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ŽINIOS 6 VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Vėl atvyko jaunikoičiai. . . 
Tiek visokiu audrų atlaikė ir šį 
kartą tik rankas ir kojas atplėšė, 
bet ir su laužtuvu nenuplėšė Nu
kryžiuotojo per liemenį pritvir
tinto. Įsibrauta į bažnyčios pože
mį, kame visa, ką rado, išvartė... 
Iš čia pavogtas smilkytuvas. Prie 
bažnyčios centriniu dury primė
tyta cigarečių nuorūkų, priterš
ta šventoriuje... Visa tai liudijo, 
kad ekskursantai ne vietiniai. 
Nors milicijai buvo pranešta 
apie apiplėšimą, bet ji nerodė 
jokios iniciatyvos. Teko mėginti 
pačiam ieškoti. Vasario 7 d. paty
riau, kad Šeduvoj apsilankiusieji 
ekskursantai yra Vilniuje ir vaka
re išvyksta traukiniu namo į Kri-
voj Rog. Sužinota, jog vasario 5 
d. Panevėžio Senamiesčio bažny
čioj pamaldų metu vienas jau
nuolis pavogė kryžių, bet gatvėj 
buvo sučiuptas ir pristatytas mi-
licijon, kuri 3 valandas palaikiusi 
paleido. Tai ekskursantas iš Kri-
voj Rog. Teko skubėti. Atvykom 
į Vilniaus geležinkelio stotį. Bu
vo 21 valanda, o traukinys iš
vyksta už 25 minučių. Sužinota, 
jog mūsų ekskursantai yra trylik
tame vagone. Nusiskubinom į 
vagoną, kuriame vagono palydo
vė patvirtino, jog yra vaikinai į 
Krivoj Rog, jų apie 30 jaunuolių. 
Paprašėm ekskursijos vadovės. 
Prisistatė dvi jaunos moteriškos, 
kurių paklausiau: "Ar su ekskur
sija buvote Panevėžyje?" Jos pa
tvirtino, jog buvo. „Kas iš jūsų 
vaikinų apsivogė Panevėžio Sena
miesčio bažnyčioje?" — vėl už
klausiau lydėjusias ekskursiją. 

*Taip, bet mes dėl to susitarėm", 
— pareiškė vadovė. "Labai gaila, 
kad jūsų kai kurie vaikinai apvo
gė ir Šeduvos bažnyčią", — pa
reiškiau vadovei. Ji su tuo nesu
tiko. "Kadangi, kai kurie iš jūsų 
berniukų apvogė bažnyčią, pasa
kykite jiems, kad tai, ką jie pavo
gė, grąžintų mums, nes negrąži
nus geruoju mes netylėsime". Va
dovė šoko ginti savo ekskursan-

Į tų, polemizuodama: "Kas jūs to-
| kie... Mes neleisime savo vaikų 

traumuoti... Mes skundą parašy
sime"... Atsakėme, kad mes turi
me teisę ieškoti mūsų pavogtų 
daiktų, ir jei geruoju negrąžins, 
eisime į miliciją. 

Dviese nuėjom į Vilniaus gėle 
žinkelio miliciją, o vienas mūsiš 
kis pasiliko vagone- Milicijoje bu 
vo daug vyrų — draugovininkų 
su raudonais raiščiais ant ranko-

Prakalbinome uniformuotą vių. 
milicijos kapitoną, prisistatyda
mi, jog esame iš Šeduvos atvykę, 
nes apvogė mūsų bažnyčią, o va 
gys traukinio 13 vagone. Prašė
me juos patikrinti, nes traukinys 
išvykstąs už 10 minučių. Unifor
muotasis milicijos kapitonas at
sakė: 

— Mes neisime tikrinti, tegul 
tikrina Radviliškio milicija. 

Kitas pareigūnas dar pritarė, 
kad jie traukinio nelydėsią... 

— Tai kas daryti, ar mums pa 
tiems reikia tikrinti? —paklau
siau. 

Kapitonas atsakė: "Galite tik 
rinti". 

Nuskubėjome į vagoną ir su-j 
tikom mūsų paliktąjį rankose be 
nešantį smilkytuvą (smilkytuvas 
gamintas prieš 300 metu Varšu 
voje), kurio vieno retr*ėlio visail 
nebuvo, kiti du sutraukyti. Eks 
kursijos vadovė rankomis užsi
dengusi verkdama šaukė: 

— Gėda, gėda! Kas mums da
ryti 

Kokioje dvasinėje bedievybės 
krizėj pasirodė Krivoj Rog profesi
nio technikumo mokyklos apsivo
gę mokiniai... O juk i ekskursiją 
vežami geriausi mokiniai. 

Nesuprantama, kam skirta 

Pabaltiecių vizitas 
valst. departamente 

Protestas del kaltinimų ieškojimo Sovietijoje 
Washingtonas. — Jungtinis j ninkas, Amerikos Estų Tarybos 

Amerikos Baltų komitetas prane- i — Maido Kari, Amerikos Lietu-
ša, kad lapkričio mėnesį įvyko j vių Tarybos — Jonas Genys, Ame 
Pabaltijo atstovų susitikimas su į rikos Latviu Sąjungos — Gunars 
valstybės depar tamento Europos į Meierovics, Jungtinio komiteto 

JAV gynybos sekretorius Caspar Weinberger tris dienas viešėjo Turkijoje. Nuotraukoje jis su Turkijos premjeru 
Bulent Ulusu. Buvo svarstomi Graikijos vyriausybės pa sikeitimo klausimai, Turkijos ginklavimosi problemos. Tur
kijos atstovai pareiškė Weinbergeriui, kad vyriausybė pla ?.uoja atstatyti pastovią demokratiją, kai bus paruošta nau
joji konstitucija. 

SENATO PROTESTAS 
DEL A.SACHAROVO 
Jungtinių Amerikos Valstybių Į zos savo sūnaus sužadėtinei 

Senatas vienbalsiai priėmė rezo- j Lizai Aleksejevai, y r a "nauja 
liuciją, kuria yra griežtai pasmer-1 provokacija". Aleksejus Semio-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

skyriaus direktorium John Davis 
ir Baltijos reikalų karininke Mild-
red Patterson. Pabaltiecių atsto
vai pareiškė priekaištą, kad vals
tybės depar tamentas pažeidžia 
okupacijos nepripažinimo politi
ką, pakerta JAV teisinį procesą ir 
elgiasi negarbingai, bendradar
biaudamas su sovietų pareigūnais, 
renkant medžiagą karo meto nu
sikaltimų byloms JAV-se. Šiuo 
metu valstybės departamentas 
koordinuoja teisingumo departa
mento specialių investigacijų įs
taigos ir sovietų vyriausybės veik
lą, kad galėtų toliau tęsti kai ku
rių Amerikoje esančių pabaltie
cių bylas, kuriose jie buvo apkal-

i tinti bendradarbiavimu su na-

kiamas grubus sovietų valdžios 
susidorojimas su Nobelio Taikos 
premijos laureatu akademiku 
Sacharovu. Rezoliucijoje pažymi
ma, kad akademikas Sacharo
vas vien už tai, kad jis ryžosi 
drąsiai ginti žmogaus teises, prieš 
dvejus metus buvo ištremtas iš 
Maskvos į Gorkį, kur yra visiškai 
izoliuotas nuo pasaulio, yra vi
saip persekiojamas, baudžiamas, 
atimant jam taip pat galimybę 
užsidirbti pragyvenimą. Visų pa
reiga yra paremti akademiko Sa-

geležinkelio milicija, kad net su-l charovo pradėtąją kovą už žmo
gaus teisių apsaugojimą, nes ji 
yra drauge ir visų taiką ir teisin
gumą mylinčių žmonių kova. 
Priminus, jog akademikas Sacha-

, . . T-S i rovas ir jo žmona Jelenna Bon-Šeduvos ir Dambravos parapijų ' ,.. , ,' , ., , . , , o * , -J, ner vra pradėję bado streiką pro-klebonas kan. Br. Antanaitis . . } , Tį JV . ^ . . i zla. TT r testo zenklan pnes sovietų val-

radus nusikaltėlius kapitonas su 
visa armija draugovininkų nesi 
teikė padėti?... Kokiam gi para 
dui ji reikalinga? 

Šeduva, 1981. II. 5. 
(Bus daugiau) 

novas, kuris gyvena Amerikoje 
ir y ra Yelenos Bonner sūnus, 
Sacharovo posūnis, kaip rašo 
"Izvestija", buvo vedęs ir jo 
skyrybos su buvusia žmona 
esančios nei 

batų, po 26 balsavimų, priėmė 
lėšas gynybos reikalams — 
208.7 bil. dol. Dar teks sude
rinti paskirtas lėšas su Atstovų 
Rūmų patvirtinta suma — 197.4 
bil. dol. 

— Egipto prezidentas Muba-
rak pareiškė spaudai, kad vasa
rio mėn. jis planuoja •vizituoti 
Ameriką, o po to, aplankys Izra
elį, k u r jis d a r nėra buvęs. 

— Spalio mėn. Amerikos bedar 
bių skaičius padidėjo i r siekia 
8.4 nuoš. 'Daugiausia bedarbių 

viešųjų ryšiu direktorius Jaan 
Elias, Estų Nacionalinės tarybos 
narys Juri Raus. Be to, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės atstovai: 
Ernest Raškauskas, Viktoras Na
kas, Aušra Zerr ir St. Gečys. 

Baigiantis susitikimui, kuris 
užtruko pusantros valandos, bal
tų delegacija pareikalavo raštiš
ko pareiškimo apie nepripažini
mo politikos ribas ir oficialaus 
protokolo apie kaltinimu rinki
mą Sovietų Sąjungoje, sakoma 
Jungtinio komiteto pareiškime 
spaudai. 

Lietuvos byla 
Jungtinėse Tautose 

Spalio 9 d. JAV-ių atstovas Tre
čiame Jungtiniu Tautų Komite
te, Carl Gershman, pasakė įspū
dingą kalbą, kurioje jis pabrėžė 
tikro tautų apsisprendimo teisę. 
Savo kalboje jis paminėjo ir Lie-

DEMONSTRACIJOS BONOJE 
Penki tūkstančiai policininkų, žmogaus teisių bei laisvių pa

žeidimus. Šioje demonstracijoje or
ganizuotai dalyvavo ir lietuviai, 
drauge su kitais pabaltiečiais. Jie 
buvo iškėlę plakatus su užrašais, 
reikalaujančiais laisvės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Žmonių minia 
buvo iškėlusi taip pat transparen 

Vak Vokietijos sostinėje Bon-
noje saugojo čia su darbo vizitu 
atvykusi Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininką Brežnevą. Vakarų Vo
kietijos vyriausybė buvo priversta 
imtis nepaprastų saugumo prie
monių Brežnevo vizito proga ry
šium su įvairių organizacijų bei 
asmenų grupių rengiamomis de
monstracijomis prieš Sovietų Są
jungos politiką. Jau Brežnevo at
vykimo išvakarėse, sekmadienį, 
ir vėliau, pirmadienį, Bonnoje 
demonstracijas surengė afganai 
pabėgėliai, protestuodami prieš 

sovietų invaziją į jų tėvynę, įvai
rių taikos sambūrių nariai, reika
laudami, kad sovietai atitrauktų 
iš Europos savo branduolines ra
ketas, kitos organizacijos, besi
rūpinančios žmogaus teisių ap
saugojimu Sovietų Sąjungoje, 
įspūdingiausia manifestacija įvy
ko sekmadienio vakare Bonnos 
pagrindinėje aikštėje — Markt-
platz, dalyvaujant apie keturias 
dešimčiai tūkstančių žmonių, ku
rių tarpe buvo daug jaunimo ne 
tik iš Vokietijos, bet taip pat iš 
Belgijos, Olandijos ir Danijos. 
Vakarų Vokietijos jaunųjų krikš
čionių demokratų lyderis Viss-
man savo kalboje griežtai pa
smerkė agresyvią sovietų politiką, 
primindamas sovietų vykdomus 

prancūzų fizikai, 
Maskvoje, kreipėsi Sacharovo 
reikalu j Mokslų Akademijos 
pūmru'ninką Anatolijų Aleksan
drovą. Bonoje krikščionių de
mokratų partijos generalinis 
sekretorius Heiner Geissler ra
gino kanclerį Schmidtą panau
doti savo gerus ryšius su Brež
nevu ir padėti Sacharovams. 

r v Į v a i _ , Savo laiške Brežnevui Geissler 
džios draudimą jo marčiai išvyk- j ragina Brežnevą išleisti Sacha-
ti pas savo vyrą į Jungtines Ame- į rovų marčią, kad ji galėtų iš-
rikos Valstybes, rezoliucijoje pažy- į važiuoti pas savo Semionovą. 
mima, jog šis draudimas grubiai 
pažeidžia Helsinkio susitarimus. 
kuriuos yra pasirašiusi taip pat 
ir Sovietų Sąjunga. 

Maskva. — Maskvos radijas) 
ir "Izvestia" paskelbė, kad An- ; 

drejus Sacharovas ir jo žmona 
Yelena Bonner paguldyti Gor-1 
kio mieste į ligoninę. Jiedu ba 

Washingtone prezidentas Rea-
ganas išreiškė rūpestį dėl Sa
charovo sveikatos. J is ragino 
Kremlių išleisti Aleksejeva, Du m**m Ohio, Pennsyt-

kurie lankosi r . 

T ,T _ ,r . . ciais per Antrąjį pasaulini karą. 
J A V S e n a t a s p o 4 0 v a l . d e - | a >,.. " • u •-• i J i • 

i Baltijos atstovai pabreze, kad leis
damas sovietams versti piliečius 
liudyti Amerikos teismuose, de
partamentas sukelia įspūdį, kad 
Amerika pripažįsta sovietų okupa
ciją Baltijos valstybėse; nežiū
rint specialių investigacijų įstai-jtuvą. Gershman sugretino Wil 
gos tvirtinimų, įrodymai, surink- šono ir Lenino požiūrį į tautų ap-
ti Sovietų Sąjuągoje, yra neįma
nomi patikrinti , nes sovietai at
sisako leisti pravesti nepriklauso
mus tyrinėjimus; kada įvairūs vai 
stybės departamento pareiškimai 
ir leidiniai įspėja netikėti sovie
tų informacijomis, šis įrodymų 
ieškojimas Sovietų Sąjungoje me-

Seimas ragina 
baigti neramumus 

Lenkijos Seimo prezidiumas 
dar kartą įspėjo krašto gyvento
jus, kad jeigu krašte nesiliaus 

..... . - „ - — . - — ^ ia l i n i a i neramumai, Seimas j patarimą, nes Amerikos detega 
dauja nuo lapkričio 22 d. Sacha- s u t e i k s valdžiai įgaliojimą nepap- — ^ „ a ™ p r i e š g 1 6 k a r t ų . 

rastomis priemonėmis uždrausti 

vanijoje ir Illinois, kur nuošim
tis y r a 8.9. 

— Prezidentas Reaganas pa
sirašė dekretą, kuriuo palengvi
namas ClA žvalgybos agentū
ros darbas Amerikos viduje. 
Įsakymas liečia ir kitų agentū
rų, kaip FBI, Gynybos žvalgy
bos, Nacionalinio Saugumo, Val
stybės departamento žvalgybos 
biuro ir kitų galias ir pareigas. 

— Pentagonas paskelbė, kad 
numatyta parduoti Venecuelai 
24 modernius F-16 kovos lėktu
vus, kurie Venecuelai kamuos 
615 mil. dol. Sutartį turės pa
tvirtinti Kongresas. 

— Tanzanijos užsienio reika-
)v ministeris Šalim Šalim dar ne
atsiėmė savo kandidatūros j 
Jungtinių Tautų sekretoriaus 
vietą. Jis d a r bandys gauti JAV 

rovų draugai Maskvoje mano. — Specialus JAV pasiuntinys 
tus su užrašu: Vengrija 1956-ieji kad valdžia nutarė prievarta ^ . ^ ^ į ^ Z ^ j S ^ ^ i l ? " i H a b i b a s lankėsi Izraelyje, iš ten 
metai, Čekoslovakija 

sisprendimą ir pacitavo ištrauką 
iš Adlai Stevensono kalbos, ku
rioje pastarasis 1961-ais metais 
kritikavo Maskvos įvykdytą kai
myninių tautu, įskaitant ir Lie
tuvos, "kolonijini pavergimą". 
Gershman pavadino Sovietų Są
jungą "pasaulio paskutine impe-

ta tiems pareiškimams šešėlį ir Į rija" ir kalbėjo apie pabaltiecių 
atrodo negarbingai. i "teisėtą kovą už laisvą apsispren-

Pabaltiečių atstovai ragino Da-! dimą", kurioje žuvo estų patrio-
vis ir Patterson peržiūrėti įrody- j tas Juri Kukk. JAV-ių atstovas 
mų rinkimų procedūras, nes spe- • taip pat paminėjo Hitlerio —Sta-
cialių investigacijų vadovas Allan Į lino paktą. Sovietų ir satelitinės 
Ryan departamento pilnai nepa-{delegacijos Gershmano kalbą pa
informavo apie suvaržymus irj smerkė. Sovietų delegatas V. V. 
implikacijas, bendradarbiaujant I Bykov pasipiktinęs pareiškė, jog 
su sovietais šioje srityje. "tautų teisė išsilaisvinti visad bu-

Davis pareiškė, kad jam neat-!vo sovietinės valstybės kertinis ak-
rodo, jog įrodymų rinkimas pa- j muo". Savo atsakyme Gershman 
keistų kuriuo nors būdu Ameri- j nurodė, kad sovietinės respubli
kos okupacijos nepripažinimo po- i kos negalima atskirti nuo Mask-
litiką. Jis nurodė, kad Amerikos; vos, nors formaliai jos ir turi tą 
teismams reikėtų palikti teisę nu- Į teisę. Gershman, vienas ameri-
spręsti įrodymų tikrumą, kai jie 
bus pateikti teisme. 

Pabaltiecių delegaciją sudarė 
Jungtinio Baltų komiteto pirmi-

1968-ieji j juos maitinti, 
metai, Afganistanas 1979-ieji me-į Pirmieji Maskvos 
tai, kas bus sekantis? 

Pakistano protestas 
Islamabadas. — Pakistanas vėl 

nusiskundė, kad Afganistano du 
kariniai helikopteriai apšaudė 
Pakistano teritorijoje du keleivi
nius autobusus, užmušė penkis 
civilius ir 3 sužeidė. Po šio puoli
mo helikopteriai apšaudė pasie
nio sargybos pastatą ir trk pakis
taniečiams atidarius ugnį, pasi
traukė į savo teritoriją. Puolimas 
įvykęs Baluchistano provincijoje, 
kur gyvena daug afganų pabė
gėlių. Pakistano vyriausybė įteikė 
Afganistano atstovybei griežtą 
protestą. 

pareiškimai 
apie Sacharovų bado streiką, 
kuriuo jie siekia išvažiavimo vi-

— Baltieji Rūmai praves ne
priklausomus tyrinėjimus apie 
saugumo tarybos pirmininko Ri
chardo A'len elgesį ir ištirs jam 
metamus kaltinimus, pasakė pre
zidento š tabo narys. 

Kritikuoja JAV-biu 
- Izraelio susitarimą 
Damaskas. — Sirijoje lankosi 

specialus JAV pasiuntinys Vidu
rinių Rytų taikai Philip Habib. 
Jis jau buvo sustojęs Libane. Si
rijos valdžia jam pasakė, kad stra
teginio Amerikos bendradarbia
vimo su Izraeliu susitarimas pa
keičia padėtį. Amerikos jau nebe
galima laikyti neutraliu stebėto
ju ar tarpininku, bet tiesioginiu 
konflikto dalyviu. 

Bendradarbiavimo susitarimas 
sukėlė daug kritikos Izraelio par
lamente, kur keturi atstovai iš 
įvairių politinių grupių įnešė ne
pasitikėjimo vyriausybe rezoiuci-
jų projektus. Susitarimą kritika- j 

tame pareiškime Seimo prezidiu
mas primena, kad spalio 31 die
ną jau buvo priimta rezoliucija, 
raginanti užbaigti streikus ir įs
pėjanti, kad jeigu šis raginimas 
nesusilauks atgarsio, streikam nu
traukti bus imamasi nepaprastų 
priemonių. Pareiškime nepažy
mima, kokių būtent nepaprastų 
priemonių būtų imamasi. Nežiū
rint šių pakartotinų kvietimų, kai 
kuriose Lenkijos srityse tebe
vyksta įvairūs streikai ir sociali
nio pobūdžio demonstracijos. Kai 
kur, savo reikalavimam paremti, 
studentai yra užėmę universite
tus ir aukštąsias mokyklas, dvie
juose miestuose vyksta žemės ūkio 
darbininku demonstracijos. Vie
šuosiuose sluoksniuose, tuo tarpu, 
yra palankiai komentuojamas 

vyriausybės pasiūlymas sudaryti 
vadinamą "tautinės santarvės" 
frontą, į kurį įsijungtų svarbiau
siųjų krašto socialinių jėgų atsto-

sa-

— Šią s a v a i t ę Washingtone 
lankysis Lenki jos vicepremjeras 
Zbigniew Made j , kur i s atvyko 
prašyti didesnes Amerikos para
mos. 

— Čekoslovakijos valdžia su
griežtino t u r i s t ų išvežamų pre
kių kontrolę . P a n a š ū s svečių 
varžymai paskelb t i Vengrijoje 

. u S i * liiii yr**!*****&*- T^"f.p^ų m. 
"Solidarumui" laiko valstybinė- ^ t u r i s t a i * Lenkijos . Rūmu-
ie televizijoje išdėstyti unijos i 
planus ekonominiais reikalais. ~ Bergoo, V a k a r ų Virginijos 
Vėliau bus leidžiama k a l b ė t i ! a n ^ ^ kasyklose , žuvo t rys an

gliakasiai. 

vyko į Saudi Arabiją. Šią 
vaite jis vėl gris j Izraelį. 

— Žemės drebėjimas padarė 
daug nuostolių sovietų Ismaily 
mieste, prie Kaspijos jūros 

apie kitus "Solidarumo" planus. 
— Indijoje, prie Delhi miesto 

vra istminė musulmonų tvirto
vė. Užgesus šviesoms, šią pilį 
lankanti minia puolė panikon. 
nrasidėjo bėgimas, sutrypti 45 
žmonės, daugiausia mokyklinio 
amžiaus vaikai. 

— Olandijos kariniuose prati
muose vienas lėktuvas sudužo, ki
tas buvo priverstas nusileisti su
artame lauke. 

— Pietų Afrikos viena pro
vincijų — CSskei gruodžio 4 d. 
tapo nepriklausoma valstybė. 

— Prez identas Reaganas su
mažino kalė j imo bausmę buvu
siam Mary lando gubernatoriui 
Marvin Mandel . J i s kalėjo 19 
mėn. i r buvo pale is tas . Jo bau
smė buvo 3 meta i . 

Atėnai. — Turkijos karo lai
vai sulaikė du graikų žvejų laivus 
jūroje tarp Samotracų salos ir 
Turkijos, kuri teigia, kad tai jos 
teritoriniai vandenys. Komentato
riai nurodo, kad ginčai dėl van
dens teisių toje pasaulio dalyje 
jau seni. M a n o m a , kad turkai nu-

kiečių socialdemokratų partijos 
vadų, yra gerai susipažinęs su 
Pabaltijo byla. 

(Elta). 

Paleido Indijos 
lėktuvo grobikus 

Johannesburgas. — Pietų Afri
ka paleido iš kalėjimo 39 baltuo
sius karius, kurie dalyvavo ban
dyme nuversti praėjusią savaitę 
Saychelų salų vyriausybę. Per
versmui nepavykus, samdytieji 
kariai įsėdo į (keleivinį Indijos 
lėktuvą ir privertė įgulą vežti 
juos į Pietų Afriką. Tarp paleistų 
yra pagarsėjęs baltų samdytinių 
vadas Mike Hoare, kuris dalyva
vo Kongo, dabartinės Zairės ko
vose ir tapo Kongo kariuomenės 
pulkininku. Iš suimtų tik 5 bus 
teisiami. Sakoma, kad kariai lėk
tuvo negrobė, įkaitų nebuvo pa
ėmę, tik paprašė įgulą pasukti 
šiek tiek iš kelio. 

Jos nepripažįsta JAV vyriausy- i tarė " i šbandyt i" naująją Graiki-
vo ir buvęs užsienio reikalų m i n i s - j v a i valdžios, nepriklausomos ^ j r Afrikos valstybių organi-; jos vyriausybę, kuri užėmė daug 
teris Abba Eban. i profesinės sąjungos ir Bažnyčios. I zaci ja. I kiestesnę liniją prieš Turkiją. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 7 d.: Ambraziejus, 
Servą, Daugardas. Vėtra. 

Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal
tas Prasidėjimas. Sofronijus, 
Eksuperija, Kaunis, Gedenė. 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

40 1.. naktį 30 l 

http://JAVSenataspo40val.de-


DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 7 d. 

oeiannė 
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U 

R E I K A L U T A R Y B O S 
R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 

Medžiagą siųsti: J. šoliūnui 
4545 W. 63 Str., Chicago, 111., 60629 

ŽMOGAUS PRIEŠAI 

baiminančios dvasios. Tu 
jauti, kad ji tave nuspaus ir 
palaidos. 

Tu ir nepasitenkini kitų as
menų buvimu. Tu juk gali išei
ti į miestą, įsibrauti į žmonių 
knibždyną. Tu gali įsijungti 
iradijo, televiziją ir girdėti 
žmonių balsus. Bet tavęs tas 
nepatenkina. Tu trokšti arti
mo žmogaus, tu trokšti su 
kitais pasidalinti mintimis. Tu 
nori kalbėti, kad kiti tavęs 
klausytų. Tu nori gyvo su siela 
žmogaus, nori draugystės. 

Bet kur ją rasti? Seno 
žmogaus niekas nemėgsta. Jis 
nejdomus. Dažnai nušneka. 
Nemoka jau net savęs susi
tvarkyti. 

Clevelande minint Lietuvos kariuomenės šventę buvo 
pagerbti Lietuvos savanoriai-kūrėjai. Savanoriams J. 
Barniškiui ir Čepukaičiui gė les prisega J. Tallat-KelpSienė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus. 

Vos tik išėjus pro duris iš 
namų į gatvę, jau susidu
riame su dvejais žmogaus 
priešais. Vienas nematomas, 
kitas matomas. Nematomi 
priešai yra įvairus mikrobai, 
kuriuos paliečiame bet ką 
nrisiliesdami. Jie, jei nesuge
bam nuo jų apsisaugoti, gali 
padaryti nepataisomos žalos 
mūsų organizmui. Matomi 
priešai yra visokie nusikal
tėliai ir protiniai nesveiki 
asmenys, kurie užpuldami gali 
sužaloti mūsų kūną ar net 
atimti gyvybę. 

Su šiais priešais sunku 
kovoti. Ypač sunku kovoti su 
nematomu priešu — mikro
bais, nes jų aptinkame visur, 
liesdami durų rankenas, mūsų 
pačių raktus, automobilio 
duris, autobusų sėdynių atra
mas, kavinėse ar restoranuo
se sėsdami prie staliukų. 

Tačiau pats didžiausias 
mūsų priešas ir pavojin
giausias yra draugas pinigas, 
kurį nešiojamės savo pini
ginėje ir be kurio nei vieną 
dieną negalime apsieiti jo 
nepalietę. Tikriausia, joks 
daiktas nėra taip nešvarus, 
kaip pinigas. Ir juo senesnis 
pinigas, tuo jis nešvaresnis, 
nes yra perėjęs daugiau rankų. 

Būtų galima išvengti daug 
užkrečiamųjų ligų, jei tik būtų 
geresnė sanitarinė priežiūra. 
Užeini, pavyzdžiui, į užkan
dinę ir prašai padaryti kokį 
sumuštinį su pageidaujamais 
priedais. Pavalgius klausi, kiek 
kainuoja. Tas pats tarnau
tojas, kuris tau gamino valgį, 
paima pinigus. Jis aptar
navęs vieną, tokia pat proce
dūra eina prie kito svečio. Juk 
tai pasibaisėtina! Kiek jis savo 
pirštais perduoda mikrobų nuo 
vieno kitam. Jei jis bent prieš 
pradėdamas daryti užkandį 
nusiplautų rankas! 

Prie kitų mūsų organizmo 
ligų užkrėtėjų reikia priskai-
tyti muses, kurios mums yra 
matomas, o kartu ir nema
tomas priešas. Musės veisiasi 
šiukšlynuose ir kitose nešva
riose vietose, bet maitintis 
ateina į mūsų virtuvę. Nutū
pusi ant mūsų maisto savo 
nešvariomis kojomis, palieka 
didelį skaičių užkrečiamų 
mikrobų. 

Dulkių ir užteršto oro 
bangose knibžda milijonai 
įvairių pavojingų mikrobų, 
kurie patekę į mūsų organiz
mą sukelia sunkiai, ar net ir 
visai neišgydomas ligas. 

Visi šie nematomi žmogaus 
organizmo kenkėjai trumpina 

žmogaus gyvenimą ir kūną 
daro bejėgiu, silpnina mūsų 
jėgas. 

Šalia kenksmingų mikrobų, 
kurie daro žalos mūsų organiz
mui, yra ir naudingų mikrobų, 
atliekančių naudingą darbą. 
Pavyzdžiui, azotas, kuriuo 
tręšiame dirvas, pagamina 
tam tikras bakterijas kai kurių 
augalų šaknyse. Taip pat ir 
fermentacijai būtinos bakte
rijos, su kuriomis gaminame 
rūgštų pieną, yogurtą. Visame 
pasaulyje mineralinių karštų 
versmių vanduo yra gausus 
siera, kuri pasigamina tam 
tikrų bakterijų dėka. Žmonės 
šiuose vandenyse gydosi nuo 
įvairių ligų. 

Aišku, mūsų organizmas 
pilnas visokių mikrobų, 
kuriuos ir mes nesąmoningai 
kasdien vis papildome, bet ir 
mūsų organizmas pats kovoja 
ir dažniausiai juos nugali. 
Todėl labai svarbu mūsų 
organizmą užlaikyti stiprų, 
kad jis galėtų su tais priešais 
sėkmingai kovoti ir juos pačio
je pradžioje sunaikinti. 

Mityba yra pati stiprioji 
apsisaugojimo priemonė nuo 
nematomų mūsų organizmo 
kenkėjų. Prie kasdieninio 
valgio produktų turime 
priskaityti ir tokį maistą, 
kuris turi mikrobų naikinimo 
galią, pavyzdžiui: česnakas, 
svogūnas, petražolės, kopūs
tai, morkos ir kt. Šie priedai 
yra veiksmingi tik žalioje for
moje. 

Jei mes neprijungsime šio 
žalio maisto ir valgysime tik 
mėsą, žuvį, duoną, makaro
nus, nuo ligų negalėsime 
apsisaugoti. Vengiant žalio 
vitamininio ir mineralinio 
maisto, mūsų organizmas 
prisigamina įvairios rūšies 
rūgščių, nuo kurių nepagydo
mai susergame. Ir taip senat
vės dienas tenka leisti skaus
muose. 

Norint parnešti mažiau ligų 
sukėlėjų į savo namus, turime 
įprasti dažnai plautis rankas. 
Vos tik parėjus iš toliau, dar 
nepersirengus, tuojau plauki-
mės rankas. Taip pat kiekvie
ną kartą sėsdami prie valgo
mojo stalo — plaukimės 
rankas, nes, atsisėdus valgyti, 
jau su pirmuoju duonos gaba
lėliu šimtus mikrobų įnešame 
į savo kūną. 

Su sveika galvosena ir 
pripratimu išvengsime daug 
ligų. 

Aleksandra Vaisi&nienė 
(„Sietynas") 

Taip. Pažvelk į seno vienišo 
fcnogau, dienas ir pamatysi, D V I E J U O S E H O R I Z O N T U O S E 
kad jos panašios i tavo pačio 
dienas. Tavo dienos lyg ir 
atsispindi tavo bendraamžio 
dienose- Tad ar nevertėtų 
labiau su jomis suartėti. Ar 
nevertėtų ieškoti draugystės 
tarp senesnių žmonių. 

KUR TAS 
NENUOŠIRDUMAS? 

„Draugo" lapkričio 21 d. nr. 
skaitau tokią kronikos žinutę: 
„Dr. Kazys Ėringis, iš Lietu-

Pensininkų klubai tau vos pasitraukęs mokslininkas, 
padės. įsirašyk į jų narius ir lapkričio 15 d. Los Angeles Šv. 
eik į jų susirinkimus. Daly- Kazimiero parapijos salėje 
vauk jų iškylose ir pobūviuose, padarė viešą pranešimą... 
Dalyvauk klubo pašnekesiuose, Profesorius padarė ir kiek 
o jei tokių nėra, pats mėgink keistokų pareiškimų, k.t. 
juos organizuoti. Nesvarbu .negriauti' kai kurių veiksnių, 
apie ką jūs kalbėsite — svar- gyvenant Amerikoje orientuo-
bu, kad kalbėsite. Kalbėsite tis į europiečių politines parti-
jums įdomiais klausimais, net jas... ir tt. Buvo galima jausti, 
stengsitės kitą įtikinti, paveik- kad profesorius vienur nuošir-
ti, kad ir jie taip galvotų kaip džiai reiškė savo mintis, kitur 

— kitų įtaigotas...". 
Skaitytojui ir kyla klausi

mas: kurios gi profesoriaus 
mintys buvo „kitų įtaigotos"? 
Ar veiksnių „negriovimas" 
reiškia nusikaltimą? Ar 
nusikaltimas priklausyti poli
tinėms partijoms ir orientuotis 
į europiečių politines partijas? 

ir jus. 

Besikalbėdamas pastebėsi, 
kad tau kai ko trūksta — gal 
iškalbingumo, gal švelnumo, 
gal žinių ar mokėjimo tas 
žinias perduoti. Ir nejučio
mis tu pradėsi tai taisyti, 
mokytis. Tai gerai — tu atsi
gauni. Tu pajunti, kad gyveni- J u k ^ ateities laisva, demokra-
mas yra dar įdomus. Ir 
pamatysi, kad tavo rūškanos 
vienatvės dienos darosi malo
nesnės, jos giedrėja ir tu darai
si laimingesnis. 

yra 

tinė Lietuva bus ne kur kitur, o 
tik Europoje. 

TARTUM LAISVĖS 
RYTAS JAU AUŠTA 

Neseniai gavau standartini 
laišką iš Tautos fondo tokio 
dramatiško turinio: „Ateina 
žinios, kad okupuotoje Lietu
voje sąlygos vis sunkėja: priė
jo jau prie to, kad jauni Lietu
vos sūnūs guldo galvas 
tolimajam Afganistane! Girdė
ti vis apie sunkesnę priespau
dą, dažnesnius areštus ir 
sunkesnes bausmes... 

„Jiems visiems reikia pagal-
įsteigė skundų skyrių. Asme- bos. Jei mes jiems nepadėsi-
nys, nepatenkinti slaugymo me, tai kas jiems padės? Tą 

Tikrai, vienam žmogui nege
ra būti. 

Žiemos metas tau 
geriausia proga pradėti. 

L,Sietynas", Nr. 10) 

GALITE SKUSTIS 
Chicagos miesto sveikatin

gumo skyrius (Dept. of Health) 

namais (nursing home), arba turime 
turį jais kokių nors nusiskun- dabar! 
dimų, visi yra raginami 
paskambinti specialiu tiems 
skundams priimti telefono 
numeriu. Skambinkite: 744-
4395. 

daryti šiandien — 

KALĖDŲ PIETŪS 

DRAUGYSTĖ 
Biblijoje rašoma, kad 

Dievas, sutvėręs žmogų, kuris 
pilnai viskuo buvo aprūpin
tas, tarė: „negera būti žmogui 
vienam!" 

Ir tu ėjai per gyvenimą ne 
vienas. Mokykla, šeima, 
vaikai, darbo vietovė. Visur 
knibždėjo žmonės. Jie tau net 
įkyrėjo. Tu net troškai pabūti 
vienas. Tu jautei laimę, jei 
tave palikdavo vieną, jei tu 
galėdavai pabūti vienas prie 
jazminų krūmo, ar prie knygos 
savo kambaryje. Tais momen
tais gal tu ir nieko neveikei 

— tu šnibždėjai ir jauteisi 
patenkintas ir laimingas. 

Ir, štai, vieną dieną tu paju
tai, kad likai vienas. Visai 
vienas. Tavo draugė žmona ar 
vyras ilsisi aukštajam kalne
lyje. Tavo vaikai — dukterys 
ir sūnūs išsisklaidė ir tu juos 
tik labai retai kada sutinki. 

Dabar tavęs netrukdo 
niekas. Tu eini iš vieno 
kambario į kitą ir su niekuo 
nesusitinki. Sunki tyla kabo 
ore. Niekas tavęs neklausia, 
kur tu eini, ir niekas nesidomi, 
kada tu pareisi. Tu esi vienas 
kambariuose ar verandoje ir 

tik klausei tos tave supančios klausaisi tylos.bet, deja.tu nesi 
ty]08 laimingas. Tu jau net bijai 

tylos. Tu bijai jos, kaip 
— O vienatvė, tyla, poilsis! apgaulingo priešo, kaip kokios 

„Kiekvienas doleris, kurį Jūs 
paaukojat Lietuvos laisvi
nimo veiklai per Tautos fondą, 
yra išleidžiamas tik okupuotos 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
— jos kovai su okupantu 
paremti...", - rašoma Tautos 
fondo išsiuntinėtame laiške. 

Nesuprantu, kodėl laiško 
Vyresniesiems asmenims turinys toks dramatiškas. Juk 

(Senior citizens) yra rengiami vlikas Lietuvą laisvina jau 37 
specialūs Kalėdų švenčių m etus, bet dar nei pėdos arčiau 
proga pietūs, kuriais rūpinasi Kybartų nepriartėjom. Kad 
Chicagos miesto vadovybė. gyvenimo sąlygos ten sunkėja 

Pietvakarinėje dalyje ir reikia gyvenantiems Lietu-
gyvenantiem8 tokie pietūs bus voje medžiaginiai padėti, tai 
gruodžio 18 d. 10 vai. ryto, jau giminių, Balfo ir kitų 
Southwest Center, 6117 S. šalpos organizacijų reikalas, ir 
Kedzie Ave. Chicago, IL. pilnai tikiu, kad jis yra kaip 

reikiant vykdomas. Kad lietu
viai politiniai kaliniai kenčia 
sovietų kalėjimuose ir darbo 
lageriuose, Vlikas per savąją 
Eltą ir kitos organizacijos 

Yra žmonių (ir iš pensinin- praneša pasauliui. Tačiau, jei 
kų), kurie su viskuo sutinka. Amerikoje gimusio doc. V. 
Organizacijose renkant valdy- Skuodžio iš sovietų nasrų 
bą, jei kas jį pasiūlo kandi- nepajėgia išgelbėti valstybės 
datų, jis mielai sutinka būti departamentas diplomatiniais 
renkamas. Ir skirstantis kanalais, jei dar kol kas vaisių 
valdybos pareigomis jis prisi- neatnešė ir amerikiečių 
ima kiekvieną jam pasiūlytą profesionalų firmos pastan-
pareigą, tačiau jis jos nesu- g 0 8 > vargu ar Vliko pastangos 
geba eiti. Kiekvieną darbą ryšium su lietuvių politinių 
reikia ne tik norėti atlikti, bet kalinių išlaisvinimu bus 

BŪK SAVO 
VIETOJE 

jį ir sugebėti. Pasiėmus darbą 
ir jį nesugebant atlikti, trukdo
ma kitiems. Teisingai mūsų 

vaisingos? Išvaduoti lietuvius 
raudonarmiečius iš Afganis
tano, atrodo, Vlikas taip pat 

didysis filosofas rašė: „Mote- nėra pajėgus. Mūsų ramo-
ris, kuri moka virti, o neverda, venai ir šauliai branduolinių 
yra bloga moteris, bet ji yra raketų neturi... 
dar blogesnė, jei nemoka virti, 
o verda". 

A. Balsys 
(„Sietynas") 

Tad kam reikėjo tą Tautos 
fondo laišką taip sudrama-
tizuoti? Ar neužteko tik primin
ti, kad Vlikas keliomis kalbo

mis leidžia ELTĄ, informuoja 
pasaulį apie įvykius Lietuvoje, 
kad remia porą radijo valan
dėlių — Vatikano ir Romos 
(kodėl remia Romos radijo 
lietuviškas transliacijas, neži
nau, nes dar niekas iš Lietu
vos atvykusių ar Lietuvoje 
viešėjusių bent man nėra pasa
kę, kad Romos radiją girdi ar 
jo klausosi, kai tuo tarpu Vati
kano radiją visi žino ir jį giria), 
kad, kiek jėgos ir sąlygos 
leidžia, toliau tęsia ilgą ir 
sunkų Lietuvos laisvinimo dar
bą. Nuoširdesnis, atviresnis, 
tikroviškesnis Vliko išlai
kytojo — Tautos fondo kreipi
masis į visuomenę, mano 
manymu, būtų efektingesnis. 

APIE KITĄ 
FONDĄ 

Jei kas perverčia Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do — BALFO kartotekas, 
adresyną, jo remiamų lietuvių 
laišKus (kai kuriems asme
nims, prižadant, kad bus 
išlaikytas konfidencialumas, 
būdavo galima tai pamatyti 
Balfo centrinėje įstaigoje 
Chicagoje), dar giliau ir 
akivaizdžiau įsitikina, kokį 
svarbų lietuvių šalpos darbą ir 
dabarties dienomis atlieka 
Balfas. Jei visa tai būtų 
galima viešai atskleisti, dauge
lio išeivijos lietuvių širdys 
Balfui būtų dar dosnesnės. 
Tačiau Balfas ir iki šiol lietu
vių dosnumu nesiskundžia ir, 
kaip iš seimo apyskaitų maty
ti, neblogai laikosi, juoba yra 
pasišventėlių, kurie dirba cen
tro ar skyrių valdybose, rinkė
jų eilėse, rūbų sandėlyje. 

Balfo skyriai yra plačiai 
išsiplėtoję įvairiuose Ameri
kos lietuvių telkiniuose. Balfo 
skyrius daug metų gyvuoja 
ir sostinėje Washingtone. 
Lapkričio 22 d. Laimos ir dr. A. 
Platerių namuose.Bethesdoje, 
įvyko Washingtono Balfo sky
riaus narių visuotinis susi
rinkimas. Vienam iš Balfo 
pirmūnų Juozui B. Laučkai 
padarius gan išsamų, doku
mentuotą pranešimą iš Detroi
te įvykusio Balfo seimo ir 
vienam iš Balfo direktorių — 
dr. K. Jurgėlai papasakojus 
savuosius seimo įspūdžius, 
kuriame jis taip pat dalyvavo, 
sekė vietinės valdybos prane
šimai. Pasak skyriaus 
pirmininkės L. Platerienės, 
skyrius turi apie 80 narių, 
surinko nemažai rūbų, jauno
sios vietos lietuvaitės skautės 
taip pat pasisiūlė rinkti Balfui 
rūbus, pardavinėti pyra
gaičius ir tuo šalpai uždirbti 
pinigų. Wa8hingtone, kaip ir 
kitur, pravedami rudeniniai 
Balfo vajai, ir šiemetinis vajus 
vyksta tik dabar, bus baigia
mas gruodžio paskutinį sekma
dienį po lietuviškų Mišių lietu
vių Misijos bažnyčioje. 

Skyriaus iždininkas dr. R. 
Zalubas galėjo pasidžiaugti, 
kad aukos Balfui Washing-
tone ir apylinkėse didėja, kad 
per dvejų metų vajus aukų ir 
nario mokesčio iš viso buvo 
surinkta apie 1,700 dol., o 
šiemetinis vajus taip pat gerai 
vyksta. Stambių aukotojų 
tarpe yra adv. Raškauskas, 
Sr., paaukojęs 200 dol., buvusi 
viena didžiųjų Washingtono 
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Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

l ietuvių veikėjų, dabar 
pens in inkė L. Jurkienė 
paaukojo 100 dol. Tai žinia, 
kad yra dosnių žmonių, 
kuriems lietuvių šalpa tikrai 
rūpi, o tas vašingtoniečių 
aukotojų sąrašas dar didės. 

Balfo Wa8hingtono skyrius 
neturėjo didelių sunkumų 
v isuot in iam sus ir inkime 
išrinkti naują valdybą, į kurią 
įeina L. Platerienė, J. Vaičiu

laitienė, dr. R. Zalubas, kun. 
dr. T. Žiūraitis ir inž. P. 
Labanauskas. Revizijos komi-

(Nukelta į 4 psl.) 
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DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
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Dr. ALGIS PAULIUS 
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1185 Dundee Ave. 
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Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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Valandos pagai susitarimą 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. K. A. JUČAS 
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Valandos pagal susitarimą 
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Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč .r šešt 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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DR. f RANK PLECKAS 
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OPTOMETRISTAS 
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Contact lenses" 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
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DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
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ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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476-2112 
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DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
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2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

Tel. RE'iance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
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3925 West 59tti Street 
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uždaryta 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą antr. trečiad . 
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Meno renginių kritika — 

PROBLEMOS BE 
SPRENDIMŲ 

Meniniai rengin ia i , kurių 
aps tumu m ū s ų visuomeninia
me gyvenime dar galime pa
grįstai didžiuotis, nelaikomi 
kaip re ik iant a tbaig t i , jei jie 
v iename a r k i t ame respektuo
j a m a m e la ikraš tyje (ypač mū
sų dienraščio kul tūr iniame 
priede) nesus i l auk ia kritikos 
a rba recenzijos. Už t a t a i recen
zijoms ir sk i r i ama daug dėme
sio tiek iš redaktorių, tiek iš 
skaitytojų, t iek ir iš meno pa
rodų, koncertų, l i teratūros 
vakarų rengėjų bei atlikėjų pu
sės. Deja, išeivijoje visa mūsų 
i r i t ikinė a r b a recenzijinė veik
la y r a k a m u o j a m a tam tikrų 
skaudžių bėdų, ap ie kurias 
maža i t eka lbama , nors visi 
jautresnės sąžinės ir vaizduo
tės a s m e n y s j as b e n t šiek tiek 
nutuokia. T r u m p a i tar iant , 
šneka čia e ina apie mūsų re
cenzentų i r jų r a šomų recen
zijų objektyvumą bei patiki
mumą. 

Problemos priežastinis pa
gr indas yra , many tume , socio
loginis, bū t en t savarankiškos 
ir a tskiros meno recenzentų 
profesinės k lasės neturėjimas. 
Imkime pavyzdž iu muzikos 
kritiką, g a l in tensyviausia i 
kult ivuojamą mūsų kritikos 
šaką. Beveik visi , kas išei
vijos spaudoje r a š o muzikines 
recenzijas, p a t y s išeivijos 
muzik in iame gyvenime reiš
kias i ka ip dir igentai , kom
pozitoriai, chorvedžiai, solis
tai , akompan ia to r i a i ir t.t. 
Mūsų są lygomis ta i turbūt 
ne i švengiama: jei muzikai (t.y. 
aktyvūs j o s kūrėjai ar inter
pretatoriai) a t s i sakytų rašinėti 
recenzijas, t a i muzikos krit ika 
iš viso d ing tų iš mūsų spau
dos puslapių. O normalesnėse 
sąlygose b ū n a visiškai kitaip: 
tiek Amerikoje, t iek Europoje 
( įskaitant i r okupuotąją Lie
tuvą) kri t ikai suda ro savaran
kišką muzikinės srities dar-, 
buotojų luomą, nesu tampant į 
su muzikos kūrėjų bei atlikėjų 
luomu. Cia nematys ime kokį 
Leonardą Bernsteiną, Sir 
Georgą Soltį ar Beverly Sills 
ažsi iminėjant muzikos kriti-
Ka, nors t a m jie ir būtų visiš
kai kompetent ingi . Gaila, kad 
toks funkcijų a t sky r imas ne
gali egzistuoti ir p a s mus . 

Kritikų profesionalų išeivi
joje nebuv imas (ar jų sutapi
m a s su kūrėjais bei atlikėjais) 
y ra ža l ingas b e n t dviem at
žvilgiais. Kai, pvz., v ienas 
dir igentas imas i kri t iškai ver
t int i kito dir igento pasirody
mą, iš k a r t o pagr įs ta i iškyla 
recenzijos objektyvumo klau
s imas. J i s tuo atveju kiltų bet 
kuriomis apl inkybėmis, ta
čiau išeivijos sąlygos j am pri
duoda specia laus aš t rumo: juk 
mūsų d i r i g e n t a m s lietuvių 
bendruomenė suteikia pakan
k a m a i m a ž a i progų pasireikš
ti, kad v ieno dirigento užan-
g a ž a v i m a s a u t o m a t i š k a i 
reiškia, j og an t r a s i s bent me
t a m s ar- dv iems negaus iš mū
sų jokio da rbo . T u o atveju na
tūral i profesinė konkurencija 
dažnai i šv i r s ta į nuodėmingą 
pavydą, recenzijoje išsilie
jant į nesunkia i įžiūrima pa
gieža. 

Antroji kliūtis objektyvu
mui kyla iš fakto, kad mūsų 
recenzentai , nesudarydami 
atskiros profesionalų klasės, 
socialiniai a r t ima i bendrauja 
ir san tykiauja su jų recenzijo
se l iečiamais kūrėjais a r atli
kėjais. Beveik visi kritikai ge
ra i pažįs ta v i sus muzikos 
kūrėjus — atlikėjus, apie ku
riuos j iems t enka rašyti . Vieni 
su kitais nuola tos susieina, 
t a i p sakan t , ir „prie tanciaus, 
ir prie rožanč iaus" . Tuo at
veju v ienam draugui labai 
sunku kr i t i škiau atsiliepti apie 

m t r ą , o vienam „priešui" per
nelyg lengva atsakančiai iš
ta ršy t i kailį kitam. 

Žinoma, būtų savo ruožtu 
melas tvirtinti, kad mūsų re
cenzentams visuomet stigtų 
geros valios, sąžiningumo, 
protingumo. Kai kurie kar
tais , o kiti visada stengiasi mi
nė tas vilkduobes kaip nors 
apeiti, sunkumus kompensuo
t i ir rašyt i visapusiškai objek
tyvias recenzijas. Bet šitai vis 
tiek neišsprendžia jų pati
k imumo visuomenės akimis 
problemos. Visuomenė kažko
dėl l inkusi įžvelgt asmenišku
mą ne t ten, kur jo nėra. Dėl to 
daugumas kritikų apsispren
džia dėl „šventos ramybės" 
apie recenzuojamus asmenis 
rašyt i tik gero, priekaištus nu
kreipdami tik į „saugius tai
k in ius" (t.y., į tokius, su ku
riais neturi noro puoselėti 
draugiškumo ryšių). Vienas 
an t r a s kritikas renkasi prie
šingą kelią: apie visus rašyti 
neigiamai (išskyrus apie tuos, 
kurių talkos gaŪ prisireikti pa
ties kritiko vadovaujamam 
muzikiniam renginiui). 

Abiem atvejais recenzentas 
eina į kompromisą su sąžinę, o 
skaitytojas paliekamas spėlio
t i dėl kritikos objektyvumo. 

INDIJOS KOMUNISTAI 
Jie nori ateiti valdžion rinkimų keliu 

Kita recenzentus kamuojan
ti problema, susijusi su aplin
kybe, kad didelė mūsų meni
n inkų dalis y ra mėgėjai, ne 
profesionalai (bent ne pasau
linio lygio). Savaime aišku, 
jog mėgėjams taikytini kiti 
mas ta i , negu profesionalams. 
Visa bėda, kad kritikų dis
ponuojamas giriamasis ir pei
k iamasis žodynas yra maž
d a u g v i e n o d a s a b i e m s 
atvejams. Rašant apie išskir
t inai puikų diletanto pasiro
dymą, peršasi tie pa tys gi-
riantieji išsireiškimai, kuriuos, 
pvz. , v a r t o j a amerikiečių 
recenzentai, aptardami išskir
t inai puikų pasaulinio virtuo
zo pasirodymą. Iš to neakylas 
skaitytojas gali pasidaryti iš
vadą, kad iš tiesų nėra jokio 
skirtumo tarp kurio nors mū
sų gražiabalsio ir, sakysime, 
Dietrich Fischer - Dieskau ar 
Placido Domingo. (Tas pat 
galioja ir peikiamajam lek
sikonui). 

Dalykai šia prame tikrai ne
be juokais susipainioja tada, 
kai iš geriausių mūsų diletan
tų tarpo ryškiau atsiskiria 
aukšto profesionalumo lygį 
pasiekęs,valstybinio masto ta
lentas (tokių atvejų irgi pasi
taiko). Bet jei gyrimo žodynas 
jau maksimaliai išnaudotas 
ap rašan t pirmuosius, t a m tik
ra prasme nebelieka žodžių iš
skirti antrojo nuopelnams. 

Si kritikos žodyno problema 
sunkiai sprendžiasi. Neleng-
viau sprendžiasi ir anksčiau 
minėtosios kritiko objektyvu
mo problemos. Viena išeitis 
būtų kiekvienam muzikui 
apsispręsti: arba muzikuoti, 
a rba rašyti recenzijas, bet ne 
abu kartu. Bet išeivijos sąly
gomis tada nuskurstų ir muzi
kinis gyvenimas, ir jo kritika. 
Kita galimybė — recenzen
t ams pa8iganėdinti tik kroni
kiniu koncertų aprašymu, su
minint atlikėjus, programą, 
publikos reakciją ir gal vieną 
kitą palaidą įspūdį. Tačiau 
toks apsiribojimas nepaten
kintų nei koncerto dalyvių, nei 
skaitytojų reikalavimų. Tad 
atrodo, kad teks pasilikti maž
daug prie status quo, ir tik 
kaip galima tvirčiau vadovau
tis sveiku protu ir sąžine — 
šiuo atveju reikalingomis, ta
čiau, deja, nepakankamomis 
savybėmis iš kritikos vargų iš
bristi. 

M.Dr. 

Nuo 1977 m. dramatiško I. 
Gandhi pralaimėjimo į Indijos 
par lamento rinkimus, kada 
krašto valdymą perėmė Jana-
t a vadovaujama koalicija, 
didesnis pasikeitimas įvyko ir 
t a rp Indijos komunistų par
tijų: Indijos komunistų ir Indi
jos marksistų. Pirmieji dau
giau žiūri į Maskvą, o antrieji 
— į Pekiną, nors bendrai sako
ma , kad Indijos komunistai 
y ra neutralūs. 

Indijos marksistai nepaten
kinti Maskva, kad ji labiau 
garbina ne Marksą, bet Leni
ną, kuris išžudė daug žmonių, 
ypač darbininkų, ir krašte įve
dė vergiją. Kinijos komunistai 
labiau vertina Marksą, kuris 
norėjo darbininkams geresnių 
darbo, atlyginimo ir gyvenimo 
sąlygų. Kinijos komunistai 
stengiasi darbininkams page
rinti gyvenimo sąlygas, ma
žiau persekioja tikinčiuosius, 
negu rusiškieji komunistai, o 
Kinija beveik neturi okupuotų 
kraštų. Dėl to ir Indijos mark
sistai daugiau žiūri į Pekiną, 
negu į Maskvą. 

Ir visiems Indijos komunis
t a m s nepatinka, kad Maskvos 
ir Pekino valdovai draugauja 
su kapitalistiniais kraštais . 
Kapital istus vadinti buržujais 
i r su jais draugauti yra kažkas 
nesuder inama su komunisti
n iu mokslu. Atrodo, kad t a s 
kapitalistų vadinimas buržu
ja i s daromas tik darbininkų 
akims apdumti, o didieji Ru
sijos komunistai valstybiniu 
mas tu ir privačiai draugauja 
su kapitalistais ir patys tam
p a kapitalistų iškamšomis: vie
toje proletariškų kepurių ir dar
bininkiškų švarkų, kokius 
dėvėjo da r ir Stalinas, kol bu
vo pasiskelbęs maršalu, Mask
vos komunistai dėvi kapitalis
t i n i ų k r a š t ų s k y b ė l e s , 
drabužius, batus ir kitus pra
bangos dalykus. Tiesa, Pekino 
komunistai dar laikosi pro-

J . V A I C E L I Ū N A S 

letariškai — su kepurėmis ir 
darbininkiškais švarkais, bet 
ar ilgai? 

Indijos marksistai nuo In
dijos komunistų partijos visai 
atskilo 1964 m. Indijos mark
sistai ir nuo Kinijos kiek atša
lo, kai 1962 m. įvyko Sino -
Indijos karas. T a d a Indijos vy
riausybė labiau pasisuko į 
Maskvą, pasisuko ir Indijos 
komunistai, išskyrus Indijos 
marksistus. 

Indijos marksistai kartais ir 
savo komunistinį ženklą pa
daro kitokį, negu yra nusta
ty tas Maskvos partijos. Indi
jos marksistai piautuvą jungia 
ne su kūju, bet javų pėdu. Javų 
pėdas reiškia duoną — žmo
gaus ekonominę gerovę, kai 
kūjis tinka tik daužymams. 
Maskvos enkavedistai areš
tuotąjį žmogų kartais ir už
mušdavo kūju, kad sutaupytų 
šovinį. 

Dėl Maskvos ir Pekino bend
radarbiavimo su kapitalis
tiniais kraštais Indijos mark
sistai pasisako: „Mūsų partija 
vėl pasisako, kad Sovietų ir Ki
nijos komunistai deda pastan
gas pagerinti santykius su 
Amerika ir kitais imperialisti
niais kraštais, kad gautų nusi
pirkti kokių smulkmenų, visai 
užmiršdami pasaulinį išlais
vinimą" (P.C. 1961.VoL XXX, 
35 p.) 

A k t y v u m o i š v y s t y m a s 

Kai 1977 m. J a n a t a (Janą 
Sangh) laimėjo rinkimus į In
dijos parlamentą, naujoji In
dijos vyriausybė norėjo pa
g e r i n t i d i p l o m a t i n i u s 
santykius su Sovietų Sąjunga 
ir Amerika. Tas nepatiko 
Maskvai, kad Indijos vyriau
sybė laikosi tokios politikos, 

Ir Indija perkasi ginklų iš JAV-bių. Tačiau neturtingas kraš
tas neretai neturi kuo atsilyginti už juos. Amerikos tankai 
Indijoje. 

nors tokios politikos laikosi ir 
pat i Maskva. 

Per 1977 m. r inkimus į par
lamentą Indijos marksistai lai
mėjo 205 vietas iš 2,455 vietų 
parlamente, o kai kuriose pro
vincijose net pirmavo (Tripu-
ra). Indijos komunistai, kurie 
t ada ėjo su kongreso partija, iš 
23 turėtų vietų nukrito iki 7 vie
tų. Tada pralaimėjo kongreso 
partija, pralaimėjo ir ko
munistai , išskyrus marksis
tus . 

J a n a t a vyriausybė susilpnė
jo, kai iš koalicijos pasi t raukė 
Lok Dal ir marksistai. Sekan
čiuose rinkimuose į parlamen
tą vėl laimėjo kongreso par
tija, nes ją rėmė abi komunistų 
partijos, grįžo kongreso parti
jos atplaiša Lok Dal. Šį kartą 
komunistų partijos dirbo vie
ningai , tikėdamos į parlamen
tą pravesti daugiau savo ats
tovų. I. Gandhi r inkimus 
laimėti padėjo ir Maskvos pro
paganda. Nenuostabu, kad, 
ka i Maskva vykdė Afganis
tano okupaciją, I. Gandhi da
vė įsakymą savo atstovui 
Jungtinėse Tautose, kad jis 
g in tų Maskvos p u s ę dėl 
A f g a n i s t a n o okupav imo . 
Maskva įsakė Indijos komu
nis tams ir toliau palaikyti I. 
Gandhi vyriausybę, o mark
sistams — susilaikyti nuo 
Pekino garbinimo. Maskva la
bai nudžiugo, kad ir Indijos 
marksistai parėmė Maskvos 
invaziją į Afganistaną. Ta pro
ga I. Gandhi pripažino de fak
to PLO — Palestinos Išlais
vinimo organizaciją. 

P e k i n o į t a k a 

1980 m. gegužės mėnesį S. 
Mukherjee, vienas Indijos žy
mesnių marksistų, su žmona 
neoficialiai lankėsi Pekine. 
Grįžęs jis spaudos reporte

r iams pasakojo, kad Pekinas 
nori pagerinti santykius su vi
somis komunistų partijomis, 
į s k a i t a n t ir M a s k v o s ko
munistų partiją. Jei ta ip įvyk
tų, tai Amerikai ir laisvajam 
pasauliui būtų antroji žiauri 
pamoka. Tai būtų toks pa t 
žingsnis, koks Amerikos buvo 
padarytas 1941 m., kada 
Amerika labai rėmė Maskvą. 
Kokios iš to pasekmės? Dabar 
Amerika remia Pekiną. J e i 
Maskva susitaikytų su Peki
nu, tai pasaulis būtų žuvęs. 

I v ienybę 

Maskva deda pas tangas , 
kad Indijos komunistai vėl 
susivienytų, kad būtų viena In
dijos komunistų partija, bet ne 
marksistų vadovybėje. Ar 
marksistai su tuo sutiks? 
Marksistai rinkimuose į par-

Padedant vainiką prie Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. Iš kairės:. E. Arbas, R. 
Mulokas, J. Rimkevičius, R. Kubiliutė, Gr. Reinytė ir prof. P. 
Zunde. Nuotr. P . Maletos 

lamentą visados gauna dau
giau atstovų, negu maskvin ia i 
komunistai. Kai 1980 m. gruo
džio 19 d. L. Brežnevas lankėsi 
Indijoje, jis sveikinosi ir s u 
marksistais, kad tik Indijos ko
munistų partijos susijungtų ir 
rinkimuose turėtų didesnį svo
rį- Indijos parlamente Brežne
vas pasakė kalbą, g i n d a m a s 
invazijos į Afganistaną rei-
kalus.Po I. Gandhi ir Brežne
vo pasitarimo buvo iš le is tas 
komunikatas, bet jame apie in
vaziją į Afganistaną nebuvo 
užsiminta. 

1980 m. rugpiūčio mėnesį In
dijos marksistai iš Pekino ga
vo neoficialų pranešimą, k a d 
ta rp Pekino ir Indijos marks is 
tų būtų a ts ta ty tas no rma lus 
bendradarbiavimas, bet In 
dijos marksistai nesiskubina į 
tą klausimą atsakyti. 

Indijos marksistai nebuvo 
pakviesti į Maskvoje įvykusį 
26-jį komunistų suvažiavimą, o 
promaskviniai komunistai s a 
vo spaudoje iškėlė skirtin
gumus t a rp Maskvos part i jos 
žodžių ir darbų. Ko nors pa
našaus negalėtų pasaky t i 
Maskvos komunistai - la ikraš
tininkai. L. Brežnevas su
važiavime kalbėjo apie pasau
linę taiką, tautų laisvę i r 
nepriklausomybę, socializmą. 
Betgi pats Brežnevas sukelia 

ka rus , tautų pavergimą, o nor
m a l a u s socializmo y ra visame 
pasaulyje . 

Indijos vyr iausybė bend
radarb iau ja su komunis ta i s , 
bet iškyla ir nesk landumų. 
Kar t ą I. G a n d h i a tv i ra i puolė 
komunis tus už jų negatyvią 
veiklą. 1981 m. ba landž io 3 d. 
vakar inėje Bengalijoje, kurią 
va ldo marks i s t a i , kongreso 
par t i ja suruošė demonstraci
j a s . Prasidėjo muš tynės su 
marks i s t a i s . Marks is t inė poli
cija nušovė keletą kongreso 
part i jos demons t ran tų . Nors 
Indijos komunis tų yra mažai 
— tik ketvirtis milijono narių 
iš beveik 700 mii . Indijos gy
ventojų, bet jų veikla plečiasi ir 
jie ka i kur laimi. 

Indijos komunis ta i pradeda 
vienyt is , ir I. G a n d h i sunku 
juos supjudyti ir susi lpnint i jų 
veiklą. Indijos komunis ta i val
do tris provincijas: Tripurą, 
Kara lą ir V. Bengaliją. Jei I. 
G a n d h i pas i t rauktų iš poli
t ikos, susilpnėtų kongreso par
tija, susijungę komunis t a i gali 
laimėti r ink imus į Indijos par
lamentą . Indijos komunis ta i 
revoliucijos keliu valdžios 
nesiekia, o gal i r nepasiektų, 
bet savo a k t y v u m ą rodo, norė
d a m i r inkimų keliu perimti 
Indijos va ldymą. 

• Tai vyriausybė neturinti lietuvių palikti be 
"\/f Al?T I AlVflPOT l̂ l̂ pačiame jų krašte išmokslintos šviesuomenės, kuri, 
. M / i i \ i « j m M l ^ ^ ^ ^ mokyklose palankiai rusams nuteikta, veiktų visą 

kraštą sėkmingiau negu tikrieji rusai. Tačiau tos 
savos šviesuomenės neturi būti pervirš, kad jie netu-GIMNAZIJA 

RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augusta i ty tė Vaičiūnienė 
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Geras žmogus negreit kitus nedorais palaiko, o nedoras — 
tuojaus. Ant. Baranauskas 

Bet dėl tėvų ir visuomenės pasipriešinimo, prašy
mų (raštu) gimnazijos neuždaryti, bene svarbiausia, 
dėl vyriausybės nuomonių skirtumo gimnaziją 
uždaryti direktorius pritarimo negauna. Buvusis švie
timo ministeri8 Tolstojus įsteigęs ir šią gimnaziją su 
t a mintimi, kad po šimto metų lietuvių nebus, tik isto
rijos vadovėliuose bus Lietuva minima. Todėl reikia 
gimnazijai leisiti veikti, kol ji pati, atlikusi savo 
paskirtį, pasisakys esanti nereikalinga, arba. išblė
sus jos lietuviškai dvasiai ir nu t rynus jos veidą, ji bus 
Rusijos gimnazija, kaip ir visos kitos. Šią Tolstojaus 
nuomonę užrašė „Vienybė Lietuvininkų" VIII-I 1 d. 
32 nr. „Tolstojus, vidaus reikalų ir švietimo 
minystras, mirdamas prašė savo pasekėjo Deliano-
vo, kad jo užvestos gimnazijos, tarp kurių buvo ir 
Starapolės ir toliau būtų užlaikytos". O Hilper-
dingas, rašydamas apie lietuvius, priminęs, kad lietu
viams įsteigtų mokyklų t ikslas juos surusinti, 
perauklėti. (Tam jis ir sugalvojo lietuviams priversti
ną rusišką raidyną „graždanką", S. Mikuckio lietu
vio pripažintą lietuvių kalbai tinkamu, vidaus reika
lų ministerio Valujevo patvirtintą, Kaufmano 
paskelbtą vykdyti, Muravjovo vykdomą, vėliau ir 
kitų). 

retų valdžios administracijoje per didelio svorio. 
Panašios nuomonės buvo i r Varšuvos general

gubernatorius Gurka ir kiti. Jeigu dabartinė gimna
zijos vadovybė nepajėgia mokinių į savo rankas 
suimti, tai ne gimnazija kalta, bet jos vairuotojai, 
pirmiausia — direktorius. Jis turėtų pakeisti auklėji
mo būdus ir priemones arba pa t s būti pakeistas. 

Gimnazija palikta. Aukštesnių už save nuomo
nei globėjas „nusileidžia". Direktorius, prie savo 
vartojamų drausminimo priemonių pridėjęs Šį tą 
daugiau iš kultūrinės srities, stengsis išsiversti su kuo 
mažiausiai mokinių, vienu tarpu lieka su apie 180, 
norėdamas įrodyti, kad gimnazija eina į užsidarymą 
pati greičiau, negu vyresnybė galvoja ir kaip Tolsto
jaus norėta. 

Uždarius lygiagretes klases, lietuvių kalbos 
pamokos reikalingos tik 6-7 per savaitę (vietoj 10-
ties). Klasės negausios, tai lietuvių kalbos pamokai 
jungiamos. Lietuvių kalba be rusų raidėmis parašyto 
vadovėlio negalės būti toliau dėstoma. Atvykęs 
Apuchtinas (1886), susišaukė lietuvius mokytojus ir 
siūlo išversti už 300 rublių atlyginimo vokiečių kalbos 
rusų raidėmis Schiekoppo „lietuvišką" gramatiką. 
Šiems atsisakius, ypač Jasulaičiui, tikrai galinčiam, 
siūlytojo nuomone, gramatiką išversti, ją apsiima 
išversti ir išverčia lenkas Pajevskis Lietuviai moky
tojai vienas po kito negrąžinamai iškilnojami, 
išskyrus Kriaučiūną: jis grįš, spaudą atgavus. Nesuti
kęs tikybos rusiškai dėstyti, atsistatydina (vienais 
duomenimis 1882 m., kitais, — 1884) dr. J. Cėsna. 
1883 m. ištremiamdf P. Arminas: iMHfi _ Andrius 

Botyrius, atkeltas 1884 m. inspektor iumi, išbuvęs dve
jus metus. P . Kr iauč iūnas ne tenka pamokų 1887 m.; 
po jo — Juozas J a s u l a i t i s . Dar pa l i ekamas V. Q tan iš -
kis. 

Sunkinamas į gimnazi ją mokinių įstojimas. 
Griežtai Maikomasi n u s t a t y t o amžiaus , ša l inami 
pirmiau priimti p e r a u g ę net iš aukštesniųjų klasių. 
Didinamas mokest is už mokslą. L iekama su apie 200-
tais mokinių ir tų pačių sekimas ir d r ausmė sugriež
t inama. 

„Senapilė — t a i s m a g i a u s i a vieta iš visos Suval
kų gubernijos: č ion visuomet gali susit ikti vyrus 
lietuvius, su kur ia is gal i pasišnekėti apie visokius 
reikalus ir rūpesčius. Be t ir čia jau šė tonas savo 
nagus skečia. U ž p e r n a direktorius uždengė vieną 
pirmą klasę: .vietos esą maža ' . (Reikia žinoti, jog 
prie manęs buvo v i r šum 500 mokinių ir buvo vietos 
gana; dabar tik 200 su viršum) mies tas tuojau suti
ko padidinti namą , bet pernai tos pi rmos klasės dar 
neatidengė, direktorius mato te apgars ino , kad priim
siąs į dvi p i rmas klases tiktai t r ims dienoms prieš 
egzaminą. Žmonės iš tolumos negalėjo apie tai 
dasižinoti ir per maža i privežė vaikų, ta ip kad visi 
sutilpo į vieną p i rmą klasę . Daba r jau didina gimna
zijos namą ir girdėti , kad įsteigsią ten cerkvę". 
(„Lietuviškas B a l s a s " 1887 m. 7 nr. 88 psl.). 

Išsklaidyti ka lboms , kad g imnazi ja maž inama 
tikslu ją uždaryt i , nu ramin t i visuomenę, ateinan
čiais metais a t i d a r o m a rengiamoji klasė. Apie tai 
paskelbia „Lietuviškasis Ba l sas" 1888 m. 28 nr.: 
„Šįmet a t idary ta vėl pr i rengt inė k lasa , kuri buvo 
uždaryta, bet mokes t i s pakel tas iki 40 rublių per 
metus. O 10 metų tam a tga l (1878) moks l a s buvo 14 
rublių. Dabar vėl pas i t a i sys padėj imas gimnazijos — 
direktorių senį verčia l a u k a n " . 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis. 1QS1 gruodžio mėn. 7 d. 

Muz. A. Mikulskis spalio 30 d. šventė savo vardines Čiurlionio ansamblio jam ta proga suruoštame pagerbime. Iš 
k.: I. Bublienė, O. Mikulskiene, kun. G. Kijauskas, SJ. muz. A. Mikulskis, V. Leger ir R. Kudukis. Nuotr. J. Garlos 

KANADOS 23NIOS 
Hamilton, Ont. 

KANADOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

VALDYBOJ 

Spalio 10 d. Toronte, Kanados 

Lapkričio 20 — 22 dienomis 
Toronto latviai minėjo savo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventę. Šiame paminėjime KLB 
krašto valdybai atstovavo pirm. 
J. Kuraitė ir valdybos narys Ed. 
Stungevičius. 

Lapkričio mėnuo paskelbtas lietuviu dienu proga įvyko KLK | 
'krašto valdybos ir kviesty asme 
nų pasitarimas su PLB pirminin , 
, ; . Z x. ^ • ! vvko gintaro paroda Toronto uni-
ku V. Kamantų. Siame pasitari- J . 6 

me buvo paliesta visa eilė svar- ' ' 
bių reikalu: Skuodžio ir Gajausko 
bylų reikalai, Seinų lietuvių ka
tedros rūpesčiai, "Pasaulio Lietu-, 

V a j r u s 

temomis, o 

Toronte BaltieČiu mėnesiu. Nuo 
~_ | lapkričio 11 d. iki lapkričio 29 d. 

:o uni-
r A. Škėmos drama 

i "Pabudimas". Vaidino profesio-
I nalai aktoriai anglų kalba. Sa-
! lia parodos ir vaidinimo vyko įvai 

KLB krašto valdyba nuošir 
džiai dėkoja J. Valaitienei, gyve
nančiai Mt. Brydges, Ont., už. 
taip didelę auką — 500 dol. KLB 
krašto valdybos verkiai. Jūsų pa
rodytas nuoširdumas ir suteikta 
parama Bendruomenės veiklai 

! mus, krašto valdybą, skatina dar 
I su didesniu ryžtu dirbti tą lfe-
į tuvišką darbą mūsų tautos bei tė-

vynės gerovei. Ačiū jums už šią 
oaramą. 

J. P-

Mississauga, Ont. 
LAPKRIČIO 29-TOJl 

ANAPILYJE 

j nys, religinė komisija — 5 as - I 
menys, jaunų šeinių komisija 
— 5 asmenys, jaunimo komisija 
— 5 asmenys, socialinių reikalų 
komisija — 5 asmenys. Be rin
kimų parapijos tarybon įeis šių 
organizacijų pirmininkai a rba 
a t s tovai : Anapilio korporacijos. 
Katalikių moterų draugijos, Ana
pilio Moterų būrelio, ateitinin
kų, skautų, parapijos choro i r 
Šv. Jono lietuviškų kapinių ko
misijos. Taigi iš viso parapijos 
taryboje bus 41 asmuo, iš kurių 
34 asmenys išrinkti šiandien i r 
7 — iš nerinktųjų. 

Pr i tyrus iam visuomeruninkiii 
A. Rinkūnui pirmininkaujant, 
susirinkimas užsitęsė tik apie 
pusant ros valandos. 

\ P r . AK. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
Gerbiamas Redaktoriau, 

Perskaičiau lapkričio 20 d. laiš
ką, parašytą P. Naručio, skubu 
siųsti per jus mano tolimus aplo
dismentus. Bravo, kad taip gra
žiai visus pamokė apie Kūčių ver
tę šeimai, jų galingumą lietu
vybei. Su juo labai sutinku, kad 
netinka Kūčias turėti kitu laiku 
negu ped Kūčias. Gavėniškasis 
agapė daug vertingesnis. 

Veronika Motekaitienė 

. simpoziumai bei dis.-cusi os vio" prenumeratų platinimas, v a . . 7 ~ ^ . , . 
. ,<- . . . . •• , • 'įvairiomis temomis, o lapkričio 

sano 16-sios gimnazijos reikalai, ' ' . ' . . K 

„ „ .. r . .- . i J 1 . m s m ^ | 2 9 d. Įvvko didysis koncertas V Pasaulio Lietuvių Jaunimo j * J 

Great Hali, Toronto universite
te. Lietuviams šiame koncerte at
stovavo choras "Volungės", vad. 

St . Seimas susirinko pirmo 
posėdžio 1920 m. gegužės 15 d. 
Jį at idarė Valstybės Tarybos iš
r inktas prez. A. Smetona, atida
romoje kalboje pareiškęs: "Si 
diena yra Lietuvai visų prakil
niausia . . . š i diena garbinga 
mūsų tėvynei. Kelius amžius 
klausiusi svetimųjų valdžios, nu
silenkusi jos valiai, Lietuva nū
dien įstengė apsisprendimo teise 

Dviejuose horizontuose 
(Atkelta i i 2 pusL) 

siją sudarys dr. K. Jurgėla, 
rašyt. A. Vaičiulaitis ir I. 
Laučkienė. 

Laimos ir dr. A. Platerių šir
dys tokios mielos, kad jie po 
susirinkimo visus dalyvius 
tikrai turtingai pavaišino ir 
buvo puiki proga išsikalbėti su 
visa eile žinomų Washingtono 
ir apylinkių lietuvių. O dr. A. 
Plateris yra žinomos grafų 
Platerių giminės atstovas. 

K A S SAKO, 
K A D MIRŠTAM? 

Dažnai kalbam ir rašom, 
kad mažėja lietuvių telkiniai 
Jungtinėse Valstybėse, kad 
n y k s t a mūsų l ietuviškos 
parap i jos , organizaci jos , 
draugijos. Taip, su tuo reikia 
sutikti. Tačiau, iš antros pusės 
žvelgiant, sostinės Washing-
tono lietuvių telkinys paleng
va didėja ir veikla plečiasi. 
Mūsiškėje Washingtono lietu
vių Misijoje iki šiol per mėnesį 
tik vieną kartą susirinkdavom 
lietuviškoms Mišioms. Bet šj 
gruodžio mėnesį į savo Misiją 
rinksimės jau du kartus, nes 
ateinantį sekmadienį, gruodžio 
13 d., 2 vai. p.p., mūsų Misijos 
bažnyčioje bus laikomos kalė
dinės Mišios jaunimo inten
cija, ir Washingtono lituanis
tinės K. Donelaičio mokyklos 
mokiniai pradžiugins atvy
kusius gyva prakartėle, kalė
dinėmis giesmėmis, o po Mišių 
Misijos salėje bus Kalėdų eglu
tė su specialia programa. Tai 
žinia, kad sostinės Washingto-, 
no ir apylinkių lietuviškasis 
telkinys ne miršta, bet jaunė
ja. VL. R. 
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NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

•citokie blankai. 
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kongreso ruošimo rei:<alai ir visa 
lė kitų, liečiančių lietuvišką eile 

veikla, reikalų. 
Lapkričio 7 —8 dienomis To

ronte Antibolševikinio Tautų B'.o 

pasta tyt i priešaky savo tautos , 
Šis sekmadienis buvo toks pat, ' savo visuomenės valią . . . Lai-

kaip ir kiti sekmadieniai šioje ; kinosios Valstybės uždavinys 
Lietuvos Kankinių vardo para- ; baigtas. Valstybės Taryba, Val-
pijos bažnyčioje. Tą dieną H ! s tybės Prezidentas, Ministerių 
vai. Šv. Mišiose, atlaikytose kun.; kabinetas, Valstybės kontrolė, 
dr. Pr. Gaidos, ir jo pamoksle Vyriausias kariuomenės vadas 

muzikes D. Viskontienės Šioms vi- j prisiminta Lietuvos karinome- atvedė Lietuvą lig Steigiamojo 
soms iškilmėms suruošti buvo i nės šventė. Pamaldose dalyvavo ; Seimo, šiandien visi pasitraukia 
sudarytas komitetas iš visų trijų Toronto VI. Putvio kuopos šau-; ir at iduoda tam aukštajam susi-

ko konferencija, kurioje dalyva- j tautyį>;v_ KLB krašto valdyba ak-1 liai su savo vėliava ir giedojo j rinkimui visą krašto valdymą", 
vo KLB krašto valdybos pirm. T.; Aar- na ran i - ins rfinras. a t l i k d a m a s : . vo KLB krašto valdybos pirm. J 
Kuraitė ir valdybos narys J. Si
manavičius. Pirm. J. Kuraitė pa
darė pranešimus, kas daroma Ka
nados lietuvių tarpe Lietuvos iš
laisvinimui iš Sovietų vergijos ir 
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje. 

Lapkričio 6 —8 dienomis Ota
voje įvyko Kanados tautinių gru
pių tarybos Council of Natio
nal Ethnocukural Organizations 
10-ties metų veiklos paminėjimas 
— konferencija. KLB krašto val
dybai šioje konferencijoje atsto
vavo inž. J. Danys ir A. Juzu-
konis. Abu minėti asmenys akty
viai reiškėsi konferencijoje. 

Lapkričio pradžioje KLB kraš
to valdybos pirm. J. Kuraitė da
lyvavo Chicagoje . antrųjų Pasau
lio Lietuvių dienų, kurios įvyks 
1983 metais Chicagoje liepos pra-

tyviai reiškėsi suruošimo 
i buose. 

Visuomenininko 

dar- parapijos choras, atlikdamas 
paties choro vadovo komp. muz.•. 

kultūri- St. Gailevičiaus komponuotas 
ninko premijai Daskirti sudaryta, giesmes, pačiam chorvedžiui di-
komisija Ottavoje iš kun. dr. V.: riguojant. Taip pat šv. Mišių 
Skilandžiūno. A. Ancevičienės, L į metu pasirodė ir solistė S. 2ie-
Giriūno, R. O. Siulytės ir J. V. Į melytė su komp. muziko St. Gai-
Danio. i levičiaus kompozicija. Pamal-

uiimuiiiminmimumimiiHimiiiiiiiiii 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir SeV-ra-
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
nuosavos Transliojama iš nuosavos studijos 

Visuomeninių reikalų komisi-: das užbaigus, sugiedotas Laetu- Marquette Pke.. vedėja Aldona Daukus. 
jos pirm. I. Šernaitė-Meiklejohnl vos himnas. 
dėl sveikatos pasitraukė iš eitų-j Po pamaldų 12:15 vai. didžio-
jų^pareigų, jos vieton pakviestas,-^j Anapilio salėj įvyko šios pa-
inž. J. Danys. Į rapijos narių visuotinis susirin-

Amnestie Internationale O t t a - j k i m a s j 0 pradžioje trumpais, 
vos skyrius adoptavo Antaną Ter-j bet g3inSL ryškiais žodžiais ap-
lecką. Ši organizacija siųs į a m l ^ ^ i r Aiškino susirinkimo 
siuntinius, šelps. KLB visuomeni- ; t i k s l ą p a r a p i j o s klebonas kun. 
nių reikalų komisijos pirm. J. Da- į J o n a g S t a š k u s . Susirinkimui 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, H, 60629 

Tel. — 778-1543 

iininminiHiiiiiHimHiiiiHiHiiiiiiinHiii 
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RADIJO PROGRAMA 
pranešima, apie padėtį Lietuvo
je. Šios organizacijos centras yra 
Londone, Anglijoje. Jos tikslas 

džioje, posėdyje, kuriame buvo ^.pintis žmogaus teisių klausimais 
aptarti įvairus organizaciniai ant- į ^ nukentėjusių šelpimu. 

-> niausią Lietuvių RadK nrosrama 
T \ ^ ^ . pirmininkauti pakviestas Auta- j N'auioj Anglijo; * stoties WLYN. 

1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
darna valiausių, pasaulinių žinių san 
trauka ir komentarai, muzika daino< 
Sr Magdutės pasaka. Sią programą 
veda St«ponas ir Valentina Minkai 
Bizno reikalais kreiptis j Baltic Flo 
•ists — gelių bei dovanų krautuve, 
502 į Broadwav So Bos*on. Mass. 
02127 Telefonas '168-0489. Ten pat 
šaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didelj pn«irin|<ima lietuvišku km 

!'tiĮ:iiiiiiiiiiiiiMri>tu'iiii!!f!iĮfi!ii'.-:n;. 

rujų Pasaulio Lietuvių dienų ren-! K L B k r a š t 0 valdyba yra nuta-
gimo reikalai. j rusi ateinančius metus, t. y. 1982 

Sporto atstovas prie KLB kraš- i m. paskelbti lietuviškų parapijų 
to valdybos A.Balnis dalyvavo į metais. Tikslas — raginti lieru-
ŠALFAS sąjungos suvažiavime: vius sugrįžti į savas parapijas, jas 
Clevelande lapkričio 14 — 15'palaikyti ir lietuviškoje parapijos 
dienomis ir perdavė krašto vai-i veikloje aktyviai dalyvauti, nes rengimų komisija — 9 asmenys, 
dybos sveikinimus suvažiavimui. į parapija yra lietuvybės centras, j kultūrinė komisija — 5 asme-

nas Rinkūnas, sekretoriauti — 
A. Augaitienė. Susirinkime bu
vo išrinkta parapijos taryba, 
pirmiausiai išrenkant tinkamus 
asmenis į kurią nors komisiją, 
o komisijų pirmininkai — suda
rys parapijos tarybą. 

Čia išvardinamos tos komisi
jos ir į jas renkamų asmenų 
skaičiai: administracijos ir pa-

Danutė Brazytė - Bindokienė 

ANGELŲ SNIEGAS 
Mokslinės fantazijos apysaka 

Meteorų lietus. Skraido švel
nūs pūkeliai. Angelų sniegas. Rū~ 
gilės nelaimė. Kur dingo vasa
ra? Pelkėse. Reikia eiti namo. 
Pavojingos kelionės pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
mo puvenose. Kas sunaikino au
galus ir Sūrūs lašai. 

Knyga įdomiai ir lt..gvai pa
rašyta. Graži dovana jaunimui. 

Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla 1981 m. Spaudė 'Drau
go" spaustuvė. 160 pusi. Viršelį 
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie-
nė. Kaina su persiuntimu $5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5^5 W. 6Srd St.: 

Chicago, IL 60629 

Elinois gyv. dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 

llllllllllllllllllllMlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIII 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS P ABCELS EXPBES8 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
ItlIlIilIlilIlIlIlIlIlIllIlUUIUUlUllIlIlIlIUIII 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
I N C O M E T A X 

Insurance — N'oiary Public 
Tel. 436-7878 

2951 West 63rd Street 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimtimiiiiimimiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIlIlIllIlIlIlUIItlIlill 

JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Hleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
-nokescių. 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa 
tą galite kalbo'i Metuviškai, palikite 
iavo r.ivardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 63B2960 
• . M l i l I t l I f l I l I i i i l I i l l H I l l i U U U U U l l U l i U i M 

M O V I N G 
Š£R£HAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Prii-name MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

>iltMII»illHIIII |tl l l i l l l l i lt(flltl l lH:tlllMlil 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
Hiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiii 

10% — 20% — :tO% pigian mokėsit 
11/ iipdraudą nuo ugnies Ir autonio-
>>ilk> pas muSL 

F R A M K Z A P O L I S 
32081/2 VVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Clevelande minint muz. Juozo Žilevičiaus 90 metų amžiaus sukaktį svečių dalus. 15 kairės pirmoj eilėj: dr. E. Len
kauskas, kun. L. Tamošiūnas, svečias iŠ Kolumbijos, M. Lenkauskiene, dr. H. Brazaitis, Brazaitienė, Degėsienė ir kt. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 
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17 Drive-in Tellers f 
į i 

5 
Open 6 derys a week | 

j Open FridAy eveningi, 5 P. M. to 8 P. M. | 

£ Lostead of Tbunday evenings § 

j MARQUETTE NATIONAL BANK Į 
I 64th and So. Western Avenue | 
Į Mali lauk - 6316 Stotti W«ttni GR 0.5100 | 
i s 
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7719 S. ALBANY AVENUE 
Immaculate brick ranch, 3 bdrms, 1/2 
baths. Finished bsmt. 2/ 2 car garage. 
$64,500. 

LEADER REALTY — 465-4200 

nmniiiiiiiiimiiiiii'iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIlIlIlIlIlIlIUIttlIlH 

D Ė M E S I O 
iininmirniiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 

Dvikalbiškumas: 
palaima ar prakeikimas? 

ALGIS NORVILAS 

Dvikalbiškumas: Turt ina ar 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji
mo problema. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina su persiuntimu $2.75 

Užsakymus siiįsti DRAUGO 
adresu. 
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S L A V Ą 2 E M E L Y T U 
Kontraltas 

S U J U M I S 
Lietuvių muzikų kūriniai: 

Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad aš našlaitėlė. Štai 
ji mano žemė. Žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip pat 
Ave Maria — P . Shuberto ir 
kitų klasikų kūriniai. 

Akompanuoja muzikas Jonas 
Govėdas. Kaina su persiuntimu 
$7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, SX 60629 

Illinois gyventojai dar pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" -dminis-
traciją visais panašiais m ->laia 
Būsite patenkinti mūaų patarnavi
mu 

• ••••» •••••••••••• • „ „ , , , ••••••••«• 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RCŠD;T STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkit*' — 
ARVVDUI KIELAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

iiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimimtiinmmimiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar dr-augama-

Dienrašėio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me-
"žio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

"DransroM adresas: 4545 We*t 
8Srd St.. n»i<*aeo, m. 60629 
itiiiiiiiliiiiiiiiniiitmiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniii 
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LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILTUS L DUNDZTLA 

Hleido 1979 m. "Dirvos" B-ve» 
jpediniai: Antanas, Tomaa ir Vi
lius Dundzilai. 

Sia leidinėlis pritaikytąjį mfiaų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodua# 

Kaina su persiuntimu $1.60 

U ž s a k y m u s s iųs t i DRAUGO 
a d r e s u . 

iiiii!iiiiiiiiiiiii:iuiiiiiii!iiuiiiiiiiiiinmi 



— i skaitė praėjusių šimtmečių Lietu
vos kariuomenės drausmės sta
tutų, kurie tikrai jrodo, kad Lie
tuvos karys per šimtmečius buvo 
drausmingas ir vertas garbės savo 
tautai. Po ilgesnio sceninio pasi
rodymo Omahos choras "Ram-
bynas", vadovaujamas energingo 
jauno chorvedžio Algio Totilo, 
atliko tos dienos programą su ge
rai paruoštomis dainomis. Solo 
partija atliko Irena Metz, paly
dint pianinu Aldonai DeHea. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. 

Lapkričio 27 d. Lincoln, Nefcr., 
tautinių šokių grupė "Aušra" at
liko puikiai programą latvių jau
nimo kongrese. 

Jau kelinti metai yra gražus pa
protys mūsų parapijoje rengti 
bendras kūčias, kurios yra rengia
mos ir šiais metais gruodžio 19 
d. Jos palieka gražų įspūdi ir gerą 
šventišką nuotaiką mūsų koloni
joje. MKG 

Lietuvos sukilimo sukakties (1941-81) minėjime Cleveia -de Iš kaires: V. Jokūbaitis, J. 2ilionis, J. Stempužis, kun. 
G. Kijįauskas, VI. Šakalys, L. Lapinskienė, muz. A. Mikulskis, dr. A. Darnusis, V. Cyvas ir komp. D. Lapinskas. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

LIETUVA 
Vardas, kuriuo mes vadinam 

ir visada turėtumėme vadinti 
daugelį šio gyvenimo gražiausių 
dalykų, — yra Lietuva. 

Žemės grumstas, iš kurio Sau
lėn pažvelgė gyvybe atsispindin
tis diegas, mums yra Lietuva 

Audrų neįveikiamas ąžuolas, 
bitėm dūzgianti liepa, gėlių ir me
džių pumpurai, kurie amžiais skel
bia sugrįžtanti pavasarį, yra Lie
tuva. 

Ne tik esam, bet visada būsim 
protėvių žemės sauja, ir savo siela, 
lyg brangiausiu deimantu, žvytė-
sim laike ir erdvėj, ir tas mūsų 
brangus vardas skambės amžinai 

—Lietuva, Lietuva, Lietuvai... 
Stasys Santvaras 

MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

ŠAULIAI ŠVENTĖ SUKAKTIS 
Lapkričio 22 d. dr. Vinco Ku

dirkos saulių kuopa šventė savo 
10 metų įsisteigimo ir Lietuvos 
kariuomenės 33 metų atkūrimo 
sukaktis. Joms paminėti suruošė 
gražią šventę. Pradėta Šv. Mišio-
mis Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje už partizanus, šaulius, ka
rius Ir visus žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Atnašavo kuopos gar
bės šaulys kleb. kun. A Miciū
nas, MIC. Jis pamoksle iškėlė ka
rių pasiaukojimą dėl Lietuvos 
laisvės. Įspūdingai giedojo para
pijos vyrų choras (kurio didelę 
dalį sudaro šauliai), vadovauja
mas muz. Z. Snarskio, vargonais 
palydint vargonininkei O- Ker-
šytei. 

Šv. Mišiose organizuotai su vė
liavomis dalyvavo ne tik dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopa, bet 
visos kuopos, priklausančios Nau
josios Anglijos rinktinei: Jono Va
nagaičio — Bostono, Martyno 
Jankaus — Brocktono, "Nevėžio" 
ir "Neringos" tuntų skautai,-ės su 

savo vėliavomis. LšST garbės pirm. 
prof. dr. V. Mantautas, rinktinės 
pirm. inž. J. Stašaitis, Lietuvių 
Labd. draugijos pirm. K Adoma
vičius su žmona, Worcesterio lie
tuviu organizacijų tarybos pirm. 
P. Molis su žmona, LB Worceste-
rio apylinkės pirm. P. Babickas 
ir kiti. Gausiai susirinko ir mūsų 
kolonijos gyventojai. 

Po pamaldų šauliai ir skau
tai su vėliavomis išsirikiavo prie 

ja įvairiais būdais ir priemonė
mis. Mūsų rankos yra laisvesnės. 
Perskaitė LŠST centro valdybos 
pirm. K Milkovaičio šios šventės 
proga gautą sveikinimą. Pakvie
tė LŠTS garbės pirm. prof. dr. V. 
Mantautą tarti žodį. Linkėjo, kad 
Lietuva ir dr. Vinco Kudirkos 
dvasia laimintų tolimesniam dar
bui. Pagrindinį žodį tarė likti
nės pirm. inž. J. Stašaitis, kurį Miliausko brolis), 51 metų am 

tetas "Paslaptis" iš Hartfordo. 
Vadovauja muz. J. Petkaitis. Visi 
dalyviai buvo sužavėti gražia pro
grama. Buvo muzika ir mėgstan
tiems šokti, bet, vakarui artėjant, 
daugelis skubėjo namo, ypač sve
čiai ir broliai, sesės šauliai, atvy
kę iš kitų kolonijų. 

J. Al 
MIRUSIEJI 

Spalio mėnesį Lietuvoje mirė: 
Vytautas Miliauskas (Juozo 

Vienas žmogus užsėjo lauką 
kukurūzais. Karštą dieną kuku
rūzai ėmė sproginėti ir nubar
stė visą lauką kukurūzų dribs
niais. Netoli stovėję pakinkyti 
mulai nusprendė, kad pradėjo 
snigti, ir mirtinai susalo. 

(Iš amerikiečių tautosakos) 

Motina per mūsų liaudies mu-
kūrybą pereina, fcaip 

"saulė per dieną", j i tarytum 
gyvybės, gerumo ir švelnumo 
karalienė, kažkokio nenusakomo 
šviesumo įsikūnijimas. Ji — 
saulės sesuo. Todėl jai — pir
moji, aukščiausioji vieta, švel
niausi žodžiai. 

Tonas Sakalauskas 
(B "švyturio") 

šiems už Lietuvos laisvę paminklo. 
Kartu dalyvavo ir visi pamaldų 
dalyviai. Trumpas žuvusių prisi
minimo apeigas pravedė dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos pirm. 
A. Zenkus. Žodį tarė LŠST gar
bės pirm. prof. dr. V. Mantautas 

baigė linkėdamas, kad ši jauna, 
graži 10 metų gyvavimo sukak
tį švenčianti dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa gyvuotų ir savo vė
liavą parvežtų į tėvynę Lietuvą. 
Aukotis ir aukoti nepriklausomai 
Lietuvai. 

Po trumpos pertraukos pietūs 
buvo pradėti malda. Sukalbėjo 
kuopos garbės šaulys kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC. Visiems pasi
vaišinus skaniais pietumis, dr. Vin 
co Kudirkos šaulių kuopos pirm. 
A. Zenkus iškvietė Lietuvių Labd. 
draugijos pirm. K Adomavičių 
ir įteikė jam gautą iš LŠST cen
tro valdybos pirm. K Milkovai
čio Padėkos pažymėjimą; prašė tą 
padėką perduoti valdybai, direk
torių tarybai ir visiems nariams. 
Tokiais pat Padėkos pažymėjimais 
buvo apdovanoti: Lietuvių Pilie
čių klubo pirm. E. Tamulevičius, 
Šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkė O. Keršytė, dr. Vinco 
Kudirkos kuopos šaulys E. Mei
lus jr. ir A.Sciglienė. Išnešus vė
liavas ir užbaigus akademinę dalį, 
toliau-minėjimo programai vado
vavo šaulys E. Meilus jr. Žodžiu 
sveikino: Martyno Jankaus saulių 
kuopos pirm. Šaulys, Jono Vana-

bažnyčios šventoriuje prie žuvų- gajfį0 — P. Tyla. Lietuvių Labd 
draugijos pirm. K Adomavi
čius, Worcesterio lietuvių organi. 
zacijų tarybos pirm. P. Molis, Lie
tuvių Piliečių klubo pirm. E Ta
mulevičius, LB Worcesterio apy
linkės pirm. P. Babickas "Nevė
žio" skautų tunto runtininkas B. 

ir "Nevėžio" skautų tunto tunti- j M a r a s , ALRK Moterų sąjungos 
ninkas B- Naras. Kleb. kun. A 
Miciūnas, MIC, sukalbėjo maldą, 
pašventino vainiką, kurį žuvu
sių už Lietuvos laisvę pagerbimui 
prie paminklo padėjo šauliai, sa
vanoriai — kūrėjai, kuopos vice-
pirm. K. Prapuolenis ir K. Kriau
čiūnas. Tą gražu vainiką pado
vanojo kuopos vicepirm. K Pra
puolenis, kuris šiais metais šven
čia 82 metų amžiaus ir 60 metų 
šauliams priklausymo sukaktis. 

12 vai. Maironio Parko didžio
joje salėje įvyko akademija, pie
tūs, programa ir šokiai. Akade
miją pravedė dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. A Zenkus. 
Įneštos JAV-iu, Lietuvos ir šau
lių kuopų vėliavos. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai-

Pirm. A. Zenkus trumpai api-

centro valdybos ir 5-tos kuopos 
vardu pirm. A. Shumway ir kiti. 

Šventėme ne tik kuopos įsistei
gimo 10 metų sukaktį, bet ir Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 63-
jų metų sukaktį, tai šiai sukak
čiai prisiminti žodį tarti pakvies
tas dr. Vinco Kudirkos kuopos 
garbės šaulys K. Cėsna. Jis savo 
kalbą pradėjo Amerikos Lietuvių 
dovanoto Laisvės Va/po įrašo žo
džiais. Iškėlė Lietuvos kariuo
menės reikšmę kovojant už tėvy
nės laisvę, aukojant brangiausią 
turtą — gyvybę. Kvietė susikau
pimo minute pagerbti žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. (Šiais metais 

Sueina 48 metai, kaip K Cėsna pri
klauso Šaulių sąjungai). Gauta 
daug raštiškų sveikinimų. Juos 
perskaitė programos vedėjas 

budino 10 mėty kuopos veiklą ir|xruTT1pą žodį tarė buvęs kuopos 
priminė, kad būti šauliu tremty
je nėra lengva. Lietuvoje šaulių 
sąjungos tikslas buvo padėti iš-

pirmininkas V. GedmirTtas. 
Šiai 10 metų dr. Vinco Kudirkos 

laikyti Lietuvos nepriklausomybę, šauhų kuopos sukakčiai pamme-
o dabar mūsų tikslas padėti Lie- « išleistas specialus leidinėlis, ku-
tuvai atgauti nepriklausomybę, n nemokamai gavo kiekvienas 
Privalome padėti mūsų sesėms ir šventės dalyvis-
broliams pavergtoje Lietuvoje, ku-1 Programos meninę dalį atliko 
rie už jos laisvės atgavimą kovo- i moterų, vyrų trio ir mišrus seks-

žiaus. Mirtis ištiko netikėtai. Ge
nėjo medžio šakas. Viena krito ir 
pataikė į galvą. Greitąja pagal
ba nuvežtas į ligoninę mirė. Gy
veno Kalvarijoje. 

Juozas Urbonas, Andriaus Ur
bono brolis. 

Dabrilienė — Zigmo Dabrilos 
mamytė. Skaudžiai pergyvena 
brolių ,o Z. Dabrila mamytės mir
tį. Už juos užprašytos kelios Šv. 
Mišios. Šiais metais mūsų koloni
joje gauta daug tokių liūdnų ži
nių iš Lietuvos. 

J. M. 

Omaha, Nebr. 
KARIUOMENES MINĖJIMAS 

Kariuomenės šventės minėji
mas įvykęs lapkričio mėn. 22 d., 
pradėtas su Mišiomis ir šios šven
tės progai pritaikytu gražiu pa
mokslu. Tai padėka mūsų klebo
nui kunigui P. Žarkauskui, o 
mūsų choras "Rambynas" gražio
mis giesmėmis paįvairino Mišias. 

Po Mišių salėje įvyks ofiacialio-
ji dalis. Labai gražu, kad didžio
ji dalis žmonių susirinko pami
nėti mūsų tautos didvyrių šven
tę. 

Minėjimą atidarė Omahos Ra
movės skyriaus pirmininkas P. 
Kovas, pakviesdamas kun. P. 2ar-
kauską perskaityti invokaciją. šio 
minėjimo paskaitai buvo pakvies
tas Juozas Sakalas, kuris istori
niais faktais tikrai patraukė pub
likos dėmesį. 

Po oficialios dalies visi buvo 
pavaišinti skaniais kepsniais ir 
kava, kuriuos paruošė O. Kovienė 
ir V. Kazlauskienė. 

Meninę dalį pradėjo su B. Braz
džionio poezija, kurią perskaitė 
S. Radžiūnas. Taip pat jis per-

MTOWAY FUNERAL HOME 
3 Spacious Chapels. We offer pre-
need & counseling on prearranged fu-
nerals. For more information contad 
RAYMOND ANDERZUNAS, 767-8807 
Cor. Arch«r & Major, 5948 S. Archer j 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKUTIS 
A. f A. 

PETRAS A D O M O N I S 
Gruodžio men. 18 d., 1981 m. sueina 10 metų, kai iš mūsų tar

po atsiskyrė mylimas vyras, tėvas ir senelis. 
Laikas bėga, bet mes jo užmiršti niekuomet negalėsime. Lai 

Dievas jam suteikia amžiną ramybę. Už jo sielą šv. Mišios bus lai
komos Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje ir Sv. Antano bažnyčioje, 
Omaha, Nebraska. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo 
maldose. 

Nuliūdę: žmona Pranė ir vaikai su šeimomis. 
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Buv. h vyriausybės nariui 

A. f A- Pik. JONUI ŠLEPEČIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai TEO
DORAI dukroms BIRUTEI VENSKTJVTENEI, dr. AL
DONAI JANAVIČIENEI ir jų ŠEIMOMS. 

ADOLFAS DAMUSIS 
MEČYS MACKEVIČIUS 

STASYS RAŠTIKIS 
BALYS VITKUS 

A. f A. GENOVAITEI LAUČIENEI 
mirus, jos sūnui Henrikui su šeima ir 
visiems šeimos nariams gilią, užuojautą 
reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

fj 

L A N D O F C R O S S E S 
The struggfe for religioua freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
Užsakymus dusti: 

MICHABL BOURDBAUXt MA., B.D. 
Printed in EngUnd 1979, 339 pages- Pnce — inciuding 

•hipping and hamriHflg |8.95. 
DRAUGAS. 4S4S W. 63rd S i . Chicago, 0. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauje 
New Jersey, New York ir Conrecticu' 
lietuviams! 

Kas ScStadlenJ Ii WEVD Stoties 
New Torke nuo 3 Iki 9 va.1. vakaro 
97.9 me*. FM. Taipp&t klausykit*! 
"Musie of Lithuania" programos ka> 
trečiadienj. nuo 6:05 iki 7:00 vai 
vakaro, U Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.8 FM. (WSOU) 

Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUK A S 
234 Sunllt Drlva 

Watehung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5030 

iimmtMMiimmJiiiHiiiiiimiiiiiiiunmii 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939 -1940) P. 2Uys. 172 paL . . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl. $1.00 
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl. $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psL _ . . . $1.25 
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl $1.25 
8. žygis j Lietuvą. Peter Suchenwirt. 30 psL $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis j Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl. $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir 2algirio mOJU. 

O. Urbonas. 94 psl __ $1.25 
12. PrieS Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl _ . . . $1.28 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 doi. m persiuntimu. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 We*t 63rti &L, CUmgo, DL « * » 

niinois gyventojai dar prideda 85 et valstijos mokesčio. 

PADĖKA 

NAPOLEONAS LESKAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis mirė 1981 m. rug

sėjo 22 d. ir buvo palaidotas rugsėjo 26 d. Oueen of Heaven kapi
nėse, Hillside, Illinois. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie siuntė velioniui gėlių bei pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems aukojusiems Lietuvių Fondui. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

žmona, sūnūs, duktė, anūkai, brolis ir seserys. 

A. f A. Pik. JONUI ŠLEPEČIUI 
mirus, jo žmonai Teodorai, dukterims Bi
rutei ir dr. Aldonai ir giminėms reiškiame 
gilię užuojautą. 

KAZYS IR IDA BARTAŠIAI 

A. f A. GENOVAITEI LAUČIENEI 
mirus, jos vyrą Jonę, sūnų Henriką ir duk
rą Evangelinę su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame. 

ARNOLDAS IR VANDA ALEKNOS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i c j g o 
1410 So. 50 th Av., C i ce ro 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimu Laidotuviy Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
331» SO. JJTUANICA AVENUE TeL YArds 7-1138-M 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 6Sth STREET Tel. REpubHc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois TeL 974-4410 

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

POVILAS J. RIDIKAS -
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-I»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
14M SO. 50th A VE, CICERO, ELL. Tai. OLymplc 2-U 

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityt. 

1 
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X Lietuvių Fondas išleido 
laišką savo rėmėjams, nariams 
ir visiems lietuviams, priminda
mas, kad tuo j išeis Lietuvių Fon
do leidinys. Taip pat sveikina 
visus su šv. Kalėdomis ir linki 
Naujiesiems metams, kar tu ra 
gindamas prisidėti prie trečiojo 
milijono sudarymo, kad pelnas 
neštų paramą didiesiems lietu
vių kultūriniams užmojams. Lai
šką pasirašo valdybos pirminin
kas dr. G. Balukas ir ta rybos 
pirmininkas dr. Antanas R a z m a 

X Studentai skautai R Ka
minskaitė, V. Vakarytė, V. Kir-
velaitis i r R Vitas dalyvaus 
Kūčių vakaro papročių progra- i 

: moję Jaunimo centro kavinėje < 
i gruodžio 11 d 7:20 vai. vak. Vi-
j suomenė kviečiama dalyvauti, j 
Vakaronę rengia Chicagos Skau-
tininkių,-kų ramovė. 

x Aktorė Eglė Vilattenė, Chi-
Santa Monica, CaM giminėms, į caš°> m > • * kalėdines korteles 

atsiuntė 10 dol. auką. J. Jan
kus ir Antonia Butkus, taip pa t 
čikagiškės, — po 8 dol. Ačiū. 

X Sukaktuviniai metai Kalėdų 
programoms, l ie tuvių kalėdinės 
programos Moskslo ir Pramonės 
muziejuje vyksta be pertraukos 
40 metų. Lietuvių dienoje, gruo
džio 8 d , t a 40 metų sukaktis 
bus paminėta lietuvių progra
moje 7:30 vai. vak. muziejaus 
auditorijoje. Kalėdinę progra
mą atliks Lietuvos Vyčių šokė
jai, vadovaujami Prano Zapolio, 
ir Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas Fausto Strolios. Įėji
mas į muziejų ir programą ne
mokamas. Muziejus yra 57 gt. 
prie Michigano ežero. 

X Juozas ir FJena Kojenai, 

CHICAGOS ŽINIOS 
UŽDARE HYATT VIEŠBUTI TEISMAS ADVOKATUI 

1 
Chicagos Hyat t Regency vieš- j Patrauktas teisman advoka-

buty rastos silpnos grindų at- j tas Gerald Nussbaum, 50 m., už 

Per pietus "Women of the Year" merei Jane Byrne pagerbti. Iš kairės (sėdi): Irena Vebrėnienė, Bronė Paba-lonė, 
Ramoną Kartovice, Nijolė Daugirdienė ir Violeta Woodw ard (Pabarčiūtė): (stovi): Bimete Viliukaitienė, Algis Vi-
liukaitis, Petras Vėbra ir Petras Cerkauskas. 

draugams ir pažįstamiems siun
čia kalėdinį sveikinimą "Garbė 
Dievui aukštybėse, o žemėje ra
mybė geros valios žmonėms" ir 
t a pačia proga paremia spaudą 

X Silvija šatrait is, Chicago, 
I1L, "Draugo" adrninistracijos 
tarnautoja, įsigijo naujausių lei
dinių ir plokštelių už didesnę 
sumą 

X Rimantas Genčius, Atlanta, 
Ga., Vincas Kalia^as, Hot 
Springs, Ark., V. Grybauskas, 
Chicago, TJ1., už kalėdines kor
teles, atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Ačiū. 

X Dr. F . Taftat-Kelpsa, Ever-
green Park 111., atsiuntė 20 dol. 
už kalėdines atvirutes ir dar 
daugiau užsisakė. Ačiū. 

X Jonas Yla, Chicago, m., 
mūsų bendradarbe. Mečislovas 
Vaišvila, taip pa t iš Chicagos, 
aplankė "Draugą*' ir įteikė po 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Ačiū. 

X J. Miškinis, Rochester, N. 
Y., mūsų bendradarbis, K. Poš
ka, Chicago, HL, atsiuntė po 
7 dol. už kalėdines korteles. 
Ačiū 

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

ramos ir dėlto uždaryta įėjimo 
salė ir svaigalų pardavimo sky
rius. Toks sprendimas padary
tas poveiky nelaimės Kansas 
City, Mo., kur , Hyatt viešbuty. 

į sukritus perėjimų takams, bu
vo užmušta 113 žmonių. 

GREITOJI PAGALBA 

Chicagos ugniagesnai tu r i 43 
greitosios pagalbos mašinas. 
Tačiau iš 150,000 pašaukimų 
pusė buvo tokių, kur greitoji 
pagalba nebuvo reikalinga a r 
net buvo šaukta apgaulingai. 
Buvo pašaukimų kai kas nors 
išsinarino kojos riešą 

LEIDO GINKLĄ 

Gazolino stoties Oak Parke 
savininkui Don Bennett grėsė 
areštas, nes j is darbe nešiojosi 
revolverį, bet dabar prokuroras 

X Mundelein koledže sausio 
4 d prasideda 10 savaičių an
glų kalbos kursai. Norintys dau
giau informacijų, kviečiami 
skambinti tel.: 262-8100, papil
domas numeris (esctension) 406. 
Adresas: 6363 North Sheridan 
Road, Chicago, UI. 60660. 

X Fefix Mackevičius, 
Springs, A r k , atsiuntė 20 
už kalėdines korteles 
ačiū. 

X Antanas Balčiūnas. B. Bau-
jblys J. Butvilą, Walter Simo-
įnaitis, A. Vaitkus, V- Girnius, 
visi iš Chicagos, Stanley Valai
tis, Kenosha, Wisc , atsiuntė po 
5 dol. aukų už kalėdines korte
les. Ačiū. 

— Prieš 10 metų Phoenbce 
mirė Konstancija Rudaitytė. 
Jos staigi mirtis tada sukrėtė 
visą lietuvių koloniją. Tada ji 
buvo visame stiprume: aktyvi 
L B narė. nuolatinė valdybos iž
dininkė. Be to, priklausė dar 
lietuvių klubui. Nuo pa t l ie tu
vių Misijos įsikūrimo buvo uoli 
jos palaikytoja ir rėmėja. Ilgai 
buvo beveik nepamainoma viso
kių parengimų vadovė. Nepa-

Labai! mirština ji yra dar ir todėl, kad 
į didžiąią savo turto dalį paliko 
| lietuvių kultūriniams reikalams: 
Lietuvių Fondui, premijai lietu
viškai knygai, dienraščiui "Drau 
gui". Jos dar neužmiršo jos 
draugai Phoenixe. Gruodžio 6 
dieną už jos sielą buvo atlaiky-

komitetas, besirūpinąs atgavi-1 "The Beacon" laidose tilpo K. 
mu sovietų okupuotų Japonijos | Jankūno laiškai politinių kalinių | pranešė, kad jis apsaugai gali 

nešiotis ginklą būdamas tarny
boje. Jis jau t r is kartus buvo 
apiplėštas ir užpuolikai nebuvo 
sugauti. 

1316 PABAIDŲ 
Gruodžio 1 d. įsigalėjus drau

ste leidžiamo "Herald News" 
skiltyse š. m. spalio 29 d. K. 
Jankūnas skaitytojus pakartoti
nai supažindino su Skuodžio 
asmeniu i r kreipėsi į skaitytojus.... . ,,. . 
su prašymu laiškais kontaktuoti i ? ~ ? n c a g o j e statyti automo-

Hoti 
dol. 

salų. Sovietų paverg toms Ry- j doc. Vyt. Skuodžio ir inž. Vyt. 
tų Europos t au toms t a ip p a t į Vaičiūno klausimu. Passaic mie-
buvo atstovaujama ilatvių ir 
ukrainiečių atstovu. 

— Jonas Adomaitis, palikes 
Wikenburgą, Ariz., lapkričio 
24 d a tvyko žiemai į Phoenixą 
ir čia apsistojo p a s savo seną 
pažjstamą Vincą Žemaiti- Spėjo 
atvykti pačiu la iku: s ta iga atša
lo oras, kalnuose iškr i to daug 
sniego, o Phoenixe lietus nuplo
vė dulkes, dabar vėl graž i sau
lutė. 

— Visuotinis L B narių susi
rinkimas įvyko lapkričio 6 d. 
kun. A. Valiuškos svetainėj . Čia 
be einamųjų reikalų buvo ap
tar tas ir vasario 16-tos minėji-

priešinimąsi policijai. Jis, bėg
damas nuo policijos, lėkė auto
mobiliu 90 mylių greičiu, kol 
pasiekė Friendly Tap, 6922 N. 
Clark, Chicagoje, ir čia pasislėpė 
sandėly, bet jį policija surado. 
Sulaikomas jis priešinosi poli
cijai. 

SU INSULINO ĮTAISU 

Cynthia Vukadinovic yra dia
betike ir laukėsi kūdikio. Ja i 
buvo prie jos liemens laikoma 
speciali insulino pompa, kur i 
padėjo reguliuoti cukrų jos 
kraujuje, tuo būdu kūdikis buvo 
išsaugotas nuo sužalojimų ir gi
mė Chicagos universiteto Diabe
tikų institute visiškai sveikas. 

ATIDUOS 
MENO INSTITUTUI 

Harding muziejaus, kuriame 
yra daug senienų, šarvų, senų 
piešinių, direktoriai nusprendė 
juos perduoti ne Northwestern 
universitetui, kaip buvo planuo
ta, o Chicagos meno institutui. 

BYLA DfiL 
MOKSLEIVES RASINIO 

Moksleivės Madeleine Boos 
prez. R. Reaganą ir 
riii. Dobryniną dėl Skuodžio iš
leidimo. 

— JAV LB tarybos nario An
tano Masionio laiškus redakcijai 
doc. Vyt. Skuodžio (Benedict 

ambasado-1 M ™ s didžiojo susisiekimo gatvė-j m o t i n a jškėdė bylą dviems Ar-
se, ku r reikėtų valyti sniegą, 
per pirmą naktį išrašyta 1316 
pabaudų ir nuvežti 87 automo
biliai. Pabaudos po 20 dol., o 

lington Heights aukšt. mokyk
los mokytojams, kad jie atspaus
dino jos dukters rašinį moky
klos metrašty. Mokytojas Ro-

mivežimas — 45 dol. i r dar p O j b i n Schwartz buvo paprašęs 
20 dol. už kiekvieną parą, ku- i parašyti kokį rasini iš asmeniš-

Scott) reikalu išspausdino New < rią automobilis nuvežtas prasto- Į ^Q gj. šeimos gyvenimo. Mergai 
Jersey valstijoje leidžiami "Pa- į vės. Atžymėtose gatvėse drau-1 t« n*ra.*ė iškeldama, kai k™ 
terson News" (spalio 17 d.),!džiama statyti automobilius nuo 
"Bergen Record" (spalio 21 d.) 3 vai. nakties iki 7 vai. ryto. 

tos šv. Mišios, o vėliau jos drau- ; m ^ Numatyta šiemet t ą savo 

X Valerijonas Vitkus, Ro
chester, N. Y., pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė ir 12 dol. į 
auką Ačiū, 

X Peter Mažinąs, Al- Kon- : 

čius, Irena šalčius, Kazys Ma
jauskas, Jonas Kirvaitis, Jonas ; 
Petraitis, Gražina Gražienė. Ada 
Elvikis, M. Puskarskis. visi či- j 
kagiškiai, atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir '• 
kalendorių. 

X V. Janulaitis, Morton Gro-
ve, UI., A. Budrys, Chicago. 
M., F. ir M Mackevičius, Lock-
port, UI., dr. A. Maciūnas, Vy
tautas šemiotas, Anna Dainis, 
Stanley Patlaba, visi iš Chica
gos, atsiuntė po 10 dol. aukų už 
kalėdines korteles. Ačiū. 

X Vida Gabalą, Hickory Hills, 
UI., P . Vaitekūnas, Ormond 
Beach, Fla., kun. J. Tautkus, 
Putnam, Conn.. Felfac Pempė, 
Philadelphia, Pa., Aleksandras 
Vabalas, Venecuela, užsisakė 
naujausių leidinių už didesnes 
sumas. 

X Valerija Ostrauskas, Chi
cago, UI., pratęsdama "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė ir 13 dol. 
auką Ačiū. 

X Anastasm Tukirts, Chicago, 
UI., už kalėdines korteles ir ka
lendorių, atsiuntė 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

X Po 3 dol, atsiuntė; Fran-
ces Petruska, R. Stakauskas, A 
Giedraitis, Stasys Misiūnas. 
Ačiū. 

X Lietuvių Fo^do Ferf^Huls 
Kredito Koop*M"atr%-M moka 
aukštesnius procentus už indė
lius kaip bankai a r taupymo 
bendrovės. Kredito Kooperaty
vas atidarytas trečiadieniais nuo 
12-6 v. v. L F patalpose, sekma
dieniais nuo 10-1 v. Jaunimo 
centre. f ak.). 

X Norman Barstėm, Chica
go, Dl., prekybininkas, Justinas 
Šiugžda, Brooklyn, N. Y., at
siuntė po 10 dol. už kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Vladas Kalytis, Great 
Neck, N . Y., mokėdamas kitas 
sąskaitas, pridėjo 16 dol. auką 
dienraščio stiprinimui. Labai 
ačiū. 

X Peter Kazamuskas, Mutual 
: Federal Savings and Loan As-
i sociation of Chicago prezidentas, 
i atsiuntė 25 dol. už kaiėdines 
i korteles ir kalendorių. Nuošir-
i dus ačiū. 
į 

X Sofija Jetionienė, Darien, 
į IH., visuomenininke, redaktorė, 
į atvyko j "Draugą", pratęsė pre-
] numeratą ir įteikė 13 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalendo-

į rių. Labai ačiū. 
X V. Bagdanavičienė, Lemont, 

; UI., sveikina savo draugus, pa
žįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki visiems laimingų Naujų 
1982 m. Metų. Vieton kalėdi
nių kortelių atsiuntė 15 dod. au
ką. Ačiū. 

X Sofija Brazys, P. Laurina
vičius, Bronė Kazlauskas, M. Ki-
riejus. Rožė Miliauskas, Vacys 
Jonynas, visi iš Chicagos, at
siuntė po 5 dol. už kalėdines 
korteles ar už kalendorių. Ačiū. 

X V. Bernadišius, A. Anta
navičius, Valentinas Genčius. 
visi iš Chicagos, Danutė i r Arvy
das Stasevičiai, Cicero, UI., už 
kalėdines korteles atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

gai ir pažįstami, LB nariai lankė i 
jos kapą ir ten ją trumpai pri- į 
si minė, nes ji tikrai savo gyve- ! 
nimu ir gerais darbais lietuvių 
širdyse paliko atmintmą pėd
saką. 

— Algimantas Gurecfcas, JAV 
L B krašto valdybos ryšininkas 
tarptautiniams reikalams, lap
kričio 24 d. išvyko į Japoniją 
dalyvauti Tarptautiniame sim
poziume taikos ir teritoriniams 
klausimams. Simpoziumas vyko 
Hokkaido saloje esančiame Sap-
poro mieste ir tęsėsi nuo lapkri
čio 27 iki 30 dienos. Simpoziu
me A Gureckas atstovavo Pa
saulio iLE ir JAV LB ir padarė 
pranešimą apie Lietuvos padėtį. 
Konferenciją ruošė iš įtakingų 
Taponų parlamentarų, akademi
kų ir visuomenininkų sudarytas 

tautinę šventę švęsti vasario 21 
d. Meninei minėjimo programai 
numatyta iškviesti iš L o s Ange
les visiems čia pažįs tamą muzi
kę Oną Metrikienę. Numaty t i 
ir dainininkai - solistai, bet da r 
negautas jų sut ik imas . Nors 
svečių pakvietimas iš toliau yra 
susijcs su tam t ikromis išlaido
mis, be t LB no r i bent metuose 
kartą surdošti iškumingesni mi
nėjimą su tur t ingesne progra
ma, kad ir p a t y s lietuviai ga
lėtų pasidžiaugti ir svetimieji 
pasigėrėti. 

— JAV LB New Jersey apy
gardos pirm. Kazio Jankūno 
amerikiečių laikraščiuose iš
spausdinti laiškai redakcijoms 
yra pasidarę g a n dažnu reiški
niu. Rugsėjo 24 d. ir spalio 29 
d. Petersono vyskupijos oficiozo 

Būrys lietuvių Istorijos draugijos 25-rių metų sukaktį minint. 
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LIETUVIAI SIBIRE 

K\rk 
į Chi 

X Jnoms tr E t a Petkai 
land, Wash., buvo atvykę 
cagą ir t a proga aplankė "Drau
gą" ir įsigijo naujausių leidinių 
už didesnę sumą. Taip pa t 
įteikė auką. Labai ačiū. 

X Vytautas PetraHs, King | 
City, Canada. buvo atvykęs į > 
Chicagą, lankė savo draugus 
ir pažįstamus, aplankė "Drau- i 
gą" ir įsigijo naujausių leidinių ' 
už šimtą dolerių. 

X B. Ijesevičms, G- Rutkaus
kas. Stella Skiria, visa čikagiš-
kiai, atsiuntė po 5 doL aukų už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 

Sol Gina Capkauskienė po ilgesnes pertraukos jau vėl koncertuoja, 
atvyks koncertui j Chicagą 19R2 m. sausio mėn 

ir Paterson vyskupijos savait
raš t i s "The Beacon'' (spalio 1 
d.) . Neabejotinai Ant. Masionis 
y ra vienas iš produktyviausių 
lietuviškų reikalų kėlėjų ameri
kiečių spaudos skiltyse. 

— JAV LB Visuom, reik. ta
rybos pirm. AJg. Gečio laišką 
redakcijai išspausdino Peterso
no vyskupijos oficiozas "The 
Beacon" spalio 1 d. laidoje. Laiš
ke JAV LB-nės vardu dėkoja
ma vyskupui Rodimer už jo ak
tyvų asmeninį įsijungimą į doc. 
Vyt. Skuodžio gelbėjimo akciją, 
o taip p a t sudarymą sąlygų vi
soje vyskupijoje rinkti parašus 
po Skuodžio peticija Laiške 
pastebima, kad Amerikos katali
kai turėtų daugiau teikti politi
nę paramą pavergtiesiems, rū
pintis ne vien t ik jų materialine 

I gerove, bet ir dvasiniu penu. 

— JAV LB krašto valdyba 
3,000 dol. suma parėmė iš pa
vergtos Lietuvos pabėgusio Vla
do Šakalio knygos ir televizijos 
filmo ruošimo darbus. Kontak
tų su leidyklomis ir filmų studi
jomis sudaryme jam daug talki
na JAV LB Visuom. reik. tary
bos narė Daiva Kezienė ir Phi-
ladelphijos L B apylinkės valdy
bos vicepirm. e l i t i n i a m s reika
lams Rima Mironienė. 

— Bronius i r Birutė Dirsės po 
ilgokos kelionės iš Walsingham, 
Ont., atvyko žiemai į Phoenįjca 
ir apsistojo savo namuose. Phoe-
nixe jie ne naujokai. Vietos lie
tuviai juos gerai pažįsta. Jie 
-ia visu mėgiami ir laukiami. 
Bronius gieda chore, o Birutė 
gera šeimininkė. Jiems atvykus, 

', Phoenbto lietuvių kolonija pa-
i gyvėja 4yg a t jaunėj*. 

Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų^ su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J . Pruns-
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bir-'krteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5Jf5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 
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tė parašė, iškeldama kai ku
riuos šeimai nemalonius faktus. 
Įteikė mokytojui, prašydama, 
kad niekas kitas nematytų, bet 
mokytojas padavė metraščio 
redaktoriui Ron Ziliak. Dabar 
moksleivės motina teisme iš jų 
reikalauja 300,000 doL už per
gyventus nemalonumus. 

UŽDARYS 30 PARDUOTUVIŲ 

A and P maisto krautuvių 
tinklas Chicagoje nusprendė už
daryti arti 30 savo parduotuvių. 

ATLEIDO 233 ŠOFERIUS 

Chicagos miesto susisiekimo 
vadyba taupumo sumetimais 
atleido iš tarnybos turėtus 233 
atsarginius šoferius. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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3 ^ 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

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

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

tf MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar 

neaiški. Kainos kyla. Infliacija didėja Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

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

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

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

Jūsų, 

*W 
KUN. P. CIBULSKIS, MIC 
,firaugo" ad-nmistratoriuĄ 

J 




