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ATSAKYMAS MOKYTOJAI 
(Tęsinys) 

Daug rase "Aušra", "Dievas ir 
Tėvynė", tiek pergyvenome patys 
(ir Jūs, mokytoja, kaip prisipa
žįstate atsakyme), kad kartoti nė
ra reikalo. Domina kita pusė — 
moralinė. Kalčiausias, be abejo, 
silpnavalis, pasroviui plaukiantis 
jaunuolis, o ne stipravalis, prieš 
srovę plaukiantis ir ... prievarta 
(!) agitatorium tapęs pedagogas. 
Kas išdrįstų kaltinti pedagogą — 
žmogų su didesne patirtimi, gyve
nimo ir Chimeros pažinimu, spe
cialiai studijavusį 'okhis kilnius 
mokslus, kaip psichologija, peda

gogika (sielų formavimas). — žmo
gų kuris, beje, šioj akcijoj yra pir
moji grandis okupanto užprogra
muotoje sekoje, t. >. Jis pirmas 
pradeda c-gltuoti, įtaigoti ir savo 
amoralumu žlugdy*i jaunuolį. 
Tad ka J aname pastarąjį, išta
riantį "tnii". Ir kaltinti jį už tai 
dera kaip tik pedagogui, 'prit-
varta tapusiam" agitatoriumi, ku
ris šiuo gražiu išsireišk-mu at
skleisdamas tendenciją "prievar
ta tapti" 'bet kuo, atrodo, preten
duoja dar ir į plaukimą pri-*š sro
vę. Tai kas gi lieka, mokytoja, iš 
žmogaus, jeigu jį galima priversti 
kuo rora tapti? Argi nejaučiate, 
kad twi ' aneigiate krikščionybė*; 
esmę ir propaguojate net ne dia
lektini,, o vulgarųjį materializ
mą?! Jaunuoliams, matote", dar 
paliekama teisė ištarti griežtą 
"ne", o pedagogams, žmogišku
mo ugdytojams — tai jau per di
delė prabanga. Pask n tie pedago
gai stebėsis, iš kur jaunimo išti
žimas, pasyvumas, savęs vertini
mas kaip daikto, kurį galima 
stumdyti, kilnoti prakalbinti taip 
ir ten, kur ir kaip "Minčių ir 
Jausmų Valdybai" reikalinga... 

Prievarta tapę agitatoriais, prie
varta tapę komjaunuoliais.. Nuo
seklu, ar ne? Jeigu sutiksite, kad 
galima kuo nors prievarta tapti 
— kam gi smerkti JŪSŲ kolegas — 
saugumo bendradarbius, lietuvių 

kalbos, praeities ir religijos per 
sekiotojus? Jei ne spaudimas iš 
viršaus, jei ne ta prievarta, — jie 
gal būtų padorūs žmonės- Amo
ralumas smerktinas tik tada, kai 
išplaukia iš asmeniškos iniciaty 
vos, o jei tu esi tarybinės armijos 
soldafonas, pasiųstas "vaduoti 
Afganistano iš afganų "saviva
lės", tai padorumo dėsniai tau ne
galioja — turi vykdyti banditi
nės valstybės įsakymus, Šaudyti 
nekaltus žmones, ginančius savo 
gimtuosius kalnus, papročius ir 
tikėjimą. O kaipgi — čia prievar
ta dar didesnė- Čia už įsakymo 
tapti okupantu, įsibrovėliu, žmog 
žudžiu nevykdymą tu būsi nu
baustas mirtimi. 

Dorumas "praktikuojančios ka
talikės", kaip prisistato mokyto
ja, akimis apsprendžiantis verty
be lieka tik iki tam tikros rib^s, 
už kurios jau "prievarta tampa 
ma". Kai kam ta lemtinga riba 
— vietos eilėje prie mašinos, prie 
buto ir kt. "Aukštosios materi
jos" netekimas, materialaus kom 
forto, darbo, instituto praradi 
mas... Kai kam — mirtis... Tik 
sunku suprasti, kaip amžinybės 
viltimi bei prasme gyvenimą ir 
jo pasiūlas matuojančiam krikš
čioniui mirties grėsmė gali nuim
ti atsakomybę už savo poelgius-
Kaip mes neįžiūrime, kad tais kas
dieniniais, smulkučiais "prievarta 
tapimais" — klimbančios mėsma
lės kraumpliaračių danteliais ir 
sukasi šis mechanizmas — dva
sios luošiu gamykla. Piktinamės, 
žvelgdami iš laiko perspektyvos 
į mėsmalę, — kokia ji kruvina 
Bet jeigu mes išmokstame susi
taikyti su melu, okupacija, jei ra
miai žiūrime, kaip išniekinamas 
Homo Sapiens orumas, susitaiko
ma su tuo, kad žmogus gali prie 
varta tapti tuo, kuo jam sąžinė 
draudžia - mes patys tampame 
kruvini. 

(Bus daugiau) 

BIZNIS SU RUSAIS 
VYKSTA TOLIAU 

Prancūzai pasirašė sutartį pirkti dujas 

Muenchene, Vakarų Vokietijoje įvyko elektroninio šnipinėjimo lėktuvo perdavimo Nato blokui ceremonijos, 
kariuomenė gaus 18 tokių Awacs lėktuvų — tolimojo radiolokacinio sekimo ir valdymo sistemos lėktuvų. 

Nato 

ITALAI KOMUNISTAI 
ATŠALO NUO MASKVOS 

Washmgtonas. — Praėjusį 
šeštadienį Prancūzija patvirtino, 
kad ji dalyvaus natūralių dujų 
vamzdžių statybos Sovietų Są
jungoje projekte. Pasirašyta su
tartis padės sovietams nutiesti li
niją iš Sibiro Urengoj naftos lau
kų į Vakarų Europą. JAV pažiū
ra į šią liniją jau seniai žinoma. 
Vyriausybė, paskelbdama ekono
mines sankcijas sovietams dėl įsi-
vėlimo į Lenkijos žmonių prie
spaudą, uždraudė savo biznio 
bendrovėms parduoti tai vamz
džių linijai reikalingus General 
Elektric kompresorius ir linijai 

Sausio 19 Paryžiuje posėdžia
vo Nato ekonominis komitetas. 
Iš 15 Nato valstybių jame daly
vavo 14, išskyrus Islandiją. Be 
Nato šalių komitete yra ir Japo
nija. Šis "Eksporto Kontrolių Ko
ordinavimo komitetas" prižiūri, 
kad į Sovietų Sąjunga nebūtų ve
žamos prekės, kurias sovietai ga
lėtų panaudoti savo karinės galy
bės stiprinimui. Nors Prancūzija 
iš Nato karinės organizacijos yra 
pasitraukusi, ji irgi dalyvauja šia
me komitete. Komitete nustatomi 
eksportų suvaržymai galioja ne 
tik Sovietų Sąjungai, bet ir Rytų 

Vakarams netinka maskvinis komunizmas 
Roma. — Lenkijos įvykiai at

nešė netikėtą Sovietų Sąjungos 
ir Italijos komunistų partijos san
tykiu atšalimą. Italijos komunis
tai, susirūpinę, kad jų politinė įta
ka Italijoje mažėja daugiausia i straipsnyje puolė italu komunistų 

Popiežius palaiko 
Lenkijos vyskupus 

Varšuva- — Lenkijos katalikų 
primas arkivyskupas Glemp sek
madieni pasakė pamokslą, kuris 
buvo transliuojamas per valsty
binį Lenkijos radiją. Jis palaikė 
darbininkų, uniją "Solidarumą", 

sinės sąjungos kartu su socializ- Į reikalavo sugrąžinti laisves, įspė-
mo politinėmis jėgomis ieškotų > jo neužgniaužti lenkų asmens 
sintezės tarp kapitalizmo ir ko
munizmo. *^ 

Sovietų "Pravda" piktame 

tiesti traktorius. Vyriausybės at- bloko satelitinėms valstybėms bei 
stovas Brady, kalbėdamas Ame- į komunistinėms Azijos šalims, iš-
rikos įmonių atstovams (National skyrus Kiniją. Komitetas peržiū-
Association of Manufacturers), rėjo sąrašus prekių, kurias dra-u-
priminė dažnai minimą Vladi- J džiama eksportuoti į Sovietų Są-
miro Lenino pranašystę: "Kapita- j jungą. Nustatyta, kad dujų lini-
listai mielai parduos virvę, kuria! jai reikalingų pompų, kompreso-
jie patys bus pakarti". Brady pri- ; rių, stočių, kontrolės įrengimų eks-
dėjo, kad Sibiro vamzdžių linija ! portai nevaržytini. Biznis su So-
kaip tik ir yra tokia virvė. j vietų Sąjunga vyksta toliau. Po

litiniai skirtumai tarp Washing-

LIETUVIŲ LAIŠKAS 
LENKIJOS PRIMUI 

Prieš diskriminaciją 
Neseniai Melboume įvykęs 

Australijos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos suvažiavimas pasiuntė 
laišką Lenkijos primui arkivysku
pui Glemp, prašant, kad Seinų 
bazilikoje būtų leista aukoti šven
tas Mišias Lietuvių kalba ir vie
tos vyskupijoje gyvenančių lietu
vių sielovadai būtų paskirti lietu
viai kunigai. Federacija laiške 
primena, kad Seinų parapijoje 
iš bendro apie šešių tūkstančių 
penkių šimtų parapiečių skaičiaus 
apie trys tūkstančiai yra lietu
viai. Jau daugelį metų jie prašo 
leidimo turėti šventas Mišias lie
tuvių kalba Seinų bazilikoje ir bū
ti lietuvių kunigų dvasiniai aptar
naujami, bet iki šiol jų prašymai 
nebuvo išklausyti. Lietuviškos 
pamaldos vyksta tik mažoje liu
teronų koplyčioje, teturinčioje vos 
apie 30 vietų. Tokią diskrimina
ciją lietuviai skaudžiai pergyve
na. 

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija toliau laiške arkivys
kupui Glemp atkreipia dėmesį, 
jog IT-sis Vatikano Susirinkimas 
ypatingai pabrėžė gimtosios kal
bos vartojimo pamaldose svarbą, 
ypač daugiakalbiuose kraštuose. 
Prisiminusi, kad prieš I-jį pasau
linį karą Seinai ir Seinų kunigų 
seminarija buvo lietuvių kultūros 

Suvalkų trikampyje 
ir religijos centras, Federacija 
prašo Lenkijos primą leisti lietu
viam katalikam pasinaudoti pri
gimtąja teise — lietuvių kalba 
turėti pamaldas Seinų bazilikoje, 
taip pat paskirti lietuvius kuni
gus vietos lietuvių sielovadai. Šio 
prašymo išpildymas, pažymi laiš
ke Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacija, sustiprintų lietuvių ir 
lenkų ryšius krikščioniško bro
liškumo dvasioje tuo metu, kai 
katalikų tikėjimas pačioje Lietu
voje yra žiauriausiai persekioja
mas. 

Panašaus turinio laišką Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Federa
cija pasiuntė taip pat Lomžos vys
kupui Sasmovskkii, valdančiam 
bažnytinę teritoriją, kurioje yra 
nuo amžių lietuvių apgyventas 
Suvalkų trikampis. 

— Federalinė inspektorių ko
misija tiria, kodėl Bostono aero
drome nusileidęs keleivinis lėk
tuvas, nuslydo į jūrą nuo Logano 
aerodromo tako. Iš 196 keleivių 
ir 12 įgulos narių, tik keturi rim
čiau sužeisti. Žuvusių nebuvo. 

— Vakarų Vokietijos parla
mentas priėmė 104.5 bil. dol. 
biudžetą, kuriame kariniams rei
kalams skirta 19,2 bil- dol. 

dėl Maskvos elgesio, piktai pa 
smerkė priespaudą Lenkijoje. Ita
lų komunistai žino, kad jų narių 
skaičius sumažėjo po sovietų in
tervencijos Čekoslovakijoje. Da
bar dėl Lenkijos krizės italai ko
munistai praras vėl nemažai rė
mėjų. 

Italų komunistų vadas Berlin-
guer pafcrėžė, kad lenkai turėtų 
nepriklausomai ir autonomiškai 
spręsti savo problemas be pries
paudos, be jėgos grasinimų. Itali
jos partijos centras paskelbė Len
kijos karinio stovio pasmerkimą 
ir pasmerkė Sovietų Sąjungą už 
spaudimą Lenkijos valdžiai. Šis 
pareiškimas išprovokavo Sovietų 
Sąjungos ambasadorių Romoje Ni
kolajų Lunkovą atsiliepti, kad 
Italijos komunistų partija rėmė 
lenkų "Solidarumą" ir vedė Len
kiją prie civilinio karo. 

Berlinguero puolimas suskaldė 
pačią partiją. Didelė komunistų 
dalis palaiko lenkus darbininkus, 
tačiau apie 30 nuoš. eina su Mas
kva. Partijos vadai aiškinasi, kad 
toks ėjimas su Maskva atnešė ita
lų partijai daug nemalonumų. 
Daug partijos rėmėjų atšalo po 
sovietų žygio į Vengriją, dar 
daugiau narių pasipiktino Lenki
jos "Solidarumo" sužlugdymu. 

Sausio 11 partijos vadas Ber-
lingųer pareiškė: "Mes nesiekia
me atsilikti nuo Maskvos- Mes tik 
reikalaujame ryšių, kurie būtų pa
grįsti lygybe ir autonomija". Par
tija pasisakė prieš Europos rin
kos, prieš Amerikos ir prieš Itali
jos vyriausybės paskelbtas Lenki
jai sankcijas. Tuo italai komunis
tai bando atsipirkti už savo Mas
kvai nepalankius pareiškimus. 
Skaudžiausias toks pareiškimas 
buvo gruodžio 30 d. "Lenkijos 
dramatiškų įvykių apmastymai". 
Jo autorius pats Berlingueris. Jis 
sako, kad toks komunizmas, kurį 
dabar išvystė Maskva, netinka 
Vakarams. Jo neįmanoma per
kelti ar pakartoti Vakarų Euro
poje. "Šiandien Sovietų Sąjungoj 
ir vadinamose socialistinėse ša
lyse yra dideli puvimo ženklai", 
sakoma italų partijos pareiškime. 
Partija siūlo "terza fase", trečiąjį 
kelią, kuriame darbininkų profe-

partijos vadovybę, kuri tiesiogi 
niai remianti imperializmą, šmei
žianti Sovietų Sąjungą, neatsitik
tinai kalbanti lyg valstybės se
kretorius Haigas- Kam tarnau
ja, kurioms klasėms dirba italų 
partijos vadai, draugai Napolita-
no, Ingrao ir Reichlin, klausia 
"Pravda". 

Stebėtojai neatsimena tokio 
pikto sovietų partijos atsiliepimo 
apie kitą komunistų partiją, iš
skyrus Kiniją ar Stalino laikų puo
limus prieš Jugoslavijos Tito. 
Italų komunistų partijos linija ly
ginama su senais oportunizmo ir 
revizionizmo bandymais. Jie Eu
ropos darbininkų seniai atmesti, 
rašo "Pravda". Italų komunistų 
bandymai lygint: Maskvos politi
ką su Nato ar Amerikos politika 
esanti "šventvagystė". Italijos 
partijos pareiškimas apie Lenki
ją esąs tikras buržuazinės propa
gandos pavyzdys. 

Romoje komunistų "L'Unita" 
paskelbė, kad laikraštis išsivers ir 
paskelbs pilną "Pravdos" 5,000 
žodžių vedamąjį. Partijos užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Giancarlo Paįetta pasakė, kad 
tokie įžeidimai ir puolimai, kaip 
dabartinis "Pravdos" straipsnis, 
buvo laikomi neįmanomais tarp 
draugų. 

Mirė P. Ališauskas 
New York, N. Y. — Telefonu 

praneša, ikad sausio 24 d. vaka
re, sekmadienį, po ilgos ligos mi
rė a. a. Povilas Ališauskas, Korp! 
"Neo-Lithuania" vyr. valdybos 
pirmininkas ir Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto tarybos na
rys. Laidojamas iš Shatlinskienės 
laidojimo namu sausio 27 d. Žmo
na buvo mirusi prieš daugiau 
kaip porą metų. Liko dar brolis 
Izidorius su šeima. 

teisių, ragino teisingai informuo
ti tautą. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
Šv. Petro aikštėje susirinkusius 
ragino melstis už "mano tėvynę". 
Popiežius skaitė iš Lenkijos vysku
pų ganytojinio laiško ir pabrėžė, 
kad to laiško mintis jis remia ir 
palaiko. 

Popiežius pasveikino Kinijos 
žmones kinų naujų metų proga. 
Jis pabrėžė, kad visi katalikai 
melsis už Kinijos katalikus, kurie 
komunistų valdžios verčiami at
skilo nuo Vatikano ir įsteigė 
"Patriotinę Bažnyčią" Kinijoje. 

Čilėje mirė buvęs 
prezidentas Frei 

Santiago. — Čilėje palaidotas 
buvęs prezidentas Eduardo Frei 
Montalva, ilgametis krikščionių 
demokratų partijos vadas. Keturi 
tos partijos veikėjai bandė su
grįžti į Frei laidotuves iš Venecu-
elos, tačiau Čilės valdžia jų neįlei
do. Jie buvo sulaikyti aerodrome, 
įsodinti į Argentinos lėktuvą ir 
išsiųsti-

Frei Montalva, prezidentas 
nuo 1964 iki 1970 metų, naciona
lizavo Čilės vario kasyklas, pra
dėjo ambicingą žemės reformą. 
Jis vadovavo opozicijai prieš ko
munistuojančio Allendes valdžią 
ir paskutiniu metu prieš kari
nį generolo Pinocheto režimą. 
Velionio Frei tėvai buvo at-
vvkę iš Šveicarijos, jis pats gimė 
Čilėje. 

Vakarų vyriausybių nuomone, 
svarbiausia sankcija, kuria prezi
dentas Reaganas galėjo rimtai su
duoti smūgį Sovietų Sąjungai, bu 
vo javų prekybos sustabdymas. 
Prezidentas to nepadarė. Gruo-
džio.29 d. iis paskelbė draudimą 
parduoti aukštos technologijos 
prekes, tačiau sovietai tų prekių 
galės gauti iš Japonijos ir kitų 
pramonės valstybių. Nurodoma, 
kad turbinų kompresorius, kurių 
negalės eksportuoti General Elec
tric, sovietams galės pristatyti 
Britanijos Rolls-Royce bendrovė 
arba Italijos Nuovo Pignone. 
Turbinas gamina ir prancūzų Al-
sthom Atlantiąue. Todėl Ameri-

tono ir Vakarų Europos Maskvos 
išnaudojami kaip "kapitalizmo 
prieštaravimai". Amerikos viena
šališkos sankcijos ir liks viena
šališkos. 

Prancūzai pasirašė 
duįų sutartį 

Paryžius. — Prancūzijos vy
riausybė pasirašė šeštadienį su
tartį 25 metams pirkti iš Sovietų 
Sąjungos natūralias dujas. Nuo 
1984 m. sovietai kasmet pažadė
jo parduoti Prancūzijai 8 bil- ku
binių metrų dujų. Iki 1990 metų 

, sovietų dujos sudarvs 35 nuoš. 
kos atsisakymas paremt! savo ga-• p r a n c - z i i o j e s u n a u d o i a m u dujų. 
mimais vamzdžių linijos statybą i R ^ ^ ^ ^ V a_ 
So projekto nesustabdys. Projek-• y a ^ , ^ 
tas numato pnstatyti j Vakarų op, d 
Europą kasmet 1.4 trilijoną ku- * 
binių pėdų dujų. Europai reikalin- " G a z d e France" atstovas Gue-
gos dujos, o iki jų gavimo nau- į " n P a s a k e spaudai, kad Prancuzi-
dingas biznis gaminti tai linijai i Jai r e i k i a * 4 » Ju ieškome Alžire, 
reikalingas dalis. Bet ir Britanijos į Nigerijoje, Kamerūne, Kanado-
lordas Carringtonas, kuris, pap- I l'e- Je i m e s būtume neemę sovietų 

— Prancūzijoje teismas 2 metų 
kalėjimu nubaudė armėną tero
ristą, kuris bandė nužudyti Tur
kijos ambasadorių Šveicarijoje. 

— Buvęs nacionalinio saugu 

1$ VISUR 
TRUMPAI 

rastai, palaiko JAV politinę lini
ją, pasakė, kad būtų gerai, jei 
Europos sankcijos sovietams de
rintųsi su Amerikos sankcijomis, 
kad Europa žygiuotų lygiagrečiai, 
nekenktų Amerikos sankcijoms. 
Jei Amerika būtų uždraudusi par
duoti javus, tai Europa būtų su
stabdžiusi dujų biznį. Preziden
tas Reaganas tačiau to nepadarė. 
Priešingai, jis atšaukė prezidento 
Carterio paskelbtą javų boikotą. 
Todėl Europa turinti laisvas ran
kas žengti pirmyn su dujų projek
tu. 

Sekretorius Haieas 
tariasi Ženevoje 

Ženeva. — Šiandien sekreto
rius Haigas susitiks su sovietų mi-
nisteriu Gromyko ir aptars tarp
tautinius klausimus. Ta proga 

— Sirijai reikalaujant, Arabų Į atidėtas abiejų valstybių delegaci-
lyga šaukia nepaprastą konferen- jų susitikimas derybose dėl vidu-
ciją Tunise, vasario 7 d. Bus svars-j tinio nuotolio raketų Europoje, 
tomą, kokių imtis priemonių prieš; Derybų sesijos vyksta kiekvieną 
Izraeli, kuris prijungė sirų Gola- antradienį ir penktadienį. Šią sa-

dujų, jas būtų pirkusios kitos Eu
ropos šalys, pasakė Guerin. 
"Le Monde" vedamajame rašo, 
kad sovietų — prancūzų sutartis 
pasirašyta blogu momentu. Pran
cūzų vyriausybės pareiškimai apie 
įvykius Lenkijoje yra lyg "deguo
nies šnypštelėjimas". 

Sovietų Sąjunga ir V. Vokie
tija gruodžio mėn- pasirašė 15 
bil. dol. sutartį statyti dujų vamz
džių liniją, 2,800 mylių ilgumo, 
iš Sibiro į Vakarų Europą. 

Prezidento kalba 
Washingtonas. — Šiandien pre

zidentas Reaganas kalbės Kongre
se. Jo "State of the Union" kalba 
bus transliuojama į visą tautą. 
Spėjama, kad jis atidengs savo 
ekonominę programą, paskelbs 
apie naujus biudžeto mažinimus 
ar mokesčių didinimus. 

Senatorius Howard Baker, se
nato respublikonų vadas, pareiš
kė televizijoje, kad jis raginęs pre
zidentą neuždėti naujų mokesčių 
gazolinui, tabakui ir degtinei. 

no teritoriją ir prieš Ameriką, 
kuri vetavo JT rezoliuciją. 

— Buvęs valstybės sekr. Kis-
singeris pareiškė, kad Nato blo
kas gali subyrėti, jei nebus iš
spręsti dabartiniai nuomonių 
skirtumai tarp sąjungininkų. 

— Belgija pareiškė protestą mo patarėjas Richard Allen. ne 
tekęs tų pareigų, buvo pakviestas j Gvatemalos vyriausybei. Gvate-
Heritage Foundation organiza-l maloi dingo belgas katalikų ku-
cijos patarėjas. I nigas, misijonierius. 

vaite įvyks tik vienas posėdis — 
ketvirtadienį. 

Komentatoriai mano, kad sekr. 
Haigo pareiškimai derybose bus 
"skirti Vakarų Europos ausims". 
Haigą jau kritikuoja "radikalieji 
konservatoriai", "Human Events" 
rašo, kad Haigas turėtų pasitrauk
ti iš pareigų. Iš narsaus kovotojo 
Haigas pasidarė tik "katinėlis", 
rašo žurnalas 

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: Timotiejus, Pau
lė, Rimantas, Singa. 

Sausio 27 d.: Vitalis, Angelė, 
Auksuolis, Vėjūnė. 

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:56. 
GIRAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
20 .1., naktį 10 1. 
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KRŪTIES VĖŽIO REIKALAI 
Krūties vėžį turinti mo

teris dažniausiai skun
džiasi neskausmingu 
gūželiu vienoje krūtyje. 

Moteriškių 
gyvenimo faktas. 

Šiame krašte krūties vėžys 
daugiau pražudo moterų nei 
visi kitose kūno vietose atsi
randą vėžiai. Netrukus tik 
plaučių vėžys ims viršyti krū
ties vėžį savo mirtingumu (pas 
rūkančias moteris). Krūties 
vėžys dažniausiai atsiranda 
ta rp 40 ir 71 metų sulaukusias 
moteris. Dažniausiai nuo vėžio 
krūtyje miršta moterys sulau
kusios 55 iki 74 metų amžiaus. 
Tokių per metus čia miršta 
septyniolika tūkstančių. Tene
būna nė vienuose namuose 
tokios kilmės ašarų, todėl 
susipažinkim visapusiškai su 
krūties vėžiu, tada pajėgsime 
talkinti moterims kovoje su 
krūties vėžiu. 

-

Sep tyne r iopas pavojus 
a r t i n a k r ū t i e s vėžį 

Sekančiai septyner iopai 
a p s u n k i n t o s m o t e r i š k ė s 
pirmiausia suserga vėžiu krū
tyje. 1. Praeityje vėžio turėji
mas antroje krūtyje. 2. Artimos 
giminaitės vėžio turėjimas 
krūtyje. 3. Neturėjimas pilnai 
išnešioto nėštumo dar nesulau
kus 35 metų amžiaus. 4. 
M ė n e s i n i ų p r a s i d ė j i m a s 
ankstyvame amžiuje. 5. Turi
m a chroniško krūties išpūslė-
jimo liga. 6. Radiacijos povei
kis. 7. Vėžio buvimas kitose 
moters kūno vietose, ypač 
gimdoje. 

K r ū t i e s vėžio 
d i agnozė 

Krūties vėžio diagnozė 
nustatoma tiktai mikroskopu 
ištyrus krūties auglio audinį. 
Tas ailiekama paėmus mažą 
auglio dalelę ištyrimui. Visi 
kiti krūties vėžio diagno
zavimo būdai yra tik tos ligos 
įtarimas. Šie reiškiniai rodo 
galimą krūties vėžį: 

1. Guzas (pačios moters 
rastas) krūtyje yra dažniau
sias nusiskundimas turint vėžį 
krūtyje. Toks guzas dažniau
siai esti neskausmingas. Nepa
mirština, kad tokio guzo 
skausmingumas neišjungia 
krūties vėžio galimybės. 

2. Išskiro8 iš spenelio, kuris 
gali būti trejopai pakitęs: jis 
gali būti įtrauktas, iškilęs ar 
pleiskanomis padengtas. 

3. Krūties odos paraudimas, 
patinimas ar išopėjimas. 

4. Atsiradę gužiukai — limfi
nių liaukų padidėjimas dėl jose 
vėžio vaikų (metastazes) 
atsiradimo pažastyse, virš 
raktikaulio ar žemiau jo 
(adenopathy). 

5. Vienos rankos patinimas. 
6. Kartais pradinis krūtų 

vėžio nusiskundimas pasireiš
kia skausmais kauluose ir 
kepenyse (dešiniame pašon-
kaulyje — ten randasi kepe
nys). Tie skausmai atsiranda 
dėl vėžio vaikų pasiskleidimo 
iš krūties į kaulus bei kepenis. 

Moteris, kuri kreipiasi į 
gydytoją turėdama vieną ar 
kelis iš čia suminėtų šešių įtar
tinų vėžio krūtyje atsiradimo 
ženklų, turi būti nuodugniai 
ištirta (jos krūtys turi būti 
atydžiai ištirtos). Salia krūtų 
nuodugnaus apžiūrėj imo, 
ištiriamos pažastys, apžiūri
mos ir apčiupinėjmos virš ir 
žemiau raktikaulio esančios 
vietos. 

Specialus krūtų peršvieti
m a s (Mammography) padeda 
išryškinti įtartiną vėžio krū
tyje buvimo vietą tais atve
jais , kai moteris nusiskundžia 
k rū t ies negerumais , bet 
neapčiuopamas joks guzas. 
Minė ta i peršvietus krūtį 
galima matyti guzą, mažus 
sukalkėjimus, ar abu paki
timus vienoje krūtyje. 

Kiti du rečiau naudojami 
krūtyje vėžio susekimo būdai 
yra transiluminacija ir termo-
grafija. 

Kai guzas krūtyje esti pūslė
tas (custic), tada ištraukiamas 
iš pūslės skystis ir mikrosko
piškai ištiriamas. Jei tiriamos 
to skysčio ląstelės esti įtarti
nos dėl vėžio, jei ištrauktas 
skystis esti kiek kruvinas ir jei 
po skysčio ištraukimo pūslė vėl 
atsiranda — tuojau reikia 
daryti tos vietos išpiovimą 
(biopsy) ir jį mikroskopiškai 
ištirti. 

„Sodybos" ambulatorijoje inž . Jurgiui Karužai matuojamas 

Krūties vėžio 
stadijos 

Gydymo pasisekimas ir 
gydymo būdas priklauso nuo 
krūties vėžio stadijos, kai tas 
vėžys krūtyje surandamas. Šio 
k r a š t o gydytojų komisija, 
paskirta vėžio stadijos nusta
tymui, pataria krūties vėžį 
skirstyti pagal guzo dydį, jo 
išvaizdą, kiek paliesti su krū
timi susiję audiniai, kiek apim
tos šalimais esančios limfinės 
liaukos ir ar yra, a r dar nėra į 
tolimesnes vietas nukeliavę 
vėžio vaikai (metastazai). 

Dažniausiai vėžio vaikai 
^metastazai) iš krūties keliau
n a į kaulus, odą, tolimesnes 
limfines liaukas, kepenis, 
kaulų smegenis, plaučius ir į 
centrinę nervų sistemą, o taip 
pat ir į kitą krūtį. 

Priediniai t y r i m a i 
krūt ies vėžio 

stadijos nus t a tymui 
Šalia pilno kūno apžiūrėjimo 

krūties vėžio stadijos nusta
tymui, talkina šie tyrimai: 1. 

A l d o n a P a š k e v i č i e n ė (kr.) ir J o n ė Bružienė p a t e n k i n t o s 
„ S o d y b o s " p a ž m o n i o kultūrine programa. 

Nuotr. M. N a g i o . 

kraujospūdis. 

Radionuclide bone scan. 2. 
Kepenų veiklos tyrimas. 3. 
Krūtinės rentgenograma. 4. 
Kitos krūties mamografija. Jei 
reikia, daromi tolimesni tyri
mai: 5. Radionuclide liver tęst. 
6. Kaulo smegenų aspiracija ir 
biopsija. 7. Computerized axial 
tomography (CT) scan of the 
brain. 8. Nugaros smegenų 
skysčio ištraukimas ir to skys
čio ląstelių ištyrimas. 

Krūties vėžys ir jo susekimas 
nėra jau taip paprastas daly
kas. Vengdamos nepagy
domos krūties vėžio stadijos 
visos moterys budėkite savos 
gyvybės sargyboje: pačios 
tikrinkitės krūtis mažiausiai 
kiekvieną mėnesį. Pastebėju
sios ką nors įtartino, išsi
aiškinimui kreipkitės pas savo 
gydytoją. Tenebūna mūsų 
tarpe moterų, kurios pasirodo 
gydytojui, kai būna krūtis jau 
pusiau vėžio apimta. 

IŠVADA. Visos moterys 
t inkamai rūpinkitės savo 
sveikata. Negalima toliau 
s e n o v i š k a i a p s i l e i d u s i a i 
tvarkyti savo sveikatos, įskai
tant ir krūties vėžio reikalus. 
Daugiau tuo reikalu — kitą 
kartą. 

Pas i ska i ty t i . Geriatrics, 
January, 1982. 

TEISINGU ATSAKYMU 
PASINAUDOK -

SVEIKESNIS BŪSI 
Be recepto 

gaunamos cinko 
tab le tės 

Klaus imas . Pernai lapkri
čio mėn. šiame skyriuje rašėte: 
„Neapgaudinėkite savęs — 
kovojant su skleroze, nenaudo
kite be recepto gaunamas 
cinko tabletes". Ką galė
tumėte pasakyti apie vita
minus „Theragran" su mine
ralais, į kurių tarpą įeina ir 
cinkas. 

A t sakymas . Vitaminus ir 
mineralus naudingiausia sem
tis gausiau valgant vaisius ir 
daržoves. Blogis su visais tais 
vitaminų ir mineralų priedais 
prasideda, kai žmogus ap
sileidžia vaisių — daržovių 
valgyme, o tariasi sveikas bū
siąs vietoje jų vartodamas 
tabletes, atkakliai garsina
mas kaip vitaminų ir mineralų 
maiste p a k a i t a l u s . 

Kova su skleroze yra sudė
tinga ir tęsiasi visą gyvenimą. 
Mediciniškai ištirtos cinko 
kapsulės po 220 mg. kiekvieną 
vartojant po tris per dieną. 
Kitokios dozės to mineralo 
yra n e i š t i r t o s sk l e rozės 
tvarkymui.Todėl ir buvo patar
ta su skleroze kovojant naudo
ti tik medicinos ištirtą priemo
nę, o ne tą, kurią perša 
prekybininkai. 

Cinkas yra kūnui būtinas 
mineralas. Jo labai gausiai yra 
prostatoje — vyriškoje liauko-
je. Todėl dabar prekybininkai 
cinką pradėjo skelbti kaip 
vyriškumą stiprinantį vaistą. 
Kadangi gausesnis cinko 
kiekis gaunamas tik su recep
tu, tai prekybininkai paleido 
rinkon mažo kiekio cinko 
tabletes, jas galima gauti be 
recepto. Kitaip jiems nebūtų 
jokio biznio, nes gydytojai turi 
savo nuomonę ir patyrimą 
k i e k v i e n a m e ž m o g a u s 
sunegalavime, taip ir vyrišku
mo sumenkime. 

Nesileiskime įviliojami į 
prekybininkų bučių; kiekvie-

Nuotr. M. Nagio. 

name reikale tariamės su 
gydytoju. Tai yra sveikiausias 
kelias stiprion sveikaton. 
Liaukimės naudoję visokiau
sius vitaminus bei mineralus 
vietoj tinkamos mitybos. Netu
rėtume teršti savo smegenis 
pe lnagaudžių niekybėmis 
skelbiamomis už bilijonus 
dolerių. Visi tįe vitaminų mine
ralų įp i rš imai yra mūsų 
sveikatos ardymas, kai apsilei-
džiama mityboje. Kas tinka
mai minta, tam jokių priedų su 
vitaminais bei mineralais 
nereikia. O kai bus reikalas, 
gydytojas kaip reikiant padės. 

ŠVENTO RASTO 
SKAITYMO NEGANA 
- R E I K I A GYVENTI 

PAGAL J Į 
K laus imas . Brangus dr. 

Adomavičiau* man patinka 
jūsų vedamas. sveikatos sky
rius. Skaitydavau, bet ne visa
da, priklauso.kokia tema rašė
te. Giriu ir dėkoju, kad savo 
gyvenimą aukojate artimo 

meilei. Nustebau, kai parašėte 
prieš Švento Rašto skaitytojų 
— kultistų ratelj, kurių man 
neteko girdėti. Kaip yra pas jus 
„Sodyboje" — a r skaitote sene
liams Šv. Raštą jų sielų 
išganymui. Tas skaitymas yra 
k r i k š č i o n i š k o g y v e n i m o 
pagrindas. (Atsiprašau, laiškas 
labai ilgas — su citatomis — 
užteks tiek, kad suprastume 
tamstos nuotaikas. -J.Ad.). 

A t s a k y m a s . Deja, sveikai 
galvoti pajėgiančiam ne Šv. 
Rašto skaitymas, bet pagal jį 
gyvenimas yra krikščionybės 
pagrindas. Vien dėl skaitymo 
žmonės nemato tų skaitytojų 
gerų darbų, iš kurių pažįstame 
krikščionis. Dabar čia kiekvie
name skersgatvyje ir televizi
joje matome ir girdime nuolat 
savaip vertinančius Šv. Raš
tą. Iš čia daugybė vienas kitą 
peikiančių Šv. Rašto skaity
tojų. O darbininkų visiems 
trūksta. Svarbiausias dalykas 
žmogui yra sveika jo asmeny-' 
bė, teisingi jo nusiteikimai, 
gera dirva. Iš čia turime 
puikiausius visai Šv. Rašto 
n e p a ž į s t a n č i u s ž m o n e s . 
Priešingai, turime net per daug 
Šv. Rašto skaitytojų, kurie dėl 
asmenybės menkumo, dėl 
uolos kietumo ar menkybės, 
patys klajoja ir kitus klaidon 
veda — jie nesidrovi tvirtinti, 
kad be gerų darbų žmogus gali 
ką nors naudingo atsiekti. Tai 
p8ichiatrijon kandidato tvir
tinimas. 

K i e k v i e n a s p r i v a l o m e 
stiprinti savą asmenybę, ruošti 
savyje gėriui dirvą, nes tik 
tada pajėgsime puoštis Šv. 
Rašte nurodytomis gėrybėmis. 
Vien skaitymas,be gerų darbų, 
yra tik savęs apgaudinėjimas 
ir kitų klaidinimas. 

KARClOJI TAURĖ IKI 
DUGNO 

Spalio „revoliucija" turbūt 
pagrįstai laikoma svarbiausiu 
ir pačiu likiminiu XX-ojo 
amžiaus įvykiu, rašo „Ruskaja 
Mysl". Ta „revoliucija" privedė 
prie negirdėtų sukrėtimų 
ne tik Rusijos įjsiperijoje, bet ir 
visoje Europoje ir už jos ribų. 
Po spalio perversmo sekė 
prievartinis likvidavimas viso 
to, kas prieš*tą perversmą 
buvo laikoma normaliu žmo
gaus gyvenimo pagrindu. J i s 
pana ik ino gėrio ir blogio 
sąvokas, kurias mes paveldė-
jome. J a s išvystė mokymas 
apie vieną Dievą. Panaikino 
taip pat tos sąvokos pagrįsta 
sistema teisėtų ir taikingų 
santykių tarp žmonių. Naujo
je teroro valstybėje, Lenino ir 
Stalino sukurtoje, nebuvo ir 
nėra vietos teisingumui ir 
gailestingumui. Todėl komu
nistinės diktatūros įkurdi
nimas buvusios Rusijos 
imperijos žemėse buvo vykdo
mas su žvėriškais žiaurumais. 
Per kelis dešimtmečius Rusi
joje, o po 11 šalių Rytų ir Vidu
rio Europos, užgrobtų Sov. 
Sąjungos po II-jo pas. karo, 
tęsiamas vertybių perverti
nimas ir naujos, neva geres
nės, bendruomenės kūrimas. 
Daug aukų, daug kančių sutei
kė ta naujoji komunistinė 
bendruomenė Rytų Europos 
tautoms. Dešimtys milijonų 
žmonių žuvo nuo partijos valy
mų, ištrėmimų ir laikomų mir
ties lageriuose. Milijonai 
pasmerkti beviltiškam skur
dui. 

Svarbiausia spalio revoliu
cijos pasėka žmonijos isto
rijoje buvo pirmosios ideolo
ginės valstybės — Molocho 
valstybės — savo piliečių 
aukojimas viso pasaul io 
pertvarkymui. Rusija virto 
nenacionaliu. bevardžiu kraš
tu, kovojančiu už tarptautinio 
komunizmo ginkluotą lagerį-
Tokį pat likimą pasiekė ir 
kitos šalys, patekusios į komu
nistinės diktatūros valdymą. 
Prie tokių sąlygų negali būti 
kalbos apie pilietinių teisių 
saugojimą, apie žmogaus ger
bimą, apie draugiškus santy
kius su kaimyninėmis valsty-
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b ė m i s , ap i e t a r p t a u t i n į 
bendradarbiavimą. 

Visa tai tęsiasi jau 64 metus. 
Ar galima sakyti, kad buvu
sioje Rusijoje ar kurioje nors 
kitoje komunistinėje šalyje 
išauklėta geresnė bendruo
menė? Po 64 metų vadinamos 
„naujos bendruomenės kūri
mo" net jauni Sov. Sąjungos 
žmonės žino, kad jokio komu
nizmo nėra ir nebuvo, nekal
bant apie kitus Rytų Europos 
kraštus, dėl kurių sovietinė 
sistema yra tik sovietinio 
valdymo simbolis. Vakaruose 
nuo pat spalio perversmo 
sovietinė sistema nebuvo 
i š šaukus i tokio vieningo 
pasmerkimo, kaip dabar. Visi 
dabar žino, kad sovietinė 
vyriausybė nepajėgia išmai
tinti net savo šalies gyven
tojų, kad ji yra priversta 
importuoti ne vien duoną, bet 
ir technologiją, kad Sov. 
Sąjungoje, Lenkijoje ir ki
tuose komunistinio bloko kraš
tuose žmonės stovi ilgose eilėse 
gauti reikalingiausias vartoji
mo prekes ir dažnai jų negau
na. 

Vakaruose žinoma, kad Sov. 
Sąjungoje yra desidentų sąjū
dis, kad Andrei Sacharovas 
yra ištremtas į Gorkio miestą, 
kad kitaip galvojančius perse
kioja, uždaro į kalėjimus, į 
lagerius arba ištremia į už
sienį. Apsupimas iš tiesų yra, 
jis ne kariškas, bet politinis ir 
moralinis. Sov. Sąjunga pati 
save į tą apsupimą pastatė. 

Spalio perversmas buvo 
baisiausias mūsų šimtmečio 
nesusipratimas. Jis privedė ir 
prie II-jo pas. karo ir prie 
Europos pada l in imo. Bet 
padalyta į dvi puses Europa 
dar ne pabaiga. Tai yra tik 
pradžia. Jeigu Vakaruose 
Prancūzija ir Vokietija galėjo 
susitarti, tai galima tikėtis, 
kad ir Rytų Europos tautos 
taip pat susitaikys ir susi
vienys. Mūsų naktis baigiasi. 
Atėjo laikas, kada į cinišką 
klausimą „kiek divizijų turi 
Romos popiežius" galima 
atsakyti „daug". 

T. 
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Ar lietuviams ji naudinga? 

REAGANO ŪKIO 
POLITIKA 

SANKCIJOS IR JŲ REIKŠMĖ 
Lenkijos tragedija ir Vakarų valstybės 

Krašto gyventojų finansi
niai įsipareigojimai paprastai 
susiskirsto į dvi kategorijas: 
išlaikyti save ir šeimą ir išlai
kyti valstybę (t.y., mokėti mo
kesčius). Tačiau kai kurios gy
ventojų grupės turi dar ir 
trečios kategorijos įsiparei
gojimą: išlaikyti savo bend
ruomeninį gyvenimą. Bend
ruomeninis gyvenimas sudaro 
atskirą sektorių, nesutampan
tį nei su valstybine sfera, nei 
su asmenine — šeimynine. 
Tas bendruomeninis sektorius 
jame dalyvaujančius žmones 
finansiškai taip pat įparei
goja, kartais net ir labai žy
miai. Geras pavyzdys — 
Amerikos lietuvių išeiviškasis 
gyvenimas. 

Daugumas Amerikoje gyve
nančių lietuvių jaučia pareigą 
išlaikyti ne tik save, savo šei
mą ir, žinoma, gyvenamojo 
krašto valstybę (kuriai mokes
čiai mokami, jei ir ne iš tyro 
pareigos jausmo, tai bent iš 
baimės atsidurti už grotų), bet 
ir labai išsiplėtusią bendruo
meninių institucijų struktūrą. 

Tačiau šis lietuviškasis 
bendruomeninis sektorius per 
visą laiką beveik jokių subsi
dijų iš JAV-ių valdžios nėra 
gavęs, (o tiek, kiek gavo, yra 
vilties ir ateityje gauti). Mes 
patys jį išlaikėme, lėšas jam 
skirdami iš savo asmeninių 
pajamų, atlikusių užmokėjus 
valdžios mokesčius. Bet iš to 
plaukia išvada, kad kiekvie
nas asmeninių pajamų mo
kesčių ratos sumažinimas 
mums išeina į naudą: kuo ma
žiau savo pajamų turime ati
duoti valdžiai mokesčiais, tuo 
daugiau jų galime skirti savo 
visuomeniniam gyvenimui iš
laikyti. Dėlto ir tariame, kad 
prez. Reagano užvestoji mo
kesčių ratos mažinimo politi
ka (jei tik dėl jos ar kitų prie
žasčių nesumažės daugumos 
dosniausių Amerikos lietuvių 
asmeninės bruto pajamos) gali 
mūsų bendruomeniniam sek
toriui būti naudinga. 

Kaip žinome, pastaruoju me
tu mūsų lietuviškasis gyveni
mas kažkaip gyviau sujudo, 
užgimė ar jau pradėjo reali
zuotis visas būrys naujų, ga
na ambic ingų projektų: 
lituanistinės katedros įsteigi
mas, profesionalių (ir pre
zidentūroje asmeniškai pažįs
t a m ų ) p r o p a g a n d i s t ų 
užangažavimas Lietuvos rei
kalų labui, Lituanistinių stu
dijų ir tyrimų centro sukū
rimas, Žurnalistikos fondo 
įsteigimas, Lietuvos pasiunti
nybės rūmų atnaujinimas, 
1983 m. Pasaulio Lietuvių die
nų Chicagoje surengimas ir kt. 
Kiekvieno iš šių projektų biu
džetas — šešių skaitmenų dy
džio. (Apie daugybę mažesnių 
užmojų, o taip pat ir visus 
"einamuosius" reikalus čia nė 
neužsimename, nors ir tarp jų 
yra be galo svarbių). Bet iš kur 
imti lėšų visam tam įvykdyti? 

Aišku, kad liūto dalis turės 
ateiti: 1. iš vidutiniokų ir pasi
turinčiųjų tautiečių ir 2. iš to
kių lietuvių kilmės asmenų, 
kurie lietuviškiems reikalams 
kol kas nėra stambiau aukoję. 
Kuklių pajamų pensininkams 
ir šiaip eiliniams lietuvybės 
kareivėliams šitos naštos už
krauti nebegalima (jų pečiai 
jau ir taip daug neša). Bet už
tat ir gerai, kad Reagano vy
riausybė linkusi "palepinti" 
aukštų, aukštesnių ir aukš
čiausių pajamų piliečius, nes 
šitų piliečių lietuviškojo 
sluoksnio dosnumu vis dau
giau pasikliauti turės ir anie 
minėti mūsų bendruomeninio 
gyvenimo projektai. Jei mūsų 
pusiau milijonieriai, milijonie 
riai ir multimilijonieriai šių 
užmojų neparems, iš jų n e 
daug kas teišeis. Todėl į tuos 
pasiturinčius ir reikia inten

syviau orientuotis, išvystant 
primygtine8nį asmeninį spau
dimą, apeliuojant į jų gerą va
lią, lietuvišką patriotizmą bei 
idealizmą ir kartu nurodant į 
realų jų ekonominės būklės pa
gerėjimą Reagano valdžios 
metais. Ar kas nors yra 
pabandęs šitaip prieiti (panau
dojant amerikiečių sėkmingai 
išvystyto lėšų surinkimo me
no psichologinius principus) 
prie Vyto Gerulaičio ir šimto 
kitų gal mažiau garsių, bet 
panašiai pinigingų mūsų tau
tiečių? 

O nuošaliau nuo mūsų 
visuomeninio gyvenimo sto
vintieji lietuvių kilmės ameri
kiečiai, kuriuos prieš kurį lai-
k ą š i o j e p a t s k i l t y j e 
pavadinome "lituanofilais", 
galėtų būti paskatinami ne tik 
specialiai lituanofilijai ugdyti 
pritaikytais metodais (pvz. 
"Bridges" išplėtimu į gerą, pa
trauklų savaitraštį a r bent įdo
mių anglų kalba skyrių įsi-
v e d i m u į l i e t u v i š k u s 
laikraščius), bet ir prez. Rea
gano paskelbtu voluntarizmo 
principu: piliečių kvietimu 
laisvai prisiimti tas . bendruo
menines pareigas, kurių ne
gali prisiimti valstybinės ins
titucijos. 

Vienas iš esminių Reagano 
politikos tikslų — pristabdyti 
infliacijos augimą. Ir tai pasi
tarnautų lietuvių bendruo
menės gerovei. Nuo infliacijos 
juk ypač kenčia beveik visi lie
tuviškų paslaugų teikėjai, kaip 
an ta i rašytojai, kompozito
riai, dailininkai, solistai, leidė
jai , laikraštininkai, spaus
tuvininkai, knygų pardavėjai 
ir kt. Jų visų atlyginimai bei 
honorarai neproporcingai toli 
atsilikę nuo kitų rūšių pro
fesionalų. Jiems visiems in
fliacijos augimo sulėtinimas 
yra svarbus reikalas, ir šia 
prame daugiau vilčių teikia 
Reagano politika negu tokio 
Carterio ar Kennedžio. 

Kai kurie prez. Reagano 
patarėjai (ne visi) norėtų 
infliaciją pristabdyti bet ko
kia kaina. O ta kaina — didė
jantis nedarbas. Tačiau žva
l iems ir aps išv ie tus iems 
lietuviams, pergyvenusiems 
dvi barbariškas okupacijas, 
išvietinimą ir kitus gyvenimo 
lūžius, šis smūgis ne toks kie
tas , kaip kitiems, skurdesnius 
dvasinius ir medžiaginius 
resursus teturimiems šios ša
lies gyventojams. Daugumos 
lietuvių žymiau nepalies ir so
cialiniams reikalams skirtos 
biudžeto dalies apkarpymas. 
Juk mažinami ne socialinio 
draudimo senatvės pensijų 
fondai (nuo kurių daugelis lie
tuvių priklauso), bet valstybi
nės išlaidos, skirtos pavargė
liams, luošiesiems, ligoniams, 
mažaraščiams, nekvalifikuo
tiems darbininkams ir vadi
namam "lumpenproletaria-
t u i " . O šie s o c i a l i n i a i 
sluoksniai mūsuose menkai 
teatstovaujami (išskyrus li
gonius). 

Visa šitai sakydamas, neno
riu tvirtinti, jog dėl Reagano 
politikos nė vienas lietuvis 
neatsidurs blogesnėje ekono
minėje padėtyje. (Tokių jau 
yra, ir ateity bus dar dau
giau). Taip pat nesvarstau 
klausimo, ar aplamai Rea
gano politika suderinama su 
socialine sąžine, su sveikos 
politinės ekonomijos reikala
vimais. Manau, kad taip. Ma
nau ir tai, kad, jeigu tik ji n e 
bus fšmušta iš savo vėžių, 
jos dėka ilgainiui bus įveiktos 
ir infliacijos, ir nedarbo, ir pro-
duktingumo mažėjimo prob
lemos. Bet tai jau kita tema. 
Tuo tarpu norėčiau sugestio
nuoti tik tai, kad tiek lietuvių 
daugumai asmeniškai, tiek jų 
išsilaikymui kaip bendruo
meniniam kolektyvui ši poli
tika nebus žalinga. 

Mykolas Dranga 

Lietuva ir Lenkija istorijos 
bėgyje yra pergyvenusios daug 
skaudžių įvykių, kol pagaliau 
1795 m. neteko savarankumo 
ir buvo okupuotos caristinės 
Rusijos. Atsikratyti okupaci
nio jungo buvo suruošti 1831 ir 
1863 m. sukilimai, kuriems n e 
pasisekus Rusija pritaikė žiau
riausias sankcijas. Lietuvoje 
buvo įvestas despotinis r e 
žimas uždraudžiant spaudą, 
daugelį lietuvių ištremiant į 
Sibirą, kitus sušaudant vietoje 
ir uždarant Vilniaus universi
tetą. 

Sankcijas mes suprantame 
kaip prievartos priemonę, kuri 
panaudojama norint pasiekti 
klusnumo, o tarptautinėje tei
sėje ir politikoje sankcijas pa
naudoja valstybė prieš kitą 
valstybę, norėdama pastarąją 
sulaikyti nuo agresyvinių 
veiksmų arba priversti įvyk
dyti jai uždėtą kokią nors pa
reigą. 1979 m. Sovietų Sąjun
gai įsiveržus į Afganistaną, 
JAV prezidentas J. Carteris 
paskelbė ekonomines sank
cijas, norėdamas, kad Sovietų 
Sąjunga išvestų savo kariuo
menę iš Afganistano. 

Šiandieną pasaulyje yra 165 
valstybės ir 54 autonominės 
teritorijos, tarp kurių nėra gra
žaus sugyvenimo, nes vienos 
tvarkosi demokratiniais pa
grindais, kitos diktatūriniais, o 
sovietinė Rusija ir Kinija 
komunistiniais, kur bet kokios 
žmogaus teisės yra paneigtos. 

Dėl žmogaus prigimtinių tei
sių ir laisvių kova vyko visais 
laikais stengiantis atsikratyti 
baudžiavos , svetimųjų pri
mestos valdžios ir t.t. Kova 
ypač paaštrėjo, kada K. Mark
sas ir Fr. Engelsas paskelbė 
komunistų manifestą (1847), 
išdėstydami komunizmo veik
los pagrindus ir komunistinių 
partijų tikslus, kad jos turi 

P . I N D R E I K A 

kontroliuoti kiekvienos valsty
bės valdžią. Šio manifesto 
griežtai laikosi ir Kremliaus 
valdovai pripažindami tik ko
munistų partijos dominavimą. 

Per 65-rius metus komunis
tinėje imperi joje Sovietų 
Sąjungoje Markso ir Engelso 
praktikuotas mokslas ir visuo
menės santvarką komunistų 
partiją pavertė į tikrą biuro
kratų lizdą, atmieštą rusiškuo
ju nacionalizmu, siekiančiu su
n a i k i n t i n a c i o n a l i n i u s 
skirtumus ir įkurti visapasau-
linę socialistinę Sovietų Sąjun
gą-

Šis biurokratų lizdas laikosi 
vien tik karine jėga ir teroru, 
naikinant visus tuos, kurie s i e 
kia ir trokšta savo pavergtai 
tautai laisvės ir geresnio gy
venimo. Pasaul is gal nenu
stebtų, jeigu raudonosios ar
mijos koks nors generolas a r 
maršalas pasilipęs ant Lenino 
mauzoliejaus vieną dieną 
pasiskelbtų komunistinės im
perijos diktatorium, nušalin
damas komunistų partijos kiši
m ą s i į k r a š t o r e i k a l ų 
tvarkymą. 

Panašia i atsitiko Lenkijos 
generolui W. Jaruzelskiui pa
skelbiant karo stovį ir nušali
nant komunistų partiją, kur 
kariuomenė su tankais užėmė 
jos vietą. Tankų pagalba gali
ma krašte palaikyti drausmę ir 
tvarką, bet jais sunku įsigyti 
pasitikėjimą komunistiniam 
režimui ir išspręsti ekono
mines ir k i tas problemas. Ryš
kų pavyzdį tinime Sovietų 
Sąjungos įklimpime Afganis
tane, o daba r Lenkijoje, sukę 
liant visuomenėje pasyvų pasi
priešinimą. Nors Maskva 
pritarė gen. W. Jaruzelskio žy
giui, bet atidžiai seka jo eigą, 
darydama išvadą, kad ko

munistinis režimas be teroro il
gai negalėtų išsilaikyti, nes jo 
nekenčia ne tik padorus žmo
gus, bet ir darbininkas. 

Lenkijoje jau prasidėjo para
diniai teismai, kaltinant soli
darumo unijos vadus dėl susi
dariusių ūkiškų sunkumų, kad 
pridergus Lenkijoje komuniz
mo nesėkmę. Kremlius spau
džiamas kitų kraštų nedrįso 
įsivelti tiesiogiai į Lenkijos 
įvykius, nes juto, kad bus sun
ku susitvarkyti su 36 milijonų 
lenkų tauta, kuri ryžtasi nusi
kratyti sovietinio rojaus. 

Gruodžio 30 d., vos susku
bus užgesinti languose išsta
tytas Lenkijai užjuojautos žva
k u t e s , J A V p r e z i d e n t a s 
paskelbė Sovietų Sąjungai 
sankcijas, prabildamas, kad 
pasaulis negali ramiai stebėti 
Lenkijoje vykstančius įvykius 
ir leisti Sovietų Sąjungai lais
vai pasmaugti laisvėjimo pro
cesą. Ne tik JAV, bet ir kitos 
tautos, neturėtų tęsti biznio su 
Sovietų Sąjunga nepritariant 
sankcijoms. Tačiau Europos 
Bendrosios rinkos kraštai prie 
sankcijų vykdimo nenori prisi
dėti. Vakarų Vokietija nesi
ryžta sugadinti biznio su So
vietų Sąjunga, nes 1980 m. jai 
pardavė prekių už 10,5 bil. dol. 
Anglijos premjerė Margaret 
Thatcher turi daug savų bėdų 
kovodama su airiais, tar
dama, kad sankcijos bus n e 
efektyvios ir lenkai, kovodami 
dėl savo laisvės, yra padarę n e 
proporcingai didelę klaidą, 
pamiršdami Maskvos inten
cijas ir užmačias. 

Bendro šios Europos rinkos 
kraštai yra sudarę su Sovietų 
Sąjunga sutartį 15 bil. dol. ver
tės ir pasižadėję nutiesti 3000 
km. vamzdžių gauti iš Sibiro 
natūralinių dujų ir prisidėti 
prie sankcijų negali dėl paties 

Junta, valdanti San Salvadorą su prezidentu Duarte (antras iš deši
nės). 

KOLUMBO PASKENDUOLIS LAIVAS 
"PINTA" 

Pereitais metais LB Kultūros taryba, paskyrusi 
literatūros premiją poetui Kaziui Bradūnui, kelia 
taures už literatūrinį laimėjimą. Iš kairės: J. Stem-
pužis, Kultūros tar. pirm. I. Bublienė, V. Mariū-

nas, dr. D. Tamulionytė, B. Gaidžiūnas ir J. Mals-
kis. Šiemet taip pat laukiama premijos už 
literatūrini veikalą. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Daugis archeologų ir povan
deninių lobių ieškotojų gin
čijasi dabar, kas pagaliau ga
lės pasisavinti tą Kolumbo 
paskenduoli laivą Pintą, vie 
ną iš tų laivų, kuriais Kolum
bas atrado Ameriką. 

biznio. Amerikos sulaikymas 
technologinių priemonių 
vamzdžių tiesimui nesudaro di
delės problemos, nes tokias 
priemones gali parūpinti Japo
nija. Todėl, kol Sovietų tankai 
nepasirodė Varšuvos gatvėse, 
neverta gadinti santykių su 
Maskva. 

Tačiau spaudžiant JAV vy
riausybei, susirinkę NATO 
kraštų užsienio reikalų minis-
teriai Briuselyje, priėjo iš
vadą, kad prie sankcijų reikia 
prisidėti, jas panaudojant švel
niausia forma — suvaržyti 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
diplomatams judėjimo laisvę, 
nutraukti mokslinių ir techno
loginių žinių pasikeitimą su 
Sovietų Sąjunga, Lenkijos kri
zės reikalus iškelti Madrido 
konferencijoje, kuri pradės dar
bą vasario 9 d. dėl Helsinkio 
susitarimų įgyvendinimo. 

Lenkija yra paprašiusi vaka
rų Europos bankų 10 bilijonų 
dol. paskolos. J i nori išbristi iš 
ūkiškų sunkumų ir apmokėti 
palūkanas. Bet bankininkai 
neskuba su kreditais, kol vy
riausybės nesuteiks garan
tijos, kad skola bus grąžinta. 
Lenkija yra atsidūrusi prie 
galutinio nusigyvenimo ir sko
lų neišsimokėjimo. O jos padė
tį dar, labiau pasunkina sank
cijos. 

Tačiau tokie įvykiai nedaž
nai pasikartoja, kad tauta 
sukiltų prieš despotišką ko
munizmą ir kaimyniniai kraš
tai, dengdamiesi neutralumo 
skraiste, ją vieną paliktų ko
voti su savo problemomis, 
pamiršdami, kad rajusis ko
munizmas stovi prie jų kiemo 
vartų. Atrodo, kad Europos 
kraštai yra užmigdyti gerovės 
ir komunistinės propagandos 
ir pamiršta net savo saugumą. 

Tas paskenduolis laivas, jei 
jis tikrai Pinta, guli prie Kai-
kos salyno ant koralinio rifo 
Turks, į pietus nuo Bahamos. 
Šis paskenduolis laivas buvo 
rastas 1980 metais kovo mė
nesį povandeninių lobių i š e 
kotojų Plin Fricko ir J o h n 
Gasques. Radę tą laivą jie įsi
tikino, kad tai turi būti Pinta , 
vienas iš Kolumbo laivų, su 
kuriais 1492 metais Kolumbas 
atrado Ameriką. Pinta — v i e 
nas iš keturių laivų grupės 
1499 metais išvyko iš Ispani
jos ir 1500 metais per audrą 
nuskendo, užplaukęs ant rifo. 
Iš to laivo atradėjai iškėlė dvi 
senas patrankas ir dvi švino 
kulkas, kas liudija, kad tas lai
vas yra paskendęs dar prieš 
1500 metus. Yra išlikęs ir s e 
nas aprašas tos vietos, kur 
Pinta nuskendo. Tas aprašas 
visai atitinka tą vietą, kur 
atrastas šis paskenduolis. Tą 
aprašą buvo parašęs Ispani
jos kapitonas Pinzon, kuris 
plaukė kartu su Kolumbu ir ku
ris atrado Amazonės žiotis. 

Frick ir Gasques pradėjo 
tuoj projektuoti, kaip iškelti tą 
laivą, tą vieną iš pirmųjų lai
vų, kuris iš Europos pasiekė 
Ameriką ir kuris tokiu būdu 
vertas didelių pinigų. 

Tie atradėjai padarė sutar
tis dėl Pintos iškėlimo, dėl 
knygų, filmų, sportinių marš
kinių, parodų ir t.t. Ir kai tai 
buvo padaryta, jie sužinojo, 
kad Turks ir Kaikos adminis
tracija nutraukė jų sutartį dėl 
laivo iškėlimo. J i sudarė kitą 
sutartį su „Jūreivystės Ar
cheologijos institutu iš Texas. 

Pintos iškėlimą tyrinėję du 
Kalifornijos archeologai su 20 
kitų narių vietos policijos bu
vo pašalinti nuo to laivo. Prasi
dėjo pusemilijardinė teisme 
byla, kurią iškėlė tie du Pin
tos atradėjai prieš Texas 
Jūreivystės Archeologijos ins
titutą. Taigi Pintos bylinėji
mosi sumos toli pralenks to 
laivo pirmutinę verte. 

— T. 

. 
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kartus. Ištisai kasmetinis pasilikimas laikomas 
netinkamumo mokytis ženklu, ir toks mokinys atlei
džiamas. Be svarbios priežasties (liga ar kokia nelai
mė) paliktieji trečius metus, nors tik vienais kuriais 
metais, iš gimnazijos atleidžiami. Vyresnėse klasėse 
leidžiama pasilikti antrus metus tik vieną kartą. 

Baigiamuosius egzaminus brandos atestatui, 
garbingo Rusijos piliečio vardui gauti leistiems 
laikyti, juos išlaikyti apskritai kliūčių nedarydavo: 
prie jų prikopdavo per 8-rius metus (ar daugiau) 
gerai atsijoti mokiniai. Tačiau pasitaikydavo išim
čių ir priežasčių, dėl kurių gimn. vadovybė neno
rėdavo suteikti kai kuriam abiturientui ar pašaliečio 
teisėmis „eksternu" laikančiam — brandos atestato, 
— dažniausiai „politiškai neištikimiems". 

Išleidžiamųjų egzaminų tvarka tokia. Abiturien
tai paleidžiami kelias dienas prieš egzaminus. Tarp 
egzamino atskirų dalykų, atsižvelgiant į dalyko 
sunkumą, duodavo kelias dienas pasiruošti. Kiekvie
nam egzaminui sudaroma po dvi komisijas — 
egzaminuoti žodžiu ir raštu. Jų sudėtis — pirminin
kas, dalyko dėstytojas, egzaminatorius sekretorius ir 
nariai. Direktorius savaime įeina į komisiją. Kartais 

atvyksta mokslo globėjas ar atstovas. Visi komisijos 
nariai vilki iškilmių uniforma, taigi laikosi oriai, su 
besiegzaminuojančiais mandagūs, net pagarbūs. 
Komisijos iškilmingas vaizdas ir dvasia atitinkamai 
nuteikia ir abiturientus. 

Rašomiesiems darbams temas atsiųsdavo 
Apygardos mokslo globėjas anspauduotuose vokuo
se. Juos atplėšdavo direktorius egzaminų salėje visų 
akivaizdoje. Rašomųjų egzaminų tema labai rūpė
davo ne tik abirutientams, bet ir dalyko dėstytojui: 
mokinių vienoks ar kitoks į ją atsakymas atestuo
davo ir dalyko dėstytoją. 

Rašomuosius darbus rašydavo į gautus iš 
gimnazijos raštinės dvilinkus pažyminio popierio 
lapus su data, gimnazijos anspaudu ir direktoriaus 
parašu. Vieną lapą prirašę, gali prašyti kito. 
Egzaminų komisijos sekretorius sužrašo, kiek lapų 
viršaus kuris paėmė: jie visi turi būti grąžinami — 
švarusis ir juodraštis. Užrašomas egzaminų pradžios 
tikslus laikas, abiturientų egzaminų metu išėjimo 
pertraukos... Išleidžiama tik po vieną. Parašymo 
greitumas ne taip svarbus, svarbiau darbo gerumas, 
Yvarumas, tvarkingumas, aiškumas. 

Parašiusiems nors patenkinamai rašomuosius 
darbus ar jų nustatytą skaičių, leidžiama laikyti žo
džiu atsakomuosius Atsakomiesiems egzaminams 
visų dalykų visa medžiaga suskirstyta skyriais, 
numeruotais bilietais. Jį išsitraukęs mokinys gauna 
kebas minutes persižiūrėti. Atsakymą seka visi 
komisijos nariai. Egzaminatoriui išklausinėjus bilie
tą, gali duoti klausimų ir kiti komisijos nariai. Silp
niau atsakius i s bilietą, pavėdžioj amas ir po visą 
kursą. Įtarti nesavarankiškai parašę rašomąjį darbą, 
klausinėjami ir i i rašomojo darbo temos. Jeigu 
atsakytojas jaučiasi negalįs patenkinami atsakyti 
išsitrauktą bilietą, leidžiama traukti antrą. Bet tada, 
nors jį ir gerai atsakęs, ir klausinėtas iš viso kurso, 

aukščiausio pažymio negauna. Rašomuosius darbus 
ir atsakymus vertina visi komisijos nariai. įrody
dami, kodėl tokį, o ne kitokį pažymį rašo. Kartais ir 
susiginčija. Iš visų komisijos narių pažymių už tą 
dalyką išvedamas vidurkis, ir jis įrašomas j ates
tatą. 

Mokiniai, ypač VIII kl., dirbdavo išsijuosę. Kaip 
ruošdavosi išleidžiamiesiems egzaminams, be kitų, 
pasakoja Pr. Mašiotas. Anksti keldavo, vėlai gulda
vo. Kad niekas nekliudytų balsiai kartoti, ir jie 
kitiems nekliudytų, kur nors atsiskyrę balsiai 
pasakodavosi istoriją, literatūrą... Susirašydavo 
svarbesnių dalykų klausimus ir į juos balsiai atsaky
davo... 

Mokinio geram vardui parodyti tarnavo privalo
mas elgesio pažymys. Jis žemesnis negu 5-tas, visa
da žalingas, o atestate tuo labiau. Blogai vaizduotų 
gimnaziją, leidusią ne paties geriausio elgesio moki
nį iki jos baigimo. O blogoko pažymio atestate gavė
jui gali būti kliūtis įstoti į aukštąją ar kitą kurią 
mokyklą. Todėl išimtinais atsitikimais, kai geras 
mokinys VHI-je kl. kuo nusideda (dažniausia čia 
politine neištikimybe) ar laikęs brandos atestatui įta
riamas pašalietis, tai tokiems elgesio pažymys visai 
kartais nerašomas, jeigu nenorima jiems pakenkti. 
Išlaikę egzaminus, atestatus atsiimdavo per mokslo 
metų pabaigos iškilmingą aktą (VI-16 d.). Penketais 
baigusieji apdovanojami aukso medaliais, o jų 
atestatai vadinami auksiniais. Antrieji — sidabro 
medaliais — sidabriniai. Aukeiniais ir sidabriniais 
atestatais yra baigusių palyginti nemaža lietuvių. 

Nors, kaip matoma, išleidžiamaisiais egza
minais mokinių nekrisdavo. bet yra buvę ir kitokių 
atsitikimų. Vieną iš jų papasakoja savo atsimi
nimuose vysk. P. Būčy8. 

(Bus daugiau) 
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SU PALAPINE l ALIASKA (2) 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

H n a m u i švaž iavom 1980 m. 
birželio 2 8 d., p e n k i o m savaitėm. 
I Alaską p l a n a v o m e važiuoti per 
Kanadą, o grįžti per šiaurines 
Amerikos valst i jas . Pirmą vakarą 
prisikasėm prie „ B u n n y B l a n 
ke!" stovyklavietės netoli Supe-
rior ežero, O n t a r i o provincijoj. 
V i s ą dieną lydėjęs lietutis apri
m o . Po i lgos ke l ionės nutarėm 
pas imankšt int i . Neto l i e se buvo 
specia lus pasivaikščioj imo takas 
s u intr iguojančiu užrašu: „ N e 
p a t a r t i n a s i l p n o s s v e i k a t o s a s 
m e n i m s " . N u s p r e n d ė m , kad m ū 
š y sveikata nėra s i lpna ir nu
ž ingsn iavom. Kele l i s gražus, per 
mišką , per mažas kopas. Jau nu
sprendėm, kad perspėjimas tik 
pagąsd in imui , kai už posūkio iš
v y d o m apie 35 pėdu vertikalinį 
š laitą, be laiptų. Vaikai jau ant 
viršaus sėdėjo ir kojas nukabinę 
m ū s ų laukė. U ž l i p o m ! 

Sekantį rytą smarkiai lijo, tad 
reikėjo sukrauti š lapią palapinę 
ir stumtis to l iau. P o poros va
l a n d ų pragiedrėjo ir galėjom gro
žėt i s ka lna i s ir miškais arti Su-
perior ežero- Vakare negalėjom 
l a u ž u kūrenti , nes per ilgai už
trukusią sausrą jau buvo porą 
didesniu gir iu gaisru. Prie Keno-
ra, Ontario , degė ištisi miškai 
ir net mies to gyventojai buvo iš-
kraustomi. Šiaip stovyklavietė la
b a i gražiai sutvarkyta: vaikams 
ža id imo aikštelė, amfiteatras, ke
l i tvenkiniai . 

P irmadienį , birželio 30 , per
v a ž i a v o m visą Mani toba provin
cija. Čia jau lygumos . Pakelėse žy
di ramunės , lyg puokštėmis su
sodintos . Iš abiejų pusių — ja
v a i . P r a v a ž i a v o m i r mė lyna i žy
dinč ius laukus . N u s p r e n d ė m , kad 
ta i turi būt i l ina i , atrodė taip, 
k a i p knygose aprašyta — papū
t u s vėjel iui , banguoja lyg ežero 
paviršius. 

Kelias geras, asfaltuotas, bet 
siauras. N o r i n t kitą automobil į 
pralenkti , reikia signalizuoti , ir 
a u t o m o b i l i s nuvažiuoja ant šali
kelės. Lenkt i ki tus buvo smagu, 
( R o m a s šūktelėjo: „jaučiuosi 
ka ip m o z ė " ) , tač iau kai pačiam 
reikia ki tus praleisti , kyla kito
k ie jausmai , nes šalia kelio — 
gilokas griovys. Prieš sostinę, W i -
nnipeg, p lentas praplatėjo į ketu
ris takus. 

Vakare įvaž iavom į Saskatche-
w a n provinciją. Provincijos par
ke stovyklavietė buvo moderniai 
įrengta, n a m u k a i sumūryti iš 
spalvotų a k m e n ų , geras apšvieti
m a s , skalbykla, dušai. Bevaikš
č iodami apie stovyklą, sutikom 
t e n uogaujančius berniukus, ku
rie pažadėjo m u s aplankyti ir 
u o g ų atnešti. M ū s ų nauji drau
gai prisistatė su žadėtom gėry
b ė m ir dar seserį atsivedė. Pakal
bėjom apie kel ionės įspūdžius, 
apie buvus ius gaisrus. Mergaitė, 
apie 16-17 m e t ų , puikiai pažino 
Amerikos geografiją, o aš paju
t a u kiek mažai esu susipažinusi 
s u Kanada. Nusprendž iau dau
g iau žemė lap į pastudijuoti. 

Tą vakarą s ū n u s susipažino su 
v ienu vyru, grįžtančiu iš Alas-
kos. A n a s pasakojąs, kaip jam 
kel ionė sekėsi, kiek meškų ma
tęs, ke l ias padangas nuleido, 
džiaugėsi kad priekinis stiklas ne
sudužo. Antradien į , liepos 1 d., ve-

MŪSŲ K O L O N I J O S E 
Hot Springs, Ark, 

l iau kėlėmės. Pusryčiams iške
piau blynų su dovanotom uo 
g o m , vadinamom „saskatoons". 
Jos panašios į mėlynes, tik tam
sesnės ir saldesnės. 

Apskaičiavom,kad jau atvažia
v o m 1,387 mylias; laikomės n u 
sistatyto maršruto. T a i p pat ap-
skaičiavom, kad beveik trečdalį 
maž iau myrių atvažiuojam su ga
l ionu benzino, negu buvom n u 
matę. Nusprendėm sumažinti sto
go apkrovimą; palapinę, mieg
maiš ius bei rūbu maišą sukro-
v ė m į „vanuškos" vidų. Vietos 
sumažėjo, bet apsipratom. Oras 
vėl malonus , giedra — ne karš
ta. 

Saskatchewan provincija pana
ši į dykumas. Pliki laukai, kur 
n e kur krūmokšniai ar medelis, 
prie kelio aukštos žolės. Po piet 
sustoję radom vandens pompą su 
užrašu: g e r i a m a s vanduo".Van
duo buvo šviesiai rudas, smirdė
jo ir kažkokie nešvarumai plau
kiojo, tad pasitenkinom vaisvan
denių iš dėžutės. Gerai, kad to
kių dėžučių vis laikiau atsargoj, 
nes ne visur buvo vandens. 

Prie vandens pompos pastebė
jom kitą „vanušką" iš Michiga-
no . Kadangi priekis buvo meta-

VASAEJO 16 D I E N O S 

MINĖJIMAS 

Hor Springs apylinkėje iškil
mingas Vasario 16 d. minėj imas 
vyks vasario 14 d., sekmadienį. 
1981 m. gruodžio 14 d. L.B-nės 
apylinkės valdyba buvo pakvie
tusi Hot Springse veikiančias or
ganizacijas — klubus sudaryti 
komitetą ir minėjimą ruošti bend
rai. I pasitarimą neatvyko Altos 
ir Liet- Atgimimo sąj. atstovai, 
kadangi jie minėjimą ruošia atski
rai. Pasitarime dalyvavo L. B-nės, 
Katalikų bendrijos ir Moterų sek
lyčios atstovai. Tos organizaci
jos ir ruošia bendrą minėjimą. 
Prasidės minėjimas Šv. Mišiomis 
už Lietuvą, kurios b u s a t n a š a u 
jamos 11 vai. vienuolyno koply
čioje. Tuojau po pamaldų v ienuo
lyno salėje bus akademinė dalis. 
Šv. Mišiose ir akademinėj daly ir 
šiais metais pažadėjo dalyvauti 
Arkansas vyskupas A. M c D o n a l d 
ir amerikiečių svečių. Pagrindi
nis paskaitininkas atvyksta iš Chi-
cagos, i n ž B. Nainys , kuris yra 
labai daug pasidarbavęs L. B-nei, 
būdamas PLB pirmininku, apy
gardos v-bos pirmininku, tarybos 
nariu, o dabartiniu metu yra "Pa
saulio Lietuvio" redaktorius. Su 
i n ž Nainiu atvyks ir meninei 

l in iu t inklel iu dengtas, nutarėm į programai atlikti, kas bus praneš-
kad jie irgi panašiais sumetimais 
keliauja. Atspėjom! S u trim vai
kais keliavo į Alaską iŠ Muske-
gon. Sakė,matė mus paskutinėj 
.Stovyklavietėj. Palyginom įspū
džius ir vienbalsiai nutarėm, kad 
kanadiečiai daug drausmingesni, 
laikosi nustatytų stovyklavimo 
taisyklių, o jei kur šuo palaidas 
ar kas triukšmauja, tai iš anks
to galima spręsti, kad yra ame
rikiečių. 

Kadangi vėlai atsikapstėm prie 
numatytos stovyklavietės, nega
v o m vietos. Numatę kitą, jos ne
radom, nes vyko kelių statyba ir 
n e v i s i išvažiavimai buvo pažy
mėti. Dykumų kaitros nuvargin
ti, užsukom į pirmą pasitaikiusią 
v ie tą , č i a u ž nakvynę nereikėjo 
mokėti , bet ir nebuvo už ką. Vie
ta ant plyno lauko, kiek buvo 

, pavėsio — jau užimta. Tačiau 
! vanduo buvo labai švarus, iš sta-
| tinės. 

Po kiek laiko prisistatė ir „kai
m y n a i " iš Muskegon. Pavakarie
niavus, palyginom žemėlapius,ke-
l io marštutą ir pasidalinom tu-
rimom žiniom apie garsųjų Alas-
kos vieškelį. Jie papasakojo, kad 
kel io statybai naudojamas žvvr 
ras turi metalo ir todėl taip pa
dangas supjausto. Vidutiniškai, į 
v ieną pusę važiuojant, dvi pa
dangas nuleidžia. Patarė važiuoti 
kel io viduriu, kur nėra tiek daug 
pabiro žvyro. Taip pat reikia sau
gotis priešais atvažiuojančiŲ sunk
vežimių, nes jie greičio nelėtina, 
o iš po padangų r.kriejąs žvyras 
gali langus išmušti. 

Sekantį rytą saulutė anksti vi
sus iš miego prikėlė. Apie pie
tus privažiavome Calgary mies
tą, Alberta provincijoj. Tai la
bai gražus, švarus miestas, Ro-
lky kalnų papėdėje. Sustojome 
maisto nusipifkti.Mėsos kainos 
nieko pikto, tačiau šviežių vai
sių ir daržovių — pasakiškos. Už 
kvortą braškių sumokėjau 2.19 
dol., o juk pats uogų sezonas-

ta vėliau. Hot Springs v isuomenė 
prašo minėjime dalyvauti. Bus 
įdomu išgirsti paskaitininko min
čių. Jis yra apkeliavęs daug kraš
tų. Po akademinės dalies bus ben
dri pietūs. 

Vasario 7 d- per L B-nės "Lais
vės Varpų" radijo programą bus 
duodama 45 min. programa, pri
taikyta Vasario 16 d. paminėti . 
Pirmą 15 min. bus duodama ang
lų kalba. 

B E N D R O S KOČIOS 

Kaip kiekvieneriais metais, L. 
B-nės Hot Springso apyl. v-ba ir 
šiais metais, pritariant ir bendra-
dradarbiaujant kun. P. Patlabai 
ir Katalikų bendrijai, gruodžio 24 
d. suruošė apylinkės l ietuviams 
bendrą kūčių vakarienę. 5 vai . p. 
p. kun. Patlaba vienuolyno kop
lyčioje atnašavo Šv. Mišias, o 6 
vai. visi rinkosi į v ienuolyno salę 
vakarienei. Dalyvavo 92 asmenys. 
Prie šventiškai paruoštų stalų vi
siems susėdus v-bos pirm. S. In-

gaunis, pasveikinęs susirinkusius, 
paprašė kun. J. Burkų sukalbėti 
invokaciją, pašventinti paplotė
lius ir palaiminti maistą. Užde
gus tradicines žvakes, prasidėjo 
kalėdinių paplotėlių dalinimasis 
su įvairiais vienų kitiems linkė
jimais. Grįžus visiems vėl prie sta
lų vietinių moterų mėgėjų būrelis, 
vadovaujamas L. Gudelienės, pa
giedojo kalėdinių giesmių, kas 
sudarė šventišką nuotaiką. Pra
sidėjo vakarienė, kuri buvo gar
džiais ir įvairiais kūčių patiekalais 
paruošta mūsų darbščių šeimini-
kių: O. Žemaitienės, C. Makarie
nės, K. Stasiūnaitienės, A. Ingau-
nienės. Talkininkių irgi buvo n e 
mažai: I. Sirutienė, F. Žeruolie-
nė, K- Rožėnienė, O. Dambraus
kienė, V. Šklėrienė ir kt. Da lyv ių 
tarpe matėsi svečių iš kitur, v ie
nuolyno seselių ir pensininkų rei
kalams direktorė E. McKeever. 
Visiems pasisotinus ir dar geriant 
kavą su kūčių kepsniais, kun. 
Patlaba parodė skaidrių iš kelio
nių po šventąją žemę su įspūdin
gais paaiškinimais. Visi į temptai 
sekė skaidrėse rodomus vaizdus. 
Po kelių maloniai praleistų v a 
landų šventiškoj nuotaikoj visi 
skirstėsi į n a m u s laukti tos ki l 
nios Kristaus užgimimo šventės. 
Tikimės, kad ir ateityje bus laiko
masi tos gražios tradicijos ir kū-

čiom vėl kasmet visi rinksimės kar
tu praleisti tą šventą vakarą. 

Ar tai ruošiant kūčias ar kitus 
parengimus m ū s ų apylinkėje, t u 
rim išskirtinai 'paminėtiną talki
ninką, tai B. Gudonį , kurie niekad 
neatsisako padėti suregistruoti 
dalyvaujančius ir surinkti pinigus, 
tai atlikdamas napaprastai tvar
kingai ir kruopščiai. 

N A U J Ų M E T Ų SUTIKIMAS 

L B - n ė s Hot Springso apy
linkės v-ba gruodžio 31 d. suruo
šė Naujų Metų sutikimą. Į sutiki

mą buvo užsirašiusių daugiau, 1 
bet dėl ligų ar kitokių priežasčių j 
atvyko tik 27 asmenys. V-bos i 
pirm. Ingaunis, pasveikinęs atvy
kusius pakvietė kun. P. Patlaba 
tarti žodį, kuris trumpai kalbė
jęs palaimino paruoštą vakarie
nę ir palinkėjo gero apetito. Šei
mininkių gražiais, paruoštais 
valgiais sotinosi visi baigdami 
senuosius metus. Svečiai užvalgę 
prie gražios plokštelių muzikos, 
prisimindami jaunas dienas, pra
dėjo šokius. T a i p besPinksminant 
priartėjo ir senųjų metų pabaiga. 

V-bos pirm., sukvietęs visus vienon 
vieton, palinkėjo visiems ištver
mės, stiprybės darbuose ir asme
niškuose reikaluose. Išmušus 12 
vai., visi sugiedojo Tautos himną 
ir su šampano taurėmis ranko
se sveikino vieni kitus linkėdami 
sveikų ir laimingų naujųjų 1982 
metų, o ką jie mums atneš nie
kas negali pasakyti. Nors ir ne 
didelė grupė buvo, bet visų nuo
taika buvo gera ir pakili. Jau nau
jais metais, baigdami šampaną, 
gėrėm kavą su gardžiais kepsniais j 
ir toliau tęsėm linksmąją dalį. 
Laikrodis rodė, kad Jau laikas ir 
apie namus pagalvoti. Su malonia j 
nuotaika ir naujomis viltimis Į 
skirstėmės į namus. 

h 2-

(Iš Lietuvių tautosakos skaitymai) 
Kunigaikščio Kęstučio antspaudas 

Seniausias šiuo metu žinomas 
ir su miestu sietinas ikonografinis 
paminklas yra Trakų kunigaikš
čio Kęstučio antspaudas. Vienų ty
rinėtojų nuomone , jis jau naudo
jamas nuo 1355 m. kiti mano, kad 
nuo 1358 m. Šį antspaudą Kęstu
tis pridėjo prie dokumento, kurį 
kartu su Liubartu išdavė Torunės 
pirkliams. Apvaliame antspaude 
pavaizduotas šarvuotas 'karys su 
smailiu šalmu ir kardu bei skydu 
rankose. Aplinkui užrašas: 

CLASSIFIED ADS 

S Keistutis. 

Religinių giesmių plokštelės 
Aukotojų Sąrašas Nr. 3 

tr 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasirinkti i-
vairių liaudies meno d a r b u : me
džio, keramikos, drobės , taip 
pat erražiai papuoštų lėliu 

-"Brango" adresas: 4545 W«H 
RSrd ML Chieago. m 4Qfl29 
iiniHiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiniHiiinimimiin 

KURIAM 6ALUI M0ttT» | L I E T U V I A I SIBIRE 

, D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

Chrysler LeBaron Medai 
2-dr Coupe 

ion 

•ALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

FLYMOUTH • K CARS 
"U WILL LIKĘ US" 

4t30 Archer — VII-1515 

K n y g a — albumas su daugybe 
m ū s ų tremtinių i r kalinių atsi
minimų, laiškų, s u gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, i šė jo iš 
spaudos. Paruošė kun . J. Pruns-
k is , i l iustravo dail. J. Strungys, 
apipavidal ino dail. P. Aleksa ir 
dail . V. Lukas. Iš le ido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
k a i n a $21.80, su persiuntimu. 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DRAUGAS, !f5!f5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Il l inois gyv. dar prideda $1.40 
va l s t i jos mokesčio. 

P o 1 0 0 , - d o l e r i ų a u k o j o : 
„Aras", V. D. Baziai, V. R. 

Kazlauskai, V. Orentienė, dr. V. A. 
Pliopliai, J. A. Vilkai. 

75, - do l . aukojo : 
M. Banky (anksčiau aukojo 25,-

dol.) *•' 

50 , - do l . aukojo: 
R. Armalienė, M. Augustinavi-

čienė, dr. V. Dalgis , V. S. Endri-
jonai, kun. Z. Gelažius, V. V. Kra
sauskai, A. Latonienė, B. J. 
Lungiai, A. Paulavičius, B. J. 
Bacevičiai, „Talman Deli" (L M. 
Kupcikevičiai), X — (pavardės 
prašė neskelbti). 

35 , - do l . aukojo: 
M. Jonikienė, S. J. Ramai, E . 

Vengianskas (anksčiau aukojo 
25,- dol.). 

25 , - do l . aukojo : 
„A-J Meats", - J. Mezginis, P. 

Narutis, J. V. Žadeikiai. 

2 0 , - dol . aukojo : 
I. Dapkienė, „Parama", M. 

Stankevičius, V. A. Vaitkai, Z. 
Zacek. 

15 , - dol . aukojo : 
J. Bevins. 

10 , - dol . aukojo : 
A. Ankienė, „Baltic Blogoms". 

V. Butkus, J. Dudėnas, A. Paikus, 
P. Pranckevičius, K. Tallat-Kelp-
ša, „Venta", A. Vitkienė. 

5 , - dol . aukojo : 
B. Abomas, T. Brukauskas. K. 

Butkus, A. Čizauskienė, L Dudė-
naitė, Liudas, G. Mališauskas, R. 
Rudaitienė, J. Thomas, O. Ven-
cienė, R. Vilis. 

2 , - aukojo — 12 asmenų. 

1,- aukojo — 4 asmenys. 

Nuoširdi padėka visiems prisi
dėjusiems prie sumažinimo išlai
dų. Plokštelė jau užrekorduota. 
Gavę pranešime spaudoje. 

R. S A B A L I U N I E N Ė 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 
^ 

AR TURITE ĮSIGIJĘ SlAS PLOKŠTELES? 
TIK TAU VIENAI 

TĖVYNEI AUKOJAM 

AUKURAS 

Užsakymus siusti šiuo adresu: 

D R A U G 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-LL uania orkestras s u 
Alg iu Modes to , Vytautu P a s k u m ir Zigmu Mi
kužiu, Jr . — D v i g i taros , Tau dėkoju, Negerk, 
2al i lankai , Sapnas i r k i tos dainos . Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis D A I N A V A . Kur bė
g a Šešupė, J ū s berneliai apgavikai . Lietuviai 
s same m e s g i m ę i r kitos. Dir iguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

A l f o n s a s Mikulskis — dirigentas . Kankl ių or
kestro v a d o v ė — Ona Mikulskienė. Atl ieka 
Vysk. Valanč iaus l i tuanist inės mokyklos an-

Kaina $5.00 

A S 

U I S C I L L A N E O D S 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grąžtas vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui 

M. A. Š I M K U S 
i.NCOME TAX S E R V I C E 

NOTA R Y P U B U C 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir 

iltokie blankai. 
tiiiimrrninnmiiniiiiiumuuiHiiiiiiiiiii 

D £ M E S I O 

Norintieji parduoti, pavesti ar dova
nai perleisti Chicagoj leidžiamo dien
raščio "Naujienos" akcijas, prašau 
skambinti šiuo tel.: 476-3990. 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Taz, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — Tel. 436-7878 

ItimilllilIlIlIlIlIlIHIlilItlIlIlIlIlIlHIIIIIIIII 
Jvnirių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. . 

COSMOS PARCELS E X P B E S 8 
2501 W. 69th Sr , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUYį 
TeL — 9 2 5 - 2 7 3 7 

Vytautas Valantinas 
uiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuiiiiiiiiiiniu 

V A L O 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • ^ ••-•-< 

4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Užsakant pridėti 50 e t u i kiekvieną plokštelę persiuntimuL Illinois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 paito išlaidoms. 

\ i 

iimimiiiiiimiiiiiiiiniiiiimmmiiimiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
?"*« W. 6 9 S t , t e L 7 7 6 - 1 4 8 6 

n.. ••lUHumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuuuiii 
iMHIIillllKilIlIMIIIHMIlIlIltlIlttIlllttIllltt 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. \ automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
tavo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
mui l in imui n u IIIIIUIIIHIIIIIUII 

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

Telef. — VTA 5-8063 

ninniifiiiiimiiimmiiitimtiiiiMttitniiii' 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

D r a u d i m a s — V a l d y m a s 

N a m o p i r k i m a s — Pardav imas 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie A ve . — 778-22SS 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiissiiisMHiMM 

MISOTLLANBOUS 

PACKAGE EXPRESS AGE>CY 
MARIJA NORFJKTF.Nft 

SIUNTINIAI 1 LIETUYį 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekes. Maistas iš Kuropo3 sandelių. 
2608 W. 6Mb St., Chicago. HL 00620 

TeL 625-2787 

i l i lMI l I l I l I l I l i lUIII I I I I I I I IUIII I I I I I I I I I i l I l IH 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 3 7 6 . 1 8 8 2 a r b a S76-5996 
miiiiiiHiiiniiiiniiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiillli 

THE F0RTY TEARS 
0 F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevicsns 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 9L. 
Chicago, DL 69829 

miiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub> 

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmės, gimė* 
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir į 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4348 W. CSrd Strest, 

Chicago, IL 68628 

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 
valstijos mokesčio. 

Popular lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

10% — 20% — 30% pitęl&n mok£sit 
ui npdrnudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas IIIUH. 

FRANK Z A P D ' I S 
3208' . 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

Telef. GA 4 - 8 6 5 4 

iiimiiiiitiiiiiimiimiiiininiiiMiiimiiiiii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

luiiiiiiiiuuiuiiiiiiiuiuiiiiuniiiiiiiiiiuu 
Remkfte t u o s b izn ier ius k u 

rie «1retMaa1 dien " D r a u g e " 

v© 
Juozanins. Dsušvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvo 
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardis-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ta* 
virimu. Si knyga yra sukilusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamsa 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų 8kyr*ss 

4545 W. SSrd Street 
Chicago. HHnota 

Kaina su persiuntimu 

Illinois gyventojai pridėkit* 
20 centų mokesčiams. 
rj-MBsama ssaaaseassi »c-T^iraa» 



APMĄSTYMAI PRIE ATLANTO 
JURGIS JANUŠAmS 

St Petersburgo klubas praeitais metais minėjo 20 metų sukaktį visą gruodžio 
mėn.' P. Kačinskienės ir P. Taoro iniciatyva buvo suruošta rankdarbių, bei 
medžio drožinių paroda. Čia Kačinskienė stovi prie O. Vaičaitienės išausto 
3j?9pos' žemėlapio. 

• 

Nuotr. Kosto Vaičaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

MINĖSIME VASARIO 16 

savo ir pamokslą pasakė kun. 
Vyt Piktumą. Sausio 3 d., sek
madienį, per lietuviškas pamal

t o T> i r. i i. i . i das Sv. Mišias atnašavo svečias 
p n » a m Beacfa apylmkes yO-lmktm J o n a s Balkūnas, jam 

dfba-rengia Vasario 16 mineji 
•BL \uihr įvyks š. m. vasario 14 
cf., sekmadienį, .12 vaL vidurdie-
rtfc Holiday Itin dfdžiojoj poky
l y salėj, 4431 P. G: A. Blvd. ir 
95 kelio kryžkelėj. 

Pagrindiniu kalbėtoju yra pa
kviesta ir sutiko dalyvauti jau
nosios leartos visuomenininke, Lie
tuviu Kataliku tarybos ir Informa
cijos centro vicedirektorė Gintė 
Damušytė. 
^Minėjimo metu bus renkamos 

aukos Lietuvos laisvinimui. Au
kotojas-, savo auką skiria laisvu 
apsisprendimu Lietuviu Bendruo 
menei, Aitai arba Vlikui. Po mi

nėjimo toje pačioje salėje bus 
bendri pietūs visiems, kurie dar 
prieš minėjimą pareikš valdybai 
pageidavimą pietauti. 

Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvauti 
šioje^rnušų * tautos "didžiausioj 

asistavo svečias kun. Viktoras Da-
bušis ir kun. Pikturna- Trijų ka
ralių šventei skirtą pamokslą pa
sakė kun. Pikturna. Mišių lekci
jas skaitė detroitiečiai studentai 
Paulius ir Asta Jurgučiai. Laike 
pamaldų gražiai buvo giedamos 
kalėdinės giesmės, vadovaujant 
sol. Onai Jameikieni ir sol. Juzei 
Daugėlienei. Po pamaldų kun. 
Pikturna pranešė, kad ateityje 
lietuviškos pamaldos bus du kar
tus per mėnesį: kiekvieno mėne
sio pirmą ir trečią sekmadienį tuo 
pačiu metu 2 vai. po piety toje pa
čioje Šv. Povilo bažnyčioje. 

Dr. Vytautas ir Aldona Urbai 
ir ju sūnus Vytas džiaugiasi čia 

Taip reikalai susiklostė, kad 
Chicagą teko palikti dar prieš 
Kalėdų ir Naujųjų metų šventes. 
Tada dar buvo šiltokas oras, o 
žmonės juokaudami sakė, kad 
šiemet nebus žiemos. Chicagą da
bar sukaustė sniegai, siautėjo snie
go pūgos, vargino žmones, ken
tėjo ir daugelis ruoštų renginių. 
Atkilę į Floridos Daytona Beach 

čia radome vėsoką, bet malonų 
orą. Radome ir šiame mieste bei 
apylinkėse gražią lietuvišką sa
lelę, kurioje telkėsi graži lietuviš
ka šeima. Pajutome ir kalėdines 
nuotaikas Bendros lietuvių kū
čios buvo tokios įspūdingos, tar
tum dar daugiau mus visus suar
tino. Kai spinksėjo eglutės žva
kutės, kai skardeno kun. dr. Ka
zimiero Ruibio ir aktorės Dali-
los Mackialienės kalėdinių nuo
taikų pasakojimai, būdami toli 
nuo tėvynės, ne vienas skubėjo
me į savo gimtuosius namus nors 
mintimi ta vakarą pabuvoti su 
artimaisiais ar širdyje jutome il
gesį , kurie dar tebevargsta Sibi
ro ledynuose. 

Atitrūkęs nuo rūpesčių ryžtuo
si švenčių proga aplankyti nors 
kukliu laiškeliu, ar laimės, svei
katos ir gėrio linkėjimais savo 
artimuosius ir brangiuosius, iš
sklidusius pasaulyje, pavergtoje į 
tėvynėje ir Sibiro taigose. 

Grąžtų, net lietuviškais moty-
varis spausdintų atviručių kalną 
pasidedu ant rašomojo stalo. Ra- j 
sau kiekvienam iš artimųjų apie| 
savo šeimos likimą, gyvenimą, | 
drauge gyvenu ir tų žmonių gy
venimu, kuriems šį jautrų žodį 
skiriu. 

Ir keista, koks pasaulis, atrodo, 

kajai spaudai. Gražu ir sveikinti
na. Tuo jie sutaupė lėšų ir laiko-
Ir aš jaučiausi, kad ir mano prie-
telius iš New Yorko per "Darbi
ninką" drauge su kitais pasveiki
no. 

Prieš keliolika metų spaudoje 
buvau parašęs, kad ar nereikėtų 
bent vienas šventes visiems lie
tuviams susilaikyti nuo sveikini
mų siuntimo ir jų išlaidas kiek

vienam sąžiningai suskaičiuoti ir, 
susidariusias sumas, siųst mūsų 
spaudai ar kitam dideliam užmo
jui. Buvau provizoriškai apskai
čiavęs ir sumas. Ji būtų tikrai di
delė. Jos sutelktos kilniems tiks
lams būtų didelė parama spaudai 
ar kam kitam. Žinoma, netektu
me to malonumo — pasikeisti 
asmeniškais sveikinimais, kurie 
tikrai švenčių proga mus pra
džiugina. 

Bet vargu sutartume vienin
gai toki darbą bent vienų švenčių 
proga atlikti. Tačiau gal vertėtų 
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j pagalvoti. Aš apie tai galvoju. An-
' tra vertus, padarytume nemažai 
nuostolių paštui ir atviručiu pre
kybai. To taip pat nenorėčiau, 
kad nukentėtų ir lietuvių preky
ba. 

A. f A. 
EUGENIJUS ŠARŪNAS VANAGAS 

Gyveno Cicero, Illinois. 

Mirė sausio 22 d., 1982 m., sulaukęs 26 m. amžiaus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Vytautas Vanagas su žmona 
Marie, brolis Edmundas OlSauskas ir sesuo Elyte Danalaitis su šei
momis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue, Ci
cero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 26 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapiios bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuostabus dalykas! Krikščio
nių tikėjimas, kuris, rodos, vien 
tik antrojo gyvenimo laimės ieš
ko, jos ir čia mums suteikia. 

• 
Ch. Montesąieu 

Brangiam sūnui 

A.f A. 
EUGENIJUI VANAGUI mirus, 

tėvui VYTAUTUI VANAGUI ir ARTIMIESIEMS 
reiškiame giliausią užuojautą. 

RAIMUNDAS ir LORETTA GRIGALTŪNAI 
STASĖ GRIGALIŪNIENĖ 
JUOZAS ir SIGUTĖ ŽEMAIČIAI 
BRONĖ JAMEIKIENĖ 

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

Laidotuvių direkL S. Butkus — Telef. OL 2-1003. 

Nuliūdę: Tėvas, brolis, sesuo ir kiti giminės. 

turėję gražias Kalėdų atostogas, pasidaro mažas, tarytum šia pro-
Retai taip būna, kad ištisai keletą ga kalbuosi su artimaisiais, prie-
savaičių nebuvo jokių didesnių ve-1 teliais, giminėmis, draugais. Ka-
]'Ų, oro ir vandens temperatūra vis Į ^ėdų džiaugsmo mintis šiandie-

Melam Bičiuliui 
A. + A. 

P R A N U I J A K U B A I Č I U I 
mirus, skausmo prislėgtoms žmonai Elenai 
ir dukteriai Joanai giliausią užuojautą reiš
kia ir kartu liūd 

A. f A. VLADUI PETRAŠŪNUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą žmonai-tetai JADZEI, pus
seserei GENEI ir kitiems giminėms. 

VACLOVAS PROCUTA su ŠEIMA 
Cambridge, New Z-ealand 

laikėsi virš 80 1. F. Po švenčių, dr. 
Vytautas išvyko i Olando, į ey-

šventėj ir būti dosniais savo au- į dytojų konferenciją, sūnus Vy-
komis. į tas į Tampos universitetą, o Al

dona į namučius pas antrą sū
nų Arą, bebaigiantį Indianos uni-

, versitetą. 
Raimundas 

GRAŽIAI SUTIKTI 
ljfc$1AU]IE]l METAI 
LB ̂ alm Beach apylinkės vai-' 

dyba Šv. Povilo katalikų parapi
ios naujojoj salėj surengė Naujų-

į Metų sutikimą. Dalyvių tar
pe buvo daug lietuvių atostogau-
tojų iš šiaurinių valstijų bei Ka
nados. Jų tarpe dr. K. M. Ambra
zaičiai, inž. K. Barūnai, dr. A.Ba 
liūnai, dr. A. B. Ciūriai, Jurevi-

Staškūnas, sūnus 
Apolinos ir Lino Staškūnų, šiomis 
dienomis išlaikė Real estate bro
kerio egzaminus su teise savaran
kiškai verstis šia prekyba. Jaunam 
prekybininkui Raimundui nuo
širdžiai linkime geriausios sėkmės. 

Vidas Ąžuolaitis, sūnus Apolio-
nijos ir muz. Juozo (miręs Los 

či«tėr inž. A. Jokūbaitis, Skripku- j Angeles) Ąžuolaičių, atlikęs ka
tė,- V. -Žiedoniai, Jurevičienė, inž. j r ;n e prįevoIę ir įsigijęs ex-ray tech 
M- Sodonis, inž. K. I. Cemiai ,inž.l „ ^ specialybę, pradėjo dirbti 
D. J. Jurgučiai ir kt. Iš Pompano p t LaUter<}ale ligoninėje, 
apylinkės dalyvavo E. Z. Steponą- Liucija ir dail. Antanas Petri-
vičiai ir dvi Žilinskų šeimos. Vai- į fa&į Kalėdų pirmą dieną su-
dybos pirmininkė Irena Manomai- j r e n g e g j . ^ svečių priėmimą, ku-
tienė visus pasveikino ir padėko-1 r i a m e ^ vietinių dalyvavo daug 
jo už-^rtsilankymą. Po skanios va- svečių ir iš toliau atvykusių. Ka-
karienės, geram orkestrui grojant, 
šoko jaunimas ir vyresnieji, Šoko 
ir tėvai su savo vaikais studen
tais. Programos vedėjas Antanas 
Šcluka pakvietė dailiojo žodžio 
menininką inž. Kazį Barūną, ku 

ledų tradiciniai valgiai ir meniš
kai išpuoštas butas maloniai 
nuteikė svečius šventiška nuo
taika. 

Jonas ir Danutė Dundurai ir jų 
sūnelis Andrius iš Clevelando 

ris gražiai padeklamavo po kelis• Kalėdų atostogas praleido pas sa-
* "~" - ' • - D-;

 v o sesę Liną ir švogerį Stasį Sla-
bokus. Už jų iš Clevelando at-

A'isčio ir Bradūno eilėraščius. Pri
siartinus dvyliktai, pirm. Mano-
maitienė visiems palinkėjo svei
kų ir laimingų Naujų 1982 Metų. 
Solistė Ona Blandytė-Jameikienė 
gražiai, su giliu įsijautimu pagie
dojo Amerikos himną ir Lietu
vos himną. Sujudo pilna salė da
lyvių, su šampano taurėmis ran-
kese, vieni kitus sveikino linkėda-
mf sveikatos ir laimės-

"Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
dėkoja dailiojo žodžio men. Ba-
rūnui, solistei Jameikienei, Aldo
nai Biliūnienei, Birutei Čiūrienei, 
Antaninai Deikienei, Katr/nai 
Gfniotienei, Albinai Jakubauskie
nei, Irenai Manomaitienei, Apo
lonijai Pažėrienei, Albinai Pilipa
vičienei, Apolinai Staškūnienei, 
Leonorai Šeiukienei už skaniu py
ragų ir pyragaičių pagaminimą ir 
jų paaukojimą. Julijai Stankūnai
tei ir Raimundui Staškūnui už 
gražų salės išpuošimą, Elenai Mik
šienei už gražiom gėlėm stalų pa
puošimą. 

TRUMPAI 
-
Kalėdų pirmą dieną per lietu-

•iškas pamaldas šv. Mišias atna-

vežtą juodą ruginę rupią duoną 
visų jos gavusių vardu jiems nuo
širdžiai dėkojame. 

Angelė Petrikonytė-Zerr, duk-

ną jungia mus visus jaukia, ma
lonia šilima- ir meile. Tėvynėje 
likusiems įterpimu ir vilties lin
kėjimų žodį. Kaip gaila, kad ne
galime švęsti Kūčių ir Kalėdų 
švenčių bei Naujųjų metų drau
ge. Negalime priglausti vieni ki
tų prie širdies ir išsakyti savų gy
venimo rūpesčių. Tik mintimis 
sugrįžtu į gimtuosius namus, kur 
prieš daugelį metų, laisvėje šven
čiant Kalėdas, buvo taip miela ir 

Tad trumpas laiškutis, sveiki
nimų ir linkėjimų žodelis ir yra 
jungtis, viltis ir prisiminimas. 

Skaitau lietuviškoje spaudoje, 
kad štai toks ir toks sveikina savo 
artimuosius švenčių proga ir vie
toje kortelių, skiria auką lietuviš-

4 * ELENA ir STASYS BAKUČIAI 
JANINA BINDERIENĖ su 

DUKROMIS ir JŲ ŠEIMOMIS 
GENĖ ir GABRIELIUS PUNIŠKOS 

, ONA ŠIAUDIKIENĖ 
KOSTAS GASPERAITIS 
ONA ir VYTAUTAS ŽILINSKAI 

Mūsų mielai kolegei 

A.f A. 
Dantų gyd. STASEI TUMOSBENEI 

m i r u s , 
jos vyrui inž. ANTANUI TUMOSAL dukteriai LI
LEI su ŠEIMA ir kitiems GIMINĖMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Napervūle, IUinois 
ONA ir JURGIS DAMAI 

- I 

St. Petersburgj Florida 

tė Liucijos ir dail. Antano Petri-
konių, neseniai pradėjo dirbti 
Ameri First banke ir jau pasižy
mėjo savo sugebėjimais — banko 
administracija jai suteikė tarny
binį paaukštinimą. 

Vaildas ir Valdonė Žiedoniai ir 
jos mamytė Karosienė iš Cleve
lando viešėjo pas savo giminai
čius Karosus- Valdas, būdamas 
Clevelando vyrų okteto pirminin
ku, prižadėjo su savo oktetu ir 
mus aplankyti. Oktetas yra turė
jęs daug išvykų ir visur buvo gerai 
įvertintas. 

P. Mikšys 

A. A 

FRANK J A K U B A I T I S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 24 d., 1982 m.. 3 vai. ryto, sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Taralių kaime. Ameriko

je išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Gaspuitytė), duktė 

Marija Jakubaitytė, švogerka Katberine Rukienė su vyru Anthony 
ir jų duktė Christine, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 
Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 27 dieną. IS koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapiios bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona ir duktė 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

E U D E! K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LIETUVOS DRAUGIJOS 
DETROITO 

A. f A; VLADUI PETRASŪNUI 
" m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą mūsų tetai-žmonai JADZEI, 
pusseserei GENEI, BRONIUI RADZEVIČIUI, anūkams 
ir kitiems giminėms. 

GENIUS, 
Ottatoa, Kanada 

DALIA, EGLĖ PROCUTAI 

P E T K U S 
MARQUET TE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
• 

2533 VVest 71 St . , Chicago 
1410 So. 5 0 t h Av. , Cicero 

Tel. 4 7 e - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. VLADUI PETRASCNUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai, mano 
mylimai seseriai JADVYGAI, dukrai GENEI, žentui 
BRONIUI ir kitiems giminėms. 

ALEKSANDRA ir JUOZAS KLIMAI 
Mianni Beach Florida 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, liūdinčioms 
dukroms 

Marijai Noreikienei, Vandai Gasperienei 
ir Zofijai Gbienei 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

MARIJA ir BRONIUS PALIULIAI 
ir ŠEIMA, 
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X Kun. Viktoro Rimšelio, Ma
rijonų vienuolijos provinciolo, 
vadovaujama provincijos tary
ba sausio 26-27 dienomis turi 
metinius posėdžius, kuriuose pri
imamos pereitų metų namų apy
skaitos, peržvelgiami atlikti dar
bai ir ateities darbo planai. Po
sėdyje dalyvauja viceprovincio-
las kun. Antanas (Miciūnas iš 
Worcester, Mass., kun. Vincas 
Paruiis iš Marianapolio. Thomp
son, Conn., kun. P . Garšva ir 
kun. St . Saplis iš Racine, Wisc., 
Taip pa t posėdyje dalyvauja eko
nomas kun. Petras Cibulskis ir 
sekretorius kun. Andrius Nau
džiūnas ir ekonomo asistentas 
Juozas Landis iš Thompson, 
Conn. Sausio 27 d., vakare bus 
lietuvių Katalikų spaudos drau
gijos direktorių ir narių susirin
kimas. 

X Bronius Kviklys, buv. 
"Draugo" redaktorius, ruošiasi 
kelionei į Californiją. Vasario 
7 d. jis skaitys pagrindinę pas
kaitą Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo metu. Po 
paskaitos parodys Lietuvos baž
nyčias skaidrėmis. Kartu bus 
suruošta ir dabartinės Lietuvos 
rezistencijos — pogrindžio leidi
nių bei dokumentų parodėlė. 

X SoL Gina čapkauskienė 
sausio 23 d., lydima M. Reinie
nės, atvyko į "Draugą", pasikal
bėjo su redakcija ir painformavo 
apie savo planus leidžiant dainų 
ir arijų plokštelę. Tai lietuviš
ka plokštelė, kurioje daugiausia 
bus lietuvių kompozitorių dai
nos. Solistė koncertavo ne tik 
Chicagoje, bet turės koncertus 
Ottavoje per pabaltiečių šventę 
Kanados Parlamento rūmuose, 
o kovo 6 d, Putnamo seselių rė
mėjų rengiamame koncerte Col-
lege salėje, Rridgeport, Conn. 

X Lily Monkutė, baigusi 
Northeastern universitetą, mo
kytojauja šiaurinėje Chicagoje. 
Ji įsijungė į Organic teatrą, ku
ris d i b a r stato dramą "'E/R" 
(Emergency Room). d a pa
vaizduojami įvykiai ligoninės 
greitosios pagalbos skyriuje. 

x Brighton Parko lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba rengia Vasario 16-tosios die
nos minėjimą vasario 7 d., sek
madieni, su iškilmingomis šv. 
Mišiomis Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje ir akademiniu 
minėjimu parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys prof. dr. Tomas 
Remeikis. 

X Inž. M. Kvedaras, Chica-
go, DL, Juozas Siaurusaitis, Bal- '• 
timore, Md., atsiuntė po 10 dol. į 
aukų už kalendorių ir kalėdines Į 
korteles. Labai ačiū. 

X Dr. E. šilgalis. Euclid, Ohio, 
M. Kasparūnas, Chicago, TJ1., V. 
Mileris, Batą via, TU., L Ulpa, 

Oficialiai programos daliai pa3i- j Dorcester, Mass., L. Adomkavi-1 
baigus, meninę dalį atliks vietos j čius, Marietta, visi atsiuntė po ; 

tautinių šokių grupė "Vakarui 
vaikai". Minėjimas prasidės 2 
vai. p. p. pamaldomis Sv. Jono 
Krikštytojo (klebonas kun. V. 
Pavalkis) bažnyčioje, Milpitas, 
Calif. 

X Dr. Milda ir dr . Stasys Bu
driai pardavė savo medicinos 
kabinetą Chicagoje ir kurį laiką 
paatostogaus. Paskiau planuoja 
po keletą mėnesių gyventi Flo
ridoj ir Chicago j . Turi leidimą 
praktikuoti ir Floridoje. Dr. Mil
da Budrienė palaikys ryšius su 
Alergijos institutu Chicagoje. 
Be to. ji renka medžiagą apie 
Amerikos lietuvių gydytojus ir 
jau turi daug surinkusi. 

X Jonas Zubavičtus, Sunny 
Hills, Fla., Regina Latoža, Cice
ro, 111., S. Stanulis, Santa Bar
bara, Cal., Alfonsas Biveinis, 
Ontario, Kanada, Kl. Praleika, 
Little Falls. N. J., Jonas Braz-
lauskas, London, Kanada, Ray 
Sūdau, Melrose Park, EI., Alex 
Kabliauskas. Hickory Hills, EI., 
A. Klikna, "VVestern Springs, 
IU., Jonas Račkauskas, Cleve-
land, Ohio, atsiuntė po 5 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Ačiū. 

X K. D. Stankus (Mrs.), Sun 
City, Ariz., atsiuntė 22 dol. auką 
už gerą dienraščio informaciją. 
K. D. Stankų skelbiame garbės 
prenumeratore, o už paramą dė
kojame. 

X Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos mo
tinų klubas rengia tradicinius 
šokias sausio 30 d., šeštadienį, 
7 va i vak. mokyklos salėje. 
Programoje: šilta vakarienė, 
Neo-Lituanų orkestras ir laimė
jimai. Stalus užsisakyti skam
binant Audronei Tamuhenei, 
teL: 925-0986 arba -Julie Zakar-
k a i te!.: 434-7785. Bilietų kai
na 12.50 dol. asmeniui. Links
mai praleisti vakarą ir parem-
site mokyklos išlaikymą (pr.). 

X | Vilnių!! Išvykstam kovo 
mėn. 25 d., grįžtam balandžio į 
g d 15 dienų kelionei vadovau
ja sol. Algis Grigas. Pilna kaina 
1,345 doM Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į: Four Way 
Travri Service 8455 W. 63rd St., 
Chicago, m. G0629, te>f. (312) 
471-^500, arba 471-1702. ( sk) . 

X Dėmesio, gitaros muzikan
tai (gi taristai)! Jei norite prisi
jungti geram orkestro darbui, 
skambinkite telef. «65-1456. 

(ak.) 

5 dol. aukų už kalėdines korte-1 
les i r kalendorių. Labai ačiū. 

X S. Pročkienė, Chicago, EI., 
pratesdama "Draugo" prenu
meratą, atsiuntė ir 15 dol. auką 
jo paramai. Labai ačiū. 

X Hot Springs LB apylinkės 
valdyba per jos pirm. Stepą In-
gaunį atsiuntė 10 doL auką už 
gerą "Draugo" infonrfetvimą 
Labai ačiū. 

x Atsiuntė po 5 doL aukų: 
Pranas Mažrimas, P . R. Meilus, 
Bernice Saudeiko, J. Kuprėnas, 
Koste Ancerevičius, Vytautas 
Vasiukevičius, M. Trapikienė, 
Bruno G. Shatas, V. Senkevičius, 
Balys Slonskis, Aleksas Mikaliū-
nas, J. Brizgys, S. Zelba, J. Sa-
banas, N. Tarulis, Kostas Nemu
naitis, Juozas Kinderis, S. čiu-
žas, A. Czizauskas, Vladas Ma
ciukas, Aldona Labanauskas, 
B. Juozapavičius ir Danielius 
Normantas. Visiems labai ačiū. 

X Lietuvių Operos statomos We-
berio "Der Freischuetz — Taiklusis 
Šaulys", operos spektakliai įvyksta šių 
metų kovo men. 6 d., 8 vai. vak., kovo 
7 d., 3 vai- popiet ir kovo 13 d., 8 vai. 
vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą
jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū
nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas 
Di Virgilio. Scenos produkcija — Ka
zio Oželio. Dainuoja: solistai — Da
na Stankaityte, Audronė Simonaitytė-
Gaižiūniene, Stefan Wicik, Jonas 
Vaznelis, Algirdas Brazis, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrimas, Bronius 
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope
roje šiemet svarbią partiją atlieka 
akt. Jonas Kelecius. Baleto choreo
grafe — Violeta KarosaKe. 

Bilietų kainos: parteryje — $25, $20, 
SI5 ir $12, balkone — $20, $15 ir $10 

Bilietai gaunami Vazneiių prekybo
je, 2501 W. Vist St., Chicago, Illinois 
60629. Telef.: 471-1424. 

Paštu bilietus galima užsisakyti pa
sinaudojant ir sia atkarpa: 

Pagerbiant muz 
rikaitis, muz 

V. Verikaitį, Clevelande atlikus "Aro" 
A. Mikulskis ir kt. A. ir O. Mikulskiai yra 

koncertą. Iš kaires: šalimas, O. 
"Aro" choro kūmai. 

Mikulskienė, muz. V. Ve-
Nuotr. VL Bacevičiaus 

IŠ A R T I IR T O L I 
U A. VALSTYBĖSE 

Prašau prisiųsti bil. 

dol spekt. 

bil. po dol. .. 

spekt. 

Vardas ir 

po 

Pavardė 

Telefcas 

Čekius prašome išrašyti: Lithuanian 
Opera Co., Inc. ir siųsti tiesiog su 
šiuo užsakymu Vazneiių prekybos ad
resu. Kviečiame visus ir iš visur at
vykti j operos spektaklius. 

(•k.) 

— Oma Malinauskienė iš New 
Jersey atostogas (praleido pas 
savo gerus draugus Eleną ir Vla
dą Cheplikus Golfport, Fla. Ten 
buvo ir Stasė Bendžienė iš Phi-
ladephijos. Iš Callingsvvood, N. 
J., Antanas ir Kotryna Visgelai 
pardavė savo namą ir išsikrau
stė į Fort Lauderdale, Fla., ku r 
gyvena Visgėlienės motina Te
klė Matusevičienė su sūnum, 
nes ji jau yra 90 metų amžiaus. 

— Pavergtu Pabaltijo valsty
bių klausimui sausio 12 d. visą 
komentarą paskyrė populiarus 
politinis komentatorius Bruce 
Herschensohn ABC televizijos 
lokalinėse Los Angeles žiniose. 
Padaręs taiklų skirtumą t a rp į vak 
satelitinių ir okupuotų Pabaltijo 
valstybių padėties, Herschen

sohn pabrėžė, kad rusai skrupu-
latiškai slepia tikruosius Lenki
jos įvykius nuo savo imperijos 
žmonių. Tačiau Pabaltijo kraš
tų žmonės apie tai žiną, ir Es
tijoje prasidėjęs konspiracinis 
sąjūdis už pusvalandinius strei
kus kiekvieno mėnesio pirmąjį 
pirmadienį, šis sąjūdis jau išsi-
plečiąs ir j Latviją ir Lietuvą. 
Komentatoriaus nuomone, jei 
Lenkijai pasisektų išsivaduoti 
iš rusų hegemonijos, tai Sovie
tų Sąjungos griuvimo procesas 
labai pagreitėtų. 

— JAV LB trisdešimtmečio 
minėjimas vyks Detroite balan
džio 17-18 dienomis. Ta proga 
vyks įvairūs renginiai. Balan
džio 16 d., penktadienį, 7:30 vai. 

bus Birutės Rauckienės 
meno parodos atidarymas, šeš
tadienį, balandžio 17 d., iš ryto 

I įvyks visos Amerikos LB apy-
! linkių ir apygardų pirmininkų 

X Genė ir Rimvydas Rimkai Į suvažiavimas. Po pietų — iš-
prie Lituanistinės katedros stei- j kilmingas LB trisdešimtmečio 
gimo prisidėjo tūkstantine ir Į paminėjimas — akademija. Va
ją jau įteikė specialiam komite- kare balius ir koncertas. Pro-

gentiną aplankyti savo motinos 
Valerijos Deveikienės ir savo 
dviejų brolių, kurie yra čia įsi
kūrę. 

— A-a. Irena Balčiūnaitė, 60 
metų amžiaus, mirė Buenos Ai
res mieste ir buvo palaidota 
prie savo tėvų Poblo Nogues 
kapinėse. Liko jos brolis su 
žmona Klemensas ir Ona Balčiū
nai. 

— A. a. Antanina Janutienė, 
93 metų amžiaus, mirė Cordo-
bos mieste ir palaidota šv. Je
ronimo kapinėse, Cordoboje. 
Liko du sūnūs su šeimomis. 

— Dr. Hebe Gikytė, dirbanti 
Venecueloje, buvo atvykusi j 
Argentiną dalyvauti savo tėvo 
a. a. Kazimiero Gikio laidotu
vėse. Grįždama į Venecuelą, ji 
išsivežė ir savo motiną. 

— A. a, Vladas Rūkas mirė 
pereitų metų pabaigoje ir buvo 
palaidotas Avellanedoje. Jis bu
vo jau 78 metų amžiaus. Pali
ko žmoną Anastaziją. 

— Ona Stankevičienė, 72 m. 

ir sūnus, abu Kanadoje. Velio
nis buvo gerai pažįstamas vi
siems Lietuvos kultūrtechni-
karns ir matininkams kaip čia 
taip ir likusiems tėvynėje. K. Z. 

— \Virmipego, Man., lietuvių 
Bendruomenė prieš Kalėdas tu
rėjo susirinkimą šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Atidarė susi
rinkimą pirmirunkas J. Grabys, 
susirirddmui vadovauti pakvies
damas J. Valaitį ir Sekretoriau
ti V. Rutkauską. Buvo išrinkta 
nauja valdyba iš sąrašo kandi
datų, kurie sutiko kandidatuoti. 
Išrinkti j valdybą R. Balčiūnas, 
V. Balčiūnaitė, V. Daubaraitė, 
J. Grabys, L. Rutkauskaitė, J. 
Razmaitė, D. Skotoy ir M. Mim-
mermanas. D. Skolny -Demerec-
kaitė perėmė savo a. a. tėvo J. 
Demerecko pareigas — atsto
vauti Tautos fondui ir Vasario 
16 gimnazijai. Balsavimu nu
tarta dėl darbininkų stokos ne-
apsiimti rengti Kanados Lietu
vių dienos. 

— Lituanistinė mokykla Win-
nipege, vadovaujama J. Valai
čio surengė Kalėdų eglutę, ku-

CHfCAGOJJR 
APYLINKĖSE. 

PREKYBOS BCSfŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Prekybos rūmų na
rių susirinkimas buvo sausio 13 
d. Dariaus ir Girėno salėje. Pir
mininkavo Julius Kuzas, sekre
toriavo J. Stanaitis. Visus su
sirinkusius pasveikino linkėda
mas sveikų ir palaimingų 1982 
metų. Pranešė, kad bus renka
ma 5 nauji direktoriai; iš jų bus 
renkamas pirmininkas. J. Sta
naitis perskaitė praeito susirhi- į 
kimo protokolą, kuris priimtas. 

I š rūmų veiklos pranešimus 
padarė: J. Kuzas, V. Samaška, 
Jonas Galminas, V. šūkis, T. Ku- B 
zienė, C. Oksas, B. Klemka, P . „ 
Vilkelis, St. Balzekas, F. Kau
nas, B. Gramontas, J. Paukštis, 
J. Skeivys ir kiti. Iš pranešimų 
buvo aišku, kad rūmų veikla 
plačiai reiškėsi kultūrinėje, 

tui, kuris renka aukas tai 
tedrai finansuoti. 

ka-
amžiaus, mirė pereitų metų pa-

gramoje solistė Gina Dapkaus- į baigoje ir buvo palaidota Bue-
kienė ir poetas Bernardas i n o s Aires priemiesčio Sarandi 

kapinėse. Liko duktė su vyru 
Alma ir Antanas Bačanskai, 
anūkės Ona, Veronika ir Irena. 

rios programoje pačių vaikų bu- į ekonominėje ir kitose veikimo 7 
vo suvaidinti vaizdeliai "Prieš-1 srityse. Prekybos rūmai kasmet 
kalėdinė naktis", "Buvo gera ga-! skiria stipendijas lietuviams 
spadinė" ir "Ridikėlis ir petruš- į moksleiviams, siekiantiems auk1-
ka". Vaikai gerai pasirodė. j stojo mokslo, aukoja spaudai, 

— Hamiltono kredito koope- j radijo valandėlėms, dalyvau-
ratyvas "Talka" nuo šių metų! ja kultūriniuos* sambūriuose;* 
pereina prie kompiuterių siste-' kaip pavergtu tautų demon

stracijose ir kt. 

Neatsiradus daugiau kandida
tų direktorių pareigoms, per
rinkti šie: B. Klemka, T. Ku
zas, V. Samaška, V. Šūkis ir 
J. Stanaitis. Pirmininkaujantis 
pranešė, kad vasario 7 d. Lie
tuvos prisiminimų banke cas bus 
Martiniąue salėje. Vasario 14 
d. bus minėjimas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Nauju nariu prisirašė 
Bruno Erčius. 

Stasys PaUaba 

Brazdžionis. Sekmadienį iškil
mingos šv. Mišios. Po jų JAV 
LB Kultūros tarybos premijų 
įteikimas ir trisdešimtmečio už
darymas. 

— JAV LB Kultūros taryba, 
!be literatūros premijos trijų 
tūkstančių dolerių, y ra pasky
rusi premijas muz. Juozui Žile
vičiui, lietuviškoms radijo va
landėlėms — Margučiui, ku
riam vadovauja Petras Petru-
tis, dramos teatralams — An
tram kaimui. Dvidešimt aštuoni 
kūriniai yra pristatyti iš įvai
rių kontinentų JAV LB litera
tūros premijai gauti. 

ARGENTINOJE 
— Lilija ir Osvaldas Braziū

nai iš Chicagcs atvyko į Argen
tiną ir buvo sustoję epas savo 
brolį dr. Hektorą Braziūną Be-
risso mieste. Kadangi jie tik 20 
metų gyvena Š. Amerikoje, tai 
aplankė lietuvių organizacijas, 
parapiją, pažįstamus. Su įjais 
buvo ir jų vaikai Ričardas, Je-
nifer ir Danielius. Dabar jau jie 
vėl grįžo į Chicagą. 

— Dr. And ra Deveikytė, dir
banti Vak. Berlyne amerikiečių 
karinėj ligoninėj, atvyko Į, Ar-

KANADOJE 
— A - a . Leonas Opona\ičnis 

š. m. sausio H d. 6 vai. ryto mi
rė Stayner, Ont., Kanadoje. Ne
priklausomoje Lietuvoje Leonas 
buvo Melioracijos depart. kul-
tūrtechnikų revizorius, o žiemos 
metu Kaune kultūrtechnikų brai
žyklos vedėjas. Lako žmona 

X Amerikiečių meno kritikas 
Donald Anderson kalbės per lie
tuvių meno parodos atidarymą: 
"Galerijoje" šį penktadienį, 7:30 i, 
vai. vak. Jis aptars parodos da-! 
lyvius, kurių tarpe yra dail. 
Paulius Augius, Jurgis Daugvi-
la, Vytautas Ignas, Zita Sodei-
kienė, Irena Mitkutė, Ipolitas 
Užkurnys, Lionginas Šepka. 

X SoL Algirdas A. Brazis, 
Justice, Dl., Pijus Paškauskas, 
Providence, R. L, Wn. Kareiva. 
Boswell N. M., R Didžbalis, I in-
den, N. J., Jonas šeputa, Det-
rodt, Mich., Jadvyga Markus, 
Dearborn Hts., Mich., Euf. Ci
bas, Great Neck, N . Y., Agnės 
Žitkus, Seattle, Wash., L. Pau
lius, Clerandon Hills, DL, Geor
ge Senkus, Leadville, Colo., Bro
nius Konauka, Oak Lawn, EI., A 
Pavilionis, Toronto, Kanada, An
tanas Ramelis, Gould City, Mi-
souri, atsiuntė po 5 dol aukų. 
Ačiū. 

X Bernice Stadk, Santa Mo-
nica, Cai, A. Motuzas, Ont., Ka
nada, Mary Satulis, Chicago, 
111. Visi atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū už paramą. 

X P. Gasparonis, Los Ange
les, Cal., Valė Patlabienė, Balti-
more, Md., užsisakė naujausių 
leidinių. 

X Alfonsas Ažubalis. Dan-
ville, UI., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Po 4 dol. atsiuntė: Pranas 
Špakauskas, S. Mureika, A. Ma
cijauskas, M. Senkus, S. Jurge
lis, A. Urbonas i r Jonas Dap
kus. Ačiū. 

X Po 3 dol. atsiuntė aukų: 
Vyt. M. Sirutis, Jonė Bobinienė, 
K. Levickas. Vytas Jonušas, 
Tėvai Pranciškonai, Stasė Gu-
dauskis, Stefanija Klimas, I. Sa-, 

. _ Klubo dvidešimtmečiui paminėti buvo suruoštas Klubo banketas. Sukaktimnj 
kadOlskis, Maria PazollS, J. Ora- , ^ ^ p r a p i a u n a k l u b o pirmininkas A. Karnius ir buvęs ilgametis pirmininkas 
boshas, Monika Salas. Vytautas j K1 jurgėla. Vidury — banketo vadovas M. silkaitis. 
Valys. Labai ačiū. vuotr. K vakario 

mos, kuri yra pritaikyta dides
nėms bendrovėms ir parduotu
vėms. "Talka" šiuo metu dir
ba kiekvieną trečiadienį nuo 9 
iki 1 vai., po pietų uždaryta. 
Dirba taip pat šeštadieniais 
prieš ilguosius savaitgalius. Bus 
pritaikyta taip pat sąskaitų mo
kėjimas patogiau klientams, o 
taupymas sutvarkytas pagal ki
tą bendrovių sistemą. Tai pato
gumas lietuviams, kurie nori 
taupyti savoje bendrovėje. 

— A. a. Aldona Trumpickienė 
po ilgos ligos mirė Hamiltone 
sausio 2 d. Palaidota lietuvių 
kapinėse Mississauga, Ont. Taip 
pat sausio 6 d. mirė (rasta ne
gyva) a. a. Vladė Juodelienė. 
Ji buvo palaidota Holy Sepul-
chre kapinėse, Hamiltone. 

— Hamiltono LB apylinkės j 
valdyba rengia Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
ties minėjimą vasario 14 d. Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos, o 
paskiau Scott Park aukšt. mo
kyklos salėje minėjimas su Ra

sos Lukoševičiūtės, viešnios iš 
Montrealio, paskaita ir menine 
dalimi. Visas organizacijas kvie
čia dalyvauti pamaldose ir minė
jime. 

— E. ir A. l iaukai buvo iš
vykę j Braziliją atšvęsti Liau-
kienės tėvų 50 metų vedybų su
kaktį. Dabar jie jau grįžo j Ha
miltoną, atostogose praleidę t r is 
savaites. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Sausio 26 d. 

1827 m. (Peru atsiskyrė nuo 
Kolumbijos. 

1837 m. Michiganas tapo 26-ja 
JAV valstija. 

1841 m. britai paskelbė savo 
valdžią Hong Konge. 

1942 m. pirmieji amerikiečių 
Antrojo pasaulinio karo daliniai 
pasiekė Europą. 

1971 m. sovietai pranešė, kad 
jų erdvėlaivis nusileido Vene
roje. 

nmtiiHiiniiuiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiniiniiiniiiiintiiuittiiiiiiiiiiininimiiiiiiiir. 
1 DR. ANTANAS KUČAS § 

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

1 Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 
s Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- a 
r lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- s 
E Čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos j 
= Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti j 
= šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 1 
| Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. j 
= Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: 

1 DRAUGAS, +51,5 W. 6Srd SU Chicago, IL 60629 
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I JUOZAS B R A Z A I T I S | 

1 RASTAI 1 § 

i 
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas, 
Donelaitis. Daukantas. Valančio*. 
Baranauskas. Pietaris. 

| R A S T A I I I 
= Nuo Maironio iki Brazdžionio 
= (septyniolika rašytojų) 

= Redagavo ALINA SIOtUPSKELIENfc ir 
1 ČESLOVAS GRINCEVMffUS 

= Išleido { Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, Ap-
= lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienė*. 
= Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
s pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy-
S ventojai dar prideda 90 et. valstijos mokesčio. 
B 
| Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 West 63rd SL, 
| Chioago, OL. 60629 
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