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ATSAKYMAS MOKYTOJAI 
(Tęsinys) 

"Nuolatinis melas darosi vie
nintelė saugi egzistavimo forma, 
kaip ir išdavystė. Kiekvienas lie
žuvio judesys gali būti kieno nors 
išgirstas, kiekviena vaiko išraiš
ka kieno nors pastebėta. Todėl 
kiekvienas žodis, jei ir neturi bū
ti tiesiog melu, tai privalo ne
prieštarauti visuotiniam melui. 
Yra tam tikru frazių, sutartinių 
žodžiu, gatavu melagingu formų 
rinkiniai, ir negali būti nei vienos 
kalbos, nei vieno straipsnio, nei 
vienos knygos — mokslinės, pub
licistinės, kritikos ar vadinamos 
"meninės" — kur nenaudojami 
šie pagrindiniai rinkiniai. Pačia
me moksliškiausiame tekste kaž
kur reikia patvirtint kieno nois 
melagingą autoritetą ar priorite
tą ir kažką išplūsti už tiesą. Be 
šito melo, neišvys dienos šviesos 
ir akademinis darbas'. (A. Sol
ženicynas, "Gulago archipela
gas"). 

Ir iš tikrųjų kovon už JŪSŲ, ger
biami pedagogai, supurvintus ide
alus stoja mokiniai, kaimietės 
motinos, valytojos, darbininkai. 
"O ką jiems daryti jei stokoja 
raštingumo ir tebeturi šiek tiek 
sąžinės," — Tai vėl kalba mums 
"Gulago" autorius — apie tuos 
nežinomus valstiečius — lageriu 
kankinius, kurie, verbuojami 
dirbti saugumo agentais, atsilaiky
davo — nepasirašydavo, kai gniu-
žo ne vienas inteligentas. Pasiro
do, "raštingumas" kartais at
virkščiai proporcingai derinasi 
su asmens taurumu- Savo teises 
gina vaikai, kurie turėtų tikėtis 
jūsų paramos, pilietinės drąsos — 
juk tai ir būtų pati reikalingiausia 
pedagoginė veikla šiandien — 
darbo, pavyzdžio veikla. Deja, jau
noji karta iš jūsų tegali išmokti 
nelinksmo žaidimo, kurį, sako, 
konservatorijoje per stojamuosius 
egzaminus pasiūlo būsimiesiems 
aktoriams: "Įsivaizduok, pavyz
džiui, kad esi plaktukas" (mūsų 
atveju — Maskvos rankos). Ar
gi plaktukas atsakingas dėl buku-
tėlėmis "idėjų" vinimis kryžiuo
jamo kūno likimo, Jūs labai giliai 
įsijautėte j paskirtą vaidmenį, nu-
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marinote atsakomybės kirminą. 
Lieka tik džiaugtis, kad geriau 
šioji "kalvę" praėjusio jaunimo 
dalis, nors dar nežino, dar nesu
pranta visko, -r- su instinktyviu 
lelijos pasidygėjimu atšlija nuo 
j ŪSŲ dumblynės, kurios vardas 
"tarybinė mokykla". 

"Baisi tauta, kurios teisių ginti 
jau stoja jos kūdikėliai!" (Vaiž 
gantas, Raštu III L, Kaunas — 
Vilnius, 1922, p. 137). 

"Atviro laiško" autorius smer 
kia ne tiek jūsų pačiu smukimą, 
kiek tas organizuoto bailumo pa 
stangas traukti žemyn ir savo 
mokinius, studentus, mokyti juos 
"gyvenimo", t. y. kalėjimo abė 
celės. Jūs gi medžiojate, Vytauto 
Mačiurkos žodžiais "kiekvieną žyd 
rą brūkšnį nugalėtų žmonių sme
genyse", ir ]ei tai darote prieš sa
vo valią, dviiguibai nusikalstate, 
nes savo ištižimu mokinių aki
vaizdoje skiepijate prievartos visa
galybės ir žmogaus — mokytojo 
— negalėjimo pasipriešinti, bejė
giškumo mitą. Jūsų dialektinio 
"lengviau, paprasčiau" perteiki 
mu "naikinamos šviesios mintys 
apie laisvę tardymų kamerose, 
laikraščių puslapiuose ir televizi
jos laidose" (Vyt. Mačiuika, "Rit
mai", Vilnius, 1978, p. 100) 
Nuopelnus paliudija ir Maskvos 
nacionalsocialistų laikysena: ne 
girdėta, kad kuriame nors Leoni 
do Iljičiaus ar Petro Petrovičlaois 
pranešime ar nutarime būtų pik
tinamasi pedagogų darbu, o spau
dos, teatro, literatūros žmonės 
karts nuo karto susilaukia iškal
bingų pagrumeniinų iš viršaus 
Vadinasi, dirbate be nukrypimų, 
o jeigu ir svyruojate, tai tik su 
partijos linija. 

Mokytoja rašo, kad dėl 100 proc. 
"komjaunuoliškos" klasės "kaltas 
ne prievarta tap-~s agitatorium pe
dagogas, bet silpnavalis, pasro
viui plaukiantis jaunuolis, turįs 
teisę ištarti griežtą "ne", bet kaž
kodėl dažnai ištariąs "taip" 
Apie daugialaipsnę skatinimų 
"ateiti į protą" sistemą jau tiek 
rašė "LKBK", 

(Bus daugiau) 

Lenkijoje daug nuostolių padarė upių potvyniai. Nuotraukoje ūkininkas ant 
savo namo stogo laukia gelbėtojų netoli Plocko, kur Vislos upė apsėmė 
tūkstančius akrų. 

V. Petkaus komiteto 
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veikla v, Vokietijoje 

KATALIKŲ PARAMA 
LENKŲ TAUTAI 

Bona: — Katalikiškos žmogaus 
pagalbos organizacijos Vakarų 
kraštuose vis platesniu mastu or
ganizuoja pagalbą Lenkijai. Pa
galbos organizavimas buvo pra
dėtas jau prieš apsiausties stovio 
įvedimą gruodžio 13 dieną. Euro
pos tarptautinė katalikų organiza
cija "Caritas" prieš gruodžio 13 
dieną į Lenkiją įvežė 15 tūkstan
čių tonų maisto produktų ir kitų 
būtiniausių reikmenų už 15 mili
jonų dolerių. JAV katalikai tame 
pačiame laikotarpyje į Lenkiją iš
siuntė apie 8 tūkstančius tonų 
maisto ir kitų būtiniausių reik
menų už maždaug 9 milijonus do
lerių. Po gruodžio 13 dienos pa
galbos akcija buvo žymiai sustip
rinta. Vien Kalėdų laikotarpyje 
Vakarų Europos katalikų organi
zacija "Caritas" Lenkijos vysku
pų suorganizuotai pagalbos teiki
mo tarybai jau perdavė apie vie
ną tūkstantį tonų maisto produk
tų. Panaši Amerikos katalikų or
ganizacija į Lenkiją įvežė arti 
dviejų tūkstančių tonų būtiniau

sių reikmenų, šiomis dienomis Len 
kiją aplankė tarptautinės "Cari
tas" organizacijos pirmininkas 

prelatas Huessler, drauge nuvež
damas apie 40 tonų maisto pro
duktų, kurie kaip Vakarų Vokieti
jos katalikų dovana buvo perduo
ti įvairiom Lenkijos vyskupijom. 
Lenkiją, be to, aplankė Italijos, 
Šveicarijos, Danijos ir Švedijos 
žmonių pagalbos organizacijų at
stovai- Jie vietoje susipažino su 
dovanų paskirstymo tinklu, kuris 
Lenkijos vyskupų kontrolėje. Tarp 
tautinės katalikų organizacijos 
iniciatyvą remia Europos Ekono
minė Bendruomenė. 

Irano kalėjimai 
pilni kalinių 

Paryžius. — Atsiliepdama į 
Irano valdžios pareiškimą, kad 
Irano kaiėjknuose laikomi 3,000 
—4,000 islamo respublikos prie
šų, (Paryžiuje veikianti iranie
čių "mujahedeen KhaVj" organi
zacijos vadovybė skelbia, jog jos 
turimomis žiniomis, Irano kalė
jimuose yra apie 30,000 politinių 
kalinių. Teherano Evin kalė
jime, kur vienoje celėje papra
stai laikomi 7 kaliniai, šiuo me
tu celės turi po 66-80 žmonių. 

Bona. — Tarptautinis Viktoro; 
Petkaus vardo komitetas prie Va-1 
karų Vokietijos žmogaus teisių i 
draugijos Kalėdų ir Naujų metų 
proga pasveikino sąžinės belais- Į 
vį, Helsinkio susitarimų vykdy- j 
mui remti Lietuvos visuomeninės j 
grupės narį Viktorą Petkų drau-į 
ge su visais persekiojamais jo bi-; 

čiuliais bei jų šeimomis. Praėju
sių metų lapkričio 21 dieną komi
tetas per Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų ministerį Gensche-
rį perdavė Leonidui Brežnevui 
prašymą, kad būtų grąžinta laisvė 
prieš pusketvirtų metų nuteistam 
žmogaus teisių gynėjui Viktorui 
Petkui. Už tai dešimt Vakarų Vo
kietijon savanorių yra pasirengę 
vienerius metus be atlyginimo 
dirbti Sovietų Sąjungoje. Pasiū
lymas tokiu būdu išpirkti Vikto-
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Britų kasyklos 
atmetė streike 

Londonas. — Britanijos vyriau
sybė laimėjo netikėtą pergalę dar
bo fronte. Britų angliakasių va
dovybė buvo nutarusi streikuo
ti, jei atlyginimai nebus padidin-. 
ti 15 nuoš- Šį nutarimą turėjo pa
tvirtinti darbininkų susirinkimai, 
kurie streiką atmetė ir sutiko pri
imti valdžios siūlomą 9.3 nuoš. 
pakėlimą. Streikas buvo atmestas 
55 nuoš. balsų. 

Už steiką pasisakė unijos pirmi
ninkas Arthur Scargill, bet prieš 
jį kovojo buvęs angliakasių uni
jos vadas Joe Gormley. 

Britanijoje toliau streikuoja 
traukinių mašinistai, labai apsun
kinę susisiekimą. Geležinkeliai, 
kaip ir anglių kasyklos, yra vals
tybės nuosavybė, mašinistų strei
kas laikomas pusiau politiniu, 
siekiančiu pakenkti konservatorių 
vyriausybei ir premjerei That-
cher. 

rą Petkų jau prieš dvejus metus 
buvo įteiktas Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui Bonnoje, bet iki 
šiol nebuvo gauta jokio atsaky
mo. Tame pačiame laiške tarp
tautinis komitetas prašo paleisti 
Balį Gajauską, Petrą Paulaitį, 
Andriejų Sacharovą, Jurijų Orlo
vą, kunigą Glėbą Jakuniną ir ki
tus sąžinės belaisvius. Tarptauti
niam Viktoro Petkaus gelbėjimo 
komitetui Vakarų Vokietijoje va
dovauja Erich Weiss ir kunigas 
Winfried Pietreck. 

— Georgijos seimelis atmetė 
moterų lygybės konstitucinio pa
keitimo projektą ,nors jį priimti 
ragino buvęs prez. Carteris ir jo 
žmona. 

Kritikuoja vilkus 
avių kailiuose 

Indianapolis. — "Moralinės 
daugumos" sekretorius kun. Greg 
Dixon sukėlė triukšmą metodis
tų bažnyčioje, pasakęs, kad jų vys
kupas James Amstrong kuris yra 
ir Nacionalinės Bažnyčių tarybos 
pirmininkas, yra socialistas, kurio 
organizacija žengia į tuos pačius 
tikslus kaip ir komunistai. Kun. 
Dixon pareiškė "Penthouse" žur 
nale, kad visoje Amerikoje sakyk
lose yra daug komunistų, kurie 
visai nėra krikščionys. Jie yra vil
kai avių kailiuose. Nacionalinė 
Bažnyčių taryba siekia atiduoti 
visą pasaulį komunistinėn vergi-
jon, pasakė Greg Dixon. 

Vietnamui trūksta 
laivų ir žuvies 

Bangkokas. — Komunizmo 
vergija Vietname atnešė įdomią 
pasekmę, — tauta, kuri sunau
dodavo labai daug žuvies, dabar 
jos nebegauna. Prasidėjus viet
namiečių bėgimui, išnyko žvejai 
ir jų laivai. Mityboje žuvis su
darė didelę baltymų dalį, viet
namiečiai sunaudodavo daugiau 
žuvies, negu gyvulių mėsos. 
Dabar žuvies trūksta, ji labai 
pabrango. Neturtingieji gyven
tojai, o tokių yra dideHs daugu
mas, visai nebemato žuvies, kuri 
būdavo neturtingųjų maistas. 
Tūkstančiai laivų išplaukė su 
pabėgėliais, daug jų nuskendo, 
kiti liko užsienio uostuose. 

1$ VISUR 
TRUMPAI 

— Lenkijos vyriausybė patvir
tino planus statyti pirmą Lenki
jos branduolinę jėgainę prie 
Zamoviec miesto, netoli Gdans
ko- Jėgainė turės keturias sovietų 
gamintas turbinas, elektros sro
vės suvartojimas vienam žmogui 
Lenkijoje yra žemiausias visoje 
Europoje, skelbia PAP. 

— Sen. Charles Percy, grįžęs 
iš Viduriniųjų Rytų, pareiškė 
Londone, kad arabai turi pripa
žinti, kad Izraelis yra ir bus, turi 
pripažinti, kad Izraelis turi teisę 
egzistuoti. Tai pripažinus, bus 
nesunku įgyvendinti taiką, pasa
kė sen. Percy. 
— Nacių karo nusikaltėlių gau

dytojas Simon Wiesentahl pareiš
kė Maimi, kad jis jau netoli dak
taro Josef Mengele sugavimo. 
Penkis kart tam nacių gydytojui 
pavykę išsprūsti iš Wiesenthalio 
rankų, Kiek žinoma, Mengele 
slapstosi Pietų Amerikoje. 

— Dvi sovietų sekmininkės, gy
venančios JAV ambasados rū
syje su šeimomis, tęsia bado strei
ką, reikalaudamos sovietų valdžios 
vizų. Streikuoja Augustina Vaš-
čenko, 52 metų amžiaus ir jos 
duktė Lydija, 30 m. 

— Sausio 31 d -Amerikoje ir 
Europoje bus transliuojama tele
vizijos programa "Solidarumo die
na". Joje pasirodys prezidentas 
Reaganas, britų premjerė That-
cher, vokiečių kancleris Schmid-
tas ir dar keturi Europos politi
kai. Programą, transliuojamą 
per erdvės satelitus ,galės matyti 
daugiau 300 milijonų žiūrovų. 

— PLO vadas Arafatas lanko
si Pietų Jemene, svarsto bend
rus žygius prieš Izraelį. 

— Italijoje sprogo bombos prie 
dviejų Amerikos biznio įstaigų, 
žmonių aukų nebuvo. 

— Jūrų laivyno narai ištraukė 
iš Potomac upės dugno dvi ke
leivinio lėktuvo rekordavimo dė
žutes. Tikimasi iš jų gauti žinių, 
kodėl lėktuvas nukrito. 

— Wisconsino sunkvežimių 
bendrovė Oshkosh pranešė vals
tybės departamentui, kad 1978 m. 
bendrovės parduoti Libijai sun
kieji sunkvežimiai buvo Kanados 
mechanikų pertvarkyti ir dabar 
naudojami kariniams tikslams. 
Sunkvežimiai vežioja sovietų ga
mybos tankus, nors jie buvo pirk
ti žemės ūkio reikalams. 

— Netoli Filipinų JAV povan
deniniame laive pratimų metu 
žuvo vienas karininkas ir keturi 
jūreiviai, kai jie buvo uždaryti 

1 kajutėje be deguonies. 

POPIEŽIAUS ŽODIS 
SUOMIŲ ATSTOVUI 

Roma. — Popiežius Jonas Pau Į rencijos atidarymui ir uždary-
lius II-sis, priimdamas naujojo mui. Šios konferencijos baigiamo-
Suomijos ambasadoriaus prie Apaš; jo akto paskelbti principai at-
talų Sosto skiriamuosius raštus, j spindi visų geros valios žmonių 
ypatingu būdu iškėlė visuotiniai j pasaulyje troškimus bei lūkesčius, 

Bažnyčių vadovai 
nukrypo į kairę 

Amerikoje įsisteigė nauja or
ganizacija, "Institute for Religion 
and Democracy", kuri apkaltino 
krikščionių aktyvistus perdideliu 
nukrypimu į kairę. Lapkričio 9 d. 
New Yorko Laisvės Rūmuose įvy
kusioj spaudos konferencijoj, liu
teronų teologas Richard J. Neu-
haus pareiškė, kad Amerikos re
liginiai vadovai pasidarė "abe
jingi demokratijos prasmei". Ins
titutui priklauso ir dr. Michael 
Novak, kuris yra gerai susipaži
nęs su Lietuvos padėtimi. Vienas 
Instituto pirmininkų, metodistas 
Ed Robb, pabrėžė, kad Amerikos 
bažnyčių vadovai elgiasi "dvily
piai", kai jie kritikuoja Čilės, Pie
tų Korėjos ir Pietų Afrikos reži
mus, bet tyli apie žmogaus teisių 
pažeidimus Kuboje, Vietname ir 
Zimbabvėje. Be to, krikščionių 
bažnyčios nepakankamai domisi 
suimtaisiais už tikėjimą Rytų Eu
ropoje ir Sovietų Sąjungoje. 

(Elta) 

ypač kiek tai liečia pilietinių ir 
tautų teisių apnaugojimą. Šventa
sis Tėvas paragino Suomiją ir to
liau atlikti savo misiją šioje sri
tyje, ugdant tarptautinę santar
vę ir pagarbą tautų bei pavienių 
žmonių teisėm. 

Suomijos ambasadorius, iš savo 
pusės, suomių tautos vardu di
džiai j verti no Šventojo Tėvo nenu
ilstamas pastangas už taiką ir 
žmogaus orumo apsaugojimą. 

pripažintą ir vertinamą Suomi 
jos prisirišimą prie tautinės ne
priklausomybės ir pilietinių lais
vių, jos atsidavimą tarptautinės 
santarvės ir taikos idealam. Pa
kartodamas tai, ką yra pasakęs 
lankydamas Jungtinių Tautų 
UNESCO organizacijoje Paryžiu
je, Šventasis Tėvas pažymėjo, 
kad ne fizinė jėga, bet sukaup
tais kultūriniais lobiais tauta iš
saugoja savo tautybę ir tautinį su
verenumą. Suomių tautos jėga 
glūdi jos kultūros išugdytose mo
ralinėse ir etninėse vertybėse. 
Šventasis Tėvas išreiškė viltį, kad 
suomių tauta ir toliau kruopščiai 
saugos ir puoselės tas vertybes, ku
rios yra ne tik pačios suomių tau- • ras perims naujas 
tos, bet ir viso pasaulio tunas. į p r e z identas ir niekas neabejoja, 
Baigdamas, popiežius Jonas P a u - į k a d J U O ^ ^ ^ ^ H e n r i k 
liūs n-sis taip pat didžiai tverti- K o i v i s t o . sg metų sodaldemo-
no reikšmingą Suomijos vaidine-: k r a t a s > S u o m i j o s premjeras nuo 
rU tarnaujant pasaulinei taikai. m 9 m J i g ^ ^ ^ ^ 
Popiežius pnmme, kad ne be pa-} n ; e k a x į 
grindo Suomijos sostinė Helsin-j 
kis buvo parinkta Europos saugu 

Koivisto - naujas 
suomių prezidentas 

Helsinkis. — šią savaitę Suo-

mo ir bendradarbiavimo konfe-

Kainų kilimas 
Wasbingtonas, — Darbo de

partamento statistikos biuras 
paskelbė, kad 1981 m. vartotojų 
prekių kainos ir pragyvenimo 
išlaidos pakilo 8.9 nuos. Tai yra 
mažiausia infliacija nuo 1977 m. Į 

nebuvęs suomių parla-
niekad nerinktas į jokią 

politinę vietą. Kada suomiai 
rinko eiektorių tarybą, Koivistui 
daug padėjo tai, kad jis žmonių 
akyse visai ne politikas. 

Susirgęs ir (pasitraukęs Suo
mijos prezidentas Kekkonenas 

Į valdė Suomiją daugiau 25 me-
į tų. Prisimenama, kad eiektorių 
Į taryba pirmą kartą jj išrinko 
vos vieno balso persvara. Tuo 

u i^ua -u^ i ^ - ^ j - ^ x*,., — . ^ ^ d a b a r t i n i a i rinkimai an-
Daugiausia pernai ^ b r a n g o j ̂  ^ <^enbalsiai", 
sveikatos priežiūra - 12.5 nuos. i ̂  k a n d i d a t į D r e z i d e n t o ^ 
Mažiausiai paorango rūbai - Į ^ - | — _ R 
3.66 nuos. Maisto karnos ^ i s t o r i j o j e suomiai galės didžiuo-
labai pamažu, tačiau sviezics L ^ fead ^ ^ p n a l _ 
daržovės staiga pašoko ir visa d o ne kokios partijos ^ar jų 
maisto produktų infliacija sie
kė 4.3 nuoš. Gerokai brango 
namų, butų kainos, pakilusios 
pernai 10.2 nuoš. Vartotojų pre-

vadai. Eiektorių taryboje Koi
visto turi 145 savo rėmėjus iš 
30L 

Pasitraukęs prezidentas Kek-
kės Chicagoje pabrango 5.2 nuoš. j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n R , 

Lenkijoje prasideda ! ̂  ° Koivisto bus pirmas kai-
* * r j rysis. rl m bmkri-

seimo sesija 
Varšuva. — Šią savaitę Len- <• 

kijoje prasideda pirmoji po ka
rinės padėties paskelbimo val
stybės šeinio sesija, 
kalbą šiandien turi pasakyti ge
nerolas Jaruzelskis. 

Pasikalbėjime su "Zycie War-
szawy" laikraščiu, vidaus reika
lų viceininisteris Boguslaw Sta-
chura pasakė, kad galima laukti į į į o į į į ^ į ^ f c į j "jį pablo-
daugiau suėmimų, jei nesiliaus 

Jis gimė 1923 7n. lapkri
čio 25 d. Turku mieste netur
tingoje šeimoje. Jis mokėsi dirb
damas uoste kroviku, vėliau mo-

Mokslus baigė 
Svarbia būdamas 33 metų amžiaus. Pra-

' dėjęs dirbti bankuose Koivisto 
1968 m. buvo pakviestas Suomi
jos banko direktorium, kurį lai
ką jis buvo finansų ministeriu. 
Jis pagarsėjo posakiu: "Vienin
telis dalykas, ką aš žinau apie 

ges . 
Aukštas. 6 pėdų 3 cohų vyras 

Koivisto kalba švedų, rusų, vo
kiečių, anglų ir suomių kalbomis. 
Jis su žmona Tellervo ir dukra 
Assi. 24 metų. gyvena mažame 

dėjimus pasirašė 12,665 asme- b u t e ^ 1 ^ ^ . K ^ įr jo tė-
nys, o 746 atsisakė juos pasira- ^ j f e m ė g g t a s t a l i a u s d a r b ą > 

^y*1- ! turi toliau nuo miesto namelį, 
; kurį jis pats statė. Kiekvieną 
j pirmadienio vakarą Koivisto žai-
; džia tinklinį. Suomijoje jis la-

^ ' ^ Pietų' Korėjos bai populiarus kaip teisingas, 
prezidentas Hwan savo kalboje t u r t u n e i ^ r b e s n e " 
parlamente pasiūlė šiaurės Ko-

viešosios tvarkos ir valstybės 
įstatymų laužymai. Jis atidengė, 
kad šiuo metu Lenkijoje yra 
suimti 4,900 žmonių. Valdžios 
reikalaujamus lojalumo pasiža-

Taikingi Pietų 
Korėjos pasiūlymai 

lesKas vvras. 
rėjai greit pasikeisti rninisterių \ 
rango ambasadoriais, kurie pra- i 
dėtų pasitarimus dėl taikingo 
abiejų Korėjų sujungimo į vieną 
valstybę. Prezidentas pakar
tojo siūlymą susitikti su šiaurės 
Korėjos prezidentu "bet kada, 
bet kur". Jis ragino paskirti 
bendrą konstitucinę tarybą, ku
ri svarstytų konstitucijos ir ki
tų susijungimo pagrindų klausi- į temperatūra dieną 15 L, naktį 
mus. 0 1. 

KALENDORIUS 
Sausio 25 d.: Ananijas, Aga-

pė Yudenis. Žiede. 
^io 26 d.: Timotiejus, Pau

lo. Rimantas. Singa. 
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais. 



DRAUGAS, pirmadienis. 1382 m. sausio mėn. 25 d. 

soetaitnė 
su nekrikščioniška galvosena, 
kuri, anot prof. Hanerwas, jau 
yra ir moralinė problema. 

Mūsų nuomone, lietuviai turi 
pilną teise naudotis maisto 
kortelių (food stamps) pašalpa 
visada, kai jie tos paramos yra 
reikalingi ir atitinka pašalpos 
gavimo sąlygoms. Nepasinau
dodami savo teisėmis, mes 
skriaudžiame ne tik patys 
save, bet ir visą lietuvių 
bendruomenę. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

REDAGUOJA JAV LB SOCIAL IN IU 
R E I K A L U T A R Y B O S 

R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 
Medžiagą siųsti: J . Šol iūnui 

4545 W. 63 Str . , Chicago, 111., 60629 

PAVYDAS KENKIA 
J . ŠOLIŪNAS 

SAUGOKIMĖS 
SMALKIU 

Neretai lietuvių visuomenės 
tarpe tenka sutikti žmonių, 
kurie yra nepaprastai priešin
gi bet kokios pašalpos gavi
mui iš federalinės ar vietinės 
valdžios institucijų. Asmeniš
kai teko ne kartą patirti, kaip 
yra sunku įtikinti mūsų tautie
tį pasinaudot i teikiama 
valstybės parama net ir tada, 
kai tikrai žinai, jog Šis ar kitas 
asmuo yra būtinai tokios 
paramos reikalingas ir į tą 
paramą jis turi teisę. 

Lietuviai yra ambicingi žmo
nės. Dažnai , i ša iškinus 
įvairias taisykles ir sąlygas, 
kurios yra būtinos pašalpos 
gavimui, jis tau pasakys, kad 
„geriau mirsiu, negu kieno 
nors malonės prašysiu ar iš 
kieno nors kišenės gyvensiu". 

Yra labai sunku žmogų 
įtikinti, kad gyvename tokiu 
laiku, kai daugeliu atvejų 
žmogus negali būti ,,sala"; jam 
reikia pasikliauti kito žmogaus 
talka. Tas lietuviškasis indivi
d u a l i z m a s , t a s n e n o r a s 

ir antra — yra manoma, kad 
naudojimasis maisto kortelių 
pašalpa yra tam tikras paže
minimas (lietuviai pasakytų 
„nehonoras"). 

Profesorius mano, kad tas 
priešinimasis prieš maisto 
kortelių pašalpa besinau
dojančius glūdi mumyse dėl 
pavydo, kad mums reikia 
naudotis kieno nors pagalba 
(ir tuo pačiu prisipažinti, kad 
mes esame likimo nuskriausti, 
kad visuomenėje t rūks ta 
socialinio teisingumo; ir pavy
das, kad mes esame „out of 
luck". 

Iš tikrųjų tas visas pavydas 
susidaro ar atsiranda stebint 
aplinką. Dažnai matome, kad 
nemažai žmonių geriau gyve
na negu mes, nors „jie ir nedir
ba". Mes tų nedarbo ar 
n e u ž p e l n y t o a t l y g i n i m o 
priežasčių nenorime žinoti, nes 
sužinojimas sukelia pavydą 
(pavyzdžiui, neturtingesnieji ir 
da rb in inka i labai pavydi 
tiems, kurie turtus ar aukštas 

pasinaudoti kieno nors para- pozicijas prekybinėse bendro-
atsineštinis " ma yra atsineštinis mūsų 

kaimiškumo bruožas. Užtat tą 
kaimiško charakterio dalį yra 
labai sunku pakeisti. Sunku 
žmogų įtikinti, kad d&bar 
gyvename jau nebe kaime, kur 
mes patys dažnai galėdavome 
pasirūpinti įvairiais buitiniais 
reikalais. 

Buvusiam kaimiečiui sunku 
įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, 
galima būtų gauti „dovanai" 
maisto. Ypač sunku lietuviui, 
reikalingam pašaipos, pripras
ti prie vadinamos maisto korte
lių (food stamps) pašalpos. 

Atrodo, kad tas nenoras 
pasinaudoti maisto kortelių 
pašalpa yra psichologinis 
dalykas. Šalia to lietuviškojo 
individualizmo ir kaimiškumo 
bruožo savybių yra dar dvi 
svarbios pasipriešinimą skati
nančios priežastys. 

1. Nemaža dalis tautiečių, 
šiuo metu reikalingų maisto 
kortelių paramos, yra buvę 
„dypukai", kurie dar vis negali 
užmiršti pokarinių stovyklos 
dienų, kada viskas buvo „ant 
kortelių", toji maisto trūkumo 
patir t is dar vis kažkur 
pasąmonėje glūdi ir Žmogui 
sunku prisiversti „grįžti" į 
lagerinio gyvenimo dienas. Tai 
buvo tam tikras košmarinis 
pergyvenimas, kurį žmogus 
nori amžiams palaidoti. Ypač 
sunku tos maisto kortelių 
pašalpos prašyti, kada mato
me tokį maisto perteklių šio 
krašto krautuvėse. 

2. Labai įdomią mintį ir 
priešinimąsi prieš maisto 

Atėjus butų šildymo sezo
nui, daugelis šio krašto 
gyventojų, norėdami sutaupyti 
už apšildymą išmokamus dole
rius, įvairiais būdais sten
giasi izoliuoti savo namus nuo 
šalčio. Daugelis, ypač vyres
niųjų, šios šilumos saugojimo 
manijos taip apimti, kad 
žiemą visiškai nevėdina gyve
namųjų patalpų, o suplėkusį 
orą „grynina" įvairiais chemi
niais „maloniai kvepiančiais" 
purškalais; o vėliau skun
džiasi kvėpavimo takų negala
vimais ir alergijomis. 

S v e i k a t a i k e n k i a i r 
netinkamos ar blogai prižiū
rimos buto apšildymo priemo
nės, angliškai vadinamos spa-
ce h e a t e r s . T o k i o m i s 
priemonėmis šildomuose 
butuose dažnai būna smalkių, 
kurių, kambario nevėdinant ir 
į lauką neišeinant, visai nejau
čiama. Minimos smalkės (car-
bon monoxyde) yra labai 
kenksmingos sveikatai, jų 
ypatingai saugotis perspėja ir 
Chicagos miesto sveikatin
gumo skyriaus komisionierius 
dr. Hugo H. Muriel. J is įspėjo 
gyventojus, kad atsižvelgtina į 
šilumos taupymo reikalin
gumą, bet pastangos nuo šal
čio izoliuoti namus gali būti 
perdėtos. Jei į namus nepa
tenka šviežias oras, juose gali 
atsirasti pavojingas smalkių 
susitelkimo lygis. 

Smalkės yra bespalvės, sko
nio ir kvapo neturinčios, du

jos yra nepilnai sude-
organinių degalų 

vėse paveldi, bet neužąipelno 
savo darbu). Paveldėjimo būdu 
įgytas turtas ar pozicija nepa
sitarnauja socialinio teisin
gumo įgyvendinimui. Užtat jis j 0 s 
darbo žmonių tarpe ir sukelia gūsių , 
pavydą. Tuo pačiu dirbąs produktas. Automobilių dujų 
žmogus taip pat galvoja, kad ir išmetamieji vamzdžiai, blogai 
maisto kortelių pašalpa yra ventiliuojamos malkomis ar 

- - • • » - • • - - . . . . . 

K A P A I 
POTOMOCO U P Ė J E 

Sausio 13 d. pavakary 
Washingtone įvykusi Floridos 
oro linijos keleivinio lėktuvo 
avarija pareikalavo 78 aukų. Iš 
76 lėktuvu skridusių keleivių 
žuvo 71, taip pat mažiausia i 
septyni asmenys žuvo a n t 14-
tos gatvės tilto automobiliuo
se, į kuriuos, prieš nukris
damas į upę, ats imušė Boeing 
737 modelio lėktuvas. Atsime
nant tai, kad netrukus po 
lėktuvo avarijos, nuo bėgių 
nusiritus požeminiam trauki
niui, žuvo dar t rys asmenys , 
sostinei Washingtonui, sniego 
audros tą dieną nus iaubtam, 
sausio 13-ji diena buvo viena 
juodžiausių istorijoje. 

Šiandien, r a šan t šį prane
šimą, yra sausio 18-ji diena. Po 
žiaurių ledinių šalčių, iš snie
go dar pilnai neišsikapčius, 
virš sostinės šviečia saulė, o 
ten, Potomoco upėje, 20-27 
Pėdų gylyje dar tebėra įšalę 
nukritusio lėktuvo likučiai su 
29 neištrauktais lavonais . 
Tebėra laikini k a p a i Poto
moco upės gelmėje šal ia sosti
nės. Per pas tarąs ias dienas 
buvo daug pas tangų dėta 
ištraukti lavonus ir lėktuvą, o 
ypač svarbiausias lėktuvo 
dalis, iŠ kurių gal ga l ima būtų 
nustatyti avarijos priežastį. 
Nors per tas kelias d ienas visu 
atidumu buvo vykdomi ieško
jimo darbai, tačiau šaltis, snie
gas ir kitos aplinkybės labai 
trukdė narams atl ikt i duotus 
uždavinius ypač dėl to, kad 
vandenyje ma tomumas buvo 
tiesiog neįmanomas — vos per 
keliolika colių. Todėl iki vaka r 
dienos, sausio 17-tos, iš viso 
tebuvo ištraukti 49 lavonai : 45-
ių lėktuve žuvusių keleivių ir 
keturių, kmrie žuvo a n t 14-os 
gatvės tilto, lėktuvui pataikius 
į automobilius. Kai kurie buvo 
nuo tilto tiesiog nupūs t i į upę. 

r 

P I L K I E J I 
D I D V Y R I A I 

neužsitarnautas dalykas, bet 
tam tikra privilegija. Čia ir 
Evangelijoje nurodytas „darbo 
prakaitu pelnysi duoną" pade
da daug kam nusistatyti prieš 
tuos „privilegijuotus" maisto 
kortelių pašalpos naudo-
tuojus. 

Pagaliau turime sutikti su 
gyvenimo realybe, kad utopi
nio gyvenimo santvarkos 

Daug kas gal galvoja, kad 
UKomis ar amerikiečių .tarpe maža yra 

medžio anglimis kūrenamos Pasiaukojusią žmonių, kad jie 
, . . . , —— — — * * » * n « 4 ~ i « « M i i i r a i I I O 

krosnys ir tokiom pat priemo
nėm kūrenamos maisto gami 
nimo priemonės (charcoal 
grills), yra pagrindiniai tų 
dujų šaltiniai. Bloga ventilia
cija yra dažna smalkėmis 
apsinuodijimo priežastimi. 
Blogai prižiūrima automobi
lių dujų išmetamoji sistema 
ar automobilių šildymas užda-

nepasieksime. Mūsų visuo- ruose garažuose gali baigtis 
menėje yra ir turės būti ir apsinuodijimu ar nusinuodi-
bedarbių, ir ligonių, ir „out of jimu smalkėmis. Tokios pat 
luck" žmonių ir taip pat daug pasėkos gali būti ir su netinka-
išnaudotojų. Va, visos tos mai ventiliuojama malkomis 
kategorijos, visa ta masė ar medžio anglimis kūrenama 
žmonių ir naudojasi maisto krosnimi ar „grill". 
kortelių pašalpa. Gyvenime yra Nedidelis kiekis smalkių 
daug kliūčių, kurių žmogus, nesukelia jokių regimų ar 
kaip individas, vienas negali jaučiamų simptomų, bet 
įveikti. Kitų žmonių, valstybės daugiau smalkių įkvėpavus, 
ar labdaringos organizacijos pajuntamas veržimo jausmas 
parama visuomet buvo ir bus kaktoje, galvos skaudėjimas, 
reikalinga. Tokia jau yra gyve- pulsavimas smilkiniuose, 
nimo tikrovė, tokia yra mūsų Smalkių koncentracijai didė-
dalia. jant, jaučiamas silpnumas, 

U ž t a t n e s v e i k o m s ir nausea, vėmimas ir regė-
pavyduoliškoms ambicijoms j į m o sutrikimas. Jei minėtus 
mūsų tarpe neturėtų būti 
vietos. Ir lietuviai, kaip šio 
krašto pilnateisiai gyventojai, 
turėtų pasinaudoti krašto insti
tucijų teikiama p a r a m a . 

simptomus turįs asmuo neišei
na į gryną orą, prie jau minė
tų pasireiškimų dar gali prisi
dėti pagreitintas kvėpavimas 
ir pulsas, konvulsijos, sąmo-

Ats i sakymas pasinaudot i nės netekimas ar net ištikti 
kortelių pašalpą iškėlė nese- maisto kortelių pašalpa mums mirtis 
niai savo straipsnyje Notre 
Dame un-to profesorius Stan
ley Hanenvas (žr. Chicagos 
„Sun-Times", sausio 14 d.). 
Autorius teigia, kad žmonių 
priešingumas ir antipatija 
prieš tuos asmenis, kurie 
gauna maisto kortelių pašalpą 
yra dažnai pagrįsti paprastu 
pavydu. Ir tai dėl dviejų prie
žasčių: pirma — asmenys, 
negauną ar negalį gauti mais
to kortelių pašalpos, yra įsiti
kinę, kad maisto kortelių 
naudotojai yra išnaudotojai; 
t.y. jie tos pašalpos nėra užsi
tarnavę (ir daugeliu atvejų tai 
yra tiesa, nes „pašalpas", juk 
niekas negali „užsitarnauti") 

jokios naudos neduoda; 
priešingai jis tik pakenkia 
mūsų tautinei bendruomenei, 
nes tada būtinos pašalpos yra 
bandoma ieškoti lietuviškose 
organizacijose bei lietuvių 
visuomenėje. 

Nepadės mums nei mūsų 

Dr. Hugo H. Muriel pataria 
šitaip smalkėmis apsinuodiju
sį gelbėti: 

1. Ligonį išgabenti iš 
smalkėmis prisisunkusios 
patalpos. 

2. Nustojusiam kvėpuoti 
daromas dirbtinis kvėpa 

vengia padėti ar t imui, ka i jis 
patenka į nelaimę ar t ampa 
kr iminal in ių n u s i k a l t ė l i ų 
auka. Kai tave m u š a ar apiplė
šia gatvėje, retu atveju tau kas 
padės, pagelbės. Daugiausia 
tokiais atvejais žmonės nori 
nieko nematyti ir nepadėti, 
kad po to nereikėtų liudyti, eiti 
į teismus, o ka r t a i s net susi
laukti ir keršto. 

Tačiau, paskai tę dienraštį 
„Washington Post" , pamatę 
vaizdus televizijoje, patyrėm, 
kad juodąją sausio 13 dieną 
sostinėje iškilo ir pilkųjų 
didvyrių. Pirmąjį tokių didvy
rių atskleidė Washingtono par
kų policijos he l ikop te r io 
„Eagle One" pilotai, pirmieji 
atskridę į įvykio vietą — iš ledo 
lytimis sukaustyto Potomoco 
upės vandens gelbėti pustu
zinį jame plūduriuojančių 
aukų. Jie bandė iš t raukt i vieną 
ten plūduriuojantį maždaug 
50-ties metų vyrą. Tačiau, kai 
jam iš helikopterio būdavo 
metama virvė su gumos skritu
liu, jis pilotams mojavo, kad 
pirmą gelbėtų moteris ir kitus 
p lūdur iuo janč ius l e d i n i a m 
vandeny. Kai kitos aukos jau 
buvo iš vandens išsemtos, pilo
tai skubėjo ištraukti ir jį — 
paskutinį vandeny plūduriuo
jantį. Tačiau, vykdę gelbėjimo 

darbus pilotai, atskridę to vyro 
ištraukti, jo jau nebematė. Jis 
liko žuvusių tarpe, atidavęs 
savo gyvybę, kad kiti būtų 
išgelbėti. 

Sostinės spauda pirmuose 
puslapiuose skelbė kito drą
saus vyro — 28 metų amžiaus 
Lenny Skutnik'o herojiškumą. 
J is , kaip ir kiti, grįžo iš tarny
bos Kongreso biudžeto įstai
goje ir pateko į judėjimo 
kamšatį a n t 14-tos gatvės tilto, 
per kurį eina viena pagrin
dinių susisiekimo arterijų tarp 
sostinės ir Virginijos valstijos 
šiaurinės dalies. Pamatęs 
vandeny dar tebeplūduriuo
jančius žmones ir juos bandan
tį gelbėti helikopterį, o gelbė
j imo d a r b a s hel ikopter io 
pilotams buvo sunkus, nes 
ša l tam vandeny plūduriuo
jančių rankos buvo visiškai 
sušalusios ir jie nebepajėgė 
išsilaikyti, įsitvėrę į helikop
terio nuleistą virvę ar guminį 
skritulį, Skutnik, nusimetęs 
savo apsiaustą, šoko į upę ir į 
krantą išvilko sustyrusią mote
rį, kurios vyras ir mažametis 
vaikutis žuvo lėktuve. Kai 
krante buvęs greitosios pagal
bos automobilis, į kurį ištrauk
toji moteris buvo tuojau paso
dinta, neturėjo šiltų anklodžių 
su8tyrusiai moteriai apdengti 
Skutnik jai atidavė savo 
a p s i a u s t ą , o p a t s l iko 
vienmarškinis, kol buvo nuvež
t a s į netolimą ligoninę ir ten 
šiltoje vonioje kurį laiką gaivi
n a m a s , už tai ligoninės admi
nistracijai nepateikus jokios 
sąskaitos... 

Kai rytojaus dieną prezi
dentas Reaganas, iš helikop
terio apžvelgęs nelaimės vietą 
Potomoco upėje, nuskridęs į 
New Yorką sakė kalbą, joje 
neužmiršo iškelti ir Skutnik'o 
parodytos drąsos ir pasiauko
jimo artimui. 

Įvykus nelaimėms, per radi
ją ir televiziją buvo kreiptasi j 
vašingtoniečius, prašant duoti 
kraujo, nes nežinia, kiek aukų 
gali būti išgelbėta, kurioms 
kraujo transfūzijos gal bus 
reikalingos. Tikėkite, kad 
kraujo aukotojų eilės išsitiesė 
tikrai ilgos. Tai matėm tele
vizijos vaizduose, tai vis buvo 
apraiškos pilkojo amerikiečių 
didvyriškumo. 

Televizijos vaizduose taip 
p a t matėm, kad nelaimės vieto
je sukiojosi ir vienas kitas 
kunigas . Taip juk, pavyzdžiui, 
k a t a l i k ų kun igų pareiga ' 
suteikti paskutinį patepimą su 
mirt imi bekovojantiems, jei jie 
yra katalikai ir to nori. Bet štai 
iš televizijos vaizdų buvo iššif
ruota, kad vienas iš tų taria
mų „kunigų", apsirengęs juo
dais drabužiais ir su koloratka, 
buvo kriminalistas William 
Emlinger, prieš Kalėdas pabė
gęs iš Danbury kalėjimo, 
Connecticut valstijoje. Ko jis 
ten sukiojosi nelaimės vietoje 
— pasipinigauti ar plėšikauti 
norėdamas, — laikraščiai 
neskelbia, tačiau po poros 
dienų dienraštis „Washington 
Porst" paskelbė, kad tas taria
mas „kunigas" vienoje sosti
nės miesto centro kavinėje 
buvo suimtas. Nelaimės vaiz
dus televizija skleidė per visą 
Ameriką, t am tikri valdinin
kai „kunigą" Emlingerį atpaži
no ir Wa8hingtono policijai 
davė įsakymą jį suimti. 

Taip atrodė sausio 13 d. 
Wa8hingtone įvykusios Flori
dos oro Unijos lėktuvo nelai
mės įvykių raida sausio 18 
dieną. 

VL.R. 
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pasakyta Evangelijose, galė
tume manyti, kad Kristus daž
niau lankėsi šeimose, negu 
pas atsiskyrėl ius. Įvykis 
Galilėjos Kanoje, epizodai 
Lozoriaus namuose parodo, su 
kokia meile ir pagarba Kris
tus užeidavo į Seimas. Rinkda
mas apaštalus, Kristus nedarė 
skirtume tarp vedusių ir neve
dusių vyrų. Kristus pats mokė, 
kaip reikia suprasti moterystę 
ir še imynin į gyvenimą, 
paaiškindamas anais laikais 
įsigalėjusias klaidas. Pačią 

moterystės sutartį Jis išaukš
tino į Sakramentą, t.y. ją 
parinko vienu iš regimų ženk
lų Jo malonės ir palaimos 
visiems pasirenkantiems tą 
gyvenimą. 

Vysk. V. Brizgys 
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Veng ian t a p s i n u o d i j i m o 
» i r K i ^ t o ."»u«, ..„. • . , __ _r smalkėmis, visi t inkamai 

priešiškas nusiteikimas prieš vimas (įkvėpiant orą per bur- patikrinkime ir sutvarkykime 
tuos. kurie maisto kortelių ną). savo namų ir butų apšildymo 
pašalpa naudojasi. Visų pir- 3. Smalkėmis apsinuodijęs sistemas, vėdinkime gyve-
ma, kitų naudojimąsi tąja gabenamas į ligoninės greito-
p a š a l p a mes n e g a l i m e šios pagalbos skyrių, net ir 
sukontroliuoti. Tai jau yra l e n g v i e m s s u t r i k i m a m s 
aukštesniųjų Šio krašto pasireiškus. 
valdžios institucijų reikalas. Net ir greito bei tinkamo 
Antra, pavydint tiems, kurie gydymo atveju, smalkėmis 
tąja maisto kortelių pašalpa apsinuodijimo sindromas gali 
naudojasi, mes susiduriame ir reikštis net kelias savaites 

n a m ą s i a s p a t a l p a s , pasi
vaikščiokime gryname ore ir 
niekad nepalikime automo
bilių su £ungtu motoru užda
ruose garažuose, ypač tuose, 
kurie yra sujungti su gyvena
momis patalpomis. 

IR 

Kaip pats Dievas vertina jo 
sukurtą Šeimyninį gyvenimą, 
parodo tai, kad išganytojas 
turėjęs ateiti į pasaulį ir 
gyventi kaip žmogus, savo 
atėjimui pasirinko Šeimyninio 
gyvenimo kelią. Užgimęs 
išganytojas augo savo moti
nos ir Sv. Juozapo globoje — 
Šventojoje Šeimoje. Kristaus 
laikais žydų tarpe buvo ir 
atsiskyrėlių ir asketų. Jeigu 
daryti iSvadą tik iŠ to, kas 
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Ar įmanoma -

SU SOVIETAIS 
RIMTAI DERĖTIS? 

Atsakymas : ne įmanoma. 
Kodėl neįmanoma, padės su
prasti prieš porą savaičių 
"Draugo" pirmam puslapy 
įdėta trumpos britų istoriko 
Walter Laąuer politinis ko
mentaras apie demokratinių 
valstybių galvoseną ir nesu
gebėjimą suprasti bloševis-
tinio ir kitų totalitarinių reži
mų sistemos. Laąuer sako: 
"Demokratinėse visuomenėse 
įprasta galvoti liberalinėmis, 
pragmatiškomis kategorijo
mis; tikima, kad konfliktai ky
la iš nesusipratimų ir kad 
jiems išspręsti užtenka trupu
čio geros valios; ekstremizmas, 
kaip ir bet koks iracionalus el
gesys — nepakantumas, žiau
rumas — tėra tik laikini nu
krypimai. Tai elementarios 
psichologinės 'duobės', ku
rioms užpildyti reikia nepap
rastų psichologinių pastangų. 
Kiekvieną kartą turi iš naujo 
grumtis su ta problema, nes 
patirties neįmanoma pavel
dėti". 

Kad neįmanoma rimtai šne
kėtis, patyrė visi derybų dele
gacijų nariai ne tik šiandien, 
tą neviešai kalbėjo dar anais 
laikais Lietuvos diplomatai, 
ekonomistai grįžę iš Maskvos 
po visokių derybų. Jie jau ta
da tvirtino, kad su visais ki
tais svetimų valstybių partne
r i a i s d e r a n t i s i e š k o m a 
kompromiso ir jis randamas; 
su sovietų delegatais yra ki
taip. Galbūt dėl akių jie ir pa
daro kokių tariamų nuolaidų, 
bet rezultate vėliau paaiškės, 
kad ir tos "nuolaidos" yra tik 
jų naudai. Derybose su sovie
tais dėl ginklų apribojimų 
1973 - 1979 buvęs Amerikos 
karinės delegacijos vadas gen. 
Edward L. Rowny sako, kad 
rusų "diplomatija" labai kieta 
ir tik reikalaujanti. Joje atsi
spindi nuo revoliucijos pra
džios įdiegtas įsitikinimas, 
kad sovietų dominuojamas 
komunizmas neišvengiamai 
užviešpataus pasaulį. Tam ir 
tik tam tikslui naudojamos vi
sos priemonės: diplomatinės, 
karinės, ekonominės, kul
tūrinės. 

Praktiškai sovietai nemėgs
ta net to žodžio "kompromi
sas". Jų taktikoj pastebim pra
džioj neracionaliai didelis 
"užsiprašyma8", paskui jie sa
vo kainą "mažina". Tai 
manevras gauti viską, dėl ko 
vyksta derybos. Dažniausiai 
jie viską ir gauna. Jų pozicija: 
kas yra mano, ir bus mano, o 
kas tavo, dėl to galime pasi
derėti. Štai pavyzdys, kaip vy
ko SALT derybos. Derybų pra-
d ž i o j e s o v i e t a i t u r ė j o 
pasigaminę 328, o, gal ir dau
giau sunkias, branduolines ra
ketas, daug didesnes negu 
amerikiečių Minuteman. Kiek
viena tų sovietų raketų turi 
sprogstamos galios 1000 kar
tų daugiau negu Amerikos nu
mesta atominė an t Hirosimos. 
Jokiomis priemonėmis ne
pavyko išgauti iš sovietų pa
žadą tų baisių ginklų skaičių 
sumažinti. Apie sumažinimą 
jie visai nenorėjo kalbėti. Tas 
pats ir apie bandomųjų raketų 
duomenis, rezultatus, išvadas. 
Bet jie išreikalavo iš Ameri
kos atsisakyti ar sustabdyti 
produkciją B-l bombonešio, 
raketos Minuteman III, sulai
kė tolimesnę Trident II povan
deninių laivų balistinių rake
tų gamybą, sulėtino MX 
raketos tyrinėjimus. Patys sta
tė ir dabar tebestato Backfire 
bombonešius ir dėl jų atsisakė 
derėtis. Tas pats gen. Rowny 
(Reade<s Digest", 1981 June) 
sako, kad, kai sovietai nenu
sileido, Carterio administra
cija nusilenkė ir tuščiai pa
tikėjo sovietų Brežnevo 

SOLIDARUMO 
KAZIUI PALClAUSKUI! 

"užtikrinimui", kad Backfire 
bombonešis prieš mus nebus 
panaudotas kaip strateginis 
ginklas! Tasai užtikrinimas 
buvo parašytas rusų kalba ir 
be parašo. Šiandien sunku 
patikėti mūsų administracijos 
naivumu, kuri pasitikėjo Brež
nevo "garbės žodžiu", bet jei 
sako generolas, delegacijos va
das, negalima abejoti jo žo
džiais. Paprastas pilietis gabi 
paklausti, kam gi rusai stato 
tolimųjų distancijų bombo
nešį, jei jo nenaudos kare? Tik 
ne saldainiams barstyti. Ge
rai padarė generolas, kad 
Senate liudijo, jog SALT II 
tvirtinti negalima, būtų pra
žūtinga Amerikai, vienašališ
kos nuolaidos. Senatas pa
darė išmintingai, nesiskubino 
sutartį ratifikuoti. Nepatvir
tinta ji ir šiandien. 

Sovietai derybose visuomet 
pasiruošę laukti ir atidėlioti, 
bandyti Vakarų kantrybę. 
Prasidėjus deryboms dėl gink
lų apribojimų, Vakarams at
rodė, kad ir Kremlius rodo ge
ros valios. Tokios susidarė 
nesveikos iliuzijos. Maskva 
tuo pasinaudojo, ėmė skelbti 
įtampos atleidimo reikalą. 
Prasidėjo nelaimingos detan-
tės laikai. Kam jie buvo nau
dingi? Tik ne Vakarams. So
vietai tokiu būdu gavo Vakarų 
technologiją, pagyvėjo preky
ba. Tų gėrybių jiems labai rei
kia ir gavo beveik veltui. 

Cia ir yra nelaimė, kad di
deli žmonės, atsakingi parei
gūnai labai mažai pažįsta so
v i e t ų t a k t i k ą , n e g a l i 
suvirškinti visos jų sistemos 
pagrindų. Dar Vakarai ne
žino, kad negalima pasitikėti 
jokia su jais pasirašyta sutar
tim, kad su rusais negalima 
derėtis kaip lygus su lygiu. 
Vakarai vis dar menkai su
pranta, kas tai yra bolševiz
mas, kad pas juos nėra garbės 
žodžio. Garbės žodį tas gali 
duoti ir juo galima patikėti, 
kuris pats tuo tiki, Sovietuos 
juk niekas netiki tuo, ką jie pa
tys skelbia. Tą seniai tvirtina 
tie, kurie geriau pažįsta bol
ševikinę sistemą. Komunizmu 
ten niekas netiki ir ten nėra 
tikrų komunistų. Tikrų ko
munistų, idealistų, gali būti ir 
yra laisvam pasauly, kurie ne
pažįsta rusiškojo komunizmo. 
Sovietuose daroma ir kal
bama ne todėl, kad tuo tiki
ma, bet kad taip reikia kalbė
ti, veikti. Jie kitaip negali. 
Tokia visa sistema. 

Mes liberalinėje visuomenėj 
matome, kad visokie sąjūdžiai 
kovoja už savo idėjas (nebū
tinai pačias geriausias) todėl, 
kad tuo tiki, kad jie mano, jog 
tai geriausia idėja, partija, 
programa, sąjūdis. Gal pra
džioj bolševizmo ir ten buvo 
tikinčiųjų pažanga, gerovė, 
laisvė, bet tik ne šiandien. Ar
gi jų žmogus nemato, koks ūki
nis gyvenimas laisvuose kraš
tuose, palyginus, su Sovietijų 
katastrofiška padėtim? Mato, 
bet jie būdami mažais ratu
kais didžiulėj mašinoj težino, 
automatiškai kartoja tik apie 
reikalą įvesti komunizmą vi
soj žemėj. Visos priemonės 
jiems leistinos ir privalomos 
Vakarams užliūliuoti, apgau
ti, pasiekti tą tikslą. Kodėl 
taip yra, kodėl pasaulis tik 
laukia stebuklo, kad kas nors 
jį išgelbėtų, kai neturi valios 
atsispirti pagundoms sau grei
čiau užsinerti kilpą ir šokti į 
bedugnę, nežinome. Čia gali 
geriau atsakyti tik politinės 
filosofijos specialistai. Mums 
tik aišku, kad derantis su so
vietais kad ir dėl smulkesnio 
objekto, kad ir dėl adatos, rei
kia ir galima šnekėtis tik iš 
stipresnės pozicijos. čg 

Kaip aktyvi lietuvių tautos 
dalis, sovietinio okupanto esa
me planingai puolami klastin
gais kalt inimais. Be abejo, esa
me rakštis , kliudanti okupanto 
lietuvių tautos pavergimo pla
nams. Įsigilinus į okupanto 
taktiką, darosi aišku, kad jam 
ypač rūpi pulti tuos, kurie ko
vojo už Nepriklausomą Lie
tuvą ir jai garbingai atsto
vavo n a c i n ė s okupacijos 
laikais bei buvo aktyvūs anti-
nacinėje rezistencijoje. Oku
pantas g a n a tiksliai suprato, 
kad antinaciniai rezistentai 
kartu buvo ir antisovietiniai 
rezistentai. 

Šiuo metu sovietinio Lietu
vos okupanto inspiruota ak
cija yra nukreipta prieš Kazį 
Palčiauską, 1941 metų suki
limo Laik. Lietuvos vyriau
sybės laikinai ėjusio Kauno 
burmistro pareigas. 

Tai nėra okupanto naujas 
išradimas. Prieš eilę metų tos 
pačios iniciatyvos inspiruoti 
kalt inimai buvo nukreipti 
prieš. Laik. vyriausybės minis-
terio pirmininko pareigas ėju
sį prof. Juozą Brazaitį bei 
prieš tos vyriausybės vidaus 
reikalų ministerį Joną Šlepetį. 
Tada Lietuvių Bendruomenės 
ir VLIKo vieningos veiklos dė
ka Teisingumo departamentui 
buvo pateikta išsami medžia
ga, apibūdinanti tuos garbin
gus mūsų tautos vyrus ir jų 
veiklą. Tas paskatino Imigra
cijos - Natūralizacijos tar
nybą skubiau iškilusią prob
lemą aiškintis. Tuo klausimu 
ji kreipėsi į visą eilę organi
zacijų bei į atskirus asmenis, 
p rašydama liudijimų bei, jei
gu kas turi, kaltinamos me
džiagos. Tuo klausimu aš irgi 
buvau apklausinėtas imigra
cijos pareigūno trijose sesijo
se. 

Imigracijos - Natūralizaci
jos t a rnyba gavo daugiau kaip 
septyniadešimt liudijimų iš 
įvairių institucijų kaip pavyz
džiui Yad W'shem Document 
Center, Jeruzalem, Israel, Je-
wish Survivors of Naziizm, 
The Anti - Defamation League 
of B'nai B'rith, bei iš atskirų 
asmenų, daugiausia žydų tau
tybės. J ie visi be jokių abejo
nių patvirtino, kad neturi jo
kios įrodomosios medžiagos, 

! kad tie Laik. vyriausybės as-
i menys būtų prasikaltę prieš 
į žmoniškumą nacių okupacijos 
j metu. 

Kongresmanas Joshua Eil-
'• berg laišku 1975 m. sausio 13 

dienos pranešė Algimantui 
; Gečiui, tuo metu Jungt. Ameri

kos Valstybių Lietuvių Bend-. 
ruomenės vicepirmininkui, 

ADOLFAS DAMUŠIS 

kad, remiantis Imigracijos 
Natūralizacijos Tarnybos su
rinktais duomenimis nėra jo
kių įrodymų, kad tie Laik. vy
r i a u s y b ė s n a r i a i b ū t ų 
pasireiškę priešžydiška ar pro-
naciška veikla. Todėl jų var
dai išimami iš kaltinamųjų 
sąrašo. To rašto baigiamaja
me sakinyje kongresmanas 
Eilberg išreiškia viltį, kad šis 
dokumentas nuims įtempimą 
ir susijaudinimą, kurie slėgė 
tuos du vyrus ir jų draugus. Ži
noma, melagingi sovietinio 
okupanto apgaulė motyvuoti 
kaltinimai apsunkino tų gar
bingų Laik. vyriausybės na
rių gyvenimo dienas. Iš kitos gi 
pusės taip sunkiai buvo lai
mėtas Teis ingumo ir Va l s 
tybės depar tamentų įs i
t ikinimas, kad Laikinoji 
vyriausybė buvo garbinga Lie
tuvos reikalų reprezentante 
sunkiose nacinės okupacijos 
sąlygose. Tokiu būdu toji so
vietinio okupanto intriga ne
pavyko. 

Antrosios panašios intrigos 
auka yra Kazys Palčiauskas, 
gyvenantis 4121 Moody St., 
St. Petersburg' Beach., Fl. 
33706. Prieš jį nukreipti puoli
mai liečia ne tiek jį asmeniš
kai, kiek kaip reprezentantą tų 
rezistentų, kurie 1941 metais 
birželio 22 - 23 dienomis suki
lo prieš sovietinę Lietuvos oku
paciją. 

Kai vokiečių kariuomenė 
įžygiavo į Kauną, kuris jau 
tris dienas buvo sukilėlių ran

kose, ji jau turėjo Berlyno vy
riausybės įsakymą ir įspėjimą 
nesueiti į jokį ryšį su Laikiną
ja Lietuvos vyriausybe, kad 
bendradarbiavimu ji nebūtų 
įteisinta. Todėl atvykęs vokie
čių feldkomendantas Kauno 
sričiai gen. Pohl sutiko tiktai 
kalbėtis su Kauno miesto bur
mistru Kaziu Palčiausku bei 
su Kauno miesto komendantu 
pulk. Jurgiu Bobeliu. O tie 
abu, sukiliminės laik. vyriau
sybės paskirti pareigūnai, sa
vo iniciatyva su laikinąja vy
riausybe laikė glaudų ryšį, 
pas i ta rdami svarbesn ia i s 
klausimais. 

Yra daug faktų ir liudijimų, 
kurie rodo, kaip K a z y s P a l 
č i auskas , k a i p K a u n o bur
m i s t r a s , pa jėgdavo j au t 
r i a i s anų la ikų k l a u s i m a i s 
pa rody t i daug i au d rą sos 
n e g u ž iaur iose okupaci jos 
są lygose būtų įmanoma . 
Kaip vieną pavyzdį čia būtų 
galima paminėti A. Zubro, ak
tyvaus sukilimo dalyvio, vė
liau tapusio ryšininku prie vo
kiečių karinės vadovybės 
štabo gen. Pohl vadovaujamo, 
pasisakymą, tilpusį 1964 me
tais kovo 18 dieną "Drauge". 

.... "Birželio mėn. 29 d. (1941 
m.) gen. Pohl pranešė, kad yra 
gautas iš Berlyno įsakymas 
Lietuvos žydus surinkti į ats
kiras stovyklas. Kauno žydus 
esą reikalinga apgyvendinti 
Gaižiūnų poligone. Mūsų 
komendanto pulk. J . Bobelio ir 
Kauno burmistro Kazio Pal-
čiausko buvau paprašytas iš
aiškinti gen. Pohl, kad užnu
gario saugumui pavojingasis 

elementas yra pasitraukęs iš 
krašto. Šiaip jau su žydais lie
tuviai yra dalinęsi tais pa
čiais vargais, todėl jų nereikė
tų išskirti iš kitų krašto 
g y v e n t o j ų ir i z o l i u o t i . 
Aiškinantis ir įtikinėjant nie
ko nepasiekta. Atsakymas — 
taip įsakyta iš Berlyno"... 

Šiek tiek duomenų ir iš ma
no asmeninės patirties. Nuo 
1942 metų ankstyvo pavasa
rio su Kaziu Palčiausku bu
vau toje pačioje antinacinei 
rezistencijai vadovaujančioje 
Tautos taryboje, kuriai vado
vavo prof. Juozas Brazaitis ir 
kurios nariai buvo gen. St. 
Raštikis, Mykolas Naujokai
tis ir kiti. Ši taryba veikė iki 
1943 metų lapkričio mėn., kai, 
susitarusi su Vyriausiu Lietu
vių Komitetu, sudarė VLIKą. 

Kai 1944 metais birželio 16 
dieną buvau Gestapo suimtas 
ir tardomas kaip antinacinės 
rezistencijos Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
VLIKo vicepirmininkas, man 
pateikti kaltinimai buvo tiek 
sunkūs, kad Gestapo tardy
tojas Rauch rado reikalą pa
tarti išduoti jam bent 12 pa
v a r d ž i ų iš a n t i n a c i n ė s 
rezistencijos Tautos tarybos 
veikėjų tarpo. Už tai jis žadėjo 
dėti pastangas, kad mano gal
va dar liktų ant mano pečių. 
Be abejo tų dvylikos tarpe bū
tų buvęs ir Kazys Palčiaus
kas. Tada atsisakiau bet ku
rią pavardę paminėti. Ir kokia 
ironija, jeigu anuo laiku bū
čiau suklupęs, tai gal ir Ka
zys Palčiauskas gyvas būtų iš 
kalėjimo išėjęs, kaip ir dalis 
mūsų, ir būtų išvengęs šios 
dienos sovietinių intrigų. 

Laikinosios vyriausybės na
riai bei jos paskirti pareigū
nai, kaip Kazys Palčiauskas, 
ieškojo būdų sušvelninti žydų 

perkėlimą į ghetto dėl to, susi
tarus su žydų bendruomenės 
atstovais, darė demaršus vo
kiečių karinėje vadovybėje 
sustabdyti žydų naikinimą, iš
sikvietę sudrausdavo tuos, ku
riuos gen. StahW-ker traukė j 
tas baisias žmonių žudynes, 
kurioms tas generolas ir vado
vavo. Anais laikais net žo
džiu buvo pavojinga pasiprie
šinti tam nežmoniškam nacių 
žiaurumui. Kaip Kazys Pal
čiauskas, taip Laikinosios vy
riausybės nariai čia parodė 
daug drąsos ir pilietinio bran
dumo, ypač imant anų laikų 
sąlygas dėmesin. Tokios drą
sos pavyzdžių mažai terasime 
iš ano karo metų net ir lais
vojo pasaulio valstybių vyrų 
pareiškimuose, o juo labiau 
veikloje. 

Atrodo, kad laisvojo pasau
lio visuomenė jau išsivaduoja 
iš sovietinio miražo, ir mūsų 
tautos žiaurūs pergyvenimai 
jiems pradeda darytis labiau 
suprantami. Bet kokio pasigai
lėjimo yra verti tie iš mūsų tar
po, kurie noriai gaudosi melus 
sąmoningai ar nesąmoningai 
iš sovietinių intrigų ir net 
nenori pažinti tikrųjų faktų 
apie savo Laikinosios vyriau
sybės bei jos skirtų ir Lietu
vos reikalams dirbusių parei
gūnų bei jų g a r b i n g o s 
laikysenos sunkiose okupaci
jų sąlygose. Dažnai tų neob-
jektuvių asmenų metami šešė
liai juos pačius įrikiuoja į 
sovie t in io melo įteisin-
to jus . 

Šio karo audrose netekome 
apie 12% mūsų valstybės gy
ventojų. Daug mūsų šeimų su 
vaikais, seneliais ir ligoniais, 
daug mūsų valstybės, Bažny
čios ir mokslo asmenybių bu
vo sunaik in t i Archipelag 
Gulago koncentracijos sto
vyklose bei nacių koncentraci
jos stovyklose ir kalėjimuose. 
Okupantas ir dabar savo kerš
tą yra nukreipęs i atskirus mū
sų reprezentantus. Mūsų suge
bėj imas toms intrigoms 
atsispirti padidėtų, jeigu stip
rintume savo tarpusavį soli
darumą. Šiuo atveju Kazio 
Palčausko negalime palikti 
vieno savo likimui. * Jam tu
rime suteikti materialinę pa
ramą, kad jis sėkmingai galė
tų apsiginti, o taip pat jį 
turime paremti moraliai, kad 
jis pajustų, kad mes jį laikėme 
ir laikome garbingu Lietuvos 
reprezentantu, ypatingai pasi
reiškusiu kritiškais mūsų tau
tai laikais. 

P.S. Dera atkreipti dėmesį į 
Detroite susidariusio komiteto 
kvietimą ir paramos telkimo 
komitetus sudaryti ten, kur to
kių dar nėra. 

Valdžios atstovai Šv. Kryžiaus ligoninėje. Iš kai
rės: inform. vadovas G. Liner, rėmėjų atstovė C. 
Modjeska, aid. Frank Brady. ses. M. Dorothea — 

ligoninės administratorė, senatorius Frank Savic
kas, vysk. Vincentas Brizgys. patikėtinių pirm. 
Frank Knoll, vicepirm. Robert Krug. 

Daugiau žmonių į Dievą 
atvedė Jo kūrinių pažinimas, 
kaip pamokslininkai. 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė -Vaičiūnienė 

Trūkumas pasit ikėjimo 
pačiu savim yra priežastis ne 
vienos nelaimės, kuri mus 
ištinka. 

Bovee 

N i e k a d a n e p r a d ė k i 
prakaibos . kol netur i ko 
pasakyti, o kai tą pasakei — 
sustok. 

J. Witherspoon 

mas, o IV-V kl. ir tikras valymas. Atsirasdavo 
semestruose ir metinių per daug nepatenkinamų 
pažymių: arba mokinys likdavo antrus metus, arba 
gaudavo pataisomųjų egzaminų. Dabar nesuskub
davo kiek reikiant pritempti nė „repetitoriai". O čia 
vėl kliūdavo daugiausia kaimo vaikams. Atvykę čia 
mokytis iš kitų miestų, dažnai nespėdami eiti su 
vidurkiu, persikeldavo į gimnazijas Rusijos tolu
moje ir tenai būdavo pirmieji mokiniai. Čia gimna-

51 zijos rūmai pasidarydavo erdvūs. 
Tačiau per aukštas procentas nespėjančių eiti 

Mokslo lygis aukštas. Gimnazijos vadovybė programą mokinių jau yra priekaištas pačiai progra-
niekad nenorėjusi gimn. gausios, tai siekdavo ne m a i ir nesuderinamas su moksle įstaigos geru vardu, 
kiekybės, bet kokybės, ir kad lietuvių baigtų kuo mokytojų pajėgumu, pedagogiškumu. Toks visiems 
mažiausia, ne daugiau kiek nustatyta. Tai šiems matomas nenormalumas negali patraukti į savo 
mokiniams ne tik neparinkdavo lengvesnio klausi- P u s£ n e i mokinių tėvų, nei mokinių, nei visuomenės, 
mo, bet suktais vedžiojimais juos painiodavo. Todėl Priešingai, tokia gimnazijos tvarka ir dvasia dar 
mokinys, mažiau dalyką suprantąs, o tik iškalęs, labiau nustatydavo prieš save. Todėl per „stropiai" 
būdavo paklupdomas, ypač žemesnėse klasėse, kol atlikę savo uždavinį mokytojai, ne iš gailesčio 
dar nemokėdavo tobulai rusų kalbos. nukentėjusiems mokiniams, bet diplomatiniais 

Antra vertus, ir kitų tautybių mokiniai, pritingė- sumetimais, turėdavo patys pasitraukti arba iške-
dami, mažiau gabūs, nepajėgdami įtemptai dirbti, Kami, žinoma, už tokią paslaugą nepaaukštinti. 
atsilikinėdavo, neįsisavindavo daugiausia formaliai Mokslo žinių t i k r i n i m o s is tema. Mokslo lygį 
mokytojo pateikiamos medžiagos/Tai negalės nė kelti ir atranką daryti padėdavo žinių tikrinimo 
reikiamas skaičius būti keliamas aukštyn. Todėl sistema ir vertinimo pažymys, teikiąs teisę į stipen-
būtinai reikalingi pagelbininkai, „repetitoriai", diją, atveriąs duris į aukštąjį mokslą, ar paprašąs 
įsiteisinęs mokinių luomas, padėti gimnazijai pasiek- palikti gimnazijos suolą. 
ti savo auklėtinių ne tiek gausos, kiek brandos. Pradžioje buvo trijų pažymių vertinimas — 1-2-3. 

Gimnazijos reikalavimai tarpais pakildavo, Vėliau ir iki galo — penkių — 1-2-3-4-5. Žemiausias 
tarpais atslūgdavo. Atslūgdavo arba įeidavo į 
normalias vėžes, kai gimnazijoj likdavo mokinių 
norimas skaičius, kai liaudavosi skundai, ilgiau 
nepasirodydavo mokslo globėjas ar šiaip žymus 

pažymys — 1, aukščiausias — 5. Iš klasės į klasę 
leidžia kilti pradedant trejetu aukštyn. 5-tas įsipilie-
tino ir gyvenime grožio, gėrio ir visokio aukšto 
pakilimo simboliu. Šių pažymių stiprumui ar silpnu-

lankytojas, kai būdavo ramesnis laikotarpis ir būda- rnUį pabrėžti kasdieniniame pažymėjime kartais dar 
vo nuosaikesnių mokytojų. prirašomas pliusas arba minusas. Tačiau dokumenti-

Priešingais atvejais po mokslo globėjo ar niuose pažymėjimuose nei pliusas, nei minusas nebū 
inspektoriaus apsilankymo sustiprėdavo spaudi- davo rašomi. 

Mokinio žinios nuodugniai klasėje patikrinamos 
rečiausiai sykį per semestrą žodžiu ir keletu rašo
mųjų darbų, kurio dalyko rašomieji darbai duodami. 
Jis turi ištisiem mokslo metam spausdintą dienyną. 
Į jį įrašo kiekvienos dienos pamokų turinį. Dienyną 
privalo turėti klasėje kasdien. Mokytojas už atsaky
tą pamoką įrašo mokiniui pažymį j klasės žurnalą ir 
į jo dienyną. Taip pat įrašomos pastabos, o savaitės 
gale — praleistos pamokos. Dienyno savininkas 
duoda jį peržiūrėti ir pasirašyti tėvams ar teisėtiems 
globėjams. Skirtu laiku ar pareikalavus jį parodo 
klasės auklėtojui... (Ši pažymio įrašymo tvarka nebu
vusi visada vienoda). 

Jeigu mokiniui pavyksta apgauti mokytoją viso
kiais mokiniškais sukiniais, susirašytais atsaky
mais, vadinamomis ..špargalkomis", iš šalies 
pasakinėjimais — ,,sufleravimais", kitų parašytais 
ar jau buvusiais pačių parašytais ta pačia tema, 
mokytojo ištaisytais rašto darbais, ar nusirašytais iš 
„temninkų". (parašytų kursinių dalykinių temų 
rinkinys, knyga), tai ketvirtinį (semestrinį) neužsi
dirbtą patenkinamą pažymį sunkiau susigraibyti. 
Čia mokinys, gerai išlausinėtas, gauna jeigu ne visai 
vertą apyskaitą, tai apyvertę. O pabaigoje mokslo 
metų turi išlyginti visų dalykų visas spragas, kad 
būtų leidžiama laikyti parinktųjų svarbesnių dalykų 
ir tų, kurie tais metais baigiami, keliamieji egza
minai. Mokinys, gavęs daugiau negu du metinius 
nepatenkinamus pažymius, paliekamas toje pačioje 
klasėje. Gavęs vieną ar du — laiko tų dalykų egza
minus po vasaros atostogų. Po atostogų, nors vieno 
iš jų neišlaikęs, paliekamas toje pačioje klasėje kur
sui pakartoti. 

(Bus daugiau) 
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VIDURIO VAKARŲ APYGARDOS APYLINKIŲ 
PIRMININKŲ IR VALDYBŲ SUVAŽIAVIMAS 

Saus io 17 d. v iena iš šalčiau
siu d i e n ų Chicagos ir apylinkių 
istorijoje. T ą dieną teko ir Vid. 
Vak. apygardos apyl inkių valdy
bom keliauti į Jaunimo centrą 
informaciniam suvažiavimu-Val
dybos narys Romualdas N e m i c -
kas pravedė registraciją ir užra
šė 2 7 asmenis. Atrodo, reikia 
daugiau negu šalto oro, kad pa-
pabūgtu lietuviai bendruome
nės darbo. 

Suvažiavimą pravedė apygar
dos pirmininkas Kazys Laukaitis 
su savo valdybos pagalba, kurią 
sudaro Agnė Katiliškytė, Linas 
Soliūnas, Danguolė Valentinaitė , 
Romualdas Nemickas ir Stasys 
Jokūbauskas. I garbės prezidiumą 
buvo pakviesti Vaclovas Kleiza, 
Juozas Plačas, Modestas Jakaitis 
ir kun . Jonas Borevičius. Praė
jusių metų susirinkimo protoko
las buvo perskaitytas ir priimtas. 
PLB valdybos vardu pranešimą 
pateikė valdybos vicepirmininkas 
Vaclovas 'Kleiza. Pirmiausiai per
davė sveikinimus dalyviams PLB 
pirmininko Vytauto Kamanto ir 
visos valdybos. Buvo minėti dar
bai, 'kuriuos atliko PLB valdyba 
— stiprinimas ir tęsimas ryšių 
tarp kraštu, paminėtos Australi
jos Lietuvių dienos ir Europos 

Juozas Plačas kalbėjo krašto 
valdybos vardu. Pasveikino visus 
dalyvius ir linkėjo sėikmės atlik
ti visus darbus ir užsimojimus 
per 1982 metus.Priminė, kad 
kiekviena apylinkė turėtų ruošti 
Vasario 16-tos proga minėjimus 
ir rinkti laisvinimo reikalams 
aukas. 1982 metai yra JAV LB 
30 metų jubiliejus. Krašto vaidy
ba prašo apylinkių bandyti suor
ganizuoti minėjimus, paminėti 
šią svarbią sukaktį. Šiais metais 
gegužės mėnesį taip pat vyks de
šimtosios tarybos rinkimai. Apy
linkės turi kuo skubiau suorgani
zuoti savo rinkiminius komitetus, 
kurie pravestų ir prižiūrėtu rin
kimus ir balsavimą savo apyl in
kėse. J. Plačas, būdamas Švietimo 
tarybos pirmininkas, taip pat per
davė susirinkusiems žinių apie 
dabartinį švietimą. Šiuo metu 
JAV veikia SI lituanistinė mokyk
la, iš kuriu 11 yra Vidurio Va
karu apygardoje. Liūdna, 'bet rei
kia pranešti, kad beveik visose 
mokyklose mokiniu skaičius ma-
žėja.Mokytojų netrūksta, bet jei 
nėra ko mokyti... Smagu maty
ti, kad ateina į mokyklas vis 

liūnas davė pranešimą apie apy
linkių suaukotas aukas per 1981 
Vasario 16-tos minėjimus ir rink
liavą per šv iet imo vajų. 

Buvo susirinkusiems duota pro
ga paklausinėti Vaclovą Kleizą 
dėl duoto jo pranešimo. Buvo 
kausimų apie Jaunimo sąjungą: 
pvz. iki kokio amžiaus laikome 
žmogų „jaunimu"? Iki kokio am
žiaus mes turime įjuos remti? Ar 
nereikėtų nustatyti kokį nors a m 
žių, kad pereitų asmenys į LB 
eiles? Kleiza atsakė, kad Jaunimo 
sąjungoje gali priklausyti asme
nys iki 35 metų amžiaus. Sąjun
ga taip pat turi savo atskirus dar
bus ir uždavinius. Liečiant perėji
mą į LB eiles, pati sąjunga t u 
ri šį reikalą išnagrinėti ir aptar
ti. Kilo taip pat diskusijos apie 
Lituanistikos katedrą ir jos ver
tę. Buvo pareikšta, kad yra n u o 
monių, gal nebus pakankamai 
studentų pasinaudoti šia labai 
brangia institucija. Rimtai pa
galvojus, ž inome , kad katedros 
tikra vertė paaiškės tik už 15-20 
metų. T a i vistiek didelis užmo
jis ilietuviams, ir visi turime 
džiaugtis katedra ir bandyti ją 
finansiškai kiek galime paremti. 

Balandžio 17-18 dienomis D e t 
roite vyks jubiliejinis suvažiavi
mas, į kurį yra kviesti visi apy
linkių pirmininkai. Kilo klausi
mai, kokia tame suvažiavime bus 
darbotvarkė. Platesnės informaci-
ios bus perduotos netrukus. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
REIKIA AIŠKIAU PASISAKYTI 

Iš istorinės patirties žinome, 
kad tauta ir valstybė išnyksta 
egzistavusi, kai jos vaikai praran
da norą ginti ją nuo priešo, au
kotis dėl tautos aukščiausio ide
alo — jos laisvės ir nepriklauso
mybės, nes laisvės pakaitalu ne
gali būti nuolaidžiavimas ir ko
laboravimas su priešu. Romos 
imperija pradėjo žlugti, kai jos le-
gijonuose vietoj išlepusių romė
nų pradėjo tarnauti samdyti ger
manai . Jungtinę Lietuvos — Len
kijos valstybę pasidalino kaimy
nai, kai jos bajorai ne tik prarado 
norą ją ginti, bet prasilėbavę ne
turėdavo pinigų užmokėti ir 
samdinių algas. Lietuvos didžiū
nai, praradę tautinę savigarbą, 
pamiršo gimtąją kalbą ir nuėjo 
tarnauti svetimiesiems. Sekant 
mūsų visuomeninį gyvenimą, 
matome besikartojanti istori

ja. Jau beveik meta i mūsų i 
spaudoje vyksta po lemika . Kas 
turėtų vesti mūsų tautos laisvės į 
kovą? Mes patys, ar ją visą paves
ti pinigais f inansuojamai svetim
taučių Hannaford bendrovei? 

Vadovaują mūsų pol i t iniai vie
netai jau pasakė savo neigiamą 

| nuomonę. Tačiau demokratijoje 
svarbu viešoji opinija. Ją per ko
munikacijos priemones formuoja 
oragnizacijų veikėjai, laikrašti
ninkai. Yra pasisakymų "už ir 
prieš", tačiau visa didžioji lietu
vių bendrija šiuo k laus imu laiko
si pasyviai ir rezervuotai 

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

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Studijų dienos. V. Kleiza primi
nė, ikad mums, gyvenant iems čia I shngtone. Nebegalima gauti fi-
Chicagoje, yra sunku įsivaizduo-' naminės paramos iš Amerikos 
ti, kaip svarbu yra š iuos ryšius į valdžios. Tiktai Lietuvių Fon-
stiiprinti ir veiklą platinti kituo-1 das duoda paramos lituanisti-
se kraštuose. Konkretesnis žvilgs
nis į pavergtą kraštą. Geras pa
vyzdys šio darbo tai spausdini
mas pogrindinės spaudos iš Lie
tuvos. Lituanistikos katedros stei
gimas. T a i tikrai v ienas iš di-

daugiau jaunų mokytojų. 
D a r v iena dabai didelė kliūtis Liečiant Lituanistinės katedros rei-

lituanistiniam švietimui, tai po
litiniai reikalą šiuo metu W a -

n iam švietimui. Apylinkėm bu
vo pareikštas nuoširdus prašy
mas iš J. Plačo, kad bandytų 
kiek tiktai gali įtraukti šeimas, 
kurios nesiunčia savo jaunuolių 
į lituanistines mokyklas. Jeigu 

džiausiu darbų, nuveiktų PLB. Ka- j šeima gyvena per toli nuo mo-
tedra tai išliekantis darbas,- ku-; kyklos, galima net neakivaizdi-
rio tikra vertė išaiškės tik po 
ar 15 metų. 

10 Pri-
« 

tėvo ar 

Tok iau V. Kleiza minėjo atei
ties darbus ir uždavinius: 

1. Vasario 21 d. 3 vai. p.p. 

n iu būdu vaikus mokyti 
klauso n u o kiekvieno 
bendruomenininko, ar mūsų mo
kyklos išsilaikys. 

Kazys Laukaitis kalbėjo Vidurio 
Jaunimo centre koncertuoja iš i Vakarų apygardos valdybos var-
Argentinos solistai Zuzana Va- j du apie užbaigtus darbus ir atei-
ladkaitė de Lopez ir Antanasj ties planus. Priminė vėl visiems, 
Slančiauskas. ;kad tarybos rinkimai vyks gegu-

2 . Vasario mėnesį bus išleista i žės mėnesį. Gaila pasakyti, bet 
Vincento Liulevičiaus knyga apie ! daug tarybos narių nepakanka-
JAV LB įsteigimą ir istoriją. imai dalyvauja bendruomeninėje 

3 . ..Pasaulio Lietuvis" vėl lai- j veikloje. Kaip jie gali m u m s vi-
ku išleidžiamas Broniaus Na in io šiems atstovauti, jeigu nėra ap

kalą, pirmininkui Laukaičiui bu
vo įteiktas Jono Martin 1000 dol . 
čekis katedros paramai. Čekis bu
v o perduotas per „Lietuvos Ai
dų" radijo programos vedėją Ba
lį Brazdžionį. 

Kazys Laukaitis pasiūlė, jeigu 
apylinkės valdybos pirmininkas 
arba narys turi atstovauti oficia
liai valdybai pas amerikiečius ar 
kitų tautybių tarpe, jam reikėtų 
iš valdybos iždo užmokėti visas 
išlaidas. Toks atstovavimas yra 
nepaprastai svarbus mums lietu
viams ir s iūloma, kad valdybos 
ateityje padengtų tokias išlaidas. 
Vyko daug gyvų diskusijų dėl šio 
reikalo. Dalyvia i beveik visi suti
ko, kad reikia tokias išlaidas pa
dengti, bet tiktai išskirtinas at
vejais ir tiktai tiems atstovams, 
kurie oficialiai atstovauja LB apy-
linei. Dr . F. Kaunas pranešė, 
kad jau yra prašytas leidimas 
naudotis Gttavva Woods apygar 

kandidatus ir pačius rinkimus. 
Yra būtina, kad apylinkės suras
tų tinkamų kandidatų, kurie są
žiningai atstovautų m u m s vi 
siems. Rinkimai tesis d u savait
galius: gegužės 8-9 ir gegužės 15-
16. Yra taip pat labai svarbu, 
kad apylinkės kuo greičiau iš
siuntinėtų balsavimo lapelius, 
kad tie žmonės, kurie balsuos 
paštu, grąžintų balsavimo lape- j f inansavimu pamatyti rusų vai 

kad visai teisingai, nes , iš patrioti
nio taško žvelgiant, pasikliauti 
svetimųjų darbu u ž p in igus tėvy
nės laisvės kovą vesti būtų klaida. 

Senosios generacijos Amerikos 
lietuvių v isuomenė, turėdama ne
didelį skaičių šio krašto aukštą
sias mokyklas baigusių intelektu
alų, sugebėjo trumpu laiku su
rinkti milijoną parašų ir paska
tinti JAV prezidentą pripažinti 
Lietuvos valstybę "de jure", ne
samdydami svet imų firmų. Ir 
jie savo darbą atliko. O kur kitos 
jų pastangomis ir lėšomis sukur
tos ir šiandien tebesilaikančios 
politinės, v i suomeninės ir kultu- į 
rinės institucijos? D a u g e l i o jų ir 
jų vaikaičių lietuviška savigarba 
ir šiandien yra gil i . Retas iš jų, 
išskyrus komunistus , važinėja 
'Tėviškės" draugijos kviet imu ir 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir vigų luo-

j mų atstovams turėti gražias viri-
Atrodo,' : i n e s kort.ies. 

D fi M E S I O 

Norintieji parduoti, pavesti ar dova
nai perleisti Chicagoj leidžiamo dien
raščio "Naujienos" akcijas, prašau 
skambinti šiuo tel.: 476-3950. 

R E A L E S T A T E 

dėka. Jis vėl perėmė redaktoriaus 
darbą. Baniutė ir R o m a s Kronai 
atlieka administracinį darbą. Vi
sos apylinkės prašomos kiek gali 
surinkti daugiau naujų prenume
ratų ir jie gali — atsiųsti aukų. 

4 . Vasario 15-16 d. Pietų Ame
rikoje vyks apylinkių valdybų su
važiavimas, kuriame planuoja da-
dyvauti PLB pirmininkas V. Ka-
mantas . 

5. Šiais metais vyks Europos 
valdybų suvažiavimas. 

6. Australijos Lietuvių dienos 
vyfics 1982 metų gruodžio mėnesį. 

7. 1983 metais Chicagoje ruo
š iamos Pasaulio Lietuvių dienos, 
kurios tęsis nuo birželio 25-tos die 
n o s iki liepos 4-tos. D r . A. Raz
m a pirmininkauja ruošos komi
tetui. PLB seimo ruoš imo komi
teto pirmininkas — d r . Petras 
Kisielius. P L D metu taip pat 
v y k s Jaunimo kongresas, kurį or
ganizuoja Violeta Abariūtė. Taip 
p a t vyks D a i n ų šventė, kurios 
komite to pirminirtkas yra Vac
lovas Momkus. Antrų sporto žai
d y n i ų komiteto pirmininkas yra 
Valdas Adamkus. Ingrida Bub
l ienė tvarko kitus kultūrinius rei
kalus, kurie vyks Pasaulio Lietu
v i ų d ienų metu. 

Vaclovas Kleiza taip pat iškė
l ė labai įdomią idėją, kurią pra
šė visų apylinkių pasvarstyti. Eu-
•ropos LB apylinkės kiekviena tu
ri kitame krašte „adoptuotą" apy
l inkę , su kuria jie susirašinėja ir 
pasikeičia idėjomis 'bei pagalba. 
Yra laibai gražu ir įdomu palai
kyti takius ryšius. PLB valdyba 
miela i užmegs tokius ryšius bet 
taniai apylinkei, kuri norėtų taip 
susirišti su kitų kraštų lietuviais. 
Padėkodamas visoms apylinkėms 
ui darbus ir paramą, V. Kleiza 
užbaigė savo pranešimą. 

dos tradicinei gegužinei birželio 
27 d. Kilo klausimas apie naujus | ordinatorės Danguolės 
kandidatus į Vidurio Vakarų apy- j n a i t e s pranešimai, 

tyvūs veikloje ir neturi pakanka- Į gardos valdybą, kuri bus renka 
mai informacijos apie l ietuvių 
problemas ir darbus? Laukaitis 
ragino visiems pagalvoti labai 
labai rimtai apie kandidatus į 
tarybą ir tada balsuoti ir raginti 
kitus balsuoti. 

Artėja Vasario 16-ta. Apygar
dos valdyba ragina, kaip ir kas
met , visoms apylinkėms rinkti au-

lius laiku. 
Dr . Antanas Razma dar kar

tą pranešė visiems apie 1983 m. 
Pasaulio Lietuvių dienas, primin
damas, kiek svarbių įvykių tikrai 
vyks per tą laikotarpį. Aišku, 
apylinkės turės padėti rinkti au
kas padengti didžiules išlaidas. 
Tikima, kad visi prisidės ir pa
rems kiek gali. 

Susirinkimo išvadas padaryti 
buvo pakviestas Modestas Jakai
tis. Jis paminėjo, kad nors nebu
v o labai daug atvykę atstovų, 
susirinkimas buvo geras ir dar
bingas. Buvo girdėtas vienas siū
lymas ateityje šį susirinkimą ne
ruošti sausio mėnesį dėl nepalan
kių oro sąlygų. Trumpai buvo 
paminėti pagrindiniai punktai: 
P L B valdybos nario Vaclovo 
Kleizos pranešimas, 'Krašto val
dybos nario Juozo Plačo praneši
mas , Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininko Kazio Laukaičio, apy
gardos iždininko Lino Soliūno ir 

į apygardos Socialinių reikalų ko-
Vaienti-

Buvo daug 
vertingų pasiūlymų iš atstovų, 
n u o kurių priklausė suvažiavimo 
sėkmė. 

1 A. Katiliškytė 

domą savo tėvų žeme- Jei važiuo
ja tai savo lėšomis- T u o tarpu m ū 
sų emigracijos kai kurie intelek
tualai, menininkai , rašytojai, ypač 
iš Bostono inžinieriai, jų žmonos 

jau tampa kasmetiniais "Tėviškės" 
draugijos svečiais okupuotoje Lie
tuvoje. Tėvynės nostalgiją visi 
lygiai jaučiame, be t sunku tikėti, 
kad jie tai daro p in igų trūkumo 
verčiami. 

Mūsų imigracija Amerikoje tu
ri didelį skaičių intelektualų, 
patriotų, v i suomenin inkų, univer
sitetinio išs i lavinimo daktarų. N e 
visi jie kratosi Lietuvos laisvini
mo darbo. Žinoma, iš daugumos 
turime ir kolaborantų. Bet lau
kiama ir patriotinio jaunimo 
šiuo klausimu aiškaus pasisaky
mo. 

J. V. Sudultas 

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

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 1U. 60632, tel. 927-5980 
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M. A, Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

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

Taip pat daromi VEUT1MA1. 
(ilMINTŲ iškvietimai, pildomi 
P ILIETYBES PRAŠYMAI tr 

-: f tokie blankai. 
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IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i> mūsų sandėlio 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 691 h SI , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LiETUVft 
Tel . — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
HHHHIIHimmnitmmiHHUJiWIHIHHIHi 

V A L O M E ^ 
KILIMUS U i B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
. visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

kas. Buvo pareikšta, kad persilp-
nai per Vasario 16-tos minėji
m u s ieškome Lietuvai draugu pas 
amerikiečius. Laukaitis minėjo, 
kad krašto valdybos vicepirminin
kė politiniams reikalams Aušra 
Zerr, yra atsiuntusi visoms apy
linkėms net devynių puslapių ap-
linkraštį, kuriame yra pi lna pa
vyzdžiu, kaip reikia geriausiai 
kreiptis į amerikiečiu laikraščius 
ir į amerikiečiu įstaigas. Yra bū
tina mūsų ateičiaijcad lietuviai 
daug smarkiau dirbtų šioje sri
tyje. 

Apygardos valdybos narė D a n 
guolė Valentinaitė pranešė apie 
socialinius reikalus. Ji b u v o apy
gardos koordinatorė socialiniams 
reikalams ir koordinavo vyresnio 
amžiaus lietuviu surašinėjimą, 
kuris vyko pavasarį ir vasarą. Ji 
pranešė, kad šis surašinėjimas ne
pavyko taip, kaip buvo tikėta
si. Pirmiausia pabrėžė, kad apy
linkės visos atliko savo užduotus 
darbus gerai. Problema buvo— 
nebuvo pakankamai žinių ir pa 
galbos iš Socialiniu reikalų ta
rybos. Žmonės nebuvo užtenka
mai paruošti tokiam dideliam 
užsimojimai ir dėl to nepavyko, 
kaip planuota. Patartina ateity
je, prieš pradedant toikius dide
lius projektus, gerai išklausinėti 
žmones ir jiems duoti pakanka
mai informacijų. 

Apy gardos iždininkas Linas So

ma per šių m e t ų apygardos ats
tovų suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 2 5 d. Laukaitis minėjo, 
kad kiekviena apylinkė turėtų 
mėginti surasti tinkamą kandi
datą ir, jam sutikus, pristatyti 
jo vardą apygardos valdybai.Bu-
v o tada s iūlymas diskutuoti ar
tėjančius dešimtos tarybos rin
kimus. Apygardos komisijoje rin- j U f e t w » i • - • - - •" - • " 
kiminiams reikalams jau yra įsto- ' s 

HiiniiiiiiiiiimimiiiiniiiiimuiuMiiioni 

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

ryto. 

ję dirbti Jonas Rugelis, Kostas 
Aras ir dar b u s bent trys kiti as
menys. Kiekviena apylinkė, tuo
jau sudariusi savo rinkiminį ko
mitetą, turi varyti smarkią pro
pagandą, kad visi apylinkės na
riai būtu gerai painformuoti apie | mnmiW,Hii|iininmiHimiimiHllliii;HU 

nuo 8:30 iki 9:30 vai 
Stotis WOPA 1490 AM 

Transliojana iš nuosavos studijos 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave, 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 

Tėra tik v i e n a fKftPta T'taMa: 
tikėti , k a d m e s č ia t.jauru ; »...>., 
kad b ū t u m e la imingi . 

A- Sehsveaisssvr 

siinHiiaiiuittiiiiiiiiiiniiiiimimiiniiin 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsi lankykite j "Draugo" ad
ministraciją i g pas iž iūrėkite . Gai 
rasite irai ką padovanot i savo 
arminėms ar d r a u g a m * 

Dienraščio ' D r a u g o " admi- , 
nistraeijoje g a l i m a pasir inkt i j - į 
vairių l iaudies m e n o d a r b ų : m e - ; 
cižio, keramikos , drobės , taip 
pat ^r?73z\ p a p u o š t ų lėlių. 

Draugo" a d r e s a s : 4545 We*rt 
^HrĄ St.. Chicago. IH. 0IM&9 
ntn<miiinn»inii!snnunmu IIIMIIIKH* 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

lu.iitm iiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiiuiit 
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! U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
^ amzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą salite kalbėti lietuviškai, palikite 
=avc pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
'lllittlIlIlIlIilIHIlIlIlIlIJJtllULUlUilUJIUIII 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
tecome Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878 

nmnimrrrmirrrnnHiiiiitttmiiiiimiimi 

B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

ilIMIIIIlllllllllllllllllllllllllliiuil 

HELP YVANTED — MOTERYS 

H O U S E K E E P E R — L I V E I N 

O w n room, bath and T V 
Mušt speak Engl i sh . 

H a v e good references. 
TeL — 323-1054 

MISCELLANEOLS 

PACKAGE EXPRESS A6ENCY 
MARIJA XOREIKIEX£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUV/į 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekes. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 \V. 60th SU, Chicago. DL 60629 

TeL 925-2787 
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THE F0RTY YEARS 
0F D A R K M E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaiinora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas BoievičJns 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si j domi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4M5 W. 83 8 t 

Chicago, m. 60828 
milllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 

mo v i N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK T A U V I E N A I 

T Ė V Y N E I AUKOJAU 

A U K U R A S 

{grojo L.S.T. K o r p Neo-Ldthuama o r k e s t r a s au 
Alg iu Modesto, V y t a u t u P a s k u m ir Z i g m u Mi
kužiu, Jr. — Dvi g i taros , Tau dėkoju , Negerk , 
žal i laukai, Sapnas ir k i t o s da inos . K a i n a $6.00 

Lietuvių Meno ansambl i s D A I N A V A K u r bė
ga Šešupė, J ū s berneliai apgav ika i . Lietuvia i 
esame mes g i m ė ir k i tos . D i r i g u o j a Stepas 
Sodeika, K a i n a $5.00 

Al fonsas Mikulskis — Ai r i e t a s . K a n k l i ų or
kes tro vadovė — Ona Mikulskienė . At l i eka 
Vysk . Valančiaus l i tuanis t inės m o k y k l o s aii-

K a i n a $5.00 

IlilitlIlIilIlIlIilIlIlIilIlUIltlSIiiilIitlHIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 3 7 6 - 1882 arba 376-5996 
iiiummiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiii 

10% _ 20% — ::<)% j;U?l8?i mokSsit 
už niMlraudę atx> ugnies ir antomo-
•>*lio pas »»us. 

.niiiiiiiiiiiiNiiituittniliiiitiiiniiiiniiiitfs 

Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark . Jurg io Matulaičio beat i 
f ikacijos by los apžvalga. Gene
ral inės Postul iaci jos l e id inys 
1909 m, 

K a i n a s u persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE-

iiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiibint 

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St., Chicago, I1L 6G629 

Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. Ulinoia gyventojai 
moks 5% mokesčiu. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

V 

F R A N K Z A P ^ U S 
3208 «/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

D E N G I A M E IR TAISOME 

V I S U R C M U STOGUS 
Už s a v o darbą garantuojame 

ir e same apdrausti. 

Skambinkite — 

A R V Y D U I KIELAI 
Tet: 434-9655 arba 737-1717 

am 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
iuozaplna Daafvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardis-
nė vėl patikslino ir pagrasino j į s 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririrau. gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ksyga Sayitsa 

4545 W. «Srd Street 
Chicago, Pllnolg SOC29 

Kaina su persiuntimu $5.SS 

Ulinoia gyventojai pridėkite 
20 centų mokesčiams. 

Remkite tuos biznierius, 

rte skelbiasi <Nsn "Drauge". 



SU PALAPINE I ALIASKA (1) 
G R A Ž I N A K K I A I CIŪNTEN £ 

.Šios kelionės užuomazga įvyko j jom kalkėti apie kelionę j Alas-
pries 25 metus, kada Romas bu- ką. Šiam maršrutui pasiruošimas 
vo nutaręs su keliais draugais buvo jau rimtesnis. Pirmiausia, 
išbandyti garsųjį Alaskos vieške-, reikėjo didesnio automobilio. Jsi-
lį. Tačiau pritariančiu]v tuo me- gijom „van", („lietuviškai" va
tu nerado, o vėlia- studijos, ve- nuška vadinom). Romas sukalė 
dysbos ir šeima privertė tikslo specialius rėmus su platforma, 
bent kuriam laikui atsižadėti. Ant jos galima įsimesti porą mat-
Vaikučiams paūgėjus, vėl knietė- racu ir viduj miegoti, o po įplat-
jo gyventi palapinėje, suartėti su forma galima sukrauti kelionės 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIRTYS GAISRE 

Wood Dale priemiesty sausio 
17 d. užsidegė namas 314 N. Ash i 
A ve. 2uvo tėvas Wilbur Gibson, 
44 m., ir j o sūnus Thomas, 19 
m. Tėvas, atrodo, buvo dūmų 
apsvaigintas, kai jis bandė iš-

PERKLAUSA 
GRANT PARKO CHORUI 

Norintys dalyvauti Grant Par-
AUKŠTAS WASHINGTONO k ° s ^ o n ^ e c h o r e *į ™*: 

rą, kviečiami užsiregistruoti 

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 25 d. 

PAKEIGCNAS CMICAGOJE 
Iš Washingt0no sausio 20 d. 

perklausoms, kurios vyks kovo 
mėnesį. Daminirikai turi mokėti 
skaityti iš gaidų ir turės atlik
ti ariją ar dainą angių kalba 

gamta. Šiam symanymui trukdė 
teentuziastiška žmona, tačiau 

Romo užsispyrusio būta.Nusipir-
ko mažą palapinę, pasiėmė sūnų, 
įsimetė porą konservų dėžučių, 
dėl viso pSkto pridėjo galioną van
dens ir išvažiavo savaitgaliui sto
vyklauti. Grįžo labai entuziastiš
kas, pasakojo, kaip ten smagu bu
vo prie įlaužo rymoti. Prie kito 
laužo kažkas gitara skambino, su
sirinkę dainavo. Būtinai visi tu
rime šį smagumą išbandyti. Spy
riausi, kad man ir namie gerai, 
kieme galiu su gamta bendrau
ti. Dar po poros stovyklavimo 
savaitgaliu, vėl spiriama, aiški
nau, -kad juk visi <toj mažoj pa
lapinėj netilpsime. 

Sekančią vasarą atsirado dides
nė palapinė ir vėl gundymai: 
„pamatysi, kaip tau ten patiks". 
Nuvažiavom, išsirinkom vietą 
pc medžiu. Nėra nei stalo, nei 
kėdžių, tualetai primityvūs, be 
vandens. Vakarienės ruošimas ne j 

- išsikepėm dešrelių 

reikmenis. Blogiausiu atveju ga
lime visi penki „vanuškoje" per
nakvoti. 

Kadangi Alaskos vieškelis pras
tas —daugiausia žvyras bei duo
bėta —reikėjo ,,vanuškos" šo
nus apsaugoti. Šonus aplipinom 
karonu ir nudažėm aliejiniais da
žais. Lempas,. motoro priekį ir 
apačią uždengėm metaliniu sie
teliu. Beliko tik sveikata apsirū
pinti. Vaistinėje prisipirkom tiek 
įvairių buteliukų ir tepalų, kad 
ir hipochondrikiii būt pakakę: 
trijų pločių tvarsčių, dviejų dy
džių „band aids", mostys nuo 
uodų įkandimo, gyvatės įkandi
mo, trijų rūšių vaistai nuo gal 

buvo j Chicagą atskridęs naujas 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas žmogaus teisių reika- į bei vieną svetima kalba (loty-
lams — Elliott Abrams. Jis į nų, prancūzų, vokiečių arba ita-

laužti duris ir išgelbėti savo sū . į miesto centre turėjo informacinį Iv). Perklausoms reikia užsire-
nų. Kitas sūnus — Jeffrey, 16 į pranešimą apie dabartinę vy- į gistruoti iki vasario 26 d., skani
ni., išsigelbėjo. Jis sako, kad j riausybės. politiką ir vykdomus Į binant Mary Watkins, telef. 
gaisras bus kilęs iš vielų susi- j darbus žmogaus teisių srityje. Į 294-2420. 
jungimo stereo sistemoj. 

VfiL REKORDINIS ŠALTIS 

Praeitą savaitgalį Cbicagoje 
\ėl buvo rekordinis šaltis: tem
peratūra buvo nukritusi 25 
laipsniai žemiau nulio. 

GRĄŽINA IŠTEKĖJUSIAS 
Federalinis teismas įsakė Uni

ted Airlines bendrovei gražinti 
tarnybon 1800 palydovių, kurios 
buvo praradusios tarnybą, kai 
ištekėjo. 

BRANGS TELEFONAI 
Bell telefonų bendrovė gavo 

leidimą pakelti kainą už patar
navimus. Ypač pabrangs įvedi
mas naujo telefono: kainuos 33 
doL, maždaug dvigubai negu 
liši šiol. 

MOKSLO AKADEMIJAI 

126 METAI 
Chicagos mokslo akademija 

sausio 13 d. atšventė 125 m. su
kaktį. Akademijos pirmas su
sirinkimas įvyko 31857 m. sau-

voskaudos, tabletės užkietėju- sio 13 d. Sukakties proga aka- j 
šiems viduriams, dizenterijai, mos-
tis nuo saulės nudegimo, „saldai
niai" skrandžiui, godas, antibio-
tiška mostedė ir termometras.Prie 
„vaistinės" greit prisiglaudė ir 
„virtuvė". B anksto skaitėm, kad 
Alaskoje maistas daug branges-

problema 
ant 'laužo. 

Apie puse dviejų ryto, kai jau 
miegojom, atvažiavę stovyklau
tojai netoli mūsų ruošėsi. Jiems 
reikėjo šviesos, kad matytų, kaip' 
palapinę statyti, ftai uždegė au
tomobilio šviesas, tuo genai ap-
šviesdami ir mūsų palapinės vi
dų. O kad darbas linksmiau sek-
tųsi,visu garsumu paleido „rook" 
muzikos. Sekantį rytą, neišmie
gojusi sistema reikalavo kavos, o 
čia dar reikėjo ir lauželį sukurti, 
kad būtų įmanoma vandens pa
sišildyti. 

tyfįŽus namo, nutariau, kad 
nesu gamtos žmogus ir galiu be 
šio rajaus gyventi. Tačiau greit 
atsirado stovyklavimui krosnelė, 

nis, ne visur galima gauti. Prisi-
krovėm įvairių makaronų, vaisių 
bei daržovių konservų, pieno mil
telių, konservuotos žuvies ir mė
sos, pomidorų padažo, bulvių mil
telių, džiovintos sriubos ir pana
šiu gėrybių. 

Na, jau beveik baigiam ruoš
tis. Romas į „vanušką" įtaisė 
magnetefono sistemą, o vaikai 
sumontavo stiprius garsiakalbius. 
Sekančią dieną, Romui važiuo-

demija a t idaro parodą tema į į 
"Gyvybės zonos pasaulyje". Pa-,! 
rodą vyks akademijos būstinės 
trečiame aukšte, 2001 N. Clark į 
S t Parodoje dalyvauti pa- j 
kviesta i r lietuvaitė Birutė Gal
dikas, orangutangų tyrinėtoja. 

• 
AREŠTAS UŽ GINKLUS 

Policija, įtardama, kad L. j 
Taylor, 40 m., ir jo žmona sko- \ 
liną ginklus gaujų nariams, 
abudu areštavo. Jų namuose, i 
1141 N . Noble St., Chieagoje, 
rasta daugiau kaip už 100,000 
dol. prekių, kurias policija laiko į \ 
vogtomis. Areštuotieji Įtariami į j 
spekuliavimu narkotikais. Jų i 
bute r a s t a daug automatinių 

janir i "darbą, įo l id ia į sustab- &**> kokaino, 20 televizijų, 
dė, kad per greit važiavęs. R o - . ^ ****> rekorderiai, pomogra-
mas aiškinosi, kad vaižavęs 5 fay-1fmiu ^ ^ H * kitų dalykų, 
lias žemiau nustatyto greičio. Pa- j REIKIA IŠJUDINT 
sirodo, garsiakalbiuose esąs inag-1 
netas greičio skaitliukus sugadi-' MUSKULUS 
n a- i Dirbantiems miesto centre j 

Beliko tik sukrauti nnegmai- j mošiamos mankštos pamokos Į 
puodai ir — vėl kvietimas, tik šį Į sius, drabužius, knygas, žemėla- k a a antradieni nuo 7:15 vai. ry-1 
kartą prie ežero, su moderniais į pius, foto reikmenis, rašymo prie- to iki 8 vai. Pamokos vyks ta ' 
įrengimais. įmones, šachmatus, kortas, mais - l j^gy Ej^enteimiai Plazoje, 337 j 

Gavom vietą prie pat ežero, tik:to gamybai reikmenis, keturias]-East Ranfaip^ jynve Kiekvie-; 
ten nebuvo pavėsio. Sėdžiu kait-j atsargines padangas motoro a t - | n o s p u Q o k o 8 ^ ^ . \ d o i p o ' ; 
roj, apie galvą zvimbia musių | sargines dalis, įrankius, palapi-
debesys, o visi patogumai už ge- nę, padangtę, (lempą, žibalą, sta 
ro bloko;Vidury nakties užėjo di
džiulė audra. Lijo kaip iš kibi
ro, o perkūnija ir žaibai davėsi 
be paliovos. Dėkui Dievui, su
šlapo miegmaišiai ir sekantį rytą 
važiavome namo. 

Sekantį pavasarį nutarėm va
žiuoti į Arkansas valstiją, sma
giai paatostogauti bei deimantų 
slėny laimės •pabandyti. Kur ap
sistosim? 2inoma, parke, palapi
nėje. Per dvi dienas nuvažiavom. 
Sekantį rytą lyja, labai šalta, 
mat balandžio mėn. vidurys.Bet 
Romo išradingo būta. Iš vaikų 
lietpalčių surišo šiokią tokią pa
dangtę. Verdu pusryčius. Lietaus 
nusverti lietpalčiai prasiskėtė IT 
šliūkštelėjo vandens už apykak-
>lės. Tai tau boba ir devintinės-
Nustojus lyti, kiek atšilo. Brai-
dėm po dumba deimantų ieško
dami, bet nesisekė. 

Prieš vykdami, įsigijom elektro
ninį „staugtuvą" šunims nubai
dyti. Vieną rytą verdu kavą ir 
matau atbėgant keturis šunis. 
Užšokau ant stalo ir spaudinėju 
„staugtuvą", o šuniukai apie sta
lą bėginėja ir uodegytes vizgina. 
Pasirodo ne visi techniniai išra
dimai pilnai garantuoti. 

Už poros metų Romas nutarė 
važiuoti į San Franeisco, į pro
fesinį suvažiavimą. Važiuojam 
visi, nes tokios kelionės prapel-
čia vaikų akiratį- Šiai kelionei 
dar įsitaisėm padangtę ir sto
vyklavimui lempą. Kelionė sekė
si gerai, tik ' grįžtant, Nevadoj 
pakilo toks vėjas, kad palapinę 
nugriovė, perlaužę vieną metali
nį kuolą (tačiau vaikų neprikė
lė). 

Po šios trijų savaičių kelionės 
jautėmės galį ir ilgesnes keliones 
praleisti stovyklaudami. Pradė-

pamokų galima naudotis dušais. 
, . Dėl informacijų skambinti telef. lą, kėdes, chemini tualetą ir... • «,<*. A T a o 

buvom kelionei pasiruošę. 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimas brangus vyras , t ėve l i s i r t ėvukas 

A. t A. 
JONAS GAIŽUTIS 

mirė 1981 m. gruodžio 25 d. sulaukęs 71 m. amžiaus. Palaidotas gruodžio 
28 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
palengvinusiems mūsų skausmą ir liūdesį, atsilankiusiems koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjusiems Jį į kapines. Ačiii visiems už pareikštą užuo
jautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje. 

Nuoširdus ačiū už maldas, aukas šv. Mišioms ir gėles velioniui, bei 
aukojusiems Liet. Dukterų draugijai ir Lietuvių Fondui. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 
Kun. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, už šv. Mišias, laidotuvių 

apeigas ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame už suorganizuotą atsisveikinimą Lietuvos 

Karo mokyklos XV-tos laidos karininkams. 
Ačiū V. Lesniauskui už paskutini atsisveikinimo žodį su velioniu. 
Dėkojame Br. Kvikliui už pasakytą žodį Uteniškių bendramokslių 

draugų vardu, K. Juškaičiui — JAV LB Marąuette Parko apylinkės 
vardu, A. Bagdonui — Lietuvių Fondo vardu, p. Dunduliui, buvusiam 
direktoriui Pedagoginio Lituanistikos Inst. už pasakytą trumpą žodį 
kapinėse prie karsto. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams: V. Lesniauskui, V. Diminskiui, p. 
Rimui, V. Garbeniui, K. Juškaičiui ir K. Leknickui. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą ir malonų 
patarnavimą. 

Giliame liūdesyje: Žmona E l e n a , d u k t e r y s , 
žentas ir anūka i . 

Liet. Kariuomenes Kūrėjui - Savanoriui 

A. f A. Kpt. VINCUI VALTERIUI 
mirus jo žmoną ELENĄ, dukrą REDĄ ARDEENTĘ, žentą 
JUOZĄ, anūkės: REDĄ, INDRĘ i r RASĄ su vyru JUO
ZU MMūfordžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MARIJA NOREFKIENĖ ir 
JANE EMPAKERIES* su 
ŠEIMOMIS, 

Kapines gamta papuose baltu kilimu...»niegu. 
Saulės spindulėliai apivietė. papuoitą gintarėliu ir Lietuvos temt, 
Tavo karstą, krentantį į šaltą žemę. 
Kaip žalias pumpuras stebies į saule... 
Norėjai į glėbi paimti visą pasaulį.. 
Bet prasiskleidusius žiedus 
Aukttiausicjo valiu nusinetė į amžinybe... 

P A D Ė K A 
A. t A. 

AERONAUTIKOS INŽINIERIUS 

LAISVŪNAS SKEIVELAS 
Mirė 1981 m. gruodžio 19 d. Thailande — Bengkak, sulaukęs vos 36 

metus. Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje gruodžio 
28 d. 

Jo staiga ir netikėtai netekę, reiškiame gilią padėką p.p. Bematavi-
čiams, p.p. Brazdžiūnams, p. A. Gasnerienei, p p. Garbonkams, p.p. 
Lapinskams, p.p. Merkiams, p.p. Misiuiiams, p.p. Mykolaičiams, p.p. 
Olszinski, p. R. Paupenenei, p. J. Radavičiui, p.p. Valentams, kurie mus 
taip draugiškai guodė ir lankė belaukiant a.a. Brangaus Sūnelio iš toli
mų rytų, paskutinę kelionę keliaujant... 

Dėkojame gerb. klebonui A. Zakarauskui, gerb. kan. V. Zaka
rauskui, mon8ignor John L. Cardiff už maldas koplyčioje. 

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius su velioniu p. P. Naručiui, p. E. 
Kielienei, p. V. Garbonkui, p. E. Vasiliauskui. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už atlaikymą gedulingų šv. Mišių, 
prasmingą pamoksią ir palydėjimą į kapines. 

Sirdingiausfa padėka karstanešiams, mokslo ir jaunystės drau
gams, kurie atidavė paskutinę paslaugą jam, kuriuos jis taip gerbė ir 
mylėjo. 

Ypatingai dėkojame visiems, visiems už gausiai užprašytas šv. 
Mišias, už gražias gėles, pareiškusius užuojautas: žodžiu, raštu, tele
fonu, taip gausiai lankiusius velionį koplyčioje, dalyvavusius Jo pasku
tinėje kelionėje,'pa!ydint į amžiną poilsio vietą, apleidžiant šią džiaugs
mo ir ašarų laikiną gyvųjų buveinę. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui p Petkui už rūpestingą patarna
vimą skausmo dienose. 

Mieli draugai ir pažįstami, Jūsų visų parodytas a.a. vyro, tėvo, 
sūnaus, žento, žvogerio pagerbimas mums liks amžinai neužmirštamas, 
o Jums tik paprastas, iš širdžių pareikštas AČIŪ! 

Skausme pasilikę: 
Žmona Shirley, dukrelė Erika, 

, Tėvai Lionė i r Antanas Skeivelai, 
Uošviai Dorothy ir Joseph Morrison, 
Žmonos trys seserys: Yvonne, Vivian 
su šeimomis i r Jane : . 

Daug giminių Lietuvoje ir Anglijoje. 

Brangiam vyrui ir tėvui 
A. f A- JONUI MOMKUI mirus, 

mielą Adą ir sūnus Darių, ir Alvyde su šei
momis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

MONIKA IR HENRIKAS KABLIAUSKAI 
TERESĖ IR ANTANAS KUČIAI 
ČESĖ IR EVALDAS VELECKIAI 
POVILAIČIŲ ŠEIMA 

A. f A. 
DR. STASEI TUMOSIENEI 

iškeliavus amžinybėn, liūdesio prislėgtam vyrui, mielam 
ANTANUI ir dukrai LĖLEI su ŠEIMA reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

PRANĖ IR JULIUS PAKALKA 
Beverly Shores, Indiana 

A. f A. 
J O N U I K A N A Š A U S K U I , 

Lietuvos Kaduomenės Savanoriui - Kūrėjui mirus, jo duk
roms INAI WERNER, VIDAI JESEVICIENEI, seserims 
MALVINAI JONIKIENEI ir SOFLTAI STATKIENEI 
su šeimomi? nuoširdžią užuojautą reiškiu. 

Savanoris - Kūrėjas A. URBONAS 

Taurei lietuvei 

A. f A. ELENAI GIMBUTIENEI 
m i r u s , 

gilaus skausmo prislėgtą dukrą ALDONĄ CEMKIENE, 
sūnaus JURGIO ŠEIMA ir kitus GIMINES nuoširdžiai 
užjaučiu. 

Liūdinti ONA BAKAITIENĖ 

Vienai iš aktyviųjų Lietuvos Dukterų dr-jos Los 
Angeles skyriaus Kalifornijoje įsteigėjai, ilgą laiką to 
skyriaus vadovei, šiandien liūdinčiai, mylimai motinai 

A. f A. ELENAI GIMBUTIENEI, 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškia velionės dukrai ALDONAI 
ČINIKIENEI, o draugija liūdi netekus ilgalaikės savo 
narės. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBA 

• 

Mylimai Motinai okupuotoje Lietuvo
je mirus, liūdinčią draugijos narę 

MARIJĄ NOREIKEENC 
ir kitus šeimos narius nuoširdžiai užjaučia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Mielam 

A. f A. JONUI KANAVOLUI 
m i r u s , 

dukterims ONAI ir LEONIDAI su ŠEIMOMIS bei 
visiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

VYTAUTAS IR JOVITA JURKEVIČIAI 
BRONIUS IR OTOLIJA KONAUKA1 
MICHAEL IR BIRUTĖ KRAINAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Dirtktoria Aaaciaciiaa Martai 

iUR&IS F, RUDMII 
3Slt SO. LITUANICA AVENUE T«L YArdb 7111 

STEPONAS C. li.CK (UCUW!C£) Ir SOMOS 
2424 W 69th STItEET T«i T p i i i l k 7 - U U 
11028 Southwest Htghway, Pilot HUU. ūlinota T * f 7 4 - M » 

PETRAS B! Eli ŪKAS 
434S SO. CALIFORNIA AVENUE T*i LAfayvtta MS72 

POVILAS J. RIDIKAS 
«54 SO. HALSTED STREET Tel YArts 7-l»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
144« SO. 9M> AVE.. CICERO. uJL T * OLymp* 1-ltt* 

5 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 25 d. 

X Chkagos "Sun-Times" dien
raščio priede, skirtame priemies
čių skaitytojams, sausio 22 lai
doje išspausdintas platus strai
psnis apie Valdą Adamkų, ne
seniai paskirtą Aplinkos apsau
gos agentūros (EPA) regijoni-
niu viršininku. Minima, kad jis 
gimęs Lietuvoje, Antrojo pasau
linio karo metu buvo rezistenci
jos dalyvis kovose su naciais. 
Taip pat rašoma, kad 1948 m. 
laimėjo auksinį medalį Europos 
Olimpiadoje; šiuo metu yra 
"Margučio" tarybos bei ŠAL
FAS Sąjungos pirmininku. 
Straipsnio autorė M. Gillespie 

X Kun. Vincas Parulis, MIC, 
Marianapolio vienuolyno vyres
nysis, Thompson, Conn., sausio 
24 d. atvyko į Chicagą dalyvauti 
Šv. Kazimiero Marijonų provin
cijos tarybos metiniame posė
dyje, kuriame priims pereitų me
tų finansines ir darbų apyskai
tas ir peržiūrės svarbiausius pla- i pažymi, kad kvalifikacijos EPA 
nus šių metų darbams. Kun. V. 
Parulis, statant spaudos centrą 
"Draugo" dienraščio ir knygų 
leidimui, labai daug rūpinosi 
statybos vedimu ir priežiūra. 

X šv. Kryžiaus ligoninė pra
ves šešių savaičių kursą teikti li
goniams pirmąją pagalbą. Kur
sai prasidės vasario 9 d. ir bus 
antradieniais nuo 1:30 iki 4:30 
vai. po pietų septintam aukšte. 
Registruotis iš anksto telefonu 
434-6700, prašant mokymo de
partamentą. 

X feabell Gedjjvifl, (Mrs.) 
Chicago, Dl., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą su 70 doL suma. 
I. Gedwill skelbiame garbės pre-
numeratore, o už auką labai dė
kojame. 

x D. Zakaras, Phoenix, Ariz., 
atsiuntė prenumeratos pratęsi
mui reikiamą sumą, pridėjo 17 
dol. auką ir pasidžiaugė, kad ka
lėdinės kortelės buvo žymiai 
geresnės už ankstyvesnes. Pa
linkėjo sėkmės ir kitom šven
tėm dar geresnių atvirukų. Ačiū 
už auką ir pastabas. 

X J. Kardokas, Baltimore, 
Md., užsisakydamas naujausių 
leidinių, pridėjo ir 7.65 dol. auką 
lietuviškos knygos palaikymui. 
Labai ačiū. 

X Antanas Kiškis, Toronto, 
Ont., Kanada, atsiuntė 14 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Juozas Duoba, Nonvood, 
Mass., pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė 7 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir nusi
skundė blogu pašto patarnavi
mu. Ačiū už auką. 

X S. Miknaitis, Clerendon 
Hills, DL, atsiuntė čekį už tris 
'"Draugo" prenumeratas ir dar 
pridėjo auką. Labai ačiū. 

X Juozas Sa jonas, Worcester, 
Mass., prie prenumeratos pri
dėjo ir 12 doL auką ir visam 
"Draugo" štabui palinkėjo geros 
sėkmės. Ačiū už viską. 

darbui yra puikios; cituojami jo 
bendradarbių palankūs atsiliepi
mai. 

X Birutė Makaras, Oeveland, 
Ohio, Elena Baltrušaitienė, Li-
vonia, Mdch., Antanina Sutkus, 
Oshawa, Kanada, L. D. Gylys, 
Lockport, I1L, Aloyzas Rudzitas, 
New York, K Y., Bronė Zapas-
ninkienė, So. Orange, N. J., Leo
nas Lendraitis, So. Boston, 
Mass., visi atsiuntė aukų po 5 
dol. įvairiomis progomis. Ačiū. 

X Kazimieras Račkauską*,, 
Richmond Hills, N. Y., pratęsė 
"Draugo" prenumeratą ir pri
dėjo 7 dol. auką. Savo laišku
tyje rašo: "Sveikinu Jus su 
Naujais Metais ir linkiu Dievo 
palaimos sunkiame spaudos dar
be". Ačiū už paramą. 

x Vincas Beresnevičius, To
ronto, Ont., Kanada, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo ir 
14 dol. auką. Labai ačiū. 

x Inž. Gediminas Kazėnas, 
Darien, 111., atsiuntė 15 dol. auką 
ir pratęsė "Draugo' prenumera-
tą. Labai dėkojame. 

X Veronioa' Gailius, CScero, 
BĮ., savo dienraščio paramai at
siuntė 20 doL auką ir t a pačia 
proga pratęsė jo prenumeratą. 
Labai ačiū. 

x Bruno Vilimas, Toronto, 
Ont., Kanada, atsiuntė 15 dol. 
auką. Kazys BaAtramonaitis, 
Toronto, Ont., Kanada, atsiuntė 
14 doL Labai ačiū. 

X Justina Leonavičienė, Chi
cago, UI., užsisakė kalendorių, 
kurį paruošė kun. A Kezys, ir 
kartu parėmė dienraštį 18 doL 
sumoje. Ačiū tež auką. 

x Jonas Bejeris, Chicago, 
UI., dažnai mus paremia savo 
auka Šiomis dienomis jis at
siuntė 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Ačiū už 
spaudos vertinimą. 

We-

x Šeštos savaitės blaivininkų 
grupei bus nuo sausio 28 iki ko
vo 4 d. kiekvieną ketvirtadienį 
6:30 iki 8 vai. vakaro. č ia bus 
mokomi alkoholikai ir linkę į al
koholinius gėrimus, kaip gydy
tis ir saugotis šios ligos. (Re
gistruotis reikia iš anksto. 

x Col. Romas Biliūnas, APO 
New York, E. ir R. Kaspučiai, 
Farmington Hills, Micfa., G. Biel
skienė, Lightnouse Point, Fla., 
John Žukauskas, La Porte, Ind., 
Petras Milašius, Cleveland, Ohio, 
Tėvai Pranciškonai, Rochester, 
N. Y., Vladas Rutkus, Chicago, 
DL, visi atsiuntė po 10 doL aukų 
dienraščio paramai Nuoširdus 
ačiū. 

x Dona Dapkus, Chicago, 111., 
pratęsdama "Draugo" prenume
ratą, pridėjo ir (20 doL dienraš
čio stiprinimui. L Dapkų skel
biame garbės prenumeratore, o 
už auką tariame ačiū. 

X Irene Lange, Ph. D., Ful-
lerton, CaL, atsiuntė 20 dol. au
ką ir pratęsė 'IDraugo" prenu
meratą. Dr. X Lange skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
paramą dienraščiui tariame nuo
širdų ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 

'. -.- - • X O. Jankevičiūtė, New York, 
N. Y., dažnai mus paremia au
komis. Pratęsdama "Draugo" 
prenumeratą, ji atsiuntė 47 dol. 
auką. O. Jankevičiūtę skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
gražią auką dėkojame. 

x Dr. Leonas ir Marija Bajo
rūnai, Southfieid, Mieto.., atosto
gauja Pompano Beach, Fla., ir 
iš ten atsiuntė prenumeratos 
mokestį, už kalėdines korteles ir 
kalendorių su 50 doL auka 
"Draugo" paramai. L. ir M-
Bajorūnus skelbiame garbės pre
numeratoriais. Už auką ir lie
tuviško žodžio palaikymą dėko
jame. ' 

X K. Morkūnas, Phoenix, 
Ariz. atsiuntė 35 dol. auką dien
raščio stiprinimui. K. Morkū
ną skelbiame garbės prenume
ratorium, o už savo spaudos rė
mimą dėkojame. 

x Jonas Mališauskas, Keno-
sha, Wisc., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą, pridėjo už kaiėdi 
nes korteles ir 

Du gydytojai tariasi mediciniškais reikalais Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
pertraukoje. Iš kaires: dr. Kazys G. Ambrozaitis ir dr. Mindaugas Vy
gantas. Nuotr. P. Maletos 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
JIE SUSIRINKO 

X Ann Jakučiūnas, Milwau 
kee, Wisc., pratęsdama "Drau 
go 

X lietuvių Operos statomos 
bėrio "Der Freischuetz — Taiklusis 
Šaulys", operos spektakliai įvyksta šių 
metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo 

, 7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. 
prenumeratą, atsiuntė ir 35 > v a k M a r i j o s mokyklos salėje. Pirmą 

dol. auką jo paramai su priera- Į ^ įr trečiąjį spektaklį diriguoja Ahry-
su: "Linkiu iš širdies Jums sėk
mės, Dievo malonių šitame sun
kiame darbe". Nuoširdus ačiū 
už auką ir gražius linkėjimus. 

X, Dr. Sflvia Bamett, Colum-
bus, Georgia, atsiuntė 15 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

x Kazys Sakys, Glendale, 
CaL. siųsdamas užmokestį už 
"Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 17 dol. auką spaudos stiprini
mui. Labai ačiū. 

X Jonas Damauskas, Chica
go, Dl., Jonas Vaitkus, Hyatts-
ville, Md., Jonas Žostautas, 
North Redington Beach, Fla., 
Viktoras Hauckis, N. Palm 
Beach, Fla., Juozas Grabys, Wa-
terville, N. Y., atsiuntė po 10 
dol. aukų įvairiomis progomis. 
Labai ačiū. 

x Lietuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 doL Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 10-1 v. Jau
nimo Centre. (ak.) 

das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū
nas Kaminskas. Režisuoja Nkboias 
Di VTrgilio. Scenos produkcija — Ka
zio Oželio. Dainuoja: solistai — Da
na Stankaitytė, Audronė Simonaityte-
Gaižiunienė, Stefai Wicik, Jonas 
Vaznetts, Algirdas Brazis, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrfanas, Bronius 
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope
roje šiemet svarbią partiją atlieka 
akt. Jonas Kelečius. Baleto choreo
grafė — Violeta Karosaite. 

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

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

Paštu bilietus galima užsisakyti pa
sinaudojant ir Sia atkarpa: 

Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos su
sirinkimas įvyko sausio 15 d. 
parapijos salėje. Pirinininkavo 
Juozas Bacevičius, sekretoriavo 
Angelė Katelienė. Pirmininkas 
pasveikino susirinkimą, palinkė
jo sveikų ir darbščių 1982 metų 
ir perskaitė susirinkimui darbo
tvarkę, kuri priimta be pakeiti
mų. A. Katelienė perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Pri
imtas susirinkime kaip skaity
tas. Pagerbti mirę mūsų orga-i 
nizacijos nariai, o jų giminėms ir 
artimiesiems išreikšta užuojau
ta. K. Povilaitis, revizijos ko
misijos narys, perskaitė komi
sijos aktą iš praeitų metų pi
niginės veiklos. Aktą susirinku-

kalendorių 11! šieji patvirtino. Bronius Gela-
dol. ir 30 dol. dienraščio palai
kymui J. MBisauską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už gražią auką tariame ačiū. 

X Irena SmieHauskienė, Oak 
Lawn, DL, "Grandies" šokių va
dovė, pratęsdama "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė ir 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Muz. Alfonsas Mikulskis, 
Cleveland, Ohio, pratęsė prenu
meratą, pridėjo auką ir palinkė
jo ko geriausios sėkmės 1982 
Nuojuose Metuose. Ačiū už 
viską. 

X Sol A. Gaižiunienė, Rock-
ford, UI., pratęsė "(Draugo" pre
numeratą ir pridėjo auką. La
bai ačiū. 

Katryna Gtakrtienė, Juno 

žius, iždinikas, padarė papildo
mą pranešimą. Tarpe abiejų 
pranešimų skirtumų nebuvo. 
Pirmininkui J. Bacevičiui atsisa
kius 1982 metams pirmininkauti, 
po sėkmingo- vadovavimo buvo 
atsiradę sunkumų sudaryti val
dybą, nes susirinkimas buvo iš
rinkęs balsavimu kandidatus į 
valdybą, o pareigomis valdyba 
pasiskirsto. , Jvyko nesusipra
timų, pareigas besiskirstant ir 
susirinkimui t a s buvo pranešta. 
Po trumpų diskusijų nesusipra
timus pavyko išlyginti ir pirmi
ninkaujančio J. Bacevičiaus pa
stangomis turime šią valdybos 
sudėtį: Zigmas Mikužis — pir
mininkas, Jonas Stankus ir Juo
zas Skeivys — vicepirmininkai, 
Diana Maskaliūnaitė - sekretorė, 
Vladas Brazionis — iždininkas 

ir Jonas Matukas — maršalkos, 
J. Bagdžius ir Jūra tė Jasiūnie-
nė — parengimų komisija. Pa
rapijos klebonas kun, Antanas 
Zakarauskas padėkojo praeitų 
metų valdybai už naudingą veik
lą apylinkės gerovei ir įlinkėjo 
naujai valdybai ryžto, solidariai 
dirbti namų savininkų ir apylin
kės gerovei. 

Pirm. J. Bacevičius grąžino 
Alekso Siliūno žudikui išaiškinti 
sudėtus pinigus jų savininkams. 
Galvojama, kad t a m reikalui 
būtų įsteigtas pastovus fondas. 
Mūsų organizacijos reikalais 
kalbėjo Z. Mikužis, J . Stonkus, 
Ch. Kai, Simokaitienė, Petras 
Galinauskas, O. Ankienė, D. 
Maskobūnaitė, J. Skeivys ir k t 
Pabaigoje pirm. Z. Mikužis kal
bėjo į susirinkusius, dėkojo 
jiems už pasitikėjimą, pažadėjo 
savo jėgas organizacijos gero
vei. Pagelbsfcint buvusiai valdy
bai pažadėjo siekti vienybės vei
kloje. Buvęs pirm. J. Bacevi
čius linkėjo naujai vaidybai su
siklausymo, siekiant organiza
cijos tikslų bei Ddevo palaimos. 

Stasys Patlaba 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Petras Kisiebns, ką t ik bai

gęs medicinos studijas North-
western universitete Chicagoje, 
ligoninių praktikai atlikti atvy
ko į Los Angeles dr apsigyve
no Santa Monicoje. Pasiekia
mas telefonu 386-8355. Petras 
Kisielius, veiklus ateitininkas ir 
Jaunimo sąjungos darbuotojas, 
poutinių studijų savaitgalyje 
sausio 30 d., šeštadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje padarys 
įvadinį studijų pranešimą, kal
bėdamas tema "Lietuvos laisvi
nimo problemos". (Dviejų dienų 
studijų programoje paskaitose ir 
simpoziumuose bus ieškoma at
sakymų į iškeltas problemas. Į 
studijas iš Philadelphijos at
vyksta buv. LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. Algiman
t a s Gečys. Jis skaitys paskai
tą ir dalyvaus simpoziumuose. 
Viena studijų sesija vyks anglų 
kalba, dalyvaujant Rand korpo
racijos, latvių, estų ir lenkų ats
tovams. 

— Jungtinis Amerikos pabal-
tiečių tautinis komitetas siūlo 
vasaros darbus studentams. Bus 
samdomas latvis, estas ir lietu
vis, kuriems mokama po 1,500 
dol. JAV piliečiai, sulaukę 18 
m. amžiaus, laisvai mokantys 
lietuviškai ir angliškai, kviečia
mi iki kovo 16 d. kreiptis: Joit 
Baltic American National Com-
mittee, Box 432, Rockville, Ma-
ryland, 20850; telefonas (301) 
340-1954. 

AUSTRALIJOJE 
— Mirė Se Australijos lietu

viai: a. a. Juzė Lapinskienė, Vin
cas Adomavičius, Antanas Ra
manauskas, Vytas Krausas, Mi
kalina Kazlauskienė, Aleksand
ras Bukauskas, Klara Smilgevi
čienė, Vincas Rusa. 

— A. a. Bronius Urbšys prieš 
mirdamas testamentu savo tur
tą užrašė Melbourno lietuvių 
parapijai ir Lietuvių klubui. 
Abidvi institucijos gavo po dau
giau kaip 4000 dolerių. 

— A. a. agron. Jonas Racke-
vičius-Rackus mirė Adelaidėje 
pereitų metų lapkričio 23 d. Bu
vo rašytojas, poetas, nepriklau
somoje Lietuvoje "Jaunojo ūki

ninko" redaktorius. Palaidotas 
Adelaidėje, Australijoje. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Premijos už 1981 m. lite-

ratūrinius kūrinius meno savivei
klai buvo paskirtos S. Gedai už 
pjesių rinktinę "Dainuojantis ir 
šokantis mergaitės vieversėlis", 
J. Vaičiūnaitei už "Pavasario 
fleitą" ir J . Josadei už "Užupio 
dramą". 

— Mirė Juozas Petraitis, pro
fesorius, žemės ūkio akademi
jos zootechnikos katedros vedė
jas, gyvulininkystės specialis
tas. Buvo jgimęs 1898. I. 27 d. 
Radviliškio apylinkėse. 1926 m. 
baigė (žemės ūkio akademiją, 
1931 m. biologijos mokslus Vy-
tauti Didž. universitete Kaune. 
1926-1929 m. Šiaulių aps. agro
nomas, 1929-1939 m. Žemaičių 
žirgyno Plungėje — Gruzdžiuo
se vedėjas. 1940-1941 m. ž. Ū. 
A. docentas. Yra parašęs 25 
knygas bei brošiūras, paskelbęs 
daugiau kaip 500 straipsnių savo 
profesijos klausimais. 

— Edmundui Juškhn, Sovie
tų sąjungos tarnautojui Wa-
shingtone, suteiktas " nusipel
niusio kultūros veikėjo garbės 
vardas". Įsakyme pažymima, 
tai padaryta "už ilgametį vai
singą darbą partiniuose ir tary
biniuose organuose bei aktyvų 
dalyvavimą visuomeniniame gy
venime". 

Beach, Fla., kartu su prenume-, ir korespondentas, Petras Mar
tinaitis — finansų sekr., Stasys 
Patlaba ir Alfonsas šidagis — 
kasos globėjas, Alfonsas Gudaus
kas, Juozas Bagdžius ir Ona An
kienė ligonių lankytojai, patikė
tiniai. Charles P. Kai — teisių 
patarėjas, Jurgis Janušaitis — 
korespondentas, Bruno Erčius 

Prašau prisiųsti bil. po 

dol spekt. 

bil. po do! 

spekt 

Vardas Ir Pavarde 

Te!eti_as 
Čekius prašome iSraSyti: Lit 

Opera Co„ Inc. ir siųsti tiesiog M 
šiuo užsakymu Vazneliu prekybos ad
resu. Kviečiame visas ir ii visur at
vykti { operos spektaklius. 

raitos mokesčiu, atsiuntė ir 17 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X Dr. George ir Sofija Ga-1 
kurte, Oak Brook, UI., pratęs
dami "Draugo" prenumeratą, 
pridėjo ir 1& doL dienraščio pa
ramai. Labai ačiū. 

x B. Gajauskas, Santa Moni-
ca, CaL, prie "'Draugo" prenu
meratos pridėjo ir 12 doL auką. 
Labai ačiū. 

x Klaipėdos Jūrų gaurių kuo
pa, Cicero, M., per savo valdy
bos narį Apolinarą Skopą atsiun
tė 25 doL auką ir palinkėjo sėk
mes spaudos darbe. Ačiū už pa
ramą ir lietuviško žodžio verti
nimą. 

X 'Phiiadalphijos Ateitininku 
sendraugių skyrius siunčia 20 
dol. čekį "Draugui" paremti ir 
dėkoja už žinių ir koresponden
cijų spausdinimą ateitininkų 
reikalais. Linkime gražios sėk
mės ir reiškiame pagarbą". Pa
sirašė K Juzaitienė. iždininkė. 
Labai ačiū. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Sausio 25 d. 
1802 m. Napoleonas tapo italų 

respublikos prezidentu. 
1831 m. lenkai paskelbė ne

priklausomybę. 
1949 m. vyko pirmieji rinki

mai naujojoje Izraelio valsty
bėje. 

1972 m. JAV pranešė Hano
jui, kad atšanuks savo kariuo
menę, jei Pietų Vietname bus 
pravesti laisvi rinkimai. 

1981 m. 52 iraniečių pagrobti 
amerikiečiai parvyko j JAV. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

asiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii»*3iii2iiiuiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

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

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
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I DR. ANTANAS KUČAS | 

1 ARKIV. JURGIS MATULAITIS i 
| MATULEVIČIUS | 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
| {vadą parašė KARDINOLAS ANTONI0 SAMORfi = 

| Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie = 
= Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- = 
= lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- E 
| čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos s 
1 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti S 
\ šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. i 
\ Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. \ 
\ Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: 2 

| DRAUGAS, W W. 6Srd St„ Chicago, 1L 606Ž9 1 
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| J U O Z A S B R A Z A I T I S | 

RAŠTAI 1 
Tumas — Vaižgantas. 
Donelaitis. Daukantas. 
Baranauskas. 

Standard Federal taupymo bendrovės prezidentas Justinas Mackiewich 
(dešinėje) su pagerbtais bendradarbiais. 15 kairės: C. Wimberly, Davė Mack 
ir John Lewe. kurie laiko pažymėjimus 

R A S T A I I I 
Nuo Maironio Bd Brazdžionio 

(septyniolika rašytojų) 

Redagavo ALINA SKRUPSKELJENE ir 
ČESLOVAS GRINCEVKffUS 

Išleido Į Laisve Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap-
9 lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. 
5 S 
5 Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 T 
2 pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy

ventojai dar prideda 90 et. valstijos mokesčio. I 

3 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 We§t SSrd St.. 

Chicaeo, IL 60629 
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