas pa
reikalavo nemažų išlaidų. Vien 
leidimo išleidimas pareikalaus 
apie šešetą tūkstančių, tačiau 
rengėjai pasiryžę visus sunku
mus nugalėti ir džiaugiasi laimė-

Rs-į jfcau. 
fciomis mintimis dalinosi sve

čiai, kalbėdami prie stalų. Po 

U 
mfcko vardą už įsijungimą į) 
medąeinos paskaitas. Aktyviai 
dalyvaudami šiame simpoziume 
mes ir dalies grąžinome savo 
skolą Lietuvai, bet ir toliau ne
pamirškime tęsti tos skolos grą
žinimo, dalyvaudami lietuviško
je veikloje. 

Lituanistikos kist. pirm. prof. 
R. Šilbajoris išryškino, kad at
važiuoti į šį simpoziumą moks
lininkams buvo daug motyvų. 
Visų pirma — noras pabendrau
ti, gis kraštas per didelis, sunku 
sueiti, čia suvažiavę pasiinfor-
muojame, sužinome, ką kas vei
kia. Mes pasijuntame vienos 
ta.utos dalimi. Tai akademinis 
festivalis, mokslo ir kūrybos 
šventė. 

Plojimu buvo pagerbtas UI 
simpoziumo organizatorius dr. 
K. Ambrozaitis ir tų simpoziu
mų pradinis iniciatorius inž. Br. 
Nainys. Plojimu pagerbtas ir 
žymusis filosofas dr. Juozas 
Girnius. 

PLB pirm. V. Kamantas kal
bėjo apie lietuvį mokslininką na
voje bendruomenėje. Apibūdi
nęs molcslminko ir bendruome
nės sąvoką, priminė mūsų sie
kimus: išlaikyti bei ugdyti lie
tuvybę ir siekti Lietuvos nepri
klausomybe* atstatymo. 

Simpoziumas išryškino, kad 
tarp lietuvio mokslininko ir vi
suomenės plyšio nėra. Mes 
esame ta pati bendruomenė. Pir
mame simpoziume buvo 50 
mokslininkai, antrame — 106, 
trečiame 2p 115 paskaitininkų 
ir kultūrininkų. Ketvirtame sim
poziume dalyvavo 156. Tai ro
do kasmetinį angim??, po 20r i 

bos simpoziumas, Chicagoje. šio siropoadumo organizatoriai 
Jėzuitų koplyčioje buvo pamal- skelbė, kad simpoziumo tikslas 
dos, kurias laikė fe Washing- — susipaifarti mokslininkams 
tono atvykę* kun. dr. T. SHū-!savo tarp* pasidalinti pasiek-
raitis. Pamoksle priminė, kad | tais Įsteigimais, simpoziumas 

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE • lt A i YALSTYBtSE 

_ A. a. Juozas Slavėnas, gy
venęs Melbourne, staiga mirė Į JAV LB Visuomeninių rel-
lapkričio 15 d., sulaukęs 74 m. ^\ų taryba naujai išleistu dr. 
amžiaus. Liko žmona Marija, Tomo Remeikio paruostu leidi-
duktė Rasa. niu "Violations of Human 

— A. a Ignas Aleksa mirė i Rįghts in Soviet Occupied Li-
lapkričio 19 d. Melbourno ligoni-' thuania — a Report f or 1979-
nėje, būdamas 73 metų amžiaus. I i98o» aprūpino Lietuvos Diplo-
Palaidotas Springvale kapinėse. Į matinę tarnybą ir New Yorko 

— A. a. Vincas Rusa mirė i beį Kalifornijos informacijos 
laukričio Z- d. Sydnėjuje, sulau- i centrus. Lietuvos atstovybei 
kęs 81 m. amžiaus. Lietuvoje! VVashingtone padovanota 200 
velionis buvo teisininkas. Į egz., konsulatams Chicagoje ir 

— Vaclovas Kilčiauskas, mel- i New Yorke po 100 egz., konsu-
burniškis, buvo sunkiai sužeis
tas automobilio avarijoje. 

— Ateitininkų diena ruošia-

latui Los Angeles 50 egz. Kun. 
i K. Pugevičiaus vadovaujamam 
I Lietuvių informacijos centrui 

Inž. Juozas Rimkevičius, Mokslo ir kūrybos simpoziumo rengimo pirmininkas. 
Nuotr. P. Maletos 

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO UŽBAIGA 
Po įtemptų mokslinių posėdžių Į vaišių vyko šokiai, grojant Neo-

mokslo ir kūrybos žmonės ture- Lithuanų orkestrui, 
jo atgaivą — pokylį Beverly Sekmadieni, lapkričio 29 d., 
Country klubo patalpose, Chi- j buvo užbaigtas mokslo ir kūry-
cagos pietuose. Programą pra
dėjo pokylio globėja Stasė La
banauskienė, išskaičiuodama 
simpoziumo'laimėjimus ir pa-

ma gruodžio 28 d. Adelaidėje,. New Yorke paskirta 100 leidi-
prieš ALRKF suvažiavimą. Jos \ nio egz., o Ant. B- Mažeikos va-
ruoša rūpinasi J. Stepanas. 

— Kun. Albinas Sprgis, šv. 
Idovaujamam Kalifornijos Lietu
vių informacijos centrui Los An-

ninėje. Dabar 
savo pareigas. 

sugrįžo ir eina 

KANADOJE 

9727 So. Western Ave., 
Chicago, m. 60643; tel. (312) 
238-9787. tak.) 

m 
Priimaaai 
Atdaras kasdien feno 5:39 vai. 
ryto iki 8 vai. vak., šeštadieni 

konsulo 
•rir-l 

iš kraujo jūros turės atgimti 
Lietuva. Duonos ir vyno auką 
atnešė arch. E . Arbas ir R. 
Smalinskienė. Vargonavo muz. 
M. Motekaitis. Giedojo pamal
dų dalyviai. Po pamaldų buvo 
padėtas vainikas prie paminklo 
žuvusiems už laisvę. Vainiką 
nešė Gr. Reiaytė ir R. Kubaiūtė. 
Prof. Pr. Zunde savo žodyje pri
minė žuvusius mokslininkus, 
kurie buvo pagerbti minutes su
sikaupimu. ?. 

Po pietų 1-val. buvo uždaro
masis posėdis, kurį pravedė or
ganizacinio komiteto pirm. J. 
Rimkevičius, pakviesdamas pra
bilti vadovus organizacijų, ku
rios simpoziumą organizavo. 

Kalbėjo JAV LB pirm. V. 
Kutkus. pantfkšdamas, kad sim
poziumas bavo sutraukęs per 
150 mokslininkų iš įvairių šakų. 
Jų dauguma gimę išeivijoje. Jie 
savo mintis dėstė gražia lietu
vių kalba. Mokslininkai garsi
na mūsų tautos vardą. Mes 
jais didžiuojamės. Bet mes nori
me juos visus matyti ir lietuviš
kame gyvenime. Juos matyda
mi, jaunieji riietuviai didžiuosis, 
kad yra lietuviai 

Padėkojo simpoziumo organi
zatoriams ir* dalyviams. 

PLIAS naujai išrinktos centro 
valdybos narys arch. E. Arbas 
papasakojo,'kaip lankydama
sis i simpoziumo sesijas buvo 
susižavėjęs. [' Reiškė padėką or
ganizatoriams, kurie viską su to
kiu tikslumu pravedė. 

Pas. Liet gyd. s-gos pirm. 
dr. J. ValafUs padėkojo medici
nos sekcijos-, vedėjo dr. R. Ne

turi būti akstinas naujiems sie
kimams. ' "• ' M; 

Visa tai buvo pasiekta. Pir
mame simpoziume turėta svajo
nė įsteigti lituanistinę katedrą 
tampa realybe. Tas reikalas 
pakartotinai buvo keliamas. Sei
mo nutarknd vykdydama, po 
nuodugnių tyrimų, LB nuspren
dė katedrą feter?ti prie IHiaois 
univer«ite«bWTtto reikalu buvo 
spaudoje apiê SO straipsnių. Net 
ir jaunimas kėlė lituanistinės 
katedros reikalą. Jie pabrėžė 
svarbą bražndiHtl naujus lietu
vių mokslininkus. Jaunimas ne
sitenkina vien lituanistikos mo
kyklos kursu. Jaunimas entu
ziastiškai pritaria lituanistikos 
katedros steigimui. Tokias min-
tis pareiškė Jaunimo sąjunga. 

Lapkričio 20 d. V. Kamantas 
ir dr. Ant. Razma pasirašė su
tarti su Blinois universitetu 
įsteigti lituanistikos katedra. 
Pirmieji atėję su tūkstantinių 
auka, buvę Sakadolskiai, A. Rū
gytė, prie šloš katedros prisidė
jo ir Amerikoje augę M. ir Ant. 
Rudžiai, paskyrę tūkstantinę. 
Kas buvo svajonė ir vizija pir
muose simpoziumuose, dabar 
jau tampa realybe. Ateinančia
me simpoziume 1986 m. tikiu į 
mus jau kalbės naujos lituanis
tinės katedros vedėjas. 

Posėdi baigiant, maldą sukal
bėjo kun. A. Trakia, kreipdama
sis į pasaulio Kūrėją, įpareigo
jusį mus tęsti jo kūrybos darbą. 

Baigiant galingai skambėjo 
Lietuvos himnas. 

Kazimiero parapijos klebonas,: gėles - 75 egz. Padovanotų 
buvo sunegalavęs ir gydėsi ligo- j egzempliorių rinkos kaina sie

kia 5,000 dol. Leidinį gavusieji 
juo aprūpins amerikiečių laik
raščių redakcijas, mokslo insti
tucijas, tyrimų institutus ir įta
kingus visuomenės veikėjus. 
JAV LB savo ruožtu knygą 
įteiks kiekvienam JAV kongre
so nariui, valdžios įstaigoms ir 
didžiųjų universitetų bibliote
koms. 

— JAV LB Visuomeninių rei-
I kalų tarybai paprašius, Lietu-
I vos Laisvės komitetas paruošė 
• išsamų memorandumą lietuvių 
; — žydų santykiams ir 1941-1944 
i metų vokiečių okupaciniam lai-
j kotarpiui nušviesti. JAV LB 
I krašto valdyba artimu laiku mi-
įnėtą memorandumą įteiks JAV 
vyriausybei. Lietuvos Laisvės 

i komitetui vadovauja teisininkas 
| Vytautas Vaitiekūnas. — Rima Styraitė, Petro ir 

Albinos Vizgirdaitės Styrų duk
tė, šiais metais Toronto univer
sitete sėkmingai baigė medici
nos studijas. Yra "baigusi Mc 
Gili universitete fiziologiją Ir . . . . . . . . 
McWaster universitete psicholo-1 ̂ T 7 ZZ* J3***** L o B 

giją. Baigusi Montrealio lietuvių į J j j f j C a h f ^ ^emunas gruo-
šeštadieninę mokyklą. Aktvvi' **? 4 į Pn*tadi«* • £ £ • * * 

— Dail. Ilonos Brazdžionienės 
gruodžio 5 d. atidaroma dailės 
darbų paroda Western and 
Grandviev/ at Mountain Brand 

ateitininkė. Gydytojos prakti
ką atlieka šv. Mykolo ligoninė
je Toronte. 

vak. Tęsis visą gruodžio mė-
įnesį. Lietuviai kviečiami daly-
įvauti ar parodą aplankyti. 

LIETUVOS PASIUNTINYBEI REIKALINGA 
SKUBI PARAMA 

Esant skubiam reikalui, pa
geidaujama, kad organizacijos 
ir pavieniai tautiečiai, norintieji 
jau dabar prisidėti prie šiuo lai
ku reikalingiausio ir neatidėlio
tino Atstovybės rūmų VVashing
tone remonto, aukas siųstų tie-i 

siog Lietuvos Atstovybei (išra
šant čekius LITHUANIAN LE-
GATTON vardu) šiuo adresu: 

Lithuanian Legatkm 
2622 16th Street N. W. 

Washington, D. C. 20009 

^mNimiiiiiiniiiiminiiiiniiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiVr 
5 DR. ANTANAS KUČAS 

Iki 2 vai. popiet už-
* . 

X Dr. 
Lietuvos 

dsskafts.Jn SS***—*, 
13 d,. 1 vai. Jrtnths eentre dl-1 
džaojoje salėje. lUnsJsi— pra
sidės šv. Miškams. Pagrindinis 
celebrantas prri. J. Bslkūnas ii 
Floridoa. KonseMsrsoja kleb. 
kun. A. ^ikn——ssi, kun. V. 
Rhnšeks. kan. J Vaiinys, SJ, 
b u . J. B II i miUį IBJ. kum. P. 
Dangintis, SJ, I k i dr. J. Pruns-
Hs. 6v. Mišių aWbi giedos Chi
cagos Operos Vyrų choras ir sol. 
M. Momkienė, akompanuojant 

(pr). 

_* - J ii 

ARKI\;. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie i 

Pasirašius sutartį Illinois universitete Lituanistinei katedrai steigti, pokal
byje is kairės: dr. Ant. Razma, sen. Frank Savickas, kancleris Donald H. 
tiddte, dr Nicholas Moracevich ir Vyt. KamanUs. Nnotr. P. MatatM 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėję ii 
spaudos). Paruošė kum. J. Prusa 
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Įlekia ir 
dail. V. Lukas. Išlėkto Amerikos 
Lietuvių Bir'x>teka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

l tsakystus siųsti: 
DRAUGAS, k$k5 W. SSrd St. 

Chitagt, 1L 60UŠ I 
Blinois gyv. dar prideda $1.40 

valstijos mokesnio. 

5 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti 
| Sv. Tėvą sią beatifikacijos bylą pagreitinti. 
I Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
§ Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd SU Chicago, IL 606*9 
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LITHUANIA 700 YEARS 
Kdited hy DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 

i 

Oontents - - The Origins of the lithuanian Nation. Lithu-
aaia to World War I. Independent Lithuania. Occupied Li-
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts frora 
Abroad. The Prospeets f or Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 46S pages. PuMished by Manyland Rooks, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16-25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, kSIfi W. 6Srd St, Chicago, IL 606t9 

TJlinois gyventojai dar prideda 90 et valst. mokesčio. 
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