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SOS! SOS! SOS! 
LIETUVOS TSR VIDAUS 
REIKALU MINISTERIJAI 

Simučio Liudviko, Adomo, 
gim. 1935 m., gyv. Kaune, 
Verkių € - 57. 

P a r e i š k i m a s 

1955 m. buvau areštuotas, o 
1956 m. Pabaltijo karinio tribu
nolo nuteistas už antitarybinę 
veiklą. 

Iš kalinimo vietų paleistas 1977 
m. vasario 3 d. TSRS AT Prezi
d iumo 1977 m. sausio 21 d. įsa
ku — pasigailėtas. 

Grįžau į Lietuvą, apsigyvenau 
Klaipėdoje, kur gavau pasą, bu
vau be kliūčių priregistruotas ir 
įsidarbinęs. Vėliau, 1977 m. spa
lio 21 d. iš Klaipėdos išsiregistra-
vau ir spalio 25 d. — ir gi be 
kliūčių prisiregistravau Varduvo
je, Plungės raj., kur savo noru 
persikėliau gyventi ir dirbti. 

1979 m. sausio 27 d. vedžiau. 
Žmona gyvena, dirba ir studijuo
ja Kaune ir išvykti gyventi pas 
m a n e į Varduvą negalėjo. To
dėl aš persikėliau gyventi į Kau
ną, pas žmoną, kur jau gyvenu 
nuo pat vestuvių. Kovo 7 d. Var
duvoje išsi registravau, o kovo 14 
d. padaviau dokumentus prisire
gistravimui Kaune. Bet čia susi
dūr iau su nelauktomis ir netikė
tomis kliūtimis. 

Iš namu valdybos mane pa
siuntė į Kauno m. Panemunės 
raj. milicijos pasų skyrių, kur 
po ilgo vilkinimo gegužės 29 d. 
m a n pranešė, kad manęs neregis
truos, nes aš neturįs teisės gy
venti Lietuvoje. 

T a d a kreipiausi į TSRS AT 
Prezidiumą, kuris mane paliuosa-
vo, neuždėjes jokiu gyvenamosios 
vietos apribojimu. Ryšium su tuo 
liepos 25 d. buvau iškviestas į 
Kauno m. vidaus reikalu valdy-

...... 

Rugsėjo viduryje jis jau buvo.. 
Vilniuje, Požėjos gatvėje esančio 
je MVD ligoninėje. 

KGB paleido gandą, jog Va 
karu Vokietijoje jį buvo pakvietu
si viena lietuviu šeima, uždavė 
vaistu, nuo kuriu jis visą mėnesi 
buvo nesąmoningas ir šnekėjo 
tai, ko iš jo pageidavo. Atsipeikė 
jęs jis būk tai kreipėsi į tarybines 
įstaigas VFR dėl sugrįžimo. Ta
čiau kam jį reikėjo slapta perga 
benti per Berlyną? Patys agentai 
jam uždavė atitinkamu apnuodi
jančiu vaistų ir slapta parsigabe
no. Rusams jį susigrąžinti ypač 
rūpėjo, nes buvo kadrinis kari
ninkas. 

Cesiūnas guli ligoninėje labai 
sumuštas ir sužalotas. Prie jo 
palatos durų dieną ir naktį budi 
sargyba 

Dabar reikia laukti, kad Cesiū
nas bus apdovanotas taip, kad jis 
viešai prisipažins savo "suklydi 
mą". Tačiau toks "prisipažini
mas" gali būti paskelbtas ir be 
Cesiūno žinios. 

V. Darginis 

Krata pas V. Vosyliūtę 

Š. m . rugpiūčio mėn. 6 d. pas 
Virginiją Vosyliūtę, gyv- Vilnių 
je, Sudervės 30 — 288, vadovau 
jant VSR vyr tardytojui ypatin
gai svarbios bylos majorai }. Mar
kevičiui, buvo padaryta krata, 
kurios pagrindu buvo byla Nr. 
58. 

Kratos metu buvo paimta ru
siška spausdinimo mašinėlė ir li
teratūra: rankraščiai, mašinraš
čio tekstai ir knygos, kuriu tar 
pe Šapokos "Lietuvos istorija" 
Girniaus "Žmogus be Dievo" 
kt. Krata truko 4 vai. Po krato 
V. Vosyliūtė buvo nugabenta 

• RYTŲ VOKIETIJOJE 
PRIEŠ MILITARIZMA 

bendruo-

Ziema ir "komendanto valanda" sukaustė Varšuvos gar 
kurią saugo karinis transporteris. 

ių judėjimą. Nuotraukoje Varšuvos "Pergalės aikštė' 

RUMUNŲ ISTORIKAS 
APIE TAUTŲ TEISES 

Generolas Doziet 
bus teisiamas 

Roma. — Italijos prezidentas 
Pertini pasiuntė telegramą pre
zidentui Reaganui, apgailestau
damas JAV generolo pagrobi
mą, pažadėdamas dėti pastan
gas surasti teroristus ir išva-

Užsienio spaudos 
praneša, kad Rytų 
evangelikų liuteronų 
menės viešai išreiškė gilų susirū
pinimą militaristinės dvasios įsi
galėjimu komunistų valdomoje 
Rytų Vokietijoje. Progą tam su
teikė penkių Rytų Vokietijos 
evangelikų liuteronų Bažnyčių 
šiomis dienomis įvykę Sinodai. 
Tūkstančių Rytu Vokietijos jau 

agentūros kviečia Rytų Vokietijos komunis-
Vokietijosj tinę valdžią konkrečiai įgyven

dinti savo laiku duotąjį pažadą, 
kad visiem krašto gyventojam, 
taigi ir tikintiesiem, bus užtikrin
tos visos pilietinės teisės bei lais
vės. Šis pažadas dar nėra įgyven 
dintas. Tikinčiųjų teisės yra daž
nai ir grubiai pažeidžiamos. 
Praktikuojantys krikščionys ko
munistinėje Rytų Vokietijoje 

n imo paraginti, Sinodai priėmė ' tampa skaudžių represijų aukomis, 
specialias rezoliucijas prieš mili 
tarizmą, kuriose pažymima, kad 
militaristinės dvasios ugdymas 
Rytų Vokietijos visuomenėje, pra. 
dedant mokyklomis, kuriose yra 
įvestos karinės doktrinos privalo-

yra niekinami ir persekiojami. 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Neoficialiomis ži

niomis iš Lenkijos, Gdanske 
mos pamokos, kenkia savitarpio j darbininkai streikuoja 43-«e 
pasitikėjimo Europoje puoselėji- j įmonėse. Lenino vardo laivų 
mui ir tuo pačiu sudaro pavojų Į dirbtuvėse darbininkai užsibari-
taikai. Rezoliucijose Rytų Vokie-į k a d a v e Kariuomenės helikopte-
tija ir kiti komunistų valdomi; riai p u o l a įmones ašarinėmis 
kraštai yra kviečiami konkrečiai į bombomis, tačiau demonstraci-
paliudyti savo taikingus siekimus, j ̂  i r p r o t e s t u s milicija leng-
sumažinant Europoje dislokuotų j v i a u s i a i išsklaido vandens "pa-
branduolinių raketų ir tankų skai-: t rankomis". Oras šiuo metu la-
čių. Krikščionių bendruomenės Į b a i ^ ^ i r § l a p i drabužiai t uo j 
ta ip pat reikalauja, kad Rytų Vo- Į s u s t i n g g t a į ledą. 
kietijos jaunimui būtų suteikta] T ^ n V n i ,-,VimnVai 
teisė sąžinės sumetimais netar-

Rumunų istorikas Viorica Moi-|30 milijonų žmonių, kurie suku 
suc Bukarešte išeinančiame žur-jrė savo tautines valstybes. O to 
nale Istorijos apžvalga (1981 pa-|kių valstybių sukūrimas yra neiš-Įduoti gen. Dozier. 
vasaris) aštriai sukritikavo Veng- vengiama istorinės raidos dalis. Pagrobto karininko žmona 

irj rijos ir Sovietų Sąjungos istorikų, Rumunų istorikas apkaltina So-1 Judith, 47 metų. trumpai pasi-
pasisakymus Ženevoje įvykusia-; vietų Sąjungos ir Vengrijos isto-ir<>dė italų televizijoje, nuramin-
me moksliniame suvažiavime.; rikus "istorinės misijos" sąvokos j dama savo gimines ir draugus. 

Vilniaus VSK, sulaikytatrims pa-' Vengrė Maria Osnos ten atmetė skelbimu. Tokia sąvoka paneigia' Raudonoji brigada 

nauti kariuomenėje ir kad kari
nės prievolės nenorintiem at
likti būtų įsteigtas specialus socia
linio pobūdžio taikos korpusas. 
Rezoliucijose pažymima, jog yra 
klaidinga auklėti jaunimą nuola
tinio karo pavojaus dvasioje. Kri-
kščionių bendruomenės savo n « - ! b į ^ vyriausybės 
tarimuose pasisako ir kai kūnais * 
kitais aktualiais klausimais. Jos 

Nubaudė Izraelį 
WashHigtonas. — Izraelio nu

tar imas, nepasitarus su JAV. 
prisijungti Golano aukštumas, 

Lenkai ūkininkai nebepristato 
maisto į turgavietes a r į valsty
binius supirkimo punktus. Val
džia radijo bangomis ragina 
žemdirbius "pasidalinti duona 
su savo broliais miestuose". 

Dar nėra tikrų žinių apie "So
lidarumo" vadą Walesą. Arki
vyskupas Glemp atsisakęs kal-

nariais. 
Daug kur angliakasiai pagrobė 
sprogmenų sandėlius. Štetine 
darbininkai užėmė civilinės gy
nybos ginklu sandėlius. Streiko 
vadai grasina susprogdinti Wa-
rinski laivu dirbtuves, jei kariuo
menė bandys jas okupuoti. 

Varšuvos radijas skelbia, kad 

roms izoliatoriuje ir tardoma, iš 
bos pasų skyrių, kur man paaiš-1 kur gavusi rašomąją mašinėlę 
kino, kad pagal dabar veikiančius ir literatūrą. Tardė vyr. tard. J. 
įstatymus, manęs Kaune negali Markevičius, dalyvaujant darbuo-
registruoti be VRM specialaus Į tojui, kuris savo pavardės nepasi 
leidimo. Todėl aš turįs prašyti; sakė. Tardytojai elgėsi itin san-
Lietuvos TSR VR Ministeriją. į tūriai ir mandagiai, neminėjo 

Prašau duoti Kauno milicijai į jokių pavardžių. V. Vosyliūtė pa
leidimą mane priregistruoti Kau-i aiškino, kad rašomąją mašinėlę 
ne pas žmoną. prieš mėnesį pirko universalinė 

1979 VII 26 I Je Parduotuvėje. Literatūrą iš kur 
i gavusi, pasakyti atsisakė. 

Redakcijos prierašas. Paskuti-' Rugpiūčio 9 d. krata buvo pa 
nėmis žiniomis, Kauno m. vidaus i daryta jos darbovietėje termoizo-
reikalų skyrius leido Simučiui pri- liaciįos institute, 
siregistruoti Kaune. Po savaitės į Vilniaus VSK bu

vo pakviestas jos tėvas Jonas Vo nis klausimas — Rytų Europos 
VL. CESIŪNAS —VILNIUJE... sylius, 75 m. amžiaus, gyvenan 

Kaip žinia, irkluotojas Česiū tis Kaune, ir klausinėjamas apie 
nas buvo prašęs politinio prie-; dukterį. Pokalbis truko 4 vai 
globsčio Vakarų Vokietijoje. J. Gerulis 

įprastinę teoriją, kad Austro-Ven- kitoms tautoms valstybinės egzis-
grijos imperiją sugriovė "paverg- tencijos teisę. Pasak jo. Jekaterina 
tų tautų kova už laisvę" ir tvirti-;Didžioji 18-me šimtmetyje tokia 
no, kad tai padariusios "imperia-; pat "istorinė misija" dangstė savo 

Drivertė Amerikos vyriausybę 
š tris savaites patruliavimo uždaviniuose daly-

listinės valstybėlės", prisidengu
sios "anti-bolševizmo ir demokra
tijos šūkiais". Jai pritarė sovieti
nis istorikas Vinogradovas, kuris 
kalbėjo apie "tautine vėliava pri
sidengusią rumunų žemvaldžių 
oligarchiją". 

Nors rumunų istorikui labiau
siai rūpėjo įrodyti Rumunijos tei
ses į Transilvanijos teritoriją, ku
rią sava laiko ir vengrai, jo straips
nyje buvo paliestas ir principi-

kėslus į 
Rumunų 

Kritikuoja Maskvos 
• • f* • • 

įspėjimą Suomijai 
Vakarų laikraščiai šiomis die-jmijoje tėra nedaug politinių vei-

nomis atkreipė savo skaitytojų j kėjų, norinčių, kad būtų pakeista 
dėmesį į naują grubų Sovietų Są-j ligšiolinė krašto užsienio politika, 

i tačiau, sovietų dienraščio nuomo-

tautų teisė į nepriklausomą gyve
nimą. Moisuc atmetė vengrų isto
rikės tvirtinimą, kad po pirmoio 
pasaulinio karo atsikūrusios vals
tybės pasižymėjo "siaurai supras
ta politika" ir "nacionalizmu", 
o Austro-Vengrijos imperijos su
naikinimas palikęs polith.ę tuštu
mą ir sukėlęs ūkinį chaosą. Anot 
jo, imperiiai sugriuvus išsivadavo 

Lenkija - smūgis 
italu komunistams 

korikas", laikomas liaudies ka
lėjime ir bus teisiamas proleta 
riato teisme. 

Rumunijos teritoriją. 
istorikas tvirtina, kad 

sunaikinti tautinį jausmą ne tik
tai neįmanoma — tuomi iš as
mens būtų atimtas pagrindinis jo 
individualumo ramstis. Tautinė 
nepriklausomybė nereiškia ūki
nio ir kultūrinio atsilikimo, kaip 
duoda suprasti Sovietų Sąjungos 
ir Vengrijos istorikai. Kas mėgina 
panaikinti tautinę nepriklauso
mybę, neva, amžinai taikai įgy
vendinti, tikrovėje stumia pasau
lį į suirutę ir anarchiją. Rumunų 
istorikas prieina išvados, kad tau-

paskelbė, 11 _ __ 
: erolas Dozier, "tas Nato \ suspenduoti prieš cįviliai. komunistų p a r 

pasirašytą susitarimą del s t ra- "•> ** * ^ \ 
Q i n i o kooperavimo. m M . * f a i W N n a r i a l W k l t l ^ v a n o n a i Valstybės 
departamento spaudos ryšinin Iš Lenkijos grižęs prof. William 

Brazill iš Wavne kas Dean Fisher paskelbė, kad 
vvriausybė ypač nusivylusi, kad pareiškė Detroite, kad 

rūmo skvriai saukia susirinki 

universiteto, 
Solida-

partijos vadai pasmerkė Lenki
jos valdžios žygius prieš savo 
darbininkus. "Koks čia socia
lizmas, jei karinis režimas išei
na prieš devynis milijonus dar
bininkų", kalbėjo Luciano Lama. 
Italijos darbininkų profesinių 
sąjungų federacijos pirminin
kas. Karinis režimas sudavė 
dideli smūgį Italijos komunistų 

mus bažnyčiose, kur susirinki
mai nereikalingi atskirų lei
dimų. 

Gdansko susirėmimuose buvo 
324 sužeisti. Daugelis po pirmo
sios pagalbos buvo paleisti, ta-

Austrija priims 
lenkus pabėVelius 

jungos įsikišimą į svetimos vals
tybės vidaus reikalus. Laikraščiai 
pažymi, jog Sovietų Sąjunga įs
pėjo Suomiją nepakeisti savo lig
šiolinės užsienio politikos, pagrįs
tos geros kaimynystės su sovie
tais, nes eventualus šios politi- rantiją 
nės krypties pakeitimas galėtų su- mui. 
kelti Suomijai sunkiai pramatomų 
pasekmių. Sį įspėjimą paskelbei — Fordo automobilių bendro-
maskviškė "Pravda" ryšium su j vės prezidentas Donald Peterson 
Suomijos respublikos prezidento paskelbė, kad nors šie metai ne-
Kekkonen atsistatydinimu ir nau- buvo geri, Fordas nebandys gau-

Pertrauka Madrido 
konferencijoje 

Madridas. — Europos Saugu
mo ir Kooperavimo konferenci-

ne, tie veikėjai turi nemažai gali-1 ioje Vakaru atstovai kritikavo 
mybių padaryti įtakos viešajai' Lenkijos vyriausybės įvestą ka-
nuomonei. Laikraštis įspėja, kad' ro stovį, protestavo, kad nauja 
tik ligšiolinės suomių užsienio i prii 
politikos tęstinumas sudalo ga 

Izraelis nieko nepranešė, nepa
informavo JAV. Prezidentas 

R o m a / — Italijos komunistų I Reaganas įsakė tuoj sustabdy
ti visus pasitarimus su Izraeliu 
dėl ateities ginklų pardavimo 

Izraelio vyriausybė nekomen
tavo šio santykių pablogėjimo, 
bet sekmadienį susirinko svar- čiau 33 liko ligoninėje, 
s tyt i padėties. Beveik visose lenkų įmonėse 

V x r i • •• A « i vvksta vadinamieji "italu strei-

. V o k i e t i j a S U S t a b d o k a i „ Darbininkai a tvyks ta į 
darbus, paleidžia mašinas, ta
čiau nieko nepagamina. Keli 

Vakarų Vokietijos t ū k s t a n č i a i l e n k u demonstravo 
Krokuvoje ir Lodzėje, tačiau mi. 

karine diktatūra? — klausė La- r 1 I i c i J a J"0 5 t v a i k e vandens čiurk-
ma. Komunistų vadas Berlin-Į ( . . . ._ ... 
ger pareiškė, kad demokratija ir,; k u s ^ ^ 0 ^ Parlamentas 

reikalauja paleisti kalinius ir iš
reiškė gilų susirūpinimą dėl 
grėsmės Lenkijai iš išorės. Kanc-

keisti pažiūras į Rytų Europos l e r i s g c ^ d t a s neminėdamas 
Mes t a s šalis va- s^etų Sąjungos, pareiškė viltį, 

parama Lenkijai 
Bona. 

mos tautinės valstybės rėmuose". 
proletariato vyriausybė tapti Lenkijai teikiamą ekonominę 

socializmas yra neatskiriami. 
Pietro Ingrao rašo "Rinas-

cita" žurnale, kad tenka italams 

; paramą, kol vyriausybė vykdys ^ m 

Penktadieni prezidentas Rea-
o-anas pareiškė NBC televizijoje, 
kad ivykiai Lenkijoje rodo visiš-

VTena. — Austrijos kancleris 
Bruno Kreiski pareiškė, kad 
T enki jos įvykiai yra didžiausias 1 komunizmą. 
oavojus pasaulinei taikai. Yrajdindavom "ant kelio į socializ-j i " ^ į į ^ 2 į į | į ~ į į j į p a s l 
navojus. kad sovietai turės siųs- j mą'\ tačiau juk negali būti ryšio r a § ė H e l s i n k i o s u s i t ar imus , nesi 
tį karin- paramą Lenkijos rėži-; tarp karinės diktatūros ir sočia- k:» 

tvarką. Šitokia| lizmo. k a ^ ) en ]. 

ką komunizmo bankrotą. Liau
dies nuotaikas jie gali sutvarky
ti tik prievarta, ginklais, nes 
bijo duoti darbininkams teisę 
balsuoti. 

mui atstatvti 
Maskvoje t a rp kitų satelitinių 

į Lenkijos vidaus reikalus ir v a M y W ų v a d u „ ^ L e n k i j o 8 

• . paskutinį smūgi Nors italų komunistų vadovy-| j £ _ J ^ J ^ ^ į ^ ^ ^ ^ , < * ' " * * • Tass ?™^. 
"detentei". pasakė kancleris, bė gan liberali, daug italų darbi- ^ ^ ^ ^ ^ t u " f * i f T ^ J X E 
Jis pakartojo, kad Austrija. | ninku atsisakė protestuoti d « | t m u r „ ^ m S £ L * S ^ O g ^ n e m h u \ e ^ T tung" 

espauda prieštarauja Helsin- n o r s * " turi daug sunkumų dėl i vykiu Lenkijoje. Partija ragino t m A k a d a 
Lenkijos de- P a b ė S e h u - P™™5* pabėgėlius iš rengti protesto streikus. Vieno • a r e i t u o j a m j 

tūkstančiai lenkų 
Vakarai turi pri-

Suomijos sienų sau gu- j legatas Konarski prašė konfe- I j e n k i i o s kaip priėmė bėgančius r Bolonijos fabriko partijos sky- v e n } t l a t ą r ^ s u m o k ė t i k u o 

rencijos dalyvių duoti jo kraštui i š ********* į Vengrijos, naus sekretorius pasakė: "Aš- brangiausią kainą už savo smur-

jo prezidento rinkimais, kurie į-
vyks ateinančių metų sausio mė

ti vyriausybės paskolos. Yra vil
čių, kad 1982 metais prekyba pa

nėši. "Pravda" pripažino, jog Suo-' gerės. 

ekonomine paramą Sovietų ats- Jis ragino kitas valstybes, ypač 

tovas Ejičevaa kartojo, k a d i A m e r i k ą ' ******* l e n k a m s s a " 
Lenkijos krizė yra jos vidaus Į v u n s " 
reikalas ir konferencijai nėra ko; — New Yorko šiukšlių išve-
anie ia kalbėti. j žėjai užbaigė 17 dienų streiką. 

Konferencija buvo pertraukta! Jie išsikovojo algų pakėlimą, — 
Kalėdų šventėms ir vėl susirinks! per 3 metus gaus 90 doi. į savaitę 
vasario 9 d. ' daugiau. 

nestreikuosiu 
Madonos' 

dėl čenstachavos 

— Automobilių "General Mo

tą 
tis. 

prieš lenkus, rašo laikraš-

— Argentinoje paskirtas nau-
tors" bendrovė paskelbė, kad aš-1 jas karo aviacijos viršininkas 
tuoniose įmonėse iš darbo bus pa-jgf1- Artūro Lami Dožo. Jis pa
leisti 37,500 darbininkų. Atlei- Į keičia gen Graffigną, kuris išei-
dimai prasidės sausio 4. d. ' na pensijon. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 21 d.: Petras Kanis, 
Edburga. N'orgaudas, Girenė. 

Gruodžio 22 d.: Floras, Demet-
rija, Gedvidas, Dobile. 

Saulė teka 7:13 leidžiasi 
4:23. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūri 

dieną 301., naktį 201. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 21 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

ftšMif 

Plokštelės „Motulės dainos" pristatyme Washingtone gruo
džio 6 d. Iš kairės į dešinę: Gražina Krivickienė, Elena Bra-
dūnaitė ir Jūratė Micutaitė, Washingtono Lietuvių moterų klu
bo pirmininkė. • 

Visiems ,J)raugo" skaityto
jams Clevelande džiaugsmin
gų Kalėdų ir laimingų 1982 me
tų linki — 

Vacys Rociūnas 
ir šeima 

Linksmų Sv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų lin
kime giminėms, draugams bei 
pažįstamiems ir mieliems 
AUTO BODY klijentams! 

Malvina ir Jonas 
Švarcai 

MOTULĖS DAINOS 
Prieš Kalėdas kiekvienas 

ieškom savo artimiesiems kuo 
įdomesnės dovanos. Ne vienas 
norim, kad ta dovana būtų 
lietuviško atspalvio, kad ji 
būtų galimai autentiskesnė. 
Tokią dovaną, kurią gal ne 
vienas įteiks savo artimie
siems šių švenčių ar kitomis 
progomis, Washingtono ir 
apylinkės lietuviai sutiko 
sekmadienio, gruodžio 6 d. 
popietėje vienoje iš Marylando 
universiteto salių sostinės 
Washingtono pašonėje. Toji 
dovana — tai Gražinos Gus-
taitytė8-Krivickienės paruošta 
ir „Sodauto", Bostono lietuvių 
e tnogra f in io a n s a m b l i o , 
įdainuota liaudies dainų plokš
telė „Motulės dainos", kuri yra 
kuone unikumas mūsuose, nes 
po 1956 m., kai tautosakinin
kas dr. J. Balys išleido liau
dies dainų plokštelę, kitos 
tokios mūsuose nebuvo. 

Plokštelės sutiktuves rengė 
ir čia pat salėje gintaro dirbi
nių parodą išstatė Washing-
tono Lietuvių moterų klubas, 
kuriam vadovauja Jūratė 
Micutaitė. 

Susirinkus netoli šimto 
Washingtono ir Baltimorės 
apylinkių lietuvių, jaukioje 
universiteto salėje „Motulės 
dainų" plokštelės sutiktuvių 
popietę atidarė J. Micutaitė, 
pakviesdama žodį tart folklo
riste Elenutę Bradūnaitę. Jos 
20 minučių žodis buvo lakus, 
spalvingas, atskleidęs nema
žai detalių, kurių daugelis neži
nojom, įdomu tai, kad folklo
ristika dėstoma 8 ar 9 
Amerikos universitetuose, 
tačiau mes, lietuviai, autentiš
kų savo liaudies dainų įrašų, 
kuriais galėtų pasinaudoti 
universitetai, mažai teturime. 
1956 m. išleista dr. J. Balio 
plokštelė buvo svarbus šalti
nis. Pati E. Bradūnaitė įrašė 
nemažai l i aud i e s dainų 
Pennsylvanijos angliakasių 
Lietuvoje, tačiau gerokai pavė
lavusi, kai tenykščių mote
rėlių amžius tada jau siekė 80-
90 metų, melodijos buvo 
suprastintos ir žodžiai sunkiai 
besuprantami. Todėl ji plokš
telės ir nebegalėjo išleisti. 

G. Krivickienė8 paruoštoje 
„Motulės dainų" plokštelėje 
atrinktos tos autentiškos 
liaudies dainos, kurias daina
vo G. Krivickienės mamytė, 
gimusi 1876 m. Iš maždaug 
šimto G. Krivickienės atsime
namų jos mamytės dainuotų 
dainų plokštelei reikėjo atrink
ti 20. Kitas jų perrašinėja 
Kongreso bibliotekos muzikos 
departamentas. Aplamai į 
plokštelę atrinktos tos dainos, 
kurios buvo plačiai žinomos 
Lietuvoje šio šimtmečio 
pradžioje. 

Baigdama folkloriste E. 
Bradūnaitė aukštai įvertino G. 
Krivickienės užmojį, paste
bėdama, kad solistų ir chorų 
dainų plokštelių mūsuose daug 
išleidžiama, tačiau autentiškų 
liaudies dainų, taip reikalingų 
folkloristikos mokslui ne tik 
mums patiems, bet ir amerikie
čiams, europiečiams ir kitiems, 

kaip ir nebuvo, išskyrus dr. J. 
Balio liaudies dainų plokštelę 
ir vieną autentišką liaudies 
dainą, įdainuotą buvusio A. 
Stephens mergaičių ansamb
lio Chicagoje. 

Plokštelės paruošėja — 
vietos lietuvių gerbiama ir 
mylima Gr. Krivickienė savo 
trumpame žodyje prisiminė, 
kai dar nepriklausomoje Lietu
voje ji įkūrė „Tėvynės pažini
mo" kuopelę, kad turi įrašiusi 
apie 300 autentiškų lietuvių 
liaudies dainų, kad į „Motulės 
dainų" plokštelę jos motinos 
dainuotas dainas, kurių melo
dijas, „Sodauto" Bostono lietu
vių ansambliui plokštelėn 
įdainuojant, ji pati padėjo 
koreguoti, išlaikant galimai 
didesnį melodijų autentiš
kumą. 

Gr. Krivickienė 
pagarba prisiminė Lietuvos 
vokietaitę Klarą Miongowius-
Enbergaitę, kuri siūlė pinigus, 
kad tik kas paruoštų ir išleistų 
lietuvių liaudies dainų plokš-
-telę. Dabar, štai Gr. Krivic
kienės didelių pastangų ir 
mecenatų dėka žodis tapo 
kūnu — be jokių fondų 
paramos turim plokštelę, 
kurioje į r a šy tų l ie tuvių 
liaudies dainų mielai klau
sysis ir lietuviai savo butuose, 
ir ji labai pravers mokslui. Štai 
kodėl ir Šios plokštelės sutiktu
vės Washingtone praėjo 
su entuziazmu ir pagarba. 
Dainų tekstai išversti į anglų ir 
vokiečių kalbas. Į anglų kalbą 
išvertė J . Bradūnas, o į vokie
čių — pati plokštelės mece
natė. 

Gr. Krivickienė anksčiau 
man (ir kitiems) yra nusiskun-
dusi rimta savo sveikatos 
padėtimi. Tačiau „Motulės 
dainų" plokštelės paruošimo, 
įrašymo ir išleidimo didžiulė 
iniciatyva rodytų, kad Gr. 
Krivickienė tebėra pilna ener
gijos ir užmojų. To jai linkime 
ir ateityje. 

SUNKU PATIKĖTI 
Lietuvių enciklopedijos I to

mas, o taip pat ir A. Vilainio-
Šidlausko 1955 m. išleistas 
Chicagos lietuvių metraštis, 
kurį šiomis dienomis atsitikti
nai teko pavartyti, rodo, kad 
dr. J o n a s Adomavičius, 
Alvudo kūrėjas ir „Draugo" 
sveikatos skyriaus paruošė-
jas, gimė 1911 m. gruodžio 15 
d. Taigi praėjusi antradienį 
sulaukė 70 metų amžiaus. 

Sunku tai tikrovei patikėti. 
Juk kai pamatai dr. J. Adoma
vičių, diktą, tvirtą vyrą, besi-
galinėjantį su kuriuo nors krū
mu ar medžiu, atrodo, kad 
jame tik plienas ir gyslose 
kraujas. Ir gal dėl to, kad jis 
gyvena ne sau. bet lietuvių 
visuomenei. Visuomeninę 
veiklą pradėjęs Amerikos 
Lietuvių Vaikų ugdymo drau
gijos — ALVUDO įsisteigimu, 
ilgainiui jis tą draugiją paver
tė vyresnio amžiaus žmonių 
globos organizacija su savais 
namais, kur jų įkūrėjo dėka 
nemokamai tikrinama sveika
ta, rengiamos lietuviškos, nors 
gal ir pseudokultūrinės. v^ka-

NAUJŲ METU 
SUTIKIMAS 

rengiamas LB Clevelando apy
linkės, įvyks Lietuvių namuo
se gruodžio 31 d. Pradžia 8 vai. 
vak. Dėl rezervacijų skam
binti pirm. J. Malskiui (486-
9165) ir A Miškinienei (486-
8517). Gros geras Mačio 
orkestras, vakarienė, gėrimai, 
šampanas. Kaina 17.50 dol. as
meniui. 

„DRAUGO" ROMANO 
PREMIJA 

„Draugo" romano jury komi
sija sudaryta Clevelande iš Ba
lio Gaidžiūno, Viktoro Mariū-
no, Vacio Rociūno, Dalios 
Staniškienė8 ir dr. Danguolės 
Tamulionytės. Buvo gauti 
devyni romanai. Komisija jau 
baigia rankraščius skaityti ir 
laimėtojas - laureatas bus ži
nomas greičiausiai dar prieš 
Kalėdas. Laimėtojai a r laimė
tojui bus įteikta 2.000 dol pre
mija. Premijos mecenatai 
Kontrimai iš Kalifornijos. 

Premijos įteikimas įvyks 
kovo 20 d., šeštadieni, 7 vai. 
vak. DMNP auditorijoje. Be 
oficialiosios dalies bus su
vaidintas Vinco Krėvės „Ra
ganius", drama, pastatyta akt. 
ir režisieriaus J. Kelėčiaus iš 
Chicagos. Šiai šventei ruošti 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovuja Milda Lenkauskie
nė. Komitetan sutiko įeiti: kun. 
G. Kijauskas, J. Malskis, E. 
Kersnauskas, B. Gaidžiūnas, 

kalingomis dovanomis, kurios 
retai naudojamos ir guli lenty
nose ar stalčiuose. Gruodžio 
mėnuo • skelbiamas spaudos 
mėnesiu. Tikslas — kad kuo 
daugiausia lietuviškas spaus
dintas žodis, periodikos ar kny
gos formoje, pasiektų lietuviš
kai galvojančią visuomenę. 
Kalėdos yra gera proga mūsų 
lietuviškai spaudai išeiti į pla
tesnius vandenis, pasiekti dau
giau skaitytojų, kad pamiltų 
mūsų vieną iš svarbiausių tau
tinio išlikimo priemonių. Cle
velande jau aštunti metai kny
gas platina sėkmingai Juozas 
ir Ona Žįlioniai knygyne, įsi
kūrusiame Dievo Motinos N.P. 
parapijos svetainėje . J is ati
darytas kiekvieną sekmadienį 
po liet. pamaldų ir turi naujau
sių leidinių, knygų, plokštelių 
ir kitų dovanų. Aplankykime ir 
lengvai bei prasmingai išsprę
sime kalėdinių dovanų klau
simą. 

V.R. 

SIMFONINIS 
K O N C E R T A S 

Sausio 24 d., 4 vai. popiet 
Dievo Motinos N.P parapija 
savo didžiojoje auditorijoje 
rengia simfoninį koncertą, 
dalyvaujant pianistui Anta
nui Smetonai, poetui Stasiui 
Santvarui ir Clevelando Fil
harmonijos orkestrui su diri
gentu Willliam Slocum. 

Clevelando skautų,-cių kalėdinis pasirodymas. 

GRAŽIAUSIA EGLUTĖ V. Rociūnas, V. Svarcienė, J. 
Mikonis, V. Lenkauskaitė, A. 

Jau kelinti metai „Žalgirio" Balašaitienė, N. Kersnaus-
šaulių kuopos moterų sekcija, 
vadovaujama Onos Mikuls
kienės, papuošia kalėdinę eg
lutę, kuri būna išstatyta gau
sios publikos lankomose 
vietose ir visada susilaukia di
delio dėmesio. Ir Šiemet eglutė, 
papuošta tautiniais ornamen
tais, specialios komisijos buvo 
pripažinta originaliausia, ir iš 
50 tautybių, dalyvavusių eglu
čių konkurse, lietuviškoji eg
lutė vėl susilaukė gražaus įver
tinimo. iŠ pradžių eglutė buvo 
pastatyta Playhouse teatre, o 
vėliau perkelta į Clevelando 
valstybinį universitetą, kur ji 
bus iki Naujųjų metų. 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

„Neringos" vyr. skautės sau
sio 31 rengia „Lietuviai Si
bire" knygos sutiktuves. Kal
bės gen. konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko. 

ronės, kur jiems sukurta 
miniatiūrinė Lietuva. Tai vis 
sukaktuvininko dr. J. Adoma
vičiaus pastangomis. O kiek 
tūkstančių eilučių sveikatos 
reikalais jis yra paskelbęs 
lietuvių spaudoje? Šioje srityje 
jis konkurentų tikriausia netu
ri. 

Toks keliais brūkšniais 
mano akyse šiandien iškyla 70 
m. amžiaus sulaukęs dr. J. 
Adomavičius. Ne kartą gyve
nime teko su juo ir pikčiau 
„susirauti". Tačiau atvirumas 
yra gero žmogaus ypatybė. 

VLR 

kaitė, J. Stempužis, G. Kudu-
kienė ir J. Žilionis. 

Sekančio — 1982 metų 
„Draugo" konkursinio ro
mano mecenatė yra Irena 
Vinclovienė. Premi ja ski
riama, mirusio vyro Vaclovo 
Vinclovo atminimui. Premijos 
dydis - 2.000 dol. „Draugo" 
leidėjai dėkingi mecenatei! 

GERIAUSIA D O V A N A 

Nupirkti tinkamą dovaną 
Kalėdų proga — sunkus galvo
sūkis. Per metų metus apsikro
vėme reikalingomis ir nerei-
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• 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 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

bus Švenčiama vasario 14 su 
pamaldomis abiejose bažny
čiose ir minėjimu DMNP audi
torijoje. Vasario 13 Dievo Mo
tinos šventovėje įvyks Laisvės 
vigilija, kasmet vis daugiau 
susilaukianti dėmesio ir tikin
čiųjų dalyvavimo. 

Henrikas Radauskai 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
meldo Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. HL gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 6Srd St, CUeago, DL 60829. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

SVENCIU 
BELAUKIANT 

Bernelių mišios abiejose 
lietuvių šventovėse bus Kūčių 
naktį 12 vai. Naujų metų išva
karėse mišios Dievo Motinos 
N.P. šventovėje bus 8 vai. vak. 
lietuviškai, o Naujų metų die
ną, kaip kiekvieną sekmadie
nį. 

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė buvo skemadienį, 
gruodžio 20 d., 11:30 v.r. Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje. Suvaidintas mokytojos 
Grigaliūnienės parašytas vaiz
delis "Dovanėlė Jėzuliui". Po 
programos - tėvų komiteto pa
ruoštos vaišės. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Puiaski Rcad (Crawford 
Medicai Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

T.ei. of iso HE 4 - 5 8 4 9 . rez 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
va!, ryto iki 3 va!, popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CiARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai pagal susitanma pirmad ir ketv 1 4 u 
7 9. antrad irpehkt 10-4 šeštad 10 3vai 

Ofs. tei. 735-4477: Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECiALYBĖ - NcRVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto. OLympk 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. Cicero 

įKasdien |-3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
įtreč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919 

Ofs HE 4 1 8 1 8 : Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai D'rmad .antrad .ketvirtad :roenktad 
3 tki 7 v p D Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
644T S. Puiaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 5845527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372 5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LlGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto te l 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

Clevelando §v. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai 
mokosi kalėdinių lietuviškų šiaudinukų meno. Mokytojos — 
Stasienė, Žilinskienė ir Malėnienė. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. tred 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5-1811 

DR VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydytoias 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 Wect 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 
i ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Va! pagal susitarimą: antr, treciad.. 
Ketvirtad. 10 v ryto ski 6 v. vakaro 

Tel. - 778-3400 



Susimildami, 

NERAŠYKITE 
• 

Atsivertus „Draugo" pasku
tinį puslapį, net „gera ant šir
dies". Visi mums linkėjimus 
siunčia, dėkoja; vietoj „siun
tinėje trafaretines korteles" 
(gaila, turbūt nepatiko šių me
tų „Draugo" sveikinimai), au
koja spaudai. Ne vienas dar ir 
porą žodžių prideda: „Ilgai 
gyvuokite ir skleiskite lietuviš
ką Žodį tautiečių tarpe" ... 
„.Draugo' sambūriui linkiu iš
tvermės atsakingame lietuviš
kos spaudos darbe" ... „ .Drau
gu' esame patenkinti" ... „Už 
Jūsų palankius mūsų veiklos 
pranešimus .Drauge', mes esa
me dėkingi" ... „Nors laikrašti 
gaunu nereguliariai, bet jis 
man brangus yra senatvėje" ... 
„Be .Draugo' būtų neįmanoma 
gyventi" ... „Jūsų pasišven
timo dėka mes išliksime savo 
tautos gyva dalimi". (Visos ci
tatos paimtos iš šio mėnesio 
„Aplink mus" skyriaus). 

Po tokios pagarbos ir paska
tos net nesinori eiti į Jaunimo 
centrą nuotaikos gadinti. Vos 
atsisėdi kavinėje prie kavos 
puoduko, prisėlina koks pažįs
tamas: „Kaip jūs leidžiat tam 
Šoliūnui nesąmones rašyt?" 
Jam nebaigus išlieti pykčio, 
prisideda kaimynas: „Kam čia 
svarbu kas iškepė paršiuką Jo
naičių 27-tom metinėm!" Net ir 
artimas draugas neduoda ra
mybės, nors nenorėdamas už
gauti, kiek švelniau prasita
ria: , Ar negalėtumėt paieškoti 
mažiau konservatyvių poli
tinių įvykių komentatorių?" 
Neužtenka to—mano gerbia
mas buvęs gramatikos moky
tojas labai nuliūdęs apkaltina, 
kad praleidžiu visokius bar
barizmus, hibridus, o apie sky
rybą—ką jau bekalbėt! Nėr čia 
ko. Aš joks atpirkimo ožys — 
eisiu į restoraną kavos gert. 

Deja, nutariau nueiti į lie
tuvišką restoraną, nes juk rei
kia paremt (be to — pigiau). At
pažįsta mane savininkė: 
„Neaukosiu nė cento J3rau-
gui', kol Apmik mus' skyriuje 
dėkosit už kiekvieną skatiką". 
Man net nepažįstama padavė
ja pradeda aiškinti, kad nėra 
įdomių straipsnių. Nu po 
šimts, tegul ima ir parašo; ta
da bus! Iš susijaudinimo net 
negalėjau cepelinų baigt. 

Grįžus namo, sėdžiu ir gal
voju, kaip čia yra, kad „Drau
ge" vis kas nors pagiria, palin
ki gero vėjo, pasidžiaugia, kad 

LAIŠKŲ 
jaunimas aukojasi. Vos tik iš
einu pro duris - visi puola. Pri
ėjau išvados, kad visi tie bur-
č y t o j a i t i k r i a u s i a n e t 
neprenumeruoja ,J)raugo" ir 
neremia spaudos. Jei mylėtų ir 
remtų savo spaudą, sutiktų su 
tuo aukotoju, kuriam „be 
.Draugo' būtų neįmanoma gy
vent". 

Apsiraminau ir nutariau sa
vo pergyventos dienos atsi
minimais pasidalinti su 
, JOraugo" skaitytojais. Juk rei
kia atskleist, kokių vienybės 
griovėjų yra mūsų tarpe. 

Įsivaizduokit, kas būtų, jei 
kiekvienas pradėtų rašinėt, 
kas jam nepatinka ar ką būtų 
galima geriau padaryt. Mums 
daug geriau, kai laiškus rašo 
tik tie, kurie patenkinti. Juk 
mes iš pasiaukojimo dirbam. 
Tiesa, gal koks fabriko dar
bininkas ir mažiau uždirba, 
bet tai jo bėda. Mes nuėję į Jau
nimo centro kavinę nė ačiū ne
gaunam. O vakarais dar rei
kia sukt galvą kokia tema 
vedamąjį rašyt... 

Ne mūsų kaltė, kad jauni
mas spaudos neskaito. Nutau
tėjo ir gana. Prisiskaitę viso
kios amerikietiškos spaudos, 
mano, kad ir mūsų kukliomis 
sąlygomis galima ką nore pa
našaus bandyt padaryti. 

Kas gi būtų, jei kiekvienas 
mūsų prenumeratorius para
šytų savo nuomonę apie kokį 
straipsni ir dar savo pagei
davimus pridėtų? Redakcija tu
rėtų posėdžiaut, svarstyt, kaip 
čia ką keisti, kokių naujų sky
rių įvesti, ką išmesti. Jau ir 
taip užpildom iki prisigrūdimo 
kiekvieną „Draugo" puslapį. 

Visiškai nesuprantu ameri
kietiškų leidinių papročio pra
vesti apklausinėjimus arba 
skatinti laiškų rašymą. Tie
siog prašosi bėdos. Turiu pri
sipažint, kad aš tuos laiškų 
skyrius dažniausiai pirma per
skaitau, bet tai ne mūsų sąly
gom. Mūsų tiek mažai... reikia 
viens kitą paremt. 

Artėjančių švenčių bei šio 
lietuviškosios spaudos mėne
sio proga noriu padėkot vi
siems „Draugo" skaitytojams, 
kad mūsų per daug nepuolate 
(gaila, būna išimčių), nesiun-
tinėjat visokių siūlymų. Savo 
gausiomis aukomis mums 
parodote, kad esate visiškai 
patenkinti mūsų darbu. Ei
sime ir toliau šiuo tiesiu keliu. 

Emilija Sakadolskienė 

MADRIDO KONFERENCIJOS ATGARSIAI 
Sov ie ta i nori ir čia apgauti Vakarus 

ADORACIJA SV. 
PETRO BAŽNYČIOJE 

Lapkričio 24 d. JAV kong
reso saugumo ir bendradar
biavimo Europoje komisija pa
ske lbė nau j ą s a n t r a u k ą 
besitęsiančios Madrido kon
ferencijos trečiosios fazės. Iki 
šiol nepavyko padaryti pa
žangos klausimais, kurie ski
ria Rytus ir Vakarus. Nuomo
nės ypatingai skiriasi, kiek tai 
liečia teritorijos plotą, ku
riame turėtų būti taikomos 
priemonės pasitikėjimui ir 
saugumui sudaryti. Sovietai 
pasiūlė iš savo pusės, kad šios 
priemonės būtų taikomos iki 
Uralo, jeigu Vakarai sutiktų 
su „atitinkančiomis" priemo
nėmis. Sovietai insistuoja, kad 
teritorinės apimties klau
simas būtų sp rendž i amas 
būsimoje konferencijoje, tuo 
tarpu Vakarai laikosi nuomo
nės, kad šis klausimas turi bū
ti išspręstas Madride, nes, šio 
klausimo neišsprendus dabar, 
būsimoji konferencija būtų tik 
forumas Maskvos taikos ofen
zyvai. 

Sovietų atstovai ir toliau 
atsisako svarstyti Vakarų 
pasiūlymus, liečiančius eks
pertų pasitarimus dėl žmo
gaus teisių ir šeimų susijun
gimo, o taip pat dėl vietos ir 
laiko sekančios Madrido tipo 
konferencijos, kol bus išspręs
ti pagrindiniai saugumo klau
simai. 

P rez iden tų m i n t y s 

Užsitęsusi Madrido kon
ferencija rado atgarsio vado
vaujančių valstybių pareiški
muose. JAV prezidentas savo 
kalboje lapkričio 18 d. apie 
ginklų kontrolę pare iškė: 
,^Dabartiniuose Madrido posė
džiuose saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje kon
ferencijos mes t ies iame 
pamatus Vakarų pasiūlytos 
nusiginklavimo Europoje kon
ferencijos. Ši konferenci ja 
svarstytų priemones, kaip su
daryti pastovumą ir saugumą 
Europoje. Susitarimas dėl šios 
konferencijos yra pasiekia
mas. Aš kviečiu Sovietų 
Sąjungą jungtis su mumis ir 
daugeliu kitų valstybių, ku
rios yra pasiruošusios imtis 
šio reikalo". 

Prezidentas taip pat nurodė 
į ryšį tarp taikos ir saugumo 
Europoje, pabrėždamas, kad 
šie žodžiai „mažai reiškia in
dividui, kurio valstybė yra atė
musi jam žmogaus teises ir 
orumą". Prezidentas taip pat 
pabrėžė, kad ten, „kur yra 
priespauda, mes turime siekti 
taikos ir saugumo tiek indi
vidams, tiek ir valstybėms. 

DR. DOMAS KRIVICKAS 
Mes turime pripažinti, kad pa
žanga, siekiant laisvės, yra 
reikalingas papildinys ka
riniam saugumui Ši pagrin
dinė tiesa niekur nebuvo taip 
drąsiai ir aiškiai išreikšta kaip 
Helsinkio susitarimuose 1975 
m. Šie susitarimai iki šiol nė
ra paversti gyvenimo rea
lybe". 

Sovietų prezidentas Brež
nevas taip pat pasisakė dėl 
Madrido konferencijos disku
sijų savo atsakymuose vokie
čių žurnalo „Der Spiegei" ko
r e s p o n d e n t u i prieš j a m 
atsilankant Bonnoje: „Stip
rinimas pasitikėjimo tarpe 
valstybių, ypač karinėje srity
je, atitinka gyvybinius intere
sus Europos tautų, visų daly
vių Europos konferencijoje, 
įskaitant JAV ir Kanadą. 

„Mes Sovietų Sąjungojeno-
rėtume tikėti, kad šalutiniai ir 
propagandos samprotavimai, 
kuriais vadovaujasi kai ku
rios delegacijos Madrido kon-
fe renc i jo je , neuž temdys 
pagrindinių bendradarbia
vimo reikalavimų ir kad bus 
galima pasiekti susitarimo su
šaukimui Europos konferen
cijos, liečiančios pasitikėjimą 
didinančias priemones, sau
gumą ir nusiginklavimą Eu
ropoje. Negali būti pasitikėji
mo be tarpusa .iškumo ir 
lygybės. Tarptautinis sau
gumas yra paremtas lygiu 
saugumu susitariančiųjų ša
lių. 

„Sutikdami išplėsti pasi
tikėjimą stiprinančias prie
mones visai Sovietų Sąjungos 
europinei daliai, natūraliai lau
kiame atitinkamų žingsnių iš 
Vakarų. Kariniai NATO pasi
ruošimai Europos zonoje da
bar prasideda nuo Europos 
kontinentinio pakraščio. Tai 
visi žino. Salų teritorijos, gre
timos Europai, atitinkamos jū
ros ir okeanų sritys ir jų oro 
erdvė, todėl, turi būti įtraukti. 
Čia yra esmė". 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidtas savo kal
boje, pasakytoje Bonnoje pre
zidentui Brežnevui pagerbti, 
taip pat palietė Madrido kon
ferenciją: .Pasitikėjimas gali 
būti žymiai paskatintas sėk
mingu užbaigimu Madrido 
saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje konferencijos 
posėdžių, nustatant aiškų 
mandatą Europos nusigink
lavimo konferencijai, įskai
tant pasitikėjimą stiprinan
čias priemones visai Europai". 

Nežiūrint šių optimistinių 
pareiškimų, aukščiau minėti 
klausimai lieka neišspręsti. 

Nuo šių problemų išspren
dimo žymia dalimi priklausys 
Rytų ir Vakarų tolimesnis 
santykiavimas: ar jis pasuks į 
ginklavimosi varžybas, ar bus 
prieita susitarimo, patik
rinančio susitariančių šalių 
saugumą ir evantualinį bend
radarbiavimą. 

Kampelmano 
a tsakymas 

J A V A m b a s a d o r i u s 
Kampelmanas atsako į sovie
tų neparemtus teigimus dėl ta
riamo žmogaus teisių piktam 
naudojimo, ypač kiek tai lie
čia Atlantos miesto žudynes, 
plačiai paplitusius nusikal
timus, antisemitizmą ir ne
darbą. Savo atsakymui Kam
pelmanas pateikė įrodymus, 
kad sovietų pasiekimai šiose 
srityse yra apgailėtini. Paste
bėjęs, kad sovietų delegatas 
kvestionavo gerą valią Vaka
rų žmogaus teisių pareiškimų 
ir nurodė į visą eilę trūkumų, 
pareiškė, kad jis mielai pasi
keis nuomonėmis šiais klau
simais. Pareiškęs, kad mes ne
slepiame trūkumų ir kad 
niekam JAV nėra uždrausta 
kelti šias problemas ir negero
ves, pabrėžė, kad mes savo 
baudžiamajame statute ne
turime nusikaltimo, vadi
namo šmeižtu Jungtinių Vals
tybių. Mes įsitikinę, tęsė jis 
toliau, kad laisvų diskusijų ke
liu mes geriau pasieksime šių 
problemų išsprendimo. Mūsų 
krašte yra visa eilė privačių 
organizacijų ir asmenų, kurie 
seka mūsų veiksmus, skatina 
ir drąsina Helsinkio Baigia
mojo akto vykdymą. Mes 
nieko prieš neturime prieš kri

tiką ir nelaikome tai kišimusi 
į vidaus reikalus. Kiekviena 
delegacija gali gauti JAV sau
gumo ir bendradarbiavimo 
Europoje komisijos raportus, 
liečiančius žmogaus teisių 
vykdymą. 

Anot Kampelmano: „Hel
sinkio procesas įgija didesnės 
reikšmės, kai Sovietų Sąjunga 
jausis galinti išdalinti mums 
būsimoje konferencijoj rapor
tus atskirų asmenų, o taip pat 
privatinių ir viešų organizaci
jų veikiančių jų visuomenėje, 
detaliai aprašant sovietų vyk
dymą ir atitinkamą kritiką". 

Kiek tai liečia juodųjų trak
tavimą, ambasadorius paste
bėjo, kad JAV pasiekta žymių 
pasikeitimų rasiniame santy
kiavime: „Tai buvo daugiau
sia pasisekęs ir kūrybinis pro
cesas socialinio pasikeitimo, 
kuris įvyko bet kur šioje sri-
tyje". 

Pripažindamas, kad yra spo
radinių antisemitizmo pasi
reiškimų, JAV ambasadorius 
nurodė į skirtumus tarpe indi
vidualinių aktų ir akcijos, ku
ri yra vyriausybės tylimai pri
tarta ar skatinama. 

Pažymėjęs, kad dabartinis 
bedarbių procentas yra per 
didelis JAV, Kampelmanas 
nurodė į „viešąją pagalbą su
mažinimui ekonominio povei
kio nedarbui", toliau pana-
grinėdamas šią problemą 
Sovietų Sąjungoje: „Sovietų 
Sąjunga paprastai teigia, kad 
nėra nedarbo jų visuomenėje. 
Iš tiesų, kadangi visi darbai 
šiame krašte yra valstybės 
kontroliuojami, tai nieko nėra 
nepaprasto, kad šioje visuo
menėje yra baudžiami tie, ku
rie yra nemalonėje valstybės, 
kuri atsisako duoti jiems dar
bą, ir viso to ironija, kad jeigu 
jie tik yra be darbo, jie lai
komi kaltais .parazitizmu'. 

„Mes nežinome, ką reiškia 
parazitizmas. Tačiau mes 
žinome, kad, jeigu individas 
neturi teisės susilaikyti nuo 
darbo, tai jo darbas yra pri
verčiamas darbas. Tai ką mes 
žinome yra tai, kad 1980 m. 
gegužės m. Tarptautinė darbo 
organizacija rado, kad para-

Partizano Daumanto At-kų kuopos jaunučiai ir jauniai atlie
ka programą kuopos kūčiose gruodžio 6 d. Ateitininkų na
muose. Kairėje — eglutė, papuošta vaikų darytais papuo
šalais. VT 

Nuotr. A. Liaugaudo 

zitizmo įstatymas Sovietų 
Sąjungoje yra priverčiamas 
darbas ir jį pasmerkė kaip lau
žymą gyvybinės tarptautinės 
sutarties tuo reikalu. Dar dau
giau, yra jaudinantis dalykas 
girdėti pasigyrimą, kad ten nė
ra nedarbo, kai mums žino
ma, kad priverčiamas darbas 
yra esminė dalis šios visuo
menės ekonominės struktū
ros. 

„Yra pagrindo manyti, kad 
ten yra daugiau kaip 1,700,000 
žmonių, kalinamų priver
čiamojo darbo stovyklose pla
čioje sovietų sistemoje. Dar ki-
t a s 1,000,000 ž m o n i ų 
gyvenančių namuose dirba 
valdžios nustatytus pataisos 
darbus. Daugiau kaip 1,400,-
000 sovietų piliečių, sąlyginiai 
atleisti nuo darbo ir stovyklų 
bausmių, verčiami dirbti pri
verčiamus darbus už žemą 
atlyginimą, dažnai tolimose ir 
pavojingose statybose, kasyk
lose ir kituose industrijos pro
jektuose..." 

Atsakydamas į kritiką dėl 
lėktuvų kontrolierių, amba
sadorius „laiko, kad yra iro
nija, kad šis incidentas kelia-
m a s a t s t o v o t o k i o s 
visuomenės, kuri visus strei
kus laiko neteisėtais, streikus 
darbininkų bet kokioje in
dustrijoje", nurodė, kad Vaka
rų visuomenėje yra laisvas 
darbo judėjimas. 

Ir toliau jis pridūrė: „Sovie 
tų piliečių pastangos sukurti 
laisvas darbo unijas baigėsi jų 
įkalinimu ar pasiuntimu į psi
chiatrines ligonines. Kai 1978 
m. buvo sudaryta Laisvų uni
jų draugija, aštuoni jos stei
gėjai 80vietų pareigūnų buvo 
pasiųsti į psichiatrines globos 
įstaigas. Kai 1978 m. buvo 
suorganizuota laisva tarpro-
fesinė sąjunga (SMOT) tai da
lis jos vadovų buvo pasodinti į 
kalėjimus ar priverčiamai pa
talpinti į psichiatrines ligoni-
nes . 

Kūčių naktį daromi įvairūs 
spėjimai apie gyvenimą ir mir
tį, apie vedybas ir kita. Jaunos 
merginos stengiasi sužinoti 
savo būsimojo vyro vardą, net 
pamatyti jį sapne, vandenyje 
ar veidrodyje. Kitos dar adven
to pradžioje nusilaužia vyš
nios šakelę, Įstato į butelį su 
vandeniu ir padeda kur nors 
rūsyje ar šiaip tamsioje vieto
je. Šakelė ten turi išbūti nepa
žiūrėta visą advento laiką. Tik 
po Kūčių vakarienės ją tegali
ma py sūrėti . Jei šakelę randa 
pražydusią, tai reiškia, kad 
mergina ištekės. Jei žiedai 
šakelės viršūnėje, vestuvės bus 
greitai, o jei prie pat butelio 
kaklo, tai tik metų gale. 

D. Velička 

• 

• 

-

Popiežius Jonas Paulius II 
Šv. Petro bazilikoje, kur buvo 
nukankintas ir palaidotas 
pirmasis Bažnyčios popiežius 
apaštalas šv. Petras, pradėjo 
Švenčiausiojo Sakramento 
adoraciją. Viso pasaulio 
maldininkai, kurie lankys šią 
didžiausią krikščioniškojo 
pasau l io šventovę, č ia 
Švenčiausiojo Sakramento 
koplyčioje galės susitelkti 
eucharistinėje adoracijoje. 
Išstatyto Švenčiausiojo Sakra
mento adoracija prasidės kiek
vieną dieną 8 vai. ryte ir baig
sis 5 va landą v a k a r e . 
Švenčiausiojo Sakramento 
adoracija yra pradedama 
paties Švento Tėvo pageida
vimu ir iniciatyva. Adoraciją 
pradėjo Jonas Paulius II gruo
džio 2 d. ankstį ryte, auko
damas šv. Mišias, dalyvaujant 
apie tūkstančiui maldininkų iš 
įvairių pasaulio kraštų. 
„Viešpatie, pasilik su mumis!" 
T a i p meldėsi popiežius 
m o n s t r a c i j o j e i š s t a t ę s 
konsekruotą ostiją. „Pasilik su 
mumis po eucharistiniais pavi
dalais, priimk mūsų kasdie
ninę adoraciją, kuri tęsis kiek
vieną dieną šioje bazilikoje... 
Pasilik su mumis, kad kiek
vienas galėtų pajusti, kad čia 
tavo namai, kad čia ,tavo 

padangtė tarp žmonių', kad 
visi, kurie lankys šią baziliką, 
galėtų tavo širdyje atrasti 
gyvenimo ir šventumo versmę. 
Eucharistija sakramentiniu 
būdu mum liudija Tavo pirmąjį 
atėjimą, kuriuo išsipildė 
pranašų žodžiai ir lūkesčiai. 
Tu, Viešpatie, mums palikai 
savo Kūną ir savo Kraują 
duonos ir vyno pavidale, kad jie 
liudytų pasaulio atpirkimą, 
kad jų dėka Tavo Prisikėlimo 
paslaptis pasiektų visus 
žmones, kaip gyvenimo 
išganymo sakramentas". 

ir 

Seniau prie Kūčių stalo, kur 
sėdėdavo mirusis šeimos 
narys, pastatydavo kėdę, o ant 
stalo padėdavo jam maisto ir 
palikdavo per naktį. Kitur 
dėdavo po stalu duoną ir drus
ką mirusių vėlėms paval
gydinti. 

D. Velička 

Kalėdų vardas pas mus yra 
atėjęs per gudus iš lotynų 
kalbos calendae, kas reiškia 
elgetauti (kalėdoti). 

D. Velička 
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„Perkūnas trenkė į tamstos namą. Peklos vartai 

išsižioję laukia nelaimingos aukos ir netrukus ją 
praris, palikę ant šitos žemės piktą atmintį ir prakei
kimą. Tamsta stovi ant krašto prapulties. Jei ne 
šiandie, tai ryt, ne ryt, tai poryt, už savaitės, už 
mėnesio, metų — vis mes rasim progą! Niekas 
neišgelbės Tamstos: nė naujos langinyčios, nė sar
gai, nė Žandarai — be reikalo tamstai ir pinigus ant 
to mėtyt . 

„Mes dar lauksim 3 mėnesius: pasinaudok Tams
ta iš to, gailėkis už kaltes, pataisyk nedorą gyve
nimą. Pranešk ir savo draugams, mokytojams — 
šnipukams Staiskiui, Emeljenovui, Vašejevskiui, 
Razumeičikui ir kitiems, kad ir jų ta pati nelaimė 
laukia, kad .Dievas teisingas: už gerus darbus geru 
užmoka, už piktus — baudžia' ". 

„Nutarė ir pasirašė .Išpildomasis komitetas'. 
„P.S. Gimnazijos mokytojai turi būti vyresniais 

mokinių draugais, o ne .inspektoriais', šnipukais, 
slaptais policijantais". 

Liškevičius . Tingus, geros širdies, senas 
viengungis rusas prastas mokytojas, sergąs reuma
tizmu, žiemą ir vasarą avįs veltiniais ir kaliošais. Jis 
lyg tyčia atkeltas nuraminti mokinių įsikarščiavimo 
prieš gimn. vadovybę. Atrodė, jam nerūpėjo lietu-

se ant akmenų krūvos. „Ne ant akmenų krūvos , — 
atrėžia inspektorius, — bet kunigas davė ir... kari
ninkas". — Mat, viena „pašalinė" knyga buvo Pisa-
revo raštų tomas su III-jo Dono pėstininkų pulko 
bibliotekos antspaudu. „O į kunigus ir karininkus ar 
žinai kas eina? — šaukia inspektorius, — Eina 

viškoji spauda ir mokinių jos skaitymas. Jis savo 
valia nelankydavęs mokinių jų butuose, jeigu nebū
davo kai kieno aiškiai įskųsta. Jam esant inspek
toriumi, mokiniai taip įsidrąsinę, kad lietuviškas 
knygas laikydavo kartu su vadovėliais. Nepatogu 
būdavę šiuo atveju rodytis stipresniais nė klasių 
auklėtojų pagelbininkam8. Čia papasakojame vieną mokiniai toliau, kai keturias klases nepajėgią baig-
atsitikimą, užrašytą M. Krikščiūno atsiminimuose. 

Atlydėtas klasės auklėtojų pagelbininko 
Važiejevskio į butą vieno įtariamo mokinio (Pridot-
ko VII), jam nesant namie, ten šį tą randa, kas 
parodo ryšį su netoliese kito mokinio butu. Vos 
pravėręs antrojo mokinio buto duris, inspektorius 
pradėjo šaukti ten gyvenantį mokinį pavarde (Krikš
čiūną), reikalaudamas atiduoti pašalines knygas. 
Mokinys apsimetęs nesuprantąs, kokių knygų jis 
reikalauja, parodė knygelę apie chemiją, ne vado
vėlį. Inspektorius tuo gaviniu nepasitenkina: jis turi 
padarydinti ir kratą. Paliepia Vožiejevskiui peržiū
rėti knygų lentyną. Joje tarp vadovėlių yra lietuviš
kos literatūros. Viena kita knygelė atsiranda inspek
toriaus rankose (Amerika pirtyje...). Inspektorius 
staiga sustabdo ieškotoją ir klausia mokinį tokiu 
stipriu balsu, lyg įsakydamas neprisipažinti: ar ir 
anos kitos, aiškiai matomos lietuviškos knygos jo. 
Mokinys, supratęs inspektoriaus norą, atsakęs ne jo, 
bet jo brolio. „Tai jų nereikia liesti", — ištaria 
inspektorius. Vožiejevskis nustebęs atitraukia nuo 
knygų rankas, ir abudu išeina. 

Atlankyti mokiniai, bijodami pavojingų pasėkų, 
nusiunčia nebuvusį per kratą namie mokinį Pridot-
ką (labai geras mokinys) atsiprašyti. 

Neleidęs atėjusiam atsiprasytojui nė žodžio 
ištarti, inspektorius jį išrėkęs, išbaręs: ..Važiuokite į 
Tilžę, važiuokite į Tilžę!"... Pagaliau atvėsęs ir, rody
damas paimtas iš mokinio knygeles, paklausė, iš kur 
tos knygelės gautos. Atsakymas — rastos Degučiuo-

ti. Tai kur jiems dėtis?" 
Aprėkęs kunigus ir kariuomenės vyresniuosius, 

įtaręs, kad mokiniai turi ryšių net su kariuomene, 
atėjusį išvarė, įsakydamas tylėti, kad niekas neži
notų. Į mokinio priminimą, kad žino Vožiejevskis, 
inspektorius riktelėjęs, jog čia jo reikalas. Tuo visa 
baigėsi. Vyresnieji mokiniai suprato inspektorių 
gelbėjusi ne tik mokinius, bet ir patį save. 

Liškevičius nėjęs, nepajėgęs ar nenorėjęs eiti 
reikiamai pareigų, atleidžiamas. 

Sokolovas . Rusas, jaunokas, geras mokytojas. 
Su mokiniais gražiai elgęsis, prisidedąs per pertrau
kas prie jų žaidimų kieme čiuožykloje ir kitur, kur 
įmanoma. Jis su dir. Volkovskiu plukdės gimnaziją 
per 1905 m. mokinių maištus, likęs joje po sukilimo. 
Jo laikysena tuo siūbuojančiu metu ir vėliau rodė, 
kad jis suprantąs gyvenamą laikotarpį ir to laiko 
lietu viskam krašte rusiškos gimnazijos mokinį, ypač 
lietuvį. Todėl geruoju pataręs mokiniams nesikarš-
čiuoti, o laukti įvykių plėtojimosi. Jis rodėsi supran
tąs, jog mokinių sukilimas yra bendrų imperijos 
sukrėtimų ir iš to laisvės šūkio drąsesnio prasiverži
mo išdava. Už tai mokinių sukilimo nesmerkęs, net 
pataręs būti vieningiems, sugėdinęs VII kl. mokinį 
(Ratutį). radęs jį klasėje vieną, vykstant salėje mitin
gui. Jo žodžiais — , jeigu visi mokiniai mitinge, tai ir 
jūs turite ten būti". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 21 d. i Mieli lietuviai! 
Visata ir mūsų pasaulis yra di

dingas, gražus, bet kartu ir aud
ringas. Dievo sukurtas žmogus ir 
įrėmintas į tautų sąvoką yra nuo
latiniam judėjime, progrese, bet 
kartu ir dekadencijoj. MŪSŲ tau
tos istorijoje buvo gražių ir iški
lių gyvenimo laikotarpių, bet taip 
pat turėjo liūdnų ir sunkių. Sun
kieji ir liūdnieji mūsų tautos lai
kotarpiai mums dažniausiai sve
timųjų primesti. Vienas iš sun
kiausių mums primestų stagnaci
jos, moralinės atžangos ir deka-
dencijos laiikotarpių yra šis 
rusų imperializmo ir ate
istinio komunizmo vergijos laiko
tarpis. Mūsų tauta visais sunkiais 
laikais turėjo ir turi šviesių, kil
nių ir šventų asmenybių, kurių 
dėka ir savo tautos sąmoningu 

Kultūros pirmininkė Ingrida Bublienė tarp Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
rengimo pirmininko Juozo Rinmkevičiaus ir LB krašto valdybos pirmininko 
Vytauto Kutkaus. N'uotr. P. Maletos 

so pasiruošimo klausimais orga- • j i m u s dalyvauti ir P. L. K. bend 
nizacijos savo nariams ir padali- j rį,-os SUVažiavime. 
niams duos smulkesnius nurody 

P. L. K. bendrijos valdyba, pri
mindama tuos svarbius uždavinius. 

Pasaulio lietuvių katalikų ben 
drija tuo metu numato sušaukti n i u s i r problemas, linki linksmų, 
savo suvažiavimą. Todėl pašau-j nuotaikingų Kristaus gimimą pri-
lio lietuviai katalikai prašomi taip i menančių švenčių ir laimingų 

mu, f T" ••• II i ' i i l i y i i i i i Į — • * * * laA kongrese dalyvau- I 1982-rųjų metų. 

APSIMAINYTI KENOSHOS IR ROCKFORDO ŽIEDAI 
Spalio 10 d. Rockfordo lietu

vių šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioje jungtuvėmis su
sikeitė vedybų žiedus Stasys Mi
lašius ir Giedrė Špokaitė. Juos 
pačius galima vadinti gražiais 
abiejų vietovių lietuviškais žie
dais. Stasys, iš Kenoshos, dir
bantis American Motors ben-

visus tuos sunkumus nugalėdavo 
ar juos sušvelnindavo. Tų kilnių 
ir šventų asmenybių buvo visais 
laikais, jų yra ir dabar tėvynė-1 
je, Sibiro taigose, koncentracijų 
stovyklose ir kalėjimuose. 

Vienas iš tokių istorinių ir šven- | 
tų mūsų tautos asmenybių buvo Į 
Šv. Kazimieras. Lietuviai emigran- j 
tai išsiblaškę po visą pasaulį r|ž- j 
tąsi 1984 m. minėti Šv. Kazimiero | 
500 metų mirties sukaktį. Minėj-1 
darni tą sukaktį savo raštais, 
straipsniais ir paskaitomis stenki
mės iškelti ir jo nuveiktus dar- j 
bus, jo šventą gyvenimą ir jo, 

į reikšmę mūsų tautai. Jis mūsų I 
sio brolis Jonas iš Washingto- • t a u t a i y r a s v a r b u s n e t i k s a v 0 

no, D. C. asistavo kaip vyriau-1 š v e n t u umilimm bet ir kaip ga-
sias pabrolys su vyriausiąja j b u s v a l s t ybininkas, ekonomistas, 
pamerge čikagiete Stefa Gruo- j k u r i s s u t v a r k ė Lietuvos Didžiosios 
dyte - Prialgauskiene. jaunosios Į Kunigaikštijos finansus ir ekono-
drauge iš mokyklos dienų Rock- m i n į gyvenimą. Jo darbuose, 
i 0™ e - Į šventame gyvenime mes galime 

Vestuvių vaišės buvo suruoš-

jantieji turėtų atitinkamus įgalio-1 P. L. K. bendrijos valdyba 

^ • ^ 

W 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki 

PACIJENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
1405 So. 49th Court, Cicero, Illinois 

Telef. — OLympic 2-4276 
y,-

<F 

tos lietuvių namuose. Svečiams 
drovėje, yra ilgametis tenykš- į abiejų jaunavedžių ikitolinį gy-
tės "Bijūno" tautinių šokių gru- j venimą iškalbingai nupiešė Ka-
pės vadovas. Jo vadovaujama, Į zys Rutkauskas, skelbęs tostus 
dabar ten veikia dar antra šių \ ir pristatęs sveikintojus. Dvi 
šokių grupė "Klumpė". Pažy
mėtina, kad jis kilęs iš gausios. 
9 vaikų šeimos; motina yra 
Australijoje kunigaujančio Sta
nislovo Gaidelio, SJ, ir Omahoje 
gyvenančio liaudies menininko 
Vitalio Gaidelio sesuo. Giedrė, 
iš Rockfordo, pirkimo agentė 
lėktuvų gamybos bendrovėje. 
plačiai žinoma kaip talentinga. 

savaites medaus mėnesio naujai 
susituokusieji praleido Jamai-
coje, k u r jų laukė kelios my
linčių artimųjų parūpintos mie
les staigmenos, ilgai liksian
čios atmintyje. A. T. 

Ką tu, išeidamas is tėviškės 
:r pakluonių išsinešei, 

visus vietes lietuvius sklandžiai kai žemę rykštė palietė skaudi — 
jungianti visuomenininke. Sun- , senolių kraują — vardą — laisvės 
ku būtų rasti tenykščių mūsiš- . žiburį širdy,— 
kių posėdį ar renginį be jos tai- • kaip amžiną paminklą visą šią 
kos. Redaguoja lietuvių žinias , kelionę, 
parapijos biuletenyje. t kaip didį turtą nešk širdy. 

Nestebėtina, kad svečių į jung- ; B. Brazdžionis k Ų kongresą, kuris įvyktų Jungti-
tuvių iškilmes susirinko taip J nėse Amerikos Valstybėse 1984 m., 
gausiai, jog bažnyčioje ne vi- j jei ieškai draugų be trūkumų, L y . m i n i n t § v . Kazimiero 500 me-
saems beužteko vietos. Dalis Į tai rizikuoji likti be draugų. I tų sukaktį. Tos sukakties minėji-
buvo atvykę iš jaunojo apylm- L Tolstojus mo, parapijų išlaikymo ir kongre-

miestų: Kenoshos, Racine, | 

rasti sau paskatinimo. Maldose 
prašydami jo užtarimo galėsime 
gauti sau ir mūsų tautai reikalin
gu Dievo malonių. 

Minint tą reikšmingą sukakti 
tenka atkreipti dėmesį j mūsų lie-

| tuviškų parapijų išlaikymą. Jos 
lyra labai svarbios mūsų lietuviš-
| kūmo ir religingumo išlaikymui. 
; ToHėl JAV Lietuvių kunigų vie-
į nybė, JAV Lietuvių Bendruome-
I nė, JAV Lietuvių R. katalikų fe
deracija ir Pasaulio lietuvių kata-

į likų bendrija yra atkreipusios į 
: tai ypatingą dėmesį. Visos tos or
ganizacijos per ateinančių 2 — 

i 3 metų savo veiklą stengsis žymė-
: ti Šv. Kazimiero mirties sukaktį 
' minėjimais ir veikla už lietuviš-
! kų parapijų išlaikymą. Visas tas 
: darbas numatomas vainikuoti su-
| ruošiant pasaulio lietuvių katali-

L I N K S M Ų K A L I D Ų Š V E N Č I Ų ! 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ Linki 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBE 

: ^ 

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. 
IL 60458—TeL (312) 458-0638. 

Kean Ave., Justice, 

<f 
kės 
Milwaukee ir VVaukegano. Pine I 
altoriaus vestuvių asistą su pa- •-
mergėmis sudarė 7 pabroliai, iš 
jų du Vietnamo karo veteranai, i 
Kadangi Giedrė dar maža nete-
ko tėvo, sužiedotiniui buvo a t - ! 
vesta savo brolio Romo. Sta-

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

THE F 0 R T Y YEARS 
OF D A R K N ESS 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus 

J anglų kalbą išvertė 
Juozas Buievioius 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St.. 

Chicago. 111. 64162<» 

imillllllllHIIIIIIIIHIHIilllllllilili!!llllli;i 

PLATTNKTTE "DRAUGĄ" 

tir ^ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkiu savo pacientams, draugams 

ir pažįstamiems. 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
3925 West 59th Street 

Chicago, III. 60629, Tel. RE 5-1811 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

M A R G I N 1 A l 
25 M W. 69th Street, Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 8-4585 
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I ARCHER FISH MARKET I 
Ž A r O O f l 

v, 

A MERKY CHRISTMAS AND A HAPPY NET? YEAR TO OUR 
MANY FRIENDS AND PATRONS. 

RICHARDS BARBER SHOP 
4410 W. 63rd St., Chicago 29, III., Tel. 767 - 4658 

R. t. RAŽAS, Prop. 

* 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632, tel. 927-59S0 

•IIIIIIIIlHIUIIIIIIIIIIMIIIIIIUIIUIinilllllill 

M. A. Š I M K U S 
INCOMJi ^AX SERVICE 

NOTARY PCBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PIUETTBfiS PRAŠYMAI ir 

•citokie blankai. 
• :iiimrrTnnrrrnimui!iiuiiu;:miiiniiii! 

R E A L E S T * T E 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS P ARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllllllllllllllllllllllilUlllUlUUIlIlIlIlIlIi 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmimiiiimiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos . Radijai, 

Stereo ir Cro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
i imuiimiiHiiHiiiiiHiiiiiiiiiinimiiiimu 

P L U M B I N G 
l.iCvrised. Ronded, Insiired 

\r,u\ <\n:\mi :r ;v:i:n>ymai. Virtu
vės ir vonios faffern'fi Keramikos ir 
k;. yuie ies . (ii.i.-?- blocks. Sinkos 
viif.vif'ijn ištaiorrti e!,-Krra I :i>!tor>a 
'<) sal ;•• iMlh.i'i ioniviškai. p.nirk'if 
::ivi> rrcvanfe ir lelffoną 

SERAFINAS _ B3« -*90» 
- . . I I I K I - • M f l l l l l « t U l l t t l l i i U U A < U l t X l i l t i » V 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S pefkrausto baldus ir 
kitus da iktus . Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda. 
Prmaatme MASTE R CHARGE ir VISA 

Telef . — WA 5-806S 

iMIIItlIMUitlIMIIIIIIMilIMHIIIIIIIIIIIilIMII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiimiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už ipdrnudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208-2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

^Ulltlllllllllftllllllllllllllllllllllltlllltllllll^ 

D E M E T R I 
WHOLESALE 

C O V E O S 
JEVVELERS 

Buy and Sell Old Goki. .Iewel.-y, 
Dlamonds. sterllng Stlvi-r. Antiqties 
And Coins. < hpok With I s IASI. 

5 S. Wabash — Tel. 346-9484 

STATE PAWNERS & JEWFLERS 
Top Dollars — Paid in Cash 

On The Spot 
LARRY COHEN — Prop. 

4M S. State St. Tel. 922-1123 

PILNAS PASIRLNKIMAS ŠVIEŽIOS ŽUVIES, 
VEŽELIŲ IR KITKO JŪSŲ STALUI. 

LYDEKA — KARPIS — UNGURYS 
"SHRIMPS" — JŪRŲ VĖŽEI J A I 
SILKES IR DAUG KITKO. . . 

PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ GRYBŲ 

ARCHER FISH MARKET 
4160 South Archer Avenue 

T e l . — 5 2 3 - 3 4 2 9 

6 kambarių "octagon front bungakm" 
apyl. 63-čios ir Lawndale. Dideli kamb. 
1 miegamas viršuj. Gazu apšild. įreng
tas rūsys. Skambint po 4:30 vai. po
piet — tel. 284-2909. 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd S t — Tel. 436-7878 

niniiirrTmTTTirnnir iiii«t!i«itifiii!iimmi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIUIIIIIUIIIIIIllilUlIlMI 

IŠNUOMOJAMA POB KEN1 

IŠNUOMOJAMA 4 KAMBARIŲ 
butas Marąuette Parke. 
Skambint — 422-7554 

D Ė M E S I O 

- ^ ~ _ ^ ^^_^->_^_. r-Kr-KJrTmr* jrnur^J-J •m^-ss . T T J T , 

r LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ | 
S NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINA- S 

| | | ME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS IR S 
1 i LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS. § 
s j —- mm. 

I \ PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC. E 
| r H76 Broadway. New York, N, Y. E 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

W 
Apsilankykite j "Draugo" ad

ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
.riminėmR ar draugam* 

Dienraščio "Draugo" \dmi-
nistracijoje galima pasirinkti }-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
r>at gražiai papuoštų lėlių. 

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd St.. Chimsro. 1" 60629 
mimiiiiiiumimiiHiiitiimiHiiiiimiimii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiifiiiiiiiiittiittntti 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

iiniimiiiirniiiiiiiiiiuiiHiuiiHiiiuiiiiHiii 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardienf 

Žiora dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino š ią 
!aid^ naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
mirimu, š i knyga yra sukėlusi ia-
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose 

l'?sakyrnus siųsti; 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

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

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

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

Autorius yra estų kilmės, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir i 
' :tas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai 
valstijos mokesčio. 

dar prideda $1.05 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R f ŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIETAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

Remkite tuos biznierius, ku-

file:///dmi-


PADANGV VAGIS 

Teismui perduotas J. OTShea, 
34 m,, kuris dirbdamas Foley 
Tire centre, Chicagoje, kaltina
mas pavogęs padangų už 470,000 
dol. i r pasisavinęs klientų at
siųstų čekių 30,000 doL vertės. 

SUSIRASK MOČIUTĘ 
Chicagoje t a rp moksleivių, 

ta rp jaunimo platinamas skati
nimas — švenčių proga senelių 
namuose susirasti vienišą mo
čiutę a r tėvuką, juos adoptuoti 
ir lankymais, kukliomis dova
nėlėmis jiems nešti džiaugsmą 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 21 d. 

4r 

Los Angeles ateitininkai sendraugiai susirinkime pas Medžiukus namuose. N u o t r . A. Gulbinsko 

MOKYTOJA, KURIOS NEUŽMIRŠIU 
Prisimena kažkur girdėti žo-1 jo ypatingo ryžto ir energijos po • 

Linksmu šv. Kalėdų ir laimingu Nauju Metu 
linkiu visoms savo klientėms ir draugams 

ARTISTIC HAIR STYLIST 
8 a v S T A S Y B B A C K U V l C i r s ir M a r t o j e * 

SpacMlyb* trumpiam* Ir i lgiem* plaakama ir " H o w W»TinT ' 

2822 W, Marquette Rd., Chicago, Illinois 
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LIETUVIS MERE T A I L A N D E 

A. a. La i svūnas Skeivaias, 36 
metų amžiaus, mi rė Tailande. 
Apie laidotuves bus p raneš ta 

dziai, kad geras mokytojas tautą penkių ar šešiV pamoku į s v a r - Į ^ Chicagoje liko mot ina 
prikelia, o blogas — palaidoja. į gūsiai dar režisuoti tokį ilgą vai-! . . . " ^ ^ 

1937 mokslo metais, mokantis | dinimą. Tačiau jai energijos ne-1 
ketvirtame skyriuje, mokyklos\ trūko. Netrūko mūsų mokytojai! "DVASTŲ ŠEŠĖLIAI" 
vedėjas V. Duliūnas mūsų kla- i ir režisierės, ir šokėjos gabumų, j 
sėn atvedė jauną mokytoją, Oną j Mokydama baletą, ji pati gražiai! " • k i n a 1 ' m m l . ? * * * S 
Razutienę. i pašokdavo, pademonstruodama' sivadinusios "Dvasių šešėliai , 

Jau pirmomis dienomis pama-l tokius sukinius, kuriu mes ilgai i gruodžio 1 1 d. a reš tuot i apar-
tėme, kad ji visai ne tokia, kaip nesugebėdavome pakartoti. jtamente 2858 S. VVallace, O u c a -
kiti mokytojai. Su mokiniais ji ei-į Be vaidinimų, mokyt. Ražu- M * . J i e f ^ a i a ™ * d v » W 
gėsi, kaip motina su savo vaikais:j tienė kasmet ruošdavo M o t i n o s e ^ 0 ^ **Z?*JZ*? \ 
buvo labai draugiška ir miela ge-l dienos minėjimus, kurių metu i i i r a n e £ » * Emera ld , Chicago-, 
riems mokiniams, bet griežta, ne-S nuoširdžiai bendraudavo su m o - l ^ 1 « 2 0 0 d o L ; S™3™**™ ^ o s \ 
glostė ir nesilaikė tinginiams. Ji j kinių tėvais. j nužudyti i r lavonus sumest i iį 
viską darė kitaip, negu kiti mūsų! . v i s u s M . ^ r f .. d |Michigano ežerą. T ie gau jos , 
mnkvtniai Pw visn^ l d a s ^ I • , n •' . , . • j nariai yra 23-30 m. amžiaus. mokytojai, fvz., visose klasėse, te> m o } . ) t Razutienę kreipė daug Į TTR<* v*I«OTT<* 
pamokoms prasidedant, buvo į d ė m e s i o , taigi ir į muziką .Vėliau, j 
kalbama malda, o mūsų klasė jąj i a n kant gimnaziją, muzikos mo- | Chicagos l igoninėse ir univer-
giedodavo: ''Labas rytas Dievui j Rytojai greitai pastebėdavo gerai sitetuose b u s p r a d ė t a s tyr imas, 
Tėvui, 2emės ir Dangaus! Tavy- į ištreniruotus mokyt. Razutienės ar t ikrai in te r fe rono vaistai gali 
je, o Dieve, ieškom kelrodžio j m o k i n j u s 
saugaus!" Normaliai giedant mal-į - , , . -. . . , . " . . . , c . , Mokytoja Razutienę mus ska-da užsitęsdavo 5 minutes, bet I . , , _.. v . .,. -— , , - v i ' ; tindavo kurti, rasvti eilėraščius, prieš sunuesnę pamoką, iš anksto ,„_ ., . - , .. i •» j *__=. • . J • ^ .- I Musų eilėraštukus ji paskaityda-susitarę, ją stengdavomės užtęsti- ,T .. . -i-j i - . _ J , . , , ! vo klasėje ir negailėdavo penke-Musy mokytoja, nenutraukda- . " . ., .*, . , _ , . tukų tai vaikiškai kūrybai. 

Linksma vaikystė mokyt. Razu-
mą vienos ar kitos pamokos, su 
rengdavo net įvairius minėjimus. 
Pvz., primindavo mums, kad štai i t i e n e s k I a s ė i e s t a i S a ""trūko so 

padėti se rgan t iems inkstų vėžiu. 
Apie tai p a s k e l b ė Ulinois kovai 
su vėžiu i n s t i t u t o direktorius dr . 
J. Steiner. I n t e r f e r o n a s y r a pro
teino telkinys, kurį organizmas 
pagamina k o v a i su virusų in
fekcija. 

NORI KEDENTI ALGAS 

šiandien švenčiama Latvijos ne-! Mere J. B y r n e gruodžio 17 d. vietams užėmus Lietuvą 1940 m 
priklausomybės sukaktis; trumpai! biržely. Tuo metu mano draugai I pasiūlė žymia i padidint i atiy-
nušviesdavo Latvijos gyvenimą,į i r a š baigėme pradžios mokyklą j ginimą, aukš t ies iems miesto pa
rautos charakterį, kultūrą. Pabai-i i r šventėme išleistuves. Klasėje Ireigūnams. Ka i kur iems pasiū-
go;e visi uždainuodavome: " L a i į s t o v ė J ° vaišėmis apkrauti stalai. | lyta padidinti algą ne t 4 2 % . Ta-
gvvuoja Latvija, mūs kaimynė! M e s ' tautiniais rūbais pasipuošę,jda pvz., m i e s t o pagrindinis pa-
Latvija, lai gyvuoja, lai gyvuoja j dainavome ir deklamavome- Aš tarėjas S t . G a r b e r gautų me-

buvau labai laiminga, nes moicy- tams 90,000 d o l Tai būtų aufcš-
toja man paskolino savo gražiuo-; čiausias Ch icagos t a rnau to jo a t 
sius gintaro karolius. Tačiau — lyginimas, 
kokia nelaimė- Beišdykaujant, 

laisva, nepriklausoma!"5 Po kurio 
laiko minėdavome Estijos nepri
klausomybę ir pn. Tokiu būdu, 
lengvai ir įdomiai, mokytoja O. 
Razutienę supažindindavo mus 
su kaimyniniais kraštais. 

Kiekvieną spalio mėn. minėda
vome liūdną sukaktį — Vilniaus 
pagrobimą. Dainuodavome daug 
karingu dainų, deklamuodavome 
eilėraščius — "Kai tik aš užaug
siu ir jėgų įgausiu. Gedimino kal
ne trispalvę iškelsiu!" 

Mokslo metų bėgyje mūsų die
nynai būdavo prirašomi dvejetų 
ir pastabų, tačiau antriems me
tams nė vienas nepalikdavom. 

Paskutinė mokslo metų diena 
būdavo lyg išleistuvės, lyg kokia 
šventė, kurioje dalyvaudavo ir 
mūsų tėveliai. Kartą, nepamenu 
ketvirto ar penkto skyriaus išleis-
tuvėsna atėjo pavėlavusi mokinio 
Balkausko mamytė ir garsiai pa
sakė: "Ačiū, ponia mokytoja už 
mano asilo išlaikymą." Mes visi 
smagiai prisijuokėm, bet jos varg
šas sūnelis raudo iš gėdos. 

vienas nenuorama sutraukė tuos 
karolius... 

Kada, surinkusi visus karoliu
kus, lydima nelaimės liudinin
kų ir paties kaltininko, įėjau į kla
sę, pamačiau, kad mokytoja ver
kė, Vietoj barusi už sutraukytus 
karolius, ji mums pranešė žymiai 
liūdnesnę naujieną: į mūsų tėvy
nę atslenka nelaukiami svetimos 
kariuomenės pulkai... 

Atsimenu, pravirko tėvai, ver
kėme ir mes vaikai... Išsiskirstė
me nuliūdę, žinodami, kad rytoj 
prie Tauragės Saulių rūmų, lau
žui degant, nebešvęsime prez. An
tano Smetonos vardadienio. 

Kada, gyvendama Lietuvoje, 
susitikdavau buvusius Onos Ra
zutienės mokinius, visada ją pri-
simindavom gražiausiais žodžiais. 
Ji buvo mokytoja padėjusi mums 
išaugti tėvynę ir tėvelius mylin
čiais žmonėmis. Oną Razutienę 

Kai lankiau penktąjį skyrių, minėdami, išdainuodavome jos 
mūšy mokykla pastatė rašytojos išmokytas dainas. Ypač mėgdavo 
B- Buivydaitės trijų veiksmų vai- me "Ten, kur žaidžia Nemunė-
dinimą "Stebuklingoji radasta", lis" ir " O atsimenu namelį"-
Vaidinimo režisierė ir baleto rao- Atvykusi į JAV vėl susitikau 
kytcja buvo musų mieia ponia ^ b r a n g i ą mok^o]ą n e t d u 

Razutienę Siame veikale i ras ga- k a r t u s . 1 9 7 8 m . P a s a u i i o y e t u v i ų 
-vau bebalsi ratdmeni - Dilge- D i e n o s e , Toronte ir 1980 m. Vi

lės draugę. -e Tauitiniy šofcįų šventėje. Linkė-
Sekančiais metais, mokytojos dama jai dar daug svrikų ir lei-

Razutienės pastangomis, vėl vai- mingų metų, pasilieku su gražiau, 
dinome. Buvo pastatytas jos pa- šiais šios puikios ir talentingos 
čio s parašytas scenos veikaliukas mokytojos prisiminimais. 
"Algis tinginys" ir Šatrijos Ragą- Buvusi mokinė Vanda 

Šimanskaitė-Stašaitienė 

JUNGIASI BANKAI 

nos "Motulė paviliojo". "Algį tin
ginį" prisimenu ypač maloniai, 
nes čia vaidinau Špargalką. Ta 
rolė man tiko ir suvaidinau taip 
gerai, kad net pati mokytoja ma- ^ C^^OB bankai, Efcchan-
n e pagyre. g e Nationai ir Central National, 

Nepriklausomybės metais mo- nutarė susijungti. Tai pirmas 
kytojai buvo labai perkrauti dar-atsitikimas per 20 m , kad L* 
bais. Mokytojai Razutienei reikė- Safle gatves bačkai susijungia. 

ENTERIOR - EXTERIOR PAINTING 
Wailpapering & wal lwashing . Also up-
holstery c leaning. Discounts for senior 
citizens. Free es t imates . 

CALL M I K E — 3 8 5 - 8 7 4 0 

a COHEN & co. 
B I Y E B S O F OLJ> GOLJ0 

Dealers in finest d i amonds 
Watches. J ewe l ry . Repai r ing . 

Bring this A d — 20% dlscount 
on a n y p u r c h a s e 

1704 W. C h i c a g o — 666-6468 

lllllllllilIlIlIlIllIlIIHIlIlllIlIlHIIIUIIIIIUII 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

l ietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
TransUojama iš nuosavos studijos 

Marquette P k e . , vedėja Aldona Daukus. 

7159 S o . Maplewood A ve.. 
Ch icago , IL 00629 
Tei . — 778-1543 

iiimmftfiiiiiiiiiimimmiHiiiimmmiiiii 

HitmiHiiHiniiniiiiiiHiiiiiiiiitniiiiiiiiiti 

Bronius Murinas 
Monografinio pobūdžio meno 

leidinys, s k i r t a s tapytojo Bro
niaus Murino kūryba i . Spalvotos 
nuotraukos. P u o š n u s dailės kū
rybos a lbumas, didelio formato. 
Vertinga d o v a n a įvairiomis pro
gomis. 

Spalvotas i l iustraci jas spaus
dino Questar Pr in t ing , I»c. Patį 
leidinį spausd ino M. Morkūno 
spaustuvė, 1981 m. Chicagoje. 
Kaina su p e r s i u n t i m u $16.50. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
UUlIUIHMIlIUI'tlMtlIHflIMIIHIUJIIimi' 
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Linksmu Kalėdų visiems savo klientams 
l i n k i 

NERINGOS VALGYKLA 
2632 W. 71 St. Chicago, Illinois 

UeL 476-9028 Savhmik* ALEKSANDRA B t T V Y D I E N l : 

\ l 

% -

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

linkime visiems savo klientams ir draugams. 

ANTANAS ir ANTANINA VILIMAI 
3400 So. Utuanica Ave., Chicago, III. 60608 

Tel. FRontier 6-1882 
J> 

4 

tvoniU&t Kalėdas ii žengiant į Naujus Metus 
L.TN narius, tai Vi r inkus. 
mūsų prietelrus. klientus 
i r visus lietuvius sveikina 

U I T U V I Ų TAUTINIAI NAMAI CHICAGOJE 
•422 S. Kfdzie Ava. TeL 778-9878 

S ii 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

VALYS UGHT AND POWER 
SERVICE 

Atliekami viai e f e k t o * darbai 

2519 W. EOth St., Chicago 60629 TeL 476-6440 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

m 
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC. 

40 East 49th Street, New York, N.Y. 10017 
sveikina visus savo klijentus 

SU Š V E N T Ė M I S 
IR 

N A U J A I S M E T A I S 
ir linki visiems viso geriausio. 

A 

j> 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Holiday Raffle ^$i 

• Uadro 
• Arai 

Hummel 
• Dresden 
• N Rockwe* 
• Sebastian 
• Crystal 
• Pewter 

l s t Prize s400 niimmi p«d. 
2nd Prize s265 LU#O 
3rd Prize 4 7 5 

Mušt be 1 8 or okter 
No Purchase necessary. 

Mušt reojster at Avalon GaHer ies 
to be eligibie for oVawrng Saturday, 

December 26th. 2 p.m 

ALSO 

• HK& 18K 
Gokt 

• Damonds & 
Gems 

• Amber 
• Por. Dolte 
• Music 

Boxes 
• Cards 

Holiday Sale 
3 0 % O F F on D iamonds and Oold 

2 0 % O F F o n g i f ts 
1 0 ° / o O F F o« : CO| l«ct»b l— 

DALĖ IR ROMAS DAUKŠAI, savininkai 

4243S.»PCt!8PAV8. zizzz 247-6969 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 7I St . , C h i c a g o 

1 4 I 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 

T e l . 47t>-2345 

A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviy Laidotuvių Direkioriu Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
33I9 SO. LITUANICA AVENUE TeL YArds 7-1138-» 

Brangiai Motinėlei Lietuvoje mirus, 
mielai 

JOLANTAI KAUŠIENEI 
ir jos šeimai mūsų, gili užuojauta. 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills, minois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORMA AVF.:VUE Tel. LATayette 3-3572 

POVILAS J, RIDIKAS 
$354 SO. HALSTED STREET TeL YArd« 7 - l t U 

LUCY NORUS 
KLEOPATRA SHIMKUS 

VASAITIS - BUTKUS 
144« SO. 50th AVE., CICERO, DLL. Tel OLyraplc 2-18«3 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 21 d. X Sol. Antanas Sprindy*, 
Deltona, Fla., Antanas Kveda
ras, Chapel Hill, North Caro!., 
Antanas Masaitis, Delran, N. J., 
Benediktas ir Rasa Skvirblys, 

X Kūčių dieną, gruodžio 24, 
"Draugas" bus at idarąs iki 12 
vai. Kalėdų dieną, gruodžio 25, j kūrybos darbus. 
ir -šeštadienį, gruodžio 26 d., f 
"Draugo" redakcija, administra
cija ir spaustuvė bus uždarytos. 
Po švenčių dienraštis išeis t ik 
pirmadienį, gruodžio 28 d. 

X Vanda ir dr. Gediminas Ba
ltasai šv. Kalėdų ir Naujų 1982 
Metų proga sveikina draugus, 
kolegas, pažįstamus ir pacientus 
ir vietoj sveikinimo kortelių ski
ria auką "Draugui". 

X Valerija i r Jonas Žadeikiai, 
Cbicago, BĮ., sveikina draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki sėkmingų Naujų 1982 Me-

X Vanda Kralikauskienė, dau-
j gelį kar tų buvusio literatūros 
laureato, tarp jų ir "Draugo" 
konkursinio romano, žmona bu-'S Chicago, m., atsiuntė po 10 dol. 
vo atvykusi į Chicagą aplankyti; aukų už kalėdines korteles ir ka
sa vo sesers šeimos ir atlikti įvai- j lendorių. Labai ačių. 
rius įsipareigojimus. Ta proga 
aplankė "Draugo" redakciją ir 
painformavo apie savo i r savo 
vyro rašyt. Juozo Kralikausko 

X Žalgirio Šaulių kuopa, Cle
veland, Ohio, atsiuntė 25 dol. au
ką su prierašu: " . . .s iunčiame 
šią auką lietuviško dienraščio 
palaikymui ir linkime ir toliau 
sėkmingai darbuotis". Labai 
^ i ū už paramą ir linkėjimus. 

X Gražių šeima, Chicago, BĮ., 
Jokūbas, Gražina. Aleksandra ir 
Jonas, sveikina visus draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų švenčių 
proga ir linki sėkmės, džiaugs
mo ir gausios Dievo palaimos 
Naujuose 1982 Metuose. 

x Halina ir Zigmas Motiejai, 
tų. Vietoj kalėdinių kortelių ski-I chicago, m., sveikina gimines. 
ria "Draugui" auką bičiulius ir pažįstamus švenčių 

proga ir linki laimingų Naujų 
1982 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria 20 dol. auką 
"Draugui". 

X I rena ir Eugenijos Slavin-
sveikina visus gimines, 

draugus, kaimynus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
visiems laimingų Naujų Metų. 
Iki sausio 9 d., 1982 m. jie pa
siekiami senu telefono Nr. ir ad
resu Downers Grove, BĮ., o sau
sio 9 dieną išvyksta į naują gy
venvietę, 7151 Sunset Way Nr . 
1, St. Pe te rsburg Beach, Florida 
33706, telef. (813) 360-0901. 
Vietoje kalėdinių kortelių skiria j savo draugei Rūtai Gedgaudas, 

gyv. Lakewood, Colorado. Ta 

X Bronė Banionienė, Chica
go, BĮ., švenčių proga sveikina 
visus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdama džiaugs
mingų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. Vietoj kalėdinių 
atviručių skiria 15 dol. "Drau
gui" auką. 

X Kazys Budrys, Chicago, 
1U., S. Kasnickas, Harbert, Mich., 
J. Dumbrys, Fairview Park, 
Ohio, M. ir M. Mikutavičiai, 
West Hyannis Port, Mass., Jur
gis Stravinskas, Cleveland, Ohio, 
P. Panavas, Lyndon, Kansas, T. j 
Katauskas, Elyn, Minn., Agnės 
Sadauskas, Farmont City, BĮ., i 
F. Prekeris, San Jose, CaL, at
siuntė po 5 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai Į 
ačiū. 

X S. Bernatavičius, Cicero, i 
BĮ., J. Brazys, Chicago, IH., A j 
Avižienis, Santa Monica, Cal., M. 

Naujas akaderr kandidates džiaus v . j : P. ~ . C šventė 

x Felicija ir Juozas Gureviai, 
Chicago, HL, sveikina draugus, 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga linki visiems daug 
džiaugsmo ir geros valios. Vie-

Naujoks, Chicago, 01., Stanley j t o J kalėdinių kortelių skiria 15 
Bartkus, Detroit, Mich., Povilas i do1- a u k % "Draugui". 

x Pranutė ir Rimas Domans-
kiai, Chicago, 111., atsiuntė 20 
dol. auką už kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

X Birutė Židonienė, Rivenride, 
i BĮ., užsakė "Draugą" vieneriems 
metams kaip kalėdinę dovaną 

auką Betuviškai spaudai. 
X Genė Cfcmsi (Mrs.) , Wal-

tham, Mass., užprenumeravo 
"Draugą" ka ip kalėdinę dovaną į 
savo tėveliui Aleksandrui Cvili-
kui, Omaha, Nebraska. Labai 
ačiū. 

x Gintė Damušytė, Wood-
haven, N . Y., Kunigunda Šilinis, 
New Buffalo. Mieh., Ona Kovas, 
Omaha, Nebr., Petras Bitleri3, 
Detroit. Mich., Vvtautas Beina-

pačia proga pridėjo ir 10 dol. 
už kalėdines korteles. Nuoširdus 
acm. 

o, T"' Vyšniaus-
ro DL, A. Aleknienė, 
Grove, BĮ., atsiuntė 
už kalėdines korteles 

rau*kas. 
kas, Cice; 
Downers 
po 5 doi. 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Domas Misiufis, Lemont, 
DL, Juozas Kučiauskas. Eas t 
St. Louis. UL, V. Barkus. Oma
ną. Nebr.. Juozas Vaičiulis. Sa-
ginaw, Mich... atsiuntė po 7 dol. 
aukų už kalėdines atvirutes 
kalendorių. Labai ačiū. 

Plikšnys, So. Boston, Mass., 
Juozas Augaitis, Detroit, Mich., 
Ieva Asmytė, D. Domarkas, J. 
Šidlauskas, visi čikagiškiai, at
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. La-1 
bai ačiū. 

x V. F. Bebajus, Denver, 
Colo.. B. Urbonavičius, Cleve
land, Ohio, Crales J. Trečiokas, 
Jr., Boston, Mass., Blums, New 

I . v 

Wilmington, Pa., V. iBaipsys, 
Costa Mėsa, Cal., A. Končius, 
Tampa, Fla., S. Gasiūnas, Chica-

j go, BĮ., Juozas Karklys, St. Jo-
seph, Mich.. visi atsiuntė po 10 
dol. aukų už kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

X Dalia Woss, Fox River Gro
ve, BĮ., ' 'Drauge" nusipirko nau
jausių leidinių ir dar įteikė 15 

! dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Magdelena Juška, Chicago, 
i BĮ., atsiuntė 20 dol. auką už ka-
I ledines korteles ir kalendorių ir 
palinkėjo visiems gražių šven-

į čių. Labai ačiū. 

CHICAGOS ŽINIOS 
NAUJA GERKLĖ 

Chicagoje plastinis chirurgas 
dr. G. R. Keyes ir jo kolega dr. 
L. T. Tentą, panaudodami audi
nius iš kojos ir krūtinės, suda
rė 56 m. pacientui naują gerklę. 
Dabar t as pacientas gali norma
liai valgyti. Anksčiau jam buvo 
maistas įpilamas per vamzdį tie
siai į skrandį. 

MILIJONAI MOKYKLOMS 

MIESTO BIUDŽETAS 

Chieagos miesto t a r y b a pa
tvirtino merės pasiūlytą rekor
dinį 1982 m. biudžetą, siekiantį 
1.8 bilijono dolerių. 

LAIMĖJO SERŽANTAI 

Policijos seržantai, kurių Chi
cagoje yra 1200, pasiekė, k a d 
jų atlyginimas per dvejus me tus 
bus pakeltas 2 3 % . įDabar poli
cijos seržantas, iš tarnavęs 15 
metų, gauna 28,200 dol. per me-Chicagos vidurmiesčio mokyk

loms paskirta 3.7 mil. dol., kad j tus. Jeigu jie eis lei tenantų a r 
x Dr. A- Tauras, Chicago, į būtų pagerintas matematikos ir j kapitonų pareigas, j ų atlygini-1 į 

BĮ., Petras Kausteklis, Warren, 
Mich., S. Butkūnas, St. Char
les, BĮ., Julius Bardauskas, Chi
cago, BĮ., Albinas Laucius, 
čikagiškis, atsiuntė po 10 doi. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

x Vydoria Gasiūnas, Gulf-
port, Fia., pratęsė "Draugo" pratęsė 
prenumeratą ir kartu atsiuntė ' 
didesnę auką. V. Gasiūną skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką nuoširdžiai dėkojame. 

x Alina Zuras, Rochester, N. 
Y., atsiuntė prenumeratos mo
kestį su 20 dol. auka "Draugui". 
A. Zurą skelbiame garbės pre
numeratore, o už paramą dėko
jame. 

x Vafe GarLys, Sunland, Cal., 
preraimeratą, pakeitė 

adresą ir pridėjo 17 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

X Kun. Pranas Jokūbaitis, 
Chicago. BĮ., atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių m prierašu: 'Visam "Drau
go štabui nuoširdžiausi sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai j hersf ield 

Inž. J. Jurkūnas kalba a. a. dr. P. 
Daužvardžio 10 metų mirties paminė
jime. Chicagoje. gruodžio 13 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

X Juozas CechanaviČHis, Chi
cago, BĮ., užsuko į "iDraugą", 
pratęsė jo prenumeratą ir įtei
kė 18 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Laibai 
ačiū už paramą dienraščiui 

X Liuda*. Samanas, Ann Ar-
bor, Mich., buvo atvykęs j Chi
cagą ir t a proga užsuko į "Drau
gą" ir įsigijo naujausių leidi
nių apie Lietuvą angių kalba. 

x Franees ir Otonas Kaptei-

svenčių proga". Ačiū už para
mą ir linkėjimus. 

x \ . šVapkaoskas Glen Ellyn, 
BĮ.. EJegijus Kaminskas, Chi
cago, BĮ., Lee D. Poška. Claren-
don Hills, EI., Bronė Gustaitis, 
San Francisco, Cal., Alfonsas 
Nurautas, Chicago, BĮ., visi už

sisakė naujausių leidinių už di
desnes sumas. 

x Teresa Tomičh - Mefaroth. 
Springfield, BĮ., užprenumeravo 
"Draugą" kaip kalėdinę dova
ną savo mamytei Anne A. Tc-
mkrh, East Peoria, BĮ. Labai 
ačiū. 

y Vietoje kalėdinių kortelin 
aukojame lietuviškai spaudai ir 
sveikiname draugus ir pažįsta
mus. 

S- Povilas žombakis 
ir kolego* 

J šiaurę nuo Mbuni Beach. 
Harbor saloje, išnuomoja-
gražus butas. Skambint 

X 
Bay 
mas 
Miami tek* f. 305—868-7340. 

( s k ) . 

x Tjctcvių Fondo Federalinis 
K r e d i t o Knr.ppT-a* TL va -

aukštesniii= -oroccntus "A aidė
tai kaip bankai ar taupymo 
bendroves K>*d:to Kooperaty-
vas a t idary tas trečiadieniais nuo 
12-6 v. v IJF t>a*A:poe?c, sekma
dieniais nuo 10-1 v. Jaunimo 
centre. fak.). 

x Dr. Alfonsas Kisielius, Sid-
ney, Ohio, Vytas Zdanius, Wet-

Conn., John E. Mc 
Closkey, Springdale, Pa., R. Ma-
lėla, Cicero, BĮ., Stella Kontvis, 
Westminster, Cal., Alfonsas Gra-
žis, Phoenix, Aria., V. Poipins-
kas, Western Springs, BĮ., visi 
atsiuntė po 10 dol. auk4 už ka-

! ledines korteles ir kalendorių. 
; Labai ačiū. 

X Dr. Elena Repšienė buvo 
Į užėjusi į "Draugą'', įsigijo nau-
! jų leidinių ir kalėdinių kortelių 
ir t a proga paliko 7 dol. už kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
atkarpoje Marijampolės gimna-
rijos direktoriaus pavardė buvo 
klaidingai atspausdinta. Turėjo 
būti: Benediktovas (ne: Bene-
diklovas). 

x Mindaugas J. Klygte, Bar-
rigton, K., Savera Wade, Wau-
paca, Wisc. Julius širka, Chi
cago, BĮ., Kęstutis Aglinskas. 
Chicago, DL, Jonas Juškaitis. 
Bervvya, EI., atsi-.mtė po 10 doi. 
aukų už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

X Tadas Bauža, Kenosha, 
Wisc., V. Pliožinskas, Cleveland, 
Ohio. fonas Dunčia, Southfield. 
Mich., .Talius Butkus. Cortland, 
N. Y., Marcelė Pakeltienė. Chi
cago. BĮ.. O. Skurvydier.ė, Har-

Į rison, N. J., visi atsiuntė po 10 
dol. aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

X FJeksandras Atntis, Plea-
sant Hills, Cal., B Sakalas. 
Surfside, Fla., kun. Z. Smilga, 
Wentbrook, Conn., Marija Happ, 
Milwaukee, Wisc., Peter Pecker, 
Beveriy Hills, Fla.. E Bulotie
nė, Detroit, Mich., E. ir R. Ku
likauskas, La Paima, Cal., Sa- j na visus "Draugo" darbuotojus Į gv . Pranciškaus ligoninėje. 

skaitymo mokymas. Tai pada
ryta vykdant programą — pa
gerinti mokymą be per didelio 
rasinio maišymo. Bus tose mo
kyklose padidintas mokytojų 
skaičius. 

DIDŽIAUSIA 
STATYBOS NELAIMĖ 

Chieagos miesto centre s ta to- : 

mų Blinois valstijos rūmų p la t 
forma gruodžio 11 d. griuvo ir 
krisdami 100 pėdų užsimušė 6 
statybos darbininkai 32-46 m. 
amžiaus. Tai didžiausia Chiea
gos mieste per paskutinius dve
jus metus įvykusi statybos ne
laimė. 

SUŽEIDĖ GELBĖTOJA 

Carl Undenvood, 30 m., paste
bėjęs, kad plėšikai užpuolė mo
terį prie Ashland ir Howard gat
vių, Chicagoje, skubėjo jai pa
gelbėti. Vienas iš dviejų plėši
kų smogė jam peiliu į krūtinę. 

U ž t a rnybą 
g a u s laisvų 

mas bus didesnis 
sekmadieniais jie 
dienų. 

VOGft POLICININKĖS 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

RUOŠIASI AKADEMIKAS 

Naujų Metų pradžia akade
mikų gyvenime reiškia, kad nau
jas kandidačių būrelis ruošiasi 
I akademikių eiles. Šiais me
ta is į ASD (Akademikių Skau
čių draugovės) eiles Chicagoje 
kandidatuoja šios sesės: Nerija 
Gureckaitė, Irena Jasulaitytėf 
Dainė Kerelytė, Rasa Miliaus
kaitė, Ri ta Normantai tė , Vida 
Seibutytė, Vihja Traškaitė, Vi
da Vizgirdaitė, Alytė Zalatoriū-
tė i r Snieguolė Zalatoriūtė. O 
akademikių kandidačių globėjos 
pareigas sutiko eiti fil. Asta 
Ramanauskai tė . 

1981 m. gruodžio 13 d. įvyko 
kalėdinių sausainių kepimo ba
lius. Akademike Loreta Grišma-
nauskai tė sut iko užleisti patal
pas namuose, ir kandidatės 
akademikės su akademikėm ke
pė sausainius. Sausainių buvo 
įvairių: braškėm ir vyšniom 
perteptų 'kolačkių", M. ir M 

| sausainių, kalėdiškai papuoštų 
sausainiukų briedžio a rba žvaig
ždutės forma, ir riešutiniai kim
štų "taurelių". Kol akademikės 
su kandidatėm kepė sausainius, 
Korp! Vyčiai ruošėsi aplankyti 
akademikės ir ragauti jų keptus 
sausainius, š i s balius yra įsiga
lėjęs kaip tradicija akademikių 
gyvenime. 

Akademikų kalėdiniai šokiai 
įvyks š. m. gruodžio 25 d. Jauni
mo centre. Visi universiteto am
žiaus s tudentai kviečiami, šo
kiams gros "Vyties*' orkest
ras . 

Patraukta teisman Chieagos 
policininkė Ida M. Height, 34 m., 
sugauta Zayre krautuvėje pavo
gusi bliuskutę. Areš tuota poli
cininkė Dorothy Ladow, 38 m., 
sugauta iš Wieboldt k rau tuvės Į tė ir Algis Str ikas 
išnešanti nesumokėjusi prekių 
už 322 doL 

Prieš Naujus Metus akademi
kai ruošia slidinėjimo išvyką ne
toli Rako stovyklavietės Michi-
gane. Ten bus progos susipa
žinti su Clevelando ir Detroito 
akademikais ir paslidinėti. Išvy
ką organizuoja. Gilė Liubinskai-

Snieguolė Zalatoriūtė 

<f 

niai, Chicago Ridge, BĮ., sveiki-: Sunkiai sužeistas, jis gydomas 

su Kalėdų šventėmis ir Naujais 
1982 Metais ir t a proga atsiun
tė 15 dol. auką dienraščio para
mai. Labai ačhl. 

X Marija ir Vladas Židžiūnai, 
Cape Cod, Mass., sveikina gimi
nes, draugus, pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj sveikinimo kortelių ski
ria auką "Draugui". 

X Petras Indreika, San Fran-
X Po 3 dol. a ts iuntė: Sigutė I cisco, Cal.. mūsų nuoširdus ben-

Užupis, Vladas Bendikas. Petras ! dradarbis ir rėmėjas, atsiuntė 
Blavesčiūnas, P . Tutinas, K. i 20 dol. auką ir palinkėjo links-

lomėja Nikant, Hot Springs. 
Ark., M. Bichnevičius, Santa 
Monica, Cal., atsiuntė po 5 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

X J . ir D. Anysai, Chicago, BĮ., 
atsiuntė auką su linkėjimais: 
"Draugo" bendradarbiams lin
kime palaimintų šv. Kalėdų ir 
Naujų 1982 metų". Labai ačiū 
už paramą ir linkėjimus. 

Maldėnas. Uršulė Vitas, J. Sta
naitis. A. Valaitis — 2 dol. 
Ačiū. 

mų švenčiu "Draugo" redakto
riams, bendradarbiams ir visam 
personalui. Ačiū už viską. 

X Dana Bobelis, St. Peters
burg, Fla.. atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles su prierašu: 
"Ar negalite gražesnių ir lietu
viškesnių kortelių išsiuntinėti?" 
Priimame pastabą kitiems me
tams. Ačiū. 

X Irena L. Goddard, Altade-
na, Cal., atsiuntė 10 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių ir 
išreiškė savo nepasitenkinimą, 
kad kortelės nėra lietuviškos, o 
mes turime daug gerų meninin
kų. Prašo apie tai pagalvoti ki
tiems metams. Ačiū už auką ir 
pastabas. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
visiems tautiečiams l inki 

MARGUTIS 
Vedėjas — PETRAS PETRUTIS 

2422 W. Marquette Rd., Chicago, III 60629 
Telef. GR 6-2242, GR 6-2271 

Margučio radijo programos transliuojamos pirmad. — penki. 
7 Ud 8 vai. ryto i i stoties WNIB banga 97.1 FM 

V J? 

t? 

Prof dr Pranui Jucaičiui Clevelande Pensininkų draugija gieda ilgiausių 
metų jo S.vrių metų amžiaus sukaktyje. Iš kairės: prof. dr. Pranas Jucaitis, 
J. Tallat-Kelpšiene, O'sclienė ir Garlauskienė. 

s •.'••'- V Bacevičiaus 

umiiiiifimiiiiimimiiiiiimmiiiiiiimiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

miiiimiiiiiimiiimiiimiiimiimiimiiiiit 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzfo Avemie 
Chicago, HUnois 60629 

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

Aeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G A S " 

Naujam skai tytojui tik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų y r a t iks las ilgiausiai iš laikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo art imiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių a r ki tokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie j o neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų įnašas I J E T U V Y B E I . 

Pasinaudokite šia iškarpa. 
^ ^ ™ ^ ^ « ^ ^ ^—** m^^^ « M W J M M _ ^ H . ^^m— i m ^m^ ^ M * Mft « H > W 

Užsakau "DRAUGĄ" k a i p dovaną savo , 
kuris-ri y ra naujas skai ty tojas . Pridedu dol. 
PAVARDE ir V A R D A S 
No. Street 

City Sta te zip 

t 
Siųsti: 
DRAUGAS, $545 W. 6Srd St.f Chicago, IU. 60629 

J* 


