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R. RAGAIŠIO TEISMAS 
1979 m. rugsėjo 12-17 dieno-' grubaus žodžio. Lygiai taip pat 

mis Vilniuje vyko Romo Ragai 
šio viešas teismas. 

R. Ragaišis kaltinamas, kad 4-
-5 metu laikotarpyje spekuliavo 
akiniais ir turėjo iš to 326 rub. 
59 kap. pelno. 

R. Ragaišis kaltu neprisipažino. 
Jis aiškino, kad pas jį kreipdavosi 
žmonėms, kuriems optikos parduo
tuvėse atsisakydavo padėti. Par
duotuvėse nusipirkdavo įdomes
nių akinių rėmeliu, o stiklus 
pats gamindavęs. Stiklams paga
minti reikėdavo daug laiko, todėl 
jo akiniai būdavę brangesni. Jis 
imdavęs maždaug 1 rub. už 1 vai. 
darbo. 

R. Ragaišio pažįstami ir drau
gai teismui įteikė tokio turinio 
pareiškimą: 

Dėl Romo Ragaišio 
teismo proceso 

1979 m. sausio 9 d. Vilniuje 

Romas buvo jautrus ir skau
džioms tėvynės problemoms. Jis 
pasirašė ne vieną dokumentą dėl 
žmogaus teisių pažeidinėjimo Lie
tuvoje ir Tarybų Sąjungoje. 

Už ką gi vis dėlto areštavo Ra
gaišį? Formaliai —už spekuliaci
ją akinių rėmeliais ir stiklais. 
Kaip vėliau pamatysime, šis pre
tekstas visai nepagrįstas. R. Ra
gaišio areštas —tai KGB kerštas 
už jo principingumą ir nesiskai
tymą su tos įstaigos pareigūnų 
užmačiomis. 

1978 m. balandžio 12-13 ir ge
gužės 6 d. R. Ragaišis buvo kvie 
čiamas liudytoju Lietuvos Hel
sinkio grupės nario Viktoro Pet
kaus byloje. Visus tris kartus R 
Ragaišis nenuvyko į saugumą 
KGB nusigabeno jį milicijos pa 
galba. Tačiau R. Ragaišis tiek 
saugume, tiek vėliau ir teisme, 

Walesa: "Neleiskite 
mūsų sutriuškinti" 

Lenkijos angliakasiai pasirodė stipriausi "Solidarumo" rė mėjai. Jie atsisako dirbti, kol nebus paleisti darbininkų 
vadai. Britų radijas paskelbė, kad Katowicų rajone darbininkai susprogdino vieną kasyklų šachtą. Neoficialiomis 
žiniomis, daugiausia žuvusių ir buvo anglių kasyklose. 

Varšuva. — Lenkijon per Aus
triją atvyko du popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo pasiuntiniai: arki
vyskupas Luigi Poggi ir jo vertė
jas kun. Janusz Bolonek. Juos pa
sitiko Lenkijos vyskupų konferen
cijos sekretorius vyskupas Bronis-
law Dabrov/ski. Vatikano atsto
vai tarsis su Lenkijos Bažnyčios 
vadovybe ir vyriausybės atsto
vais. 

"Solidarumo" vadas Lech Wa-
lesa paskelbė atsišaukimą į Len
kijos vyskupus. Atsišaukimo ko
pijas į Paryžių atvežė iš Lenkijos 
išvykę užsieniečiai. Paaiškinama, 
kad Walesa laikomas namų areš-

no vieną kasyklų šachtą, 
palikdami giliai po žeme 1,300 
darbininkų. Kitas išėjimas iš ka
syklų — užminuotas ir streiko 
vadai grasina jį irgi susprogdin
ti, jei valdžia bandys jėga užimti 
kasyklas. 

Valdžia paskelbė, kad Štetino 
laivų dirbtuvių darbininkai at
leidžiami iš darbo, juos pakeis ka
reiviai. Panašiai darbininkai bu
vo pašalinti Gdynioje, Gdanske 
ir Svvindkieczo aviacijos dirbtu
vėse. Lenkijos žinių agentūra 
skelbia, kad streikai nutraukti 95 
nuoš. įmonių, tačiau užsienius 
pasiekia žinios, kad daugiau fab-

te viloje, kuri priklauso buvusio riky nedirbą. BBC radijas skelbia, 
Giereko vyriausybės vicepremje- i kad streikai vyksta 200-se Lenki-
rui Tadeusz VVrzaszczyk. Jis ne- j jos jmonių. Daug kur lenkų ka-

VRM pareigūnai areštavo Romą j liudyti atsisakė. Už tai Romui pa 
Ragaišį — buvusį politkalinį, ži- čiam buvo iškelta baudžiamoji 
nomą žmogaus teisių gynėją. kyla. 1978 m. rugsėjo mėn. L 

Keletas jo biografinių duome- TSR Aukščiausiajame teisme jis 
nų. j buvo nubaustas € mėn. pataisos 

R. Ragaišis gimė 1942 m. ne-j darbų. KGB bijojo, kad R Ra-
turtingų valstiečių šeimoje. Ture- į S^icio elgesys netaptų užkrečian 
damas 19 metų, jis buvo KGB i ̂ s , o kartu stengėsi įbauginti ir 
suimtas už patriotinių atsišau- j būsimų saugumo organizuotų by
lumų platinimą bei tautinės vė- Į *U liudytojus, 
liavos iškėlimą. Iš Lietuvos R. Ra- j R- Ragaišio „byla" turėjo pa 
gaišį išsiuntė į tolimąją Mordovi- tekti Lenino rajono milicijos kom-
ją, kurios koncentlageriuose pra
leido keturis metus. Sugrįžęs ėmė 
dirbti optikų Vilniuje. Jis žino
mas kaip aukštos kvalifikacijos 
specialistas. 

17 metų dirbdamas optikų, jis 
niekada nebuvo įtartas nesąžinin
gumu. Priešingai — dešimtys 
žmonių, kenčiančių dėl regėjimo 
defektų dėkingi jam už suteiktą 
regėjimo pagalbą. Mes pažinojo
me Romą kaip labai dorą, jaut-

PASITRAUKĖ LENKU 
AMBASADORIUS JAV-se. 

Washingtonas. — Sekmadienį, stovas Wieslaw Gornicki pasikla-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Izraelio Beginąs 
išbarė Ameriką 

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Menchem Begin sekmadienį 

— Jungtinių T a u t ų Generalinė į j ą . Jei armija naudos jėgą, bandy- į pasikvietė JAV ambasadorių Sa-
Asamblėja baigė 36-tąją sesiją ; kitę išvengti kraujo praliejimo. į muel Lewis, jį visą valandą ba-

Lenkijos ambasadorius Ameriko- bėjime su televizros ''60 minu- i atsisveikindama su sekretoriumi j Būkime vieningi. Parodykime, i rė ir vėliau paskelbė savo pareis 

seniai buvo suimtas kartu su Gie. 
reku. Vila esanti Chyliczke vieto
vėje, netoli Konstancino priemies
čio. 

VValesa pareiškime vyskupams 
rašo: "Neleiskite mūsų sutriuš
kinti. Remkite masinius streikus 
didesnėse įmonėse ir skatinkite 
mažų įmonių pasyvią rezistenci-

reiviai atsisako išeiti prieš darbi
ninkus. 

je Romulad Spasovvski paprašė tes" programa nurodė, kad suim- į VValdheimu, kuris perduoda pa 
Amerikoje politinio prieglobsčio, j ti "Solidarumo" vadai bus paleis- j reigas sausio 1 d. naujam sekre-

petencijon. Tačiau ją ėmėsi nag
rinėti Vidaus reikalų ministerija 
Tardytojas kpt. Benetis R Ragai
šio žmonai Angelei pareiškė 
„Nesvarbu už ką, bet savo pen
kis metus jis gaus". Tą patį Be
netis tvirtino ir R Ragaičio drau
gui VI. Šakaliui. Atsakydamas į 
estų disidento Marto Nikluso pa
siteiravimą, Benetis raštu atkirto: 
„R. Ragaičio kaltė visiškai įrody
ta. Beje, civilizuotame pasaulyje 

rų žmogų. Motinos žodžiais, per I žmogų pripažinti kaltu gali tik 
visą gyvenimą jie, tėvai, iš savo Į teismas. 
vienintelio sūnaus nėra išgirdę | (Bus daugiau") 

Valstybės departamentas paskel 
bė, kad prezidentas Reaganas su
teikė Spasovvskiui, jo žmonai 
Wandai ir kitiems šeimos nar-
riams globą ir apsaugą. Žinių 
agentūros praneša, kad keli len
kų diplomatai Jungtinėse Tauto
se ir Japonijoje irgi siekia politi
nės globos ir nutraukia ryšius su 
Lenkijos vyriausybe. Spasowskis 
Washingtone buvo ambasado
riumi nuo 1955, vėliau buvo per
keltas kitur, o antrąją kadenciją 
VVashingtone pradėjo 1978 m. Jis 
yra 61 metų amžiaus. 

ir karo stovis panaikintas, kai j toriui Perez de Cueilar. Priimtas 
jie viešai pripažins tris sąlygas: JT biudžetas yra 165 mil dol. di-
tvarka turi būti ^ statyta, turi bū- dėsnis už praėjusių metų. Prieš 
ti netrukdomas darbas siekiant: biudžetą balsavo Amerika ir 
atgaivinti Lenkijos ekonomiją, \ Sovietų Sąjunga, 
turi būti pripažinta, kad Lenkija Į — Daugkartinio skridimo erdvė-
liks komunistinė valstybė, sąjun- j laivis "Golumbia" bandys sude-
goje su Sovietų Sąjunga ir kito- Į rinti savo ketvirtą kelionę su lie-
mis Varšuvos pakto valstybėmis. Į pos 4 Nepriklausomybės švente. 
Kai "Solidarumas" tai viešai pa- : Pirmą sykį erdvėlaivis nusileis 
skelbs, jis galės toliau veikti, kaip [ naujame Cape Caneveral, Flo 
darbininkų profesinė sąjunga, pa- ridoje nusileidimo take 
sakė Gornickis. 

Sovietų "Pravda" irgi ėmė kal
bėti apie "Solidarumo" ateitį. 
Anksčiau sovietų spauda reikalą-

MAZUTAS UŽTERŠĖ 
KURŠIU MARIAS 

Ambasadorius pareiškė spau-
I dos konferencijoje, kad Lenkijos Į vo griežtai sudrausti antisocialis-

vyriausybė paskelbė lenku tautai j tinius lenkų elementus. Dabar, | 
j karą. "Mano tėvynę apgaubė| gruodžio 20 "Pravda" kalba apie 
I žiauri tylos ir tamsos naktis, j būtiną Lenkijai "socialistinio at 
! Tūkstančiai geriausių sūnų ir duk- Į sinaujinimo" programą, kuri bus 

tęsiama Lenkijos žmonių naudai 
ir socializmo naudai. Bus tęsia
mos ekonominės reformos, kurios 
neprieštarauja karinio stovio įs-

tenj kenčia kalėjimuose ir stovyk 
lose, be pastogės, be maisto, be ši 
lumos. Yra žinių, kai kurie yra 
pervežami į kaimyninių šalių 

Klaipėda. — Kaip jau buvo ra- i voje net valdžios žmonių tarpe j s t o v y k l a s - § { priespauda nėra Len-
šyta, lapkričio pabaigoje Baltijos j vyko ilgos diskusijos dėl naftos! k i i o s V 1 < k u s reikalas, tai yra bru-
jūroje įvyko didelė audra, padą- j įmonių, refinerijų statybos. Deba- i t a ! u s z- "^3~JS t e : s u a^-as. 
riusi daug nuostolių. Uraganas i tus sukėlė ir Mažeikiuose pasta-
išlaužė pajūrio miškus, nudraskė i tytos naftos perdirbimo įmonės, 
telefono linijas. Klaipėdos uoste' Oponentai įtikinėjo, kad naftos 
stovėjusiems prekybos laivams bu- j pramonė dar daugiau užterš Lie-
vo pranešta išplaukti už jūros j tuvos upes ir Baltijos pajūrį-
vartų. Daug laivų vilkikai išvilko, "Tiesa" rašydama apie avariją 

Klaipėdoje, kur tanklaivis buvo 
atvykęs pasiimti mazuto, aiškina, 
kad viena tona naftos produktų 
plėvele, kuri nepraleidžia nei 
drėgmės nei deguonies, padengia 

tačiau dėl aplinkybių, kurios dar 
tiriamos, tanklaivis "Globė Ai-
mi", priregistruotas Gibraltaro 
uoste, laiku neišplaukė iš uosto. 
Tanklaivis uoste buvo sustojęs pa 

kuris pajuokia Lenkijos parašą po 
Helsinkio susitarimais. Aš nega
liu tylėti, negaliu atstovauti reži
mui, kuris atsakingas už šį ne
žmoniškumą, brutalumą. Savo 
nutarimą padariau, kai sužinojau, 
kad mylimas "Solidarumo" va
das Walesa yra areštuotas ir jė
ga laikomas, paaiškino ambasa
dorius. Jis ragino visus amerikie
čius netylėti, ginti laisvę, parody-

tatymam, rašo sovietų laikraštis. 

Alekseieva Bostone 

Beirute šeštadienį sprogo 
galinga bomba, žuvo 11 žmonių, 
iš jų 5 policininkai, sužeista 15 
žmonių. 

— Jungtinių Tau tų Saugumo 
Taryba pratęsė taikos kariuome
nės Libane mandatą dar šešiems 
mėnesiams. Kariuomenėje yra 
6,000 vyrų iš 11 kraštų. 

— Maltoie dar vienam termi
nui prisaikdintas premjeru socia
listų partijos vadas Dom Mintoff. 
Iš 65 vietų Maltos parlamente 
darbiečiai laimėjo 34. Naciona
listų opozicija didžiuojasi, kad ji 
gavo rinkimuose daugiau balsų. 

kad mūsų sąjunga dar gyva ir su- ! kimus spaudai. Beginą supykino 
geba veflcti". Walesa prašė Baž- JAV paskelbimas, kad Amerika 
nyčios vadovybę padėti užbaigti suspenduoja strateginio bendra-
valdžios paskelbtą karo stovį. i darbiavimo susitarimą. Tuo Ame-

Sekmadienį arkivyskupas i rika atsiliepė j Izraelio paskelbtą 
Glemp kreipėsi pamoksle į visus Golano aukštumų prijungimą, 
tikinčiuosius, ragindamas laikytis : "Susitarimas ne "suspenduoja-
ramiai, nestumiant tėvynės į dar \ mas", bet — "nutraukiamas", 
didesnes nelaimes. 

Užsienius vis dažniau pasiekia 
žinios, kad daug kur kareiviai at-

pasakė Beginąs. 
Premjeras kaltino VVashingto-

ną, kad tas laiko Izraelį "bananų 
sisako šaudyti į darbininkus ir] respublika". Izraelio nenugąsdins 
kai kur prisijungia prie streikuo-į JĄV pareiškimai, neprivers at-
jančių. Britanijos BBC paskelbė, j g^jg Golano prijungimo, kalbė-
kad Katovicų anglių kasykloje Į j 0 Beginąs- Kokios čia gali būti 
kareiviai nušovė 56 streikuojan- j kalbos a p j e Izraelio nubaudimą? 
čius angliakasius ir 10 užmušė. į ̂ r m e s esame kokie Amerikos va-
Varšuvos valdžia skelbė, kad čia j 
nušauti septyni. 

Prezidentas Reaganas savait
galį praleido Washingtone. Jis I sjmug j m ūsų kurčias ausis, pasa-
pasiuntė į Europą valstybės sekre- j į į Beginąs. Žydai išgyveno 3,700 
toriaus asistentą Europos reika- j m e t u ^e jokių strateginių susita-
lams Egleburgerį tartis su sąjun- j rimų su Amerika, jie ir toliau iš-
gininkų vyriausybėmis dėl bend- | gyvens. Niekas neišgąsdins dide-

salai, ar mes kokie 14 metų ber
niukai, kuriuos už išdykavimą 
galima bausti? Jūsų grasinimai at-

ros linijos Lenkijos klausimuose. 
Valstybės departamentas vėl ra
gino Lenkijos vyriausybę paleisti 
visus politinius kalinius. 

lės ir laisvos žydų bendruomenės 
Amerikoje, niekam nepasiseks 
sustabdyti mūsų antisemitinėmis 
propagandomis. Beginąs prikišo 

— Irakas skelbia, kad kovose su 
Bostonas. — Sovietų disiden-1 Irano iėgomis laimėtos naujos 

tė Liza Alekseieva sekmadienį iš i vietovės. Irakas prašo Tarptau-
Paryžiaus atvyko į Ameriką. Ją ; t i n i Raudonąjį Kryžių paspausti i k u r valdžios aukštieji pareigū-
Bostono Logano aerodrome pa- i Iraną, kad tas atsiimtų iš mūšio 
sitiko Aleksejus Semionovas, ku- Į lauko tūkstančius žuvusių. Irano 
ris yra Nobelio laureato, akade i radijas giriasi vėl sudavęs Irakui 
miko Andrejaus Sacharovo posū- stiprius smūgius 

Gandai iš Lenkijos kalba, kad Amerikos veiksmus Vietname, pri 
VValesa gavo širdies ataką. Kiti j kišo žydų persekiojimus Europo-
spėlioja, jog ši žinia kilo dėl to, j j e 
kad jis laikomas Konstancine 

nis, Sacharovienės Jelenos Bon-
ner sūnus. Semionovas nematė sa 

— Gambija ir Senegalis pasi-
ašė unijos sutartį, kurią turės 

vo sužadėtinės iau treji metai, patvirtinti abiejų šalių parlamen-
suarti mazuto. Jau buvo perpum- j 12 kvadratinių kilometrų vandens. j t { solidarumą ir paramą lenkų ' Aleksejevą pasitiko ir 75 reporte- tai. Steigiama nauja Senegam bijos 
puota 16,493 tonos mazuto. Lai
vas buvo 20,000 tonų talpos. Di
desnės grimzlės laivai į Klaipėdos 
uostą neįplaukia. Sunkumus aud
roje padidino tai, kad laivas ne
buvo prikrautas pilnas. 

Vilkikų padedamas "Globė 
Ašimi" jau plaukė pro jūros var
tus iš uosto, tačiau bangos jį už
metė ant šiaurinio molo- Aštrūs 
betono luitai perplėšė tanklaivio 
dugną ir pasipylė mazutas. 

Klaipėdos uosto pareigūnams 
buvo daug sunkumų gelbėjant 
laivo įgulą. Audra neprileido nei 
laivų, nei helikopterių, teko še
šiems savanoriams prieiti prie su
dužusio laivo molu ir nutiesti ly
nus. Gelbėtojams darbą pavyko 
užbaigti, nors bangos nuolat ri
tosi per molą ir gelbėtojai rizika
vo gyvybe. 

Turimomis žiniomis, ok. Lietu-

Sudaužytas Gibraltaro tanklaivis 
mazuto turėjo apie 17,000 tonų. 
Nelaimė įvyko lapkričio 21, o 
vandens ir pakrančių valymo 
darbai dar nesibaigė. Specialistų 
nuomone, bangos po audrų dar 
keletą metų išplaus į krantą pa'skli 
dusio mazuto liekanas. Reikia 
nuvalyti dešimtis kilometrų pa
plūdimių nuo Nidos iki Švento
sios. Mazutas iš Klaipėdos plito 
į Kuršių marias link Drevernos, 
link Palangos, netrukus pirmieji 
mazuto gurvuoliai buvo išplauti 
ties Nida. Paplūdimių valymo 
rVnvfas kliudė vėiai, šlapdriba, 
šalti orai. Ypač apteršti Melnra
gės, Girulių jūros pakraščiai. 

tautai- Ambasadorius dėkojo pre
zidentui Reaganui už suteiktą 
prieglaudą ir žadėjo daryti viską, 
kol Lenkija vėl taps Lenkija. 

Lenkijos vyriausybė paskelbė, 
kad jau kuris laikas Spasowskis 
"serga depresija". 

Lenkijos karinės valdžios at-

Floridoje šaltoka 
Miami. — Sekmadienį Floridą 

palietė nelaukta šalčio banga. 
Citrininių vaisių plantacijų savi- į ciali Amerikos centrinės žvalgy-
ninkai budėio soduose, kuriem bos agentūros CIA detektyvų gru-
grėsė žemos temperatūros. Talla-j pė. Trys valdininkai yra gerai su-
hassee, Fla. iš ryto buvo 15 laips-į sipažinę su Europos komunisti
nių, kas yra naujas rekordas. Mi- j nių teroristų veikla. Jie bandys 
ami mieste temperatūra buvo 36 padėti Italijos policijai sugauti 

riai, televizijos kameros. Ją išva
davo iš Sovietų Sąjungos Sacha 
rovų paskelbtas bado streikas, ku
ris sukėlė visame pasaulyje dide
li spaudimą sovietų valdžiai. Po 
17 dienų badavimo. Kremlius nu
sileido ir išdavė 26 m. merginai 
išvažiavimo vizą. 

Padės Italijai 
ieškoti grobikų 

Romo- — Italijon atvyko spe-

respublika. 
— Albanijos ilgametis vyriau 

sybės premieras Mehmet Shehu 
nusižudė, skelbia Jugoslavijos ži
nių agentūra. Jis pareigas ėjo 
nuo 1954 m. 

— Anglikonu Bažnyčios galva, 
Kanterburio arkivvskupas Robert 
Runcie sausio mėn. vyks į Kiniją, 
kur vie?ės tris dienas. 

— Mažoie Dominikos respub
likoje valdžia paskelbė pavojaus 
stovi. Jvyko sąmokslas nuversti 
vvriausybę. Trys žmonės žuvo, 
kiti sąmokslininkai pabėgo į kal
nų džiungles. Suimt? keturi per
versmo vadai. 

— Haiti pabėgėliai, uždaryti 
Puerto Ricos stovykloje, sukėlė 
riaušes, sužeidė tris prižiūrėtojus. 

i. Net ir pietiniame Key West ter
mometras nukrito iki 50 1. Pana
šios •-miperatūros palietė Geor-
giją ir P. Karoliną. 

generolo James Dozier grobikus 

nai gydydavosi širdies ligas 
Valdžia rodo norą užbaigti šį 

konfliktą. Šeštadienį Varšuvos 
radijas paskelbė, kad vėl leidžia
ma pirkti degtinę, kuri penkias 
dienas buvo uždrausta pardavi
nėti. Kai kuriuose miestuose bu
vo prailgintos komendanto valan
dos. 

Šeštadieni didelės demonstra
cijos prieš įlenki jos valdžios kari
nį stovį ir darbininkų persekioji
mą įvyko Praneūziioje, Sveicari-
joie. Vakarų Vokietijoie, Italijoje, 
Belsnioįe. Amerikoje didesni pro
testai buvo New Yorke ir Chica. 
goję. 

Valdžios radiją* paskelbė, kad 
Ziemovito anglių kasvklose. prie 
Katovicų "politiniai "Solidaru
m o " kriminalistai" susprogdi- KALENDORIUS 

Gruodžio 22 d.: Floras, De-
— Prancūzijos teismas atsisa-1 nutrija, Gedvidas, Dobile. 

kė pripažinti pilietybę buvusiam! Gruodžio 23 d.: Jonas K., Vik-
Centrinės Afrikos imperatoriui! t o r i j a > Velbutas, 2ibutė. 

Amerika "bausdama" Izraelį, 
atšaukė nutarimą pirkti Izraely
je gamintų ginklų už 200 mil. dol. 
atidėjo pasitarimus dėl naujų 
ginklų siuntimo. 

Valstybės sekretorius Haigas 
pareiškė, kad Amerika paaiškino 
Izraeliui, jog jis neturi automa
tiško JAV pritarimo visiems savo 
veiksmams. Haigas pareiškė vil
tį, kad tamsūs debesys greit išsis
klaidys. Tai esąs ginčas tarp ge
rų draugų. 

Keli Izraelio vvriausybės na
riai paskelbė, kad jie nepritaria 
premjero žodžiams ir nesijungia 
prie jo kaltinimų. Visuomenės 
opinijos tyrimai parodė, kad 
70.6 nuoš. izraelitu pritaria Go
lano priiungimui. 25 nuoš. pasi
sakė prieš prijungimą. 

Bokassai. Sis įrodinėjo per advo 
katus, kad jis 22 metus tarnavo 

tas Nato karininkas Veronos 
mieste. Bijoma, kad teroris-

ir jį išvaduoti. Praėiusią savaitę tai generolą kankins, norėdami j prancūzų kolonialinėje kariuo-
Raudonosios Brigados teroristai \ sužinoti Nato kariuomenės pa- menėje ir pasiekė kapitono laips-
pagrobė generolą, kuris yra aukš- slapčių. nį. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
35 1., naktį 25 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIBGH m SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, (SU S*. Otifenria Ave„ Chicago, L1L «JM2» 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PLAUČIAMS KENKIANČIOS 
APLINKOS SVARINIMAS 

šiose šventėse atgimkime 
plaučių apsaugai nuo suterš
tos aplinkos ir aplinkos apsau
gai nuo teršalų! 

Mediciniškas raginimas. 

Plaučiais sirgdami žmonės 
dėl užteršto oro neatgauna 
kvapo ir dėl to dejuoja; patys 
kentėdami, artimuosius var
g ina ir be laiko į kapus keliau
ja . Artimieji tokį plaučių ligo
nio likimą apverkia, bet oro 
neteršt i nesiryžta; plaučių ligo
nio likimas pasibaigia, kaip 
botagu vandenyje pliaukš
telėjimas, nepalikęs ko nors 
atsimintino likusiųjų sveika
t ingumo pagerinimui 

Šioje Kristaus gimimo šven
tėje ryžkimės taisyti liguistai 
orą teršianti savo elgesį — 
ryžkimės atgimti sveikam elge
siui: liovimuisi nuodyti orą nuo 
mūsų priklausomais teršalais. 
Ne plaučių kaltė, kad jie 
suserga dėl ore esamų teršalų. 
Mūsų visų pareiga yra užlai
kyti sveiką orą — tada mūsų 
plaučiai bus apsaugoti nuo bai
sių, mirtinų oro teršalų—dflmų 
i r kylančių ligų. 

Atgimimas paiiovimui teršti 
orą ir dėl to paiiovimui mirti
na i sirgti yra kiekvieno iš 
mūsų viena svarbiausių parei
gų. Kiekvienas žmogus priva
lo sukaupti savyje turimas 
gėrio jėgas sustabdymui 
savižudybės per plaučių sirgdi-
nimą užterštu tabako dūmais 
oru. 

La ikas l iautis 
rūk ius tabaką 

J au praeityje liko įvairios 
žmogaus ki tam daromos 
skriaudos. Viena menkystė dar 
užsiliko iki šių dienų mūsų 
tarpe — tai tabako rūkymas. 
Medicina įrodė, kad tabako 
rūkymas yra savižudybė ir 
kenkimas artimo sveikatai. 
Rūkantieji trumpina savo 
gyvenimą gausindami vėžius 
plaučiuose, greitindami kvapo 
trūkumą dėl plaučių išsiplė
timo (emphysema), artindami 
Širdies atakas, visame kūne, 
ypač smegenyse, inkstuose ir 
kojose didindami sklerozę. Dar 
to negana — tokie savižudžiai 
kenkia sveikatai nerūkančių
jų, kuriems reikia kvėpuoti 
tabako dūmais užterštu oru. 

Rūkoriai yra dideli savanau
džiai — jie neatsižvelgia į arti
mui savo rūkymu daromą žalą 
Jausmais pastipusiam rūko
riui netalkina minėti sveikatą 
žalojantys faktai — jis nemeta 
pragaištingo įpročio ir toliau 
rūko kaip rūkęs. 

Blogiausia, kad aplinkiniai 
žmonės juokais nuleidžia rūko
riaus savižudygte ir artimui 
kenkimą. Jie neprotestuoja 
prieš rūkymą uždaroje patalpo
je. Kiekvienas nuo šių švenčių 
turėtų taip daryti. Juk, jei 
atsirastų šalia mūsų savį-
Žudy«. jį gelbėtų aplinkiniai ir 
valdžios atstovai. Tuo tarpu 
savižudžiui rūkoriui palie
kamas atviras kelias savižu
dy bėn. Jie klesti mūsų aplinko
je be jokio trikdymo. Jie 
nesilaiko nuostatų draudžian
čių rūkymą nustatytose vieto
se Jų pilna mūsų renginiuose, 
vaiftėse ir namų aplinkoje. 

O kur dar jaunimui daroma 
žala — jie mėgdžioja suaugu
sius rūkorius Jie žengia toliau 
— nepasitenkina taboka: nuo 
jos jie šliejasi prie stipresnių 
nuodų. Skaitome save krikščio
nimis — o elgiamės kaip tikn 
nenaudėliai Juk krikščionybė 
-cmiasi darbais, o ne lūpų, 
kad ir pamaldžiausiu, 
judinimu 

Šiose šventėse turėtume visi 
atgimti sveikam gyvenimui — 
oro netersimui, artimo sveika
tai nekenkimui ir rūkoriaus 
plaučių apsaugai. 

Sekame gydytojų 
pavyzdžiu 

Šioje srityje gydytojai jau 
davė reikiamą pavyzdį — 
daugelis jų liovėsi rūkę. 
Gydytojų pavyzdys padės 
sumažinti plaučių ligas ir kitas 
tabako sukeliamas negeroves. 

Žmogų rūkyti verčia dau
gelis dalykų — paskatų. Nežiū
rint to, pavieniam žmogui 
teikiami nurodymai ir plačiu 
mastu varoma propaganda 
priei r ū k y m ą j a u s m a i s 
nepasilpusiam — tabako žalos 
nežinojusiam talkina rūkymo 
atsisakyme. Blogiausiai esti su 
jausmais pasupusiais — jie 
nesiliauja rūkę, nežiūrint 
didžiausių gydytojų pastangų. 
Štai vienas rūkymo žalos 
pavyzdžių. 

A s m u o s e r g a d v i e m 
skrandyje žaizdom. Gydomas 
geriausių tos srities žinovų, 
vadovaujant šiame krašte su 
paskaitomis važinėjančio gyd. 
Peter Bright-Tasare. J a u 
fiestas* mėnuo jo žaizdos 
neužgyja; jis naudoja Tagamet 
vaistus. Jo gydymą sekąs 
gydytojas nutaria perduoti 
ligonį chirurginiam gydymui 
— didelės dalies skrandžio 
iSpiovimui . La imė , k a d 
pasisekė ligonį nuteikti liautis 
rūkius po pakelį cigarečių į 
dieną. J a m duotos keturios 
savaitės laiko — jei jo žaizdos 
negis nustojus rūkyti, jis bus 
operuojamas. Jo sūnus, sužino
jęs tėvo padėtį, nuteikė jį 
atsisakyti rūkalų. Jis, taip 
padaręs, išgelbėjo savo skran 
dį; žaizdos skrandyje po mėne
sio sugijo. Nė sakyti nereikia 
tėvo ir jo sūnaus džiaugsmą. 

Ir mes privalome atgimti 
sveikam gyvenimui — oro 
netersimui. Vyresniems atsisa
kius rūkymo, liausis rūkę ir 
mūsų jaunikliai. Netikėkime 
tabako pirklių peršamai netei
sybei apie neva „saugią 
cigaretę". Tokios cigaretės 
nėra. Kiekvienas organinės 
medžiagos rūkymas paveikia 
rūkorių, nes jis rūkydamas 
visada įkvėpia CO. 

Re ik i a grynint i 
orą mies to 
aplinkoje 

Rūkymas, kitoks kambarių 
teršimas ir darbovietėse užterš
tu oru kvėpavimas sudaro 
svarbiausius žmogaus plaučių 
ligų šaltinius. Prisideda ir oro 
teršimas automobilių, fabrikų 
išmetamomis dujomis. Šitų 
teršalų sunkiau išvengti, todėl 
pirmiausiai privalome tvarky
ti su asmeniniais teršalais — 
su tabako rūkymu. 

„Sodybos" pažmonyje svečiai kultūringoje aplinkoje seka 
programą. Nuotr. M. Nagio. 

Gydytojai pirmieji gali 
s u d a r y t i a p s a u g ą nuo 
žmogaus plaučių teršimo, nes 
gydymo tikslas yra ligos nebu
vimas. Dabar sužinota, kad 
nėra jokios saugios ribos 
asbestui, medvilnės dulkėms ir 
radio aktyviai medžiagai. 
Sumažinant tokių teršalų 
kiekį, darosi mažesnis pavo
jus, bet jis visai nepranyksta. 
Todėl yra būtina tokių teršalų 
valstybinio masto kontrolė. 

plaučių randėjimą (silicosis). 
O kas nežino angliakasių 

Juodų" plaučių. Tai neatitai
soma plaučiams žala, pada
roma prikvėpavus akmens 
anglių dulkių. Labai daug 
lietuvių per anksti į kapus 
nukeliavo dėl tokios anglia

kasiams dažnai pasi tai
kančios ligos. Ypač ta is 
laikais, kada darbininkų 
sveikata niekas reikiamai nesi
rūpino. 

Išvada. Darbininkas negali 
daug ko padaryti, jei jam 
reikia duoną užsidirbti dulkė
toje aplinkoje, nes jis negali 
darbo gauti švaresnėje aplin
koje. Todėl privalome susitvar
kyti su nuo mūsų priklau
sanč iu p laučių t e r š a l u . 
Privalome liautis rūkę. Darbo
vietėse privalu dėvėti kaukes 
d u l k ė t a m oru i e s a n t . 
Nepamirškime, kad įkvėptos 
c e m e n t o d u l k ė s d a r o 
plaučiams nepataisomą žalą. 
Jų visada ir visur venkime. 
Net mažiausias tokių dulkių 
kiekis nepataisomai žaloja 
plaučius. Visada atsiminkime, 
kad apsaugos gramas yra 
vertesnis už gydymo kilogra
mą. 

Pas i ska i ty t i . Harrison's 
Principles of Internal Medi-
cine, McGraw Hill Book Co. 

Vien inžinierių talka čia irgi 
mažai ką padės, nes net mini
malus plaučių užteršimas žmo
gui nepataisomai pakenkia — 
minėtos dulkės, patekusios į 
plaučius, juos pamažu sirgdina 

KALĖDOS LENKIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje. 
Stebėdamas televizijoje 

prieš Kalėdas į Varšuvą at
vežamas Vokietijos Raudono
jo Kryžiaus įvairias dovanas 

— jie pradeda randėti ir žmo- (daugiausiai maistą), prisimi-
gui atimti kvapą. Gydytojai niau Vilniaus Vytauto Didžio-
privalo budėti ir saugoti žmo- jo gimnazijoje lenkų kalbos 
nes nuo minėtų teršalų, net ir pamokas ir "kaltus" lenkų 

poetų eilėraščius. Ir taip, gim. 
Suvalkuose Marijos Ko-
nopnickos vieno eilėraščio ei
lutė (vėliau virto tautine gies
me, giedama bažnyčioje) 
skamba: "nespjaudys vokietis 
mums į veidą" Tai amžino 
antagonizmo vokiečiams žo
džiai, kuriuos naujoji karta 
stengiasi įvairiais keliais ir 
priemonėmis įš abiejų tautų 
gyvenimo pašalinti. Atrodo, 
kad įžangą į tarpusavio glau
dų ir nuoširdų gyvenimą pa
darė buv. Vokietijos kancleris 
Brandtas, puolęs ant kelių Var
šuvoje ir bučiavęs lenkišką že
mę, tuo pačiu atsiprašydamas 
lenkų tautą už visas Vokie
tijos padarytas kaltes ir 
skriaudas. 

Šiandieną užmegzti gan 
stiprūs sportiniai ir kultūri
niai ryšiai, Vokietijos bankas 
skolina Lenkijai pinigus vo
kiškuose laikraščiuose ran
dami šimtai lenkių vedybinių 
skelbimų. Vokiečiai mielai jas 
renkasi tvirtindami, kad len
kės nėra išlepintos lengvo gy
venimo, yra geros ir ištikimos 
žmonos. Dar toliau: garsi žy
dų kilmės Lenkijos lengvosios 
atletikos meisterė Danutė 
Rabštyn greičiausiai ištekės 
už Vokietijos sportų karalie
nės atstovo Šmidto! Pas vo
kietį Danutė Rabštyn lankosi 
bent kartą į mėnesį, gyven
dama kartu vienuose namuo
se. 

Tačiau grįžkime prie tele-

mimmumo. 
Tenka techniškai mažinti 

teršalus ore: nuodingos 
medžiagos keičiamos nenuo
dingomis, darbininkai apsau
gomi nuo nelaimingų atsiti
kimų, kai jie dirba su žmogui 
kenksmingomis medžiagomis, 
keičiami pramonės darbo 
būdai. Darbininkai privalo 
būti tinkamai saugomi nuo 
dulkių, parūpinant gerus 
dulkių siurblius, tikrinant 
dulkių kiekį darbovietės ore. 
Tokios priemonės turi būti 
neatidėliojamai parūpintos, 
kol tikra apsauga techniškai 
bus įvesta. 

Gydytojo darbas saugant 
darbininkus nuo jų plaučių 
užteršimo yra labai svarbus. 
Darbininkai mediciniškai 
patikrinami prieš juos priimant 
į darbą. Kurie žmonės jau turi 
p l a u č i ų l igą — jie 
nepriimami į dulkėtą darbo 
aplinką. Darbovietėse, kur 
pasitaiko plaučių susirgimų, 
darbininkai privalo būti 
periodiškai tikrinami. Padaro
mos X-Ray krūtinės nuotrau
kos, tikrinama plaučių veikla. 
Darbininko perkėlimas į kitą 
darbą pa1 ariamas tik apsvars
čius ne tik medicinišką darbi
ninko stovį, bet ir jo finan
sinius, socialinius ir teisinius 
reikalus. Mat, perkėlimas 
sumažina algą, nustojama 
įsisenėjimo teisių. Tokie pini
giniai ir socialiniai veiksniai 

O tempora! Kūčių vakaras 
lenkui be žuvies, silkės, Kalė
dos be mėsos (kumpis, žąsis, 
šaltiena) ir degtinės — juk tai 
ne šventės, tai laužymas len
kų tautos tradicijų. 

Tad ir stebėdamas šią prog
ramą vėl mintimis nuskridau į 
lenkų okupacijos laikus Vil
niuje, didžiąsias Bažnyčios 
šventes, kada ir pas neturtin
giausią poniškos Lenkijos luo
mą (juodadarbių darbininkų, 
siuvėjus, kiemsargius, batsiu
vius ir t.t) švenčių metu an t 
stalo apsčiai buvo maisto ir 
gėrimo, o giesmės ir dainos 
skambėjo ne tik gatvėse, bet ir 
rūsiuose, neprašant prakeikto 
vokiečio ar kt. tautos išmal
dos. 

Atrodo, kad teisingiausią 
lenkų tautos kalėdinę nuotai
ką išreiškė "Vienybės" s-gos 
atstovas M. Krupinskis pasa
kydamas, kad Lenkija Kris
taus gimimo šventės proga 
bus alkana, tačiau lenkų tau
ta norinti Kalėdas atžymėti 
taikoje ir ramybėje. 

F.S. Kristaus gimimo proga 
džiaugsmo bei viltingų 1982 
m. visiems Draugo skaityto
jams siunčia Jūsų Europos 
bendradarbis su žmona Helga 
ir dukra Jūrate. 

Žmogaus 
prisikėlimas 

Kokia bus nauja žmogaus 
kūno padėtis po kūnų prisikė
limo iš numirusių? T a i 
intriguojantis klausimas, kuris 
savaime iškyla tikinčiam žmo
gui. Pilnai atsakyti į jį nėra 
galima, nes iš numirusių 

ftakoja darbininko tolimesnį vizijos aparato ir gan ilgo Var- prisikėlusių žmonių - Jėzaus 
likimą š u v 0 8 komentatonaus prane- w n * ' " 

nešimo ir prieškalėdinio 
Kai pramonėje būna tvarkin- gyvenimo ir nuotaikų Len-

gai vengiama teršalų, tada kijoje. Parodyti sostinės vaiz-
darbininkams netenka kimo- dai tikrai verti gailesčio: nesi-
tis iš vienos darbo vietos kiton, m a t o jokių k a l ė d i n i ų 
Ypač reikia saugotis cemento 
apdirbime randamų dulkių, 
kurios sukelia nepataisomą 

tien^ klausosi svpikfitr^ patanr 
urnftenė ir K? 'ovilai-

•v 

papuošalų , ant didelių preky
bos namų jokių blizgančių 
Žvaigždžių ar Kalėdų eglučių. 
Nenuvalytos nuo sniego gat
vės, ant universiteto pastato 
kabo nuo sniego sušlapęs 
transparentas "Studentų strei
kas". Štai vėl pardavėjos sėdi 
prie tuščių krautuvių lentynų, 
megzdamos ar epręsdamos 
kryžiažodžius. Lauke, prie na-
mo :-ienų prisiglaudusi, stovi 
didžiausia žmonių eilė, lauk
dama bulvių ar kokių sušalu
sių kopūstų. 

Keli komentatoriaus pasi-
saibejimai (vėliau verčiant \ 
vokiečiu kaibąi au gyven
tojais davė bendrą šiandieni
nės Lenkijos prieškalėdinį 
vaizdą: užmirškite Žąsis, už-

žuvis ir silkes, už-
v * H k A n^k f l ; î>< T; * 
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treč Sešt 1 2 f k i 4 v a l popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pa^al susitarimą: pirmad irketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 seštad 10 3 vai 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2 4 5 4 West 7 l s t Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

- i K l 

apie šoVioladą ar 
nus. 

«a,d i :mv 

Kristaus ir jo motinos Marijos 
— kūnų savybės mums nėra 
žinomos. Kai ką apie prisikė
lusio kūno padėtį galime suži
noti tiktai iš Dievo apreikštojo 
mokslo — kūno teologijos, 
kurią popiežius Jonas Paulius 
II dėsto savaitinių bendrųjų 
audiencijų metu. „Kai prisi
kels iš numirusių, tai nei ves, 
nei tekės, bet bus kaip angelai 
danguje", yra pasakęs Kristus 
(Mk 12,25).Vaikų gimdymas ir 
visas santuokinis gyvenimas 
po prisikėlimo neteks savo 
prasmės. Prisikėlimu žmogus 
atgaus savo kūną, atgaus pilną 
žmogišką gyvenimą, kuris 
pasireiškia pilnu sielos ir kūno 
susivienijimu žmogiškajame 
asmenyje. Bet tas žmogiškasis 
gyvenimas Dievo pasaulyje, 
danguje, bus visiškai naujoje 
padėtyje. Prisikėlimu atnau
jinti žmonių kūnai išlaikys 
savo vyriškas ir moteriškas 
savybes, bet buvimas vyru ar 
moterimi toje sudvasintoje 
prisikėlusio kūno padėtyje 
įgaus visai kitą, sudvasintą 
prasmę 

Of i so te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222, 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S* Kedzie Ave. Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ištaigos ir buto tel 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 šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

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 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

Ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vaK Treč * šešt 
uidd'yta 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 -7 ) šeštadieniais oagal susita&mą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

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

Tel. — 778 3400 



Bažnyčia ir valstybė — 

MORALINIAI 
KLAUSIMAI 

Žinome iš istorijos, kad ir 
Amerikoje ne visą laiką turėjo 
laisvę religinės bendruomenės 
— Bažnyčios. Juk buvc laikai, 
k a d katal ikai buvo ne t ik per
sekiojami, deginamos jų baž
nyčios, šmeižiami vienuolynai. 
T a i buvo kolonialiniais lai
kais , bet tai buvo ir po vadina
mos "revoliucijos" ir nepri
klausomybės išsikovojimo. 
J u k tik reikia pažiūrėti Ray Al-
len Billington "The Protestant 
Crusade" knygą. Thomo Jef-
fersono "atskyrimo siena" ap
saugoti religiją nuo valstybės 
ir valstybę nuo religijos šian
dien nėra pakankamai supras
t a ir p a k a n k a m a i vykdoma. 
Ne t griežčiausiems atskyrimo 
Bažnyčios nuo valstybės ša
l in inkams šiandien nėra aiš
k u s tas Jeffersono dėsnis, ku-
r i s l y g n e l e i s t ų d v i e m 
skir t ingoms galybėms susi
liesti, k a d nebūtų jokio kon
flikto. 

Kas kar tą vis dažniau yra 
sus iker tama ir pajuntama tas 
išskyrimo sunkumas, ka i pa
liečiama taksos, malda mo
kyklose ir abortų klausimas. 
Je i yra ir krikščionių, kurie 
šiais k lausimais nusileidžia, 
t a i nereiškia, kad jie pritaria ar 
laiko valstybės teise tai įvesti 
ne t per aukščiausią teismą. Ko
dėl beveik du šimtus metų 
abortai buvo nelegalus daly
kas , o d a b a r teismo sprendimu 
pas idarė legalus? Mokyklose 
malda, suvesta į neutralią ir vi
siems t inkamą maldą, buvo 
t i n k a m a s dalykas, o dabar 
teismo sprendimu pasidarė ne
gal imas ir netinkamas. Pre
zidento pareigų perėmime prie
saika ir malda kalbama pagal 
jo tikėjimą. Ir tai nereiškia 
žmonių suliberalėjimo, never
t inimo moralinių dalykų, bet 
laisvės davimas tiems, kurie 
savo laisvę nori primesti kitų 
nelaisvei ar net negimusių žu
dymui. 

Štai dvi kliūtys, neleidžian
čios Bažnyčiai pritarti, kada 
valstybė galvoja pagal teisėjų 
moralės įvertinimą ir moralės 
pada rymą politikos dalyku. 
J u k žmogus nėra daiktas, net 
negimęs yra asmuo, kuris turi 
pi lnutinę teisę gyventi. Iš jo 
valstybė, apeidama žmoniš
kumą, negali daryti sau išim
ties. 

MERDINTI JAV PLIENO PRAMONĖ 

Kita kliūtis susitarti šioms 
dviems jėgoms, dvasinei ir 
politinei, tai taksos ir mokes
čiai. Kada valdiškos mokyklos 
daro bandymus vaikų sąskai-
ton, ta i joks krikščionis, joks 
tikintis žydas ar mohameto-
n a s negali pritarti. Tėvai nori 
ne tik mokymo, bet ir auklėji
mo. J ie nori, kad jų vaikai iš
liktų t a m pačiam tikėjime, ku
rį jie tur i . Jie kuria prie savo 
religinių bendruomenių — 
parapijų, savo mokyklas, ku
rios a t i t inka jų dvasią i r jų sie
kimus. Katalikai kuria kata
likiškas parapijas ir tuo pat 
metu katal ikiškas mokyklas. 

Bet tėvai yra skriaudžiami, 
kai jie turi mokėti lygias tak
sas valstybei su tais, kurie pri
vačioms mokykloms nemoka ir 
jų neišlaiko. Tuo tarpu valsty
bės pareigūnai, ypač taksų 
kontrolieriai, reikalauja, kad 
sumokėtų mokesčius, kurie 
jiems nepriklauso, — jie sumo
ka už savas mokyklas. 

Valstybės įstaigos giriasi, 
kad jos sumoka milijonus už 
susisiekimą, vaikų priešpie
čius ir kitus valstybės patar
n a v i m u s pačioms bažny
čioms. Bet iš tikrųjų tėra tik 
viešas savęs ir kitų apgau

dinėjimas — valstybė atsi ima 
savo dalį ir iš tų tėvų, kurie vai
kų auklėjimu rūpinasi savo 
konfesijos mokyklose, ir iš tų, 
kurie naudojasi valstybės jau 
surinktais pinigais. 

Cia k i e k v i e n a s ga lė tų 
pasakyti, kad t a politika yra 
apgaulė savęs ir kitų, nes Baž
nyčiai priklausą žmonės išlai
ko savas parapijas, savus tar-
n u s , s a v a s m o k y k l a s , 
mokėdami mokesčius dvigu
bai, negu moka tie, kurie nesi
naudoja savo parapijos a r sa

vo tinkinčiųjų bendruomenės 
lėšomis. Nieko kito čia negalė
tume pasakyti, ka ip valstybės 
nukaltą žodį, kad pati vals
tybė pagal savo pažiūras aiš
kina konstituciją ir diskri
minuoja tam tikros rūšies 
piliečius. Ar visai tiesiogiai 
galėtume pasakyti , tai klau
simas, kuris reikalingas stu
dijų ir gyvenimo stebėjimo. Bet 
tikra, kai šis k lausimas jau ke
liamas viešai ir jį sprendžia 
ne valdžios įstaigos, o teismai, 
tarnaują valdžiai, o ne tei
singumui. 

Jau kalbėjome apie "mora
linę daugumą" (Morai Majori-
ty), kuri kartais išeina iš savo 
ribų, ypač savo kova už 
paveikimą valstybės įstaigų 
tokiu pat būdu, kaip ir kitos 
bendruomenės. Dar blogiau, 
kad jos kai kurie vadovai ko
voja jau ir ta rp savęs, nes ne 
visi nori pripažinti tai, ką skel
bia „moralinės daugumos" va
dovai. Viena t ik sutinka, kad 
mokyklose būtų malda, kad 
abortai yra nelegalūs ir kad 
taksomis diskriminuojami pa
skirų konfesijų žmonės — tė
vai dėl savo vaikų auklėjimo. 

Priekaištaujama, kad susi
daro valstybė valstybėje ir net 
nepripažįstama aukščiausiojo 
teismo sprendimų. Bet nei 
valstybė, nei v isam amžiui ski
riami geri teisės žinovai pasi
daro neklaidingi, kai konkre
čius atvejus sprendžia pagal 
savo liberalias, progresyvias 
ar konservatyvias pažiūras. 
Neklaidingumo neturi niekas, 
dėl to ir "Morai Majority" turi 
lygią teisę veikti valstybės bū 
du, tai yra mėginti paveikti 
atstovus arba organizuoti rin
kimus taip. kad laimėtų mo
ralės dėsnius pripažįstą kan
didatai. 

Tai nėra visuotinis reiški
nys, kai valstybė mėgina užim
ti neklaidingumo poziciją mo
ralės atžvilgiu. Bet visuomenės 
veidrodis yra valstybės atsto
vai. Ta visuomenė, kuri renka 
tautos atstovus, ir vyriausybė 
yra ne visuomet atsakingumo 
už laisvę pavyzdžiai. Joje yra 
daug dalykų, kuriuos reiktų pa
naikinti, kad iš jos išaugtų tau
ta, gerbianti žmogiškas teises, 
laisva su atsakomybės pajau
timu ir subrendusi pati save 
tvarkyti. Ji neturi būti masė, 
kurioj įmestas pilkas akmenė
lis — politikas, jeigu tik turi 
svorį, p a k a n k a m a i g i l ia i 
grimsta, išs tumdamas kitas 
masės daleles ir jas pavers
damas dulkėmis. 

Bažnyčios ir valstybės susi
kirtimas gali pasiekti tokių 
proporcijų, kad Amerika jau 
nebebus Amerika, o tik viena 
iš tų, kurios valstybiniu mastu 
pradeda persekioti Bažnyčią, 
ar ji būtų vieno ar kito tikėji
mo. To reikia išvengti pra
dedant nuo visuomenės ir bai
giant didžiaisiais stulpais, 
atsakingais tiek už Bažnyčios 
išsilaikymą, tiek už valstybės 
tikslus. 

P.S. 

Geležis ir plienas žmonijos 
civilizacijos išsivystyme y ra 
suvaidinę nepaprastai didelį 
vaidmenį. Dabar b a n d o m a 
pakeisti cheminiu būdu dirb
tinomis medžiagomis. Tačiau 
m o k s l i n i n k a i i r i s t o r i k a i , 
skirstydami žmonijos gyve
nimą į tarpsnius, rado reikalo 
t a m tikrą periodą pavadin t i 
„geležies amžiumi", k a d a 
žmogus išmoko iš geležies rūdų 
pasigaminti medžioklinius ir 
kitus namų apyvokos įran
kius. Geležis g ryname pavi
dale gamtoje ne r andama , tik 
nukritusiuose iš tolimos erd
vės meteorituose. J i r a n d a m a 
tik geležies rūdose, kurios 
sudaro apie 5% žemės plutos. 

Ge lež i s L i e t u v o j e 
Geležies rūdos r a n d a m a 

apsčiai ir Lietuvoje. Lietuviai 
buvo išmokę išskirti geležį ir iš 
jos sugebėjo pasigamint i įvai
rius įrankius. Apie ta i liudija 
senų piliakalnių kasinėj imai ir 
juose ras t i daiktai . Tikrą gele
žies gaminimo įmonę Lietu
voje netoli Ašmenos buvo įkū
ręs bajoras J . Chreptavičius, 
gyvenęs XVII a. 

Lietuvoje besikuriančią gele
žies pramonę pačioje jos užuo
mazgoje sužlugdė nuolat iniai 
kara i ir užsitęsusi Rusijos 
okupacija. Ją bandė atgaivin
ti iš Vokietijos atsikėlę pramo
ninkai broliai Ti lmansai , 
įsteigdami Kaune geležies 
dirbinių fabriką. Nacių okupa
cijos metu jie pas i t raukė į 
Vokietiją, o jų geležies gamy
bos apleistus likučius vokie
čiai ka ip laužą išvežė į Latvi
ją-

Tokiu būdu Lietuvos miestai 
nesulaukė dangoraižių, kurių 
s ta tybai naudojamas pl ienas. 
Dangoraižių s ta tymo idėja gal 
ki lo n u o Eifel io b o k š t o , 
pas ta tyto Paryžiuje 1889 m., 
vyks tan t pasaulinei parodai . 
J i s iki 1930 m. buvo la ikomas 
aukščiausiu pas ta tu pasauly
je, turintis 942 pėdas (300 m) 
aukščio. Dabar Chicagoje 
ruošiamasi statyti dangoraižį, 
siekiantį 2,300 pėdų, kuris būtų 
a u k š č i a u s i a s p a s t a t a s 
pasaulyje (Sears pa s t a t a s 
Chicagoje teturi tik 1,450 p.). 

Gautąją geležį, iš rūdos 
va lan t nuo pašalinių junginių, 
aukštoje temperatūroje pada
romas plienas. Į plieną pridė
jus kitų metalų, j is pas idaro 
kietas, kurį vartoja s t a tyba i ir 
įva i r ių į r ank ių g a m y b a i , 
pradedant skustuvais ir bai
giant adatomis. Pl ienas pap
ras ta i skirstomas įvairiomis 
r ū š i m i s : s t a t y b i n i s , nerū-
dyj ant is ir net ugniai a t sparus 
ir kt. 

Kapita las ir naujasis kolonializmas 
P . I N D R E I K A 

P l i e n a s J A V - s e 
Plieno pramonė nepaprastai 

y ra išaugusi JAV ir maždaug 
iki 1950 Amerika pagamin
davo plieno didesnę dalį viso 
pasaulio produkcijos. Pasi
baigus Korėjos karui plieno 
produkcija pradėjo kristi ir jau 
1970 m. ji besudarė tik 20%, o 
1980 nukri to iki 14%. Prie 
plieno produkcijos sumažėji
mo labai daug prisidėjo užsie
ninio plieno importas, ypač iš 
Europos, Japonijos ir tos pa
čios Korėjos. Jai pakenkė ir 
nuolat iniai unijų streikai, ku
riems užsitęsus ilgesnį laiką 
užsidarydavo plieno fabrikai. 
J u n t a n t pl ieno t rūkumą , 
laisvosios prekybos šalininkai 
išvystė stiprią propagandą 
prieš plieno importo suvar
žymus. Iš plieno gamintojų 
pusės pasigirdo tik t rumpas į 
patriotinius jausmus apeliuo
jant i s skelbimas: ,,Ar Ameri
ka i nereikalinga piieno pramo
nė?" Į jį niekas nekreipė 
dėmesio, nes biznis niekad 
nemaišomas su patriotizmu, 
kuris reikalauja aukos, o pelno 
t rokštantysis egoistas visada 
lengvai pakeičia vieną tėvynę į 
kitą. Iš vyriausybės irgi 
nesusi laukta paramos, nes 
tautos ūkiui vadovavo poli
tikai, kurie nejuto savo įsipa
reigojimų tau ta i ir nesiryžo 
didesniems žygiams — palauž
ti laisvosios prekyoos šali
ninkų užmačias. Nesulaukus iš 
valdžios jokios paramos, plie
n o pramonė pradėjo merdėti 
mažai besirūpinant jos moder
nizavimu. 

P l i e n o d a r b ų 
s u m a ž ė j i m a s 

Daugelis lietuvių puikiai 
prisimena, kad J A V plieno 
pramonėje gavo darbus, o 
šiandieną iš jos pasi traukę 
džiaugiasi pensijiniais čekiais 
už išlietus prakaito lašus. T a d a 
atvykstantiems į J A V neatėjo 
nė į galvą mintis, kad, vykdant 
Marshallio planą arba Eu
ropos atstatymo programą, 
taip greit atsigaus Vokietija ir 
pigesniu plienu užvers Ameri
kos rinką. 

Laikui bėgant, pasikeitus 
baltųjų rūmų šeimininkams, 
pradėjo keistis ir jų pažiūros į 
tautos ūkį. Prezidentas R. 
Reaganas jau parodė inicia
tyvos ir ryžto atstatyt i pašliju
sią ekonominę padėtį, kurią j is 
rado blogesnėje padėtyje, negu 
tikėjosi įžengdamas į Baltuo
sius rūmus. Pramonei maži
nimas mokesčių naštos ne 
visada duoda norimų vaisių, 
nes infliacijos metu dažniau
siai išlaidos suėda pajamas ir 
nelieka laisvo kapitalo inves-
tacijoms ir fabrikų gerinimui. 
Vedant kovą su infliacija, 
vyriausybė griebiasi procentų 
kėlimo, paskolų suvaržymo, 
kuris skaudžiai atsiliepia į 
krašto gamybinį pajėgumą. 
P l i e n o p r a m o n i n i n k a i , 
nenumatydami didesnio pelno 
iš plieno pramonės, į vyriau
sybės žygius žiūri skeptiškai. 
Jos pagyvinimui trūksta ir 
pigios energijos, t a ip pat naujų 
technologinių priemonių įsigi
j imas reikalauja nemažai 

kapi ta lo . Todėl nenuostabu, 
kad d a b a r plieno pramonėje 
d i rba tik 400,000, kai prieš 12 
m. š i s skaičius siekė apie vieną 
milijoną. 

J o n ė s ir Laughlin korporaci
jos pi rm. Thoma8 Grahm yra 
pareiškęs , kad, pasaulinėje 
r inkoje vyks tan t didelėms 
v a r ž y t y n ė m s , a t s i l i k u s i a i 
Amerikos plieno pramonei 
sunku varžytis . Todėl, neran
d a n t ki tos išeities, korporacija 
pradėjo vesti derybas, norė
d a m a perimti Armco bendrovę 
ir p in igus investuoti j pelnin
gesnį a lyvos biznį. 

P l i e n a s 
r e i k a l i n g a s J A V - b ė m 

Daba r t i ne i J A V vyriau
s y b e i a t s i k r a č i u s t a i k a u s 
sambūv io ir pajutus, kad vieti
nio pl ieno t rūksta ginkla
vimosi re ika lams, po 20 m. 
pl ieno p ramonės ignoravimo 
pradėjo rūpint is jos atgaivini
mu. Kad vėl pradėtų inten
syvia i rūkt i plieno fabrikų 
k a m i n a i , reikia milžiniško 
kapi ta lo . J i s yra labai svarbus 
da rbo pada los ūkiui, kuriuo 
yra p a g r į s t a s Amerikos ekono
m i n i s g y v e n i m a s . P l i eno 
p r a m o n i n k a i , s t e b ė d a m i 
daba r t in į ūkišką gyvenimą ir 
pl ieno g a m i n i a m s konkurenci
ją, nenor i suklysti , kad netiks
l ingai inves tuotas kapitalas 
yra n e rentabi lus . Dabartinės 
pl ieno įmonės tedirba t ik 15-
2 0 % p a j ė g u m u . K i t o s 
p r a m o n ė s šakos džiaugiasi, 
kad jų inves tuotas kapi ta las 
a t n e š a 15% pelno, tuo tarpu 
plieno p ramonė tesulaukia tik 

Solistai M. Momkienė ir A. Brazis, akompanuo
jant Alvydui Vasaičiui, atlieka meninę programą 

a. dr. 1ŽV£ rdžio 10 m et 
me. 

mirties pammeji-
Nuotr. J . Tamulaičio 

8-9%. Moderni finansavimo 
praktika žino daug įvairių 
kapitalo sudarymo formų, 
gyvenime dažniausiai pasireiš
kia dvi jo formos: daiktinis ir 
piniginis kapitalas. Daiktiniu 
kapitalu dažniausia supran-
t m a fabrikų ar gamybos įmo
nių inventorius, o piniginiu — 
tautos santaupų suma, kuri 
apsprendžia jų investuotojų 
laukiamą pelną. Apskritai 
kapi tal izmas yra ekonominė 
sistema, kuri pagrįsta priva
čia nuosavybe, asmens laisve 
reikštis bet kokioje pasirink
toje šakoje, siekiant gerovės. 

S a u g o j i m a s i s 
s v e t i m o k a p i t a l o 

Traukiant is Amerikos plieno 
pramonei iš varžovų tarpo, 
darosi nelaukta tuštuma, į 
kurią braunasi užsienio kapi
ta las . 1970 m. užsienio kapi
ta lo buvo investuota į įvairų 
biznį apie 13 bilijonų dol., o 
šiandieną jau netoli 50 bili
jonų. Į užsienio kapitalo plau
kimą dėmesį atkreipė vyriau
sybė, nes jis graso Amerikos 
ekonomijai nauju kolonializ
mu, kuris gali pradėti kontro
liuoti visą ūkišką gyvenimą. 
Susidaro nemažas pavojus. 
Užsienio kapitalui įgijus tokią 
galią, užsieniečiai iš savo kraš
tų, turėdami visišką imunite
tą, galėtų kontroliuoti ne tik 
pramonę, bet ir lengvai prieiti 
prie visų technologinių paslap
čių. 

Naująjį kapitalo kolonializ
mą skat ina ir dolerių plauki
m a s į užsienį, perkant alyvą ir 
kitus mažiau reikšmingus 
dalykus. Po II pas. karo 
pasireiškė valstybinis kapita
lo išvežimas, kurio t ikslas 
paremti atsilikusius kraštus, 
bet kartu surištas ir su poli
tiniu dominavimu. Dažnai 
kapi talas keliasi į užsienį i r dėl 
krašte esančio politinio netik
rumo. 

Svetimo kapitalo domina
vimas y ra surištas su naujuo
ju kolonializmu, kuris esmėje 
beveik nieko nesiskiria nuo 
istorinio kolonializmo. Į jį 
dėmes| j au atkreipė ir Sovietų 
Sąjunga, nors ji neturi sukaup
to kapitalo, bet yra apdova
nota gamtos turtais ir sukta 
komunistine politika, siūlant 
Europai Sibiro natūralių dujų 
eksplotaciją. Europos kraštai , 
savu- kapitalu nutiesę dujų 
tiekimo vamzdžius, neriasi an t 
kaklo naujojo kolonializmo kil
pą. 

Kiekviena vyriausybė turi 
priemonių kontroliuoti užsie
nio kapitalą, derinant darbo 
rinką su kainų politika, skati
n a n t krašto gamybinį pajė
gumą ir įstatymais normuoda-
m a d a r b o i r k a p i t a l o 
s a n t y k i u s . a p s a u g o d a m a 
privačią nuosavybę. 

Dievai yra teisingi ir iš mums 
mielų ydų padaro mūsų kanki
nimo įrankius. 

Š e k s p y r a s 

Vėlyva atgaila retai būna 
tikra, tačiau tikra atgaila 
neikada nebūna per vėlyva. 

R. Venrung 
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Sokolovas skaudžiai išgyvenęs Rusijos su Japo

nija karo pralaimėjimą ir galimą imperijos pamatų 
brakštelėjimą. Bet jis tikėjęs tvarkos ir drausmės 
grįžimu, tuo pačiu ir gimnazijos įstatymu į vėžes. 

G a s k e v i č i u s . J i s , inspektorius ir mokytojas 
parodomas labai te igiamai . Buvęs lygaus, santū
raus būdo, orios laikysenos rimtas pedagogas, įsigi
jęs pripažinimo ir pagarbos , veikęs mokinius savo 
asmeniu. Jis nebuvo „šabloniškas" mokytojas ir ne 
visus „dogmatiškai" patvi r t in tus vadovėlius pripa
žino t inkamais . Mokiniams patiko, kai iki šiol var
totą Ilgovskio vadovėlį pakeitė tinkamesnių Kasa-
jevo. Drausmei palaikyti j a m nereikėdavo dėti jėgų ir 
eikvoti laiko: per jo pamokas viešpataudavo draus
mė pati it tyla. J i s buvo savo profesijos, paskesniojo 
meto, pakiliausias te ig iamas pareigūnas. Dėl aiškiai 
nepasakytų, bet tik galimų numanyt i priežasčių jis 
po vienerių metų iškel tas . 

Bene paskutinis rusų gimnazijos Marijampolėje 
inspektorius Lipkinas. nespėjęs Lietuvoje kuo 
ypatingiau pasižymėti. 

R U S A I M O K Y T O J A I 

J a u žinome, kad ne visi rasų vardu ir Rusijos 
labui čia veikę, buvo rusai . Bet jie visi turėjo būti geri 

mokytojai: ne tik perduoti, įsavinti ir išreikalauti 
mokslo žinias, bet laimėti šio kraš to mokin ius 
teisingumu, bešališkumu, meile ir savo dalyko 
patraukliu, aukštu dėstymu. Rusiškai ku l tū ra i 
skleisti jie išimtinai ir dėstydavo rusų kalbą, isto
riją, geografiją, rečiau — matematiką ar senąs ias 
kalbas, — taigi, visus svarbiausius ir sunkiaus ius 
dalykus. Jie čia irgi turėjo būti psichologai, diplo
matai , politikai sugebą, kur reikia ir kada reikia, 
paslėpti rusinimo kėslus ir, vartodami kuo mažiau
siai priverstinių priemonių, palenkti carui, jo sostui 
ir pravoslavijai mokinius, t a r ian t būti misionieriais. 
Tai idealas. 

Tačiau, toli Šaukia, jie ne visi išsi laikydavo savo 
aukštam kelyje. Stropesni ir pareigingesni rody
davosi naujai atsiųstieji. Kiek pabuvusieji ka i kurie 
Čia apsitrindavę, apmiršdavę savo misiją, darydavę-
si abejingesni. Bet nėra buvę niekad stokos didžiųjų 
rusofilų ir pataikaujančių vyriausybei, persūdančių, 
kurie ryšiumi su dėstomuoju dalyku ar šiaip pasi tai
kius progai, nesivaržydami „gero mokytojo" nuosta
tais, įžeidinėdavo kitų tautybių mokinius, ypač lietu
vius, juos laikydami kuone Žemesnės klasės žmonių 
vaikais, „neturinčiais net savos kalbos g rama

tikos"... O įtariamus ar susektus lietuviškiau nusi
teikusius, baugindavo net mokslo pažymio suma
žinimu. Kartais pažymiu nuskriaustieji su dėstytoju 
pasiginčydavę, bet skųstis gimnazijos vadovybei 
neidavo, nors dėl to ir tekdavo likti toje pačioje klasė
je. Žinodavo, kas skųstis pavojinga. Mat, rusai dėsty
davo svarbiausius mokslo dalykus, tai jie ir lemdavo 
mokinių žengimą iš klasės į klasę. 

Daugumas, eidami savo tarnybines pare igas , 
apsireikšdavo mokytojiškais trūkumais. Privati
niame gyvenime — ydomis, rusiškais, kuone tauti 
niais polinkiais: dažnu girtuokliavimu, šeimyniniais 
skandaliukais... Iš to kildavo nesėkmės, mokinių 
(mokiniškas) atsakymas. Greitai atsiliepdavo (mažo 
miestelio) visuomenėje, rusų administracijoje, lietu

vių spaudoje, pasiekdavo ir varšuviškę švietimo 
vadovybę. Neišlaikę pusiausvyros, pasirodę nepa
kankamai st iprūs, nusikal tę uniformai ir geram 
mokytojo vardui , būdavo keičiami naujais. Kartais 
po kurio neleistino įvykio vienas kitas tyliai ding
davo: mokiniai , atvykę po švenčių, atostogų rasdavo 
kitus. 

Nelaikydavo per ilgai tų mokytojų, kurie pasi
rodydavo bešališki geri mokytojai, įsigydavo moki
nių pagarbos, pasitikėjimo. Būtų klaidinga teigti, 
kad tokių n ė r a buvę. Mokytojų tarybos sudėties 
dažnas kei t imas iš dalies buvo ir politika, nelei
džianti r u s a m s čia apsiprast i , prisitaikyti, įsigy
venti ir ... pakisti. . . 

Dėl vadovybės ir mokytojų pakeitimo pakisdavo 
ir mokslo re ikalavimai , atsipalaiduodavo ar sustip
rėdavo bendra į tampa. 

D i m i t r i j e v s k i s . Kaip S. Solovjevičius užsitar
navo žiauriausio, neigiamiausio dir. vardą, Nede-
ševas — inspektoriaus, ta ip Dimitrijevskis visų 
mokinių pripažintas neigiamiausiu ne tik mokytojo, 
bet ir žmogaus tipu. Dimitrijevskis, rusų kalbos 
mokytojas, dėjęsis grynakraujų rusu, bet iš tikrųjų 
buvęs sūnus kalmuko, laikiusio prie Kaspijos jūros 
arklių bandą. J is buvo visų ne rusų mokinių smau-
gikas. Žydus vadindavo parkais , lenkus — prakeik
tais lenkais, lietuvius — pagoniai*, prastos tarmės 
mužikais... Tėvo pėdomis ėjo ir jo du sūnūs moki
niai. Juodu, būdami 11- IT I kl. užpuldinėdavo gatvėje 
ne rusus mokinius. Ta i kenkė tėvo tarnybai. 

Dimitrijevskis, be saiko pasireiškęs rusišku 
„apašta lavimu", sukėlęs tuo mokinių pasiprieši
nimą, ilgai gimnazijoj neišsilaikė. J i s paskirtas 
Suvalkų kraš to pradžios mokyklų inspektoriumi, 
kaip tada buvo manoma, išmėginti, ar jo taktika 
t inka pakirsti jose a tbundančias lietuviškas jėgas. 
Bet po metų jis iš čia visai dingo. 

(Bus daugiau) 
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Marijonų bendradarbių Kūčių subuvimas 
geporto stalas. 

'Dainos" restorano salėje — Brid-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. John i pravedė: Vitas Ilgūnas, 

lYurkinas, Petras Čyvas. 
VYRŲ CHORO KONCERTAS | 1951 m. gruodžio 14 d. Klubo 

I patalpose, 67 Vernon Street, Wor-
Sv. Kazimiero parapijos V y r u l c e s t e r j M a s s į y y k o ] d u b o n a r f Ų 

Lietuvos atstovo dr. S. A. 
Bačkio sveikinimas 

i 
Lietuvos Pasiuntinybės ir savo 

vardu nuoširdžiai sveikinu visus 
JAV lietuvius Kalėdų Švenčių ir 

į Naujųjų 1982 Metu progą. 

Giliai dėkoju spaudai, veiks-
i niams, organizacijoms ir visiems 

lietuviams ui rūpinimąsi Lietu-
j vos reikalais bei atodairą Lietu-
j vos diplomatinei ir konsularinei 
j tarnybai. Taip pat reiškiu gilią 
• padėką tiems lietuviams, kurie sa

vo pinigine ir moraline parama 
į prisidėjo prie Lietuvos valstybės 

namo pagerinimo. 

Linkiu, kad Naujieji Metai vi
siems būtu sėkmingi asmeniškai 
ir prasmingi Lietuvos laisvės by
loje. 

Dr. Stasys A. Backis 

Lietuvos atstovas 

: ^ h 

susirinkimas, kuriame buvo ap
tarti 1981 metais nuveikti darbai geros xxdvos lietuvius Kalėdų 
ir supažindinta su naujai išrinkta švenčių ir Naujųjų 1982-jų Metų 
valdyba. Ta pačia proga klubo 
nariai buvo pavaišinti skania, šil
ta vakariene. 

Naujų Metu sutikimas ruošia
mas klubo viršutinėje salėje, 67 
Vernon Street, Worcester. Šo
kiams gros geras orketras. Bus 
paruošta skani vakarienė. Klubo 
nariai su šeimomis ir į f pažįsta
mi kviečiami dalyvauti. 

Antanas Bušrnanas 

Hot Springs, Ark. 
"LEISKIT Į TĖVYNE" RADIJAS 

Gruodžio 20 dienos "Leiskit į 

choras, vadovaujamas dirigento-
muziko Zigmo Snarskio, akompa
nuojant Olgai Keršytei lapkričio 
14 d. Maironio Parke turėjo kon
certą. Jausdami savo chorui dė
kingumą parapiečiai pripildė sa
lę. Publika choro vadovus ir 
choristus sutiko plojimais. 

I 

Pirmoj programos dalyje buvo 
atlikta: "America the Beautiful", 
S. A. Ward, "Tėvynė Lietuva" 
— A. Bražinsko, "Augo kieme kle
velis" — liaudies daina, "Parti
zano mirtis" — F. Strolios, "Čia 
mano tėvynė" — T. Makačino. 

Pertraukos metu chorą sveiki
no Maironio parko p-kas K 
Adomavičius, Worcesterio mies
to tstovas p. Early ir Mass. sei
mo atstovas W. Glodis. Taip pat i Tėvynę" transliacijoje dalis pro-
buvo atsisveikinta ir įteikta gėlių į gramos bus skirta Lietuvos kovo-
puokštė p. Kauševičienei už nenu-j tojai, 183-1 m. sukilimo dalyvei 
ilstamą paramą ir pasišventimą Emilijai Platerytei, jos mirties 
chorui ir visuomenei. Poniai ser- 150 metų sukakčiai paminėti. Ji 
gant gėles priėmė jos vyras P. Į mirė prieš pat Kalėdas — gruo-
Kauševičius. džio 23 dieną. Kalėdų giesmės ir 

Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke nuoširdžiai sveikina 
už Lietuvos laisvę kovojančius 
veiksnius, organizacijas ir visus 
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L i n k ė j i m a i 
n u o . . . 
ALGIRDO ir ALDONOS BRAZIŲ 

AL'S HILL TOP LOUNGE 
8514 So. Roberts Rd., Justice, 111., Tei. 598-9661 

CLASSIFIED ADS 

y/ 

Antroje dalyje buvo sudainuo
ta: "God Bless America" — J. 
Berlin, "Broliai" — Z. Snarskio, 
"Pasvarstyk ancele" — liaudies 

sveikinimai užpildys likusią pro
gramos dalį. 

Gruodžio 13 radijo laidoje bu
vo prisiminta a. a. prof. dr. Prano 
Skardžiaus mirties šešerių metų 

dama,"Ei, Lietuvos; kareivėliai" , s A a k ^ Kalbininkas lituanistas 
-*- St. SimKaus ir Rudens mm- «« w. . •— 

Skardžius savo gyvenimo sauiely-tys" — T. Makačino. Pabaigai 
maloni staigmena — paties diri
gento Z. Snarskio sukomponuota 
jo marčia: skirta "Indėnų daina". 
Solo partijas atliko p. p. Rozevičius 
ir B. Urlikas. Pranešėjas p. Mei
lus savo pareigas, apibūdinda
mas angliškai lietuviškas dainas, 
atliko pasigėrėtinai. Tvarka ir 
organizacija choro pirmininko 
Glodo ir seniūno G. Račiukaičio 
dėka buvo pavyzdinga. 

proga. 
Tegu 1982-ji metai būna lai

mingi Jūsų asmeniniam gyvenime 
ir teatneša šviesesnių laisvės vil
čių mūsų broliams pavergtoje 
Tėvynėje. 

ANICETAS SIMUTIS 

Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke 

Jau keturiasdešimt antrą kar
tą sėdame prie Kūčių stalo ne 
laisvoje nepriklausomoje Lietu
voje, bet pavergti ir išblaškyti 
po visus pasaulio kraštus. Sė
dame skaudančiomis širdimis, 
nes mūsų tautos kančios kelias 
dar nesibaigė. Tačiau mus drą
sina ir viltingai nuteikia mūsų 
sesių ir brolių nepailstanti ko
va pavergtoje tėvynėje, pasi
reiškianti pogrindžio spauda ir 
tyliu, atkakliu pasipriešinimu 
okupanto priespaudai. 

Džiaugiamės ir laisvojo pasau
lio lietuvių gyvastingumu. Su-1 
kaktuvCmes ^Australijos l i e tu- ; 
vių dienos, VTI-tasis Pietų Ame
rikos Lietuvių kongresas. Vasa
rio 16-tosios gimnazijos 30 metų 
sukaktis, tradic;rxė Europos Lie
tuviškųjų Studijų savaitė, TV-ta-
sis Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Chicagoje — tai vis tie mū
sų gyvenimo žiedai, įpinti i 
praėjusių metų vainiką. Pirmo
sios Lituanistikos katedros lais
vajame pasaulyje įsteigimas Chi
cagoje buvo iškiliausias šių me-

M I S C - E L L A X E O l > 

SiUNTiNiAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

U D/.«NSKAS. 4959 Archer Avenue. 
Chicago. III. 64M32, lel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME ^AX SKRV1CE 

NOTA R Y P! BL1C 
4259 S. Maplewood , tel. 254-7450 

Taip pat d a r o m i VEKT1MAI, 
GIMINU,' i škviet imai , pi ldomi 
PII . IKTYBeS PKASYMAI ir 

Kitokie blankai. 
iiiiimrrnmmniiniiiiiiiiuuuiuiiiiuiKii 

lllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllli 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPKESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IiilUlilIlIlIlIlUIIIIIIIIIlUlIlUlUllIlIlIlIlIlIi 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

fiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiMiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 Sk, tel. 776-1486 
IlilIilIlIlIlIlIlIlIilIlilIlilIlIlIlMIUUlUlllllt 

dį praleido Hot Springs gyven
vietėje, čia jis ir palaidotas. Nors 
ir išėjęs į pensiją jis nemokėjo il
sėtis ir neatitrūko nuo savo dar
bo — ruošė lietuviu kalbos rašy
bos žodyną, palikdamas neišdil
domus pėdsakus lietuviu kalboty
roje. Tos pačios dienos radijo lai
doje klausytojai buvo supažin
dinti su naujai išleistomis plokš
telėmis: Clevelando studenčių vo- . , 
i , . . . «.XT •• « • T* „~,' tu uzmons, kūno svarba ir reik. 

. kalinio vieneto Nerija ir Toron . * . ' J ' . _ " . 
T. , , , . ! ,. . • j . . 1 m «-TA ; sme dar labiau išryškės kely-
Keletas pastabu apie chorą ir to lietuviu radijo programos l e - ' £ ~ _ ^ 

jo vadovus. Worcesterio lietuviu'vynės Prisiminimai" 30 metu su- •-
kolonija yra maža, nykstanti. Cho-, kakties proga išleista piokstele 
ro dalyviai yra visi, kas tik gali j "Užaugau Lietuvoj". 
dainuoti, nežiūrint balsy kokybės. Į 
Vadovaujant nenuilstančiam, pri-l Amerikos Lietuviu Tarybos 
tyrusiam dirigentui p. Z. Snars- Hot Springs skyriaus metiniame 
kiui, koncertas paliko įspūdį, kad i susirinkime, įvykusiame lapkri-
choras yra drausmingas, susidai- So 27 d., išrinkta nauja valdy-
navęs ir įdėjęs daug darbo.. Dai- ba, kuri vėliau savo posėdyje pa-
nuoja santūriai, be forsavimu, srdkirstė pareigomis: pirmininkas 
todėl ir malonu klausyti. Dide-1— Petras Maldeikis, vicepirminin 
lis pliusas chorui yra akompania- kas — Antanas Zubavicius, se-
torė OLga Keršytė. Dirigento,; kretorius — Antanas Bertulis, iž-
choro ir pianistės įdėtas darbas j dininkas —Kostas Plepys ir pa 
koncertą paruošiant bei sklandus' rengimu vadovė — Genovaitė Gy-
programos atlikimas suteikė iiene. 
klausytojams malonią atgaivą. į 

Naujieji Hot Springs gyvento-
Programa įdomi, įvairi ir pui- j a i Aleksandra ir Jonas Samai-

kiai atlikta. K.ausytojai savo pa- g ^ persikėlę iš Chicagos, džiau-

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲrj 
METŲ PROGA 

sveikina visus savo klientus, 
draugus ir pažįstamus 

M a r i j a N o r e i k i e n ė 

PAGKAGE EJCPRESS AGENCY 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2608 M mm $!., Chleag^ III, — WA 52787 

K E A L E S T Ą T E 

6 kambarių "octagon front bungalow" 
apyl. 63-Cios ir Lavvndale. 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 
Incame Tax, Insurance, N'otary Public 
2951 West 63rd St — Tel. 436-7878 

nmnimTTTrmrrrnii:tiiiiiiii!imii!iiiiiii!i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

«529 S. Kedzie A ve. — 778-223S 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiiiHi 

IŠNUOMOJAMA - FOB RENI 

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

D & M E S I O 

~^~. i i_in „ - „ ,tlK 

\ z ^ 

si gere]imą 
plojimais. 

išreiškė nuoširdžiais 
LaumekJis 

UETUVTU PIUECIU KLUBE 

Lietuviu Piliečiu klubo rinki
mai įvyko gruodžio 12 d. I 
naują valdybą 1982 metams iš
rinkti šie pareigūnai: Albert Vie-! dukra Maryte iš Clevelando, ku-

giasi saulėtu maloniu oru ir ener
gingai darbuojasi savo naujuose 
namuose. Ju adresas: 109 San 
Pablo Wav, Hot Springs, Ark.n 
71913. 

Kazytė ir Aleksas Sadauskai su 

tinimo ir drąsos viltingai žiūrėti 
j 1982-uosius metus. 

Gimusio Kūdikio džiaugsmas 
ir ramybė teranda kelią į kiek
vieno lietuvio širdį. Naujųjų 
metų tėkmėje dar stipriau liu-1 
dykime savo tautinę ištikimybę 
pavergtai Lietuvai. 

Pasaulio lietuvių 

Bendruomenės Valdyba 

BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI, 

J i 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu linkiu 
Jums visiems linksmų Kalėdų 
Švenčių. Pasaulio Ganytojo atėji
mas teatneša laisvojo pasaulio 
lietuviams taiką ir ramybę, o bro
liams ir sesėms už geležinės už
dangos, tesuteikia kantrybės, ryž
to ir stiprybės, kovojant už religi
jos, tautos ir valstybės laisvę. 

Taipgi visiems linkiu laimingų 
1982 metų- Tegu laisvojo pašau-

V 

Linksmu iv. Kalėdų ir laimingu Naujų Metų 
linkiu visoms savo klientėms ir draugams 

ARTISTIC HAIR STYLIST 
S*v. STASYS RACKEV1CIUS ir šokuoto jos 

Specialybė trumpiems ir ilgiems plaukams ir "Blow Waving" 

2822 W, Marquefte Rd., Chicago, illinois 
(Naujoj vietoj) Tel. HEmlock 6-1098 

t ( i i l | l i l lHI ' iMIHUIII IMI) l l t t l iU) IUI l l lU l l | : 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
fct plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
<<->vo pavardę ir telefoną. 

SI :K A PINAS _ «3fi-2»6() 

M O V i N G 
-S£K£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

• ii i l l i i i i l! l! l i: i lff lt lt i l l l>HMI!ll l l itM{!IMMi 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 
lllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIUilIlI 

•<)% — 20% — :tO% pigiau mokėsit 
n/ itprfrtitiUą n u o ugnies ir automo-
'•.lio |>:is mux 

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

Telef. GA 4-8654 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozamna Dauivardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darho vietose ir organiza 
ei jose 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chica~i, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu S5.65 

Iiiinois gyventojai pridėkite dar 
2d centų mokesčiams. 

4> 

ir 

raitis pirmininkas Robert N laiką nuomavę butą, nusipir- lio lietuviai puoselėja lietuvybę, 
Aleknas — pirm. pad., Algirdą^ 
Zenius - - sekretorius, Jack Kas-

KO gražius namus gerame rajone. 
Jv adresas: 106 Elmhurst, Hot 

per— iždininkas, John Yurkinas Springs, Ark. 71913. 

Salomėja Smaižienė — fin. sekretorius, Juozas Ma
tulevičius — II fin. sekretorium, j 
Revizoriais išrinkti Withold Ivaš-1 
ka, Vitas Ilgūnas ir Jonas Ramo- i Dauguma, kuri nesusijungia į 
nas. Direktoriais išrinkti: Algird vienybę, yra chaosas: vienybė. 
Krasinskas, Jonas Vidūnas, Char-1 kuri nėra priklausoma nuodau-
les Tagman, Martin Bankia, Vic-' gumos, yra beprotybė, 
tor Sepavkh, Rinkimus tvarkingai Biaise Paseal 

brangina lietuvių kalbą, išugdo 
jaunąją lietuvišką kartą ir visi 
įsijungia j savo tikėjimo lietuviš
kas parapijas, o pavergtieji — 
tegu nepalūžta, sėkmingai kovo
dami prieš pavergėją. 

VYTAUTAS KUTKUS 
JAV LB Krašto Valdybos 

Pirmininkas 

1981 metai 

: ^ -

N-. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME VISIEMS IJETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS MCSŲ PAŽĮSTAMIEMS. 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS 

— OVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
AMBULANCE DIENA m NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage Ave., Tel. YA 7-1741; 7 1742 
4330 S. Caliiornia Ave.. Tel, LA 3-0440 

. = # 

imiiiiimuiimiiiimiimmimmniiiiiHii 
Bronius Murinas 

Monografinio pobūdžio meno 
leidinys, skirtas tapytojo Bro
niaus Murino kūrybai. Spalvotos 
nuotraukos. Puošnus dailės kū
rybos albumas, didelio formato. 
Vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

Spalvotas iiiustracijas spaus
dino Questar Printing, IHC. Pati 
leidinį spausdino M. Morkūno 
spaustuvė, 1981 m. Chicagoje. 
Kaina su persiuntimu $16.50. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, Ą51f5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIII! 

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

lunnnnim'iiiiiuiimiiiiiiiniiiiiimmiii 

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 j anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir i 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street, 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 
valstijos mokesčio. 

I'ACKACE KXPRKSS AGENCY 
MAKI.IA > O R E l K I E X £ 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
laibai pageidaujamos geros rūšlsa 

P'-olv§s. Maistas iŠ Europos sandsilę 
2«»8 W. «9th S t . Chlca«o. III. G0e2» 

Tel. 925-2787 

Remkite tuos biznierius ko-

~ie ^kplbiasi dien "nraugp" 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 



mis Lietuvos kelyje". Žodžiu 
sveikino Lietuvos generalinis kon-
fsulas A. Simutis, išreiškė pasiti
kėjimą lietuvėms moterims, kad 
jos išliko ištikimos nepriklauso
mybės aktui. J. Simutienė savo ge
rai paruoštoje kalboje pabrėžė 
lietuvės moters įnašą savo tautai 
laimingais ir vargingais laikotar
piais. Soc Lietuviu Moterų šal
pos dr-jos pdr. O.Baužienė, atvy
kusi į suvažiavimą net iš Austra
lijos pritarė LMKF-jos veiklai. 
Pasaulio Lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos pirm. dr. A. 
Janačienė sveikindama pabrėžė, 
kad visos organizacijos, kurios dir
ba Lietuvos išlaisvinimui, yra rei-
ikalingos ir geros. Pabaltijo Mo
tery tarybos vardu sveikino K. Ozo 
lins. V.Sakalys sveikindamas mo
teris, palinkėjo nesuamerikonėti, 
stimuliuoti moterų rezistenciją 
pavergtoje Lietuvoje. Sveikinimus 
raštu skaitė J. Mkutaitė. 

TRAGIŠKA MEKUS 
Chicagos policininkas Her-

bert YVUson gruodžio 15 d. par
grįžęs i namus, 8617 S. Kimbark, 
rado negyvus savo žmoną Patri
ciją, 27 m., ir 5 mėnesių sūnelį. 
Ant jų galvų buvo užvynioti 
plastikiniai maišai. Jokių įsi
laužimo žymių nerasta. Taipgi 
jokių prievartos žymių miru
sių kūnuose nebūva Policinin
kas tarnavo kovos su gaujomis 
vienete. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. gruodžio mėn. 22 d. 

H. COHN & CO. 
B I T E R S OF OU> GOLD 

Dealers ln finest diamonds 
Wa.tche». Jewelry. Repalring. 

Brlagr thia Ad — 20% dlscount 
on any purchase 

1704 W. Chicago — 666-6468 

D E M E T R I 
WHOL£SALE 

C O V E O S 
JEWELERS 

Iškilmingos akademijos metu 
Janinai Simutienei LKMF valdy
bos nutarimu buvo įteiktas Lie
tuvių Moterų klubu federacijos 
garbės narės žymuo. 

Suvažiavimo dalyvės išsiskirstė 
pasisėmusios naujų minčių mo
terų veiklai gyvinti 

/. B. 

Buy and SeU Old Gotd, Jewelry, 
Diamonds, Sterttag SUver, AnUqut» 
And Gotais. Check Wlth L's Laat. 

S S. Wabash — Tei. 346-9484 

1981 m. spalio 24 d. išrinkta Lietuvių Moterų klubų federacijos valdyte. B karė? sėdi): M. Noreikienė — pirm., 
V. čečėtienė — vicepirm., G. Kulpienė — sekretorė, S. Vaikutienė — kmnfiiAHif Z. Treimanienė — iždininkė, V. 
Sutkuvienė — kandidate; (stovi): S. Jurskytė — vicepirm. ir žmogaus teisių komisijos pirm., M. Žukauskienė — vi
suomeniniams reikalams pareigūnė, M. Klivečkienė — vi suomeniniams reikalams pareigūnė, A. Pintsch — atstovė 
Pabaltijo Moterų taryboje, R. Raubertaitė — žmogaus teisių komisijos darbuotoja. Nuotr. L. Tamošaičio 

LIETUVIU MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1981 m. spalio 24 d. Kultūros i kadencijų. G. Zilionienė šiuo me-
Zidinyje, Brooklyn, N. Y., vyko tu eina GWFC atstovės pareigas 
LMKF suvažiavimas. 8 vai. ryto Jungtinėse Tautose. 
Suvažiavimo atstovės gausiai da- Sydney Lietuviu Moterų socia-
lyvavo Mišiose, kurias atnašavo linės globos dr-jos pirm. O. Bau-
kun. L. Andriejus už mirusias 
LMKF nares. Maldose buvo pri
siminta a. a. Sofija Jasaitienė, vie
na LMKF steigėju, mirusi prieš 
pat šį suvažiavimą. 

Po trumpu pusryčių prasidėjo 
posėdis, kuriame dalyvavo J. Si
mutienė, General Federation of 
VVomens Chibs atstovė Jungtinė
se Tautose G. Zilionienė, Austra
lijos Sydney Lietuviu Moterų so
cialinės globos dr-jos pirm. O. 
Baužienė, Chicagos klubo pirm. 

Į sienio institucijomis lietuvių są-
j žinės kaliniu reikalais, siunti-

i niais šelpia sąžinės kalinių šei
mas Lietuvoje ir 1.1 

Vokietijoje veikia LMKF-jos Re
gionalinė valdyba, kurios pirmi
ninkė E. Lucienė. Jos žinioje 8 
moterų klubai Europoje. E. Lu
cienė šiuo metu yra Vasario 16 
gimnazijos ūkio reikalų vedėja. 

Pabaltijo Moterų Taryboje 
ziene pranešė apie šios orgamza-. _. ___ . . x _, 
cijos 4 k l ą plečiant Lietuvių so- LMKF-jai atstovauja Aldona No 
dybą prie Sydnėjaus. Tai labai akaite - Pmtsch. Rezoliucitv ko 
veikli visuomenininke Australi
joje Lietuviškoje sodyboje pato
giai kuriasi vyresnio amžiaus su
laukę lietuviai. 

Įdomūs buvo LKMF-jos klubų 
pirmininku pranešimai. Klubai 
daugiausia reiškiasi kultūrinėje, 
šalpos ir politinėje veikloje Or
ganizuoja paskaitas, knygų pri
statymus, dalyvauja tarptautinė-

M. Marcinkienė, Hartfordo klu- Į se mugėse, kur reprezentuoja Ke
bo pirm. S. Gečiauskienė, New i t u v i u tautodailę, lietuviškus tra-
Yorko klubo pirm. J. Laucevi- i dicinius maisto patiekalus. Kalė-
čienė, Philadelphijos klubo pirm.! <*v metu puošia lietuviškais or-
J. Augaitytė, Stamfordo — Nor- į ramentais Kalėdų eglutes. Ruo-

alk klubo pirm. A Kozmą, Wa- | šia tradicinį Velykų stalą. Orga-w 
shingtono klubo pirm- J. Micutai-
tė, LMKF Žmogaus Teisių ko
misijos narės pirm. S. Jurskytė ir 
R. Raubertaitė ir būrys New Yor 
ko, Stamford — Norwa!k klu
bo narių. . 

Posėdžio prezidiumui pirminin
kavo Chicagos klubo pirm. M. 
Marcinkienė, sekretoriavo M. No
reikienė ir E. Treimanienė. At
sistojimu buvo pagerbta a. a. S. 
Jasaitienė. LMKF-jos 1978 —« 
1981 m. veiklos apžvalgą padarė 
pirm. M. Samatienė. Ji savo ka
dencijoje, kasmet dalyvaudama 
tarptautinėse General Federation 
of Women's Clubs konvencijose 
yra pravedusi tris jos pasiūlytas 
rezoliucijas, būtent 1979 m. ji 
pristatė ir apgynė LMKF-jos rezo
liuciją, kad tarptautinė moterų 
konvencija remtų Amerikos kon
greso įkurtos Europos saugumo ir 
kooperavimo komisijos pastangas 
1979 metų Nobelio premiją skirti 
Helsinkio grupių nariams, vei
kiantiems sovietų pavergtuose 
kraštuose. 1980 m. M. Samatie-
nės pastangomis GFVVC moterų 
konvencija priėmė LMKF- jos re
zoliuciją, remiančią Amerikos 
prezidento siūlymą boikotuoti 
Maskvos olimpiadą. 1981 m. M. 
Samatienei pavyko pravesti LMK 
F-jos rezoliuciją, siūlančią parem
ti Helsinkio grupės keturių narių 
nopiinavimą 1981 metų Nobelio 
premijai gauti. Tų keturių narių 
skaičiuje yra lietuvis sąžinės ka
linys Viktoras Petkus. 

LMKF yra pilnateisė GFWC 
narė. Per 30 metų LMKF-jos pir-
jmininkės ar jų įgaliotinės daly
vauja šios tarptautinės moterų or
ganizacijos konvencijose ir ten 

liudija apie neteisėtą Lietuvos oku
paciją, apie žmogaus teisių pažei
dimus, ieško paramos Lietuvos 
laisvinimo veiklai. Malonu pri
minti, kad jau dvi lietuvaitės — 
a. a. L, Bifliukienė ir G- Zilionie
nė buvo pakviestos į GWFC or
ganizacijos valdybą net keletui 

nizuoja koncertus, literatūros va
karus. New Haven klubas 1979 
m. Slavistikos ir Rytų Europos 
studijų mokslininkų suvažiavime 
surengė knygų parodą, pavadin
tą Lithuanian Publication in 
the U. S. 75 knygas Yale univer
sitetas įsigijo savo lituanistikos 
rinkiniui. Philadelphijos klubas 
kasmet ruošia R. Kalantos minė-

i jimą. Chicagos klubas ruošia abi
turientų pristatymą. Klubai ne
atsilieka ir šalpos srityje, remia 
spaudą, šeštadienines mokyklas, 
aukoja Tautos Fondui, Lietuvių 
Fondui, Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje, Balfui ir 11-

Politinė klubų veikla reiškiasi 
raštų rašymu savo kongresma-
nams lietuvių sąžinės kalinių iš
laisvinimo reikalais ir t t Klubai 
gražiai bendrauja ir talkina ki
tom organizacijom. LMKF-jos 
Žmogaus Teisių komisijos darbų 
apžvalgą padarė S. Jurskytė. šios 
Komisijos narės veda plačią ko
respondenciją su Amerikos h už- terys per amžius švietė žvaigždė 

misija pristatė ir suvažiavimas 
priėmė šiuos nutarimus: pasvei- į 
kinti pavergtos Lietuvos moteris, j 
pareikšti solidarumą kovojančiai 
lietuvių tautai, skatinti lietuves) 
moteris būti veikliomis lietuvy- j 
bės darbuose, pasveikinti LMKF j 
-jos vardu naujai paskirtą Ameri
kos Vyr. teismo teisėją O'Connor, 
pasiųsti užuojautą pasirašytą vi
sų suvažiavimo dalyvių Elenai Va-
liūnienei ir jos šeimai S. Jasaitie
nės mirties proga, pasiųsti užuo
jautą Sadato našlei, pasveikinti 
LMKF garbės pirm. V. Zaunienę 
- Leskaitiene, buv. LMKF-jos 
pirm. M. Samatienei suteikti gar
bės pirmininkės vardą, parašyti 
protesto raštą Federal Commu-
nication komisijai prieš ateistės 
M. Murray O'Hair pastangas pa
naikinti evengelijos skelbimą ra-
dio ir televizijos bangomis ir kt 

Suvažiavimas išrinko naują 
LMKF-jos valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė: pirmininkė — M. 
Noreikienė, vicepirm, V. Cečetie-
nė ir S. Jurskytė, sekretorė — G. 
Kulpienė, iždininkė E. Treima
nienė, visuomeninam reikalam — 
M. Klivečkienė ir M. Žukauskie
nė. LMKF Zogaus teisių komisi
ja — S. Jurskytė ir R. Raubertai
tė. LMKF atstovė Pabaltijo Mo
terų taryboje — A. Noakaitė — 
Pintsch. Revizijos komisija — E. 
Noakienė, S. Sližienė, M. Kareč-
kienė. 

Suvažiavimas baigtas iškilmin
ga akademija ir vakariene. Daly
vavo 64 kviesti svečiai. Kun. L. 
Andriekus skaitė invokaciją "Mo-

A. t A. 
KONSTANTINAS LEIPUS 

Gyveno Chicago, Illinois. Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė gruodžio 19 d., 1981 m. 9:35 vai. vak., sulaukęs 54 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 15 m. Anksčiau gyveno Kana

doje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lena (pagal tėvus — Šul-

mistras); 2 sūnūs: Edvardas ir Tomas, motina Konstancija Leipus, brolis 
Jurgis, seserys: Vincė Gudas su vyru Jonu ir Irena Markvaldas su vyro 
Tomu, uošviai Mikas ir Ona ŠuLmistrai ir kiti giminės ir draugai. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioj, 2424 West 69 5?T. 
Antradienį, 5 vai. popiet kūnas bus perkeltas į Lietuvių Liuteronų Ev. 
Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy St., kur bus atlaikytos budėtuvės 7 vai. 
vak. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti paminklo statybai. 
laidotuvės jvyks trečiadienį, gruodžio 23 d.. Ii bažnyčios 10-tą vai. 

ryto bus nulydėtas j Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly

vauti šiose laiJutmtpę. 
Nuliūdę: Žmona ir sunūs. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Î ack ir sūnls. Tel 737-1213. 

A. f A. 
DR. JONAS PAVILIONIS 

Gyveno Chicago. Illinois, Marąuette Parke. 
Mirė gruodžio 20 d., 1981 m., 4:18 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aldona (Uselytė), 2 sūnūs — 

Darius ir Rytas, sesuo Ada. uošviai Ona ir Adomas Ūselis, Lietuvoje 
brolis Petras ir sesuo Alfa su šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 23 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, sesuo ir uošviai . 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A. t A. Marija Puškevičius 
MINIKEVICICTĖ 

Pagal pirmą vyrą Dravin inskienė 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 20 d., 1981 m. 2 vai. popiet, sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje brolis Juozas Minikevičius su 

šeima, sesuo Sofija Lazdauskienė su šeima ir mirusiųjų sesers ir brolių 
vaikai bei artimieji ir draugai Amerikoje. 

Priklausė šaulių organizacijai, R. K. Susivienijimui, Putnamo sese
lių rėmėjų draugijai (amžina narė), ir šv. Kazimiero seselių rėmėjų drau
gijai (amžina narė). 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W, 69 Street 
Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę: Gimines Lietuvoje ir artimieji Amerikoje. 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

INTERIOR - EXTERIOR PAINTING 
Vv'allpapering & wallwashing. Also up-
holstery cleaning. Discounts for senior 
citizens. Free estimates. 

CALL MIKE — 3 8 5 - 8 7 4 0 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

BA12EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 

-u wnx UKE us" 
4030Ard.tr — VI 7-1515 
PLATINKITE "DRAUGĄ". 

AtA 
Majoras 

BRONIUS AMBRAZIEJUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė gruodžio 20 d., 1981, 1:19 vai. popiet, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (Kaipšipalytė), Lietuvoje, 

Vilniuje sūnus Bromus, sesers sūnus dr. Kazys Pautėnius; pusseserė 
Gražina Juodikienė su šeima, pusbrolis inž. Algis Pautėnius, sesers 
sūnus dr. Pautėnius (Floridoje), ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Ramovėnų dr-jai, Šaulių rinktinei, Brighton Parko Namų 
Savininkų dr-jai ir Registr. Liet. Bendruomenei Brighton Parke. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Atsisveikinimas bus antradienį 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 23 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir g iminės . 
Laidot. direkt Donald A Petkus — Tel. 476-2345. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P . GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St . , C. k a g o 
1410 So. 50th Av. , Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uefuvia LaJdotuvty Direktorių Asocialios Nartai 

JUMIS F, RUDMIN 
331* SO. LTTUAN1CA AVENUE TeL YAnto 7-11J 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tei. REpufctic 7-1214 
11028 Southwest Hlghwmy. Palo* HBIB, minoU T«L 174-4419 

PETRAS BtELIONAS 
4348 SO CALIFORNIA AVENTJE TeL LAf .yet te 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3344 SO. HALSTED STREET T«L Y Arda 7 - l t l l 

VASAITIS - MITKUS 
I44€ SO. 50th AVE-, CICERO. DLL. Tai. OLjTr*pic 2-1963 
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DRAUGAS, antradienis, 1981 m. gruodžio mėn. 22 d. X N . tr A. Santarai, Dana 
• • ^ ^ — jBoJeviemė ir vaikai sveikina vi-

X Kun. Viktoras J . Dabušis, I sus savo draugus, prietelius ir 
Paterson, N . J., sveikina v i s u s ' pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
savo draugus, prietelius bei bi- į Nau ja i s Metais. Vietoj kalėdinių 

x Kalėdų naktį 12 va i Jėzui-

čiulius šv. Kalėdų proga ir linki 
visokeriopos Dievo globos Nau
juose Metuose. 

x Vitalis ir Genė Gaideliai, 
Omaha, Nebr., sveikina gimines 
ir pažįstamus šv. (Kalėdų i r 

tų koplyčioje Bernelių Mišiose j Naujų Metų proga. Vietoj ko r -

kortelių aukoja "Draugui". 

X Julija ir Danielius Liuti
kai. "Dainos" restorano savinin
kai sveikina savo gimines, drau
gus i r klientus šv. Kalėdų proga 
i r linki laimingų 1982 Metų. 

gros smuikininkas Povilas Ma 
thikas ir vargonais pritars muz. 
Manigirdas Motekaitis. šv . Mi
šias laikys ir pamokslą sakys 
kun. Jonas Borevičius,, SJ. 

telių skiria 15 dol. "Draugui" . X Dr. Birutė ir Jonas Petru
liai, Oakhurst, New Jersey, 

x Detroito Dievo Apvaizdos | sveikina draugus, pažįstamus ir 
parapijos Lietuvos Vyčių T9 i art imuosius šių švenčių proga, 
kuopa per Antaną Dainių atsiun- i linki visiems laimingų ir džiaugs-

X Lemento ir apylinkės fie~ 
tuviams Kalėdų dieną, gruodžio j ledines korteles. Nuoširdus ačiū 
25 De Andreis seminarijos baž- j už viską, 
nyeioje bus pamaldos 12:45 vai. 

X Aloyzo Barono romano j Lown, UI., visuomeninikas, J 
"Mirti visada suspėsi" kietais j Bublys, Marija Griškėnienė, J 
viršeliais knygos dar tebėra ri- į Sakalauskas, Jonas 
šykloje. Visus užsisakiusius šią | visi akagiškiai, L Blc š>-

mingų Naujų 1982 Metų. tė 25 dol auką už gerą "Drau
go" informaciją ir 5 dol. už k a . , ,, 

X John ir (Mrs.) Geras, Ho-
mewood, Dl., Veronika Dubic-
kas , Tulsa, Okl., Antanas Matu-

Inž. Julius Lintakas, O a k į lionis, Plattsburg, N. Y., Jonas 
Veiveris, Chicago, Dl., Sofija 
Vedeika, New Port Richey, Fla., 

Stasiulis, j a t s iun tė po 10 dol. aukų už ka
lėdines korteles ir kalendorių, 

knygą kietais viršeliais leidėjai j s t . Paul, Min., atsiuntė po 10 ! Laba i ačiū. 
ji bus į (foi aukų už; kalėdines korteles Į 

ir kalendorių. Labai ačiū. 

prašo turėti kantrybės 
pasiųsta tuoj pat . kai tik bus 
įrišta. Tuo tarpu šį romaną 
minkštais viršeliais galima gauti 
Į Laisvę fondo leidykloje, pas 
platintojus, o taip pat ir "Drau
go" knygyne. sveikiname "Draugo" leidėjus, 

redaktorius, administraciją, ben-
x Inž. Mikalojus Ivanauskas, į drabarbius ir linkim. kad Dievas 

neseniai suruošes "Šviesos iš ' duotų jums geros sveikatos tęs t i 
šviesos" deginimo būdu padary
tų savo dailės darbų parodą St. 
Petersburge, Fla., ir ten gyve-

X Dona i r Henrikas Laučiai, 
Burbank, UI., Jonas Balnionis, 

X Jonas Samaitis, gyv. H o t į Detroit , Mich., Maria Markulis, 
Springs, Ark., mums r a š o : Į Chicago, Dl., S. Butvilą, Livo-
"Kristaus Gimimo šventės p roga Į nia, Mich., V. iAndrušaitis, 

Richmond Hts., Ohio, atsiuntė 
po 10 dol. aukų už kalėdines kor
teles i r kalendorių. Labai čiū. 

Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų Tėvų komitetas: Irena Adickienė, Jferonimas Gaižutis, Milda Jakštiene, Jo
nas Maleiška, pirm. Raminta Marchertiene, Birutė Pabedinskienė, Rima Bankienė,. Dana Putrienė, Vida Gilvydie-
nė ir Jokūbas Gražys. Nuotr. Jono Tamulaičio 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. 4. VAUTYIESE 
— Dr. Ona Mironaitė lankėsi 

Kalifornijoje pas pusbrolį rašy
toją Andrių Mironą, universiteto 
kolegą dr. B. Raulinaitienę ir 
seną pažįstamą Adolfą Butkų, 
kuris kaip tik šventė savo 75-jį 
gimtadienį. 

— Lietuvių Fondo vajos Los 
Angeles prasideda po Naujų 
Metų ir baigsis su šauniu poky
liu vasario 6 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, šiais metais 
iš Los Angeles Dalila Mackialie-
nė laimėjo 1000 dol. premiją už 
nepailstamą režisavimą ir pas ta-

' tymą daugelio veikalų per eilę 
metų. L F . yra šios premijos 

' mecenatas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
"DONELAIČIO" MADOS 

— 1981 

nąs, atsiuntė "Draugui" už ka
lėdines korteles, kalendorių ir 
aukų spaudai stiprinti 10 dol. 
Labai ačiū. 

tą sunkų spaudos darbą. "Drau
gas" yra visuomet laukiamas, 
pratęsiame jo prenumeratą i r , _. „. 

• j j irt J i T ., T ^ - gys> Hickory HiUs, DL, Vincen nndedame 10 dol. auką". Laba i f-7 Z.. .. _ . . . J. . „ , 

Šiltas lapkričio popietis suvi-
* - * : * . * Į l ^ j ' * : 1 1 l i į j i j Kr. Donelaičio mokyklų 

ca. Cal., Ignas Medžiukas, Los 
Angeles, Cal., Petras V. Briz-

metu buvo pravesta gausūs lai-i iki kelių puošnias kelnes. Rūbų 
mėjimai. ! talijos klostytos, o pavasarį 

Antroji dalis skirta suaugusių ! madų kūrėjai žada sugrąžinti 
madoms, kurias parūpino ir ko- j plačias sukneles. 

ruošiamą trečiąją madų parodą 
linksmai nusiteikusius įvairaus 
amžiaus madų mylėtojus ir mo
kyklų rėmėjus. Susirinkusius 

T - _ , . . „ , _ . i pasveikino tėvų komiteto pirmi-
X J a d v y g a Pupebenė, St P e - , F l a atsiuntė po 10 dol. aukų j ^ J ^ ^ M a r c h e r t i e n ė . 

ačiū už gerą žodį ir auką. j t a Statkus, Brighton Park, UI., 
P r a n a s Tamulionis, Palm Bay, 

tersburg Beach, Fla„ sveiMna j už kalėdines korteles ir kalen-
x Vita Bafeišytė ir Amelija j gimines, draugus ir pažįstamus j dorių. Labai ačiū. 

Baleišienė sveikina gimines,; šv. Kalėdų proga ir linki laimin- \ 
draugus, bičiulius ir pažįstamus j gų 1982 Metų. Vietoi sveikini- \ > 
šv. Kalėdų ir Naujų 1982 Metų 
proga. Vietoj kalėdinių korte
lių skiria auką "Draugui". 

x Juozas ir Marija Rūbai, 
Chicago. EI., sveikina savo gi-

mo korteliu skiria auką "Drau
gui" ir PLB-neL 

X Birutė ir Algis Prasauskai, 
Lomita, Cal., užprenumeravo 
vieneriems metams "Draugą" 

minės draugus ir pažįstamus - ^ a i P kalėdine dovaną Antanui i r 
šv. Kalėdų proga ir linki laimin-1 Laimai Balchams, gyv. Glendale, 
gų Naujų Metų. 

x Irena ir Jonas Pabedinskai 

Cal. 

X Dr. Peter T. Brazis, Chica-
sveikina draugus ir pažystamus į *°> m - p - Petraitis, Richmond 
švenčių proga ir vietoje sveiki
nimo kortelių aukoja "Draugui". 

x Anastasia ir Antanas Linai, 
Chicago, UI., sveikina visus gi-; korteles ir 
minės, draugus, pažįstamus ir 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choro narius šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoie sveikinimų aukojame 
"Draugui". 

X Pocevičių visa šeima, Oma
ha, Nebr., nuoširdžiai sveikina 
savo mylimus gimines, dravgus 
ir pažystamus su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Linkime svei
katos ir Dievo palaimos. Vietoj 
sveikinimo kortelių skiria auką 
"Draugui". 

x A Marchertas, Downers 
Grove, Hl., Vytenis A Milūnas, i 
San Diego, Cal., J. Steponavrich, 
Lourel, Mass., Jadvyga Šliažas, 
Petras Palubinskas, Regina 
Vaitkūnas iš Chicagos atsiuntė 
po 10 dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Už a. a. Genovaitę Laučie
nę šv. Mišios bus laikomos gruo
džio 26 d., 9:30 vai. r., Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Kviečiame pri
sijungti prie mūsų maldų. 

Šeima 
(pr.) . 

X Julija Sinkevičiūte sveikina 
su šventomis Kalėdomis ir Nau
jais Metais sesers sūnų Vikto
rą Zeroną, šaulių vadą Vladą 
Išganaitį. seses ir brolius šaulius, 
gimines, draugus ir pažįstamais. 

' X Tadas Bairaa, Kenosha, 
Wisc, V. Pliožinskas, Cleveland, 
Ohio. Jonas Dunčia, Southfield, 
Mich., Julius Butkus. Cortland, 
N. Y., Marcelė Pakeltienė, Chi
cago. UI., O. Skurvydienė, Har-
rison, N. J., visi atsiuntė po 10 
dol. aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

X Į šiaurę nuo Miami Beach, 
Bay Harbor saloje, išnuomoja
mai* gražus butas. Skambint 
Mlami teJef. 305—86&7340. 

(sk.). 

Hills, N. Y., J. Bataitis, Chicago, 
Tll., Ca rą Gečas, Chester, Pa . , 
V. Mitkus Chicago, UI., atsiun
tė po 10 dol. aukų uš kalėdines 

kalendorių. Laba i 
ačiū. 

X Dr. FJena L Liatukas, Be t -
hesda. Md., V. Petkus, B u r 
bank, HL Ona Kalinauskas. B d -
wardsville. Pa., Ona Kartanie-
nė. Omaha, Neb., Apolonia W e -
drycka, Milwaukee, Wisc, a t 
siuntė po 10 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Alfonsas Monejos, High-
land, Ind , Jadvyga Jankauskie
nė, Chicago, TU, Vytas Saimi-
ninkas Bast Hartford. Conn., 
Stefa Daukša. Cicero, UI., a t 
siuntė po 10 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

x Aleksas Lafkūras, Cleve
land Hts., visuomenininkas, Al
girdas Manvydas, Hilford, Mich., 
Juozas Bandža, Cicero, UI, V a 
cius prižgintas, Los Angeles, 
Cal , Marija Jasiūnienė, E v a n -
ston. UI, atsiuntė po 10 dol. au
kų už kalėdines korteles ir k a 
lendorių. Labai ačiū. 

X Dalius Brazdžionis, L o s 
Angeles, Cal.. Anna J. Naujo
kaitis, New Lisbon, Wi3c, J u r 
gis Bauža, Por t Orange, Fla . , 
Bernardas Žukauskas, Chicago, 
UI., Stasys Griežė, Dorchester. 
Mass., atsiuntė po 10 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

X Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos vyrų choras per J o n ą 
Pipirą atsiuntė 25 dol. auką už 
gerą "Draugo" informaciją. L a 
bai ačiū. 

X AHce's Restorane, 4506 W. 
68rd Sk, teL 582-7295, kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t . ) . 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vaJ. 
ryto iki 8 vaJ. vak., šeštadieni 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį už
daryta, (ak.) 

Madas apibūdinti ji pakvietė 
Reginą Kučienę, mokyklų in
spektorę ir praeitų parodų ko
mentatorę. 

Žiūrovai, susėdę prie gražiai 
padengtų stalų, vaišinosi ska
niais mamyčių paruoštais keps
niais ir malšino troškulį vynu, 
kurį tėveliai pardavinėjo, ir , 
linksmai šnekučiuodami, stebėjo 
madų parodą. 

Pirmąją dalį atliko pradinės 
mokyklos vaikučiai, pasipuošę 
įvairiais sportiniais ir išeiginiais 
rūbais, kuriuos parūpino " Jay 
Lee's" vaikų rūbų parduotuvė. 
Vaikus globojo ir. reikalui esant, 
apvedžiojo tėvų komiteto narė 
Milda Jakštienė. Per t raukos 

ordinavo nuolatiniai mokyklų 
rėmėjai Kosmonai, "Lee's" rū
bų krautuvės savininkai. Rūbai 

Rūbus sumaniai pristatė įgu
dusios modeliuotojos: Marytė 
Bernotavičienė, Dalia Bartkienė, j 

pritaikyti įvairioms progoms i r | R i m a " R ^ ^ Krutulytė, 
Nors kasmet ma- ' užsiėmimams. Antanina Moriekienė per 

dų kūrėjai keičia rūbų ****-\Tt,—Į, rt , r V ida Gilvydienė, i trumpą laiką paaukojo jau ant rą 
dą, pagaliau kai kunos mados f J — ^ P a u ] M e n ė j ^ s a Kosmo- j tūkstantį Lietuvių Fondui. Ji 
pasikartoja. Todėl, kai vėl prieš | — R ū t a y , , , ^ , ^ ^ ^ ; augo ūkyje, bet darbavosi "Dro-
akis pasirodė ''mini" sijonėliai, Ežwfte«ė ir Nijolė Vengrienėj bės" fabrike Kaune. Atvykusi 
į ^ūrovų tarpo PasĮprdo jvai-; M a d ų p r o g r a m ą s u s t a t ė „. m u . j su pokarine emigracine banga, 

" " ziką pritaikė prityrusi parodos j pradžioj dirbo New Yorke, pas-rios nuomonės ir pastabos. 
Patrauklūs komplektai su pri- į koordinatorė Marytė Buivydaitė-

taikytom skrybėlaitėm sukėlė j Bernotavičienė. Parodai muziką 
viltį, kad vėl sugrįžta visom tin
kamos elegantiškos mados. Tam- į 

pristatė Marius Bemotavičius. 
Popietė greitai prabėgo jau-

M. TJ. 

šios spalvos, juoda ir įvairių at- Į kįoje Tautinių namų aplinkoje, 
spalvių violetinė, vyrauja šių 
metų madose. Liemuo pabrėž
tas plačiais, metalo spalvos dir
žais, kuriuos galima panaudoti _ 
apykaklės puošmenim. Vakari-1 ty~ 
nėm išeigom arba namuose vai
šinimui pasikartoja labai mėgia
mi iš švelnių medžiagų sukur
ti kombinzonai; jaunoms matėm 

kui persikėlė į Los Angeles. Ji, 
nors būdama pensininkė, labai 
vertina lietuvių kultūros ir švie
timo darbą ir ne tik paaukojo 
du tūs tanč ius , bet ir testamen
te įrašė gražią sumą Lietuvių 
Fondui 

Vida Kosmonieng, savininkė "Lee's 
rūbų krautuvės. Jos malone ir dideliu 

X Inž. Kammieras Pocius, Be-
'verly Shores. Ind., visuomeni-

darbu labai gerai pasisekė Kr. Done-! ninkas, l ietuviškų d a r b ų r ė m ė -
laičio mokyklų madų paroda. 

Nuotr. J. Tamulaičio 
jas, pratęsdamas "Draugo" pre
numeratą, atsiuntė dr 30 dol. 

jauką dienraščio paramai. K. 
X Amanas Giniotas, Chicago, | Pocių skelbiame garbės prenu

meratorium, o už gražią paramą 
tariame ačiū. 

X Stasys Ambrozaitis, Chica
go, 111., J. Leskauskas, Wood-

111., Birutė Sturmer, German-
town, Tenn., Virginija ir Bro
nius Žukauskai. Cicero, AL, Arū
nas Dagys. Chicago, UI., Juozas 
Vadopalas, Westchester, TU., A 
Prapuolenis, Downers Grove, 

X Sofia i r Stasys Rudokai, 
Santa Monica, Cal., atsiuntė 20; 
dol. už kalėdines korteles su ma- į 
lordais linkėjimais švenčių pro-! 
ga. Labai ačiū už viską. 

X A k t 2Sta ir A. Visockiai, 
Chicago. 111., už kalėdines korte
les atsiuntė 15 dol. auką Labai 
ačiū. 

X Milda Paul. Palatine, UI., 
už kalėdines korteles atsiuntė 

ridge, HL. Roma Murphy, India- j 20 dol. auką. Labai ačiū. 
napolis. Ind , Ed. Pikelis, Chica-

111., atsiuntė po 10 dol. aukų už g0> m. , Valentina Dailidkienė, 
kalėdines korteles i r kalendorių. į Albucuerąue, New Mexico, a t -
L a b a i ačiū. i siuntė po 10 dol. už kalėdines 

X Bronė Balčiūnienė, Bolivar, į korteles ir kalendorių. Labai 
Ohio, sveikina gimines ir drau-j3,0111 

gus šv. Kalėdų ir Naujų 1982 
Metų proga. Vietoj kalėdinių j Se 

kortelių skiria auką " Draugui" 

x Vanda Petkienė, Park Rid-
Hl.. atsiuntė už kalėdines 

korteles 25 dol. auką ir palin
kėjo visiems laimingų švenčių. 

Elena ir Mečys Krasaus- Labai ačiū. 
kai , South Pasadena, Fla., svei-Į • Kotryna &******> į k i b a n t šį sunkų darbą* 

už auką ir linkėjimus. kiną visus savo draugus, bičių-1 Beach, Fla., sveikina savo drau 
liūs ir pažįstamus, linki links-j gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
mų Kalėdų ir laimingų Naujų Naujų 1982 Metų proga. Vietoj 
1982 Metų. Vietoj kalėdinių j kalėdinių kortelių skiria auką 
kortelių skiria auką "Draugui". '"'Draugui". 

x Mečys Žeimys, Chicago, 
111., atsiuntė už kalėdines korte
les ir kalendorių 15 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

X Birutė i r inž. Juozas Brie
džiai, Chicago, HL, atsiuntė 10 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių su prierašu: "linkime 
"Draugui" linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujų Metų, o 
taip pat didelės ištvermės dir-

A/V: 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR 

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ 

L i n k i v i s i e m s 

MerS Jane Byme su invalide 
Įcuriai pritaria ir pati merS 

rgaite, reikalinga 

X Luey Gudelis, Hot Sprirgs. 
Ark., lietuviškų organizacijų 
dar:"ctoja_ atsiuntė 1R čo'i au
ką nuo "Moterų seklyčios''. Ta 
proga visam "Draugo"' štabui 
palinkėjo linksmų švenčiu. La
bai ačiū. 

x RiHiard Punkeris, Wind-
sor. Ont., Kanada. užrrerrjTr;e-
~3vo vieneriems metami 'Drau
gą" kaip kalėdinę dovaną savo 
tėvams — Punkeriams, gyv. 

'< Mississauga, Ontario, Kanada. 
Richardas t a proga užsiprenu
meravo ir sau šeitadiemnę laidą. 

< "Misan GVniraitis. !>>s An
geles, Cal., atsiuntė 15 dol. uz 
kalėdines korteles. Iš jos laiško 
siižiricromp ir šeimos sunkumus. 
Ačiū už a'iką. Linkime linksmų 
BvA-čių i" sveikatos. 

/ A. Ir A. Vanagūmi, «"h-
'ag-o DL, atsiuntė 15 dol. už 
''^ledines kni^eips. Labai a/.iū. 

FRANK D. SAVICKAS 
^ f - Q ^ p ^%4>~- * ^ ^ CSV 

FRANK J. BRADY 
Alderman 

^ 
Paid for by the 15th W r d n^g-i\a,r Democratic nrsranizat!i>n. 

J? 


