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Kodėl Šiluva kelia 
siaubą bedieviams? 

(Tęsinys) 
Tomis dienomis įstaigoms 

buvo uždrausta duoti auto
busus net laidotuvėms ar meti
nėms. Mokyklų mokiniai, 
daugelio įstaigų darbuotojai 
buvo įspėti, kad niekur neban
dytų išvažiuoti. Keliai į 
Kelmės raj., kaip ir rugpiūčio 
23 d., buvo kontroliuojami. 
Autobusų maršrutai Tytuvė-
nai-Šiluva—Raseiniai užda
ryti „dėl kelio remonto". 
Kauno studentams, kilusiems 
iš tų vietovių, tomis dienomis 
buvo uždrausta vykti namo. 

Kun. Jonas Kauneckas 1981 
m. lapkričio 6 d. parašė 
Lietuvos TSR Prokurorui tokio 
turinio skundą: 

„Pranešu Jums apie Valsty
binio Saugumo darbuotojų 
savavališką sulaikymą be 
jokio tikslo, be jokio kaltinimo. 

1981 m. spalio 24 d. vykau 
asmeniniais reikalais į Šilalę. 
Saugumo darbuotojas Norkū
nas sulaikė mane netoli 
Laukuvos (Šilalės raj.) ir išlai
pino iš mašinos. Pristatytas į 
Telšių saugumo poskyrį buvau 
paleistas. Man nebuvo pateik
tas joks kaltinimas, net pavar
dės neklausė. Buvau įspėtas, 
kad spalio 24-25 d. neturiu 
teisės niekur išvykti iš Telšių, 
nenurodė jokios priežasties..." 

1981 m. spalio 25 d. apie 2 
vai. nakties 10 jaunuolių būre
lis išėjo iš Kelmės į Šiluvą. Jie 
žygiavo su malda lūpose ir 
meile širdyse Dievo Motinai ir 
persekiojamai Tėvynei. Eiti 
keliu Kelmė-Tytuvėnai buvo 
negalima: vienas prie kito, net 
trijose vietose išstatyti mili
cijos „barjerai". Jaunimas 
slinko per laukus, pagal Duby
są ir 7 vai. ryto pasiekė 
Lvduvėnus. Kelionėje daug 
kartų teko slėptis nuo čekistų 
m a š i n ų . L y d u v ė n u o s e 
persiskyrė į 3 grupeles, kad 

lengviau būtų išvengti perse
kiojančių čekistų ir milicijos. 
Likus vos 5 km. iki Šiluvos, 
grupelę, kurioje ėjo buvusi 
s ą ž i n ė s be la i svė O n u t ė 
Vitkauskaitė, kelmietė Regina 
Teresiutė, Kauno gyventoja 
Bena Mališkaitė ir vilka
viškietis Arvydas Juška , 
sustabdė iš mašinos iššokę 
pareigūnai. „Tvarkos saugo
tojams" pirmiausia rūpėjo 
sužinoti, kur eina sulaikytieji, 
o sužinoję, kad keliauja į Šilu
vą, tuoj per radiją iškvietė 
autobusiuką, kuriuo atva
žiavę-. 6 pareigūnai susodino 
s u i m t u o s i u s i r i š s ivežė 
„asmenybių išaiškinimui". 
Tardoma Onutė Vitkauskaitė į 
klausimus, kur gyvenanti ir 
dirbanti, atsakė, kad ji tik ką 
grįžusi iš Panevėžio priversti
nio darbo zonos — lagerio ir 
t v a r k a n t i d o k u m e n t u s . 
Lageryje jai 1,5 metų aiškino, 
kad Lietuvoje tikėjimas 
nepersekiojamas, kad tikintie
ji gali laisvai melstis, o jai vos 
išėjusiai neleidžiama padėkoti 
Šiluvos Švč. Motinėlei — štai 
vėl naujas tikėjimo persekioji
mo faktas. 

Visus ištardę, pareigūnai 
ypač 'grubiai užsipuolė nepil
nametį Arvydą Jušką. Po eili
nių patyčių jaunimą nuvežė 
apie 50 km į mišką ir paleido. 
Teko eiti pėsčiomis, klaidžioti, 
nes miško keliuku autobusai 
nekursavo. Panašus likimas 
ištiko ir antrąją grupelę — 
juos visus suėmė ir nuvežė į 
R a s e i n i u s „ i š s i a i š k i n t i 
asmenybių"... Tik trečioji 
grupelė, lyg partizanai karo 
metu — miškais, pievomis, 
besislapstydami nuo piktų 
čekistų žvilgsnių, laimingai 
pasiekė Šiluvą, kuri, žiūrint 
nuo kalvelės, raudonavo nuo 
milicininkų uniforminių kepu
rių. 

(Bus daugiau) 

Riaušės Varšuvoj 
Milicija išvaikė šventės dalyvius 

V a r š u v a . — Gegužės 1-mos 
paradas Varšuvoje susidėjo iš 
dviejų dalių: oficialus paradas 
ir — kiek toliau nuo parado 
gatvės apie 50,000 žmonių 
žygiavo „Solidarumo" para
de, kuriame dalyviai nešiojo 
profesinės sąjungos ženklus ir 
net nešė vėliavas. Milicija mi
niai netrukdė. 

Praėjusį penktadienį 9 vai. 
vakare turėjo įvykti antroji 
slapto „Solidarumo" radijo 
transliacija. Ji prasidėjo laiku, 
tačiau po 5 minučių staiga 
nutilo. Radijo bangas gaudą 
sunkvežimiai ir helikopteriai 
pasuko į vieną Varšuvos 
darbininkų priemiestį, čia 
buvo privežta daug milicijos, 
kuri apsupo pusės mylios plo
tą. Visi namai buvo iškrėsti, 
visi praeiviai patikrinti. 

Radijo pranešėjas pradėjo 

Laivyno manevrai 
Washingtonas . — JAV 

karo laivynas pradėjo dide
lius manevrus Karibų jūroje. 
Šiuose pratimuose — „Ocean 
Venture" dalyvauja 60 laivų, 
jų tarpe du lėktuvnešiai, 350 
karo lėktuvų ir 45,000 jūrei
vių. Manevrai tęsis iki gegu
žės 16 d, jiems vadovauja 
admirolas Robert McKenzie. 

programą duodamas nuro
dymus, kaip elgtis parade. Jis 
pasakė, kad vėliau kalbės 
Zbigriiew Bujak, „Solida
rumo" Varšuvos skyriaus 
pirmininkas. J is tačiau nekal
bėjo, programa nutilo. Neži
nia, ar milicijai pavyko Buja-
ką sugauti. Nuo karinės 
padėties įvedimo, gruodžio 13 
d., jis tebebuvo laisvas. 

Vakar buvo Lenkijos tauti
nė . šventė — gegužės 3-čioji, 
valstybės konstitucijos 191 
metų sukaktis. Nors karinė 
valdžia buvo įspėjusi, kad 
jokios demonstracijos nebus 
leidžiamos, kad susirinkimai 
draudžiami, apie 25,000 lenkų 
pradėjo žygį. Demonstraciją 
puolė riaušių milicija su 
a š a r i n ė m i s dujomis ir 
vandens „patrankomis". Daly
viai šaukė: „šalin karinė chun
ta!" Milicininkai buvo kolioja-
mi „gestapininkais". 

— Varšuvoje ir Gdanske 
gatvėse jau seniai nesimatė 
tiek ginkluotos milicijos ir 
saugumo kariuomenės. Vidaus 
reikalų ministerija įspėjo, jog 
demonstracijos ir susirinki
mai bus griežtai išardomi, 
dalyviai bus baudžiami. 

Knoxville, Tenn. prezidentas Reaganas šeštadie
nį atidarė pasaulinę parodą — mugę. Atidary
mas sutraukė apie 80,000 žmonių. Sekmadienį 
buvo laukiama didesnių minių, tačiau apsilankė 

tik 30,000. Žmonės kalba, kad kai kurių valsty
bių paviljonai nuobodūs, eksponatai — neįdo
mūs. 

Jungtinės Tautos 
ieško išeities 

Bando rasti priimtiną sprendimą 

New Y o r k a s . — Britanijos 
užsienio reikalų ministeris 
Pym atvyko Amerikon, susi
tiko su sekretorium Haigu ir 
New Yorke tarėsi su Jungtinių 
Tautų sekretoriumi Perez de 
Cuellar. Ministeris Pym 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
JAV padarė Britanijai palan
kų politinį sprendimą. Penkta
dienį sekretorius Haigas paža
dėjo p a d ė t i B r i t a n i j a i , 
„geriausiam Amerikos sąjun
gininkui" šiame konflikte. Hai
gas paskelbė, jog sustabdomi 
visi karinių medžiagų ekspor
tai į Argentiną, nutraukiami 
finansiniai Eksporto — Impor
to kreditai ir garantijos. Pripa
žįstama, kad tai daugiau poli
t i n ė s s a n k c i j o s , t a č i a u 
Argentinos spauda piktai suti
ko jų paskelbimą. Vienas 
redaktorius rašo, kad JAV-bės 
nusprendė paremti „praeitį", o 
ne „ateitį". Argentina esanti 
ateities galybė. 

• m - i • • • n - ' • • ^ 

Popiežius ragina 
nutraukti kovas 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienio 
pareiškime į 60,000 piligrimų 
Šv. Petro aikštėje apeliavo į 
A r g e n t i n ą i r Br i t an i j ą 
sustabdyti karo veiksmus ir 
spręsti g inčus taikiomis 
priemonėmis. Popiežius nuro
dė, kad visas pasaulis, visa 
žmonija nori taikos, tačiau 
d a ž n a i v a l s t y b i ų v a d a i 
nesugeba rasti sprendimo, 
n o r s y r a p a k a n k a m a i 
tarpininkų. Popiežius pabrė
žė, kad žmonijos viltys ir 
taikos troškimas gauna smū
gi, kada ginčai dėl, rodos, 
menko objekto išsivysto į 
karą. Kyla klausimas, kaip 
būtų, jei kiltų daug svarbes
nės problemos, kurios išsta
tytų vieną prieš kitą daugelį 
tautų ir jų blokų? Kalbėtojas 
kvietė visus susirinkusius 
melstis už taiką. 

Vatikano sluoksniai kalba, 
kad popiežius bus priverstas 
atidėti savo seniai planuotą 
kelionę į britų salas gegužės 
28 d. 

Valstybės depar tamento 
pareigūnai at idengė, jog 
sekretorius Haigas, skraidęs 
tarp Londono ir Buenos Aires, 
padaręs apie 30,000 mylių 
kelią, nusivylė Argentinos 
vyriausybės laikysena. Kelis 
kart ji keitė nuomonę, pasakė 
Haigui vieną dalyką, o po die
nos atšaukė savo pažadus. 

Britai siūlo Jungtinėms Tau
toms įsijungti į konflikto 
sprendimą. Britanija sutinka 
sustabdyti karo veiksmus, 
atitraukti jėgas, atšaukti sank
cijas, pastatyti salose laikiną 
jungtinę administraciją, ku
rioje dalyvautų ir Argentina, ir 
tada pradėti derybas dėl salų 
ateities. Derybose tektų atsi
žvelgti į salų gyventojų inte
resus ir pageidavimus. 

Argentina tvirtina, kad salų 
suverenumas negali būti dery
bų objektu. Šios salos, 250 
mylių nuo Argentinos krantų, 
priklauso Argentinai. 

Konfliktą užbaigti žygių 
ėmėsi Peru prezidentas Fer
nando Belaunde Terry, tačiau 
paskutinėmis žiniomis, jo 
septynių punktų planas buvo 
nepriimtinas nei Britanijai, 
nei Argentinai. 

Kai kurios žinios skelbia 
apie Kubos karinę paramą 
Argentinai. Vienas transporto 
lėktuvas, skridęs iš Kubos, ore 
sugedo ir buvo priverstas 
nusileisti Brazilijoje. Lėktu
vas buvo pilnas elektroninių 
aparatų ir kitų karinių reikme
nų, ypač kovai prieš povan
deninius laivus. Fidel Castro 
pasakė aštrią kalbą prieš JAV 
imperializmą ir paramą Brita
nijai. Daugely Pietų Amerikos 
kraštų gegužės 1-mosios para
dai virto demonstracijom prieš 
Britaniją ir JAV. Meksikos 
vyriausybė pasmerkė britų 
puolimą Falklande. Brazilijos 
užsienio reikalų ministeris 
Pericas irgi pasisakė prieš bri
tų ataką. 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

— Britų vyriausybė paskel
bė, kad į Pietų Atlantą pasiųs
ti dar du laivai su dviem pėsti
ninkų batalionais. 

— Iš Lenkijos į Vakarų 
Berlyną atskrido keleivinis 
lėktuvas, pogrobtas pakeliui iš 
Vroclavv į Varšuvą. Berlyne 28 
lenkai pasiprašė politinės glo
bos. 

— Šeštadienį Chicagoje įvy
ko didelis lenkų organizacijų 
paradas, išreiškiantis soli
darumą komunizmo prispaus
tai lenkų tautai. 

— Olandijos darbiečių par
tija pagrasino pasitraukti iš 
vyriausybės, jei ji bandys vyk
dyti Nato nutarimą dislokuoti 
Olandijoje „Pershing 2" rake
tas. 

— Šiaurinėj Airijoj bombos 
sprogimas užmušė vieną britų 
kareivį, kitą sužeidė. 

Falklando karas 
Britų lėktuvai puolė aerodromą 

— Indijoje pikta minia puolė 
religinės sektos Ananda Mar
ga narius ir 17 užmušė. Paskli
do gandas, kad sekta gaudo 
jaunus vaikus ir paverčia juos 
sektos nariais. 

Irano ofenzyva 
T e h e r a n a s . — Irano ka

riuomenė praėjusį penktadie
nį pradėjo ofenzyvą prie 
Khoramsharo miesto, fronto 
pietinėje dalyje. Iraniečiai 
peržengė strateginę Karuno 
upę ir atsiėmė iš Irako 309 kv. 
mylias okupuotų žemių. 

Irakas skelbia, kad jo jėgos 
apsupo Irano jėgas ir pradėjo 
priešpuolį, kuriame žuvo 8,375 
iraniečiai. Mūšiai vyksta 
toliau. 

Prezidentas Magana 
pradėjo pareigas 

San Sa lvador . — Naujasis 
Salvadoro prezidentas Aivaro 
Alfredo Magana sekmadienį 
prisiekė inauguracijos ceremo
nijose ir pradėjo eiti pareigas. 
Jis jas perėmė iš pasitrau
kiančio prezidento Jose Napo-
leon Duarte. 

Prisaikdinti ir trys Salvado
ro viceprezidentai: Tautinio 
Susitaikymo partijos — Raul 

Molina Martinez, Nacionalis
tinės Respublikonų Santarvės 
— Mauricio Gutierrez Castro 
ir krikščionių demokratų — 
Pablo Mauricio Alvergue. 

Prezidentas Magana kvietė 
visas Sa lvadoro grupes 
užmiršti nesantaikas, kerštą ir 
piktumus ir žengti į brolišką 
vienybę, į taiką. 

Londonas. — Britų povan
deninis laivas puolė Argenti
nos vienintelį kreiserį „Gene
ral Belgrano" ir sunkiai jį 
sužalojo dviem torpedom. 
Kreiseris bandęs pralaužti bri
tų paskelbtą Falklando salų 
blokadą. Nežinia, kiek Argen
tinos laive buvo karių, tačiau 
šio tipo laivuose jų gali būti 
apie 1,000. 

Kaip žinoma, prie Pietinės 
Georgijos krantų britai sunkiai 
sužalojo vieną Argentinos 
povandeninį laivą. Po „Gene
rolo Belgrano" išvedimo iš 
rikiuotės, Argentinos laivynas 
dabar turi: tris povandeninius 
laivus, vieną lėktuvnešį, septy
nis naikintuvus, septynias fri-
gatas ir keliolika patruliavimo 
laivų. Pirmadienį rytą britų 
spauda skelbė, kad prie Falk
lando salų vienas patrulia
vimo laivas nuskandintas, 
kitas sužalotas. 

Argentinos žinių agentūra ir 
kariniai komunikatai skelbia, 
jog britai pasitraukė su savo 
laivais toliau nuo salų, nes 
sunkiai sužalotas britų lėktuv
nešis Hermes". Britai tai 
paneigė, nors pripažino, kad 
viena frigata lengvai sužalo
ta. 

Argentinos spauda didelė 
mis a n t r a š t ė m i s skelbia: 
„Britų puolimas — atmuštas". 

Britų lakūnai, dalyvavę oro 
mūšiuose su argentiniečiais, 
pasakoja, kad jų lakūnai iššau
na savo reketas per anksti, iš 
per didelių atstumų 

Britų „Sea Kings" heli
kopteriai dalyvavo puoli
muose prieš Argentinos 
povandeninius laivus, mėty
dami gilumos bombas. Puoli
me dalyvavo ir leitenantas 
princas Andrius. 

Praėjusį šeštadienį 4:40 vai. 
ryto trys britų „Vulcan" 
bombonešiai iš Dangun Žengi
mo salos puolė Falklando 
salos aerodromą prie Stanley 
miestelio. Antroji puolimo 
banga buvo lėktuvų „Har-
rier", pakilusių iš britų lėktuv
nešių. Tai pirmieji Falklando 
karo veiksmai. Britų žiniomis, 
visi lėktuvai, atlikę savo užda
vinį, laimingai grįžo į bazes: 
„Vulkanai" į toli esančią salą, 
o „Harrierai" į savo laivus. 
Vienas lėktuvas laimingai 
nusileido, nors turėjo šone 
pramuštą skylę, pranešė britų 
korespondentas lėktuvnešyje 
„Hermes". 

Argent inos pranešimai 
kalba apie du numuštus britų 
lėktuvus, vieną nušautą, vieną 
į nelaisvę paimtą britų lakū
ną. Argen t ina pripažįsta 
praradusi du lėktuvus ir vieną 
helikopterį. 

Karo veiksmai prasidėjo ir 
jūroje aplink salas. Argentina 
skelbia, kad jos aviacija 
sunkiai sužalojo vieną britų 
fregatą, numušė 5 lėktuvus ir 
2 helikopterius. 

Neaišku, ar britų lėktuvai 
padarė aerodromui nepataiso
mų nuostolių. Tiekimas salų 
kareiviams bus nutrauktas, jei 
saloje negalės nusileisti 
Argentinos transporto lėktu
vai, kurių kasdien atskris
davo keliolika. Argentinos 
žiniomis, Falklande yra apie 
9,000 argentiniečių, nors, 

— Chicagoje policija suėmė 
Tailandijos vicekonsulą, kuris 
pardavinėjęs heroiną. Tailan
dijos vyr iausybė sutiko 
atšaukti diplomatines privile
gijas 42 metų tarnautojui. Iš jo 
atimtas heroinas vertas apie 5 
mil. dol. 

Londono nuomone, jų ten yra 
apie 6,000. Kareiviams reikia 
nemažai maisto, amunicijos ir 
net geriamo vandens, nes 
Stanley miesto (argentiniečiai 
pavadino jį Puerto Argentino) 
rezervuarai tuštėja. 

Neoficialiomis žiniomis, bri
tų laivynas jau pasiuntė į 
Vakarinę Falklando salą 
kelias kuopas Karališkųjų 
marinų. Jų uždavinys išžval
gyti teritoriją, surasti slėptu
ves, palaikyti radijo ryšį su 
štabu laive. Marinai praneša 
pastebėtus priešo dalinius, 
amunicijos sandėlius. Vaka
rinėje saloje argentiniečių yra 
t i k v i e n a s b a t a l i o n a s . 
Stipriausios jų jėgos sukon
centruotos Rytinėje saloje 
aplink Stanley miestą ir aero
dromą. 

Šios kovos priklausys nuo 
oro sąlygų, nes ateina žiema ir 
sąlygos vis blogės. Iš Brita
nijos keliomis bangomis 
atplaukia daugiau kariuome
nės, tačiau jai dirvą turės 
paruošti dabar prie salų esan
čios jėgos. Britai turi daug 
stipresnį karo laivyną, tačiau 
Argentina turi daugiau lėktu
vų, veikiančių ne tik iš 
Argentinos vienintelio lėktuv
nešio, bet ir iš sausumos 
bazių. Salose argentiniečiai, 
kaip pasakoja salų gyven
tojai, tik atvykę į Londoną, 
yra sušalę, alkani ir nenu
siteikę kariauti. Jie degina 
gyventojų tvoras, gaudo vieti
nių gyventojų vištas. 

Maskvos parade 
M a s k v a . — Užs ien io 

korespondentai; kaip papras
tai, stebėjo Raudonojoje aikštė

je gegužės 1-sios parado metu, 
kas ir kaip stovės tribūnoje 
virš Lenino mauzoliejaus. Nuo 
sustojimo tvarkos priklauso, 
kad yra pakilęs Kremliaus 
hierarchijoje, kas nusmukęs, 
tvirtina stebėtojai. Visus 
nustebino, jog parado tribū-, 
noje buvo Brežnevas, nors 
labai silpnas ir pasenęs. Daly
vavo ir nuo vasario 15 niekur 
nematytas Andrei Kirilenko, 
vienas iš Brežnevo pava
duotojų. 

Paradą boikotavo daugelis 
Vakarų ambasadorių, jų tarpe 
Arthur Hartman. JAV amba
sadorius. Tribūnoje, pagal 
nerašytas taisykles, visi polit-
biuro nariai stovi į kairę nuo 
Brežnevo, o dešinėje sustoja 
kariuomenės vadai, užsienio 
valstybių galvos. Šį kartą trys 
politbiuro nar ia i stovėjo 
dešinėje nuo Brežnevo, o šeši 
— iš kairės pusės. Tas apsun
kino ..kremlinologų" spėlioji
mus, kas pakeis Brežnevą. Iš 
vienos Brežnevo pusės stovėjo 
Maskvos partijos vadas Griši-
nas, o iš kitos — premjeras 
Tichonovas ir Brežnevo bičiu
lis Cernenko. Danija, Norve
gija, Graikija ir Turkija, 
matyt, užmiršo Afganistano 
okupaciją ir atsiuntė ambasa
dorius. Taip pat ir neutralio
sios Švedija ir Šveicarija. 

KALENDORIUS 

Gegužės 4 d.: Florijonas. 
Monika. Beržas, Mintautė. 

Gegužės 5 d.: Maksimas. 
Krescensija. Barvydas. Neris. 

Saulė teka 5:45, leidžiasi 
7:51. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1.. naktį 50 1. 
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]ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MARIJUANOS POVEIKIS 
KŪNUI 

Susipažinkime ir kitus su
pažindinkime su marijuanos 
įvairiopa žala kūnui. 

Mediciniškas r a g i n i m a s 

Atsirado nežmoniškų asme
nų, kurie siūlo legalizuoti ma
rijuanos vartojimą. Tai žmo
gaus ir šio krašto priešų 
darbas. Jie trokšta pasityčioti 
iš žmogaus kančios ir mirties. 
Mat, mediciniškais tyrimais 
jau susekta ketveriopa mari
juanos žala: 1. kvėpavimo or
ganams; 2. kraujagyslėms i r 
širdžiai; 3. veisimosi orga
nams ir 4. nervams. 

Mar i juana n e g l o s t o 
plaučių 

Marijuanos dūmai plaučiuo
se sukelia lengvą ir laikiną už
kimšimą smulkių ir stambių 
bronchų. Chroniški marijua
nos rūkytojai gauna nuolatinį 
uždegimą bronchų ir liežuvė
lio burnoje (uvula). Kai kurie 
tyrinėtojai susekė, kad pas kai 
kuriuos marijuanos rūkytojus 
normalios celės virsta j vėži
nes. Taigi vėžys yra prišau
kiamas į gerklę bei bronchus 
kai kuriems chroniškai mari
juana rūkantiems, o vėžį turė
ti ar jo neturėti dažnai yra t a s 
pats, kas gyventi ar be reikalo 
pasibaigti. 

Dar vienas blogis laukia 
marijuanos rūkytojus. Norma
liai plaučių alveolų sienelėse 
yra judančios celės, kurios ap
gaubia pašalinius kūnus ir su
naikina. Tai tarsi kareiviai, gi
ną kūną nuo įsibrovėlių. Tos 
celės vadinasi mikrofagais 
(macrophages). Jų darbas va
dinasi fagocitoze (phagocytic 
activity). 

Marijuanos dūmai kaip t ik 
ir panaikina tų celių normalią 
veiklą. Taip ir netenka apsigi
namųjų priemonių plaučiai dėl 
marijuanos dūmų pragaištin
gos veiklos. 

Mari juanos su vėžiu 
d r a u g a v i m a s 

Dar nėra visai išaiškintas 
marijuanos dūmų vėžišku-
mas. Marijuanos smalos eks
traktas sukelia plaučių celių 
genetinį pasikeitimą (genetic 
mutation). O tas pasikeitimas 
yra artimas vėžiškumui. Ta i 
marijuanos smalos (tar) dar
bas. 

Atsimintina kiekvienam, 
ypač septyniolikamečiui, kad 
marijuanos dūmai turi tikrus 
nuodus: tyrimais susekta, jog 
marijuanos dūmai turi vėžį 
prišaukiančių (carcinogenic) 
medžiagų. Tos medžiagos 
(hydrocarbons) net 50 % gau
siau negu cigaretės dūmai pa
jėgia prišaukti vėžį. 

Taip pat tyrimais nusta tyta 
ir minėtame raporte pranešta, 
kad yra didelė galimybė 
(strong posibility), jog gausiai 
marijuana rūkantieji gali su
silaukti vėžio plaučiuose. Ang
liškus pavadinimus išmoki
me, jų prasmę supraskime ir 
prie progos jaunuoliams per
duokime — tai bus inteligen
tiškas išsiaiškinimas marijua
nos žalingumo reikale. 

Marijuanos (kanapių) rūky
mas neseniai pradėtas. Lietu
voje kanapes naudojo ūkio rei
kalams — niekas ten nė 
nebandė jų rūkyti, nors kiek
vienas ūkininkas turėjo kana
pių daržą. Pleiskanes kana
pes raudamas, asmuo kiek 
apsvaigdavo. Žąsiukai, į kana
pes patekę, irgi pradėdavo svy
ruoti Tai ir visas buvo Lietu
vos k a n a p i ų n e i g i a m a s 
poveikis. 

Amerikoje kanapinis reika
las apvirto aukštyn kojomis: 
žmonės ėmė kanapės lapus 
stipriai rūkyti ir dėl to įvairio
pai sirgti. 

Dar kol k a s nedaug ameri
kiečių stipriai ilgesnį laiką rū
kė kanapes, todėl jų neigiamas 
ve ik imas nepas i rodė visu 
pilnumu. Dar kiek laiko pra
eis, kol paaiškės visoje pilnu
moje pragaišt inga ir neatitai
s o m a k a n a p i ų r ū k y m o 
rūkantiesiems padaryta žala. 

M a r i j u a n a g r i eb i a š i rdį 

Žmogaus kūne yra dvi rū
šys nuo žmogaus valios nepri
klausomai veikiančių nervų. 
Tokius nervus gydytojai vadi
na autonomiškai veikiančiais 
nervais. Tai s i m p a t i n i a i i r 
p a r a s i m p a t i n i a i n e r v a i 
(Sympathetic ir parasympa-
thetic nerves). Jų veikla yra 
viena kitai priešinga. Saky
sim, kai simpatiniai nervai, 
ateinantieji į širdį, jos plaki
mą greitina, tai toks į širdies 
raumenis ateinantis nervas 
jos plakimą lėtina. Taip atsi
t inka ir visuose kituose orga
nuose — vis tiedu nervai savo 
veikloje vienas kitam priešta
rauja. 

Atsitinka taip, kad marijua
na jaudina simpatinį nervą, 
tada širdis pradeda smarkiai 
plakti, net žmogui nieko nebe
dirbant, o tik marijuana rū
kant. Išeina, kad marijuana 
įtaiso širdį į tokį darbą, tarsi 
žmogus dirbtų anglių kasyk
lose, tuo tarpu jis sėdi ar stovi 
ir kanapes rūko. 

Smarkus širdies plakimas 
atsiranda tuojau po kanapių 
rūkymo. Marijuanos sukeltas 
dažnas pulsas Tachycardia) 
gali tai pakelti, tai sumažinti 
rūkančiojo kraujospūdį. Tokio 
į kraujospūdį marijuanos vei
kimo negalima iš anksto pra
matyti . Tai nepramatomas 
(unpredictable) marijuanos 
veikimas. 

J u o z a s S u d e i k i s , Anelė Raštienė ir V ladas Rastis klausosi 
n a u d i n g ų pa tar imų "Sodybos" pažmonyje . 

Nuotr. M. N a g i o 

Minėtame tyrinėtojų prane
šime (raporte) yra pabrėžta to
kia tiesa: marijuanos sukeltas 
pulso padažnėjimas ir širdžiai 
darbo padidinimas yra ypač 
pavojingas trejopai negaluo
jantiems: a) turintiems pakel
tą krau jospūdį (hyper ten-
sion); b) sergantiems smegenų 
kraujagyslių liga (cerebrovas-
cular disease) ir c) susilauku
siems širdies raumens arterijų 
sklerozės (coronary artherio-
sclerosis). 

Tokią sklerozę turi dažniau
siai pagyvenę žmonės. Bet 
amerikiečių tarpe toji sklerozė 
ats iranda jauniems — į ka
riuomenę stojantiems, mat, čia 
žmonės nuo mažens maitinasi 
sklerozę sukeliančiu maistu — 
cholesterolio pilnomis dešro
mis — dešrelėmis (hot dogs), 

kiaušinio tryniais ir jų pilnais 
pyragaičiais (sweet rolls), gy
vuliniais riebalais (hambur-
gers), riebia kitokia mėsa, to
kiu pienu ir tokiais jo 
gaminiais... 

Jauno amerikiečio turimą 
širdies kraujagyslių sklerozę 
patvirtina Korėjos karo lauke 
žuvę jauni 22 metų vyrai. Jų 
širdžių arterijos buvo rastos 
jau sklerozės apimtos. 

Mari juanos ve ik l a nervams 
Marijuanos veikla į galvoje 

esančią centrinę nervų siste
mą dar kol kas miglotai su
prantama. Rūkymas marijua
nos pakeičia smegenų celių 
elektrinę veiklą (brain electri-
cal activity), bet tas poveikis 
pranyksta, nustojus kanapes 
rūkyti. Keletas nervais jaudi
nimo perdavimo sistemų (neu-
rotransmitter systems), yra 
paveikiamos marijuanos, ypač 
paveikiama yra vadinama 
cholinerginė sistema (choli-
nergic system). Bet reikšmė to
kio poveikio kol kas dar nėra 
žinoma tyrinėtojams. 

Mar i juanos veikla į 
veis imosi o rganus 

Didelio rūpesčio sukėlė tyri
nėtojų tarpe marijuanos po
veikis veisimosi organams (re-
productive system). Tyrimais 
susekta ir tyrimų komisijos 
pirmininko dr. Arnold S. Rel-
man moksliniame susirinki
me (National Academy of 
Science press conference) pra 
nešta, kad marijuana trejopai 
kenkia veisimosi organams: a) 
neigiamai paveikia kiaušinė
lių veiklą (testicula:- function); 
b) neigiamai įtakoja chromo-
somus (chromosome segrega-
tion); c) menkina vyro sėklos 
— spermos kokybę (ąuality of 
the sperm). 

Dar nėra žinoma marijua
nos ilgo veikimo žala. Iš da
bar turimų duomenų aišku, kad 
toliau bus dar "gražesnė" ma
rijuanos veikla ne tik į veisi
mosi organus, bet į kitas žmo
gaus gyvybei svarbias kūno 
dalis. 

kalas (delta — 9 — tetrahyd-
r o c a n n a b i n o l ) p e r e i n a 
placentą. Tuo būdu iš motinos 
kraujo ta organų deformaci
j a s — išsigimimą sukelianti 
kanapių medžiaga patenka į 
rūkančios kanapes motinos iš-
čiuje esantį kūdikį. Tas profe
sorius tvirtina, jog yra gali
m y b ė , k a d m i n ė t a s 
kanapėse esąs nuodas pamažu 
veikia deformuojančiai negi
musio kūdikio organus. Pagal 
tą neurologą, minėtas kana
pės nuodas veikia deformuo
jančiai organus, panašiai kaip 
alkoholis. Mat, dabar jau su
sekta alkoholio veikla defor
muojant negimusio kūdikio or
ganus. Tada gimsta vaikai su 
didesniais ar mažesniais or
ganų (smegenų, širdies, kepe
nų, inkstų...) trūkumais. N e 
sveikai besielgiančių tėvų 
suteiktą savo vaikams naštą 
nesveikais gimę vaikai turi 
nešti per visą savo gyvenimą. 

Šioje srityje žydai tėvai yra 
visiems pavyzdys: jie nesis-
vaigina, nesinarkotizuoja, ka
napių nerūko jų vaikai ir tė
va i . Taip pat jie savų 
negimusių nežudo. Taip tvirti
n a iškilus vaikų ligų gydyto
jas Kraut, dirbąs Chicagoje. 

Įvair iopos mar i juanos 
sukeltos negerovės 

Marijuana luošina žmogų 
New Yorko universitete dir

bąs neurologas, profesorius 
gyd. Robert Y. Moore yra neu
rologijos departamento vado
vas. Jis tvirtina, kad marijua
nos teratogeninis (teratogenic) 
— tai yra išsigimimą — baisu-
sumą sukeliantis veikimas į 
negimusį žmogų neturi būti 
paliktas be dėmesio. 

Mat, yra susekta, kad vie
nas marijuanoje esąs chemi-

E. P a k š t i e n e i m a t u o j a m a s kraujospūdis "Sodybos" ambu
latorijoje. Nuotr . M. N a g i o 

Praeitame skyriuje minėtas 
tyrinėtojų komitetas perspėja 
gydytojus, kad jie neapleistų 
atsiradusio gausaus žmonių 
tarpe viduriavimo sukelto ma
rijuanos rūkančiųjų tarpe dėl 
tų viduriavimą sukeliančio gy
vio salmonelos (salmonela in-
fection). Mat, kartais yra ka
napių lapai užkrėsti tuo 
gyviu ir taip gaunamas masi
nis viduriavimas. 

Dabar šio krašto valdžia 
pranešė, kad ji naikina kana
pių daržus šiame krašte (kaip 
jie naikinami jau kituose kraš
tuose) apipurškiant kanapes 
piktžoles naikinančiu skysčiu 
(paraąuat). Tas skystis sukę 
lia žalą plaučiuose, jei jo su 
kanapėmis gausiai sunaudo
jama. 

KANAPĖS NAUDA 

Visiems žinoma kanapės 
nauda buvo Lietuvoje — stip
rias virves vydavo ūkininkai 
iš savo darže užaugintų kana
pių. Cia Amerikoje tyrinėtojai 
susekė, kad dalis marijuanoje 
esamų medžiagų galima nau
dingai suvartoti. Kanapėse 
esama medžiaga (Delta — 9 — 
TCH) jau naudojama sukont-
roliavimui piktinimo ir vėmi
mo pasitaikančio pas vėžinin-
kus, kai jų vėžys yra gydomas 
atitinkamais chemikalais. Ta 
pati medžiaga yra naudoja
ma glaucoma negaluojančių 
akies obuolyje padidinto 
spaudimo sumažinimui. Ban
doma ta kanapių medžiaga 
astmos gydymui ir prieš trau
kulius (konvulsijas). 

Dalinis gėris marijuanos tu
ri būti atitinkamų asmenų 
naudojamas. Dėl to dalinio gė
rio negalima prileisti, kad visi 
žmonės laisvai naudotų kana
pes rūkymui. Daugelis nuodų 
yra naudojami medicinoje ati
tinkamais kiekiais naudingai 
žmogaus veiklai. Tokios dur
naropės (Datura stramonium) 
turi nuodingą medžiagą atro
piną, kuris mažais kiekiais 

MŪSŲ kolonijose 
Brockton, Mass. 

" S Ū K U R I O " 
FILHARMONIJOS 

O R K E S T R O KONCERTAS 

Kovo 27 d. vakare Massasoit 
kolegijos teatre įvyko nepa
mirštamas koncertas, kurį su
ruošė "Altrusa" labdaros klu- į 
bas. 

Maria Wroble visus pasvei- j 
kinusi apibūdino Southeastern 
orkestrą su vadovu — dirigentu • 
Robert Babb. Orkestras įsistei-1 
gęs 1915 m. sėkmingai groja jau j 
67-tą sezoną. Massasoit teatro! 
scenoje išvydome 70 įvairaus 
amžiaus, įvairių profesijų mu
ziką pamėgusius moteris ir vy
rus. Southeastern simfoninis 
orkestras yra vienas iš stiprių- i 
jų JAV rytiniame pakraštyje. 

Orkestras koncertą pradėjo 
su Prelude and Fugue in D mi-
nor — George Frederic Handel; 
In A Persian Market — Albert 
W. Ketelbey ir Finlandia — 
Jean Sibelius. 

Paul Smith saksafonu ir Fe-
licia Kopelman pianinu atliko 
Leon Moreau tris kūrinius ir 
Jean Francais penkis kūrinius. 

Po pertraukos maloni prane
šėja auditoriją supažindino su 
"Sūkurio" šokėjais ir vadovu 
Vytautu Bruzgiu "Sūkurys" 
Brocktone įsisteigė 1976 m. Šo
kėjų skaičius svyruoj a tarp 40— 
50 sudarytas iš 3 grupių: jaunų
jų, keliolikmečių ir studentų ar 
jau mokslus baigusių. Nuo įsi
kūrimo "Sūkurio" šokių moky
toju — vadovu yra Vytautas 
Bruzgys. Jo asistentės yra Jū
ratė Dambrauskaitė ir A. Do-
waliby. Muzikos palydovai: 
Marytė Crowley pianinu, Ed
vardas Meilus ir Brian Pierce— 
akordeonais. "Sūkurio" lydėto
jai — auklėtojai: Eligijus Sužie- j 
dėlis, Pranas Šimkus ir apran- Į 
gos k o o r d i n a t o r ė V i d a 
Sužiedėlienė. "Sūkurio" šokėjai | 
šoka Brocktone ir apylinkių 
renginiuose lietuviams ir ame
rikiečiams. 

Šoko šeštoje Lietuvių tauti 
nių šokių šventėje Chicagoje 
(1980 m. ir 1981 m.). Rytinio 
JAV pakraščio Šokių šventėje 
Hartforde. 

Šiame koncerte gražiai, su
tartinai pašoko: Pas močiutę 
augau (mažųjų mergaitės), Py
nę, Malūną, Dzūkų polką, Jon
kelį ir Subatėlę. 

Poilgųplojimųšokėjams sce
ną užpildė orkestras ir koncerto 
užsklandai žavingai pagrojo: 
"Granada" — Augustin Larą, 
„Phantom Regiment" — Leroy 
Anderson, "The Music Box 
Dancer" — Frank Mills ir "My 
Fair Lady" — Alan Lemer, Fre-
derick Loewe. 
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Auditorija dėkojo rengė
jams, Southeastern Filharmo
nijos orkestrui su vadovu Ro
bert Babb, "Sūkurio" šokėjams 
su vadovu Vytautu Bruzgiu, 
globėjams už aukšto lygio kon
certą. R Rlbokienė 
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sėkmingai naudojamas medi- į 
cinoje. Tas dalinis durnaropių 
gėris neleidžia durnaropes 
laisvai vartoti, nes žmonės ap
sinuodytų panašiai, kaip jie 
nuodijasi kanapėmis. Išmin
tingam to gana — jis sunau
dos net gyvatės nuodus gydy
mui, o ne savęs marinimui. 
Taip išmintingasis elgiasi vi
sada ir visur. 

I švada . Jokie gąsdinimai, 
jokie moksliški išvedžiojimai 
nepadės neišvystytos asme
nybės žmogui susilaikyti nuo 
įvairiopo sau kenkimo bei sa
vižudy stės. Taip menkos as
menybės žmogus save žudo al-
koho l iu , t a b a k u , k a v a , 
nesveiku maistu ir tokiu pat 
gėrimu. Todėl visų pirma ug
dykime savas ir savų vaikų 
asmenybes, kartu švieskimės 
moksliškai patikrintuose ma
rijuanos veiklos padariniuose. 
Tada ne taip lengvai atsisa
kys savo protą naudoti mūsų 
jaunimas ir senimas. Žinoma, 
tada mūsų tarpe mažės mari
juanos vartojimo aukos. Sėk
mės visiems taip svarbioje ir 
labai sunkioje veikloje. 

Pas i ska i ty t i . Internal Me-
dicine News, Vol. 15, No. 8 Ap-
ril 15 — 3. 1982. 
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Reagano ūkio politika 

VERTA KETURIŲ 
SU PLIUSU 

Net ir tuo atveju, jei prez. 
Reaganas būtų magikas, jam 
ne per lengviausiai sektųsi 
realizuoti visus paskelbtuo
sius savo ekonominės poli
tikos uždavinius: 1. sumažinti 
asmens ir verslo pajamų mo
kesčių dydžius, 2. numušti ne
darbo procentą, 3. aukštyn 
spustelti gamybos ir jos našu
mo rodiklius, 4. pakirsti inflia
ciją, 5. išvengti biudžeto defici
tų , 6 . pake l t i g y n y b a i 
skiriamas išlaidas, 7. apkar
pyti valstybės aparato dydį ir 
vaidmenį krašto gyvenime. 
Juo labiau neįmanoma visų jų 
iš kar to įveikti paprastam mir
tingajam. Šiai pesimistinei iš
vadai , beje. pritaria ir visi iki 
vieno ekonomistai. Todėl telie
ka tik tokia išeitis: tarp tų tiks
lų ka ip nors pasirinkti. 

Bet tai ne toks jau paprastas 
reikalas. Pirma, reikia užsi
brėžtuosius tikslus sustatyti į 
laiko dimensijos eilę, t.y. pa
gal numatyto jų siekimo 
tvarkaraštį- šia prasme jau 
aišku, kad administracija 4-
ajam, 6-ajamir 7-ajam tikslui 
duoda pirmenybę prieš 2-rąjį, 3-
iąjį ir 5-ąjį (nors rinkiminėj 
kampanijoj 5-sis buvo stato
m a s prieš 4-ąjį.). 

Antra , tenka minėtus užsi
mojimus suskirstyti ne tik jų 
vykdymo tvarkaraščio, bet ir 
pačių tikslų svarbumo atžvil
giu. Tai dėl to, kad į tvarkaraš
čio galą nustumti tikslai gali 
vyriausybės j>oiitikai vis dėl to 
būti labai svarbūs. Adminis
tracija, pvz., ne kartą yra 
pareiškusi, kad visų dirbti no
rinčių amerikiečių aprūpini
m a s darbais ir krašto nacio-
n a l i n i o p r o d u k t o b e i 
produktingumo rodiklių kė
l imas yra patys aukščiausieji 
vad. "reganomikos" tikslai. 

Ki ta vertus, priartėjimas 
prie vieno tikslo gali reikšti nu
tolimą nuo kito. Todėl kai ku
rių tikslų, kuriuos nuspręsta 
laikyti mažiau svarbiais, gali 
tekti visiškai atsisakyti (pvz. 5-
ojo, biudžeto subalansavimo). 

Trečia, reikia nusistatyti, 
ties kuriuo tašku tam tikras už
davinys bus vadinamas atlik
tu. Pvz. ar vyriausybė pasiten
kins j oš j au iškovotu asmeninių 
mokesčių dydžio sumažinimu, 
a r ji reikalaus aukštutinę mo
kesčių ratą (50%) dar numušti 
ligi 25%, kaip siūlo ekonomis
t a s Miltonas Friedmanas? Ir 
kiek turi būti sumažintas ne
darbo procentas, kad nedar
b a s skaitytųsi nugalėtas? 

Ketvirta, kai kurie iš minė
tųjų tikslų yra instrumentali-
nio pobūdžio, atseit, tarnauja 
būdu ar priemone kitiems tiks
l ams pasiekti. Taigi 1-ojo sąra
še tikslo siekiama tam, kad 
realizuotųsi tikslai nr . 2,3 ir 5. 
Mat , tikimasi, kad žymiai pa
lengvinus piliečiams mokes
čių naštą, jie žymiai daugiau 
taupys ir investuos, o per tai 
at i t inkamai padidės ir gamy
bos bei produktyvumo augimo 
tempai. Pastarasis rezultatas 
savaime implikuoja didesnio 
darbų skaičiaus atsiradimą, o 
t a ip pat ir valstybinių įplaukų 
padidėjimą. Taip bent galvoja 
tie "reganomistai", kurie pri
tar ia vadinamajai "pasiūlos 
pusės" (supply - side) teorijai. 
Tačiau kol kas rezultatai visai 
priešingi: ekonominis vysty
masis nepagyvėjo, o sulėtėjo, 
nedarbo procentas ūgtelėjo, o 
valstybinio biudžeto numaty
t a s deficitas gąsdina net buvu
sius deficito plėtimo specialis
t u s demokratus (žinoma, čia 
nemaža ir politinės hipokri-
zijos). Dėl to ne tik demokra
tai , bet ir kai kurie respubliko
n a i spaudžia administraciją 
tikslo nr. 1 siekimą atidėti ar 
pristabdyti, nes kaip priemonė 
minėtiems kitiems uždavi
n iams atlikti jis pasirodęs n e 
tinkamu. 

Tačiau "pasiūlininkai" šiai 
išvadai griežtai priešinasi. Pir
miausia, mokesčių ratos maži-
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nimą, kaip ir 7-ąjį tikslą, jie 
ideologiniais sumetimais lai
ko gėriu savyje. O antra, jų 
tvirtinimu, tai, kas gyventojų 
laimėta pajamų mokesčių ratų 
sumažinimu, tuoj pat bus suės
ta infliacijos ir pakeltos Sočiai 
Security mokesčio bazės. Pa
gal Philadelpbijos federalinio 
rezervinio banko apskaičiavi
mus, "daugumui mokesčių mo
kėtojų 1983 m. asmeninių mo
kesčių ratos bus tos pačios ar 
net ir didesnės kaip 1980m", 
t.y. prieš reaganinio mokesčių 
ratų numažinimo įstatymo 
pravedimą (žr. "Business 
Review", 1981 lapkr. - gruodž. 
ir 1982 m. sausio -vasario nr.). 
Šitas įstatymas geriausiu at
veju tik sulėtinęs bendrosios 
mokesčių naštos pasunkėji-
mą, bet jokiu būdu jos nepa
lengvinęs. Dėl to, sako "pasiū
lininkai", mokesčių mažinimo 
priemonė kol kas dar nė ne
bandyta ir nesą racionalu kal
bėti apie jos "nepasisekimą". 
Užtat jie ragina prezidentą ir 
toliau spirtis prieš bet kokias 
sugestijas dar labiau susilp
ninti jau ir taip nepakankamą 
pereitų metų įstatymą ar net 
naujus mokesčius įvesti. 

Nepaisant dabartinio eko
nomijos nuosmukio, artimes
nės ateities perspektyvos tei
kia pagrindą optimizmui. Visi 
ekonomistai numato konjunk
tūros pagyvėjimą šią vasarą ar 
rudenį, nesutariama tik dėl to 
pagyvėjimo tempų ar patvaru
mo. Svarbiausia, kad jau da
bar suduotas didžiulis smūgis 
infliacijai: jei infliacija per vi
sus 1982 m. kristų taip, kaip ji 
krito per pastaruosius tris mė
nesius, metinis infliacijos nuo
šimtis tebūtų 1% Tokio inflia
cijos sumažėjimo nenumatė nė 
Philadelphijos bankas minė
toje studijoje; dėl to ir jo pra
našystė, kad didelę dalį mo
kesčių sumažinimo sugers 
infliacija, gali pasirodyti per 
daug pesimistiška. Bet kainų 
kilimo pristabdymas ypač nau
dingas neturtingiesiems: ap
skaičiuojama, kad tai, ką ma
žiau negu 10,000dol. per metus 
uždirbantieji prarado dėl socia
linės pašalpos nukarpymų, jie 
pusantro ar daugiau kartų 
atsiima dolerio perkamosios 
galios smukimo sumažėjimu. 
0 j ei administraci j a įtikins birž-
žą, kad anti-infliacinė politika 
bus ryžtingai vykdoma ir to
liau, galima tikėtis ir ekonomi
ją smaugiančių palūkanų nor
mų (interest rates) smarkesnio 
kritimo. (Aukštos palūkanos — 
prez. Carterio režimo pavel
dėjimas: 1980 m. gale pirminė 
ratą buvo 21%; šiuo metu jos 
dydis 16.5%). 

Jei šiuo metu tektų pažymiu 
įvertinti ligšiolinę prezidento 
ekonominę politiką, būtų jai 
drąsiai galima statyti 4 su pliu
su. Aukšto pažymio pelno di
dieji jos pasiekimai — pakirs
ta infliacija ir valstybės 
aparato sukūdinimas. Pasta
rasis girtinas ne dėl to, kad jis 
praėjo visiškai be klaidų ar 
nenuoseklumų, o dėl to, kad tie, 
kurie ateityje užsimos valsty
bės aparatą iš naujo didinti, tu
rės savo užmojus visapusiš
kiau ir kruopščiau pateisinti. 
Nebebus taip lengva tenkinti 
įvairių interesų grupių pagei
davimus, neatsižvelginat į eko
nomines pasekmes. Galėtume 
tad prezidentui statyti ir pen
ketuką, tačiau tuo atveju rei
kėtų atimti bent du minusus už 
smarkia, recesiją ir dar vieną 
minusą už per aukštą deficitą. 
0 penketukas su trimis minu
sais lygus ketvertukui su pliu
su. 

Bet jei administracijos ter
minui einant prie galo inflia
cija ir vėl šoktelėtų ligi dviejų 
skaitmenų lygio ir jei ekono
mija ir toliau kankintųsi stag
nacijoj, tai tada tokiam "pasi
rodymui" ir trejetuko būtų per 
d 8 U g M Dr 

1982 m. gegužės 8 d. iki 17 d. 
vyks JAV Lietuvių Bendruo
menės X-tosio8 tarybos narių ir 
Vl-tojo PLB seimo atstovų rin
kimai. Visose apylinkėse rin
kimų komisijos jau sudarytos. Į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybą bus renkama 60 narių, 
o kandidatų yra — 84. Į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą bus renkami 45 nariai, o 
kandidatų yra — 80. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
yra visuotinė savo apimtimi, 
todėl tiek kandidatus statyti, 
tiek balsuot gali turį daugiau 
kaip 18 metų amž. JAV-ėse 
gyveną lietuviai. Nežiūrint, ar 
balsuojantis yra susimokėjęs 
solidarumo įnašą, ar jis pri
klauso ar nepriklauso kokiai 
nors ideologinei grupei ar par
tijai, pagaliau, a r jis yra Lietu
vių Bendruomenės draugas, ar 
priešas, ar jis eina prieš ar už 
dabartinę JAV Lietuvių Bend
ruomenės vadovybę, — visi tu
ri lygią teisę balsuoti, nes JAV 
Lietuvių Bendruomenę sudaro 
visi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyveną lietuviai, 
"kurie yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, tarp savęs broliai" 
(Lietuvių Charta). 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
buvo, yra ir bus tokia, kokie 
yra lietuviai šiame krašte. Jos 
veiklos gaires nustato JAV LB 
taryba, kurią netrukus rinksi
me. Aukščiausio vykdomojo or
gano — JAV LB krašto valdy
bos pirmininką renka pati 
taryba ir vėliau tvirtina jo pri
statyta JAV LB krašto val
dyba. 

Panašiai yra ir su Vl-tuoju 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimu, kuris yra aukščiau
sias PLB organas. Seimas ren
ka visą PLB valdybą. 

Vl-tąjį PLB seimą sudarys 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
97 rinkti atstovai, 17 krašto 
valdybų pirmininkų, 12 Lietu
vių Jaunimo sąjungos įvairių 
kraštų pirmininkų, 12 PLB val
dybos narių, vienas PLB Gar
bės teismo pirmininkas ir vie
nas PLB Kontrolės komisijos 
pirmininkas. Taigi iš viso bus 
140 PLB Vl-tojo seimo narių. 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse mes rinksime 45 PLB Vl-
tojo seimo atstovus. Be to, iš 
Amerikos į šį seimą įeis JAV 
LB krašto valdybos ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjungos pir
mininkai, 12 PLB valdybos na
rių ir vienas PLB Kontrolės 
komisijos pirmininkas, nes 
PLB valdyba ir Kontrolės ko-

VYTAUTAS KUTKUS 

misija dabar yra mūsų krašte. 
Taigi PLB Vl-tajama seime 
bus 60 atstovų iš Amerikos, ku
rie turės labai didelę įtaką sei
mo sprendimuose. 

Tiek Pasaulio, tiek JAV Lie
tuvių Bendruomenė vairuoja 
mūsų švietimo, kultūros, vi
suomeninę, socialinę ir politi
nę veiklą. Jų abiejų svoris ir 
į taka labai daug priklauso nuo 
lietuvių visuomenės joms iš
reikšto pasitikėjimo, kuris pa
tikrinamas tų rinkimų metu. 
Kuo daugiau lietuvių domisi ir 
pritaria Lietuvių Bendruome
nei, tuo drąsiau ir lengviau 
veikti jos išrinktoms vadovy
bėms. Žmonės Lietuvių Bend
ruomenės vadovybėje už savo 
darbą negauna jokio atlygini
mo. Jie dirba tik iš pasiaukoji
mo. Sunku tikėti, bet, būnant 
JAV LB krašto valdybos pir
mininku, man tenka dirbti jos 
darbus apie 60 vai. per savai
tę. O mes prašome tik ateiti į 
rinkimų būstinę ir pabalsuoti 
arba paštu pasiųsti savo balsą 
rinkimų komisijai. Tai yra 
bendruomeninė — tautinė pa
reiga. Tai pareiga kiekvieno 
sąmoningo lietuvio. Ją turi są
žiningai atlikti ir paraginti sa
vo gimines, draugus ir pažįs
tamus, kad tai padarytų. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba būtų pa
tenkinta, jei rinkimuose daly
vautų kuo daugiau balsuotojų. 
Balsuodami konkrečiai pasa
kote, kad pritariate JAV LB 
švietimo, kultūros, visuomeni
nei ir politinei, socialinei ir lie
tuviškų parapijų veiklai. Pas
k u t i n i ų j ų dvejų metų 
laikotarpyje JAV Lietuvių 
Bendruomenė tiesiogiai mo

kyklų paramai paskyrė apie 
50,000 dol. O kur vadovėlių pa
ruošimas, spausdinimas, mo
kytojų kursų pravedimas ir kt. 
Tų pačių dvejų metų laikotar
pyje turėjome didžiulę Vl-tąją 
lietuvių tautinių šokių šventę, 
sutraukusią daugiau kaip 
2,300 šokėjų. Buvo ir pirmoji 
Rytinio pakraščio lietuvių tau
tinių Šokių šventė, užpildžiusi 
3,000 žiūrovų salę. Tuo pačiu 
laiku buvo ir sėkmingas Teat
ro festivalis Chicagoje, dvi Pre
mijų šventės — viena Cleve-
lande, o antra — Detroite, dvi 
politinės savaitės — Washing-
tone ir New Yorke. Iškovota fi
nansinė parama Lietuvos at
stovybei Wa8hingtone i r 
sutvarkytas jos tęstinumo 
klausimas, o dabar rūpinama
si Lietuvos atstovybės rūmų 
restauravimu. Tų pačių dvejų 
metų laikotarpyje JAV LB 
krašto valdyba išleido infor
macinius ir mokslo leidinius 
anglų ir prancūzų kalbomis, 
kurių vertė yra daugiau kaip 
40,000 dol. 

Tai tik dalelė JAV Lietuvių 
Bendruomenės atliekamų dar
bų. Tad reikia remti tuos dar
bus i r ' išreikšti pasitikėjimą 
Lietuvių Bendruomenei, ateiti 
balsuoti. Pagaliau, jei kam 
nors nepatinka dabartinė Lie
tuvių Bendruomenės vadovy
bė, ateikite ir balsuokite už pa
tinkamus asmenis, kurie Jūsų 
nuomone geriau tvarkys Lie
tuvių Bendruomenės darbus. 

Visi sąmoningi lietuviai bal
suoja, o nebalsuoja ar boiko
tuoja tie, kurie pritaria triukš-
m a d a r i a m s i r t v a r k o s 
griovėjams. 

Tad kviečiu visus prie balsa
vimo urnų. 

Michigano valstijos gubernatoriaus pavaduotojas įteikia 
proklamaciją JAV LB 30-ties m. sukaktyje. Priešakyje: JAV 
LB krašto v. pirm. V. Kutkus ir vicepirm. J. Urbonas. 

Nuotr. J . Garlos 

J e i 2000 m e t a i s d ide lė 
žmoni j os dalis bus išgelbėta 
nuo bado mirties, tai teks 
padėkoti mokslininkams, sako 
prof. Greenland. J o nenuils
tamas mokslo indėlis yra 
paremtas baime, kad mūsų 
pasaulis ateityje bus pastaty
tas prieš aktualią maisto 
problemą išmaitinti 6,5-7 mili
jardus žmonių tuo metu, kai 
mūsų žemės derlingieji plotai 
sumažės dė l erozijų, dėl 
sudruskėjimų, dėl oksidavimų, 
dėl pustomo smėlio ir kitų 
procesų. 

Gento universiteto garbės 
daktaras profesorius Dennis 
Greenland tęsia anglų tradi
ciją, kurią prieš 450 metų 
pradėjo Thomas Moras, J i s 
pirmas pasakė, kad ateis 
laikas, kai mūsų žemė nebe
pajėgs išmaitinti savo gyven
tojų. Apie ta i T. Moras parašė 
savo veikale „Utopia". Po dvie
jų šimtmečių — 1798 m. — tą 
pačią problemą iškėlė Thomas 
Malthus savo veikale „Essay 
on the Principles of Popu-
lation". Vėliau —1939 m. ir vėl 
du anglų dirvotyros moksli
ninkai Jacks ir Whyte šią 
problemą nagrinėjo veikale 
„The Rape of the Earth" . 

Prof. D. Greenland bandė 
surasti šiai problemai tinka
mą atsakymą ir išvyko tyrinė
ti į Afriką ir Tolimuosius 
Rytus. Prof. D. Greenland yra 
žinomas didelis dirvotyros 
specialistas, kaip pritaikyti 
dirvai labiau produktyvią 
žemės ūkio sistemą maistui 
gaminti. „Be didžių pastangų 
moksliškai tyrinėti žemės ūkį 
apie 2000 metus pateksime į 
sunkią padėtį, ypač atsiliku
siose trečiojo pasaulio šalyse", 
sako prof. Greenland. „Atogrą
žų Afrikoje padėtis drama
tiška", sako jis. J a u po dviejų 
dešimtmečių nuo dekoloniza
cijos ji vis dar yra netur
t i n g i a u s i a s ir m a ž i a u s i a i 
produkuojantis kontinentas 
pasaulyje. Dvidešimt iš trijų 
dešimčių šal ių J u n g t i n i ų 
Tautų sąraše yra iš Afrikos 
kontinento, į pietus nuo Saha-
ros dykumos. Ši sritis turi 
didžiausią gyventojų prieauglį 
pasaulyje, bet ir trumpiausią 
gyventojų amžiaus vidurkį. 
Maisto proguktų gamyba ten 
a ts i l ieka nuo gyvento jų 
prieauglio. Žemės ūkio produk
tų derlius iš hektaro yra žemes
nis, negu kitur pasaulyje. Pusė 
jos — 450 milijonų gyventojų ir 
dabar neturi pakankamai 
maisto. Prieš II-jį pas. karą 
daug šalių pasaulyje, išskyrus 
Vakarų Europą, eksportuoda
vo grūdus, o dabar Afrika, Azi
ja, Sov. Sąjunga ir net Lotynų 
Amerika y ra grūdų impor-

te r ia i . „ Je igu ši padėtis 
nepasikeis, bendras ekono
minis padidėjimas asmeniui 
liks nulis, o kai kuriose šalyse 
net dar blogesnis". 

Afrikos gyventojo amžius 
yra vidutiniškai 27 metus 
trumpesnis negu europiečio. 
Galimumas, kad vienerių metų 
a m ž i a u s v a i k a s m i r š t a 
ne su l aukęs penkių metų 
amžiaus, y r a 25 kartus dides
nis, negu Vakarų pasaulyje. 
Pagal 1977 m. Pasaulinio 
banko statistiką „Sub Saha-
ros Afrikoje" vienam gydy
tojui tenka 25,000 gyventojų, 
bet ir tai pagražintas vaizdas, 
nes daugumas gydytoju dirba 
miestuose ir kaimų gyvento
jams gydytojas dar sunkiau 
pasiekiamas. Didžiajai Afri
kos gyventojų daliai medicina 
yxa nepasiekiama. Badas, 
neturtas ir ligos yra jų 
kasdieninis gyvenimas. 

Kai Afrikos valstybės prieš 
po rą d e š i m t m e č i ų t a p o 
nepriklausomomis, jų ekono
minė padėtis daugeliu atvejų 
yra pablogėjusi. Tai rodo 
Jungtinių Tautų statistika 
apie Tanzaniją, kurios ekspor
tas 1980 m. sumažėjo 28 nuoš., 
negu jis buvo 1966 m., ir 34 
nuoš., negu buvo 1973 metais. 

Laisvosios rinkos šalininkai 
priskaito Tanzanijos proble
mas jos socialistinei sant
varkai. Bet Dar-Es-Salamo val
dovai teisinasi, kad ir ne-
socialistiniai Afrikos kraštai 
turi savo problemas. Afrikos 
ekspertai ekonominę krizę 
pr i rašo i šo r i n i ams fakto
riams, kurių jie negali kontro
liuoti, kaip pvz. naftos penke-

r i o p ą p a b r a n g i m ą , j ų 
eksportuojamų prekių kainų 
sumažėjimą ir šalies katastro
fines sausras. Be to, prisideda 
dar ir paruoštų kadrų trūku
mas ir transporto problemos, 
nes Afrikos plačiose srityse 
maža tinkamų kelių. 

Pasaulinio banko raportas 
pataria padvigubinti juodajai 
Afrikai pašalpą, bet mažai 
optimistų, kurie tiki, kad 
padvigubinta pašalpa gali 
padėti. Dabartinė žema žemės 
ūkio produkcija verčia Afrikos 
šalis prie didėjančio maisto 
importo, kas sunkiai atsiliepia 
į krašto ekonomiją. Prie to 
prisideda ir tas, kad į sunku
mus patekę smulkieji žemdir
biai masiškai traukia iš kaimų 
į miestus. Per 20 metų miestų 
skaičius su daugiau kaip 500,-
000 gyventojų Afrikoje yra pa
didėjęs nuo 3 iki 28%. Miestų 
augimas per metus siekia 8.5 ' 
proc. Taigi auga Afrikos mies
tai, kurie maisto negamina, ir 
nusigyvena kaimas — maisto 
aruodas. T. 

DEVYNIOS DIENOS 
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— Klausyk, šviesiaplauke, a r rimtai. Mudu vien 

juokaujam visą laiką. 
Šokančiųjų trypimas griovė visus pokalbius. 

Grįžtant atgal, sustojau kelio šone ir išjungiau moto
rą. 

— Rūta, tu kažko išsisukinėji. 
Ji sėdėjo sustingusi ir klausiančiu žvilgsniu žiū

rėjo į mane. Paskui tyliai pasakė: 
— Aš esu aktorė. Vaidyba kartais nenorom 

prasikiša. Tau tik taip atrodo. 
— O ar aš galėčiau būti vaidintojas? Ne scenoje, 

bet, pavyzdžiui, tikrame gyvenime. 
— Nežinau. Scenoje pasirinkimo nėra: parašyta, 

taip ir vaidini. Gyvenime kitaip: turbūt priklausytų 
nuo aplinkybių. 

— Kokių? 
— Et, visokių, Turtas, garbė, beviltiška meilė. Aš 

gal ir pavaidinčiau dėl pastarosios. 
— Tai ką, ar be vaidybos nepasitiki savim? 
— Vytai, koks tu beširdis. Jei vaidinčiau, iš karto 

suprastum. 
O aš tebevaidinau. Ir jai melavau, nors dabar jau 

nebuvo jokio tikslo: vakar juk paskambinau Billiui ir 
pasakiau, kur esu. Aš ir norėjau, kad ji žinotų. 
Paėmiau švelniai jos ranką ir pasakiau: 

— Rūta, aš tave myliu, ar tam reikia žodžių. Bet 
tu nieko apie mane nežinai, paklausyk. 

— Nereikia, Vytai, kam tos biografijos? 
— Bet būtina. Aš ne toks šventuplis, kaip tu 

manai. 
— Ir aš ne, Vytai. Kokia ten pora su aktore? 

Žiūrėk, net mano plaukai dažyti, aš nė nežinau tikros 
jų spalvos. Aktorė: kartais užsispyrus, kartais preten
zinga, kartais... Su manim ilgai negyventum. 

Rūta nutilo, bet į mane neatsisuko. Kas dėjosi jos 
uždarame pasaulyje? 

— Ar aš per daug įkyrus? 
— Ne, Vytai, aš pavargus, truputi skauda galva, 

šiandien per daug įspūdžių. Važiuojam namo. 
Užlydėjau laiptais iki kambarėlio ir atsisvei

kinau. 
— Kai truputį pamiegosiu, nebūsiu tokia irzli. 

Sugrįžk, Vytai, vakare, aš paruošiu karališką vaka
rienę. Ir pusryčius, jei liksi. 

Tuokart visai nenujaučiau, kas m a n e šį vakarą 
laukė. Likimas kartais iškrečia nepaprasčiausių 
pokštų. 

Švilpaudamas važiavau į savo motelį, smakrą 
kuteno atlape įverta indėnuko plunksna, galva fanta
zavo. Rūta, mudviem nereikės gyventi indėnų kaime 
ly, aš jau neslapukas. Vakar paskambinęs, viską 
pasakiau. O tu žadėjai su manim visur važiuoti. Pasau
lis platus... 

Niūniuodamas, išsitraukiau raktą ir koridoriumi 
nukulniavau į septynioliktą. Kambario durys buvo 
praviros — negi buvau pamiršęs užrakinti? 

— Sveikas, Vytautai! 
— Bill? — aš net pastirau. 
— šeimininkas įleido. Juk vakar naktį telefonu 

davei ir adresą ir savo išgalvotą pavardę. 94-sis 
puikus greitkelis: aš jau ir čia. 

— Tai ką, bijojai, kad vėl kur nepasprukčiau? 
Suprask: nebūčiau skambinės. 

— Ne, Vytautai, aš visai kitu tikslu. Vakar buvai 
toks susijaudinęs, negalėjau tau pasakyti. Norėjau 
susitikti akistaton. 

Jis išsitraukė iš švarko voką ir pametė an t stalo. 
— Paskaityk. Manai, kad veltui variau valdišką 

automobilį. 
Plačiame voke juodavo šaltos ir oficialios raidės: 

IMIGRACIJOS IŠTAIGA, NELEGALIŲ ATErVTŲ 
SKYRIUS. Nuo tų grėsmingų raidžių aš juk ir bėgau. 
Penkiolika metų, kol jos mane pasivijo. 

Ištraukiau laišką ir ėmiau skaityti: Vytautas 
Gavėnas, nelegaliai atvykęs iš Kanados tūkstantis 
devyni šimtai... Ranka ėmėm virpėti, o kaktą, jutau, 
durstė šalti prakai to dygsniai. 

— Bill, ar tai tiesa? — bėgau dar kartą eilutėmis ir 
negalėjau suprasti . — Aš netikiu. 

— Tikriausia tiesa, mes viską sutikrinome. Juk 
faktų ir pats nepaneigsi. Ypač tų, kurie kalba tavo 
naudai . 

Vietnamas, medalis už drąsą, karo ligoninė... 
Argi? 

— Ar tai reiškia, kad aš laisvas? Manęs nede
portuosite? 

— Ne, Vytautai , tikrai ne, nes tu Amerikos pilie
tis, — jis nusijuokė. — Ir laiške sakoma: pilietybė 
suteikta Tokio mieste, Amerikos konsulate. 

Šimtas pypkių! 
— Važiuojam! — aš pašokau. 
— Palauk, leisk atsipūsti, septynios valandos 

kelio. 
— Ne, ne namo, pas Rūtą! 
_ ? 
Ach, tu nieko nesupranti: juk staiga pasikeitė 

visas mano gyvenimas. Ne, mudviejų: Rūtos ir mano! 
— Krisk mano lovon ir nusnausk. Šaldytuve yra 

alaus, aš grįšiu už poros valandų, — pasiūliau jam ir 
išdūmiau. 

Gėlininkystė margavo dešimtimis žiedų, o aš 
paprašiau skurdžiausio augalėlio ir nustebinau 
pardavėją. 

— Rūtų, a r turite rūtų? 
Mergina tokio augalo nebuvo net girdėjusi. 
— Tai duokite rožių. Du tuzinus! 

(Bus daugiau) 
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V. TAMOŠIŪNUI — 80 METU 
LIETUVIAI FLORIDOJE 

ALFONSAS N A K A S 

Nesinori tikėti, ir gana! 
Pustekinis tebelaksto iš posė
džio j posėdį, ant viršugalvio 
beretę užsivožęs, su portfeliu 
po pažasčia. Arba tiesus, žva
lus šaulio uniformoje. Visada 
linksmas, pilnas planų atei
čiai. Na, pasitaiko ir į ligoni
nes, bet jose ilgai neužsibūva, 
vėl atsiranda tarp jaunesnių, 
tarp veikliųjų. 

O kad aštuntą dešimtį už
baigė, tai nenuginčijamas fak
tas. Trumpa jo biografija štai 
kaip atrodo. Vincas Tamošiū
nas gimė 1902 m. vasario 23 
d. Ignalinos kaime, Daugai
lių valsčiuje, Utenos apskrity. 
Vienais penketukais užbaigęs 
rusišką Daugailių pradžios 
mokyklą, I Pasauliniam karui 
užėjus turėjo ligotam tėvui pa
dėt ūkininkauti. Tik 1920 — 22 
metais gavo progą baigti Za
rasų progimnaziją, priimtas į 
jos trečiąją klasę. Tolesnį 
mokslinimąsi atliko Kaune: 
Komercinėj mokykloje, Karo 
mokykloje ir Aukštesniojoje 
policijos m-je, kurioje 1936 m. 
baigė šeštąją nuovados virši
ninkų laidą. Policijoj įvairias 
pareigas ėjo tarp 1927 — 1944 
metų, išskyrus, žinoma, bolše
vikmetį, kada buvo iš darbo 
atleistas, persekiojamas, turė
jo slapstytis. Tarnyboj toly
džio kildamas, 1944 m. pava
sarį pasiekė Zarasų apskrities 
policijos vado postą. Bolševik-
mety ir vokietmety veikė po
grindyje, čia irgi ilgainiui tap
d a m a s Lietuvos Laisvės 
armijos vadu Zarasų apskri
ty. Bolševikams 1944 m. už-
plūstant, su dideliu policijos 
tarnautojų būriu pasitraukęs į 
Žemaitiją, buvo vienas iš Tė
vynės apsaugos rinktinės stei
gėjų ir dalyvavo keliose kruvi
nose kautynėse (prie Tryškių, 
prie Sedos ir kitur). 

Vokietijoje kurį laiką gyve
no Wiesbadene Ilgiau užsiliko 
Offenbache (prie Frankfurto-
Main), kur buvo išrinktas lie
tuvių k-to pirmininku. Prieš iš
vykdamas į Ameriką apsistojo 
emigruojantiems skirtoje sto
vykloje Butzbache. Nė čia ne
sėdėjo rankų sudėjęs, o darba
vosi ir emigruonatiems skirtoj 
sveikatos tikrinimo įstaigoj, ir 
kaip Raudonojo kryžiaus at
stovas. 

Amerikoj ir Detroite atsira
do 1949 metais. Artėjančiam į 
amžiaus penkiasdešimtmetį 
tuomet darbą gauti būdavo la
bai sunku. Atsivežęs Butz
bache susipažinto amerikiečių 
daktaro rekomendaciją, be jo
kio vargo Vincas buvo priim
tas į Fordo automobilių kon
cerną, kur dirbo iki pensijos 18 
metų. Nuo pat atvykimo, tuoj 
įsijungė į Detroito lietuvių po
litinę ir kultūrinę veiklą. Re
zistencinė santarvė buvo jam 
arčiausiai prie širdies, tad 
ne tik jai priklausė, bet ir ją at
stovavo Detroito Lietuvių or
ganizacijų centre — Dloce. 
Antroji labiausiai pamėgta or
ganizacija, kuri ilgainiui už
gožė pirmąją — Lietuvių šau
lių sąjunga tremtyje. Kai 
šauliai ėmė organizuotis JAV 
ir Kanados didžiuosiuose lie
tuvių telkiniuose, Vincas Ta
mošiūnas Detroite buvo vie
nas iš pačių pirmųjų, jeigu ne 
pirmasis Stasio Butkaus šau
lių kuopos organizatorius. Gai
la, kad paprašytas biografi
n i ų duomenų , j i s m a n 
nesuteikė konkretesnių savo 
šauliškos veiklos faktų. Dar 
daugelį metų priklauso Balfo 
76-jam skyriui, Detroito Lietu
vių kultūros klubui, Dariaus — 
Girėno klubui, Ramovėnams, 
Klaipėdos krašto sukilėliams, 
Amerikiečių istorijos muzie
jaus draugijai, Tarptautiniam 

St. Petersburg, Fla. 

ALTOS SKYRIAUS 
INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS 

VLIKo vicepirmininkui dr. 
Domui Krivickui atostogau
jant St. Petersburge ALTos sky
riaus valdyba, pasinaudoda
ma ta proga, balandžio 19 d. 3 

Inž. A. Šukys, uždarydamas 
susirinkimą, padėkojo dr. D. 
Krivickui už įdomią, turiningą 
paskaitą. Susirinkime dalyva
vo apie 80 asm. 

Pranas Polteraitis 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Mūsų kolonija nedidelė, bet 
veikimo netrūksta ir didesni 

vai. p. p. Lietuvių klubo patai- renginiai vyksta lietuvių klu
be. Bet vasaros laiku būna ir 
daugelis išvykų, gegužinių Se-
minole parke, kartais ir vieš
bučiuose. 

pose sušaukė lietuvių visuome
nės ir skyriaus narių susirinki
mą, pakviesdama profesorių 
padaryti pranešimą aktualiais 
visuomeniniais ir politiniais 
klausimais. 

Vincas T a m o š i ū n a s — jubili
atas 

lietuvių rėmėjas s iuntiniais . 
Turi sudaręs vert ingą lietuvių 
liaudies meno r inkinį , kurį 
dažnai parodo amerikiečiams 
(Tarptautiniam ins t i tu te ir ki
tur įvairiomis progomis) . Dak
tarės Petty Rice knygoj apie 
Lietuvos g in ta rus y ra ir Vin
co gintarų r inkinio puikių nuo
traukų. 

Vincas prenumeruoja ir 
skaito beveik visą laisvųjų lie
tuvių periodiką, ne t ik JAV, 
bet ir kituose kraš tuose lei
džiamą, ne tik laikraščius, bet 
ir žurnalus, nuo g ryna i religi
nių iki "Akiračių". Ne vien 
skaito, bet ir pa t s rašinėja, 
dažniausiai memuar in io po
būdžio, gerokai subeletristin-
tus, sveiku humoru a taus tus , 
jo paties t a r imu "protokolus" 
(policijos va ld in inko termi
nas). Anksčiau r a š y d a v o "Dir
voje", "Vienybėje", "Santar
vėje", o dabar daug iaus ia rašo 
į "Karį" bei jo priedą "Trimi
tą". Dažniausia pas i rašo sla
pyvardžiais. P a t s spėja tokių 
"protokolų" pa rašęs daugiau 
šimto. 

Kaip Vincui Tamošiūnui , ir 
šių eilučių autoriui buvo lem
ta Detroite p lakt is nuo 1949 
metų. Kol m a n o part i ja dar 
buvo veikli, kol m a n e skirda
vo atstovu į Dlocą, t en tekda
vo Vincą dažna i susitikti . Bal
suojant, kiek a ts imenu, jis 
laikydavosi su tau t in inkų gru
pe. Kartais tekdavo spaudoje 
aštriai prieš tą grupę pasisa
kyti, o po tokių pa ra šymų kai 
kurie ilgai nebesisveikinda
vo... Tik ne Vincas Tamošiū
nas! Politiką jis ir neseniai mi
ręs Jonas Gaižut is gebėjo 
skirti nuo socialinio gyveni
mo. Ar* po t r iukšmingų Dloco 
posėdžių, ar po tų posėdžių, 
jiems nepalankių aprašymų, 
kitur sutikti jie būdavo malo
nūs, draugiški, be jokio anta
gonizmo. Net ir posėdžių metu 
Vinco n iekada neatmenu su
nervinto, šūkaujančio, ką nors 
įžeidinėjančio. Turbū t todėl jis 
ir 80-tį užbaigęs pasiliko toks 
jaunatviškas. 

Pateikiau tik keletą jo bio
grafinių bruožų. Bet ir iš jų 
aišku, kad tur ime reikalą su 
neeiliniu visuomenininku. To
kių kaip jis labai nedaug ir jie 
labai reikalingi. Todėl ir lin
kiu Vincui da r ilgai likti svei
kam, o kol sveikas, jo maldau
ti prie l i e t u v i š k ų darbų 
niekada nereikės — jis pats 
greitutis a tbėgs . Ilgiausių me-
tų! 

THE F O R T Y YEARS 
0F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Jnonts Vaišnora 
Apie Istorinius lietuvių kovo* 

metus 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Balevi&os 
institutui. Šalpos srity nepasi- Kaina $2. Kietais viršeliais — 
tenkina vien veikla Balfe, bet ši įdomi knyga gaunama: 
nuo pat pradžios priklauso ir DRAUGE. 4545 W. 63 8t-
Vasario 16-sios rėmėjų būre- CMcago, m. 60629 
liui, ir yra Suvalkų trikampio ^gggttmammmmKmmmmmms. 

Skyriaus pirm. inž. Alfas Šu
kys pradėjo susirinkimą ir pa
kvietė dr. Domą Krivicką pada
ryti pranešimą. Profesorius 
savo pranešime palietė dabar
tinę tarptautinę politinę būklę, 
okupuotos Lietuvos padėtį ir 
pastangas jos laisvei atgauti. 

Šioj trumpoj apžvalgoj palie
siu tik svarbesnius klausimus. 
Po antrojo pasaulinio karo So
vietų Są-ga įsigalėjo Rytų Eu
ropoje, sustiprėjo militariš-
kai. Pusiausvyrai išlaikyti 
Vakarai suorganizavo NATO. 
Liesdamas Stalin oChruščiovo, 
Brežnevo valdymo laikotar
pius, profesorius pastebėjo, kad 
Sovietų Sąjungoje žymesnių pa
sikeitimų neįvyko. Veikė ta pa
ti Stalino doktrina. Viskas pa
jungta centrui — komunistų 
partijai, ginkląvimasis pirmoj 
eilėj, žmonių gerovė antroj. To 
pasėkoje Sovietų S-gos impe
rializmas sudaro grėsmę Vaka
rų pasauliui. Brežnevo erai pa
sibaigus, galimas kariuomenės 
ir policijos įtakos sustiprėjimas 
Sovietų S-gos valdžios sferose. 
Helsinkio aktas — tai detantės 
padarinys, pareiškė profeso
rius. Jis nenaudingas Sovietų S-
gai. 

Laisvojo pasaulio valstybės, 
remdamosios Helsinkio aktu, 
Madrido konferencijoje kelia 
kaltinimus Sovietų S-gai dėl 
žmogaus teisių nesilaikymo ir 
sutarčių laužymo. 

Šiuo atžvilgiu Amerikos stip
rybė yra jos demokratinėje 
santvarkoje, žmogaus teisių 
gerbime ir sutarčių pildy
me. Liesdamas lietuvių vi
suomenę, politinę veiklą, profe
sorius pirmoj eilėj pažymėjo, 
kad tik Amerikoj daugiausia ne
sutariama.Nauji ateiviai, čia 
atvažiavę, jau rado visą eilę ge
rai, vieningai veikiančių orga
nizacijų. Jiems daug kas nepa
tiko. Jie pradėjo kurti savas 
organizacijas, aplenkdami jau 
veikiančias. Cia pasireiškė sto
ka respekto senoms organizaci
joms ir jų veikėjams. Atsirado 
nemaža kritikos. 

Kalbėdamas apie VLIKo 
veiklą pastebėjo, kad ir VLIKo 
veikla nebuvo visą laiką viena- I 
me lygyje ar vis progresuo
janti. Tas būdinga visoms or
ganizacijoms. Bet tai nereiškia, 
kad VLIKas neatlieka savo už
davinių ir kad jam reikalingas 
koks tai pakaitalas. Profeso
rius pasisakė už VLIKo veiklos 
tęstinumą. Tarp kitų kasdieni
nių VLIKo darbų šiuo metu vie
nas iš svarbiausių uždavinių, 
tai Lietuvos bylos Europos 
parlamente iškėlimas. 

Kalbėdamas apie vieningu
mą, ypač pabrėžė, kad mūsų vi
suomeninės veiklos vieningu
mo pagrindas yra tolerancija. 
Jis įėjo į VLIKo valdybą tikėda
masis visuomenės tolerancijos 
taip svarbiam dar Lietuvoje su
organizuotam politiniam veiks
niui — VLIKui. 

Inž. Antanas Rudis atkreipė 
dėmesį į tuos laikus, kada jie or-
ganizavo Amerikos Tary-
bą.kurios dėka naujieji ateiviai \ 
čia atsirado. J ie dirbo vienin
gai, siekė vieno tikslo, antrojo 
pasaulinio karo pabėgėlių įkur
dinimo Amerikoje. ALTos or
ganizatoriai susilaukė visuo
menės pr i tar imo, atseit , 
tolerancijos, ko labai trūksta 
dabart inėje visuomeninėje 
veikloje. 

Remiantis spaudos praneši
mais, LB Floridos apygardos 
suvažiavimas įvyks spalio 23 
— 24 d. Lietuvių klube. Apy
gardos pirmininkas K. Gim
žauskas jau iš anksto ruošia 
planus. 

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos židinys, kurio pir
mininkas yra prel. J . Balkū-
nas, rūpinasi suvažiavimu, ku
ris vyks Dolphin Resort 
viešbutyje lapkričio 24 — 28 
dienomis. 

Iš šiaurės sugrįžo Veronika 
Kulbokienė ir Marija Polterai-
tienė ir abi jau visur dalyvau
ja ir veikia, ypač moterų tar
pe. 

Mary Boza, buvusi mūsų 
Lietuvių klubo karalienė, per
gyveno skaudų liūdesį. Mirė 
jos jauniausia dukra Ruth San 
Francisco, Calif., palikdama 
tris mažus vaikelius. 

Energingoji Ona Jakubaus-
kas,pergyvenus tris operaci
jas kelių mėnesių bėgyje — 
akies, tulžies ir pacemaker, 

vėl iš lėto pradeda veikti , 
draugijose. 

Labai užjaučiame Veroniką 
Kulbokienę, kuri neperseniai 
neteko savo sesutės, ses. Ag
nietės, Putnam seselių kon
gregacijos narės. 

ALR Kata l ikų 
Moterų kuopos veikloje 
Trc dicinis Motinos dienos 

minėjimas vyks gegužės 9 d. 
Šv. Mišias ir visas apeigas 
tvarkyti apsiėmė mūsų misi
jos klebonas kun. K. Butkus. 
Apeigos vyks Šv. Vardo baž
nyčioje 1 vai. p. p. 

Visos kuopos narės daly
vaus pamaldose ir eis drauge. 
Po pamaldų visos kartu prie 
vieno stalo pietaus Lietuvių 
klube. Klubo pirmininkas A. 
Amalis prižadėjo rezervuoti 
stalą sąjungietiems ir jų drau
gėms. Kviečiame drauges, pa
žįstamas kartu visas dalyvau
ti pamaldose ir susipažinti. 

D. Km. 

BALFO 
SUSIRINKIMAS 

Balfo metinis narių susirin
kimas bus š. m. gegužės 17 d., 
11:30 vai. Seminole parke, 8 pa
viljone. Po susirinkimo kavutė. 

Valdyba 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S 

PACKAGE EXPBESS AGENCY 
MARIJA _\OKKIlvU;N£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rQSt.ee 

prekes. M Ala tas Iš Europos sandelių. 
1608 W. b»Ui St., Chicago, UI. 6002* 

TEI.KF. 925-2787 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUI 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
42M S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINIŲ UkTtetlmal. pildomi 
PILIETYBES P R Ai Y M AI Ir 

Kitokį* blankai. 
miiiniiiiinimiiiinmiMmiumuimiiniit 

Didis yra Dievas, kuris mus 
padaro išmintingesniais. Ku
riuo būdu jis tai siekia? Daž
nai panaudodamas tą patį 
vargą, nuo kurio mes bėgame 
ir nuo kurio mes norime pasis
lėpti. Mums skirta kentėjime ir 
varge surinkti tuos išminties 
grūdus, kurių negalima rasti 
knygose. 

N. Gogol 
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Į 7 Drive-in Tellers j 
i | 
| Open 6 days a week 
= Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M. Į 

| Instead of Tnuraday evenings | 

luilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

OOSMOS PABCELS EXPRESS 
M01 W. ttth S t , Chicago, IL 80629 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiuuiiiunuiuuiiiniii 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

M I M M M M t M M M • • • 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDAS, 4080 Archer Avenue 
Chicago, m. 60632, tel. 627-5980 

•sae—oeBSBaeaeasasaaeasaeaeaes aaasaaeas 

Master Plumbing 
Bonded, Insured 

| MARQUETTE NATIONAL BANK | 
| 64th and So. Western Avenue I 
I M ai n Bank — 6316 South Western GR 6-5100 f 
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Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karito vandens tankai. Flood con-
trol. UžsikimSf vamzdžiai išvalomi 
elektra. Paiikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

B I A L I 8 I 1 I I 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Taz, Insurance, Notary PuMto 
2951 West 63rd St. — TeL 496-7879 

niimniiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiHiHuimim 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas) 

Namų pirkimai — Pardavimą* 

INCOME T A X 
Notartatas — Vertimai 

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

652$ 3. fiedzie A m — T78-S2S8 
MHItHIUIIIIIIHIl 

I E Š K O M A P I E K T I 

PIRKSIU GERAM STOVY SOFA, ir 
2 FOTELIUS. Skambint tarp 

8:30 ir 9 vai. ryto teL GR 6-0786 

IEŠKO NUOMOTI 

Vyresnio amžiaus pensininkė ieško 
2—3-jų kambarių buto su virtuve. 

Skambint 815—338-7841 

REIKALINGAS 2—3-jų miegamų kam
barių butas. Naujame name, Marųuette 
Parke. Skambint 471-2646. 

MAROUETTE PARKE prie 69-os par
duodamas mūr. namas — 2-jų butų 
po 3 miegamus ir 4 kamb. beismente. 
Atskiri šildymai. Apsauga nuo potvy
nio. 2 maš. mūr. garažas. Telef. — 
776-4513. 

HNLOMOJAMA — POB BXNT 

ISNUOM. 5% kamb. (2 miegami) ap
šildomas šviesus butas 2-me aukšte. Di
deli kamb. Vyresnio amž. šeimai Mar-
quette Parke. Skambint 471-2239. 

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

Telef. — WA 5-8063 

iiiuiiiimimiiimiiiiiiiiMiimmmiiiHiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69 S t , tel . 776-1486 
iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiMiimmiiiuiuuiit 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 876-5996 
iMiiiiiUMiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiijmjiii 

T jime and again, 
you've heard it said, "To make 

money, you have to have moneyf 
The truth is, you ha\ e to knovv hovv to 

save money betone you can think ahout 
making more. 

That s vvhy more and more people are 
joiningthe Payroll Savings Plan to buy L'.S. 
Savings Bonds. That vvay, a little is taken out 
of each paycheck automatically. 

I n no time, you'll have enongh Bonds 
for a nevv car, your ehild s education, even 
a dream vacation. 

VVhatever you save for, Bonds are the 
safest, surest vvav to <.n r.*, 
gain capitaJ. rj^ j ^ ^ % 

A3.K.C 1 ̂ ^ ^ 
. StOCk%»*r 
i n ^merica . 

WhtA ffou put Įtart <>f\umr stit jrtgt hito U.S. SAT iru? s Hotuls ųou rr 
fa* įpinti to huihl a hriuhtcr future for uourrountru and for [foursrlf 

A pMBC ^» 'vc» 0* • • • JKitM-cstfon 
a?\<j The Acv#rtiwf»g COMCtf 

10% — 30% — 30% pigiau mokėtdt 
ai apdraudė nm> usnie* ir automo
bilio 

FOR RENT FORD CITY CONDO — 2 
bedrooms, 1% baths, appl., pool, ten-
nis and Carpeting. Tel. 687-1418. 

HELP WANTED — VYRAI 

NEED 

DRAFTSMAN 
for Mechanical Engineering per-
taining to boilers and auxiliary 
eąuipment 

Should be able to develop 
drawing3 from sketches, data 
sheets and instructions given by * 
design engineers. 

Write to 
LEN CHRISTOPHER 

P.O. Box 700^0 

Ft. Lauderdale, Fla. 33306 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudc".maa yra 
gražu* paprotys:. Bisnieria. jas pa
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasia* vizi
tines korteles. 

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

DĖMESIO! 

KURIAM^STMOKifr 
DAUGIAU? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

I 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
ses jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi 
šiems prieinamos. 

ii: '»t)G?*Įf £': 3tspi!Bj|t,J' - < •'' i!BHB 
„ L l _ j * 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER « EVTPERIAL 
PLYMOUTH « K CARS 

"U WTLL LTJCE US" 

4030 Arshir— VI 7-1515 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGIS 

Už savo darbą garantuojam. 
ir esame apdrausti. - ^ 

Skambinkite — 
AKVYDLl KIELAI 

TH.: 434-S655 arba 731-17171 

http://rQSt.ee
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LIETUVIU FONDO SUVAŽIAVIMAS 
Lietuviu fondo 19-tas metinis 

suvažiavimas įvyko gegužės 1 d. 
Jaunimo centre. Suvažiavimą ati
darė tarybos pirmininkas St. Ba
ras, primindamas, kad fondas jau 
yra išdalinęs apie milijoną do
lerių kultūros reikalams. Šiemet 
jau švenčia 20 metu sukaktį. 
Vysk. V. Brizgys perskaitė invo-
kaciją. Į Prezidiumą išrinkti M-
Lenkauskienė, dr. J. Račkauskas 
ir dr. J. Valaitis. Į sekretoriatą — 
M. Drunga ir D. Kojelytė. 

M. Lenkauskienė pakvietė susi
kaupimu pagerbti mirusius fon
do narius- Fondo pradininkas dr. 
A. Razma ju atminimui uždegė 
žvakę. Sol. J. Vaznelis perskaitė il
gą sąrašą mirusių fondo narių. 

Pagerbti pradininkai 

Tarybos pirm. St. Baras pra
vedė pagerbimą fondo pradinin
kų dr. A. Razmos, dr. K- Ambra
zaičio, dr. G. Baluko ir dr. J. Va
laičio, kuriems gen. kons J. Dauž-
vardienė įteikė žymenis. Suvažia
vimą sveikino gen. kons. J. Dauž— 
vardienė, pabrėždama, kad fon
das yra stipri užtvanka prieš lie
tuvybės išnykimą. 

Raštu sveikino Liet. atstovas 
dr. St. Bačkis, PL Bendruome
nės vardu sveikindamas inž. V, 
Kamantas priminė didžią fondo 
paramą švietimui, kultūrai, o da
bar — lirtuanistinę katedrą stei
giant JAV LB pirm. inž. V. Kut-
kus raštu linkėjo, kad visi lietu
viai įsijungtų į fondą. Raštu svei
kino ir kultūros tarybos pirm. I. 
Bublienė. 

P. Liet- gyd. pirm dr. J. Valai
tis pabrėžė, kad įsijungdami į 
fondą, mes grąžinsime skolą Lie
tuvai. Balfo pirm. M- Rudienė 
linkėjo sėkmingo derliaus re
miant mūsų tautos kultūrinius 
užmojus. Altos vardu sveikino 
kun. J. Prunskis. Tautos fondo 
vardu raštu sveikino J. Giedrai
tis. 

Praeito suvažiavimo protoko
lą perskaitė D. Kojelytė. Priim
tas su pagyrimu. 

Sudarytos komisijos. Manda
tų — registracijos: K. Barzdukas, 
K. Girvilas, A. Kareiva, Pr. Maž
rimas, B. Šliažas, P. Žolynas, P. 
Želvys. Balsų skaičiavimo: J. Ku-
čėnas, dr. F. Kaunas, A. B. Gle-
veckas. Nominacijų komisija: P. 
Kilius, J. Vaznelis, dr. M. Vygan
tas. Rezoliucijų: inž. V. Kaman
tas, inž. V. Naudžius, P- Sodei
ka. Spaudos: A. Juodvalkis, C 
Grincevičius, Br. Juodelis, St. 
Juškėnas, P. Kleinotas, P. Malė-
ta, P. Petrutis, kun. J. Prunskis, 
J. Šlajus, J. Vilutis ir P. Bagdo
nas. Organizacinė komisija — M 
Remienė. 

Valdybos pranešimai 

LF tarybos buvęs pirm. dr. A. 
Razma išryškino, kad fondo iš
augimas nuostabus laimėjimas, fi
nansinė jėgainė. LF taryba, susi
dedanti iš 18 narių, turėjo 5 po
sėdžius. Visa vadovybė aukojasi 
lietuvybės misijai. 

LF valdybos pirm. dr. G. Ba-
lukas davė apyskaitą apie rekor
dinius skaičius. 1981 m. gauta 
215,000 dol. pajamų. Paramos 
paskirstyta 135,000 dol. Dabar 
LF pagrindinis kapitalas 2,149,000 
dol. Narių 5x16. Valdyba 1981 m. 
turėjo 7 posėdžius. Bendras dar
bas apjungė įvairių pažiūrų žmo
nes. 

Investavimų kom. pirm. P. Ki
lius informavo, kad kartais buvo 
gaunama net 18 proc. palūkanų. 
Iš nuošimčių ir dividendų gau
ta per 200,000 dol. 1982 metai ne
galės būti tokie pelningi, nes pa
lūkanos mažėja. Investuota da
lis kapitalo į žemę. Tai apsauga 
kapitalui-

Apie pelno paskirstymą pra
nešė dr. J. Valaitis. Per metus 
prašymų buvo gauta pusei mili
jono dolerių. Paskirstyta 135,000 
dol. Buvo paskirta lituanistiniam 
švietimui 30 proc., kultūros rei
kalams 30 proc. specialiems pro
jektams 25 proc., studentų sti
pendijoms 15 proc. 1983 m. nu
matyta lituanistinei katedrai skir
ti 50,000 dol-

Daugiausia buvo paskirta: kny
goms leisti — 28,700 dol., litua
nistinėms mokykloms 22,300 dol., j 
lietuvių organizacijoms remti 
24,300 dol., J. Krukonio fondo; 
stipendijoms 13,174 dol., kultū
rinei veiklai remti 12,494 dol., 
aukštajam lituanistikos mokslui 
8,850 dol., mokslo priemonėms ir 
vadovėliams 4,500 dol., liet. spau
dai 5,977 dol. 

Meno puoselėjimo komisijos 
vardu pranešė dr. G- Balukas, 
plačiau papasakodamas apie dail. 
Pr. Domšaičio kūrinių įsigiji
mą, jų parodą. Kolekcija fondui 
kainavo 50,000 dol. už 700 daT-
bų. Pinigai skirti paskolos būdu. 

Apie Feder. kredito kooperaty
vo veiklą painformavo dr. A-
Razma. Per vienerius metus ko
operatyvas jau turi per 1,300,000 
dol. įnašų. Santaupos apdraustos 
kiekvienam iki 100,000 dol. Nuo
šimčiai mokami geresni, o pas
kolos duodamos lengvesnėmis są
lygomis, nes kooperatyvas neturi 
daug išlaidų. Kooperatyvui iš
augus bus galima įsigyti namus, 
kompiuterius, kurie galės gerai 
patarnauti lietuvių visuomenei. 

Apie L. fondo narių veiklą 
Ohio valstiojje pranešė M- Len
kauskienė. Ohio valstijoje yra 
284 fondo nariai su 110,000 dol. 
įnašų. 

Agr. A. šantaras kontrolės ko
misijos vardu pranešė, kad pa
tikrinus finansines knygas, ras
ta viskas tvarkoje. 

Lietuvių fondo knygos redak
torius A. Bagdonas pranešė, kad 
knyga suredaguota, dalis jau 
spaustuvėje. Albumą ruošia dail. 
P. Aleksa. Knyga bus atspausdin
ta lapkričio mėn. Turės 500 
pusi-, su 200 nuotraukų. Svar
biausias skyrius — fondo isto
rija. Jau knygą užprenumeravo 
799 nariai. 

Dalyviai 

Mandatų komisija pranešė, kad 

pildyti taip, kad jaunuolis, įne
šęs 10 dol. auką, taptų LF kandi
datu, o įnašą padidinęs iki 100 
dol. — pilnu nariu. 

A. Šantaras pasiūlė įsigyti mik; 
rofonus suvažiavimams. J. Žadei-
kis skatino siųsti laiškus į Wash-
ingtoną, kad būtų išleistas Da
riaus - Girėno pašto ženklas. 

Nupirktas ūkis 158 akrai že
mės su trobesiais Wisconsino 
valstijoje. I metus gaunama ne
toli 18,000 nuomos. Norima da
ryti investacijas įvairiose srityse, 
nes taip tvarkytis saugiau. 

Dr. Balukas painformavo, kad 
teisininkai ruošia projektą, kaip 
mirusių narių teisės galėtų per
eiti jų įpėdiniams. 

Priimtos rezoliucijos: padėka 
fondo vadovybei, raginama koo
peratyvo atstovybes steigti kito
se kolonijose, sudaryti komisiją 
naujų narių verbavimui ir testą 
mentų nukreipimui į Liet. fondą, 
pritariama akcijai dėl Dariaus -
Girėno pašto ženklo išleidimo. 

Į tarybą išrinkti dr. J. Valai
tis, dr. G. Balukas, dr. A. Razma, 
inž. V. Kutkus, dr. J. Račkauskas, 
D. Kojelytė. Kandidatais liko 
kun. J. Prunskis, Pr. Masilionie-
nė, Z. Juškevičienė. Į kontrolės 
komisiją: K Dočkus, A. Šantaras, 
V. Kleiza. Nuspręsta iš buvusių 
LF tarybos pirmininkų sudaryti 
garbės komitetą, kurio pirminin
kas dalyvautų taryboje su balsa
vimo teise-

M. Remienė pakvietė dalyvius 
pietums ir pranešė, kad bus Liet. 
fondo vakaronė Jaunimo centre 
gegužės 21 d., o sukaktuvinis ban
ketas — lapkričio 27 d. Mišios už 
mirusius LF narius bus Jėzuitų 
koplyčioje spalio 31 d. 

M. Lenkauskienė uždarymo žo
dyje pacitavo patriotinį B. Braz
džionio eilėraštį — Mumyse tau
ta gyvena. Pabaigoje sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Juoz. Pr. 

B A L S U 0 K I M E 

1982 m. gegužės 8-17 dieno
mis įvyks JAV LB X-tosios ta
rybos narių ir PLB Vl-tojo sei
mo atstovų rinkimai. JAV l ie
tuvių Bendruomenės krašto val
dyba ragina visus Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvius 
tuose rinkimuos dalyvauti. Kam 
tik dar rūpi lietuvių švietimas, 
kultūra, socialiniai ir visuome
niniai reikalai šiame krašte, visi 
kviečiami balsuoti ir tuomi bent 
moraliai paremti JAV Lietuvių 
Bendruomenei dirbančiuosius 
Kam tik dar rūpi lietuvybės iš
laikymas Amerikoje, kas prita
ria paskelbtiems lietuviškų pa
rapijų metams ir kas trokšta, 
kad ir ateityje būtų kam rūpin
tis pavergtos Lietuvos išlaisvi
nimu, visi teeina prie Lietuvių 
Bendruomenės balsavimo urnų. 

Remkime Lietuvių Bendruome
nę, jos rinkimų neboikotuokime, 
bet juose dalyvaukime, kadangi 
Lietuvių Bendruomenė yra mū
sų vienintelė viltis išlikti šiame 
demokratiniame laisvės krašte. 

Visi sąmoningi lietuviai bal
suoja, o kas nebalsuoja, tas 

i sąmoningai ar nesąmoningai re-
i mia Lietuvių Bendruomenės 
griovėjus. 

JAV LB Krašto valdyba 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 4 d. 

CIKAGLECIAI 
SOVIETE AMBASADOJ 

Keturi čikagieciai balandžio 
30 d. vyko j Sovietų Sąjungos 
ambasadą Washingtone prašyti, 
kad išleistų Nobelio laureatą 
A. Sacharovą. Delegaciją suda
ro Tarpreliginės akcijos direk-

PRIEVIS EB VYRUS 
--

j tore seselė Ann Gillen, advokatų 
atstovas B. Meyers, profesorių 
atstovas R. Ruebner ir krikščio
nių teisinės draugijos atstovas 
L. Buzzard. Prašymo nuorašai 

i įteikti ir Sovietų Sąjungos kon-
l šulams New Yorke ir San 
Francisco. 

Seselių vedama Barat mergai-
Į čių kolegija Lake Forest prie-
i miesty, įkurta prieš 124 m., nuo 
i šios vasaros pradės duoti laips-
; nius ir vyrams, bet mokyklos 
bendrabutis bus tik studentėms. 
šią kolegiją yra baigusi ir mere 
Jane Byrne. 

MOKYTOJŲ STREIKAI 

Illinois atstovų rūmai balan-
suvažiavime dalyvavo 134 nariai! džio 20 d. priėmė darbo įstaty-
su 4697 balsais, j mą, kuriuo valdžios mokyklų 

Inž V. Naudžius pranešė apie į mokytojams pradžios mokyklo-
siūlymus pakeisti kai kuriuos įs- į se ir universitetuose pripažįsta-
tatų punktus. Nutarta įstatus pa- ma teisė streikuoti. 

AfA 
Domicėlė Dana Petrauskas 

KARECKAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
• Po ilgos ir sunkios ligos mirė gegužės 2 d., 1982, 2 vai. 

popiet, „Gero Ganytojo" namuose. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Kazys Karečka, jo duktė 

su šeima, sesers dukterys su šeimomis ir švogeris Karolis 
Dabulis. 

Laidotuvėmis rūpinasi R. Fabijonų ir P. Ambutų šeimos. 
Kūnas bus pašarvotas antradienio vakare Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje, 2533 "W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 5 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus - i 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Brolis ir giminės. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

A. t A. Juozas Bosas 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė gegužės 1 d., 1982 m., sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Kidilių valsč., Sudarbių 

parap. , Uosių kaime. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Prusaitytė), 3 

sūnūs: Jonas, mar t i Ani ta ; Juozas, mart i Teresa ir Jurgis , mar t i 
Danutė; duktė O n a Atkočiūnienė, žentas Modestas; 6 anūkai; 
Lietuvoje 2 seserys ir sesers sūnus, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Alvud'ui, Sv. Kazimiero Seserų rėmėįų dr-jai, Mar
ąuette Parko Namų Savininkų dr-jai, buvo amžinas narys Sv. 
Pranciškaus Ses. rėmėjų dr-jos. 

Kūnas pašarvotas Pe tkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks antradienį , geg. 4 d. Iš koplyčios 10 vai . 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nu lydė tas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Ž m o n a , s ū n ū s , d u k t ė , m a r č i o s , ž e n t a s i r a n ū k a i . 

Laid. direkt. Donald A. Petkus Tel. 476-2345. 

A. -j- A. Sesuo Julijona Petronyte 
Jėzaus širdies Klusnumo Kongregacijos Sesuo Marija 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė balandžio 30 d., 1982 m., sulaukus 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Leliūnų parapijoje, Baltai-

nių kaime. Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbroliai ir pusseserės: Walter 

ir Adomas Petroniai, Jonas Kuprionis, Veronika Apačenka ir Marija 
Bulatienė ir jų šeimos, artimos draugės Bronė Balčiūnaitė ir Ona 
Balvartaitė (nivės Jėzaus Širdies Klusnumo kongregracijos), Lietu
voje Kuprionių ir Petronių šeimos ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. 

Priklausė Maldos Apaštalavimo draugijai. 
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 

Lankymo valandos nuo 2 iki 9 valandos vakaro. 
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 4 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Svs Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: PUSBROLIAI ir PUSSERĖS. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 737-1213. 

A. A. 

ANTANAS BENLX)RArnS 
Gyveno Chicago. Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gegužės 1 d., 1982 m., 6-tą valandą ryto. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje, Uosių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė (Išganaitytė), 

3 sūnūs: Jonas, marti Lindelė, Juozas ir Algis, marti Vitutė, 5 
anūkai: Jonukas, Linukas, Lidytė, Dalytė ir Antanukas, pusseserė 
Marija Sederavičienė su vyru Pranu, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei ir šakių klu
bui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street. 

Laidofuvės įvyks trečiadienį, gegužes 5 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 
ŽMONA SCNCS, MARČIOS ir ANŪKAI 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A.fA. 
D r. VYTAUTm DAMIJONAIČIUI 

m i r u s , 
jo žmonai dr. ELENAI, sesutei dr. GIEDREI ir jos vy
nu dr. VINCUI ŠUtMENIAMS, broliui inž. KĘSTUČIUI 
ir jo žmonai TJAT/FIT, jų šeimoms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

ALDONA IR VACLOVAS VALIS 

A. + A. 
TEOFILIUI K. LABANAUSKUI 

mirus, jo broliui dr. Ignui Labanauskui su 
šeima ir giminėms reiškiame nuoširdžią už
uojauta, 

ALGĖ ir ADOLFAS ŠLEŽAI 

A. JL 

NIKODEMAS J. KULYS 
Buv. Sv. Mykolo parapijos vargonininkas 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gegužės 2 d., 1982 m , 11:30 vai. ryto, sulaukęs 84 m. 
Gimė Lietuvoje, Dzūkijos apskrityje, Alytaus kaime. Ameri

koje išgyveno 64 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronella (Vaišnoraitė), 

2 sūnūs Joseph ir Vincent, brolis Feliksas, 2 seserys Danutė ir Do
micėlė, pusseserė Danutė Mickus, švogeris Felbc Vaišnoras, 3 švo-
gerkos Doris Strnad, Sally Voitkevitz ir Lorraine Novak, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Namų Sav. dr-jai, šv. Vardo dr-jai, 
Lietuvos Vyčiams ir Amerikos Liet. Vargonininku sąjungai. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 3 vai. popiet Lack - Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužes 5 dieną. Iš koplyčios 11 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

Prašoma nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę:2mona, sūnūs, brolis, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

A . f A. 
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, jo žmonai Dr. ELENUTEI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Los Angeles .JFilia Samog\tie" korporantės: 

M. BYTAUTAITĖ - KIZIENĖ 
J. STEKLECKAITĖ - ŠEPETIENĖ 
D. RUSTEIKAITĖ - ALSEIKIENĖ 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS ¥. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir S0N0S 
2424 W. 69th S T R E E T TeL REpabttc 7-121S 
11028 Southwest Higtro&y. Palos Hllls. m . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. OAJLIFORN1A AVEL TeL LAfryette S-S572 

POVILAS i. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTCD STRTET TeL YArde 7-1S11 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 50th A VE. . CICERO. CLLv TeL OLympfc 2-1003 

• f * . • 
• 

•£• 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 4 d. 

X "Grandinėlės" spektaklis 
Clevelando universiteto salėje 
gegužės 2 d. turėjo tokį pasise
kimą, kad neliko bilietų net no
rintiems jame dalyvauti ir pa
vėlavusiems bilietus įsigyti. 
Spektaklis priminė tautinių šo
kių — lietuvių liaudies meno išsi
vystymo istoriją ir buvo labai 
nuoširdžiai žiūrovų priimtas, 
ypač, kad jam^ Vov3—-. 1,:" .-JS 
dainavo sol. Aldona Stempužie-
nė - Švedienė, i aua.j.0^~ . -~<Į 
salė atsistojo ir neperstojamai 
plojo. "Grandinėlės"' spektaklis 
bus šį šeštadienį Chicagos Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 

X Rimos Žukauskaitės, baigu
sios Mundelein kolegiją, dailės 
darbų paroda atidaryta gegužės 
2 d. ir bus išstatyta iki gegužės 
22 d. Dailininkė yra dr. Genės 
ir inž. Algio Žukauskų duktė, 
dalyvaujanti ateitininkų veiklo
je. Paroda yra Learning Re-
source Center, 6330 N. Sheri-
dan, Chieagoje. Lietuviai turėtų 

t x Ateitininku federacijos ta
rybos posėdis buvo pereitą šeš
tadienį, gegužės 1 d., Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Jam va
dovavo Ateitininkų fed. vadas 
Juozas B. Laučka. Taryba ap
tarė jaunų akademikų ir sen
draugių veiklos metmenis, stu
dentų veiklą, serijos "Mūsų idė
jos dabarties šviesoje'' leidimą, 
moksleivių stovyklavimo pro
gramą, lietuvių parapijos metus, 
kultūrinę veiklą ir kt. Plačiau 
bus Ateitininkų skyriuje. 

X Kun. dr. Jurgis sarauskas, 
dirbąs St. Francis Xavier pa
rapijoje, La Grange, UI., skaitė 
specialias paskaitas vasario 19 
—21 d. vyskupijos surengtose 
parapijų atnaujinimo konferen
cijose Miami, Fla., balandžio 
16—18 d. Cincinnati, Oh.. ir da
bar gegužės 7—9 d. skaitys St. 
Paul, Minn. Gegužės 23—27 d. 
skaitys dvi paskaitas pastora
ciniam seminare Milwaukee vy
skupijos rengiamam Kardinolo 
Meyer institute. Visur kun. J. 
Šarausko paskaitos yra vertina
mos ,nes jis tai yra išstudijavęs 
ir praktiškai taikęs, dėlto kalba 
su patyrimu ir priimamas įvai
rių vyskupijų su dėmesiu. 

X Ses. Julia Stankus, šv. 
Karyžiaus ligoninės laboratori-

IŠ ARTI IR TOLI 

parodą aplankyti ir paskatinti; jos vedėja, išrinkta išmesti pir 
jauną dailininkę 
bams. 

ateities dar-

X Vanda Pranckūnienė iš 
Adelaidės, Australijos, po dvi
dešimties metų mokytojavimo 
australų mokykloje gavusi il
gesnes atostogas, lankosi Ame
rikoje. Jau aplankė Kanadą, pa
buvo septynias savaites Florido
je, lankėsi New Yorke ir Detroi
te, o dabar vieši pas savo drau
gus ir pažįstamus Chieagoje. 
Chieagoje dar pabus apie tris 
savaites. Ta proga viešnia iš 
Australijos, lydima savo drau
gės Jolitos Mazurkievvich, aplan
kė "Draugą", susipažino su lie
tuviškos spaudos centru ir susi
tiko savo pažįstamus, net savo 
mokytoją Juozą Masilionį. 

X Eugenija ir Kazimieras 
Gimžauskai, Ona ir Alfonsas 
Kinduriai, Teresė Bakšinskaitė 
ir Adelė Jonikienė, žinomi St. 
Petersburgo — Gulfporto. Fla., 
lietuviai, stambesnėmis aukomis 
parėmė "Lietuvos bažnyčių" 
veikalo išleidimo darbą. 

x Nijolė Jankutė-UžubaHenė 
supažindinime su knyga "Lietu
vių vestuvės ir Eglė Žalčių Ka
ralienė" kalbės apie autorės Juo-
zės Augustaitytės - Vaičiūnienės 
poeziją. Eilėraščiais autorės 
poeziją iliustruos Audronė Kižy-
tė ir Agnė Kižienė. Vakaronė 
bus gegužės 7 d., penktadieni, 
Jaunimo centro kavinėje. 

x St. Xa\ier Coltege, esanti 
3700 W. 103 St., Oak Lawn, 111., 
praneša, kad jau dabar galima 
registruotis vasaros semestrui 

mą sviedinį White Sox prieš 
Mihvaukee rungtynėse, kurios 
bus gegužės 13 d, ketvirtadie
nį. Žaidimas yra skirtas Ligo
ninių savaitės proga pagerbti 
Šv. Kryžiaus ligoninei. 

X Lietuvių jėzuitų koplyčioje 
gegužinės pamaldos vyksta kiek
vieną antradienį ir penktadienį 
7 vai. vakaro. Pamaldų metu 
vargonuoja muz. J. Mačiulis. 

X Dailininkas Viktoras Ve
selka, Dainavos stovyklavietės 
meninio apipavidalinimo komisi
jos pirmininkas, praves užsiė
mimus jaunučių ateitininkų va
saros stovykloje liepos 4-18 die
nomis Dainavoje. Stasys Gedi
mino pilį Rambync kalne. 

Susitikimas su rašytoju Česlovu Milašium po jo paskaitos Illinois universiteto Chicagos Circle. Iš kairės: D. Mar
kelytė, L. Stončiūte. J. Svabaitė-Gyliene. D Račiūnaite, prof. M. Stankus-.Saulaitė, R. Lapas, C. Milašius ir K. 
Jazbutis. Nuotr. V. Rakauskaitės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARONĖ 

SU LANDSBERGIU 
Jaunimo centro kavinėje ba

landžio 23 d. Santara-Šviesa su
ruošė vakaronę, pasikvietusi 
rašytoją A. Landsbergį. Vaka
ronę pradėjo aktorė J. Jakšty-
tė, supažindindama su rašytoju 
A. Landsbergiu, suminėdama 
jo kūrybą dramoje ir beletristi
koje. 

A. Landsbergis prisiminė savo 
įspūdžius, dalyvaujant lietuvių 
renginiuose Anglijoje, Vokietijo
je. Jo įvadas ibuvo perpintas 
humoru, pavaizduojant įvairius 
klausytojų tipus. 

Su linksmu vaizdumu paskai
tė ištrauką iš savo dramos "Vai-

bergio paklausti apie PEN klu
bą, kurio suvažiavimuose A. 
Landsbergis dalyvauja. Jis pa
pasakojo apie rusų norą paveik
ti, kad būtų keičiamas PEN klu
bo statutas, nepaliekant tiek 
laisvės rašytojams. Sov. Sąjun
gos rašytojai neįeina į PEN klu-

laukuose" JAV-bėse. Taip pat 
JAV-se išleista knyga:" Nepri
klausomosios Lietuvos mokyto
jas ir jo darbo aplinkybės". 
Šiais metais "Draugo" atkarpo
je buvo spausdinama Marijam
polės "Rygiškių Jono gimnazi
ja", monografija — laikotarpis 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Bronius Kazėnas, Cincin

nati universiteto konservatori
jos profesorius - asistentas, mu
zikos daktarato laipsniui įsigyti 
gegužės 9 d. 8:30 vai. vak. Deni-
son universiteto Swasey Chapel 
diriguos J. S. Bacho "Magnifi-
eat" ir F. J . Haydno "Nelson-
messe" mišriam chorui su sim
foniniu orkestru ir solistais. 
Bronius Kazėnas laikinai eina to 
universiteto muz. profesoriaus 
pareigas. Denison universitetas 
yra apie 25 mylios į rytus nuo 
Columbus. 

— Augusta šatkienė, buvusi 
Cicero, 111., gyventoja, žymi vei
kėja ypač Moterų sąjungos or
ganizacijoje. Ji nuo jaunystės 
dienų veikė moterų tarpe. Per
gyvenus širdies operaciją, dabar 
globojama vyriausios dukros, 
gyvena 6944 Sottontail Ct., 
Špringfield, Va. 22153. 

— David Ramm, finansinin-

bą, bet Maskvos liniją laiko Ry-1 nuo įsisteigimo iki nepriklauso-
tų Vokietijos PEN klubo nariai, j mybės laikų. 

Po rašytojo kalbos daugeliui 
buvo progos įsigyti Landsbergio 
knygų, gauti jo autografą. 

Juoz. Pr. 

SUSIPAŽINIMAS 
SU NAUJA KNYGA 

Poetė, rašytoja, mokytoja 
Juoze Augustaitytė - Vaičiū
nienė, mirusi 1974 m., paliko 

organizacijose ilgai darbavosi. 
Dirbo McKenson vaistų įstaigo
je prie kompiuterio. Darbe bu
vo labai vertinama ir gerbiama 
Jos laidotuvėse dalyvavo įstai
gos vedėjas su žmona ir daugu
mas tarnautojų. Taip pat daly
vavo lietuviškų parapijų klebo
nai ir už jos vėlę meldėsi. Velio
nė buvo gimusi Detroite. Iš 
Bukšaičių šeimos liko dabar tik 
ses. Josephine Bukšaitė, Šv. 
Pranciškaus seserų vienuolijos 
narė, gyvenanti Pittsburgh, Pa. 

— A. a. Antanas Sniečkus, 
61 metų amžiaus, mirė balan
džio 9 d. Anksčiau jis buvo mo
kytojas ir vicedirektorius New 
Yorko aukštesniojoje mokykloje. 
Velionis buvo prieš kelerius me
tus dėl sveikatos persikėlęs į Los 
Angeles. Palaidojo atvykusi iš 
Minersville, Pa., jo sesuo Marija 
Straiges. Velionis buvo be šei
mos, šelpė nepasiturinčius, au
kojo vienuolynams ir bažny
čioms. Kalbėjo ne tik angliškai, 

kai gintaro rūmuose", kuri susi- ( g a n a ^ug neišleistų rankraš
čių. Motinos raštus išleisti laukė Lietuvių Bendruomenės 

premijos. Veikalas iš mitologi
jos pasaulio, panaudojant Eglės, 
žalčių karalienės pasaką, sukur
tas pagal išeivijos jaunimo psi
chologiją, parašytas su lakia 
fantazija. vaizduojant režisie
riaus ir jaunų aktorių improvi
zaciją, jaunimo sąmokslą. Ra
šytojo skaitymas buvo labai gy
vas, sąmojingas, ką pabrėžė dė
kodamas autoriui M. Dranga, 

Klausytojų buvo susirinkę 
X Š. Bundza, 26 m., gegužės gausiai. Jų tarpe nemažas pro-

2 d. mirė Columbus ligoninėje, 
kai tą pačią dieną jį peršovė už
puolėjas, kuris naktį buvo už
puolęs j savo butą grįžtančią 
moterį. Išgirdęs jos riksmą, š. 
Bundza. to namo prižiūrėtojas, 
atskubėjo su draugu jos gel
bėti. Abudu juos užpuolėjas 
peršovęs. Bundza buvo sužeis
tas mirtinai. 

X Kun. A. Saulaitfe ketvirta
dienį, gegužės 6 d, po 9 vai. šv. 
Mišių Jėzuitų koplyčioje kalbės 
apie Apaštalų Darbų knygą. 
Kviečia dalyvauti pamaldose ir 
pokalbyje Šv. Rašto būrelis. 

X Putnamo seselių rėmėjų 
metinis narių susirinkimas bus 
birželio 6 d., sekmadienį, po S 
vai. ryto šv. Mišių Švč. M. Ma-

! rijos Gimimo parapijos salėje, 
įvairioms mokslo Šakoms, kas M a r q u e t t e Parke. Susirinkime 
nori užbaigti ar papildyti kursą, j b u g p r i s i m i n t a s DJevo Tarnas 
Taip pat sudaromos galimybės I J u r g i g Matulaitis. p a i į n k s m i n s 
studijuoti vyresnio amžiaus žmo 
nėms. nesusitrukdant nuo savo 
profesinių ar namų darbų. Šio
je kolegijoj studijuoja gana di
delis lietuvių skaičius. 

moterų oktetas ir pasivaisins. 
Nariai ir svečiai kviečiami ir 
laukiami. 

X Etta Radienė, aktyvi Ame-
i rikos moterų federacijos veikė-

X Lietuviu Fondo Fed. Kre-1 j a j a u ^ ^ k a r t ą b u v o p a _ 
dlto Kooperatyvas moka aukš- j k v i e s t a p r avesti Indianos atsto-
tesniu* procentus už indėlius ^ suvažiavimo atidarymo iš-
Icaip bankai ar taupymo b-vės.; ^Imes. Anksčiau ji buvo Be-
Kiekviena sąskaita yra apdraus- v e r l y s h o r e s Dunes moterų fe-
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 

centas jaunimo. M. jDrunga 
pranešė, kad birželio 8 d. bus 
Violetos Rakauskaitės koncer
tas, o taip pat bus prof. A. 
Štromo paskaita, kurios data 
bus paskelbta vėliau. Tuos ren
ginius organizuoja Santara -
Šviesa. . 

Pabaigoje vakaronės dalyviai 
turėjo progos rašytojo Lands-

atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 10 - 1 v. Jau
nimo Centre. (sk.) 

X Važiuojame j Sunny Hills. 
Florida, bal. 30—geg. 3 d. ir 
„ e g 14—17 d. Skambinkit Ma
riui Kietai teL 737-1717. (sk.) 

X St. Caaamir Memoriata, Inc., 
3014 fy. m St. (1 blokas nuo jos, remtasi archyvuose ir kny-
gv. Kazimiero kapinių), telef.' gose sukaupta etnografine me-
233-6335, seniausia lietuvių pa- džiaga. 'Grandinėlė" koncer-
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di- j tuos Marijos auditorijoje gegu-
džiausias pasirinkimas, Nelso- į žės 8 d., 8 vai. vak. Bilietai gau
nas ir Dūlys i^viiunkai. (sk.). į narni Vaznolių prekyboje, fpr.). 

deracijos pirmininkė. Ji akty
viai veikia ir lietuvių organiza
cijose. 

X "Nuo Sudaužtinio iki Kupo
linio" — tai "Grandinėlės" nau
ja programa, kurioje bus paro
domi senoviniai šokiai, šokių sti
lizacijos pradžia (1935-1943 m.) 
bei dabartiniai sceninio šokio kū
riniai, šiai programai, kurią yra 
parėmusios Ohio meno istituci-

X Skautu vadovu lituanisti
niam seminarui, kuris bus bir
želio 16-26 d. "Gintaro" vasar
vietėje, Union Pier, Mich., jau 
dabar reikia pradėti registruo
tis. Registracija paštu yra ge
gužės 7-20 d., užpildant specia
lias anketas, kurias galima 
gauti pas savo tuntininkus, vie
netų vadovus ar tiesiog iš D. 
Eidukienės. Siųsti D. Eidukie-
nei, 4628 So. Mozart, Chicago. 
111. 60632. 

x "Chicago Tribūne" gegužės 
1 d. išspausdintas kun. J. Pruns-
kio laiškas, kuriame primena, 
kad Sovietų Sąjunga nesilaiko 
susitarimų, ir vienintelis kelias 
atbaidyti ją nuo atominio puoli
mo prieš JAV yra turėti paruoš
tą stiprų atkirtį. 

X Dr. Fl. Tallat-Kelpša. Ever-
green Park, 111., suprasdamas 
sunkų lietuviško žodžio kelią 
išeivijoje, atsiuntė 20 dol. auką 
su dienraščio prenumeratos 
pratęsimu. Dr. Fl. Tallat-Kelp-
šą skelbiame garbės prenume
ratorium, o už paramą nuošir
džiai dėkojame. 

X Dr. Edmund V. Druktefaiis,' 
Dayton, Ohio, S. Janulis, Chica
go, 111., Peter Gabrys, Montreal, 
Que., Kanada, visi užsisakė nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

X Tadas Jurcys, Palos Hills, 
111., kartu su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

ėmėsi sūnus a. a. Jonas Vaičiū
nas, o mirus jam, tą darbą pe
rėmė marti Laima Vaičiūnienė. 

Pirmoji pomirtinė Juozės Au-
' gustaitytės - Vaičiūnienės kny-
j ga pasirodė šių metų pradžioje. 
! Tai du vaidinimai: "Lietuvių 
I Vestuvės" ir "Eglė Žalčių Kara-
• lienė". Abu vaidinimai jau bu-
j vo statyti scenoje Lietuvoje, o 
i vėliau ir Vokietijoje. Šiuose vai
dinimuose gausu lietuviškų pa-

1 pročių, damų ir šokių. 
Autorė Juoze Augustaitytė -

! Vaičiūnienė buvo plati asmeny -
į bė, visą savo gyvenimą pasky-
| rusi lietuviškai susipratusio jau-
\ nimo auklėjimui. Gimusi Lietu
voje 1895 metais, mokslus ėjusi 

I Rusijoje ir Lietuvoje. Mokyto-
' jauti pradėjo 1918 m. Kaune, 
paskui Marijampolėje ir vėl 
Kaune. Nuo 1944 metų moky
tojavo Vokietijoje įvairiose lie
tuvių stovyklose. Nuo 1959 me
tų gyveno JAV. Paskutiniai jos 
mokiniai buvo sesers anūkai 
Jūratė, Algis ir Aušra Jasai
čiai. 

Kiekvienos naujos knygos pa
sirodymas yra lyg tautinė šven
tė, parodanti mūsų tautinę gy
vybę. 

Knygos "Lietuvių Vestu
vės ir Eglė Žalčių Karalienė" 
supažindinimą rengia Jaunimo 
centro Moterų klubas, vadovau
jamas Salomėjos Endrijonienės. 
Supažmdinimas bus gegužės 7 d.. 
penktadienį, 7 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Apie 
knygą, jos autorę Juoze Augu-
staitytę - Vaičiūnienę, jos dar
bus, kūrybą kalbės Nijolė Jan
kutė - Užubalienė ir Halina 
Plaušinaitienė. Ištraukas iš vai
dinimo "Eglė Žalčių Karalienė" 
skaitys jaunimas. 

Chicagos lietuviška visuome
nė, ypač buvę Juozės Augustai
tytės - Vaičiūnienės mokiniai 
kviečiami šioje vakaronėje da
lyvauti. 

Birutė Jasaitienė 

RINKIMINĖS KOMISIJOS 
POSĖDIS 

LB Brighton Parko apylinkės 
rinkimų komisija posėdyje ba
landžio 22 d. svarstė LB X-os 
tarybos ir VI-jo seimo atstovų 

kas stockbrokeris, kolumnistas j be t įr ispaniškai bei lietuviškai 
keletos laikraščių ir žurnalų, 
Florida Stock Index kompani
jos prezidentas, atidarė savo 
kompanijos antrą ofisą Fort 
Myers, Fla., Presidential Court 
rajone. 

— A. a. Stella Bukšaitė po il-

— Dainą apie Dzūkiją, muz. 
Onos Metrikienės, gyvenančios 
Lons Angeles, Calif., paminės 
gegužės 23 d. 12:30 vai. Tauti
niuose namuose. Bus arbatėlė 
ir visuomenė bus supažindinta 
su pačia daina ir Dzūkų draugi-

gos ir sunkios ligos balandžio j jos premijos laimėtoja Ona Me-
10 d. mirė Detroite, Mich. Anks- trikiene. Programos pradžioje 
čiau ji yra dvidešimt penkerius i bus fotografijų paroda, kurioje 
metus buvusi šv. Jurgio bažny- . dalyvaus Vyt. Aleksandrūnas, 
čios vargonininkė, solistė, vai- j Vyt. Fledžinskas, St. Pinkus, V. 
dintoja lietuviškuose veikaluose, į Stropus ir Vyt. Plukas. Po ka-
parapijos rėmėja. Velionė taip \ merinės muzikos premijuotą 
pat priklausė Lietuvos Vyčiams, dainą dainuos sol. Rimtautas 
ALK Moterų sąjungai ir tose i Dapšys. 

balsavimo lapus gali siųsti pir
mininko adresu arba paduoti 
komisijos nariams. 

Komisija yra pasiruošusi 
sklandžiai pravesti rinkimus ir 
kviečia visus Brighton Parko 
lietuvius balsavimu atlikti savo 
pareigą. Gr. M. 

Į TALKĄ VISL KAS TIK GALI 
Na, ir į kokią talką sugalvo

jau visus kviesti? Nei rugia
pjūtė, nei šienapjūtė ar sene-

kas kartą vis daugiau pasireiš
kia moterys. Buvo laikas, kai 
mamos neturėjo kada — reikė
jo vežti vaikus į mokyklą, skau
tų ir ateitininkų sueigas, bale
tą, pianino pamokas, pas dak
tarus ir dantistus. Į susirinki
mus ir posėdžius skubėjo vyrai, 
kad negirdėtų vaikų klyksmo 
namie, kad nevargtų su pamo
kom. Namuose liko moterys. 
Vaikai augo, užaugo. Pradėjo 
patys važinėti į mokyklas, suei-

liams namų statymas — dar tik Į gas, nebereikėjo mamos, kad 
kalbos. Tai kokia čia gali būti 
talka? Tačiau šį kartą talka 
labai aktuali ir labai reikalinga. 
Gegužės 8-9 ir 15-16 dienomis, 

vežtų pas daktarą ir kartu sėdė
tų ir drąsintų. Jauni žmonės jau 
turi savo darbus, planus ir sie
kimus. Moterims atsirado dau-

du savaitgalius, bus LB balsavi- (gįau laisvo laiko, o vyrai tiek 
rinkimo tvarką. Posėdyje da- "ai- Rinksim atstovus į tarybą m e t ų bėgę, dirbę ir skubėję pra-
lyvavo apylinkės pirmininkė S. 
Daulienė, apygardos rinkimų 
komisijos atstovas J. Šlajus ir 
visi rinkimų komisijos nariai. 
Komisija pasiskirstė darbais 
ir nustatė balsavimo laiką. Šią 
savaitę bus jau išsiuntinėjama 
apylinkės nariams visa rinkimų 
informacija, balsavimo lapai ir Juozės Augustaitytės - Vaičiū 

nienės auklėjimo darbų apimtis! biuletenis, 
labai plati: ji tautinių šokių pra- J Rinkimų būstinė 
dininkė, tautinio sporto kūrėja | čiau minėta, yra 

kaip anks-
M. Šimkaus 

ir puoselėtoja, skaučių ir kitų 
organizacijų veikėja, buvusi vy
riausia skautininke, rašytoja -
poetė, publicistė, spaudoje ra
šiusi įvairiais tai dienai aktua
liais klausimais. Jos yra išleis
tos penkios poezijos knygos: 
'Su baltu nuometu" Lietu

voje, "Skeveldros" Vokietijo
je, "Žvaigždėtos naktys", "Ant 
aukuro laiptų" ir "Rūpestis" 
JAV. Išleistos dvi publicistinės 
knygos: "Tautinių šokių šven-

įstaiga, 4259 S. Maplewood Ave. 
Balsavimo valandos gegužės 8, 
9. 15 ir 16 d. nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. 

Brighton Parko apylinkės rin
kiminę komisiją sudaro pirm. 
Jonas Spurgis, 4239 S. Fairfield 
Ave., Chicago, UI. 60632, telef. 
847-5027, ir nariai: A. Čepėnas, 
S. Jokūbaitis, Gr. Meiluvienė, D. 
Račiūnaitė, V. Šilienė ir A. Va-
deišienė. 

Jeigu kas negalėtų asmeniškai 
čių takais" ir "Dainų švenčių I balsuoti rinkimų dieną, savo 

ir seimą. Reikia balsuoti, būti- deda pavargti. Ir apylinkių ben-
nai reikia visiems LB nariams j druomenių valdybos irgi daug 

kur moterų rankose. Paskuti
niam LB apygardos atstovų su
važiavime iš 13 atstovaujamų 
apylinkių 7 apylinkių pirminin
kės yra moterys. Jų nemažai 
yra ir kandidatų sąrašuose į 
tarybą ir seimą. 

Visos gabios, energingos ir 
veiklios. Tad ir balsuokime ge
gužės 8-9 ir 15-16 dienomis, bal
suokime asmeniškai atsilankę į 
balsavimo būstines ar per paštą. 
Atiduokime savo balsą už tuos, 

mūsų supratimu geriau-

balsuoti. Sulaukę 18 metų ir 
vyresni atiduokim savo balsą už 
tinkamus kandidatus. Nereikė
tų žiūrėti, a r akys rudos, ar mė
lynos (o kas, jei žalios), ar no
sis tiesi, didelė ar maža, ir 
skambi pavardė — tai nereikš
mingos smulkmenos. Reikia at
sižvelgti į tai, kiek tas ar kitas 
kandidatas ar kandidatė dirba, 
kiek ir kaip atlieka apsiimtas 
pareigas. Susirinkus pasėdėti 
ir pašnekėti gali daug kas, ta
čiau reikia, kad ir užsimoti tik- įL_įT 
;lai būtų vykdomi. Sąrašuose 
— įvairūs žmonės amžiumi, dar
bo patirtimi ir visuomenine vei
kla. Rinkime geriausius iš ge
riausių. Visuomeniniam darbe 

šiai galės atlikti prisiimtas pa
reigas. Tačiau ateikime visi į 
talką, atiduokim savo balsą. 

Al. Likanderienė 

Kandidatų j Lietuvių Bendruomenės tarybą pranešimai. Iš kaires: kun. dr. 
Jurgis Sarauskas, dr. F. Kaunas, Viktoras Garbonkus ir dr. Kazys Ambra
zaitis. Nuotr. Z. Degučio L 

J a u i s e j c 
IŠVECTŲJV LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JiAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias nnko iš visų pi įeinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų Seimų likimas. 

Knygc yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 West 6Srd Street, 

Chicago, Illinois 60629 
HHnoU gyv. dar prideda $1.20 val«tiJo« mokesčio. 
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