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PAREIŠKIMAS 
(Tęsinys) 

Apie alkoholio pražūtingą m 
lą mūsų tautai kalba Pabradės, 
Akmenės, Kauno ir kiti psichiš
kai atsilikusių vaiku namai, sei
mu skyrybos, alkoholio įtakoje 
nelaimingi atsitikimai, ankstyvos 
mirtys, chuliganizmas- " B 423 
Pabradės psichiškai atsilikusių 
vaikų namu auklėtinių bent 116 
— alkoholiku vaikai. Ir tikrai to
kių, kurie oficialiuose dokumen
tuose tokiais vadinami. Lygiai 
pusė iš tų 116 nelaimingųjų — 
visiški idiotai, o kiti imbeciliai 
(32,7 proc. ir debilai (17,2 
proc). Visiškai panašia statisti
ka operuoja ir kiti psichiškai atsi
likusių vaikų namų medikai (Švy
turys, 1978, Nr. L). 

Alkoholio įtakoje kasmet didė
ja ir šeimų skyrybos. 1950 m. Lie
tuvoje buvo 625 ištuokos, 1960 
m. — 2.364, 1970 m. — 6.918, 
1976 m. net 9,557 (LTSR eko
nomika ir kultūra, 1977 m.) . 

Girtavimas neša milžiniškus 
nuostolius. Pvz., 1975 m. mūstf 
respublikoje buvo sulaikyta net 
20.430 neblaivių vairuotojų. Gir
ti vairuotojai padarė 9 mil. rub. 
nuostolių (Tiesa, 1976. VIII. 2.). 
1979 m. neblaivių vairuotojų skai
čius išaugo iki 25 tūkst (Tiesa, 
1980 m. Nr. 80). 

Tai baisūs skaičiai, nešą lietu
vių tautai pražūtį. Faktiškai jie 
yra daug didesni, nes ne visi chro
niški alkoholikai užregistruoti ir 
gydomi, ne visi girti patenka į 
blaivyklas, ne visus sulaiko auto
inspekcija. Tačiau "alkoholinė 
epidemija nesulaukia operatyvių, 
atkaklių pastangų ir priemonių 
(...) rūkymas ir girtavimas plin
ta, reiškia, pastarųjų metų kova 
yra neveiksminga ir daugiau for
malaus pobūdžio" (M- ir gyv., 
1978 m. Nr. 1). Pas mus su pikt
naudžiavimu svaigalais kovoja 
tik viena autoinspekcija (ten 
pat). Tiesa, laikas nuo laiko 
spaudoje pasirodo vienas kitas 
straipsnis, smerkiąs girtavimą, 

gausėja blaivyklų ir priverstinio 
alkoholikų gydymo įstaigų. Bet 
ką padės blaivinimo ir gydymo 
įstaigos, jei nepašalinamos girta
vimo priežastys; alkoholinių gė
rimų gali įsigyti kas tik nori ir 
kiek nori. 

Pilnai suprasdami Lietuvos 
būklę, į kurią ją įstūmė alkoho
lis, 1980 metus laikome blaivy
bės ir kovos su girtavimu metais 
Lietuvoje. Mūsų giliu įsitikinimu, 
jei visi Lietuvos TSR Vyriausybė 
ir piliečiai stos į šią garbingą ko
vą, Rytojus bus blaivus ir gražus. 
Todėl mes, Katalikų Bažnyčios 
kunigai ir tikintieji, kreipiamės į 
Lietuvos TSR Vyriausybę prašy
dami. 

1. Sumažinti alkoholio gamybą 
bent 50 proc. 

2. Visai uždrausti gaminti pigų
jį vyną, liaudies vadinamą "ra
šalu". 

3. Padidinti bealkoholinių gė
rimų asortimentą. 

4. Alkoholinius gėrimus par
duoti tik rajonų centruose specia
liose parduotuvėse, esančiose to
liau nuo kultūros objektų, kur 
būna gausu žmonių. 

5. Griežtai riboti alkoholinių 
gėrimų pardavimo laiką, kiekį ir 
perkančiųjų amžių. 

6. Griežtai kovoti su degtinės 
perpardavimu ir namines gami
nimu (kaimuose privačios karčia-
mos nemažėja). 

7. Pašalinti iš visų valgyklų al
koholinius gėrimus. 

8- Leisti įkurti Blaivybės drau
giją, kuri turėtų savo spaudos 
organą ir radijo bei televizijos 
valandėles, kad visi geros valios 
žmonės galėtų prisidėti prie šios 
gyvybiškai svarbios kovos. Juk 
turime Skęstantiems gelbėti, Gam
tai apsaugoti, Automėgėjų, Me
džiotojų, Sodininkų ir kitas drau
gijas, tai kodėl negalime turėti 
draugijos gelbėti žmones iš gir
tavimo? 

Lietuva, 1980 m balandžio 23 d. 
Vilniaus arkivyskupijos kunigai 

(P«b>»g*) 

Arkivyskupo Bulaičio 
šventimo iškilmės 

Neseniai įšventintas arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis su šeima. Kairėje — brolis Vincas; viduryje arkivys
kupo motina Ona Bulaitienė; toliau seserys Eugenija — (vienuole Sesuo Kazimiera) ir Diana. Antroje eilėje, iš 
kairės broliai: Leonardas, Juozas, Petras, Viktoras ir sesuo Kristina. 

KAS ŠIANDIEN 
VALDO LENKIJĄ ? 

Varšuva. — Užsienio komen
tatoriai negali susitarti, kas per 
vyras yra naujasis Lenkijos dikta
torius generolas Jaruzelskis. Po
karinėje Lenkijoje nebuvo sukon
centruota tiek galios į vieno žmo
gaus rankas. Jaruzelskis yra na-

yra tarp 56 ir 60 įfrctu amžiaus, 
panašios kilmės, visi įsijungę į 
lenkų kariuomenę Sovietų Sąjun
goje ir dalyvavę kaip "stribai" 
kovoj prieš nepriklausomos Len
kijos siekiančius partizanus. Dau
gumas tarybos narių buvo politi-

cionalinio gelbėjimo tarybos pir-; niai karininkai — "politrukar 
mininkas, jis — komunistu parti- į arba dėstytojai karinėse mokyk-
jos pirmasis sekretorius, vyriausy- lose. 
bės premjeras ir krašto apsaugos Taryboje po Jaruzelskio svar-
ministeris bei kariuomenės va- į biausias — gen. Florian Siwicki, 
das. į 56 m., gynybos viceministeris. 

Sausio 19 d. Lenkijos spauda! įstojęs į armiją 17 metų amžiaus, 
paminėjo 40 metų sukaktį nuo į jis kovojo prieš partizaninį judė-
Lenkijos jungtinės darbininkų į jimą, studijavo sovietų generali-
partijos, kaip dabar vadinama! nio štabo akademijoje, dvejus 
Lenkijos komunistų partija, įstei- metus tarnavo Kinijoje kaip ka-

Taikinga sovietų 
premjero kalba 

Maskva. — Sovietų premjeras 
Nikolai Tichonov, priimdamas 
Angolos delegaciją Kremliuje pa
sakė taikingą, nuosaikią kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad Sovietų Są
junga neieško konfrontacijos, bet 
siekia konstruktyvaus, taikingo 

Įkaitų metines 
Teheranas. —Amerikiečiams, 

buvusiems Irano įkaitams šven
čiant savo sugrįžimo metines, 
Irano vicepremjeras Nabavi pasa
kė, kad Amerika sukčiauja ir lau
žo prieš metus pasiektą susitari
mą, neatiduoda Iranui šacho ir 
jo šeimos išvežtų pinigų. 

Valstybės departamentas šį kai 

vo 
dialogo. Si jo kalba buvo "Tass"! tinimą paneigė. Iranas jau atga 
agentūros greit išdalinta anglų 
kalba užsienio korespondentams, 
kurie gavo tekstą dvi valandas 
prieš rusiško teksto pasirodymą. 
Iš to sprendžiama, kad Kremlius 
siekia "pagerinti atmosferą" prieš 
valstybės sekretoriaus Haigo ir 
užsienio reikalu ministerio Gro-
myko susitikimą ateinantį trečia
dienį Ženevoje. 

Tichonovas savo kalboje smer
kė Reagano vyriausybę, kuri spar
tina ginklų lenktynes ir apsunki
na tarptautinę situaciją, kišasi į 
kitų šalių reikalus. Jis pabrėžė, 
Hd Sovietų Sąjunga imsis visų 
reikalingų priemonių užtikrinti 
savo ir savo sąjungininkų saugu
mą. 

"Pravda" rašo, kad Amerikos 
vyriausybė taikos ir karo klausi
mus sprendžia lyg sąskaitininkas, 
kuris skaičiuoja biznio pelnus ir 
nuostolius. Tichonovas pasakė, 
kad sovietai neieško susikirtimų 
su jokia Vakarų valstybe, įskai
tant Ameriką. Sovietai ieško tai
kingo dialogo, pasakė premjeras. 

gimo. Ta proga iškeliami YVladis-
lawo Gomulkos nuopelnai. Paly
ginus su Jaruzelskiu, Gomulka 

Į pačioje savo galioje nebuvo tiek 
galingas. Vienintelis komunizmo 
istorijoje vyras, turėjęs nemažesnę 
galią, buvo Stalinas. Lenkijos gy
venimo stebėtojai tvirtina, kad 
Jaruzelskis visai neatrodo, kaip 
diktatorius. Po karinės padėties 
įvedimo jis tik du kart pasirodė 
televizijoje: vieną kart paskelbė 
padėties įvedimą, antrą kartą pa
aiškino priežastis, savo tikslus ir 
prašė visų paramos- Tarp daugy
bės Lenkijoje siaučiančių gandų, 

tą Paneigė. iraii« ,»u - ^ - - v&m&į &nįmį s I u o k s n i a i k o . 
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laikomos Anglijos ir Olandijos 
bankuose, kol teismai nuspręs 
amerikiečių ir biznio bendrovių 
ieškinius prieš Iraną. Tokių ieš
kinių yra apie 3,200. Jų išsprendi
mas pareikalaus daug laiko-

Buvęs Irano prezidentas Bani 
Sadras pareiškė Paryžiuje, kad 
įkaitų pagrobimas Iranui buvo 
labai kenksmingas. Jis ragino vi
so pasaulio iraniečius nuversti 
ajatolos Khomeinio režimą. 

Amerikos veto 
Saugumo Taryboj 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba sausio 20 
svarstė Sirijos prieš Izraelį siūly
tą rezoliuciją. Už ją balsavo: So-

vietųSą-junga, (Kinija, Lenkija, 
Ispanija, Uganda, Guyana, Jor
danas, Zaire ir Togo. Amerika 
balsavo prieš, tuo pačiu šią rezo 
lhiciją atmesdama. Susilaikė: 
Prancūzija, Britanija, Japonija, 
Airija ir Panama. 

valdžią, sulaikyti gresiančią anar 
chiją be kraujo praliejimo. Išgir
dęs, kad Gdanske buvo žuvusių ir 
sužeistų, Jaruzelskis norėjęs nusi
žudyti. Užsienio diplomatai at
meta šį gandą, kaip komunistų 
bandymą parodyti, koks didelis 
patriotas yra Jaruzelskis. 

Buvo gandų, kad Jaruzelskis 
yra suimtas ir pakeistas, tačiau 
lenkai, kurie pažįsta valdančios 
karininkų tarybos narius, sako, 
kad joje aiškią daugumą sudaro 
paties Jaruzelskio patikėtiniai, jo 
iškelti karininkai. Visos tarybos 
bendras bruožas — ištikimybė 
komunizmui, studijos sovietų ka
ro akademijose ir kolegijose. Visi 

ro atašė. Jis vadovavo lenkų dali
niams, kurie įžengė 1968 m. į Če
koslovakiją kaip Varšuvos pakto 
intervencijos dalyviai. 

Gen. Michael Janiszewski, 55 
buvo Jaruzelskio asmeninis m 

Sirijos ambasadorius pavadino 
Amerikos veto "tironija, kuri pa
rodo Amerikos veidą be kaukės". 
Amerika gina agresorių nuo jo 
aukų, pasakė Sirijos atstovas, rei
kalavęs pasmerkti Izraelį už Go-
lano aukštumų prisijungimą. 

adjutantas 1979 m. Kai Jaruzels 
kis tapo premjeru, jis tapo kabi 
neto štabo viršininku. Karo me
tu jis buvo vokiečių išvežtas ir ka
riuomenėn įstojo tik 1950 m. Ki
lęs iš intelektualų šeimos, Jani-
sze\vski buvo iškeltas Jaruzelskio 
ir yra jam labai ištikimas. 

Ketvirtasis generolas Czeslaw 
Kiszak, 56 m., įstojo armijnn 
1945 m., lankė sovietų karo aka
demiją, trejus metus vadovavo ka
rinei žvalgybai, o nuo 1979 m- bu
vo karinės policijos viršininkas. 
Generolas W. 01iwa buvo Varšu
vos karinės apygardos viršininkas, 
gen. E. Molczyk vienu metu buvo 
kariuomenės apmokymo vyr. ins
pektorius, kadrų viršininkas. Kitas 
generolas Josef Baryla yra vyriau
sias "politrukas". Kai į Varšuvą 
atvyksta sovietų karininkai, jie 
visada pasimato su Molczyku ir 
Baryla. Dar vienas — gen. Hen-
ryk Rapacevvicz buvo Silezijos ka
rinės apygardos viršininkas, pa
kilęs Edwardo Giereko valdžios 
dienomis. Gierekas paaukštino ir 
patį Jaruzelskį. 

— Komunistinės Etiopijos vy
riausybė paskelbė, kad baigtas 
karas prieš Eritrėjos "banditus". 
Kaip žinoma, Eritrėjos patriotai 
jau 20 metų kovojo, reikalaudami 
nepriklausomybės, kurią panaiki
no buvęs imperatorius Selassie. 
Okupaciją tęsė ir jį nuvertusi ko
munistinė valdžia. 

Prezidentas paskelbs 
"naują federalizmą" 
Washingtonas. —Prezidentas 

Reaganas pasakys sausio 26 d. 
"State of the Union" kalbą jung
tiniame Kongreso posėdyje. Bai
tuose Rūmuose žinoma, kad ijis 
paskelbs "naujo federalizmo" 
programą. Mažindamas federali
nės vyriausybės atsakomybę, jis 
pasiūlys daugelį valdžios funkci
jų perduoti valstijoms. Reikė' 
daugiau lėšų valstijoms, todėl 
prezidentas jau nutaręs pakelti 
pardavimo mokesčius gazolinui, 
cigaretėms, degtinei ir vynui. Iš 
tų mokesčių gaunamos lėšos bus 
perduotos valstijoms, kurios vyk
dys kai kurias socialines progra
mas, rūpinsis šalpa ir švietimu. 

Trečiadienį prezidentas pasa
kė, kad jis toliau rūpinsis gynybos 
stiprinimu, nors tai ir neįleistų su
balansuoti biudžeto. Jis nurodė, 
kad sovietai didina savo karines 
jėgas, Kremlius vis dar apimtas 
"apsupimo" baimės ir vis dar sva
joja apie revoliuciją, kuri visą pa
saulį padarytų viena komunisti
ne valstybe. Padėtis yra pavojin
ga ir Amerikai reikia užtikrinti 
tautos saugumą, pasakė preziden
tas. 

Lenkija įves 
duonos korteles 

Varšuva. — Lenkijos žinių 
agentūra PAP paskelbė apie vaJ-
džios nutarimą skatinti privačius 
ūkininkus, kad jie parduotų val
džiai javus. Pernai buvo planuo
ta supirkti iš ūkininkų 3.6 mil. 
tonų grūdų, tačiau buvo gauta tik 
1.4 mil. tonų. Ateityje ūkinin
kams bus parduoti sėkliniai grū
dai tik mainais už pristatytus bu
vusio derliaus grūdus. Ūkinin
kas, kuris parduos valstybei 120 
kg. javų, galės pirkti 100 kg. sėk
lų. 

Lenkijoje jau išspaudinti duo
nos ir miltų kuponai, be kurių ne
bus parduodama duona. Greit 
bus įvestos duonos normos. Ži
nios iš Lenkijos sako, kad ūkinin
kai slepia galvijus miškuose. 

Premjeras Jaruzelskis pirma
dienį turi pasakyti svarbią kalbą. 

Roma. — Šv. Petro bazilikoje 
Romoje sausio 6 d. iškilmingai 
nuskambėjo Lietuvos ir lietuvių 
vardas. Trečiadienį, švenčiant Tri
jų karalių, arba Viešpaties apsi
reiškimo šventę, popiežius Jonas 
Paulius III suteikė vyskupystės 
šventimus devyniem kunigam, 
atstovaujantiem aštuoniom pa
saulio tautom. Vyskupystės šven
timai Šv. Petro bazilikoje Viešpa
ties apsireiškimo šventėje jau yra 
virtę gražia tradicija. 

Šiemet ši šventė lietuviam pa
siliks atmintinu įvykiu. Tarp de
vynių vyskupų buvo ir vienas lie
tuvis: titulinis arkivyskupas Jo
nas Vytautas Bulaitis, Arkivysku
pas Bulaitis, kaip žinoma, yra pa
skirtas popiežiaus nuncijum tri
juose Centro Afrikos kraštuose: 
Centro Afrikos respublikoje, Kon
ge ir Čiado respublikoje. 

Vyskupystės šventimų liturgi
ja užtruko beveik tris valandas. 
Dalyvavo kelios dešimtys tūks
tančių tikinčiųjų iš visų pasaulio 
kraštų, tarp jų ir apie 50 lietuvių, 
arkivyskupo Bulaičio svečių iš 
Anglijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Vakarų Vokietijos, 
Šveicarijos, Italijos. Giminių tar
pe buvo naujojo arkivyskupo mo
tina, penki broliai ir trys seserys, 
kurių viena vienuolė, visi atvykę 
iš Londono. 

Iškilmėse dalyvavo 17 kardi
nolų, tarp kurių Vatikano Vals
tybės sekretorius kardinolas Ca-
saroli, 38 vyskupai, tarp kurių 
Vakarų Europos lietuvių vysku
pas Antanas Deksnys. 

Pasibaigus iškilmėm popiežius 
Jonas Paulius II Pieta koplyčioje 

tinių Amerikos Valstybių atvykęs 
Lietuvių Informacijos Centro ir 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos direktorius kunigas Kazimie
ras Pugevičius. Pasaulio lietuvių 
kunigų vardu žodį tarė ir dovaną 
įteikė prelatas Vytautas Balčiūnas, 
taip pat šia proga atvykęs iš Jung
tinių Amerikos Valstybių. Bulai
čių Šeimos vardu kalbėjo arkivys
kupo brolis Petras Bulaitis iš Lon
dono. Naujasis arkivyskupas ko-
sekracijos proga gavo šimtus svei
kinimo laiškų bei telegramų iš 
įvairių pasaulio kraštų, kelios te
legramos iš Lietuvos. Karštais 
plojimais buvo palydėtos Lietu
vos vyskupų konferencijos pirmi
ninko vyskupo Liudo Povilonio 
ir Kaišiadorių vyskupijos valdy
tojo kanauninko Juozo Andriko-
nio telegramos. Arkivyskupo Jono 
Bulaičio pagerbimo programą pra
vedė Lietuvių Šv. Kazimiero Ko
legijos Romoje rektorius prelatas 
Ladas Tulaba, pažymėdamas, 
kad naujuoju arkivyskupu di-
džiojasi ne tik jo buvusieji auklė
tojai, bet ir visi lietuviai. 

Dalyvavo gausus būrys svečių, 
keletas buvusių kolegijos auklėti
nių. Iš JAV kun. V. Memenąs, iš 
Brazilijos — kun. A. Ramašaus-
kas, iš šiaurinės Italijos — kun. 
T. Ereminas. Romos marijonams 
atstovavo kun. D. Petraitis. MIC. 

Svečių eilėse matėsi prof. kun. 
A- Liuima, S. J., kun. prof. P. Ra
bikauskas, S. J., kun. M Burba, 
S D. R. Mons P Jatulis, Mons 
V. Mincevičius, Mons. A. Jonu
šas, Mons. V. Kazlauskas ir kiti, 
taip pat kolegijos auklėtiniai. 

Visi kalbėtojai, ypač Vakarų 
atskirai susitiko su naujais vysku- i Europos lietuvių vyskupas Deks-
pais ir su jų artimaisiais bei gimi- j n y s j r Lietuvos atstovas prie Šv. 
nėmis. Arkivyskupą Joną Vytau-į Sosto Lozoraitis, jr., iškėlė arki-
tą Bulaitį šia proga lydėjo jo mo- j vyskupo Bulaičio lietuviškumą, 
tina, penki broliai ir trys seserys, j Bulaičiai yra tipiška lietuvių emi-
Šv. Tėvas kiekvieną atskirai pa 
sveikino, domėdamasis lietuvių 
rūpesčiais ir užtikrindamas, kad 
kasdien meldžiasi už Lietuvą. 

Po Šios audiencijos visi lietu
viai, drauge su svečiais rinkosi 
"Villa Lituania" namuose, kur 

grantų seimą, — pažymėjo vys
kupas Deksnys. — Arkivyskupo 
tėvas Petras Bulaitis buvo pap
rastas darbininkas, amatininkas. 
Iš Dzūkijos emigravęs į Angliją, 
nors neturėdamas nei mokslinio, 
nei profesinio išsilavinimo, čia 

įvyko iškilmingi pietūs ir naujojo j tvirtai įsikūrė ir išaugino gausią 
arkivyskupo pagerbimas. Čia daly-1 lietuvišką šeimą. Vyskupas Deks-
vavo apie 80 asmenų. Vatikano Į nys dėkojo arkvyskupo motinai 

— Juodųjų amerikiečių Natio
nal Urban League prezidentas 
pasakė, kad Amerikos juodieji nu
sivylę vyriausybe ir jos politika. 
Juodieji jaučiasi "užmirštais žmo
nėmis". Padėtis darosi nesveika 
ir pavojinga, pasakė John Jacob. 

valstybės sekretoriatui atstovavo I 
prelatas Audrys Bačkis ir prelatas 
Diaz. Dalyvavo keletas arkivys
kupo Bulaičio artimų draugų iš 
Vatikano diplomatinės tarnybos. 
Didžiausią lietuvių grupę — apie 
40 asmenų — sudarė Anglijos lie
tuviai, šia proga atvykę drauge 
su savo lietuviškos parapijos kle
bonu, kunigu Jonu Sakevičium, 
MIC. 

Pietų metu naująjį arkivysku
pą sveikino Vakarų Europos lietu
vių vyskupas Antanas Deksnys, 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto 
Stasys Lozoraitis, Jr., marijonas 
kunigas Juozas Vaišnora, kuris 
prieš 48 metus Londono lietuvių 
bažnyčioje dabartiniam arkivys
kupui Jonui Bulaičiui suteikė 
krikšto sakramentą. Buvusių lie
tuvių Šv. Kazimiero Kolegijos Ro
moje auklėtinių vardu naująjį ar
kivyskupą sveikino Viešųjų Baž
nyčios reikalų tarybos vicesekre-
torius prelatas Audrys Bačkis. 
Vakarų Vokietijos lietuvių kunigų 
vardu naujajam arkivyskupui lin
kėjimus išreiškė kunigas Bronius 
Liubinas. Šiaurės Vokietijos lietu
vių vardu kalbėjo ir simbolinę do
vaną — bronzinį Aušros Vartų 
Marijos paveikslą — įteikė kuni
gas Vaclovas šarka. Lietuvos ti
kinčiųjų vardu simbolinę dovaną 

Onai Bulaitienei, kad šalia gi
laus katalikiško tikėjimo savo 
vaikam įdiegė ir Lietuvos meilę. 

Atsakydamas sveikinusiem lie
tuviškai, angliškai, itališkai, ar
kivyskupas Bulaitis dėkojo visiem: 
savo motinai, Kolegijai, savo šei
mai. Džiaugėsi, kad Šv. Tėvas 
konsekracijos metu pabrėžė jo lie
tuvišką kilmę, išreiškė savo pasi
ryžimą kiekviena proga paremti 
Lietuvos ir lietuvių reikalus. Gai
la, kad iškilmėse negalėjo daly
vauti neseniai mirusi sesuo Roza
lija Černienė ir 1981 m- pradžioje 
miręs brolis Ronaldas. 

Arkivyskupas J. V. Bulaitis yra 
septintasis iš 11 -kos šeimos vaikų. 
Po trumpo poilsio jis išvyks į nau
jąją paskyrimo vietą. Prieš iš
vykdamas arkivyskupas Bulaitis 
atlaikys antrąsias "primicijas" 
Londcno lietuvių bažnyčioje sau
sio 24 d. 

KALENDORIUS 

Sausio 22 d.: Anastazas, Blesilė, 
Aušrys, Nautė. 

Sausio 23 d.: Idelfonsas, Eme-
rencija, Gailys, Tautvile. 

Saul ėteka 7:12, leidžiasi 4:52. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe-— gintarinį ornamentą — arki 
vyskupui Bulaičiui įteikė, iš Jung i ratūra dieną 30 1., naktį 20 1. 
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32-JI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ 
32-ji Australijos Liet. Sp. 

šventė buvo pravesta Geeiong 
mieste, gruodžio 27-31 d. lai
kotarpyje. Šventę pravedė vie
tinis Geelongo Sp. klubas "Vy
t i s" , kur iam vadovauja 
pirmininkas ir Australijos lie
tuvių vyrų krepšininkų tre
neris Stasys Šutas. 

Jau gruodžio 26-ją Geelongo 
Lietuvių Namai pilni jaunimo. 
Atvyksta pirmieji sportinin
kai, registruojasi, gauna nuro
dymus, dalinasi įspūdžiais su 
vietiniais ir iš kitur atvyku
siais sportininkais. 

Gruodžio 27 dieną Šv. Jono 
bažnyčioje vyksta pirmasis ofi
cialus šventės renginys — 
Sportininkų pamaldos, kurias 
laiko Australijos lietuvių spor
tininkų dvasios vadovas kun. 
Petras Butkus iš Sydnėjaus, 
padedamas Melbourno kle
bono kun. Prano Vaserio. 
Bažnyčioje pilna jaunimo, visi 
net ir sutilpti negali. Prie alto
riaus visų klubų vėliavos su 
garbės palydovais. Pamaldose 
gieda vietinis Geelongo lietu
vių choras. Ypač gražus ir 
sportininkams pritaikintas bu
vo kun. P. Butkaus pamoks
las, kuriame poezija ir sportiš
kais pavyzdžiais paremtame 
pamoksle, iškelia sporto ir 
sportininko lietuvio reikšmę, 
skatindamas lietuviškąjį jau
nimą ir toliau nepamesti sa
vųjų lietuviškųjų sportinių tra
dicijų ir idealų. 

Pirmosios dienos popietėje, 
puikiame, vėsinamame krepši
nio ir tinklinio stadione įvyks
ta 32-sios Sporto šventės ofi
c i a l u s a t i d a r y m a s . 
Lietuviškųjų maršų garsams 
aidint, į stadioną įžygiuoja: 
Adelaidės „Vytis", Hobarto 
"Perkūnas", Canberros "Vil
kas", Geelongo "Vytis", Mel
bourno "Varpas", Sydnėjaus 
"Kovas". Tolimojo Perth'o 
„Tauro" sportininkai į šią 
šventę neatvyko. Garbės tri
būnos priekyje sustoja spor
tininkai nešini Sporto šven
čių, Australijos ir Lietuvos 
vėliavas. Šventės oficialus 
pranešėjas K. Starinskas pa
kviečia rengėjų komiteto pir
mininką St. Šutą. kuris, lietu
vių ir a n g l ų k a l b o m i s 
pasveikina visus atvykusius ir 
svečius, linkėdamas daug 
asmeninės ir sportinės sėk
mės. Sportininkus sveikina 
Australijos Liet. Jaunimo s-
gos pirmininkė B. Prašmutai-
tė kviesdama jaunimą daly
vauti ir būsimajame Jaunimo 
Kongrese. Žodį taria Geelongo 
L.B. Apyl. pirmininkas dr. S. 
Skapinskas, sveikindamas 
atvykusius sportininkus ir lin

kėdamas jiems sportinės lai
mės. Australijos Krašto v-bos 
vardu, sveikina J . Tamošiū
nas, buvęs I-sios krepšininkų 
viešnagės Amerikoje vadovas. 
J is sako, kad mūsų sportinis 
jaunimas yra stiprus ir dar il
gai gyvens ir sportuos. J is per
duoda sportininkams ir vi
s iems gee longišk iamsPLB 
pirmininko inž. V. Kamanto 
sveikinimus ir linkėjimus. 
Paskutini oficialų sveikinimą 
taria ALFAS pirmininkas R. 
Ragauskas, kuris taip pat pa
skaito iš Amerikos gautą svei
kinimą ir linkėjimus nuo nau
josios ŠALFASS valdybos iš 
Chicagos. Perskaitomos ir vi
sos naujosios valdybos narių 
pavardės, bei jų užimamos pa
reigos. Visi kiti ir, ypač šis 
sveikinimas, pasitinkamas 
sportininkų gausiais ploji
mais. 

Šventės invokaciją skaito 
kun. P. Butkus ir šventės spor
tininko priesaiką perskaito 
geelongiškis sportininkas A. 
Bindokas. Oficialiai Šventę ati
daryti yra pakviečiamas šios 
vietovės, (kuriai priklauso šis 
puikus stadionas), burmistras 
H. Smith; jis savo žodyje iškel
damas lietuvius ir duodamas 
juos pavyzdžiu daug dides
nėms imig ran tų bendruo
menėms, kurios, jo manymu, 
vietoj tarpusavio politinių gin
čų, geriau pasektų lietuvius ir 
suruoštu savo tradicines spor
to šventes. 

Atidarymą stebėjo ir foto
grafavo vietinių laikraščių 
atstovai ir vėliau (ne vieną kar
tą), vietos dienraštyje ir ki
tuose laikraščiuose tilpo di-
d ž i u l ė s š i o s š v e n t ė s 
nuotraukos ir aprašymai. 

Po oficialaus atidarymo, vy
ko sportinės rungtynės. 

š v e n t ė s r ezu l t a t a i 

Krepš in i s . Vyrų: 1. Geelon-
gas. 2 Melbournas. 3 Hobar-
t 'as. Moterų: 1. Geelongas, 2 
Melbournas, 3. Sydnėjus. Ber
niukų: 1. Sydnėjus, 2. Adelai
dė, 3. Melbournas. Mergaičių: 
1. Melbournas, 2. Adelaidė. 

T ink l in i s . Vyrų: 1. Sydnė
jus, Hobartas, 3. Melbournas. 
Moterų: 1. Sydnėjus, 2. Adelai
dė, 3. Melbournas. 

S ta lo t e n i s a s . Vyrų koman
diniai: 1. Kobartas, 2. Mel
bournas, 3. Adelaidė. Moterų 
komandiniai: I Sydnėjus, 2. 
Geelongas, 3. Adelaidė. 

Individualiniai vyrų: I. C. 
Andrikonis, jr. ir 2. A. Andriko
nis t'Hobart). 

Moterų: 1. O. Piikienė (Can-

2. V. Laukaitienė ber.) ir 
(Sydn.). 

Vyrų dvej. 1. C. ir A. Andri-
koniai (Hobart), 2. A. Balnio-
nis, J. Ablonskis (Melb.). 

Moterų dvej. 1. O. Piikienė — 
V. Laukaitienė, 2. N. Wallis — 
R. Sankauskienė. 

Mišrus dvej. 1. C. Andriko
nis - V. Laukaitienė, 2. N. Wal-
I13 — A. Andrikonis. 

Lauko ten isas . Vyrų — A. 
Pečiulis (Adei.), moterų: L. Po
cienė (Adei.), vyrų dvejetas:. P. 
Urnevičius — A. Pečiulis 
(Adei.), mišrus dvej. L. Pocie
n ė — A . Pečiulis (Adei.). 

Golfas. Vyrų "Gross" R. 
Berzina (Melb.) Rez. 166, "Net" 
— V. Binkis (Sydn.), Rezult. 
(20) 178 - (138). Moterų "Gross" 
Kr. Zenkevičiūtė (Geeiong), 
"Net" R. Zenkevičienė (Geel.). 

š achma ta i . V. Mačiulaitis 
(Melb.), "Žaibo" A. Rakštelis 
(Melb.). 

P laukimas . Plaukimas bu
vo surengtas įvairiose rung
tynėse ir jų rezultatai bus duo
ti su plaukimo aprašymu. 

Squash'as.Vyrų:J.Clayton-
Smith (Adei.), moterų: O. Šimai-
tytė(Geel). 

Bilijardas. A. Kaitinis (Ho
bart). 

V e t e r a n ų k r e p š i n i 1 
Meibournas,2. Sydnėjus, 3.Gee-
iongas. 

Po visų varžybų Įvyko šven
tės uždarymas, kuriame, kaip 
ir per atidarymą, dalyvauja vi
sos komandos ir klubai, nešini 
savo vėliavomis. Dovanas tei
kia ALFAS pirmininkas ir pa
skiri dovanų davėjai. Be visų 
komandinių ir individualinių 
laimėtojų, paskiras dovanas 
gauna ir: 

Geriausias ir pavyzding. 
krepšinio žaidėjas (H. Šalkau-
ko) — P. Urnevičius iš Adelai
dės, ir moterų J. Obeiiūnienė iš 
Geelongo. Jaunių — M. Wallis 
iš Sydn. ir D. Steel iš Melb. 
Vyrų tinklinio A. Noble iš 
Sydn. ir moterų tinki. S. 
Landrigan iš Sydney. Perei
namąją R. Giedrio taurę ge
riausiam krepšininkui — P. 
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Urnevičius (Adei.). 
Geriausiai ir pavyzdingiau

siai pasirodžiusio klubo perein. 
taurę gavo Hobarto "Perkū
nas". 

Po dovanų įteikimo, šventės 
pereinamoji trofėja ir švenčių 
vėliava buvo perduota Mel
bourno "Varpui", kuris bus 
1982-jų metų Sporto šventės 
Melbourne rengėjas. 

Šventės at idarymas ir už
darymas buvo pradėtas ir už
baigtas Australijos ir Lietuvos 
himnais. 

Ant. Laukaitis 

S U S I P A Ž I N K I M E 

Susipažinome su naujosios 
ŠALFAS s-gos centro valdy
bos pirm. V. Adamkum ir tos 
valdybos nariais: R. Dirvoniu, 
A. Lauraičiu, V. Brizgiu ir R. 
Korzonu; šiandien susipažin
kime su likusiais nariais. 

A l g i s T a m o š i ū n a s — 
sekretorius. J i s Brother Rice 
gimnazijoje buvo lauko teniso 
komandos žaidėjas ir kapi
tonas, jau 12 metų priklauso 
Chicagos "Lituanicos" klubui, 
kur žaidė krepšinį jaunių ir vy
rų komandose. Priklauso Aka
deminiam skautų sąjūdžiui ir 
yra III-jo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovas. 

Šiuo metu yra 26 metų am
žiaus ir politinių mokslų dak-
tarantas bei instruktorius 
Northwestern universitete. 

" L I E T U V I Š K A S 
P E R K Ū N A S 

D U N D A LAUKUOSE 
IR Š O K I Ų S A L Ė S E " 

Tokia antraštė buvo pasvei
kinta lietuvių futbolo koman
da St. Petersburg Times laik
raštyje pereitų metų gale. 
Nuotrauka iš futbolo rungty
nių ir ilgokas straipsnis ap
rašė tos komandos pradžią ir 
susiformavimą lietuvių tau
tinių šokių grupėje "Perkū
nas" . Dar pažymėjo, kad Lie
tuva šiuo metu yra Sov. 
Sąjungos okupuota ir kad lie
tuviai panašiomis šokių gru
pėmis ir sporto klubais bando 
išlaikyti savo lietuvišką kil
mę. 

Tuo būdu Chicagos "Lituani-
ca" šiuo metu vienintelis lietu
vių futbolo klubas, susilaukė 
varžovo, kuris iki 1983 m. pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
gal padarys pakankamą pa
žangą ir duos "Lituanicai" ge
rą pasipriešinimą. Tikėkimės. 

O tiems kur galvojo ar net 
skleidė gandus, kad St. Peters-
burge gyvena tik lietuviai pen
sininkai, "Perkūno" šokių gru
pė ir futbolo komanda aiškiai 
rodo, kad ten yra daug jau
nimo ir dar kokio! Štai A. Bo-
belytė, 19 m., ar Rūta Kriau-
čiūnaitė, 26 m., juokdamosi 
pasakoja, kaip sudaryti fut
bolo komandą idėja gimė, kai 
per šokių repeticijas kartais 
net 3 futbolo kamuoliai dau-
žydavosi tarp kojų. O Rūta Bo-
belytė, 24m., priduria, kad su
darius komandą ir pradėjus 
lygos rungtynes sekmadieniai 
pasidarė, kaip lietuvių diena: 
9 vai. repeticija, po jos visi 
kartu į bažnyčią, o tuoj po jos 
visi į futbolo rungtynes, ir taip 
visą dieną kartu. Gi Juozas 
Didžbalis 19 m., ir komandos 
kapitonas Vytas Navickas 25 
m., pirmieji komandos organi
zatoriai, išdidžiai gyrėsi, kad 
komanda visai nebloga, nes 
didesnė pusė yra žaidžiusių 
universitetuose ar klubuose ir 
tik keletas yra pradžiamoks
liai. Komandos menedžeris 
Paulius Vienužis su pasiten
kinimu užbaigė, kad komanda 
tuo metu buvo jau laimėjusi 2 
rungtynes ir pralaimėjusi 3 ir 
darė ryškią pažangą; o svar 
biausia, kad tas "Perkūnas" 
futbolo aikštėse ir šokių sce
nose griaustų ir aidėtų lie
tuviškam labui. 
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V y t a u t a s G r y b a u s k a s — 
spaudos atstovas. Jau sep
tynetas metų Sio skyriaus 

( redaktorius, nemažai rašęs 
sportinėmis temomis ir kituo
se laikraščiuose bei žurnaluo
se. Žaidžia lauko tenisą, o jau-
n y s t ė j e n e m a ž a i l a i k o 
praleidęs krepšinio ir futbolo 
aikštėse bei prie stalo teniso 
stalo. Gerai pažįstamas ir 
sąjungos organizaciniame dar
be. 
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rys mūsų kunigai, o žmonės 
nori šventų kunigų, ne visuo
menės veikėjų. 

Tačiau visi esame pašaukti 
būti šventi. Šventumas ne 
ne daugelio prabanga, bet visų 
pareiga. Mūsų Šeimos savo 
namus turėtų padaryti kitu 
Nazaretu, kur buvoja Jėzus. 

P a s a u l i o p r o b l e m o s 
įsišaknyjusios šeimoje, o 
džiaugsmas ir taika sugrįž 
pasaulin tik per šeimą. Kun. 
Patrickas Peyton yra pasakęs, 

jog „Seimą, kuri meldžiasi 
drauge, išlieka drauge". Tokios 
maldos veda į tikėjimą, tikė
jimas veda j meilę, o meilė 
veda j tarnybą — skleisti 
džiaugsmą pasauliui, nors 
bent šypsniu ar duonos gaba
lėliu. Čia ir yra, kodėl Jėzus 
pats pasidarė gyvenimo duona 
— patenkinti mūsų alkiui ir 
nešti mums džiaugsmą taip, 
kad galime dalytis tuo džiaugs
mu su kitais. 

Motina Teresė 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 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. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6OO0, Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Didžiausias šiandien alkis 
pasaulyje — alkis Dievo. 
Tiktai Jėzus vienui vienas, 
kuris gali atsiliepti į tą alkį. 

Jėzus mums yra atsidavęs 
Eucharistijoje mūsų alkiui 
patenkinti, ir Jis atsiduoda 
mums skurde taip, kad galė
tume Jo alki patenkinti. 

Didžiausia proga pasaulyje 
yra duoti Jėzų kitiems. Žmonės 
galėtų regėti Jėzų pas savo 
kunigus ir vienuoles seseris. 
Bažnyčia bus, ką iš jos pada-

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. IRENA KYRAS 
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2659 VV. 59 St. , Chicago 
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išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. P-P-l 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirm , antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Eigin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71 st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždarvta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai : pirm., antr , ketv ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZU0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm., antr ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr , treč, 
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. - 778-3400 



Okupuotoje Lietuvoje 

NAUJAS TEISMŲ 
ĮSTATYMAS 

KANADOS PASTAS 
Valdžia nesirūpina pagerinti žmonių susižinojimą 

Nepriklausomos Lietuvos 
Teisingumo ministerijos rūmų 
fasade Kaune buvo įrašas: 
"Iustitia est fundamentum reg-
norum" — teisingumas yra 
valstybių pagrindas. Kur nėra 
teisingumo, ten nėra kultūrin
gos valstybes, o tironijos ir ma
fijos valdžia, užgrobusiųjų val
dymą sav iva l i av imas . T a 
savivaliavimo tironija kaip tik 
ir pasižymi valstybės, kur 
kontrolę yra užgrobusi ko
munistų partija. 

1981 m. gruodžio 8 d. oku
puotoje Lietuvoje buvo pa
skelbtas naujas teismų sant
varkos įstatymas. Būtų galima 
džiaugtis, jeigu iš diktatūrinės 
savivalios būtų pereinama į 
teisingą teisminę santvarką. 
Šis naujasis teismų įstatymas 
būtų lyg žingsnis ta kryptimi, 
bet dar daug ko trūksta. Pačiu 
pirmuoju sakiniu skelbiamas 
visiškai priimtinas dėsnis: 
"Tik teismo vykdomas tei
singumas". Deja, okupuotoje 
Lietuvoje taip nėra. Daug areš
tuotų nekaltų žmonių ilgai iš
laikomi be teismo. Daug teisių 
ir teisingumo gynėjų adminis
tracinėmis -priemonėmis nu
bloškiami į beprotnamius. Pir
mame straipsnyje atžymima, 
k a d " L i e t u v o s T a r y b ų 
Socialistinėje Respublikoje tei
singumą vykdo tik teismas". 
Kad gi ta ip būtų ir kad teis
mas galėtų savarankiškai tei
singumą vykdyti. Priešingai, 
iš atvykusių iš Lietuvos žmo
nių, kurie yra dirbę teismuose, 
turime progos išgirsti, kaip ten 
daugeliu atveju teismas vykdo 
ne teisingumą, o partijos ko
mitetų nuorodas. 

daug pačios Lietuvos žmonių 
yra kankinami kalėjimuose, la
geriuose, beprotnamiuose. 

Tame pačiame trečiame 
paragrafe skelbiama, kad 
"Teismas visa savo veikla auk
lėja tarybinius piliečius, kad 
jie būtų atsidavę Tėvynei ir ko
munizmo reikalui, tiksliai ir 
n e n u k r y p s t a m a i vykdytų 
TSRS konstituciją, Lietuvos 
konstituciją ir tarybinius įsta
tymus". Čia ir išryškėja, kad 
Lietuvos teismų pagrindinis 
uždavinys yra ne teisingu
mas, o palenkimas žmonių ko
munizmo reikalui. Bešališkas 
teismas turi būti objektyvus, 
nevergauti jokiai partijai ar jos 
ideologijai. Lietuvos teismas, 
nors Lietuva skelbiama esanti 
laisva, turi visų pirma budėti, 
kad būtų nenukrypstamai vyk
doma Sovietų Sąjungos kons
titucija. 

Naujai paskelbtojo teismų 
įstatymo penktame straipsny
je skelbiama: "Teisingumas 
Lietuvos Tarybų Socialistinė
je Respublikoje vykdomas pi
liečių lygybės prieš įstatymą i r 
teismą pagrindu, nepriklau
somai nuo kilmės, socialinės ir 
turtinės padėties.... (nuo) san
tykio su religija..." O studen
tas, pastebėtas lankąs bažny
čią, dažnai nebetenka teisės 
įstoti į aukštąją mokyklą. Mo
kestis už bažnyčioje nau
dojamą elektrą yra daug dides
nis, negu normaliai. Daugeliu 
atvejų tikintis tarnautojas dėl 
religijos nustoja tarnybos i r 
neturi teismo apsaugos nuo tos 
skriaudos apsiginti. 

Toliau pirmajame paragrafe 
skelbiama: "Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respublikoje vei
kia TSR Sąjungos teismai ir 
Lietuvos TSR teismai". Taigi 
okupuotoje Lietuvoje veikia 
pirmoj vietoj Sovietų Sąjun
gos (kaip ten sakoma — Tary
bų Sąjungos) teismai. Bet juk 
Maskva visu garsumu šaukia, 
kad Lietuva išlaisvinta, dabar 
esanti laisva valstybė. Laisva 
Lietuva galėtų tvarkytis, sa
viems teismams atliekant tei
singumo uždavinius, be oku
pantų kišimosi. 

Antrame paragrafe skelbia
ma, kad "Lietuvos teismų sant
varką nustato TSRS konstitu-
c i j a , L i e t u v o s T S R 
konstitucija, TSR Sąjungos ir 
sąjunginių respublikų teismų 
santvarkos, TSR Sąjungoje 
įstatymų pagrindai ir su jais 
sutinkami leidžiami kiti TSR 
Sąjungos įstatymų aktai. Sis 
įstatymas ir kiti Lietuvos TSR 
įstatymų aktai". Šiame nuo
state labai išryškėja okupanto 
letena. Lietuvos teismai pir
moje eilėje priklauso ne nuo 
Lietuvos įstatymų bei teisinių 
aktų, bet nuo Sovietų Sąjun
gos, nuo Maskvos. 

Trečiame paragrafe irgi pir
moje vietoje skelbiama, kad 
Lietuvos teismų uždaviniai yra 
saugoti teises, kurias skelbia ir 
garantuoja TSRS konstitucija 
ir tarybiniai įstatymai, taigi ir 
čia visas pirmumas atdiduo-
damas Maskvos nuostatams. 
Kas blogiausia, kad Sovietų 
Sąjunga, o taip pat ir jos oku
puota Lietuva, yra kraštai, 
kur žmonės kaip tik už konsti
tucinių teisių ir laisvių lai
kymąsi yra uždarinėjami į la
g e r i u s , į b e p r o t n a m i u s . 
Pavyzdžiui, konstitucija ir 
įstatymai garantuoja spau
dos, žodžio laisvę, o už laisves
nį spausdintą žodį dabar tiek 

Dvyliktame paragrafe y ra 
geras nuostatas: "Teisėjai i r 
liaudies tarėjai yra nepriklau
somi ir klauso tik įstatymų". 
Bet jie: yra stumdomi ko
munistų partijos pareigūnai. 
Vieša paslaptis, kad teisėjai to 
nepriklausomumo neturi. 

Keturioliktasis straipsnis 
skelbia: "Visuose teismuose 
bylos nagrinėjamos viešai". 
Bet tai tas nuostatas toli nuo 
gyvenimo tikrovės. Daug po
grindžio spaudos ske lb ia 
nusiskundimus, kad teismo sa-
lėn prikemšama enkavedistų ir 
neleidžiama įeiti net teisiamo 
artimiesiems, o sargybiniai nu
vaiko žmones, kurie nori pa
tekti į "viešą teismo posėdį". 

22 straipsnis skelbia, kad 
liaudies teisėjus renka pilie
čiai, "remdamiesi visuotine, ly
gia ir tiesiogine rinkimų tei
se". Labai gerai mums žinomi 
sovietiniai rinkimai, kur ko
munistų partija pastato savus 
kandidatus ir tik tiek, kiek rei
kia išrinkti, taigi pats išrin
kimas visai nepriklauso nuo 
balsuotojų valios. 

Apie aukščiausiąjį teismą 
straipsnis 31 skelbia, kad jo 
"plenumo nutarimai priimami 
atviru balsavimu". O jeigu ku
ris jaučia grėsmę ir prievartą, 
jis negali pasiūlyti slapto bal
savimo, kur kiekvieno teisėjo 
laisvas pasisakymas būtų la
biau garantuotas 

43-čias straipsnis skelbia: 
"Kitų sąjunginių respublikų pi
liečiai gali būti Lietuvos TSR 
teritorijoje išrinkti teisėjais ir 
liaudies tarėjais lygiai su Lie
tuvos TSR piliečiais". Tokios 
plačios teisės suteikiamos sve
timiems kolonistams, atbruk-
tiems į Lietuvą. J ie gali tei
sėjauti tik savose respublikose, 
o Lietuvos teismuose turėtų bū
ti tik Lietuvos piliečiai. 

Taigi naujasis okupuotos 
Lietuvos teismų įs ta tymas 
tarp skambių žodžių slepia ir 
neteisybes. 

J.Pr. 

Normaliai skaitant, paštas 
yra krašto vyriausybės viena 
institucijų. J a ir rūpintis turė
tų krašto vyriausybė. Kana
doje vyriausybė paštu nesirū
pina, nors vyriausybė tūri 
daug ministerių, viceminis-
terių ir kitokių pareigūnų. Po 
praeitų metų ilgo viduje dir
bančių paštininkų streiko, 
Kanados paštas buvo perves
tas tvarkyti bendrovei. Paštas 
paliečia visus krašto gyven
tojus, todėl pašto reikalus tu
rėtų tvarkyti valstybė, o ne 
bendrovė, kuriai rūpi ne kraš
to reikalai, o tik savo biznis. 
Tos bendrovės pirmininkas M. 
Warren tuojau nusistatė sau 
metinę algą — 150,000 dolerių. 
Jo alga yra 50,000 dolerių 
didesnė, negu Kanados minis-
terio pirmininko P. Trudeau. 

Pašto tarnautojai , vado
vaujami komunistinės unijos, 
išsikovojo aukštus atlygini
mus. Dabar jie gauna į valan
dą po 10-11 dolerių, nors yra 
pašto tarnautojų, kurie nėra 
baigę pradžios mokyklos. 
Tokia komunistinė unija galė
tų nuvykti į Sovietų Sąjungą ir 
išreikalauti pašto tarnau
tojams atlyginimų pakėlimą, 
nes dabar jie ten negauna nė 
po rublį į valandą. Bet komu
nistinių unijų vadai į komu
nistų valdomus kraštus neva
žiuoja. J i žino, kas yra 
komunizmas praktikoje. 

Praeitais metais Kanadoje 
streikavo paštininkai, kurie 
dirba viduje, o šiemet buvo 
pasiruošę streikuoti laiška
nešiai. Kanados pašte veikia 
dvi unijos. Kartais viena unija 
išveda paštininkus į streiką, 
kartais — kita. Kada vyksta 
vienos ar kitos unijos vado
vaujamas streikas, negali dirb-

| ti visi paštininkai, nes jų dar
bai vienų su kitais surišti. 
Paštininkų streikas nėra kokio 
nors fabriko darbininkų strei
kas: jis paliečia visą kraštą ir 
net užsienį. 

Kanados pašto pareigūnai 
gauna labai gerus atlygini
mus, bet jie savo pareigas atlie
ka blogai. Ar taip daro visi, ar 
tik kai kurie paštininkai — 
sunku pasakyti. Praeitais me
tais, pasibaigus paštininkų 
streikui, net per TV buvo rodo
mi įvairūs pašto siuntinėliai: 
laiškai, laikraščiai, žurnalai ir 
net siuntinėliai, kurie nebuvo 
įteikti adresatams, bet buvo 
išmesti į šiukšlyną. Tokių daly
kų pasitaiko ir ne streiko metu, 
bet jų pasitaiko mažiau. 

Šiais metais Kanados pašto 
patarnavimų apmokėjimas 
pašoko beveik dvigubai. 
Paprasto pašto ženklas iš 17 
pašoko į 30 centų. Oro paštu 

J . VAICELIŪNAS 

laiško ženklas iš 35 pašoko iki 
60 centų. Nuostabu, kad 
pabranginti laiškai į JAV, 
nors tarp Windsoro ir Detroito 
atstumas tėra gal vienas kilo
metras, o Kanadoje tarp Hali-
fakso ir Vancouverio yra apie 
4,000 km, bet Kanadoje 
paprastam laiškui pašto ženk
las 5 centais pigesnis. 

Kaip jau buvo minėta, Kana
dos pašto patarnavimas yra 
blogas, nes nėra darbo draus
mės, tvarkos, ypač kai per 
Vietnamo karą iš JAV į Kana
dą pribėgo daug juodųjų, kurių 
nemažai dabar dirba ir pašte. 
Kanados vyriausybė (P. 
Trudeau) juos čia mielai priė
mė, nors jie čia sugarmėjo be 
oficialių formalumų — imigra
cijos dokumentų. Jų į Kanadą 
tada pribėgo gal per 100,000, 
bet Kanados vyriausybė jų 
nedeportavo, o tuo metu viena 
lenkė, kuri buvo nelegali 
imigrantė, buvo deportuota. Ji 
nusižudė. Tada lenkai pasaky
davo, kad P. Trudeau mėgsta 
negrus ir komunistus , o 
nemėgsta baltųjų ir antikomu-
nistų. Tie negrai buvo blogi 
JAV pieliečiai — nevykdė pilie
tinių pareigų, jie ir čia yra 

blogi darbininkai. Šias eilutes 
rašantis turėjo progos matyti, 
kaip jie dirba Kanados pašte. 
Vienas privalėjo sėdėti prie 
langelio ir aptarnauti klien
tus. Darbas labai lengvas. Prie 
to langelio stovėjo eilė žmonių, 
o jis viduryje salės kalbėjosi su 
kitu negru, nekreipdamas 
dėmesio į laukiančius žmones. 
Pagaliau tai pastebėjo baltas 
paštininkas ir tiems negrams 
priminė, kad jie žiūrėtų savo 
darbą. Tie negrai nebuvo 
patenkinti baltojo pastaba, nes 
tai „diskriminaci ja" , bet 
palengva rangydamiesi atėjo 
prie savo darbo. 

Krašto vyriausybė, kuri 
nesugeba tvarkyti savo insti
tucijos — pašto reikalų, labai 
sugeba uždėti didelius mokes
čius visiems krašto gyven
tojams bei institucijoms. 
Dabar visi žmonės ar insti
tucijos, kurios daugiau naudo
jasi pašto patarnavimais, tam 
reikalui turės išmesti didesnes 
pinigų sumas. Ir už patarna
vimą spaudai paštas ima dide
lius mokesčius, bet patarnauja 
blogai. Daug laikraščių skaity
tojų nusiskundžia, kad jie 
laiku negauna laikraščių. 
Laikraščių administracijos 
visus laikraščius išsiunčia kar
tu, bet ne visi laikraščiai laiku 

Vysk. Vincentas Brizgys kalbasi su JAV LB krašto valdy
bos pirmininku Vyt. Kutkum ir Kultūros tarybos pirmininke 
Ingrida Bubliene apie lietuviškų parapijų metus. 

Nuotr. P. Malėtos 

pasiekia ad resa tus . Net 
nuostabu — kartais Toronte 
skaitai vakarykštį „Draugą", o 
kartais tą patį „Draugą" gauni 
po poros savaičių. Dėlto kai 
k a s a t s i s a k o l a i k r a š č i o 
prenumeratos, nors viso to 
kaltė yra ne laikraščių 
administracijų, o pašto. 

Dėl tų nenormalumų „Toron
to Star" (1982.1.4. A.8.) įdėjo 
net Kanados ministerio pirmi
ninko P. Trudeau karikatūrą 
— jis parodytas jūrų plėšiko 
uniformoje su kardu dantyse, 
kaukuole kepurėje ir viena 
užrišta akimi. Paveikslas 
padarytas ant „pašto ženklo", 
o ženklo kampe pašto antspau
das ir 30 centų. Tuo tarsi nori
ma pabrėžti, kaip P. Trudeau, 
užuot normaliai tvarkęs pašto 
reikalus, pašto mokesčiais 
apiplėšia viso krašto gyven
tojus. Kad jam Kanados pašto 
reikalai nerūpi, rodo ir tai, kad 
jis ir anksčiau, kai vyko Kana
dos pašto didysis streikas P. 
Trudeau su vaikais važinėjo po 
Afriką visokiose safari. 

P. Trudeau silpnai tvarko 
krašto reikalus, bet jį mėgsta ir 
kai kurie lietuviai, nes ji 
gražiai šypsosi. Už tuos jo 
šypsnius žmonės turi mokėti 
pinigus ir dar turėti visokių 
nemalonumų. 

P. Trudeau nėra nei stiprus 
politikas. Jis kartais pasako 
tokių dalykų, kurių tikras poli
tikas nepasakytų. Pagal jį, 
Lenkijos komunistinė vyriau
sybė gerai padarė, kad krašte 
įvedė karo stovį. Tas rodo, kad 
P. Trudeau rodo palankumą 
komunistams, o ne komunistų 
pavergtiems žmonėms. Kana
dos lenkai atvirai pasisakė 
prieš P. Trudeau. O kai kurie jų 
privačiai pareiškė „balsuo
davau už P. Trudeau, o dabar 
už jį bei jo partiją nebebalsuo-
siu". Manau, kad taip gali 
padaryti ir daugiau Kanados 
etninių grupių narių, kurių 
tėvynės yra pavergtos komu
nistų. Tą P. Trudeau išsišoki
mą paminėjo ir Kanados lietu-
vių s p a u d a ( , , T . 2 . ' \ 
1982.1.7.Nr.2, 1 psl.). 

Kanados vyriausybė nepa
jėgia sutvarkyti savo instituci
jos — pašto, bet ji pajėgia 
sutvarkyti savo algų pakėli
mus, kurie siekia 35-62%, „nes 
jų dideles algas suėda inflia
cija". O mažų algų bei pensijų 
infliacija „neėda"? Senatvės 
pensijas gaunantiems vyriau
sybė nusprendė kasmet pen
sijas pakelti 8%, o pakelia — 
5%, nors infliacija auga 12-
13%. 

K a n a d o s v y r i a u s y b ė s 
didžiausias defektas, kad ji, 
būdama gana gausi, vengia 
darbų ir kai kuriuos darbus 
paveda bendrovėms, nors ir 
padarydama didelius nemalo
numus krašto gyventojams.Tas 
bendroves tvarko gobšūs 

MASKVAIR 
LENKIJA 

Maskva jokiu būdu negali 
nustoti kontroliuoti Lenkijos. 
Šis vakarų Sov. Sąjungos 
kaimynas yra karinis „punk
tas" į visas kitas Varšuvos 
pakto šalis. Prie tokios išva
dos po rimtos analizės priėjo / 
specialistai, kurie turi ryšius -" 
su Vakarų Vokietijos žval
gyba. 

„I šalį 311,000 kv. kilometrų 
ploto su 36 milijonais gyven
tojų, iš kurių 10 milijonų yra 
„Solidarumo" sąjungos narių 
ir kuri turi 317,000 karių, iš 
kurių 185,000 simpatizuoja 
Lech Valesai, reikia žiūrėti su 
dideliu įtempimu", sako vienas 
žinovas, kuris nori likti nežino
mas. Staigiai Sov. Sąjungos 
intervencijai, kurios pasiseki
mas neabejotinas, reikėtų 
mažiausiai 30 divizijų. Sov. 
Sąjunga turi Lenkijoje dvi divi
zijas, Čekoslovakijoje 5 divi
zijas, Vengrijoje — 4 ir Rytų 
Vokietijoje — 19 divizijų. 

Iš patikimų šaltinių galima 
daryti išvadas, kaip kariški 
faktoriai labai svarbūs Sov. 
Sąjungai. Visi susisiekimo 
keliai tarp Sov. Sąjungos ir 
Rytų Vokietijos eina per Lenki
ją. Tarp jų aštuonios gele
žinkelių linijos, kurios labai 
svarbios raudonosios armijos 
aprūpinimui. Tad Kremlius 
negali tas susisiekimo linijas 
leisti atkirsti nuo Rytų Vokieti
jos ir jis niekad negalės sutikti, 
kad „Solidarumas" pradėtų jas 
kontroliuoti. Visa Sov. Sąjun
gos strategija užpulti Vakarus 
nueis niekais nustojus Lenki
jos. Apie 15 militarinių svar
bių vamzdžių tinklų eina į 
Rytų Vokietiją ir į Čekoslo
vakiją per Lenkiją. Be to, 
Lenkija yra ryšių stotis naftos 
paskirstymui į Varšuvos pakto 
šalis. 

Visi Sov. Sąjungos telefonų 
ir telegramo susisiekimai su 
kariuomenės daliniais Rytų 
Vokietijoje ir Čekoslovakijoje 
eina per Lenkiją į vyriausią 
kariuomenės būstinę, kuri yra 
Gardino mieste, netoli Rusi
jos-Lenkijos sienos. 

Visi šie faktai rodo, kaip tvir
tina specialistas, kad Lenkija 
yra Sovietų Sąjungai labai 
svarbi ir kad jos nustojimas 
jokiu būdu negalės būti pakęs
tas. 

T. 

pirmininkai ir prokomunis
tinės unijos. Valdiškoms 
institucijoms turėti uniją yra 
nesąmonė. Išeina, kad valdžia 
visai nesirūpina savo dirban
čiais, kaip kartais daro priva
čios bendrovės ar privačių 
ins t i tuc i jų s a v i n i n k a i . 

Geriau turėti liūtą avių armi- — P. Afrikoje, ne to l i 
jos vadu, kaip aviną liūtų armi- Kimberley, aukso ieškotojas 
jos galva. rado 148 karatų deimantą, 

D. De Foe kurio vert* yra 225,000 sv. 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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Kas šventa diena mokiniai privalomai, kaip ir į 

pamokas, turėdavo rinktis 9 vai. ryto į gimnaziją. 
Cia katalikus klasėmis į gretas po 2 surikiuodavo 
katalikai mokytojai, vyresniųjų mokinių padedami, 
patikrindavo ir užrašydavo neatvykusius. Šie turė
davo įrodyti neatvykimo priežastį- Taip surikiuotus 
šaligatviais lydėdavo į šventovę. Be katalikų moky
tojų į šventovę įeidavo ir klasių auklėtojų pagalbi
ninkai, rusai bendrabučių laikytojai, ypač labiau 
pasižymėję sekliai, ir išstovėdavo per Mišias ir 
pamokslą. 

Caro dienomis į katalikų šventovę karta su 
mokiniais ateidavo kai kurie rusai mokytojai, 
inspektorius ir direktorius — uniformuoti, su ordi
nais prie krūtinių ir špagomis prie šonų. Tada 
būdavo lotyniškai giedama „Te Deum laudamus", 
kalbama malda už carą, išskaičiuojant visus jo 
šeimos narius ir jų titulus. Maldą kalbėdavo ir giedo
davo ir kunigai. Pabaigoje rusiškai tris kartus gieda
mas rusų cerkvinio ir mokinių choro, ir visų su 
vargonais ar su įgulos dūdų orkestru Rusijos him
nas . 

Apie tokias pamaldas Br. Prapuolenis „šv. 
Kazimiero Aiduose" 1952 m. 1 nr. pasakoja: 

„Sykį po sugiedoto himno, kvailiuku apsimetęs, 
ketvirtokas Varanavičius ėmė klausinėti mokytojo, 
kodėl mes himną giedame tris kartus, ar neužtektų 

vieno karto, kaip kad šv. Mišios yra tik vieną kartą 
laikomos?" 

„O tu kelis kartus per dieną valgai?" — paklausė 
jo mokytojas. 

„Tris", — atsakė Varanavičius. 
„Taigi privalai ir himną tris kartus giedoti", 

ramiai paaiškino mokytojas Petrikovskis". 
Petrikovskis buvo rusų mokinių cerkvinio choro 

mokytojas ir dirigentas ir labai žmoniškas moky
tojas. Varanavičius dėl savo „interview" nenuken
tėjo. O po metų, ar kiek vėliau, katalikų šventovėje 
Rusijos himnas pradėtas giedoti ir giedamas vieną 
sykį. 

Tai buvo apie 1893 m., kada žinios apie Kražių 
skerdynes buvo pasiekusios Suvalkiją. Žmonės, tuo 
tarpu buvę šventovėje, pikinęsi, kad „gal greit ir mus 
privers bažnyčioje maskoliškai giedoti, kaip dabar 
mūsų vaikus privertė". 

Evangelikai mokiniai eidavo į savo šventovę, o 
pravoslavai į savo cerkvę ar į gimnazijoje įrengtą 
koplyčią. Į pravoslavų pamaldas katalikų mokinių 
nevesdavo. Tik išimtinais atvejais katalikai turė
davo dalyvauti ir pravoslavų pamaldose. Koplyčios 
atidaryme, šventinime turėjo dalyvauti visi, neski
riant nei tikybos mokytojų, nei rabino. Taip pat turė
davo dalyvauti, kai tos pamaldos būdavo laikomos 
ryšium su minėjiamis: krikščionybės įvedimu, Kirilo 
ir Metodijaus, rusų rašytojų, veikėjų ir kitų. Atsiras
davo mokinių, kurie sugebėdavo šių pamaldų išveng
ti: po patikrinimo pasprukę pralindėdavę kur nors 
rūmuose ar kitur. 

Neatsimenama, kuriais metais rikiuotas ėjimas į 
eilines pamaldas panaikintas, bet po 1905 m. revoliu
cijos jau į jas būdavo einama laisvai. Rikiuotas žy
gis paliktas į caro dienų, imperijos karų laimėjimų 
minėjimo pamaldas, pradžioje ir pabaigoje mokslo 
metų ir tolygias. 

Po 1905 m. iki 1914 imamai prieš pirmąją pamo
ką visi pravoslavai ir katalikai mokiniai skambučio 
sušaukiami bendrai maldai į atskiras sales — vieni į 
iškilmių salę, kiti — į gimnastikos. 

Tikrai nesusekta, kuriais metais po spaudos 
atgavimo pradėjo būti ruošiamos katalikams 
rekolekcijos. Joms gimnazija skirdavo 2-3 darbo 
dienas. Pamokslai, konferencijos vykdavo gimnazi
jos salėje arba parapijos šventovėje. (Joje būdavo ir 
visos kitos mokinių pamaldos). Rekolekcijose turė
davo dalyvauti visi katalikai ir atlikti Velykinę išpa
žintį su užrašytomis velykinėmis kortelėmis. Nedaly
vavusieji, neatlikusieji turėdavo aiškintis gimnazijos 
vadovybei ir būti jos nubausti, jei tikybos mokyto
jas pats savo teise ir galia negalėdavo ar nenorėda
vo mokinio paveikti. Vėliau vardinės tikrinamosios 
kortelės panaikintos. 

Mokslo metų dalinimas semestrais — ketvirčiais 
ir atostogos derinamos su katalikų ir pravoslavų 
didesnėmis religinėmis šventėmis: Visų Švente, 
Kalėdomis, Velykomis ir mokslo metų pabaiga — 
VI.16 dieną. Kadangi rusai laikėsi Juliaus kalendo
riaus, o Sūduva, kaip ir Lenkijos karalystė ir visi 
vakarai, — Grigaliaus, tai Kalėdos ir Velykos su 
rusų tomis šventėmis išsiskirdavo 12-13 dienų 
laikotarpiu. Tada mokiniai turėdavo trijų savaičių ar 
dar ilgesnes atostogas (Kalėdų, Velykų) ištisai arba 
su pertrauka dvejas trumpesnes atostogas. 

Po vasaros atostogų mokslas prasidėdavo rugp. 
16 d. Taigi per Žolinės atlaidus iš Sūduvos, artimų ir 
tolimiausių kraštų, Marijampolės gatvėmis riedė
davo gerais arkliais traukiamos gražios sūduviečių 
„bričkos", ilgesnei kelionei pritaikyti pleperiai, 
patvarūs talpesni vežimai, vežini, su reikiama 
manta, į mokslus prieauglį. 

(Bus daugiau) 



/ 

D R A U G A S , penktadienis, 1982 m. saus io mėn . 22 d. 

"Grandinėle" atlieka darbo šokį — "tolkašokį" Kent State universiteto studijoje filmavimo metu. 
Nuotr. J. Garlos 

i ir vadovai vėl išvyko į Kentą ant-
1 rai repeticijai. Vėl šokta ir gro-
i ta visą dieną. Vakare dalis jau-
; n i m o liko nakvoti miestelyje, di-
I džioji dali slidžiais keliais sugrį-
' Z*} i Clevelanda. YMCA autobu

sus turėjo juos grąžinti [ studi-

skambinant tel. 531-4263 arba 
sekmadieniais parapijos svetainė
je. Visos vietos numeruotos; pen
sininkai ir jaunimas moka pusę 
kainos. 

SIMFONINIS K O N C E R T A S 
D I E V O M O T I N O S PARAPIJOJE 

Praeitu irietu pavasarį kilo 
j mintis ir atsirado gal imybė su-
! rengti plataus masto s imfonin į 
koncertą Dievo Motinos audito
rijoje, Clevelande. Tai renginys 
statąs daug ir ypatingų reikaiavi-
mų. Ar verta jo imtis? 

Didingi renginiai, kuriais m e s 
siekiame išgauti iš savęs v isa , kas 
mumyse yra geriausio, kel ia dva
sią ir gaivina mūsų sielos l ietu
viškumą. O tokios atgaivos m u m s 
reikia, kaip reikia oro, d u o n o s ir 
vandens. Todėl tokį koncertą 
rengti yra verta. 

Pirmąjį koncerto skelbimą pra
dėjome Maironio žodžiais. . . 

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia. 
Ginkim, ką mūsų proseniai 

gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia! 

Žodžiais Poeto, kuris tžkėjo 'lie
tuvių tautos prisikėlimu ir jos 

M Ū S V MIRUSIEJI 

N u o 1981 m. liepos 1 d. iki 
1982 m. saus io 1 d. mirė Juozas 
Žydonis , Ade lė Baranauskienė, 
Jurgis Abrait is , Carolė Sadaus 
k ienė , A n t a n a s Apanavičius , Bar
bora Beneš ienė , Antanas Braške-
viČius, Stasys Baradukas, Rita 
Debes ienė , Pranas Kalvaitis, Eu-
nicė B u m b l i e n ė , Vacys Stepona
vičius, Marė Gužauskienė , O n a 
Stankuvienė , Izidorius Šamas, 
Bronė V i l i m i e n ė , Elzė Šuikienė ir 
Kazys Val iukas . M . J. 

CLASSIFIED ADS 

Mes v i s i m ė g s t a m e praleist i 
k iek la iko , u ž k u r į nereikia prieš 
nieką a t s a k y t i , be t ger iaus ia i 
t a s v a l a n d a s sumažint i iki mini
m u m o . P r i s i m i n t i n a s r o m ė n ų 
pr iežod i s : nepa i l sės i n i e k o ne
v e i k d a m a s . Merle E c k l e s 

i 

M I S C E L L A N E O P S 

ALUMINUM SIDING 
Thompson Builders 

CARPENTER CONTRACTOR 
Aluminum Sidlng and Trim 
Roofing and Koom Additiozus 

15% Discount With Ad 
Fully Guaranteed and Insured 

Quality Craftsmanship 

Tel. 748-7305 

HHJLTOP PLUMMNG & SEWERAGE 
COMPANY 

10% Senior Citizen's Discount on all 
repairs with ad. License BC 11875 
5200 S. Kedzie — Phone 434-5337 

jas sekančios dienos ryte pagrin- {laisvės rytus ir skelbė tą tikėjimą 

"GRANDINĖLES" LIETUVIŠKU ŠOKIŲ VIDEO FILMAS 
Sausio 10 d., Kent State uni-1 vinė suita, susidedanti iš sadu-

versiteto televizijos studijų sky-' tės, rezginėlės, dovanų šokio ir 
rius nufilmavo „Grandinėlės" an- j suktinio. Muzikinės dalies paruo-
samblio lietuviškų šokiu progra-1 Šimui rugsėjo mėnesyje buvo pa-
mą. Suredaguotas filmas bus ro- j kviesta muzikė Rita Kliorienė. 
domas PBS televizijoj, laidu j Ant jos pečių turėjo kristi instru-
televizijose ir universitetų studi-1 mentalizatija, orkestras ir dai-
jose. Filmo kopijos bus nusiųstos nos. Dalį orkestracijų turėjo pa-
į National Endowment for the ruošti ir „Grandinėlės" nuolati-
Arfs ir Ohio Arts Council archy- nis muzikos direktorius Jonas Pa
virs. Ta ip pat kopiją gaus „Gran
dinėlė" ir ALB-nės Kultūros tarv-
ba. 

Pradžia 

KSU televizijos studijų režisie-1 
rius Edward Jurewicz kreipėsi į i 
„Grandinėlės" vadovą Liudą Sa- į 
gį 1981 metų balandžio mėnesy- j 
je prašydamas paruošti vienos j 
-valandos lietuviškų šokiu prog-{ 
ramą jo Ethnic Arts and Artists; 
projektui, susidedančiam iš 3-jų į 
daliu: šokis, muzika ir tautinis' 
menas. Jo prašomas, „Grandinė-1 
lės" ansamblis atliktų pirmąją j 
projekto fazę —etninį šoki. Ša- į 
lia šoki) fi lman dar būtų įtrauk- j 
ti svarbesni elementai iš lietuvis-1 
kosios Clevelando kolonijos, ku- I 
rioje „Grandinėlė" gyvena ir dir- j 
ba. , 

Sagiųi teko ilgai galvoti apiei 
pasiėmimą tokio atsakingo dar-1 

zemis. 

Šalia esančių nuolatinių gru
pės šokėjų ir muzikantų, talkon 
paprašyti buvę pirmaeiliai na
riai: Danutė Balčiūnaitė, Dana 
Palubinskaitė-Wyant, Živilė Klio-
rytė-Vaitkienė, Kastytis Giedrai-

! tis, Andrius Raulinaitis, Paul Ve-
derber. Dainavimo sustiprinimui 

: paprašytos buvusios grandinėlie-
1 tės, „Nerijos" ansamblio daini-
! ninkės Sigutė Lenkauskaitė, D a -
I nutė Sušinskaitė-Sirgidienė ir 
i Mirga Bankaitytė. Keturių šokė-
! jų mama Nijolė V o n Kiparski su
tiko atlikti sceninės motinos vaid-

| menį. Visas kolektyvas praleido 
į 4 mėnesius intensyviai ruošda
masis filmavimui. 

Repeticijos ir filmavimas 

Gruodžio 13 įvyko pirmoji re
peticija K S U televizijos studijo-

v -i •• . _*_ . T,CTT,se. Filmo režisierius Edvvard JU
DO, nes rei.<ejo pasirašyti su KSU I . , , 

c. . ,. ' irewicz nurodinėjo trijų kamerų 
ohciahus Kontraktus, o progra- . , . , ' . ;v , . . 

1 operatoriams, kaip sekti šokių ju
desius, prašė šokėjus ir muzikan
tus kartoti tą patį šokį daugelį 
kartų. Scenarijaus specialistė Ka-

d ina im filmavimui. 

Sekmadienio ryto oras atrodė 
dar blogesnis. Pūga nesiliovė, 
spaudė rekordinis šaltis. 6 vai. 
suskambėjo Sagių bute telefonas, 
juo —pranešimas, kad susirgo 
Y M C A direktorius, negali vairuo
ti autobuso. Ką daryti? Atšauk
ti fi lmavimą — neįmanoma, nes 
dalis narių jau Kente. Pasamdyti 
operatoriai, išnuomotos kameros, 
pastatytos dekoracijos, kaip nu
gabenti 26 žmones iki universi
teto? Sulaukusi 8-tos valandos di
de l iame rūpestyje, grupės admi 
nistratorė A. Sagienė telefonu 
šaukėsi tėvų, gerų vairuotuoju 
su gerais automobiliais, pagal
bos. Vis i suprato reikalo svarbą, 
nei vienas neatsisakė.Grupė atsi
rado studijoje laiku ir, prožekto
rių šviesų blizgesyje ir karštyje, 
prasidėjo „tikrasis darbas", kuris 
tęsėsi 8 valandas. Režisierius rei
kalavo „one more take, one more 
take", jaunimas prakaitavo, troš
ko, alko, be pertraukos keitėsi 
rūbus iki šokėjams atsirado ant 
kojų pūslės, o muzikantams pa
vargo rankos ir lūpos. Kai 8 vai. 
vakaro filmavimas buvo užbaig
tas, visi buvo pavargę, bet lai
mingi .Tikėkite manim, laimingi 

ir vadovai ir nariai ir režisierius 
ir f i lmavimo darbininkai. Dar
bas buvo atlktas laibai gerai. Be
veik profesionaliai. 

Aleksandra Sagienė 

SIMFONINIS K O N C E R T A S 

poezijos posmais, kurių spinduliai 
ir šiandien mums vilties rasą be
ria. Pradedame 1982-sius — 
Maironio metus, jo mirties pen
kiasdešimtai sukakčiai paminėt i . 
Gal ir dera tokį minė j imų vaini 
ką pradėti šviesiais užsimojimais, 
didingos muzikos garsais. 

Koncertui pasirinkta kovos ir 
pergalės tema. Ji v ienu ar kitu 
būdu atsispindi visuose koncerto 
kūriniuose. 

Cleve lando filharmoniijos or-
ikestras įsikūrė 1937 metaais . Jį 
sudaro aukšto muzikinio lygio sa
vanoriai menininkai , 'kurių pa
grindinis tikslas yra lavinti savo 
narių muzikinį pajėgumą ir, ren
giant koncertus, gilinti i r skleisti 
muzikos pamėgimą ir kultūrą. Or
kestro sąstatą sudaro 65 nariai su 
dirigentu VViiliam Slocum. D i e v o 
Motinos parapijoje įvykstančiame 
koncerte orkestras pasirodys pil
name sąstate. N . K. 
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SIUNTINIAI į LIETUVA 
I-ibnl pageidaujamos geros rūšies 

pi-e'<?s. \ faistas iš Europos sandėlių 
2008 \V. U9th S t , Chieago. 111. 6082* 

Tel. 925-2787 
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NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės. skamDinant po 6-os vai. vakaro. 

Tel . 476-3950 

itimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiuit 

tisniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

oOPH I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojaina iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chieago, IL 00629 

Tel. — 778-1543 
iiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuuiitii 

mos paruošimui trURo ir žmonių, 
ir pinigu. . .Grandinėlės' jaunimo Iu , . . v , . , ,. 

'T. J I r-i ~ tus kartoti tą pati sokj daugeli noras dalyvauti filmavime is- ' H * * & * 
sprendė klausimą teigiamai. . . _. ,. , 

•thy Baker, laimėjusi pirmą pre-
Pasiruošimas • miją National Association of 

c . , c v. ; Educational Broadcasters Gra-rumui Saeys paruošė spe- > , . ^ . . , . . , . , 
. , . u r-- j - j ; phic Designs konkurse, tarėsi del 

cialią choreografiją, sudeda- *7_, j , . . 
T-i..i • c, , t r>- •• I tm-Kamo dekoratyvinio apipavi-

mos šokius i 3 Kapsules. Pirmoji— , ,. . r 

,. . . . . , . f ,, • • n dalinimo, tradiciniai šokiai (kepurine, Ro-: 
kiškio šokis, blezdingėlė ir dži- į Sausio 9, kai Clevelande siau-
gūnas), antroji —darbo šokiai; tėjo taigų pūga, dėl nepravažiuo-
(pakrėstinis, malūnas, tolkasbkis, į jamų keliu buvo atšaukiami ren-
ir aštuonytis) , trečioji —vestu- i giniai, „Grandinėlės" jaunimas 

Sausio 24 d., 4 vai. popiet 
Dievo Motinos parapijos auditori
joje įvyksta simfoninis koncertas 
su Clevelando filharmonijos or
kestru, poetu Stasiu Santvarų ir 
pianistu Antanu Smetona. Bi
lietai po 8, 6 ir 4 dol. gaunami 

LICENSE BC 10235 

KELLY Plumbing Co. 
TEL. 737-6661 

0354 W. 63rd St., Chieago, IL 60629 
Visa Master Charg-e Acopted 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel.7^e-4Cr3 

J. & J. PHARMACY 
vaisiai, vttamina!. Importuoti kvepalai, gydomos žo!5» irtt 

važiuojamos kėdes, remontai Ir kt.. pirkti ar nuomotu 
Nemokamai supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZ1NSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chieago, IU. 60632, tel. 927-5980 

illlllllhllllllllllilllllillllllliiiiliiiiiitiiiiii 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VEKT1MAL 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
P11.1ICTY BfiS PRA8YM AI Ir 

A i tokie blankai. 
t:«fim:m?nrrmij{iini!i!iuu-:mmmiiiii 

itllillllllllilllllllllllllllllllllllllliilllllllllli 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABGELS EXPBESS 
2501 W. 69th St, Chieago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUVft 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iHiminmHimimmuimmmmiiiiinniii 

VALOME 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel —RE 7-5168 
• * 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiimiiiimm 

HELP WANTED — MOTERYS 

H O U S E K E E P E R — L I V E IN 

Own room, bath and T V 
Mušt speak E n g l i s h . 

Have good references . 

TeL — 323-1054 

R E A L E S T A T E 

PUIKUS PIRKINYS — 4 VIENETAI 
L E M O N T E 

Vienas aukštas. Su geru įmokėjimu 
— duosime paskolą. 16 metų senumo. 
$116,900. Skambinkit šiandien! Kalbė
kite angliškai 

GROEBE — TeL 636-9700 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pa j aminių 

namų pardavimas 
Ineome Tas, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St — TeL 436-7878 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I GLIN AS TV 
2346 \V. 69 St. , tel . 776-1486 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiimiiuuiiuiit 

tiiKMuniiMitiiniiiiiiiiliitiiuiiiiiiiiiiiuii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k plytelšs. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
•javo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•".itiiiii.iiiimmnHuaiiummummuMi 

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

Draudimas — V a l d y m a s 

Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

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

6 5 2 9 S. Kedzie A v e . — 778-2233 

*Huini»iiiiniiimmmimiiiiniiiMUMwii 

WOODWORKING 

WOOD YOU DESIGN I T ? 
"Where your ideas take snape in 

real wood." 
Deoorator shelving, Book ahelves, 

Bar Bačka, Custom Video, Stereo A 
Curio Cahineta. Kitchen Cabinet 

Doors & Reflnishlng 
CaU Christine Daya or Eves. — TeL 

(312) 423-7324 

D fi M E S I O 

NUO 
1715. 

JŪSŲ protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m.. 

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Ii-vported by TKe j o * Gorneau Co , N.Y, NY c 1981. 80 proo* 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

MMM ***** 
P«don$«mt» 

M M Co«npoutK»^ 
Daily and PaM OuartOTty 

• • • u i for 
^BUft firumėing. 

AT OUt 10W lATB 
f) n r v o u o IN< o M 

Mutual Federal 
Savinas and Loan %• 

CHICAGO, ILL. 60608 
Tel.: 847-7747 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Peter Kazanauskas, Pres. 

I muKi Mon.Tu«.rrl.^>4 «»ur.»-a M t . » - l 

SERVING C H I C A G O L A N D S I N C E 1905 

M OV I N G 
ŠERfiNAS perkraus to baldus ir 
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

lelef. — W A 5-8063 

lllllllil|iilHllllllllllflllIIIIIIIIU]|llllUIUin 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIV aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologine, ji dėt įoo. 
adų vietovių aprašymo ir dėl jot 
gausios istorines medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, bea> 
dominfiam Lietuvos istorija ar vlo-
jovtaus. Knyga didelio formato, 4 4 

psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
ilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIU 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 a r b a 876-5996 
ililillillllililllliiiiiiiiiillliiliiiiiiiiiiiiiiili 

B B A L E S T A T E 

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit 
DŽ apdrauds nuo ugnies Ir automo-
btlio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208^2 West 9 5 t h Street 

Telef. G A 4-8654 

Rezidencinės ir Komercines Nuoiavybes 

ApartmeTitai • Kondontn iumai • Nuomavimas FLORIDA 
RFAT H &**££*& E- Karnienė 
• • s latTsVSM HF.A1.TO8 • • • BROKER • • • NOTARY 

ESTATE 3701 Gulf Brvd.. St. Petersburg Beach, FI. 33706 
Telefonas (813) 360-M48. Vakare (813) 347-24H 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiirniiiiiini 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

Dainuoja Chicagos Lietuviu Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga* 
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja aimfoni-
ais orkestras. Diriguoja Aieksand-
rssKučiūnss. 
Puiki dOTana. Albumai, 3 plokš
telės. Kaina iu persiuntimu $15.56 
ras Kudiūnaa. 

Uisakymna s iust i : DKAVOAS 
4545 West «Srd BU Chlosgo, IU. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllliu 

THE FORTY YEARS 
OF D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išverti 

Juozas Bolevičtos 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 S t , 
Chieago, UL 60629 

Illlllllfllllllllllllllllllfllllllllllllllllilllllll 

PojMilar Lifhuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juosanina 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 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyriau 

4545 W. 6Srd Street 
Chieago, Illinois 00620 . 

Kaina su persiuntimu $5.05 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

IIIIMIIIIlIUIIIUIIMIIUlUilUlIlUIIMIIIIIIlU 
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KAIP NELAIMĖS VEIKIA SOSTINĖS GYVENTOJUS1 

Sausio i3-ji VYashingtone 

A. A. MJR. B. AMBRAZIEJŲ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS 

Iki šiol skaičius 13 man, kaip 
ir daugeliui, jokios baimės nekel
davo, nes (burtams bei burtinin
kams netikiu. Tačiau š.m. sausio 
13 diena sostinei \Yashingtonui 
buvo viena nelaimingiausiu jo 
istorijoje. Po vidurnakčio pradė
jo kristi retas šiam miestui ir 
apylinkėms svečias — sniegas. 
Kai popietėje sniego danga pa-
t kė apie penkis colius, val-
ožios įstaigos pradėjo anksčiau 
paleidinėti tarnautojus, nes jau 
sniego nusiaubtose gatvėse didė
jo automobilių spūstis. Sostinėje, 
keliams pablogėjus, susisiekimas 
darosi žymiai pavojingesnis, nes 
kai kurios gatvės labai siauros, 
vingiuotos, o sostinės peisažas 
kalnuotas. • 

Pusvalandžiu anksčiau išėjęs iš 
tarnybos, švilpaudamas ėjau į po
žeminio traukinio stotį, žinoda
mas, kad tie požeminiai tuneliai, 
kuriais lekia modernūs trauki
niai, su vienu persėdmu mane 
nuveš kone iki nanuju O žiemos 
sniegu pasidžžiaugsim vėliau va
kare, su žmona išėję pasivaikš
čioti ir pasižvalgyti,kaip gatvė
se kankinasi automobiliai su ne
įpratusiais tokiais keliais važinė
ti ju vairuotojais. 

Pasiekus požeminio traukinio 
stotį, mane nustebina keleiviu 
spūstis. Juk apie 4 vai. p.p., kai 
baigiu tarnybą, keleivių dar bū
na labai nedaug. Tačiau šian
dien dėl sniego valdžios įstaigos 
tarnautojus paleido pora valan
dų anksčiau ir todėl šiuo metu 
begales keleivių. Tiesiog pečiais 
reikia grūstis į modernius, jau
ktos, ilgų požeminių traukinių 
vagonus. 

IšHpus Metro Center stotyje 
•persėdimui, ikur dar didesnė ke
leivių spūstis, per garsintuvus ai-
dr ̂ pranešimas, kad kažkas įvyko 
National aerodrome už Potomo-
co upės ir traukinai tuo tarpu 
aerodromo link nejudės. Man tai 
nesvarbu, nes turiu persėsti į 
"raudonąją" liniją. Keleiviais 
perpildytame „raudonosios" lini
jas vagone žmonės kažką kalba, 
kad įvyko neiaimė,kad lėktuvas 
:krito į Potomoco upę. Pasiekęs 
^avo butą, tuojau atsisuku radi
ją, televiziją. Taip, tiesa, Flori
dos oro linijos lėktuvas su dau
giau kaip 70 keleivių, pakilęs iš 
lėktuvų skrydžiais perkrauto Na
tional aerodromo, atsimušė į 14 
-os gatvės tiltą, užkliudė kelis 
automobilius ir su visais kelei
viais nukrito į Potomoco upę maž
daug 20-ties pėdų gylyje. 

Tolimesnius žiaurios nelaimės 
vaizdus televizijoje jau matė vi
sa Amerika. Šiandien, sausio 14 
d., man rašant šį pranešimą, bu
vo gyvi penki iš upės ištraukti 
sudužusio lėktuvo keleiviai, o 
apie 70 asmenų — lėktuvo ke
leivių ir ant -tilto buvusiu auto
mobilistų, į kuriuos pataikė at
simušęs lėktuvas, buvo laikomi 
žuvę. Tai pirmoji didelė nelai
mė Washingtono National ae
rodrome nuo 1949 m., nors šį 
aerodromą pilotai laiko vienu 
nesaugiausių, nes lėktuvai kyla 
ir leidžiasi per gan plačią Poto
moco upę, kurios krante yra ae
rodromas; jie turi laviruoti, kad 
aplenktų aukštąjį G. Washingto-
no paminklą ir neįskristų triukš
mą keldami į uždraustąją Baltų
jų rūmu ir paties miesto erdvę. 
O 14-os gatvės tiltas, per kurį 
jau teko tiek kartų pervažiuoti 
ir į kurį atsimušė vos pakilęs 
Floridos oro linijos lėktuvas, vi
sai netoli Baltųjų rūmų ir mies
to centro. 

Tačiau nelaimingąją sausio 13 
-tą dieną vienos nelaimės sosti
nei neužteko. Po pusvalandžio iš
tiko ir kita nelaimė — nuo bė
gių nusirito „mėlynosios)" linijos 
ateinančios iš to paties National 
aerodromo, traukinys, kai kurie 
vagonai atsimušė į cementinius 
stulpus, trys asmenys žuvo, ne
mažai sužeista, o likusiems pa
nikos apimtiems keleiviams tam
siuose požemio labirintuose teko 
laukti mažiausia pusę valandos, 
kol atskubėjo gelbėtojų būriai. 

Nenustebau, kai po poros va
landų paskambino sūnus iš Chi-
cagos ir lyg jo balsas nušvito, 
kai užgirdo nanąjį. Tuojau jam 
ėmiau sakyti, ar žino, kokia bai
si lėktuvo nelaimė rvyko mūsų 
mieste? Apie tai žinojo, tačiau 
jam labiau rūpėjo traukinio ne
laimesnes žinojo, kad aš ta pačia 
linija ir maždaug tuo pačiu laiku 
iš darbo grįžtu Pasirodo, kad ir 
Chicagos radijo stotys praneši
nėjo ne tik apie Potomoc upėn 
nukritusį keleivini lėktuvą su ke
leiviais, bet ir apie požeminio 
traukinio nelaimę Washingtone. 

Taip, aš ta pačia linija prava
žiavau maždaug prieš pusvalan
dį — pro Smithsonijos ir Fede-
ral Triangle stotis, tarp kurių ki
tas traukinys netrukus nusirito 
nuo bėgių ir kai kurie keleiviai 
liko tiesiog suspausti sudužusio 
vagono lauže, giliame, tamsiame 
požemio labirinte. Jei būčiau tar
nyboje išbuvęs iki paskutinės 
minutės, kas žino, koks likimas 
būtų ištikęs. Nors sostinės kom
piuterizuoti traukiniai, kaip tvir
tinama, yra vieni saugiausių pa
saulyje, tačiau sausio 13-ji į jų 
„rekordus" įspaudė kitokį atspau
dą. Manding, ar nelaimė neįvy
ko dėl to, kad popiečio valan
domis itarp 2 ir 4 vai. p p . tie 
modernūs traukiniai, kaip skel
biama žiniose, vežė po tūkstan
tį keleivių. Miesto ir priemiesčių 
viešoko susisiekimo vadovybė ne
žinojusi, kad tūkstančiai valdžios 
.tarnautojų bus anksčiau paleisti 
iš tarnybų h* todėl nepaleidusi 
tiek traukinių,kiek jų važinėja 
tarp 5 ir 7 vai. vakare. 

Ilgainiui gal dar daug kas pa
aiškės apie šias dvi nelaimes Wa-
shingtone. Šiuo metu, rašant 
pranešimą, nukritęs lėktuvas dar 
tebėra Potomoco lediniam van
deny su jo lauže likusiomis au
komis, įvykio vietoje judėjimas 
sustabdytas, net ir mano bute 
girdisi ten skraidančių helikopte
rių ūžesys. Todėl nenuostabu, 

A. a. mjr. Bronius Ambraziejus 

Vis dažniau ir dažniau ramo 
venų gretas aplanko negailestin-, 
ga mirtis išvesdama iš rikiuotės į 
toli nuo savo gimtojo krašto at- į 
sidūrusius buvusius Lietuvos ka- i 
riuomenės karius, garbingus Lie-
tuvos sūnus. 

1981 m. gruodžio 20 d. po ii- į 
gos ir sunkios ligos Chicagoje mi-
rė garbingas Lietuvos kariuome- j 
nes karininkas, Lietuvos nepri- į 
klausomybės ir Klaipėdos krašto į 
atvadavimo kovų aktyvus daly- j 
vis, šaulys ir Lietuvių Bendruo
menės narys, artilerijos majoras 
Bronius Ambraziejus. 

Gruodžio 22 d. vakare su liū
desiu širdyse, LKVS „Ramovės" 
Chicagos skyriaus nariai, buvę I 
ginklo draugai, Vytauto Didžiojo i 
šaulių rinktinės šauliai, Klaipė- i 
dos krašto atvadavimo kovų da- į 
lyviai, Lietuvių Bendruomenės į 
nariai, draugai ir artimieji, A. 
Petkaus koplyčioje atsisveikino j 
su amžinybėn iškeliavusiu. Ve-! 
lionio karstą dengė Lietuvos tri- Į 
spalvė vėliava, prie jo stovėjot 
LKVS „Ramovės" Chicagos sky- j 

j riaus ir Vytauto Didžiojo šaulių 
Į rinktinės vėliavos, garbės sargy-
Ibą nešė ginklo broliai ramovė-
nai ir uniformuoti šauliai. 

LKVS „Ramovė" Chicagos sky
riaus vardu atsisveikinimo 'žodį 
tarė velioniui artimas kpt. A. 

i Juškevičius, Klaipėdos krašto at
vadavimo kovų dalyvių vardu — 
Liet. Kūrėjų Savanorių s-gos Chi-

| cagos skyr. pirm. J. Tamulis, Vy-
l tauto Didžiojo rinktinės vardu 

—vicepirrn. J. Mackonis ir Bend-
Įruomenės vardu V. Pocius. Mal-
Idas už mirusį sukalbėjo kun. A. 
I Zakarauskas. Atsisveikinimo apei-
igos, kurias pravedė LKVS „Ra-
j movė" Chicagos skyriaus vaidy-
įbos vicepirrn. E. Vengianskas, 

buvo baigtos Lietuvos himnu. i 
Gruodžio 23 d. rytą velionis Į 

buvo nulydėtas į Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią 
gedulingoms pamaldoms ir po 
pamaldų daugv4io susirinkusių pa
lydėtas į amžinojo poilsio vietą 
—Šv. Kazimiero kapines. Po lai

dojimo apeigų velionio žmonai j 
LKVS „Ramovė" Chicagos sky-j 
riaus vardu, pik. K. Dabulevi-! 
čius, asistuojant ram. E. Ven-
gianskui, įteikė karstą dengusią 
Lietuvos vėliavą, kuriai a.a. mjr. 
Bronius Ambraziejus ištikimai vi
są savo gyvenimą tarnavo. Vi
siems sugiedojus Lietuvos himną, 
velionio palaikai buvo nuleisti 
amžinam poilsiui į kapą. 

Tebūna įLengva jam toli nuo 
brangios tėvynės Lietuvos sveti
ma, tačiau svetinga, JAV žemelei 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. sausio mėn. 22 d. I 

I A. f A. ELENAI GIMBUTIENEI 
I m i r u s , 
I sūnui Dr. Jurgiui Gimbutui, Lietuviškosios 
M Skautybes Fondo vicepirmininkui, ir arti-
M miesiems reiškiame nuoširdžia užuojautą. 
8 LS FONDO VALDYBA 

kad vašingtoniečius krečia dar : 
didesnis šiurpas, negu tuos, ku- i 
rie matė baisius to įvykio vaiz- j 
dus televizijoje ir aukų gelbėjimo j 
pastangas. 

VL.R. 

Tik k* liejo i i spaudos žymiausio anglu XIX šmt, 
rašytojo R. L Stevensono 

"SLĖPININGOS NOVELES" 
Stevensonag laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą i r poetinę 
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys. 

Knygos kaina su persiuntimu $6.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4845 W. 63rd St. Chicago, IL 60629 
Dlinois gyventojai prideda 36 e t valstijos mokesčio. 

' * 

I; 
Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 

A. f A. JONAS KANAVOLAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 20 d., 1982 ra., 6 vai. vak., sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskr., Akmenės valsč., Munčelių 

kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Ona čepelienė, žentas 

Robertas, ir Leonidą Neu, žentas Harry, 6 anūkai: Vida Ingaunienė, 
su vyru Algiu, Rimas, Linas ir Dalia Čepelės, Viktoras ir Christina 
Neu, 3 proanūkai, sesuo Kotryna Rudienienė su vyru Viliu, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionio žmona buvo a. a. Zuzana. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 

Street. Lankymo valandos: ketvirtai nuo 5 iki 9 vai. vak., penktad. 
nuo 2 iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 23 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tei. 47&-2345. 

Mylimai Motinai okupuotoje Lietuvoje mirus, duk
terims su šeimomis 

Vandai Gasperienei, Marijai NoreOdenei 
ir Soiijai Cibienei 

liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Leokadija ir Jonas Laukiai 
Irena ir Vincas VaUcavickai 

Jonas Vinciūnas 
Juozas Lekas 

Mylimai Motinai 

K f A. Agr, ELENAI GIMBUTIENEI 
minis, liūdesyje likusius mūsų mielus draugus ALDONĄ 
GINlKlfeSNg ir DR. JURGJ GIMBUTĄ su ŠEIMOMIS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

GRAŽINA IR VYTAUTAS ŽUKAUSKAI 
REGINA IR VYTAUTAS GRUBUAUSKAI 
DANUTE IR JONAS SVTRSKIAI 
RENATA IR JULIUS SPAKEVTCIAI 
SU ŠEIMOMIS 

Mylimai močiutei 

A. f A. STASEI TUMOSIENEI 
m i r u s , 

mūsų idėjos draugą ANDRIŲ ir visą GRAŽULIŲ SEI
MĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

DETROITO ATEITININKŲ 
KARALIAUS MINDAUGO JAUNIŲ KUOPA 

Mirus Motinai 
A. f A, ELENAI GIMBUTIENEI, 

^r* Jurgį Gimbute ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame. 

PADĖKA 
A. f A. 

GENOVAITEI LAUČIENEI 
ACALINAITĖ 

Mirė 1981 m. lapkričio 26 d. ir buvo palaidota lapkr. 30 d. Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Dėkojame visiems, kurie buvote arti liūdinčios šeimos sunkiose 
gyvenimo valandose. 

Širdingai dėkojame Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun. A. Zakarauskui už pareikštą užuojautą, apsilankymą 
koplyčioje ir krikščionišką supratimą. 

Dėkojame kun. V. Mykolaičiui už maldas koplyčioje, atnašavi
mą Sv. Mišių ir palydėjimą į kapines. 

Ypatinga padėka kun. Antanui Saulaičiui, SJ, už jaukias mal
das koplyčioje ir ramų pamokslą Sv. Mišių metu. 

Dėkojame Tėvams Jėzuitams, kurie pareiškė užuojautą, apsi
lankė koplyčioje ir dalyvavo laidotuvėse. 

Dėkojame sol. Algiui Grigui už įspūdingas giesmes bažnyčioje 
ir vargonininkui muz. A. Jurgučiui. 

Nuoširdus ačiū draugams, organizacijoms ir giminėms už gra
žias gėles. 

Gili padėka visiems aukojusiems už maldas ir Sv. Mišias. 
Dėkojame aukojusiems Lietuvių Fondui ir Jaunimo Centrui a. a. 

mirusios atminimui. 
Dėkojame visiems mus užjautusiems žodžiu, laiškais ir spaudoj. 
Dėkojame Union Pier kaimynams už gausų dalyvavimą. Ypa

tingai įvertiname p. A. Baltrušaitienės paslaugą ligos metu. 
Dėkojame karstanešiams ir klapčiukams. 
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui A. Petkui ir sūnui 

už malonų ir sąžiningą patarnavimą. 
AČIO visiems. 

Vyras Jonas, sūnus Henrikas ir duktė EvangeUna 
Kungienė su šeimomis. 

Sesuo Eleonora Kulienė ir 
Brolis Bronius Acalinas su šeimomis. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

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

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių AMciadjoi Ur i t i 

JURGIS F. RUDMII 
331» SO. LfTUANICA AVENUE T«L YAnto 7-111 

STEPONAS C. UCK (UCMWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. «Kh STREET T«L BEp^lk 71111 
11028 Southwest Highw*y, Pak» HUTs, mtaok m . t74-*4!f 

PETRAS BIEJJONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfsyett* S-V72 

POVILAS )« RIDIKAS 
» 5 4 SO. HALSTED STREET TeL YAnb 7- l t l l 

SAULĖ IR DONATAS ŠATAI 

VASAmS - BUTKUS 
1446 SO. SOCb AVE.. CICERO. ILL. Tol. OLymp* 2-1CM 

• - I 
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X SoL Giua čapkauskienė, 
kuri šį sekmadienį, sausio 24 d., 
Jaunimo centre duos dainų ir 
arijų koncertą, jau yra atvykusi 
j Cfaicagą. Kaip teko patir
ti, solistė dainuos ir visai naujų 
kūrinių, tarp kurių komp. Alek
sandro Stankevičiaus pagal Hen
riko Nagio žodžius sukurtą 
"Vandens malūnėlį". Rečitalis 
daromas plokštelei išleisti, ir 
mecenatų, kurie aukos 100 ar 
daugiau dol., bus pavardės įra
šytos plokštelės viršelyje. So
listei akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis. 

X lituanistinei katedrai tūk
stantines jau įteikė dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Birutė Gpli-
jauskaitė, Joseph Martin, dr. 
Antanas Razma, Rimvydas ir 
Genė Bartkai, dr. Kazys Rim
kus. Aukas ir toliau priima 
PLB būstinėje specialus komi
tetas katedrai išlaikyti. 

X Aldona Rimas, Comfrey, 
Minn., Ignas Verbyla, P. Bieli
nis, abu iš Oevelando, Dauman
tas Cibas, Vista, Gal., atsiuntė 
po 5 dol. aukų už kalėdines dor-
teles ir kalendorių. Ačiū. 

X žieminiai pensininkų svei 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. sausio mėn. 22 d. 

X šv. Kryžiaus ligoninė, pa
minėdama aukščiausio teismo 
nelaimingo sprendinio devintą
sias metines, šiandien, sausio 
22 d., minės "Už gyvybe" dieną 
protesto eisena ir pamakiomis. 
Pamaldos gydytojams, slaugėms 
ir visiems tarnautojams bus 
11:45 vai. Minėjimas jungia
mas su "VVashingtone vykstan
čiomis demonstracijomis, at
kreipiant kongreso ir prezidento 
dėmesį j neteisingą konstituci
jos aiškinimą. 

X Dailininkai J. Daugvila, V. 
Ignas, P. Augius, I. Mitkutė, Z. 
Sodeikienė, ir L Užkurys daly
vauja parodoje, kuri vyks "Ga
lerijoje" nuo sausio 26 d. iki va
sario 14 d. Atidarymas bus sau
sio 29 d., penktadienį. 

X SoL Antanas Pavasaris, 
Agoura, CaL, Gediminas žemai
tis, Cleveland, Ohio, J. Asiūnas, 
Hartford, Conn., T. Penikienė, 
vVoodhaven, N.Y., Vlncent Keze-
nius, Baltimore, Md., Adolfas 
Merkevičius, Westland, Mich., 
Vacys Mikuckis, CaL, M. M. 
Brinkmanas, Austin, Tesc, J. J. 
Miliauskas, Worcester, Mass., J. 
Vaičiulėnas, Worland, Wyoming, 
Pr. Jakutis, Dorcester, Mass., 
Ona Ambrose, Detroit, Mich., 
Petras Paliulis, Cambridge, 
Mass., Mary Markus, Meso, 
Ariz., atsiuntė po 7 doL aukų 
įvairiomis progomis. Labai 
ačiū. 

x Caskmr ir (Mrs.) Valaitis, 
katos reikalai ir kultūrinė pro- \ U s t e ' m-> atsiuntė auką už ką 
gramą Sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį nuo 2 vai. p. p. Už
kandis. Visi laukiami. 

X Andrius Žilinskas ir Kazys 
Mickevičius, abu iš Cicero, BĮ., 
Ričardas Kontrimas, Mission 
Viejo, Cal., Liuda Jakubauskas, 
Los Angeles, Cal., Viktoras Sa-
matauskas, Miami, Fla., atsiun
tė po 5 doL už kalėdines korte
les ir kalendorių. Ačiū. 

X Už a, a. agron. Vilių žir-
gulevičių šv. Mišios jo gimimo 
d ieno j bus sausio 24 d., sek
madienį, 9 vai. ryto Marijonų 
koplyčioje prie "Draugo". Jo 
draugai ir pažįstami prašomi 
pasimelsti. (pr.). 

X Lietuvos Dukterų draugija 
šaukia specialu visuotiną narių 
susirinkimą sausio 24 d., sekma
dienį, 12 vaL d. (ne 1 vai, kaip 
biuletenyje pranešta), Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Ave. Skaitlingas narių 
dalyvavimas labai svarbus, nes 
bus renkama nauja valdyba. 

(pr.). 
X Sol. Ginos čapkauskienės 

naujos plokštelės belaukiant yra 
rengiamas didysis koncertas, 
kuris bus sausio 24 d , 3 vai. 
p. p . Jaunimo centre. Bilietai 
J. Vaznelio prekyboje, (pr.). 

x Muz. Alvydas Vasaitis sek
madienį, sausio 24 d., 3 vai. po
piet, Jaunimo centre akompa
nuos solistei Ginai Čapkauskie-
nei. Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama atsilankyti į koncertą. 

(pr.). 
X šv. Mišios už a. a. dr. Jono 

Pavilionio sielą bus atnašauja
mos T. Jėzuitų koplyčioj saus. 
24 d., sekmad., 11:15 vai. ryto. 
Gregorinės šv. Mišios bus pra
dedamos vasario mėnesį pas T. 
Pranciškonus, Kennebunkport, 
Maine. Prašome visus draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose. 

Žmona ir Sunūs 
(pr.). 

X Į Vilnių!: Išvykstam kovo 
mėn. 25 d., grįžtam balandžio 
8 d. 15 dienų kelionei vadovau
ja sol Algis Grigas. Pilna kaina 
1345 doL: Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į: Four Way 
Travel Service 3455 W. 63rd S t , 
Chšoago, m. 60629, tetef. (312) 
471-2500, arba 471.1702. (ak.). 

X — B — I i žiemos mefa ap
lankyti Sunny Hilfe, Floridoje, 
sausio 29-31 d Norintieji va
liuoti, prašomi kreiptis pa? 
Marių Kielą toL 737-1717. (sk.). 

ledines korteles ir kalendorių ir 
išreiškė gražią padėką. Už vis
ką ačiū. 

x Vytautas Bace\ičras, Los 
Angeles, Cal., Roma Matonis, 
Wilbraham, Mass., Ida Palaitis, 
Racine, Wisc, Algis V. Rudis, 
Dearborn Hts., Mkh., Jonas 
Adomaitis, Canandaigua, N. T., 
Leonas Juodikis, Chicago, BL, 
atsiuntė po 5 doL aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Ačiū. 

x Alfonsas Leparskas, War-
ren, Mich., Vincas Dubauskas, 
VVoodhaven, N. Y., Frank Da-
niel, Amsterdam, N . Y., Vikto
ras Bulkaitis, Oftnaha, Nebr., 
Teodoras Slapšys, BeBerose, N. 
Y., Vladas Matulis, Grand Ra-
pids, Mich., J. Černius, Brook-
lyn, N. Y , Antanas Diržys, 
VVoodhaven, N. Y., atsiuntė po 
5 doL aukų. Ačiū. 

X Juzė Daužvardieoė, Lietu
vos generalinė konsolė, atsiuntė 

1 auką už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai dėkojame. 

X lietuvių Operos statomos We-
berio "Der Frefachueta — Taiklusis 
Šaulys", operos spektakliai įvyksta šių 
metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo 
7 4 , 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. 
vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą
jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū
nas Kaminskas. Režisuoja Nkholas 
Di VTrgiHo. Scenos produkcija — Ka
zio Oželio. Dainuoja: solistai — Da
na Stankaitytė, Audron! Simonaitytė-
GaižUMene, Stefan VVicik, Jonas 
Vaznelis, Algirdas Brazis, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrimas. Bronius 
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope
roje šiemet svarbią partiją atlieka 
akt. Jonas Kelečius. Baleto- choreo
grafe — Violeta Karosait*. 

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

Bilietai gaunami Vaznettt} prekybo
je, 2501 W. 71 st St., Chicago, Illinois 
60629. Telef.: 471-1424. 

Paštu bilietus galima užsisakyti pa
sinaudojant ir šia atkarpa: 

Prašau prisiųsti bil. p° 

..... dol spekt 

bil. po dol 

epekt 

Vardas ir Pavardė 

Telefonas 

Čekius prašome išrašyti: LJthuanian 
Opera C©., Inc. ir siųsti tiesiog su 
šiuo užsakymu Vaznelių prekybos ad
resu. Kviečiame visus ir i i visur at
vykti į operos spektaklius. 

(ak.) 

X LKVS "Ramovė" Chicagos 1 
skyriaus narių visuotinis meti
nis susirinkimas, kuriame bus 
renkami skyriaus valdomieji 
organai ir aptartos veiklos gai
rės, vyks sausio 31 d., sekma
dienį, 12 vaL Jaunimo centro 
patalpose. Kviečiami visi sky
riui priklausantieji nariai ramo-
vėnai šiame susirinkime daly
vauti 

X Nata Aokštuolfenė, Mun-
ster, Ind., V. StoSkus, Toronto, 
Kanada, Elena Pagirys, Hoily-
wood, Ma., Aldona Svalbonas. 
Jamaica, N . Y., K. iMončys, O -
bertyville, DL, Bronius (Norkevi
čius, Woroester, Mass., atsiuntė 
po 5 dol. aukų. Ačiū. 

x Antanas Rukšėnas, Men-
tor, Ohio, visuomenininkas, Ko
tryna Čėsna, Houston, Tesc, Al
binas Grigaitis, Manchester, 
Mioh., Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake, UI., atsiuntė po 5 dol. au
kų. Ačiū. 

X Inž. Jonas MarkvaHas, Ci
cero, UI., visuomenininkas, ne
kartą yra prisidėjęs auka prie 
lietuviško dienraščio stiprinimo. 
Šiomis dienomis jis atsiuntė 200 
dol. sumoje čekį už 3 metų pre
numeratą į priekį ir dar paau
kojo 65 doL spaudos paramai. 
J. MarkvaMą skelbiame garbės 
prenumeratorium. Už gražią au
ką ir savo spaudos vertinimą 
tariame ačiū. 

x Elena Gerulaitis, Dovmers 
Grove, UI., Maria Grėbuūnas, 
Colorado Springs, CoL, Antanas 
Mišelis, Chicago, UL, Boleslo
vas Novickis, Cicero, EI., Van
da žymonas, Chicago, UI., at
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

x Elena Petreflas, Chicago, 
BĮ., Vaclovas Butkys, Great 
Neck, N. Y., FSi Kapočius, IRa-
cine, Wisc, Stasys Bikuleius, Ci
cero, BL, Birutė Bflvaišas, So. 
Boston, Mass., atsiuntė po & dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. (Ačiū. 

X Stasė Levanienė, Water-
bury, Conn., atsiuntė 15 dol už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū už auką ir atsipra
šome už klaidą. 

X Pasaulio lietuvių dienų ko
miteto posėdis vyks sausio 22 
dieną, penktadieni, PLB kamba
ryje, Jaunimo centre. Praneži-
mus pateiks Kultūros renginių, 
Dainų šventės, Sporto žaidynių, 
PLB seimo ir Jaunimo kongreso 
komitetų pirmininkai. Posėdžio 
pradžia — 7:30 vaL vak. 

X Jadvyga Varnienė, Brook-
field, BĮ., mums rašo: "Su Trim 
Karaliais ir Naujais Metais! Dė
koju už korteles ir kalendorių. 
Studijavau lietuviškus vardus. 
Tokie neįprasti! Net lietuviai 
barzdočiai susidūmotų... Vis-
tiek, kas lietuviška, yra brangu 
širdžiai''. Ačiū už auką. 

x LB Brtghton Parko apylin
kės valdyte atsiuntė auką su 
trumpu laiškučiu: "LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdyba iš 
savo kuklių sutaupų dienraščiui 
paremti paskyrė 25 dol.". Pasi
rašė: Juozas Šlajus, pirminin
kas, ir Simas Jokūbaitis, iždi
ninkas. Labai ačiū. 

X Jurgis ir Vera Bubniai, 
Chicago, Ei., kilimų valymo spe
cialistai, atsiuntė už kalėdines 
korteles ir kalendorių 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Klaudijus Pumputis, Chica
go, EI., Pumputis Electric, Inc., 
savininkas, apmokėdamas kitas 
sąskaitas, pridėjo 10 dol. auką 
dienraščio palaikumui. Labai 
ačiū už paramą. 

x Genovaitė Ma«Honis, Cleve
land, Ohio, pratęsė prenumeratą 
su prierašu: "Malonėkite ir to
liau siutinėti "Draugą", nes be 
jo būtų sunku. Jis mielai lau
kiamas". 

X Po 3 dol. atshaitė: Ona Ma
linauskienė, Ap. Koktys, J. Ma
ciukas. Po 2 dol. — V. Narkus, 
Kostas Jankevičius, J. Kalvai
tis ir Petras Litvinas. Ačiū. 

Savo mokyklos kalėdinėje šventėje Rama Bublytė dainuoja solo mokyl ivje Kalėdų proga. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
OPEROS SOLISTĖ 

Audronė Simonaitytė - Gai-
žiūnienė gimė ir augo Lietuvoje. 
Ji baigė J. Gruodžio muzikos 
mokyklą Kaune ir įsigijo mu
zikos mokytojos ir choro diri
gentės specialybes. Po t o dar 
tęsė studijas Vilniaus valstybinė
je konservatorijoje chorinio di
rigavimo katedroje. Atvykusi 
į JAV, 1971 m. įstojo į Roose-
velto universitetą Chicagoje, ku
riame, šalia kalbų bei muzikos 
pedagogikos, pradėjo studijuoti 
ir vokalą. Universitetą baigė 
1974 m. 

Studijuoti dainavimo meną 
paskatino ir konkurso keliu lai
mėtos piniginės premijos: Du-
man Music Scholarship ir Sue 
Cowan Hintz Memorial Avvard, 
Presser Foundation Award, Mu-
sician's Club of Women Farvvell 
Award ir 1974 m. gauta pilna 
Roosevelto universiteto stipen
dija magistro laipsniui gauti. 

Sol. Audronė Simonaitytė -
Gaižiflnienė 

Studijuodama Roosevelto uni
versitete, ji visą laisvalaikį 
skyrė muzikinei veiklai Chica-
gos lietuvių tarpe, kur pradė
jo pirmuosius žingsnius ir soli
nio dainavimo mene. Ji kurį 
laiką dirigavo Dainavos ansam-
bbui, vėliau 30 muzikiniuose 
veikaluose atlikdama ir solo 
partijas, kaip Kūlgrindoje, Bni-
lijoje Platerytėje ir Čičinske. 
Su savo koncertais bei rečita
liais yra aplankiusi visą eilę lie
tuvių vietovių. 1980 m. atiik< 
pagrindinę partiją Puccini ope
roje "Sesuo Angehca", kurią 
statė Mendelsohno vardo muzi
kos klubas Rockforde, kuriame 
ji dabar ir gyvena. Šiuo metu 
ji dainavimą studijuoja pas 
Tom Wikman Chkagoje. 

Audronė Simonaitytė - Gaižiu-
nienė yra pakviesta dainuoti 
Lietuvių operoje. Jos debiutas 
bus VVeberio operoje "Der Frei-
schuetz". kurioje ji atliks One
lės partiją 

LB VID. VAK. APYGARDOS 

VALDYBOS VEIKLA 

Jaunimo centre sausio 12 die
ną susirinkio posėdžiui Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba. Da

lyvavo valdybos nariai Kazys 
Laukaitis, Agnė Katiliškytė, Li
nas šoliūnas, Danguolė Valenti-
naitė, Stasys Jokūbauskas ir 
Romualdas Nemickas. Valdyba 
aptarė iždo stovį ir pagyrė iž
dininką Liną Šoliūną už tvar
kingą knygų laikymą. Socia
linių reikalų pranešimą davė 
Danguolė Valentinaitė, praneš
dama, kad vyresnio amžiaus lie
tuvių surašinėjimas užbaigtas. 
Galutinės studijos ir faktai dar 
neparuošti. Reikia paminėti, 
kad apylinkės dirbo kiek galėjo 
ir stengėsi išpildyti užduotus 
darbus. 

Apylinkių pirmininkų suvažia
vimas vyks sausio 17 dieną Jau
nimo centre. Bus perduotos ži
nios apie Vidurio Vakarų apy
gardos veiklą, PLB veiklą, kraš
to valdybos darbus ir ta ip pat 
bus proga apylinkių valdyboms 
aptarti savo pageidavimus, no
rus ir problemas. Pirmininkas 
K. Laukaitis ta ip pat kalbėjo 
apie artėjančius Vasario 16-tos 
minėjimus. Apygardos valdyba 
bandys kaip kas metais aplan
kyti kiek gali apylinkių minė
jimų. Bus išsiųsti aukų lapai 
Vidurio Vakarų apygardos var
du. Valdyba tikisi, kad visi Hie-
tuviai bandys kiek gali paaukoti 
laisvinimo reikalams. Aukos 
bus renkamos per visą vasario 
mėnesį. Taip pat labai svarbu, 
kad kiek daugiau jaunimo daly
vautų šiuose Vasario loštos mi
nėjimuose. Apylinkėse, kur li
tuanistinių mokyklų mokiniai 
paruošia programas per minėji
mą, visi tėveliai turėtų dalyvau
ti ir paremti moraliai bei finan
siškai laisvinimo reikalus. 

Metinis Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimas 
vyks balandžio 25 d. Jaunimo 
centre, šių metų suvažiavimas 
ypač svarbus, nes bus renkama 
nauja apygardos valdyba trejų 
metų IkadencįjaL Suvažiavimo 
darbotvarkė bus išsiųsta 30 die
nų prieš suvažiavimą išrink
tiems apylinkių atstovams. Apy
gardos valdyba prašo apylinkių, 
kad, kai išrinks savo atstovus 
per metinį susirinkimą, atsiųstų 
jų vardus ir adresus apygardos 
pirmininkui Kaziui Laukaičiui. 
Atstovauti savo apylinkei per 
apygardos suvažiavimą yra 
svarbus uždavinys. Išrinkti ats
tovai turėtų būti pasiruošę da
lintis savo idėjomis ir patari
mais. 

šių metų gegužės mėnesį bus 
renkami atstovai į dešimtąją 
tarybą. Apygardos valdyba su
darys rmkiminę komisiją, kuri 
koordinuos rinkimus Vidurio 
Vakarų apygardoje. Kiekviena 
apylinkė taip pat turi suorgani
zuoti apylinkės rinkiminę komi
siją, kuri praves tarybos rinki
mus toje apylinkėje. Apygar
dos valdyba ragina rimtai nu
siteikusius dirbti asmenis dirbti 
šiose rmkiminėse komisijose. 
Taip pat kiekvienas Bendruo
menės narys turėtų atlikti savo 
pareigas 'r, rimtai apsigalvojęs, 
balsuoti už pasirinktus kandi
datus. 

Valdyba kalbėjo apie planus 
tradicinei gegužinei, kuri bus 
ruošiama šių metų birželio 27 
dieną. Kiekvieneriais metais vi
sos apylinkės tikrai puikiai suei
na ir pa ̂ dalina pareigomis. 
Apygardos valdyba žino, kad i r | 
šiais metais, kai ateis laikas, 
visos apylinkės gražiai dirbs 
kartu. Valdybos nariai taip 
pat rūpinasi aukų rinkimu Li
tuanistikos katedrai, ir šis rei
kalas bus giliau nagrinėjamas 
per apylinkių pirrnininkų ir apy
gardos atstovų suvažiavimus. 

A. Katiliškytė 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Sausio 22 d. 

1655 m. Oliver Cromwell pa
naikino britų parlamentą. 

1905 m. rusai darbininkai su
kilo Peterburge. Įvykusios kau
tynės su karališkąja kariuome
ne, vėliau pavadintos "kruvi
nuoju sekmadieniu''. 

1944 m. Antrojo pasaulinio 
karo sąjungininkai išsikėlė An-
zio, Italijoje. 

1972 m. Britanija, Airija, Da
nija ir Norvegija pasirašė Briu
selio sutartį, tuomi įgalinančios 
save stoti į Europos Bendrąją 
Rinką. 

1980 m. Sovietų Sąjunga pa
skyrė Nobelio premijos laurea
tui Andrei Sacharovui vidaus 
egztię, apkaltinusi jį subversybi-
niais darbais. 
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LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGLAND 
By 

VViinam Wolkovich-Yalka\1čras 

The Life, Struggies and Tragic 
death ot fCev. Joseph Žėbria, 
1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45tf W. €Srd SU 
Chicago, Itt. 606Ž9 

iimmmiiiiimimiiiiiiiiimiimmiiiuiiti 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SVARESNIS ORAS 
Pramonės silpnėjimas ir au

tomobilių išmetamų dujų kon- -
trolė paveikė, kad šiuo metu 
Chicago je yra švariausias oras 
kaip bet kada nuo pat 1963 m. 

TEISIŲ CENTRAS 

Northwestern universitetas 
suplanavo Michigano ežero pa
krantėje, tarp Chicago Ave ir ! 

Superior gatvių, Chicagoje, pa
statyti teisių rūmus, kuriuose; 
bus universiteto teisių studijų;/ 
skyrius ir JAV teisininkų są
jungos būstinė. Statyba bus 
pradėta balandžio mėnesį, baig
sis 1984 m. Pastatas bus 13 
aukštų. Jame bus auditorija 
su 800 vietų ir biblioteka, kur 
galės sutilpti 800,000 knygų. 

BENDROVIŲ NUOSTOLIAI 
Dvi didžiosios Chicagos apy

linkių taupymo bendrovės 1981 
m. turėjo stambius nuostolius: 
Bell Federal Savings prarado 
13.2 mil. doL, o S t Paul ben
drovės nuostoliai net 43,5 miL 
dolerių. 

DIDESNES ŠILDYMO 
SĄSKAITOS 

Šalta žiema Chicagoje butų 
apšildymą pakėlė maždaug 40 
nuos. 

GAUNA 
RASTUS 107,690 DOL 

Linda Mueller pradėjusi tar
nybą Lake Geneva klube, pačią 
pirmąją dieną atrado lėktuvo 
kelionės maišus su 107,690 doL 
Per dvejus metus niekas tų pi
nigų neatsišaukė ir Wisconsin 
apeliacinis teismas nusprendė, 
kad ši 31 m. amžiaus moteris 
gali tuos pinigus pasilaikyti. L . 
Mueller yra ištekėjusi ir džiau
giasi., kad jų šeimos gyvenimas 
gaus naują kryptį. 

IŠGARUOJA GAZOLINAS 
Amoco bendrovė apskaičiuoja, 

kas kasmet Chicagos srityje iš
garuoja gazolino maždaug už 
7 mil. dol. Chicagos trijuose 
tūkstančiuose gazolino stočių 
1981 m buvo įrengti specialūs 
garavimo apsaugos įtaisai, kurie 
vien tais metais apsaugojo nuo 
išgaravimo gazolino už apie 3.7 
mil. dol. 

VAIKŲ APSAUGA 

Policijos šerifo Elrodo rūpes
čiu pradedamos priešmokyklinių, 
vaikų darželį lankančių, vaikų 
apmokymas, kaip saugotis nuo 
užpuolėjų. 
iiuunnmniimmiiiiiiiiiifiHiniiiiiifHiii 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

J U O Z A S PRUNSRJS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1S79, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuve. Viršelis' ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- ChicaRO, DL 
60629. 

111. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
mmiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimmmiiiiiimti 
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j Ką tik išėjo iš spaudos MARUOS AUKSTAITfiS j§ 
2 autobiografija: = 

( "NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" i 
= Čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur- § 
I pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis- | 
s temoje. -

I Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol. 
= Užsakymus siųsti: 
I "DRAUGAS" 45±5 W. 6Srd Street 
= Chicago, IL 60629 
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