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Apie lietuvių padėlį 
Baltarusijos 
respublikoje 

BALTARUSIJOS TSR LIETUVIŲ 
KOVA DĖL SAVO TEISIŲ 

(Tęsinys) 
Gervėčių par. gyventojai ir 

parapijos komitetas daug 
kartų kreipėsi į religijos reika
lų įgaliotinį Gardino srt. drg. 
Lyskovą A. L. su prašymu 
iisprssti i i -klausimą. Kadan
gi drg. Lysksva* ir kalbėti 
nenorėjo ta tema, kreiptasi į 
Jus. Pareiškimą pasirašė 2067 
parapijiečiai. Regimai Jūsų 
persiųstas Gervėčių parapijie
čių pareiškimas — prašymas 
suminkštino įgaliotinio Lysko-
vo itrdj. Jis pareikalavo nuro-
dytt kunigą, kuris gali atvykti 
i i Lietuvos TSR ir atiaati 
Gervėčių bažnyčios klebono 
vietą. 

Parapijiečiai nurodė kun. 
Mykolą Petravičių. Po kiek 
laiko drg. Lyskovas už akių 
išplūdo kun. Petravičių, gir
dint Gervėčių parapijos atsto
vams, ir pareikalavo ieškoti 
kito kandidato. Antrąjį kandi
datą — kun. Juozą Lunių 
Lyskovas atmetės pareiškė: 
„Yra kandidatas, gimęs BTSR. 
Jis mokosi į kunigus. Kai jis 
pabaigs mokslą, dirbs Gervė
čių bažnyčioje". Tikintieii 
negalėjo laukti, jie kreipėsi į 
mane, kad aš sutikčiau užimti 
klebono vietą Gervėčiuose, 
kadangi esu gimęs Gervėčių 
parapijoje. 

G a v ę s iš a t i t i n k a m o s 
vyresnybės sutikimą jog galiu 
užimti klebono vietą Gervė
čiuose, 1979.X.8 kartu su 
parapijos komiteto atstovais 
Savickiu Juozu ir Boleslovu 
Radkevičium atvykau pas 
įgaliotinį. 

Mes buvome labai nuliū
dinti ir sujaudinti įgaliotinio 
Lyskovo elgesiu. Jis mus priė
mė koridoriuje išdidžiai ir pik
tai. Atidaręs duris, jis paklau
sė: „Kas jis toksai?" — 
nekultūringai parodęs į mane. 
Parapijos komiteto atstovai 
atsakė:- „Tai tasai kmrgas. 

kurį mes parinkome į Gervė
čių klebono vietą. Jis yra 
gimęs Gervėčių parapijoje". 
Įgaliotinis pareiškė: „Nėra ir 
nebus su juo jokios kalbos!" 
Skaudu buvo, kai įgaliotinis 
taip įžeidžiančiai suteikė 
mums „audienciją" koridoriu
je. 

Tarybiniai propagandistai 
skelbia, kad Tarybų valdžia 
nesikiša į Bažnyčios reikalus. 
O kaip yra tikrovėje? Įgalio
tinis Lyskovas įsakė 1979.X.8 
16 vai. Gervėčių parapijos 
atstovams ir kunigui, kurį i s 
pasiryžo pratempti į klebono 
vietą, atvykti į savo kabinetą 
ir suderinti kunigo paskyrimo 
klausimą į Gervėčių klebono 
vietą. Ir kas įvyko9 \ parapi
jos klebono vietą įgaliotinis 
bet kokia kaina pasiryžo 
pratempti visiškai netinkamą 
kandidatą, nemokantį lietu
viškai. Be to, kunigas, 
nesuderinęs klausimo su 
dvasine vyresnybe, negali 
vesti derybų su parapijos 
atstovais, o juo labiau su 
įgaliotiniu — ateistu. (...) 
Įgaliotinis Lyskovas parinko 
jauną kunigą ir paskyrė jį į 
Gervėčius... 

Gervėčių parapijoje lietu
viai meldėsi lietuviškai caro 
laikais, kaizerinės, lenkų, 
hitlerinės okupacijos metais, o 
dabar prie Tarybų valdžios (...) 
lietuviai neturi galimybės 
klausyti Dievo žodžio gimtąja 
kalba, nes įgaliotinis Lysko
vas paskyrė klebonu kunigą, 
kuris nė žodžio nemoka lietu
viškai. 

Labai prašau Jus: leiskite 
atvykti iš Lietuvos TSR kuni
gui, kuris užimtų Gervėčių 
parapijos klebono padėjėjo 
(vikaro) vietą. 

Adutiškis, 1979.XI.10 
Kun. B. Laurinavičius 

(pabaiga) 

Buvęs Vakarų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt ir buvęs valstybės sekretorius Henry 
Kissinger susitiko Briusely, kur Georgetown 
universiteto tarptautinių studijų centras 

suorganizavo seminarą apie NATO ateitį ir 
pasaulio saugumo klausimus. Seminare palie
čiami ir NATO valstybių nesutarimai bei jų 
priežastys. 

Tariasi islamo 
valstybių vadai 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

Mirė libanietis, 
Izraelio draugas 

Tel Avivas. — Šeštadienį 
mirė Libano karininkas Saad 
Haddad, 47 m. Jis Libane buvo 
laikomas išdaviku, nes nuėjo 
t a r n a u t i Izraeliui, gynė 
Izraelio teritoriją nuo pales
tiniečių puolimų, padėjo 
Izraeliui tvarkyti kare okupuo
tas Libano žemes. Jis mirė nuo 
leukemijos. 

Majoras Haddad tvirtino, 
kad jo vadovaujama Laisvojo 
Libano milicija išsaugojo pieti
nį Libaną nuo Sirijos okupa
cijos, apsaugojo daug libanie
čių nuo civi l in io karo 
nuostolių. 

Izraelio "vyriausybė apgai
lestavo Haddado mirti, premje
ras pasakė, kad majoras buvo 
didelis Libano patriotas, geras 
Izraelio draugas. 

Paminėjo Kingo 
gimtadieni 

A t l a n t a . — Amerikoje 
praėjusį savaitgalį buvo 
paminėtas civilinių teisių 
kovotojo, Nobelio Taikos 
premijos laureato Martin Luter 
Kingo gimtadienis. J is būtų 
buvęs 56 m. amžiaus. 

Šeštadienį Atlantos baptis
tų bažnyčioje ekumeninėse 
pamaldose dalyvavo Chica-
gos arkivyskupas kardinolas 
Joseph Bernardin. Jis pavadi
no Kingą tautiniu herojumi ir 
krikščionybės pranašu, kuris 
troško teisingumo ir taikos. 
Kardinolas ta proga pasmerkė 
pasaulio ginklų lenktynes, 
nurodydamas, kad Amerika 
tuo pačiu metu didina sumas 
ginklams, o mažina jas sociali
niams reikalams. 

Sovietai didina 
parama Angolai 

Maskva. — Sovietų Tass 
agentūra paskelbė, kad Sovie
tų Sąjunga, pasitarusi su 
Angolos ir Kubos vyriausy
bėmis, nutarė sustiprinti 
Angolos gynybą, teritori
nį neliečiamumą ir nepri
klausomybę. Angolai parama 
p a d i d i n a m a ryš ium su 
Pietų Afrikos respublikos 
puldinėjimais. Jie vykdomi 
gavus Amerikos paramą ir 
pritarimą, rašo Tass. Sovietų 
spauda plačiai rašo apie 
Angolos armijos pergales prieš 
„banditus" — Unitą grupę, 
kuri siekia visiškos Angolos 
nepriklausomybes. 

C a s a b l a n c a . — Maroke 
prasidėjo islamo valstybių 
vadų konferencija. Prieš tai 
posėdžiavo užsienio reikalų 
ministeriai, bandė suplanuoti 
darbotvarkę. Pasaulyje yra 42 
islamo konferencijos narės, 
tačiau daug valstybių dėl įvai
rių kivirčų atsisakė suvažia
vime dalyvauti. 

O r a g a n i z a c i j o s c e n t r o 
sekretorius. Tun i so diplo
matas Habib Chatti kalbėjo 
at idaromoje kalboje apie 
nesutarimus islamo ša'i 'i 
tarpe. Padėtis nuo paskuti,. 
konferencijos, kuri įvyko prieš 
trejus metus Mekoje, dar 
pablogčjo. Krizės skaldo 
musulmonus, kenkia jų pažan
gai, silpnina jų galią ir juodi
na jų vardą, pasakė sekre
torius, nurodęs, kad toks 
susiskaldymas net neleidžia 
gintis nuo įvairių priešų. 

Islamo valstybių suvažia
vimas apgailestavo sovietų 
okupaciją musulmonų Afganis
tane, kritikavo pakartotinas 
Amerikos provokacijas prieš 
Siriją. Pas idž i aug ta , kad 
pastaruoju metu Amerikos 
Sirijos santykiai šiek tiek 
sušvelnėjo ir duoda vilčių, ke ' 
Amerika peržiūrės savo Vidu
riniųjų Rytų politiką. 

Islamo valstybėms labai 
skaudus Irano-Irako konflik
tas, kuriame liejamas abiejų 
šalių islamo išpažinėjų krau
jas. Apie reikalą užbaigti šį 
karą kalbėjo Saudi Arabijos 
užsienio reikalų ministeris 
princas Saud ai Paisai, prašy
damas sugesti jų iš visų 
konferencijos dalyvių, kaip 
užbaigti Persų įlankos karą. 

Konferencijoje nedalyvavo 
Afganistanas, nes konferen
cija nepripažįsta dabartinės, 
sovietų pastatytos, ateistinės 
vyr iausybės . Neda lyvavo 
Egiptas, nes jis pasirašė 
taikos sutartį su Izraeliu. 
Iranas neatsiuntė savo atsto
vo, nes konferencijoje daly
vauja Irakas. Libijos delegaci
ja paskelbė, kad jų valstybės 
vadas pulk. Khaddafis nedaly
vaus, jei konferencijoje bus 
kalbama apie Egipto įsileidi
mą į šią organizaciją. O tokių 
pasiūlymų jau buvo. PLO 
svarbiausia grupė Al Fatah 

r a š t u p r anešė , k ad ji 
n e s i p r i e š i n t ų E g i p t o 
sugrąžinimui į arabų pasaulio 
tarybas. PLO yra pilnateisis 
islamo konferencijos anrys. 
Pirmininkas Arafatas prita
riąs Egipto sugrąžinimui į 
islamo konferencijos narių 
tarpą. 

Tarp valstybės galvų nebu
vo Sirijos prezidento Assado ir 
Jordane kaiiji^us, kuris vos 
išėjo iš ligoni »<*. i-\r *ydė 
skilvio žaize - te. Be o , 
karalius Husseinaj? užsiėmęs 
ver tybės reik ;ais, naujo 
Jordano parlamento sesija. 

Pakeisti varovai 
Vilnius. — Sausio 2 Lietu

vos komunistų partijos centro 
komitete įvyko kai kurių 
pakeitimų. Iš centro komiteto 
politbiuro atleistas K. Kairys, 
kuris paleistas į pensiją. Jo 
vieton paskirtas Vilniaus 
miesto komu n k .ų pirmasis 
sekr. V. Mikučiauskas. Atleis
t a s CK -administracinių 
organų skyriaus vedėjas. A. 
Builys, jo vieta užims S. 
Apanavičius. Atleistas kultū
ros skyriaus vedėjas S. J . 
Šimkus, jį pakeis S. Renčys. 
Pakeistas ir kompartijos CK 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jas F. Strumilas, jį pakeis M. 
Sadovskis. 

Padėtis Libane 
Bei ru tas . — Druzų Libane 

politinis vadas Walid Jomb-
latt pasakė Damaske, kad 
derybos su Libano prezidentu 
Gemayeliu tapo nebeįmano
mos, nes Libano kariuomenė 
laužo sutartas karo paliau
bas, remia krikščionių falan-
gistų veiksmus. 

Libano užsienio reikalų mi
nisteris Eli Saiem pažadėjo 
atitraukti Libanu dalinius iš 
Shoufo kalnų ir perkelti ten 
tarptautinės taikos kariuome
nės dalinius. Musulmonai 
kaltina kariuomenę, kad ji 
bando užimti vis naujas 
musulmonų pozicijas Beirute 
ir jo apylinkėse. 

„Amerikos Balso" radijas 
sausio 16 d. davė visam 
pasauliui vedamąjį, kuris 
atspindi JAV vyriausybės 
pažiūras i šv. Kazimiero 
s u k a k t u v i n i u s m e t u s . 
Vedamajame p r imenami 
nuteistieji kunigai, išniekinta 
Šv. Kazimiero bažnyčia 
Vilniuje ir kt. 

— Valstybės departamento 
raportas atidengia, kad sovie
tai yra sulaužę ar, galimas 
-'aiktas, sulaužę visą eilę 
praeities ginklų kontrolės susi
tarimų. 

— Tūkstančiai jaunų kinų 
sukėlė Hong Konge riaušes, 
buvo sužesiti 28 žmonės, poli
cija suėmė 125 triukšma
darius. 

— Hondūras paskelbė, kad 
nutarta nesiimti keršto veiks
mų prieš Nikaragvą, kurios 
pasienio sargyba numušė JAV 
helikopterį ir nušovė Hondūro 
ter i tor i joje nus i l e idus į 
amerikietį Jeffry Schwab. 

— Du JAV karo laivai 
apšaudė musulmonų ginklų 
pozicijas prie Beiruto po to kai 
buvo apšaudytos marinų pozi
cijos Beirute, kurio aerodro
mas dėl puolimų buvo uždary
tas, padegti skysto kuro 
tankai. Jau trečią kartą JAV 
karo laivai apšaudė druzų ir 
šijitų frontą. 

—- Prezidentas Reaganas 
vakar pasakė kalbą apie 
santykius su Sovietų Sąjun
ga. Jis nurodė, kad Amerika 
šiuo metu yra stipri ir atėjo 
laikas nustatyti konstrukty
vius, realybe paremtus, santy
kius su Maskva. 

— Trečiadienį Stokholme 
planuojamas sekretoriaus 
Schultzo ir sovietų Gromyko 
s u s i t i k i m a s . Sekre to r ius 
Shultz pasakė Londone, kad 
JAV vyriausybė nelinkusi 
daryti nuolaidas sovietams, 
tačiau sieks dialogo visais 
tarptautiniais klausimais. 

— Tarptautinio Išvystymo 
organizacija per Pasaulinį 
Banką gavo 9 bil. dol. iš 31 
pasaulio valstybės. Bankas 
prašė net 16 bil. dol. atsiliku
sių šalių paramai. _Vieja_JAV 
davė paramai 2.25 bil. dol. 

— I z r a e l i o š a r v u o t i s 
užvažiavo ant minos okupuo
to Libano kelyje, trys karei
viai sužeisti. 

Helsinkio šalių 
konferencija 

Stokholmas. — Sausio 17 konferencijos apkuopiamu 
Švedijoje prasideda Europos laimėjimu, nes Helsinkio 
Helsinkio valstybių konferen
ci ja C.D.E. P i l n a s jos 
pavadinimas — Conference 
on Confidence and Security 
Bu i ld ing M e a s u r e s a n d 
Disarmament in Europe. Tai 
būsianti svarbi Vakarų-Rytų 
dialogo dalis, dėl kurios vyko 
ginčai Madrido konferencijo
je. Šitokią konferenciją pasiūlė 
Prancūzija, jai pritarė Vakarų 
šalys. Madride Vakarai 
reikalavo, kad šis Stokholmo 
tęsinys nebūtų propagandos 
forumas. Konferencija turės 
svarstyti kaip išvengti netikė
to karo senaisiais ginklais. 
Bus bandoma mažinti pavojų, 
kad viena pusė nepultų kitos 
netikėtai, kad karas nekiltų 
dėl komunikacijų stokos ar iš 
nesusipratimo. Bus svarstomi 
kariuomenių manevrai. Sovie
ta i Madride sutiko, dar 
vadovaujant prezidentui 
Brežnevui, kad sovietai praneš 
apie karinius manevrus, apie 
k a r i u o m e n ė s p e r k ė l i m u s 
vykstančius nuo vakarinių 
sienų iki Uralo kalnų. Vakarų 
Europos Šalys pranešinės apie 
savo kariuomenių kilnojimus 
ne tik Europos žemyne, bet ir 
prie Europos esančiose jūros 
bei oro erdvėse. 

Šis sovietų erdvės praplėti
mas nuo vakarinių sienų iki 
Uralo la ikomas Madrido 

Pritarė raportui 
Washingtonas . — Prezi

dentas Reaganas savo šešta
dienio radijo pareiškime prita
rė Kis8ingerio komisijos 
raportui apie padėtį Centrinė
je Amerikoje. Salvadoras turi 
gauti didesnę Amerikos para
mą socialinėms ipformoi: s Ir 
krašto gynybai nuo komunis
tinių jėgų. Prezidentas prita
ria ir kritikams, kurie reikaJ * r-
ja , kad Salvadore būtų 
gerbiamos žmogaus teisės. 
Mes negalime leisti nė vienai iš 
tų grupių (komunistams ir mir
ties komandoms) sunaikinti 
Salvadoro demokratines jėgas, 
Dasakė prezidentas. 

konferencijoje sovietams buvo 
palikta teisė pranešinėti tik 
apie manevrus vysktančius 
250 mylių nuo vakarinių 
sienų. 

Šioje konferencijoje bus 
aptariami konkretūs karo 
veiksmų rizikos sumažinimo 
klausimai. Valstybės negalės, 
teoretiškai kalbant, pradėti 
netikėto karo, prisideng
damos karinių pratimų skrais
te. Bus bandoma apsunkinti 
bet kuriai Europos galybei 
netikėtai užpulti kitą. 

Po ilgai užtrukusios Madrido 
konferencijos, kuri turėjo 
patikrinti , kaip baigminį 
Helsinkio aktą pasirašiusios 
valstybės laikosi savo paža
dų, turi įvykti visa eilė susi
rinkimų. Vienas jau įvyko 
Helsinkyje pernai spalio 25. 
Cia buvo pasiruošta dabarti
nei Stokholmo konferencijai. 
Po šios kovo 21 d. Atėnuose 
įvyks šešių savaičių susirinki
mas, kuriame bus svarstoma 
kaip taikiai išspręsti ginčus 
(Meeting on the Peaceful 
Settlement of Disputes). Spalio 
16-26 Venecijoj bus seminaras 
apie Viduržemio jūros šalių 
bendradarbiavimą. Ateinan
čiais metais gegužės 7 Ottawo-
je prasidės ekspertų suvažiavi
mas, kuriame bus kalbama 
apie žmogaus teises. Tais 
pačiais metais, 1985 spalio 15 
Budapešte sutartas Kultūrinis 
F o r u m a s . Vėl 1985 m. 
Helsinkyje įvyks sukakties 
suvažiavimas, kuris peržiū
rės, kas per 10 metų padaryta, 
kad Europos Saugumo ir 
Kooperavimo susitarimas 
būtų įgyvendintas. Pagaliau 
•986 balandžio 16 Berne, 
Šveicarijoje įvyks ekspertų 
posėdis, kuris svarstys Eu
ropos žmonių kontaktų klausi
mą, informacijos, kultūrinių, 
švietimo pasikeitimų reikalus. 

Mirė Niunka 
Vilnius. — Gruodžio 26 d., 

eidamas 77-sius metus, mirė 
senas ok. Lietuvos komunis
tas Vladas Niunka, gimęs 
Baisogaloje. Į partiją jis įstojo 

A ^ j - A^ *. * , 1928 m., veikė pogrindyje, jam 
Addis Ababa. - Afrikos b u v o pavesta kelti revoliuciją 

Vienybės kviečiamą Čado Žemaitijoje. Už tą veiklą Niun-

Cado derybos 

klausimų konferenciją sutruk 
dė Čado užsienio reikalų 
ministerio Idriss Miškine mir
tis. Buvo sus i tar ta , kad 
konferencijoje dalyvaus Čado 
prezidentas Habre ir buvęs 
prezidentas, dabartinis sukili
mo vadas, Goukouni. Šis atvy
ko ir buvo labai iškilmingai 
Etiopijos valdžios priimtas 
Tas supykino prez. Habre, 
kuris pasakė, kad jis yra 
valstybės galva ir jam tinka 
raudoni kilimai ir garbės 
sargybos, o ne buvusiam prezi
dentui. 

— Pasaulinė spauda paskel
bė apie amerikiečio kareivio 
pagrobimą Vakarų Vokietijo
je, tačiau įvykis dar tiriamas, 
nes į tar iama, kad jokio 
pagrobimo nebuvo. Pagrob
tasis 21 m. kareivis „mėgstąs 
kalbėti", turįs plačią fanta
ziją. 

— Evangelistas Jerry Fal-
well, Moralinės Daugumos 
vadas, pareiškė televizijos 
programoje, kad jis nepritaria 
d i p l o m a t i n i ų s a n t y k i ų 
užmezgimui su Vatikanu. 
Popiežius iki šiol dar nepripa
žino Izraelio valstybės, priki
šo kun. Falwell. 

ka ne kartą buvo suimtas. 
Sovietų kariuomenei įžen

gus į Lietuvą, Niunka tapo 
„Tiesos" redaktorium, vado
vavo rinkimams į „liaudies 
seimą". Po to buvo paskirtas 
prokuroru, persekiojo ir 
liaudies priešus. Vėliau V. 
Niunka buvo žurnalo „Komu
n i s t a s " vyr. redaktorius, 
Mokslų Akademijos politru-
kas,vadovavo ateistinei „Žini
jos" draugijai. Ilgus metus 
buvo komunistų CK narys ir 
vietinio politbiuro narys. 
Rusai atsilygino Niunkai 
įvairiais garbės ženklais ir 
medaliais, jų tarpe dviem 
Lenino ordinais. 

Palaidotas Antakalnio kapi
nėse gruodžio 30 d. 

KALENDORIUS 
Sausio 17 d.: Sulpicijus, 

Leonilė* Dovainas, Vilda. 
Sausio 18 d.: Leobardas. 

Priska. Darius, Ragnytė. 
Saulė teka 7:15, leidžiasi 

4:46. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, 
temperatūra dieną 15 1., naktį 
5 1. 
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DRAUGAS, antradienis. 1984 m. sausio mėn. 17 d. 

KELIAS { SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKU rAJĖGUMO UGDYMAS 
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Pats laikas lietuviams 
paklausyti vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus patari
mo ir pradėti, be svaiga
lų apseinant, tikrai 
žmonišku keliu keliauti. 

Mediciniškas raginimas 
Yra nustatyta, kad mažiau

siai 90 milijonų amerikiečių 
neapsieina be svaigalų. Blo
giausia, kad jų kas dešimtas 
susilaukia sunkenybių dėl 
svaiginimosi. Todėl pats lai
kas kiekvienam lietuviui pasa
kyti gana girtavimo. Net 
moterų girtavimas sparčiai 
gausėja. Nemąžta toks elge
sys ir septyniolikmečių tarpe. 
Pastarieji, išsigandę narkoti
kų sukeliamų blogybių, pasi
leido gerti alų ir degtinę. 

Girtavimas toks šio krašto 
prekybai ir pramonei kasmet 
atsieina 18 bilijonų dolerių: su-
mąžta gamyba, sugaištama 
sergant dėl persigėrimo ir pa
gausėja nelaimingi atsitiki
mai darbovietėse. 

Ne vien amerikiečiai girtau
ja. Jau 1976 metais Rusija ir 
Prancūzija paskelbė, kad jų di
džiausia visuomeninė sun
kenybė yra alkoholizmas. 
Mat, tuose kraštuose dėl girta
vimo kepenų sunykimas (ciro
zė) ir dėl svaiginimosi pasitai
ką nelaimingi atsitikimai yra 
gyvi liudininkai alkoholio 
daromos žalos tuose kraštuo
se. 

Kas yra 
alkoholizmas? 

Yra visokių alkoholizmo ap
tarimų. Geras bus toks: nėra 
didelio skirtumo, ką tu geri — 
alų, degtinę, vyną ar šampa
ną; nesvarbu, ar geri rytais ar 
po pietų; nėra skirtumo, ar ge
ri kasdien ar tik savaitgaliais; 
nėra skirtumo, ar tu geri vie
nas ar su draugais; nieko ne
reiškia, ar geri namuose ar ki
tur — jei toks gėrimas suardo 
tavo gyvenimą — tu esi al
koholikas. 

Alkoholikui neįmanoma ger
ti su saiku, kaip dauguma 
žmonių elgiasi. Kartą vieną 
gurkšnį svaigalų nurijęs, 
alkoholikas baigia gėrimą 
pasigėrimu. Ir nė neatsimena, 
kaip tai įvyko. Kiekvieną kar
tą pasigėrimas yra prieš al
koholiko norą. Alkoholizmo li
gai gilėjant, ligonis prisiekia 
daugiau negerti, o visada jo 
pradėtas gėrimas pasibaigia 
pasigėrimu. 

Koks žmogus tampa 
alkoholiku? 

Bet kuris žmogus, kuris turi 
prigimtą netvarką smegeny
se, pirmai pasitaikiusiai oro 

J o n a s P u c e t a (kr.), A l g i s K a r a m s ir dr. O n a V a š k e v i č i ų t e se 
k a k u l t ū r i n ę p r o g r a m ą S o d y b o s p a ž m o n y j e 

N u o t r . M . N a g i o 

gai išgerti, nepajėgia susilai
kyti negėręs iki pasigėrimo. Su 
tokia netvarka smegenyse 
žmogus yra kaip viščiukas 
tarp vanagų: pastarieji jam 
siūlo gerti dėl smagumo-drau-
gystės. sveikatos... o girtuok
lio gyvenimas yra pribaigia
mas vienu stikliuku. Toks 
tariamų draugų elgesys yra 
tikra žmogžudystė. Tą tiesą vi
si turime įsidėti galvosna ir 
niekada nesiūlyti būsimam al
koholikui nė vieno lašo svai-
lų. O esamą girtuoklį vienu 
stikliuku "draugai" tegul ne
nuleidžia kapų duobėn. Tokia 
elgsena turi liautis mūsiškių 
tarpe. Nė vienam žinomam al
koholikui nesiūlykime nė vie
no lašo svaigalo. Dar daugiau 
— visi sudarykime tokias sąly
gas, kad alkoholikas negalėtų 
nė paragauti svaigalų per vi
są savo likusį gyvenimą. Šito
kiam saviškio pasitamavimui 
visi burkimės ir veikime. 

Tokiam visų nealkoholikų 
elgesiui atsirasti reikia visų 
pirma normalios asmenybės 
žmonių, kurie pildytų gyveni
me apsaugos nuo girtavimo 
dėsnius. Reikia visiems vaišių 
šeimininkams taip asmeny
bėmis susitvarkyti, kad visi 
svečiai tik nesiūlytų alkoholi
kui svaigalų, bet jį saugotų 
nuo svaigalų lašo kaip nuo ug
nies. Tik taip elgiantis ne-
alkoholikams, palengvės gy
venimas alkoholiko. 

Alkoholiku — su smegenyse 
trūkumu — gali būti kiek
vienas mūsiškis: vyras, mote
ris, senas, jaunas, gabus ir 
puskvailis, išsimokslinęs ir be
raštis, gabus prekybininkas ar 
Madisono gatvės pavargėlis. 
Juo gali būti gydytojas, dva
siškis, advokatas bei eilinis 
darbininkas. 

Išvada. Alkoholikų tėvų 
vaikų didelė dauguma yra 
alkoholikai: su smegenyse trū
kumu. Taip dabar nustatyta 
paskutiniu laiku, atlikus tin
kamus tyrimus. Vienas visų 
geriausias artimui pasitar-
navimas yra šis: nesiūlyti 
svaigintis nė vienam, ypač ži
nomam alkoholikui. Jei ir tu
rės smegenyse trūkumą žmo
gus, bet neragaus svaigalų — 
toks žmogus netaps alkoholi
ku. Mat, tas smegenyse dabar 
surastas trūkumas verčia pra
dėjusį gerti žmogų gerti iki 
pasigėrimo. Kadangi nežino
me, kuris žmogus savo smege
nyse turi minėtą trūkumą, to
dėl reikia visiems eiti vyskupo 
Valančiaus pėdomis. Daugiau 
tuo reikalu kitą kartą. 

Pasiskaityti. The Ann 
Landers Encylopedia, from A 
to Z. 

riausią globą, visai savo darbo 
nepavesdamas piliulei. Reikia 
išaiškinti šį reikalą jo žmonai. 
Jei ji dar turi bent žarijėlę 
žmoniškumo, ji pajėgs atgai
vinti savyje atsakomybės 
nusiteikimą, kuris padės jai 
atlikti reikiamai savas parei
gas. 

Priešingu atveju, prisieis be 
žmonos taip globoti sergan
tįjį, kad jis kuo labiau pamirš
tų savo nedalią. Tai bus ge
riausia jam jo tokioje ligoje 
pagalba 

Žmonės per daug tiki vais
tais. Iš tikrųjų vispusiška pa
galba žmogui yra labai svar
bi, įskaitant ir vaistų reikiamą 
naudojimą. Parkinsono liga ir 
yra viena iš tų, kurioje tin
kama globa ligonio yra svar-

čiams...) suteikti šitam pen- biausias dalykas, nes veiklių 
sininkui geriausio vaisto jo da- vaistų nuo tos ligos medicina 
b a r t i n i o n e g a l a v i m o dar neturi. Kartais liga pati 
palengvinimui — jo žmonos savaime palengvėja — visai 
sugrįžimo įgyvendinimui. nepriklausomai nuo vaistų. 

Laikytis jis turi savo gydy- Tik tada mėginama vaistams 
tojo ir pildyti jo patarimus, vi- via*, kreditą suteikti. Ypač jis 
sai po Kanadą nesidairant ir turi daug naudingų skysčių 
nenusimenant, kad negauna- vartoti, vaistų taip daug im-
ma tenykščių tablečių. Reikia damas — kitaip jis nuodysis 
visiems, tą pensininką užjau- Jai* — dar blogiau jam bus. 
čiantiems. mesti vien tabletei Tegul jis su kiekviena tab. ge-
pavesdinėti visą darbą: reikia ™a mažiausiai po dvi stiklines 
šitam ligoniui suteikti reikia- naudingų skysčių ( vaisių sun-
mą globą (bent kol žmona kų, sriubų, vaisių — daržovių 
grįš). O jei ji negrįš, reikia su- tegul valgo ar daug vandens 
daryti sąlygas tokias, kad jis geria). Nuraminkit jį, kad jis 
kuo mažiausiai jaustų žmonos tegul nenusimena, tegul ne-
netekimą. Jam besant nuošir- laukia jo amžiuje ligos pablo-
džių ir supratlyvų globėjų ap- gėjimo. Nuoširdus jo draugų 
linkoje, palengvės esama liga. atsinešimas suteiks jam lai-

Tamsta jo draugas — įro- mingas likusias gyventi die-
dyk darbais savo draugišku- nas. Sėkmės, Gerasis Sama-
mą: suorpani/noV iam kuo ge- rieti, Tamstai! 

LENKIJA NAUJAME 
SLENKSTYJE 

GERA 2MONA 
- GERIAUSIAS 

VAISTAS 

Klausimas. Didž. Gerb. 
Daktare J. Adomavičiau, skai
tant "Drauge" jūsų vedamą 
sveikatos skyrių, teko ir man 
sėkmingai pasinaudoti Jūsų 
nuoširdžiais gerais patarimais 
bei aiškinimais, už ką esu 
Jum labai dėkingas. Kadan
gi Jūs savu geraširdiškumu 
daugeliui žmonių ligose ir Da-
padedat, tad atleiskit man, kad. 
drįstu ši kartą prašyti Jus pa
dėti mano draugui sunkiai ser
gančiam nuo 3-jų metų Par
kinsono liga. 

Pirmiau drebėjo tik kairioji 
ranka, o dabar dažnu atveju 
dreba visas šonas ir kalba už
kimusią gerkle. Prirašyti vais
tai nervų ligų specialisto: Sin-
nemit ir Cogentin 3-4 kartus į 
dieną ne tik nieko nepadeda, 
bet kartais blogiau darosi. 

Jis dirbo raštinėje kaip sąs
kaitininkas, amžius — 70 me
tų. Pensininkas. Vedęs, bet 
nelaimingai, kadangi žmona 
paliko jį, ir jis dabar yra vie
nišas. Jis labai pergyvena ši
tą išsiskyrimą. 

Laikraštyje (ne mūsų) su
žinojau, kad sėkmingai yra Keletą kartų esu minėjęs, 8U iškeltais "V" pirštų ženk-
v a r t o j a m a s v a i s t a s kad Vokietijos televizija turi lais, atrodytų, kad laimėjimas 
DEPRENIL, kuris vartoja- labai geras savaitinių įvykių bus L. Walensos pusėje. Pana
mas Kanadoje, bet jo dakta- apžvalgas, gerus nuolatinius Sius vaizdus galima stebėti te
ras pareiškė, kad Amerikoje komentatorius visose Europos levizijoje viešose, sporadinėse, 
jis nevartojamas. sostinėse. Taip pat ir "media" demonstracijose. Tai ir vis-

Nuoširdžiai sveikindamas iš skiria daug dėmesio savo buv. kas. 
anksto Jums, Gerb. Daktare, kaimynų gyvenimui, tad vi-
dėkoju ir laukiu atsakymo. Jus suomet gan lengvai galima su 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

didžiai gerbiąs. 

A t s a k y m a s . Amerikoje 
nėra vaisto Deprenil. Dėl to 
Tamstai ir draugui nereikia 
nusiminti — ir štai dėl ko. Jo 

sidaryti domimų kraštų vaiz
dą. 

Prie tokių valstybių priklau
so Lenkija, kadangi dalis gy
venimo "nolens volens" suko-

nelaimės priežastis didžia s i a P l m k !fnlri*k* k u l t u r ą -
dalimi yra šeimos nelaimėje, Lerikijos pohnm, sportuų gy

venimą. Tačiau gal svarbiau
siu įvykiu visuomet laikysiu 
matytas paskutines tragiškas 
Lenkijos nepriklausomybes 
dienas —. bėgančią kariuome
nę, policiją, bėgančius valdi
ninkus iš mūsų sostinės, nie
kuomet netikėdamas, kad 
Lenkija gali taip greitai suby
rėti... 

Balfui t r ū k u t a Hiunt imui j S u v a l k ų t n k a m p j v y n f t k ų m o t f r i A 
kų b a t ų č ia K a l f o d a r b u o t o j a s A l b i n a s I )7 i rvona« a l v u d i e č i ų 
aprūpinamas jais Sodyboje. \ u o t JĄ, Nagio 

nes pati liga, kaip aprašyta, 
nėra sunki Parkinsono ligos 
forma. Šiame atsitikime šuo 
yra štai kur pakastas. 

Baisus dalykas yra tada, kai 
apsiveda jaunieji būdami abu 
ar vienas iš jų nesusitupėję 
kaip reikiant. Mediciniška kal
ba tariant, kai asmenybe (nu
siteikimais) bent vienas iš jų 
yra neišsivystęs kaip reikiant 
— bent minimaliai. 

Tokios vedybos visada bai
giasi skyrybomis arba vienos 
pusės kančiomis (kaip Lietu
voje būdavo, kur skyrybos ne 
buvo praktikuojamos), nežiū
rint, ar civiliai ar bažnytiniai 
jie esti susituokę. Tas tokių 
nenormalių žmonių susituoki
mas yra vien kaukė — laiki
nai padengianti vieno ar abe
jų menką asmenybę, visai 
netinkamą Šeimyniškam gy
venimui. 

Tai yra dar vienas įrody
mas, kad reikia rengti žmo
gaus asmenybę tinkamam 
visokeriopam gyvenimui, 
įskaitant ir vedybinį — dar 
nuo negimusiojo pradėjus. 

Šitam pensininkui geriau
sias vaistas jo nesunkioje 
Parkinsono ligoje yra ne ge
riausi turimi nuo tos ligos 
Amerikoje vaistai (jis juos da
bar gauna), bet jo žmonos 
sunormalėjima8 ir sugrįžimas 
prie savo vyro ir jo globoji
mas Taip, ir nė per plauką ki 
taip! 

Klaidas kiekvienas padaro
me, tik klaidoje nė vienas 
išmintingasis nepasilieka. Rei 
kia dėti visas pastangas 
(Tamstai, dvasiškiui, giminai 

Berods žurnalistas Jeroni
mas Cicėnas dar lenkų okupa
cijos metu yra pasakęs, kad 
lenkas yra kaip šiaudas — 
greitai užsidega, bet greitai ir 
sudega. Kodėl prisiminiau to 
mielo švenčioniškio pasaky
mą? 

Stebėdamas Varšuvos, 
Gdansko ar kt. miestų vaiz
dus, vokiečių televizijos kores
pondentų pasikalbėjimus su 
gyventojais, susidariau įspū
dį, kad lenkai su labai maža 
iliuzija žiūri į 1984 m., kadan
gi ūkinė — ekonominė proble
ma persveria laisvės svajo
nes, pradėtas Solidarnosc 
organizacijos. 

Kad ši darbininkų sąjunga 
vėl "prisikeltų" savo sename 

"pavidale" — mažai kas tiki, 
nežiūrint popiežiaus apsilan
kymo ar apdovanojimo Lech 
Walensos. Sutinku su kebų gy
ventojų pasakymais televizi
joje, kad tie du 1983 m. įvy
kiai iškilmingas Reąuiem 
Solidarnosc organizacijai. Tie
sa, kiekvieną kartą filmuo
jant Gdansko Šv. Brigitos baž
nyčioje Mišias, atnašaujamas 
kun. Jankausko, dalyvaujant 
tūkstančiui tikinčųjų, giedant 
iau pabaigoje Lenkijos himną 
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DR. K. R. BALUKAS 
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6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . Tel. LU 5 - 6 4 4 6 
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Tiesa, Lenkijos ir jos tautos 
negalima nurašyti nuo lais
vės siekimų ir pergalės. Tik ne 
Šiandieną, nes lenkų tarpe pa
stebimas nusivylimas, pasi
traukimas į privatų gyveni
mą. Kodėl? "Niekas negelbsti, 
niekas nepadeda" — daugu
mos lenkų atsakymai. Tad pil
nai suprantama, kad į pogrin
džio Solidarnosc šauksmą 
mažai kas atsiliepė ir gruo
džio mėn. 13 d. gyvenimas 
plaukė normalia vaga. Dide
lio griovio, matyto pirmose ka
ro stovio metuose, tarp gyven
tojų ir vyriausybes, nesimato. 
Nesimato ir neapykantos jai, 
pakeičiant griovį sarkazmu, 
panieka. Politiniai anekdotai, 
dygę kaip grybai po lietaus, 
šiandieną yra retenybė. 

Ūkinis gyvenimas taip pat 
sukrikęs. Lenkija reikalinga 
Vakarų valstybių paramos, 
nes socialistinių kraštų, ypač 
SS-gos "globa" neatnešė jo
kios naudos. Lenkija reikalin
ga stiprių kreditų. Tačiau, at
rodo, kad ir Vakarai tarė savo 
stiprų žodį, minėdami vidaus 
gyvenimo palengvinimus. 

Daugumas politinių kalinių 
liepos mėn. buvo amnestuoti, 
tačiau apie 200 palikti už ka
lėjimo vartų. Jų likimu rūpi
nasi Bažnyčia. Šveicarų spau
da rašė, kad vyriausybė 
sutinka juos paleisti be jokio 
teismo, tačiau jie iš Lenkijos 
turi išvykti į užsienį. Visi kali
niai atsisakė apleisti savo tė
vynę. 

Iki naujų metų, pasinaudo
dami liepos mėn. paskelbta 
amnestija į viešumą "išplau
kė" apie 1000 Solidarnosc na
rių. Tačiau kokia ateitis jų lau
kia — sunku pasakyti, nes 
kaip vokiečių televizijos ko
mentatorius iš patikimų šalti
nių sužinojo, lapkr. m. Varšu
voje lankėsi KGB viršininkas 
gen. V. Cebrikovas. 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė 
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DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A ..-,'.. 

VAIKŲ LIGOS . 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

OR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. C A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENK1NS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

»844 VVest o3rd Street 
Yaljndos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC .HA 
Yaiandos paga! *usitanrr.t 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytinas 

3«25 VVest 59th Street 
Vai. pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popet ir 0-8 vai vak 
Tre<" ir šest uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 5 9 St., C h i c a g o 
T e l . 476-2112 

V a l a n d o s pagal susitarimą Tirm 
ar.tr . treč . ketv ir šeštad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mvlia į vaka-ru-s nuo Harfem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

VaLndos pagaJ susitar**^ 

DR. FRANK PLECKAS 
1 Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2cI8 VV. 71st St - Tel. 737-5149 

\ a ! pagal >usitar:mą U/darvta \Te( 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I . HMIVIMt Hl . l i . 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS _ 

2454 VVest 7fM Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

T e l . o f i s o ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai iro-8 vai vak 

išskyrus treč Sešt 12iki4 va! popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. Slst Street 

Vai Kasdien nuo 1C v ryto iki 1 v p p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-291* 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v - ir ketv. 2-5 p p 
Sešt pagai susitarimą 

Ofiso tel. 776-2*T3, re2. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. ¥. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W*tt 71«t Strert 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagai susitarimą 

OI*, tel. 586-3 loo: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest e3rd Street 
Y.il pirm M ketv ir penkt 

2-o. šeštadieniais pagal su-itarima 



Jaunimo centras Chicagoje 

IŠLAIKYTI AR BĖGTI 
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Nereikia daug aiškinti, kas 
yra si institucija.*Užteks kele-
tos faktų. įsteigtas lietuvių jė
zuitų prieš 27 metus. Čia turi 
patalpas kelios lituanistinės 
mokyklos, Čiurlionio galerija, 
keli archyvai, muziejai, eilė 
chorų, tautinių šokių grupių, 
ansamblių. Savo sueigas Sau
kia skautai, ateitininkai, spor
tininkai, įvairios organizaci
jos, klubai. Cia vyksta 
kongresai, simpoziumai, Ka
ziuko mugė, parodos, minėji
mai, įvairios repeticijos. Yra 
koplyčia, paminklas žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės... Šį 
sąrašą batų galima dar žy
miai pratęsti, bet to nereikia, 
nes ne tik Chicagos apylin
kės, bet ir kitų kolonijų lietu
viai, kituose kraštuose ir net 
užjūryje gyvenantieji gerai ži
no, kad čia vyksta apie 80% 
Chicagos lietuvių renginių. Ir 
jeigu šiandien dar nemaža da
lis lietuviško jaunimo šneka ir 
rašo lietuviškai, šia kalba dai
nuoja, šoka tautinius šokius ir 
lietuviškai galvoja, tai, be jų 
tėvų, dideli nuopelnai priskir
tini Jaunimo centrui. 

DAINAVA IR JOS ATEITIS 
Ateities perspektyvos ir planai 
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Naujų rūpesčių kelia ir kai 
kurios rasinės problemos, pa
lietusios beveik visus Ameri
kos miestus. Pasitaiko žmo
nių ir automobilių užpuolimų, 
vagysčių. Žodžiu, nėra namų 
be dūmų. Jų yra ir dar žada 
būti ir Jaunimo centre. 

Tačiau ligi šiol dauguma 
kliūčių iš esmės nugalimos. 
Patiems institucijos savinin
kams pasiūlius, 1980 m. buvo 
įkurta legali visuomeninė or
ganizacija Jaunimo centrui 
administruoti, įregistruota 
Lithuanian Youth Center 
Fund, Inc. (Lietuvių Jaunimo 
centro fondo) vardu. Sudaryta 
JC valdyba, energingos Ire
nos Kriaučeliūnienės vado
vaujama. Ši organizacija jau 
ketveri metai formaliai ir fak
tiškai nuomoja iš Jėzuitų Jau
nimo centrą, mokėdama nuo
mos tik 1 dolerį metams. 
(Mūsų žiniomis per 4 metus ir 
šio: dolerio nėra sumokėjusi...). 

Šiuo metu JC rūmus tvarko 
daugiausia moterys ir tvarko 
gerai. Padėtis maždaug tokia, 
kaip Balfe ar Britų imperijoje. 
Jėzuitai nesikiša į organizaci
jos reikalus. Abidvi institu
cijos sklandžiai bendrauja. 
Iškilus reikalui namus remon
tuoti, abidvi organizacijos 
remonto išlaidas padengia ly
giomis dalimis. Dabar Jauni
mo centro organizacijoj dirba 
daug neapmokamų talkinin
kų, o reikalingos lėšos renka
mos nuomoj ant patalpas 
(ypač sales), telkiant narius ir 
gaunant iš jų aukas. Žodžiu, 
bėdų yra, bet jos nugalimos. 

Bet pastaruoju metu Jauni
mo centrui iškyla naujų rū
pesčių. Iš pastato rytinės pu
sės priartėjo nauji kaimynai. 
Ne visi jie yra pavyzdingi, 
tvarkingi, geri. JC, tiesa, dar 
nėra jų "apsuptas", bet vis dėl
to vieną riba sueina. 

Nereikia neigti fakto, kad 
padidėjo ir lankytojų bei jų 
susisiekimo priemonių užpul
dinėjamas. Tokių atvejų nėra 
daug, bet vis dėlto jų pasitai
ko. Žinoma, tai nėra vien tik 
Jaunimo centro problema: ne 
tik JAV-bėse, bet ir visame pa
saulyje, visų tautų bei rasių 
tarpe yra padidėjęs nusikaltė
lių ir nusikaltimų skaičius. 
Taigi ir Jaunimo centro lan
kytojus kartais užpuola balto
sios, kartais spalvotosios ra
sės žmonės. Nusikaltimų 
sulaikymo problema nėra vien 
JC, bet visos Chicagos ir net 
visos Amerikos problema. 

Iš tiesų, lyginant su kitomis 
miesto dalimis, užpuolimų 
skaičius prie JC gal nėra di
desnis. Tačiau garsas apie 
juos sklinda plačiai ir tai dar 
su "pagražinimais", išpučiant 
faktus. 

Bet JC dabartinė vadovybė į 
galimus užpuolimus pažiūrėjo 
realiai. Buvo pasamdyti tam 
tikri saugumo žmonės (Securi-
.ty guards), kurie saugo JC lan
kytojus ir jų susisiekimo prie-
m o n e s a n t r a d i e n a i s , 
ketvirtadieniais, penktadie-
nais, šeštadieniais ir sekma
dieniais, taigi 5 dienas savai
tėje. Daromi žygiai, kad būtų 
tam tikromis priemonėmis 
(mūro užtvaromis) apriboti 
automobilių įvažiavimai Yra 
projektų net praplėsti JC že
mės plotą nuomos keliu. Žo
džiu, dabartinė JC vadovybė 
savo lankytojų saugumo rei
kalu budi ir žada visą laiką rū
pintis jų saugumu. 

Tačiau kai kurie lietuviai 
bando kelti paniką, skleis
dami pramanytus gandus apie 
šios institucijos netolimą "pra
žūtį". Tokių kalbų būna susi
rinkimuose, smuklėse ir net 
spaudoje. Kartais jau labai 
perdėtai nesilaikoma labai 
sveikos Amerikos biznio eti
kos: "Gali kiek norėdamas gir
ti savo prekę, bet neniekink ki
to". 

Žinia, kad Chicagoje yra 
daug lietuvių ir nemažas salių 
parengimams skaičius. Jauni
mo centrui nekenkia geri kai
mynai: Lietuvių tautiniai, šau
lių namai, ateitininkų rūmai, 
parapijų salės ir kitos patal
pos. Jaunimo centro kūrėjai ir 
dabartiniai vadovai sveikina 
iniciatyvą sukurti dar dau
giau lietuviams reikalingų pa
statų, pirmoje eilėje Chicagos 
priemiesčiuose. Bet kam gi 
pulti Jaunimo centrą, raginti 
iš jo palaipsniui trauktis, bėg
ti ir be kovos kapituliuoti. 

Per ištisus 27 metus JC 
daug kam yra tapęs malonia 
užeiga, beveik savais namais. 
Kai kam dar daugiau. Cia lie
tuviškoje dvasioje jau išaugo 
pora generacijų ir gali užaugti 
dar daugiau. Pastato materia
linė vertė pora milijonų, o dva
sinę vertę būtų labai sunku do
leriais įkainoti , nes ji 
brangesnė už milijonus. 

Taigi nebūtų protinga tokį 
brangų pastatą palikti, iš jo 
pabėgti. Reikia laikytis ir dėl 
jo visomis išgalėmis kovoti. 
Per daug jau 100 metų bėgyje 
įvairių pastatų lietuviškoji iš
eivija pristatė ir juos svetimie
siems paliko, kad galėtumėm 
kam nors ir Jaunimo centrą 
padovanoti. Jeigu jiem to
kios institucijos ir tokių rūmų 
reikia — tegu patys susikuria, 
pasistato, įsiruošia. 

Nesvarbu, kokio amžiaus 
stovyklautojai būtų, norime 
visiems priminti, kad Daina
va yra jaunimo stovyklavietė. 
Tokioje stovyklavietėje yra rei
kalaujama didesnė drausmė ir 
tvarkos palaikymas. Jokiu bū
du į stovyklą negalima vežti 
gyvuliukų, ginklų, alkoholi
nių gėrimų bei pramoginių 
"vaistų", šios taisyklės galio
ja tiek stovyklautojams, tiek ir 
svečiams. įvažiuojant į sto
vyklavietę visiems buvo duo
damas lapukas, primenąs 
bendras taisykles. Lapelio ga
le svarbus prierašas, kad 
"...svečio teisės pasibaigia, kai 
jo elgesys toliau nesiderina su 
kitų svečių gerove bei stovyk
los orumu". 

Kaip jau anksčiau buvo už
siminta, stovyklavusių grupių 
atsiliepimu, nebuvo turėta 
rimtų prasižengimų, kurių iš
davoje kam nors būtų buvę at
imtos svečio teisės. Iš tikro, 
pasižvalgius kitur (viešose mo
kyklose, miestų parkuose, vie
šose maudyklose, sporto žai
dynėse ir pan.) ir palyginus 
ten patiriamą netvarką su 
Dainava, tegalima tik džiaug
tis stovyklautojų ir svečių rim
tumu, sveiku jaunatviškumu, 
bei viešosios tvarkos gerbimu. 

Dainavos administrato
riaus postas tebėra neužim
tas. Tos pareigos jau treti me
tai ("tik laikinai") tenka 
direktorių tarybos pirminin
kui. Tai nenormali padėtis. 
Pernai vasarą administrato
riumi buvo Bronius Krokys iš 
Philadelphijos. Jo tėviškoje 
priežiūroje vasaros metu vie
naip ar kitaip darbavosi Ai
das Kriaučiūnas, Aras Kriau
čiūnas, Dalytė Trotmanaitė, 
Tauras Bublys, Marius Gra
žulis. Sporto aikštelėmis bei 
reikmenimis rūpinosi Paulius 
Gražulis. 

Su paskutine vasaros sto
vykla išvažiavo ir jos admi
nistratorius. Buvo rimtai ta
riamasi su vienu energingu ir 
nagingu asmeniu apie gali
mybes apsigyventi Dainavo
je, tuo pačiu užimant adminis
tratoriaus pareigas. Dėl 
nenumatytų aplinkybių jis tu
rėjo atsisakyti nuo šių planų. 
Kad Dainava nesijaustų ap
leista, Dainavos kaimynų ini
ciatyva buvo suorganizuotas 
budėtojų kadras. Grupelė as
menų pasiskirstė po savaitę 
Dainavą prižiūrėti, pagal rei
kalą joje budėti. Kad budėtojų 
ar pačių stovyklautojų neuž
snigtų ar neužpustytų, Daina
vos kaimynas Vladas Šal
kauskas, kaip jau minėta, 

R KRIAUČIŪNAS 

rūpinasi sniego nukasimu. 
Nors Dainavos talka, rodos, 

retėja, ateina ir naujų jėgų. Pe 
tys petin dirba ir Dainavos 
statytojai, ilgamečiai talki
ninkai ir pačioje Dainavoje 
stovyklavęs, bet dabar jau už
augęs, jaunimas. Dirba tėvai 
su sūnumis, dirba seneliai su 
anūkais. Kad taip brangios jė
gos nepasimestų, Šarūnas 
Langys rėmėjus, buvusius sto
vyklautojus bei talkininkus 
kompiuterio pagalba sutelks į 
sąrašus. Tai palengvins infor
macijų pasikeitimą, bendra-
laiškių siuntinėjimą, paramos 
telkimą. 

Dainavos finansinę atskai
tomybę veda iždininkas Ste
pas Smalinskas. Buhalteris 
yra Algis Bražėnas, kasmet 
pamosiąs metinę atskaitomy
bę. Susilaukta talkos iš valdy
bos narių Viktoro Veselkos ir 
Benedikto Neverausko, ypač 
metinės šventės metu. Minint 
pavardes visada yra pralei
džiamos kitos. Ne dėl to, kad 
jų įnašas neįvertinamas ar 
darbas nesvarbus, bet dėl žmo
giškos atminties trūkumų. Jų 
visų iš anksto atsiprašau. 

Su malonumu norime pra
nešti, kad prel. dr. Petras Ce-
liešius sutiko šią vasarą rū
pintis Dainavos dvasiniais 
reikalais. Jis stovykloje bus vi
są vasarą. Jis sutiko būti sto
vyklų kapelionu stovyklau
jančioms grupėms. Apie tai 
kiekvienai grupės vadovybei 
bus tiesiogiai pranešta. Kaip 
žinoma, per paskutinius dve
jus metus Dainavos svečių 
dvasiniai reikalai nebuvo pil
nai patenkinti. Šiemet tuo 
nieks negalės skųstis. 

Nors pati vasara dar toli, 
jau dabar galima pranešti, 
kad Dainavos metinė šventė 
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numatoma liepos 22 dieną, 
sekmadienį. -

Jeigu kas domėtųsi pasto-
tovaus Dainavos administra
toriaus ar ūkvedžio poetu, kreip
kitės į stovyklos raštinę: 1816 
Tecumseh River Drive, Lan-
sing, Michigan 48906. Pati sto
vykla, kaip daugumai žino
ma, yra prie Manchester 
miestelio, maždaug pusiauke
lėj tarp Ann Arbor ir Jackson 
miestų. Tuo pačiu norime pa
minėti, kad svečių patogumui 
reikalinga šeimininkė svetai
nei prie pliažo. Ypač geros šei
mininkės pasigendama sa
vaitgaliais. Dėl sąlygų prašom 
toliau informuotis duotu adre
su. 

Dainavai reikia ne tik suge
bančių žmonių, bet ir remon
tų, pagerinimų. Dar prieš va
sarą, būtinai reikia pakeisti 
įeinamojo šaldytuvo mecha
nizmą. Tuo pačiu norima įves
ti oro šaldymą virtuvėje. Taip 
pat prieš vasarą norima pa
grindinai pertvarkyti berniu
kų ir mergaičių visas keturias 
išvietes — grindis, prausyk
las, sėdykla8, veidrodžius, ap
švietimą, spinteles. 

Dr. A. Damušio vardo namo 
priekį norima pagražinti, pa
daryti jaukesnį, vėsesnį. Pats 
įėjimas į pastatą turėtų turėti 
prieangį. Ypač žiemos metu 
daug šilumos prarandama du
ris bevarstant. Reiktų dau
giau stiklo vatos insuliacijos 
ant salės — koplyčios lubų. 
Yra rimtai galvojama apie 
koplyčios perkėlimą iš salės 
vakarų į rytinę pusę. Dabarti
nė koplyčios patalpa, ją per
tvarkius, taptų vaikų užsiėmi
mo kambariu. 

Antrojo aukšto konferencijų 
kambarį galima taip sutvar
kyti, kad' ten būtų ir skaityk
la. Būtų smagu per vasarą 
gauti lietuvišką periodinę 

spaudą. Sutvarkius bibliote
ką, pristačius knygų lentynų 
bei keletą stalelių, galima bū
tų turėti rimtą skaityklą. Prie 
jos reikėtų ir lietuviškos muzi
kos plokštelių rinkinio bei 
priemonių joms klausyti. Pasi
gendama filmams rodyti apa
rato bei modernios dauginimo 
mašinėlės, vadinamo švies-
raščio. 

Apšildomojo pastato langai 
prašosi pagrindinio pertvar
kymo. Kai kas yra prašęs elek
trinių džiovintuvų rankoms ta
me pat pastate. Sporto 
reikmenų kambarėlis gana 
tuščias. Reiktų išsimėčiusį ar 
susidėvėjusį turtą pakeisti, pa
pildyti. 

Dabar mintimis pavaikščio-
kim po rajoną. Ko ten reikėtų? 
Būtų gerai turėti dvi vaiku žai
dimo aikšteles — vieną sto
vyklos rajone, o kitą prie sve
tainės — pliažo. Sporto 
aikštelės nusidėvėjusios, reik
tų jas atnaujinti. Jau kurį lai
ką yra paruoštas planas sto
vyklos gatveles ir takelius 
pavadinti žymesniais Krėvės 
"Dainavos senų žmonių pada
vimuose" minimais vardais. 
Bus kalbinama viena stovyk
lautojų grupė šį projektą įgy
vendinti. Stalai stovyklos ra
jone ir prie ežero gana 
vargingai atrodo. Kai kuriuos 
reikia pakeisti naujais. Būtų 
paranku prie svetainės turėti 
žemėn įmontuotas dešrelėms 
pasikepti krosneles. Pati sve
tainė bei prie jos esančios iš
vietės laukia remontų, pagra-
ž i n i m o . Atremontavus 
svetainę, gavus "gerą gaspa-
dinę", atsigautų ir visas pa
plūdimio rajonas. Padidėjus 
lankytojams, atsirastų ir rei
kalas įrengti mažą dovanėlių 
krautuvėlę toje pat svetainėje. 
Takelį nuo stovyklos pastatų į 
pliažą galima "apsėti" jau
kiais suoleliais. Ypač vyres
nieji stovyklautojai mėgsta 
prisėsti ir pasišnekučiuoti. 

Aštuonioliktuosius metus 
pradeda Dainavos sunkveži-

mis. Daug stovyklautojų yra 
jaunesni už tą visko mačiusį 
"darbo arklį". Jei ne šiemet, 
tai kitais metais jį reikia pa
keisti nauj'-sniu — tokiu, ku
ris turėtų keturių ratų varik
lius ir sniego plūgą. Turint 
savo priemones galima rim
čiau galvoti ir apie stovyklos 
dažnesnį naudojimą žiemos 
metu. 

Paminėta daug galimybių 
Vienos žūt būt turi būti atlik 
tos, kitos gali laukti stambes 
nių mecenatų, dosnaus paliki 
mo . P a v i r š u t i n i š k a 
apskaičiavus, visų projektų at 
likimas ar reikiamo turto įsi 
gijimas — to, kas šiame sky
riuje paminėta — kainuotų 
apie Šešiasdešimt penkis tūks
tančius dolerių. Tokių sumų 
nei Dainava, nei kas kitas tuoj 
pat nesukombinuos. Laimė, 
kad visus pagerinimus, re
montus galima atlikti paski
rai. Jeigu kas norėtų prie 
vieno ar kito projekto 
įgyvendinimo prisidėti auka 
ar darbu, rašykite anksčiau 
duotu adresu. Rūpestis Daina
vos jaunimo stovyklos ateiti
mi parodomas darbu ir para
ma šiandien. Jūsų dosnumas 
šiandien yra prasmingas Dai
navos "apdraudimas" atei
čiai. Už tai liekame dėkingi. 

Šį pranešimą baigiu žo
džiais, tartais rėmėjų suvažia
vimo metu pernai: 

Skaičiuokime pasisekimus, o 
ne nusivylimus. 

Skaičiuokime pelną, o ne 
nuostolius. 

Skaičiuokime džiaugsmus, o 
ne skausmus. 

Skaičiuokime draugus, o ne 
priešus. 

Skaičiuokime šypsenas, o ne 
ašaras. 

Skaičiuokime drąsą, o ne 
baimes. 

Skaičiuokime derlingus me
tus, o ne badmečius. 

Skaičiuokime gerus darbus, 
o ne prasižengimus. 

Skaičiuokime jaunimą, o ne 
turtą. 

Pasitikėkime Dievu, o ne sa
vimi. 

m 

Tiesa, JC veidas pamažu 
keičiasi. Seniau jis buvo labai 
gyvas jaunimu, lituanistinė
mis mokyklomis. Dabar jų 
skaičius sumažėjo, sumažėjo 
moksleivių ir jaunimo organi
zacijų narių skaičius. Ir atei
tyje tada mažėti. Bet dėlto JC 
vertė nedaug tesumažėjo: jis 
pamažu virsta visų Amerikos 
uetuvių kultūriniu centru. Cia 
sutelktos institucijos: Pasau
lio lietuvių archyvas, jo bib
lioteka, Pedagoginis lit insti
tutas su gausia ir gerai 
sutvarkyta biblioteka, Aukšt. 
Chicagos mokyklos knygų rin
kiniai. Stiklinėse spintose 
spindi lietuvių liaudies meno 
dirbiniai, įvairūs žymenys. 
Muzikologijos archyve sutelk
ti milžiniški mūsų dainos bei 
muzikos dalykų rinkiniai. Per
nai prie JC įsteigtas daug ža
dantis Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. Atsiras ir dau
giau lituanistinių institucijų, 
kurios saugos mūsų sukurtas 
ar iš tėvynės gautas kultūri
nes vertybes. 

Savo laiku dr. Vincas Ku
dirka yra rašęs, kad, jei prie
šas ir išverstų vieną lietuviš
kų rūmų pagrindinį_stu]pa — 
nereikia "išlakstyti", o jo 
vietoje pastatyti kitą. Taigi ir 
mes nebėkime ii Jaunimo 
centro, o jį stiprinkime. 

b. kv. 

Kryžių kalnas Dainavos Jaunimo stovykloje Nuotr Rimanto Pauliukonio 

AS VEIKIU, O N E 
MANO ORGANAI 

Visi mano prigimties san
dai — ir kūnas, ir siela, ir vi
sos jų galios — yra tik tol, kol 
jie yra mano. Nustoję būti ma
no, jie liaujasi buvę apskritai. 
Liovusis man regėti mirties at
veju, dingsta ir akis kaip re
gos organas. Štai kodėl aš sa
kau: aš regiu ( ne akis regi), 
aš, mąstau (ne protas mąsto), 
aš noriu (ne valia nori) ir t. t. 
Visi jie mano veiksmai — net 
ir tuo atveju, jei jie vyktų ana
pus mano sąmonės, pvz. aš au
gu ar nebeaugu. 

Antanas Maceina 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

6 
Bartininkų-Vištyčio apylinkėse bent 120 metų be 

menkiausių bažnytėlių gyvenę senojo tikėjimo pri
silaikę žmonės per tą laiką savo kulto reikalams, 
sakoma, galėję naudoti prie Vištyčio esamus, savaip 
pritaikytus didžiulius akmenis. Arčiau miestelio, prie 
Rytprūsių sienos esančiame akmenyje buvo iškaltas 
stačiais šonais apie 100c X 50 c X 25c gilumo įdubi
mas kulto apeigoms pravesti. Sis akmuo nuo neat
menamų laikų buvo žmonių labai gerbiamas ir gau
siai lankomas. Gal dėl to XVIII a. jis buvo įrašytas į 
bažnyčios knygas Švenčiausios Trejybės akmens 
vardu. 

Apie 1800 m. ir vėliau per Kryžiaus dienas iš Viš
tyčio čia pasimelsti atvykdavo tikinčiųjų procesijos. 
Ir mūsų laikais jis buvo labai gerbiamas. Arčiau eže
ro esamamjiide^iame atonenyjejm^"jspaustas^jj^ 

akmuo buvo pavadintas 
akmeniu. Matyt, Vištyčio 

dos formos įdubimas 
Dievo Motinos pėdos 
apylinkių senieji gyventojai buvę nuoširdūs, užsis
pyrė savo tikėjimo tradicijų sekėjai, galėję palikti iš-

atstu stovėjo aukštų, lieknų šieno kupetų formos, vie
na į kitą labai panašios keturios akmeninės kolonos. 
Jei tai nebuvo gamtos kuriozas, kas jas tokias vie
nodas, didžiules, gražiu keturkampiu galėjo pastaty
ti? 

Prieš 65-rius metus jas mačiusio pasakojimu, 
bent pietryčių kampe stovinčio akmens šone, apie 1.5 
m aukštyje, buvęs įdubimas, gal naudotas kulto rei
kalams. Šios kolonos, priešingai Vištyčio sukrikš-
čionintiems akmenims, buvo prietaringai labai sle
piamos. Dabar niekas nežino, ar ne šios nuostabios 
akmeninės kolonos prieš 600 metų čia atvedę pir
muosius šios apylinkės naujakurius? 

Žygimanto valakų įstatymas veikė iki vidurio 
XVII a. Tuo metu Bartininkų-VirbaUo sritis jau bu
vo gerokai apgyventa. Po kiek laiko šias apylinkes 
žymiai praretino 1676 m. ištikės maras, žmonių vadi
namas "pavietre". Po šio maro kiek atokiau nuo 
Bartininkų čia atsikėlę ir Basanavičiai. 

~~Aštuoniolikto amžiaus pradžioje imigraciją į Sū
duvą paskatino Lietuvoje vykę švedų ir rusų karai, 
juos sekęs badas ir maras. Gelbėdamiesi nuo mirties 
ir tolimesnių Lietuvos sričių žmonės bėgo į didžiules 
Sūduvos girias. Nemaža jų čia pasiliko visam laikui, 
papildydami praretėjusias ir Bartininkų apylinkes. 
Apie šį laiką į Ožkabalių kaimą atsikėlė ir M. Basa
navičiaus jaunesnysis sūnus Juozapas. 

Vilkaviškio apskrityje, ypač Virbalio-Bartinin-
kų srityje, įsikūrusių tarĘę^uvo. žymiai daugiau, 
kaip dažnai manoma, atvykusių iŠ Rytprūsių-Mažo-

niavo. Dar ir mūsų laikais Bartininkų-Virbalio-Viš
tyčio apylinkių žmonės nemaža giminių turėjo anoje 
pusėje, tarp jų kiek anksčiau ir Basanavičiai. Šūdu-
vos gyventojai, patekę Prūsijos valdžion, laimingi 
nesijautė Išlikusioj tautosakoj tie laikai minimi 
skundo žodžiais. 

Apie 200 metų Mažosios Lietuvos lietuviai atei
viai nuo kitų ateivių nesiskyrė ir su vietos žmo
nėmis lengvai sutapo. Plečiantis reformacijai, tarp 
atvykstaiičių ev. liuteronų ten buvo ir lietuvių. Kurį 
laiką ir ev. liuteronus aptarnavo katalikų bažny
čios. Žmonės atkatalikėjo ir susiliejo su vietos žmo
nėmis. Vėliau ir Bartininkų bažnyčia atsisakė neką-
talikus aptarnauti. 

Lietuviai liuteronai, nespėję susilieti su vietos 
gyventojais, buvo pastūmėti į vokiečių ev. liuteronų 
bažnyčias, kur vieni apvokietėjo, kiti suvokietėjo, 
bet didelė dauguma jų bent vokiečiais rašydinosi. 
Kaimuose, kur jie sudarė apie pusę gyventojų, iki 
1905 m. sujudimų ir per kaimo krivūles buvo varto
jamos lietuvių ir vokiečių kalbos, nors lietuviškai 
dažnai jie kalbėjo geriau kaip vokiškai. Vietos 
žmonės nuo seno neskirdami tautybės, visus ev. liu
teronus „prūsais" vadino. Net ir I pasaulinio karo 
metu -dar buvo žmonių pagautų atkatalikėjimo 
kelyje. 

Vieną tokį atvejį (Bartininkų vals., Geisteriškių 
kaime) išsprendė kazokai, kai pusprotis vokietis 
nepagrįstai apskundė kazokams dalį apylinkes ev. 
liuteronų — „prūsų" šnipinėjimu vokiečių naudai. 

liekančių pėdsakų ir čia atvykusiai krikščionybei ir «os Lietuvos, buvusios vakarinės Sūduvos. Iš anos »ffiffo, anksčiau pradėjusio, j^taiikėti^^prūso" 
pusės gyventojai bėgo nuo kryžiuočių laiku, pneš Pliuškaičio gyvenamame name kazokai pamatę ant senojo kulto paminklams grąžinti prieš amžius turė

tus Šventųjų akmenų vardus. 
Bartininkų valsčiaus siauriniame pakraštyje, ge

rą 1 km į pietryčius nuo Lankeliškių, buvo kiti verti 
dėmesio įdomūs senojo Mito paminklai. Bene Sker-
piejų kaimo ūkininko Vinco žiemio tarplaukio dn 

vadinamą atkūrimą, valakų įstatymo metu ir vėliau. 
Ir baudžiava ten jau buvo įvesta, kai š. Sūduvos žmo
nės apie ją tik iš pasakojimų tegirdėjo. 

Po trečiojo padalinimo, 1795 m., Sūduva pateko 
Prūsijos karalystės valdžion. Tarp broliškų sričių 

bioje pievoje keturkampiu, vienas nuo kito apie 20 m Išnyko skiriamoji siena, žmones suartėjo, susigimi-

sienos kabantį Dievo Motinos Marijos paveikslą ir 
kryžių su smūtkeliu, Pliuškaitį. kaip kataliką, atseit, 
lietuvį, paliko ramybėje. Kitus 7 ev. liuteronus — 
„prūsus", kaip vokiečius, kazokai be teismo pakorė 
Bartininkų dvaro parke po liepomis. 

(Bus daugiau) 

m m m m u m 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 17 d. 

APIE MOKYTOJĄ 
IŠ YLAKIŲ 

Vanda Stašaitienė turėjo la
bai gerą tikslą pagerbti Oną 
Ramanauskaitę "Draugo" 
gruodžio 17 dienos spausdintu 
straipsniu "Mokytoja iš Yla
kių". 

Ona Ramanauskaitė, kilusi 
iŠ Ylakių valsčiaus, Pašilės 
kaimo, 1920 metais buvo vie
na iŠ Ylakių vidurinės mokyk
los steigėjų ir pirmoji direkto
rė. Be abejo, ji viena negalėjo 
tokio svarbaus darbo, kaip vi
durinės mokyklos įsteigimo, 
atlikti. To pat valsčiaus Vi
žančių kaime gimusi Liuda 
Mikėnaitė irgi buvo mokyklos 
steigėjų grupėje. Veiklus kun. 
Rapolas Kuodis, 1919 metais 
kunigu įšventintas, panevė
žietis, buvo Ylakiuose vikaru, 
vėliau mokyklos kapelionu. 

Tai ši trejukė ir buvo tas va
riklis, kuris išjudino apylin
kės ūkininkus sudaryti mo
kyklos steigimo komitetą, 
kuriame veikliai pasireiškė 
Napoleonas Vindašius iš Ged
rimų, Pranciškus Petrauskas 
iš Arkšvos, A. Kniuipys iš Gai
laičių, Malūkas iš miestelio, 
Martynas Stripinis ir Petras 
Januta, abu iš Stripinių kai
mo. Ramanauskaitės vado
vaujama ūkininkų delegacija 
važiavo j Kauną, švietimo mi-
nisterio prašydama leidimo 
mokyklai steigti. 

Caro laikais buvo pa
statytas mokyklai dviaukš
tis namas, tad patalpų klausi
mas nekilo, mokytojų čia pat 
vietoje užteko. Be Ramanaus
kaitės, Miltėnaitės ir kun. 
Kuodžio, mokymo darban įsi
jungė vargonininkas Liongi
nas Stulginskis (iš kur jis į 
Ylakius vargoninkauti buvo 
atvykęs, nežinau) ir Antanas 
Simutis iš Skuodo valsčiaus, 
Rušupių kaimo, seniau jau 
Ylakiuose gyvenęs ir pirmojo 
karo metu vokiečių okupaci
joje mokytojavo Ylakių pra
džios mokykloje. Tai šie šeši ir 
pradėjo mokymo darbą Yla
kių vidurinėje mokykloje 1920 
metų rudenį. 

Mokyklos reikšmė mieste
liui ir valsčiui buvo nepapras
ta, nes daug neturtingų darbi
ninkų ar smulkių amatininkų 
vaikų, pas tėvus gyvendami 
galėjo mokytis, o į kito miesto 
mokyklą juos leisti tėvai ne
būtų galėję. Pirmiausia pradė
jo veikti pirmoji ir antroji kla
sės, kaip anų metų fotografija 
liudija, buvo net 77 mokiniai 
bei mokinės. Mokinių mokyk
lai netrūko iki jos uždarymo 
1930 metais. 

1926 metais seimo rinkimų 
krikščionims demokratams ne
belaimėjus, naujasis švietimo 
ministeris pradėjo savo parti
jos žmones aukštyn kelti, taip 
tad Ona Ramanauskaitė buvo 
iš direktorės pareigų atleista, 
palikta mokytoja, o direkto
rium iš Tauragės atkeltas Jo
nas Šarka. Tuoj paplito kal
bos, ;og naujasis direktorius 
yra bedievis — "cicilikas". Jo 
bedievystė pasireiškė, kad 
prieš pamokas ar po pamokų 
maldai nesižegnodavo. Kartą 
vienas mokinys paklausė, ko
dėl direktorius nesižegnoja? 
Atsakė: malda yra mokinių, 
ne mokytojų — mokiniai mel
džiasi, jie ir žegnojasi. 

Neilgai Šarka direktoriavo. 
Po 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo pakilo iš mokyklos 
steigėjų balsai, jog šiai mo
kyklai bedievis direktorius ne
reikalingas. Vėl kreiptasi švie
timo ministerijon. Šarką iš 
direktoriaus vietos atleido, iŠ 
Palangos atkėlė direktorium 
Matą Untulj, kilusų iš Ylakių 
valsčiaus. Rumšaičių kaimo. 
Jis buvo žinomas laisvama-
nybe, taip tad iš ylakiškių ir 
prasitarta, jog bėgta nuo vil
ko, pataikyta ant meškos. 

Prasidėjo nesutarimai tarp 
mokytojų. Tais pat 1927 me
tais Matas Untulis iš direkto

riaus pareigų atleistas išvyko j 
Vilnių ir ten reiškėsi kaip lie
tuvių kalbos žodyno bendra
darbis. Ona Ramanauskaitė 
vėl paskirta direktore. Tose 
pareigose išbuvo iki mokyklos 
uždarymo 1930 metais, kai 
perversminė valdžia pradėjo 
daugiau skirti lėšų genero
lams ir liaudies švietimui sti
go. 

Ylakių vidurinę mokyklą už
darius, Ona Ramanauskaitė 
buvo perkelta į Skuodą gim
nazijos direktore, iš ten ją bol
ševikai ištrėmė į Sibirą 1941 
metais (ne 1940 m., kaip V. 
Stašaitienė rasė). 

Rašyti apie anų laikų švie
tėjus išeivijoje nelengva, nes 
čia nėra archyvų, mažai bėra 
likusių ir žmonių iš anų laikų. 
Pavyzdžiui, būtų įdomus klau
simas: kas paskatino anais ca
ro laikais gimusias Oną Ra
manauskaitę, Liudą Miltėnai-
tę, priedu ir Liudą Vindašytę 
Vasarienę, pradžios mokyklos 
mokytoją, mokytis ir kur ko
kias mokyklas jos baigė? Juk 
anais laikais buvo nuotaikos, 
jog merginoms ar moterims 
mokslas nereikalingas. Neži
nau, ar kuris iš jų buvusių mo
kinių kada nors pasiteiravo 
apie šių mokytojų praeitį, nes 
vaikams bei jaunimui tokie 
klausimai retam kuriam terū
pi, o dabar jau nėra ko pasi
klausti. 

Be minėtų mokytojų iš Yla
kių valsčiaus, yra ir keletas 
vyrų, pasižymėjusių rašto ir ki
tokiais kultūrinės veiklos dar
bais, bet apie juos rašyti būtų 
jau kita tema, pagaliau nema
žai jų Liet. enciklopedijoje pa
minėta. Drįstu reikšti nuomo
nę, jog caro laikais ylakiškiai 
buvo laimingi tuo požiūriu, jog 
turėjo patriotų kunigų, ku
riems ne kortavimas, bet žmo
nių švietimas rūpėjo. 

Kun. Matas Veitas, gimęs 
1834 m. Ylakių valsčiaus Vei-
telių kaime, po 1863 m. sukili
mo iš Ylakių ištremtas į Sibi
rą. Jo tremties atsiminimai 
yra išspauscinti Vaclovo Bir
žiškos "Praeities pabirų" kny
goje. 

"Tėvynės Sargo" 1898 m. 
septintame numeryje yra ko
respondencija, jog klebonas 
Kazimieras Nekrašas Yla
kiuose rūpinosi knygų platini
mu, žandarų suimtas, ištrem
tas į Sibirą. (Kunigų iš Ylakių 
trėmimus Žemaitė įamžino 
vaizdelyje "Pritrūko kantry
bės", vėliau "Kieno kaltė" pa
vadintu). 

Liet. enciklopedijoje rašo
ma, jog kun. Silvestras Pance-
ris (Pancierius) 1905-06 me
tais kaltintas už priklausymą 
Ylakiuose lietuvių revoliuci
jai. Enciklopedija neturi ži
nių, iš kur kun. Pancerius ki
lęs, mini gimimo 1856 metus ir 
kad pirmojo pas. karo metu 
mirė Ylakiuose. Šv. Roko var
do kapinėse yra paminklas su 
įrašu: "Kunigas Silvestras 
Pancerius (taigi pavardės ra
šyba kitokia negu enciklope
dijoje) mirė 1818 m. vasario 9 
d. 56 metų". Buvęs Vilniaus 
Žinių, Vienybės i Vilties bend
radarbis korespondentas kun. 
Pancerius, dirbęs dėl Lietuvos 
laisvės, mirė vos keletą dienų 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bes paskelbimą. 

Kai apie tokius mūsų tautos 
švietėjus ir prieš carą kovoto
jus taip mažai žinių teturime, 
tad juo sunkiau yra surinkti 
biografinių žinių tų pirmųjų 
Ylakių vidurinės mokyklos 
mokytojų. Vanda Stašaitienė, 
kiek žinių turėjo, tiek jų ge
ram tikslui panaudojo, primin
dama mokytoją ir direktorę 
Ona Ramanauskaitę. 

Kazys Januta 
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HOUSEKEEPER 
Full time-Part time. Elxcell. eropioy-
ment plan package. £xc*l!. wcrki.ng 
•.:nd's. Hrs flexibie. See Davė ICrby. 

BRENTUVOOD NURSINC CENTER 
5400 W. 87ih St., Burbank, Ui 

5552525 — 55 mSS 
IŠNUOM. Marouette Parke 5 kamba
rių butas — apsild. ir Šiltas vanduo 

I Tik suaugusiems, be gyvuliuku. Tel. 
737-8878. 
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Los Angeles gyveną rašytojai, susitikę su Liet 
Rašytojų sąjungos pirm. Anatolijum Kairiu po 
literatūros vakaro. Iš kaires: Alė Rūta, Pr. Vis

vydas, Bernardas Brazdžionis, Anatolijus Kai
rys, dr. Elena Tumienė, Bronys Raila ir Jurgis 
Gliaudą. Nuotr. Alf. Vilko 

LAIŠKAS jų nė mes. Tai nėra pasijuokimo 
objektas. 

GERB. TAMSTOS, 
Gruodžio 23 dienos straips

nyje "Mano sąžinė švari" la-

19 d., psl. 94;. Vyresnio am
žiaus piliečių organizacijos de
da pastangas, kad kuo dau- ~ , 
giau žmonių suprastų šios pagarba, 
ligos pavoju8. Neatsilikime nuo . Birutė Prasauskienė 

bai negatyviu palyginimu pMHlliilllillllilllllliiiiiilliillliilllllit:ilinillllimiliiiiiiiiiHliiiiliiii(nnnnmiiiliiti>. 
užsiminta Alzheimerio liga. 

Ta baisi, smegenis palie- DB. ANTANAS KUČAS 
čianti, liga kankina apie 3 ar 4 
milijonus Amerikoje gyvenan
čių vyresnio amžiaus žmonių. 
Ji sunaikina žmogaus atmin
tį, protavimą, o vėliau ir fiziš
kai jį sužlugdo. Ji neaplenkia 
nei lietuvių, ir, kas žino, kuris 
iš mūsų galime ja susirgti?. Iki 
šiol nežinia, dėl ko vieni tą li
gą gauna, o kiti ne. 

Mokslininkai tiria įvairias 
sritis, bandymai atrasti ligos 
priežastį ar bent vaistus, ku
rie sulėtintų ligos eigą. Ar ga
li tai būti paveldėjimas, ar 

PACKAGE EXPR£SS AGENCY 
V MARIJA NOREIKfLNE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos gerus rūšies pre
kės. Maistas i i Europos sandėlių. 

W. O S t , Chicago, IL 00(29 
TeJ. — 825-2787 

{vairią prekių, patiri likimas nebrangiai 
i i aaOsų sandelių. 

COSMOS PAJRCELS EXPRESS 
2801 W. 08 C t , Chicago, IL 80829 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL — 926-2737 

Vytautas Valentinas: 

ARKTV, JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
įvadą parašė KARDINOIJLS ANTONIO SAMORfi 

Tai geriausia knyga, kokia iki iiol buvo išleista, apie s 

| SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4888 Arcfcer Aveaue 
IL 88832, Tei. 827-5888 

Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- S ; 

Iišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- I 
čionybę. Jo paiaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos E 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti 1 

genetinis sutrikimas? O gal S Ėr. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. § 
yra virusas ar dar mažesnis f „ .. , ,.*-. , „.„ ., . S 

Veikalas yra 502 psl., didelio formato, kietais viršeliais, £ 
Kaina 

organizmas , vad inamas 
"prion", kuris neša šią ligą? 
Ką reiškia per didelis alumini-
jaus kiekis, randamas sergan
čiųjų nervų ląstelėse? 

Skaitydami amerikiečių 
spaudą, karts nuo karto ran
dame straipsnių apie naujau
sius tyrimus Alzheimerio li
g o s sr i ty je . (Žiūr . 
"Newsweek", 1983, gruodžio 

su persiuntimu $6.50. Užsakymus siųsti: 

DRAŪ0A8, ĄSĄ* We*t €Srd St, 
Chicago, IL 60699 

•i*1!- r I x s iu 
F A S H I O N C A K P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

8J88MNH ^ mmmmm:tmmn< 
Veda KAZĖ BRAZD2IONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30-^:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 

1450 AM banga. 
St Petereburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

wp.p k* WTIS stoties 1110 banga. 
iPhoenix: šeštadieniais, 12:30 vai, p.p., 1540 AM banga! 

Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago. IL 
60629. leksfonas: (312) 778-6374 arba 436-5035." 

Ufllf 

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

Apdraustas perkra-islym^ 
įvairių atstumu 

Tai. 376-1882 arte 376-5996 
°<><><><><>0<X>0O<X>OO<>OO0O<>OO<K>0-

• * • • • • • • • • m m •-» 9 0 » s » ••» m • « « 

VA LOME 
Ot BALDUS 
ir Taškuojama 

Wų grindis. 
BUBNYS 

Tol — U 7-5168 
*P* • • • • - » • t t . 

HELP WANTJB> — VTBAi 

PREC1SION DSJLL PRESS 
OPERATOR — Nigfats 

Major Chicago Area Company w»nu 
Drill Press operators wbo mušt b« 
able to lay-out. aet-up and operat* 
multiple spindle and radio drills 
Mušt have 3 to S years set-up «x-
perience and their own tools. Toc 
wa*es. overtime. company paid me 
dical plao includin* Eye. Pentai a&d 
Prese riptlons. 

Contact Personnel Department 
BINKS MANUFACTUsUNC CO. 

8281 W. Bebnont 
Fraoklin Park, IL 80181 

TeL (812) 671-8000 
Equai Opportunity Emplortr 

AUTOMATIC SCR£W M A C U N E 
OPERATOR — For Nights 

Major Chicag-o area oompany w*nt» 
ezperienced machinist wbo is able to 
set-up & operate single spindle Brown 
& Sharpe autorr.atics. Mušt have own 
tools, and 3—6 years prevtous ezperl-
ence. Top wa*es. overtime, oompany 
paid medicai plan includtae Era. 
Denmi. and Prescrlptlons. 

Contact Personnel Departmsat 
BINKS MANUFACTURING CO. 

8201 W. Belmont 
FrankUo Park, IL 88131 

TeL (312) 671-3000 
Equal Opportunity Employer 

PRECISION DRILL PRESS 
Set-Up Man requlred wlth S to 6 yra. 
set-up experience for multiple spindi* 
and radio drills Mušt b* abi* to 
make lay-outs and have own tools. 
Top wa.ges, overtime, Company paid 
medical plan includina- Eym. D*atal A 
Prescrlptlons. 

Contact Personnel Department 

BINKS MANUFACTURING CO. 
8201 W. Brimoat 

FraakUn Park, O, 88181 
TeL (312) 671-8000 

Equal Opportunity Employer 

VTBAI LB MOTERYS 

Positkm Available 
for individual interested in a 
career with fashion and gia-
raor oriented company. Good op
portunity for advancement No 
experience neceBBary. Will train 

For interview call 
Chris - 430-2552 

M O V I N G 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmėms ypatingai progai. 
Pilnai užoaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir katvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Te:. — PRospect o-899r 

nNiifiimtuiiiiiiiiiitniiiiiiMtt 

Įsigykite i k populiarią plokštelę 
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA TOSCA 

TUBANDOT - AIDA - LA JTJIVE - ANDBEA CHENTEK 
CABMEN . MANON - LE8CALT • PAOLIAOd 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 

f Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 
= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti-
| mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti: 
Į DRAUGAS. 4516 W. 6Srd St. Chicaeo. IU 00628 

patfcrausto baldus ir kitus 
Ir i i toli miasto leidimai ir 

pilna apdrauda. 
Priimama MASTER CHARGE ir VISA 

Salsf. — WA 5-8001 

i' 

'ilMHIIIItltlHiniM! iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiMiiuiiiiiiiiioM -

Joniškėlio apskrities 
partizau atsiminimai 
Sis istorinis atsiminimų do

kumentuotas leidinys yra tre
čiasis iš eilės paruoštas atsar
gos majoro Petro Gudelio, iš-S 
leistas 1983 m., 374 psl. Spaudėf 
M. Morkūno spaustuvė 
su persiuntimu $11.00. 

£ĮiiiiiiiiiiiiiiiiuiiihiimnnniniiM«iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii£ 

K R Y Ž E L I A I A R K T I K O J E i 
MATILDA MĖLIBNt § 

Sutmtma* ir gyvenimas bolševikų rojuje H: 

Matilda Stnmaitytė-Mėlienė 

buvo suimta ir išvežta IMI 

m. birželio 14 d. Po 15 metų 

baisaus išgyvenimo jai pa

vyko grjžti į Lietuvą ir pa

siekti vakarus. 

* 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

NOTARY PUBLIC 
« S 1 S. Maplewood. tel. 284-7488 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai. 

^2£22?5^222222?0<>0<KK><><>ooo 
>0<><>0<><><><><><><><>0<><><><X><X>0<>OOCK 

TELEVIZIJOS 
**•**•*•» ir paprastos. Radijai, 

Stare© ir Ore Vėsint tirs i 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2*40 W. 00 S t , tsl. 770-1480 
>OOOOOOOOON*)OOOOOOOOOOob!XXK 

R E A L E S T A T E 

Pajamų boagaknr — 114 «,kito ma
rinis. 3 butai, vienas su dviem mie 
(amais. Garažas. Marquatta Parko 
centre. Nebrangus. 

2-jų aukštų marinis. Pirmame aukite 
8 kamb., 3 miag. Antras aukštas pa
dalintas j 2 butus. Batsiuvio dirbtuve 
rūsyje. Geros pajamos. 88-ta ir Wasa-
teaaw. 

SIMAITIS BEALTt 

2951 W. OSrd Street 
TeL 400-7878 

5 < 5 *°OOO<>OO0OOOO0OOOO0OOOOO( 

MASTER PLUMBING 
LJr—uit, Bonded, Iaeured 

Nauji darbai ir pataisymai V'inuves 
ir vonios kabinetai Keramikos plyte
les. Kartto vandens tarkai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai ijvalo-

į mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai 

llflIlIlIlIlIUIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIH,,,,,,,,,,,, 

BUTŲ NUOMAVIMA8 
Draudimas — VaidvsMsS 

Narna pirkimas — Pardavmaas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedsie Ave. — 778-22S8 
•llllllfMIIIUUIUIIliaUUIlI 

Kas nugali 
galingas. 

kitus yra stip-

Laofse 

Užsakymus siųsti: 
Draugas, tflffj W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Kainas 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi
cago je 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. 

Kaina su persiuntimu |6.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, kSkS W. 6Srd Street, 

Chicago, IL 606*9 
Illincis gyv. dar prideda 36 ct valstijos mokesčio. 

UfHfHIIIHNtlf lUHiimmtiiuiHiiiiiiiiur 

— 30% pigiau mokėsite už 
nuo ugnies ir automobilio 

1 0 — 2 0 
apdraudų 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L T S 
V2 West 95th Street 
TeL O A 4-8054 

I S I G Y K I T E D A B A R 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai įpras
mins 
Sv. Kazimiero himnas 

Marijai 
I lietuvių kalba vertė 

A. TYRUOLIS 
32 psl., Kaina su persiuntimu 

$1.50 
Gaunama "DRAUGE". 

Į Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitoma* he 

į tuvių dienraštis, gi skelbimu kai-
; nos yra visiems prieinamo*. 

*.•; \ N • •* • H M P •'<.- v * - »r.o|*»^^ 
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TRYLIKTOJI 
Kai netikėtoje ligoje daromi pasiryžimai 

• 

• 

U-

Po pusantro mėnesio be per
traukos trukusių karštų ir 
drėgnų dienų rugpiūčio t e 
liktosios šeštadienis išaušo 
toks vėsus ir malonus, kad aš 
išdrįsau išeiti iš apšaldyto na
mo ir padirbėti apie jį iš lau
ko. Užsimaniau stogan įdėti 
ventiliatorių, kuris trauktų -
karštą orą iš palėpės. Prieš at
sinešdamas kopėčias panū
dau žvilgterėti į stogą nuo už
pakaly namo esančio medinio 
balkono, o kad geriau maty
čiau, užšokau cuit balkono tvo
relės. Staiga po mano kojomis 
tvorelė .lūžo. Sumosavau ran
komis tartum būčiau paukštis 
ir galėčiau skristi, bet užuot ki
lęs aukštyn, kritau atbulas, 
trenkdamas nugara į likusią 
tvorelės dalį. Bandžiau kaire 
ranka griebtis už ko nors, bet 
viskas lūžo ir aš r n nikomai 
kritau žemyn nuo 12 pėdų bal
kono. Smogiau galva į žemę, 
apsiverčiau kūliu ir likau be
gulįs ant nugaros, vasaros 
kaitros nudegintoje pievoje po 
berželiu. 

Norėjau keltis, bet neklausė 
nei kojos, nei rankos, nugarą 
raižė baisus skausmas. Atbė
go prie manęs klykdama žmo
na ir duktė, kurių prašiau ne
r ė k t i , bet b ė g t i š a u k t i 
pagalbos. Žmona pasileido per 
pievą pas kaimyną gydytoją, o 
duktė prie telefono šaukti am-
bulanso. Stengiausi nejudėti ir 
taip nejutau jokio skausmo. 
Kažkur apie galvą dūzgė bitė, 
o įsmeigęs akis į dangų, pa
stebėjau aukštai ratu sukantį 
vanagą. 

Dažnai matydavau tą 
paukštį virš netoli mūsų na
mų esančio miškelio, bet nie
kad neturėjau laiko ilgiau ste
bėti. Dabar jis skriejo visiškai 
virš manęs, ištiesęs didžiu
lius, truputį karpytus sparnus 
tik retkarčiais juos vos, vos 
pajudindamas. Minutei jis nu
sileido taip žemai, kad aš ga
lėjau matyti jo riestą snapą, 
raibą galvą, kurią jis kraipė 
tartum stebėdamasis, kodėl ta 
žmogysta, aiškiai per didelė už
kandžiui, išsitiesusi nejudėda
ma guli. Tolumoje pasigirdo 
sirenos ūbavimas, pradžioje 
vos girdimas, bet tuoj nustel
bė bitės dūzgimą, grąžinda
mas mane į realybę. Paban
džius judėti, niekas nejudėjo, 
tik skausmas vėl grįžo. Jutau, 
kad mane išmušė šaltas pra
kaitas ne tiek iš skausmo, bet 
iš išgąsčio, kas su manimi 
bus. Negi aš jau nevaikščio
siu, nedirbsiu? 

Akyse skriejo televizijoje 
matyti vaizdai apie paraly-
žuotuosius ir jų gyvenimą. 

Mintyse jau mačiau save 
stumdomą vežimėlyje.bejėgį, 
priklausantį nuo kitų malo
nės. Sirenos staugimas artėjo, 
ir po poros minučių buvau ap
suptas kelių vyrų. Jie gnaibė 
mano rankų ir kojų pirštus, 
klausdami, ar juntu, matavo 
kraujo spaudimą, klausė pul
so, badė adata ranką, ieško
dami gyslos IV skysčiui. Da
bar vietoj vanago mačiau jų 
susirūpinusius veidus ir vietoj 
bitės dūzgimo traškėjo jų ry
šio su ligonine radijas. "Auka 
jaučia savo galūnes. Kairėj 
rankoj nėra pulso. Smarkiai 
kraujuoja per burną". Staiga 
pradėjo trūkti oro. Krūtinę lyg 
kažkas užgulė ir pradėjo be 
gailesčio spausti. Žiopčiojau, 
kaip žuvis ištraukta į krantą, 
bandydamas gauti oro, o krū
tinę nesiliovė spausti. Prisimi
niau skaitęs apie širdies ata
kas, kad jų metu ligonio 
krūtinė spaudžiama lyg replė
mis, ir neabejojau, kad aš tai 
pergyvenu. Vyrai šokinėjo 
apie mane: grūdo deguonies 
vamzdelius į nosį, masažavo 
krūtinę. Vėl traškėjo radijas. 
Šį kartą iš ten: "Aukos jokiu 
būdu nejudinti. Laukti antro 
ambulanso. Valyti kraują iš 
burnos". Aš tebežiopčiojau, 
gaudydamas orą ir laukda
mas galo. Sulaukiau ne galo, 
bet antro ambulanso. Dabar 
apie mane trypė jau veik mi
nia, o mano skausmai lyg ir 
pradėjo atslūgti. Po manim 
buvo pakišta kažkokia iš dvie
jų dalių gelda, kurioj buvau su
veržtas kaip mumija, įkeltas 
ambulansan ir nuvežtas ligo
ninėn. Paguldytas ant X spin
dulių peršvietimo stalo, paju
tau rankose ir kojose lyg ir 
adatų badymą ir net riktelė
jau iš džiaugsmo pastebėjęs, 
kad aš savo galūnes valdau. 
Po įvairių peršvietimų ir kar
diogramų sužinojau ir diagno
zę. Stuburkaulio trečias ir ket
virtas slankstelis sulaužytas, 
plaučiai gerokai subrūžyti, vi
duriai sukratyti, o galva net ir 
gerokai sudaužyta, kairė ran
ka išsukta, liežuvis perkąstas. 
Paralyžiaus nėra ir širdies su
trikimų nebūta. 

Atsidūriau ligoninės lovoje, 
deja, tegalėjau gulėti tik ant 
dešinio šono, o mažiausias pa
judėjimas vėl grąžindavo 
skausmus. Taigi gulėjau sau 
kuo ramiausiai, keikiau mane 
ištikusią nedalią ir spoksojau į 
permatomą plastikinę žarne

lę, kuria iš pakabintos bonkos 
lašas po lašo tekėjo į mano 
ranką pasaldintas vandenėlis 
— mano vienintelis maistas 

ateinančioms trims dienoms. 
Iš tikrųjų savo nedalia per
daug negalėjau skųstis, nes 
atėjus nakčiai jos tylą dažnai 
pertraukdavo kitų ligonių 
klyksmas. Kažkodėl mūsų 
kambarių durys buvo laiko
mos atidaros, tad girdėjau ki
tus dejuojant ir slaugių mal
daujant skausmus raminančių 
vaistų. Pagalvojęs, kad nebū
tų pro šalį ir man gauti kokių 
va i s tų , kurie, apmalš inę 
skausmą, leistų man bent ap
siversti, pradėjau grabaliotis 
mygtuko slaugei prisišaukti. 

Pasirodo, kad dėželė su myg
tukais, kontroliuojančiais tele
viziją, lovą ir ryšį su slaugė
mis, buvo prisegta aukštai 
prie pagalvės ir, nors pasiusk, 
jos negalėjau pasiekti. Aš ne iš 
tų, kurie lengvai pasiduoda, 
tad sukandęs dantis iš skaus
mo siekiau to elektroninės 
technikos stebuklo. Ir taip in-
čas po inčo prisikapsčiau pirš
tais iki tos dėžutės ir pajutau 
mygtuką. Paspaudžiau. Kaž
kas subirzgė ir pamačiau, kad 
mano lovos galas pradėjo kil
ti. Bandžiau spausti kitą, bet 
vėl pataikiau ant to paties ir 

•ooooooooooooooooooooooooo* 

lovos gaias dar aukščiau iški
lo. Neįtikėtina, bet jokiu būdu 
nepajėgiau kitų mygtukų pa
siekti ir, taip pralaimėjęs karą 
su 20-jo amžiaus technika, žiū
rėjau į savo iškeltas kojas ir 
niekada nesijaučiau toks bejė
gis, kaip tada. Rodos, taip ne
seniai vaikiau kamuolį po 
tinklinio aikštę, dar ryte ruo
šiausi kartis ant stogo, o da
bar gulėjau vos galėdamas pa

judėti. Ak, galėjau atidaryti 
gerklę ir tikrai būtų kas nors 
išgirdęs ir atėjęs pagalbon, bet 
aš iš tų vyrų šovinistų, ku
riems rėkti iš skausmo vis dar 
nevyriška. 

(Bus daugiau) 

Sve ikata daugiau glūdi 
tvarkingame gyvenime, negu 
vaistų buteliukuose. n 

CttEENWOOD FUNEBAL 

9982 W c * l l l t fc Street 
231-2257 561-4543 
t OOO O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Piwininkami auto apdrauda 
Amžiui 82 iki 80 m. 

PUSMEČIUI 
fUMt Chicacoja 

$ 9 7 . 0 0 
Oi ea r o J * 

(13/30/10/UM) 
M t t S*. Ketbfe A T N M 

f. BACEVIČIUS — 778-2233 

SOPHIE BARČUS 
VALANDOS 

A . f A . 
KAZYS MARTINKUS, Ph£>. 

Gyvtno Chicago, Diinois, Marąuette Parke. 
Mirė saus. 13 d., 1984 m., 7:05 v. vak., sulaukęs 30 m. 
Gimė Oicago , Illinois. 
PaaflUo dideliame nuliūdime tėvai Stasė ir Klemas, 

sesuo Kristina, dėdės Simas ir Antanas su šeimomis, pus
broliai Vytas ir Algis su šeimomis, kiti giminės Lietu
voje ir Amerikoje. 

Priklausė Ateitininku ir kitoms organizacijoms. 
Kūnas bus pašarvotas pirmad. ir antrad. nuo 2 iki 9 

vai. vak. Petkaus Marouette koplyčioj, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks treciad., sausio 18 d. Iš koplyčios 

9:45 vai. ryto bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui arba 
Tautos Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvai ir Sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

lietuvi? kalte Mtadtoniatt ir ttk-
•• it l l i t l i nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

StOtU WOPA 1490 AM 
Tranaliojam ii nuosavos studijos Mar-

PIL, vadfja Aldona Daukus. 
71ft Sa, Ava, 

TaL — 778-1841 

WAGHER and SONS 
T T P I f U T l U AND 

r 

I 9610 S. P u l * * i Rd, Ch'fo. 
i FhoM — 581-4111 

Viri m matų patiklaus jums 

' H t m i i M 

Lietuviai Floridoje 

Miami, Fla. 

L A B A I S V A R B U S 
P R A N E Š I M A S 

Visiems teko girdėti, kad kai 
kuriems lietuviams, Amerikos 
piliečiams, keliamos bylos 
kaip karo nusikaltėliams. Ne
kaltai apkaltintiems ginti yra 
įsteigtas Lietuviams ginti ko
mitetas, o dar stipriau veikia 
privati įvairių tautybių susi
organizavusi grupė, pasivadi
nusi "Americans for Due Pro
cesą". 

Tos grupės labai aktyvūs lie
tuvių atstovai adv. Povilas 
Žumbakis ir jos koordinatorė 
Rasa Razgaitienė, lankysis 
Floridos valstijoj ir yra paža
dėję Miami lietuvių klube bū
ti sausio 21 d., šeštadienį, 12 
vai. vidudieny padaryti svar
bų pranešimą ir atsakyti į vi
sus klausimus. 

Visi pietinio Floridos pa
kraščio lietuviai kviečiami mi
nėtą dieną atsilankyti į Mia
mi Lietuvių klubą, išklausyti 
svarbaus ir trumpo praneši
mo ir 18 anksto apgalvoti, ką 
norėtų pranešėjų paklausti. 

A. f A. DR. KAZIMIERUI 
MARTINKUI mirus, 

sielvarto slegiamus tėvus STASELC ir KLEMEN
SĄ ir seser| KRISTUTE giliai užgaucisjne ir 
kartu liūdime. 

BRONĖ GAJAUSKIENĖ ir 
RIMAS GAJAUSKAS 

Brangiam vyrui, tėvui, senelhu ir proseneliui 

A . f A. 
JURGIUI APANAVIČIUI minis, 
žmoną MARIJĄ, dukteris B. SKRINSKIENĘ, M. 
MKONIENE, ELV. OSLAPIENE ir sūnus RO
MUALDĄ Ir VINCĄ, ir ją visų SEIMŲ NA
RIUS giliai užjaučiame. 

JADVYGA ir ADOLFAS DAMUSIAI 

A. f A. GEDIMINUI POD2IUI 
m i r u s , 

jo žmonai Birutei ir seimai reiškia* 
me nuoširdžia užuojauta, 

EDVARDAS ir JADVYGA SLAKAICIAI 

A. f A. TRODEI BUNTLNIENEI 
mirus, jos dukrai Aldonai Buntinai-
tei, mūsų Operos narei, nuoširdžia už
uojautą reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

A. f A 
JONUI VALAIČIUI mirus, 

liūdime kartu su Aldonos, Jono ir 
Jurgio šeimomis. 

VYTENIS, LIUDA ir JŪRIS 
ČIURLIONĮ Al 

A . f A. 
JONUI VALAIČIUI mirus, 

mielę dr. Jonę Valaiti su šeima ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

ANGELĖ ir PIJUS VENCLOVAI 
VLADĖ ir BRONIUS SILIŪNAI 

Mielam 

A f A. JUOZUI ŽEMAIČIUI 
m i r u s , 

žmonai ADELEI, sūnui DANIUI, dukrai REGI
NAI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

HUGO ir ELIZABETH BERCHAU 
RENATA ir ROLPH MULLER 

A. f A. JUOZUI KIZEVIČIUI 
m i r u s , 

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną KAZYTE ir sūnų 
KĘSTUTĮ, seserį AGUTĘ ir KAZĮ RIMUS su šeima, 
Lietuvoje seseris MARYTE, ONUTE, ANTOSfiLE 
ir broiį POVILĄ. Liūdime kartu. 

PBTRIK1Ų ir STATKŲ ŠEIMOS 

Mielam mūsų draugui 

A. f A. JUOZUI 2EMAIČIUI 
m i r u s , 

jo žmoną ADELE, sūnų DONATĄ, dukrele RE
GINĄ, GIMINES Amerikoje ir Lietuvoje giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

NENISKIŲ SEIMĄ 
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A f A- VYTAUTUI ALKUI 
ALKEVIČIUI mirus, 

jo seserį Aldona Biliūniene su šeima nuo
širdžiai už jaučiam ir drauge liūdim. 

ONA ir PETRAS GRIŠKELIAI 
JULĖ ir JONAS KUČINSKAI 
MĖTA ir KAZYS LINKAI 
ELE S A ir PAULIUS LEONAI 

Mano brangiai tetai 

A. -j- A Onai Žakevičiutei-Josiukienei 
iškeliavus j amžinybę, jos dukrai DANUTEI ARLAUS
KIENEI, sūnui ALGIUI Lietuvoje ir jų šeimoms reiškia 
užuojautą, liūdi ir iaukia prisikėlimo 

Krikšto duktė Birutė čiurlionienė-Varnienė 
Raimundas. Valentinas Varnas 

Los Angeles, Coli f. 

MA2EIKA-FVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Laidojame ii 2424 W. 69th Street 
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

i E U D E I K I S 
I AIDOTliVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
• 

4330-34 So. California A venue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9652 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefoną- - - \ A r d s 7-1741-2 

P E T K U S 
MARULI I I F FLNFRAL HOMI 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av. , Cicero — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

file:///Ards
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x Marųuette Parko Lietuviu 
namų savininkų narių susirinki
mas bus sausio 20 d., penkta
dienį, 7:30 vai vak. parapijos 
salėje. 

x "Chicago Tribūne" dienraš
tyje sausio 15 d. laidoje išspaus-' 
dintas kun. J. Prunskio laiškas, 
primenantis, kad Didžioji Brita
nija suteikė mažytei Brunei sa
lai nepriklausomybę, o Sovietų 
Rusija laiko jau dešimtmečius 
kolonijomis pagrobtą Lietuvos, 

X Kun, Juozai Kupriui MIC, 
buvusiam Rasine, Wisc., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonui, dabar gyvenančiam mari
jonų vienuolyne prie "Draugo", 
Loretto ligoninėje bus daroma I į v i j o s ir Estijos, buvusių ne 
gana sunki nugarkaulio operaci- j priklausomų valstybių, laisvę, 
ja. Jis jau yra paguldytas Lo-
retto ligoninėje dr. Petro Kisie
liaus priežiūroje. 

x "Miss Teen-Ager,, rinkimas 
Springfielde, m., bus vasario 

j 24-28 dienomis. Gali dalyvauti 
mergaitės nuo 13 iki 18 metų 

j amžiaus. Tai praneša gražuolių 
rinkimų institucija, kurios būs-

| tinė Norvkh, N. Y. Laimėju
sioms bus skiriamos premijos 

x Linas Kojelis, Baltųjų rū
mų asistentas etniniams reika
lams, sausio 15 d. buvo atvykęs 
į Chicagą tarnybiniais reikalais. 
Ta proga "Dainos" restorane 
padarė būreliui lietuvių praneši- n u o 500 iki 2100 dol. 
mą apie rinkiminius metus ir; 
galimumus lietuviams laimėti 
kai kuriuos postus. Platesnį gėles, Cal., kelių knygų autorius, 
pranešimą pažadėjo padaryti. pratęsdamas Draugo" prenu-
vėliau. 

iŠ ARTI IR TOLI 

x Juozas Kaributas, Los An-

į meratą, atsiuntė ir 20 dol. jo sti-
' prinimui Akt. J. [Kaributą 

X Lietuvos Vyčiu 112 kuopos skelbiame garbės prenumerato 
susirinkimas yra šiandien, sau 
sio 17 d., 8 vai. vak. švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 

X Loretto ligoninė sausio 20 

rium, o už auką ir lietuviško žo
džio rėmimą nuoširdus ačiū. 

X A. Grigaliūnas. Chicago, 
111., atvyko į "Draugą", pratęsė 

Kr Donelaičio pradinės ir aukštesniosios mokyklos vadovybė 
dokienė — vicedirektorė, J. Sirka — direktorius. R. KuCienė 
ninkas. 

!š kairės: V. Gutauskas — renginių vadovas, D. Bin-
— inspektorė ir J. Variakojis — Tėvų k-to pirmi-

Niiotr. J. Tanuriaieio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
t skaitymą atliko Sarapinienė ir į Apolinaras Bagdonas, priminda-
• vaidino Janina Pileckienė ir Juo- j mas, kad šiais šv. Kazimiero me-
j zas Bagdžius. Toliau sekė kalė- j tais yra būtina arčiau pažinti ir 

d. minės "Teisės gyventi" die- prenumeratą ir įteikė 30 dol. jo 
ną, tai yra pasipriešini mą prieš j paramai. A. Grigaliūną skelbia- j 
gėdingą Aukščiausio teismo j rae garbės prenumeratorium, o 
sprendimą, kad gali būti žudcnit; ^ auką labai ačiū. 
negimę kūdikiai. Bus maldos į 
koplyčioje, pradedant 1:30 vaL | * Ona Raštikienė, Melrose! 
p. p. Kviečiami dalyvauti ne tik ! ****- m> k a r t u *» prenumere- \ 
ligoninės tarnautojai, bet ir vi- i tos mokesčiu atsiuntė ir 20 dol.; 
g u o m e n k ) auką. Oną Raštikienę skelbiame | 

j garbės prenumeratore, o už pa- j 
X Organizacijų ir pa*ieniu į ramą tariame nuoširdų ačiū. 

asmenr sveikinimus kun. Vvtau-1 
to Bagdanavičiaus 75 m. am j * **• P m n a * &*&*»> Home-
Žiaus sukakties proga rengimo w o o d - m> **** « a r b ė s P"3"1* 
komitetas priima tik raštu. | meratorius ir rėmėjas, vėl at
prašome siųsti sveikinimus ko-! »untė 25 dol. auką ir pratęsė 
miteto pirmininkui inž. K. Pabe- j prenumeratą už 1984 metus. Dr. 
dinskui šiuo adresu: 7151 S o . , P r a n * S u t k u * toUau l a i k o m e 

Caltfprnia Ave,, Chicago, m. i &*** prenumeratorium, o uz 
00629 ' rėmimą lietuviško žodžio tana-

j me nuoširdų ačiū. 
X Vytas Raginis, iš Cicero ki-

les aktorius, buvo paminėtas I * Alfonsas Burokas, Chicago, 
"Sun-Times" Kups kommnoje j *&> P1*1*86 prenumeratą ir pn-
sausio 9d. (ten jo pavardės vie- ^ J 0 ^ d o L «* kalėdines korte 
na raidė išspausdinta klaidin-j les ^ kalendorių. Labai ačiū 

sALTJŲ PASTOGĖJE 
Vytauto Didi šaulių rinktinė 

gruodžio 17 d. rinktinės saiėie , _ , , - . . T ^ 
Lni«* tr»dk.in«i . lietuviškas ^dines ^esmes> kan&s sugiedojo mūsų vieninteų šventąjj, Lietu-1 slidinėti į kalnus Lake Tahoe, 

1 L VALSTYBIŲ 
— Gintė Damušytė, lietuvių 

Katalikų tarnybos ir Lietuvių 
! Informacijos centro pareigūnė, 
išrinkta "Amerikos pasižymėju
sia jauna moterimi (,<Outstan-
ding Yung Women of Ameri
ca"). Tai praneša Mrs. Dexter 
Otis Arnold, patariamojo direk-
toriato pirmininkė. Apie Gintę 
Damušytę bus išspausdinta spe
cialiame leidiny apie 1983 m. 
žymiausias moteris biografinės 
žiruos ir nuveikti darbai. Mums 
garbė, kad yra išrinkta lietuvė 
ir lietuvišką darbą dirbanti žy
miųjų moterų eilėn. 

— A. a. kun. Jonas Kinta, 
buvęs Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos ilgametis klebonas Pa-
terson, N. J., paskutiniu metu 
gyvenęs Matulaičio slaugymo na
muose Putname, Conn., mirė 
sausio 4 d. Velionis gimęs 1902 
m. kovo 2 d., kunigu įšventintas 
1931 m. gegužės 30 d. Palaido
tas Patersono Kalvarijos kapi
nėse, kunigų skyriuje. 

— InŽ. Waiter Gustaitis BU 
žmona Jean, savininkai pramo
ninio fabriko Los Angeles-Gar-
dena, bet gimę ir augę Detroite, 
Mich., išsiilgę žiemos, išvyko 

Kūčias. Jau tik įėjus į salę bu
vo matyti, kad pasiruošta tik- į ITjTT'.' 

• ,-JL -xt • T J- •• • 'Sodaicmi 
rai lietuviškomis tradicijomis . . . . » «... „ „>, 
« _^ .. _ , . . I giesmes sugieoojo šaules T. Sa-
svesti, nes sceną puošė Kalėdų.^ St . Kepantienė, A. 
eglutė papuošta šiaudiniais pa- j ^ ^ . i r j paak^-ičienė. 
puošalais ir įvairiaspalvėmis 

šaulių moterų kvartetas, vado- : vos globėją šv. Kazimierą. Pas-l 
vaujant ir akomanuoiant muz. J. '• kaitai pakvietė draugijos reika-

Penkias galėdines ų vedėją Al. Rūgytę. 
Pirmiausia ji davė trumpą to 

meto Lietuvos apžvalgą, primin
dama ir Jogailos krikštą, jo ve 

Nev. 
— Apreiškimo parapijos salė

je Brooklyne, N. Y., Moterų 

— A. a, Jonas Paukštys po 
trumpos ligos mirė pereitų me
tų lapkričio 2 d. Velionis buvo 
gimęs 1901 m. liepos 8 d. Bab
tuose. Baigė Babtų pradžios mo
kyklą ir progimnaziją. Tarna
vo kariuomenėje, kada reikėjo 
ginti Lietuvos nepriklausomybę, 
ir išėjo puskarininkio laipsniu. 
1927 m. atvyko į Braziliją. Cia 
sukūrė šeimą su Ona Petrokaite, 
su kuria išaugino dukterį ir su
laukė septynių anūkų. Buvo sa
vo laiku veiklus Brazilijos lie
tuvių katalikų bendruomenėje, 
priklausė Šv. Juozapo draugijai, 
kuri padėjo kurti parapiją ir 
kitas lietuviškas įstaigas. Lap
kričio 3 d. palaidotas San Ca-
jetano kapinėse. Liko žmona, 
duktė su šeima ir brolis. 

— "Mūsų šetnva", Brazili
jos lietuvių laikraštis, pereitų 
metų gruodžio mėnesio pabaigo
je paminėjo savo gyvavimo 
35-rių metų sukaktį. Laikraštis 
pradėjo eiti 1948 m. sausio mė
nesį kun. Pijaus Ragažinsko, Br. 
Šukevičiaus, M. Tamaliūno ir 
pramonininkų brol., Juozo ir Jur
gio Matelionių iniciatyva. Pra
džioje ėjo kas dvi savaitės, nuo 
1951 m. — kas savaitę. Pra
džioje laikraštį redagavo kurt 
P. Ragažinskas, paskui VI. Vi-
jeikis. meniška jo priežiūra bu

ria palaimino klebonas kun. Jo-
- rr.n-.tem'ifi, vakarieji: paruošta I 7 e n 1 t a pareikšti padėką šaulei I dybas ir tapimą Lenkijos karą- j nas Pakalniškis. Giedojimui va-

gausiais Kūčioms pritaikintais T Saraphnenei, muz. Sodaičiui. Į liumi. Iš trečiosios žmonos So-; dovavo Viktoras Ralys, parapi 

jungos 29 kuopa surengė gruo-, į P*^***. * * 5 S^į^^'_ 
džio 18 d. kūčių vakarienę, ku- Abraitienei. Jiems išvažiavus 

į Šiaurės Ameriką, redaktoriai 
ir nuolatiniai bendradarbiai kei
tėsi. Dabar redaguoja kun. Pet-

užkandžiais Pradžioie rinktinės ' sugiedoto šiems kalėdines gies- | fijos jis susilaukė dviejų sūnų • jos vargonininkas, akt Juozas \ r a s KUDsys, saiezaeus, aisaian-
' ' . . . . . . . o.,,.. „.,__.„.._ padeklamavo j S8* redaktorius yra Vytautas mes ir atlikusiems scenos vaiz-

idelį, nes jų atlikta programėlė 
vicepirmininkas J. Mackonis, pa
sveikinęs dalyvaujančius, pade-, 
kojęs visiems už atsilankymą frlprinūnė m u m s kiavoje tėvynėje 
priminęs laisvoje tėvynėje bu- j praleistas šv. Kalėdas ir dabar 
vusias Kūčių tradiciias ir iu i pavergtus mūsų brolius ir seses. 

— Vladislovo ir Kazimiero. 2u- i Boley - Bolevičius 
vus Vladislovui Kazimieras bu- i eilėraščių. Dirbo talkininkės sa
vo vainikuotas Lenkijos karą- j vanorės. 
liumi ir kartu buvo išrinktas ir 
Lietuvos didž. kunigaikščiu. Ve
dė Habsburgaitę Elzbietą ir susi-

— Prisimenant šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį ir pa
rapijos globėjo dieną. Los An-

laukė 6 sūnų ir 5 dukterų. Sa-; celes šv. Kazimiero par. bažny-

Bacevičius. Gruodžio 11 d. šv. 
Mišiomis Vila Zelina bažnyčioje 
ir Ramovės salėje akademija bu
vo paminėta šio laikraščio su
kaktis. Kūčių tradicijas ir jų 

reikšmę, paprašė atsistojimu ir; ̂ r ie negali jų švęsti. 
susikaupimu prisiminti ir pa-j Gruodžio 31 d. buvo suruoš- . ^.^^ ^m.-*^ ^k^, 
gerbti mirusius šaulius ir papra- i tas Nauju — 19S4 — Metų suti-' vo vaikų auklėtoju pakvietė kan. j fioje kovo 1-3 dienomis bus su- į C H I C A G O S Ž I N I O S 
šė kun. F. Kireilį sukalbėti in-1 kimas. Pradžioje vwepirminin- į Dlugošą. j sitelkimo dienos, kurias praves 
vokaciją. Po to brvo sveikina-1 kas J. Mackonis pasveikino su- Į Kazimieras vos 13 metų buvo j svečias kunigas, o kovo 4 d. bus 
masi su šventėmis, pasidalinant į sirinkusius ir padėkojo už taip Į tėJ°^ J 5 ^ ) * 8 ^ • k ^ ^ ^ e n e Į iškilmingos pamaldos, į kurias 

" * %"A ''' kviečiamos visos religinės ir 

gai). Rašoma, jog jis pasižymi V. RaJuumkas, 

plotkelėmis ir švenčių linkėji-' gausų atsilankymą, palinkėjo j užimti Vengrijos sosto, bet tai 
mais, užkandžiauta Kūčių va- j linksmai baigti senuosius — 13**"1 nepavyko, grįžo atgal ir vėl 
kariene. Pasidalinus šventiško-11983 — metus. Prie gausiai ir j mokėsi įvairių dalykų,iškaIbos, 

, mis nuotaikomis, šaulei T. Sara-! gerais užkandžiais paruoštų sta-1 klasikinių kalbų ir kt. Gimęs 
Melrose j pmienei vadovaujant, bovo pa- į lų ir buvo laukiama Naujų Me-! Krokuvoje 1458 m. jis būdamas 

Broadway vaidinime "The Real į « . , . "̂, ^ ^ - - I T „rfl,-v« i rodytas scenos vaizdelis "Kalė- tų. 12 valandą uniformuoti šau-! W metų užbaigė savo išsimoks-
T».™-» ^ P a r k ' m - Z U K X l a n i a 8 . n e l c n T ą ^ ^ aovana", kuriam įvadinį \ liai išsirikiavo prieš svečius, ir į '«imą ir padėjo tėvui valstybes Thing" lietuviškos spaudos padėti mūsų 

X A. a. Bronius dolaftfe, iš j išeivijoje, pratęsdamas "Drau-
Lietuvos gautos telegramos ži- Į go" prenumeratą, pridėjo ir 20 
niomis. mirė ir sausio 12 d. buvo i dol. auką jo paramai V. Ra-
palaidotas Kybartuose, kur jis j kauską skelbiame garbės prenu-
gimė ir ilgai gyveno. Buvo su-' meratorium ir tariame nuoširdų 
laukes 64 m. amžiaus. Chicagos j ačiū. 
apylinkėse gyvena jo trys bro- j x D r # BomoaJdas Kriaučiū-

i rinktinės pirmininkas Vladas i reikaluose. Dažnai su tėvu at-

tautinės organizacijos su vėlia
vomis dalyvauti. 

— Lietuvis kartografas i. Ne-
predds, 1749 m. išspausdino 
Lietuvos žemėlapį su išvardinto
mis kai kuriomis Lietuvos vys
kupijomis, vaivadijomis. Talki-

liai Alfonsas, Juozas ir Edvar
das su šeimomis. Velionis buvo 
neseniai Cicero. Dl.. mirusio An
tano Sulailčio sūnus. 

x Dr. 
nas, Dainavos" direktorių tary
bos pirmininkas, Manchester, 
Mich., atsiuntė 50 dol. su tokiu 

X Kun. Theo Pans, Prtts- Bganaitis pasveikino visus su ' vykdavo i Vilnių ir Trakus. Tė- j ^ ^ c Gedgaudui, kun. prof. 
burg, CaL, mūsų garbės prenu-! Naujais Metais, palinkėjo vi- ^ . ^ v e s ^ t y f k f . U e t u ^ ! " * į A. Liumai, preL P. Jatulini, pa-
meratorius, rėmėjas, pratęsė j šiems geros sveikatos, kuo ge- "alus, sutvarkė iždą, pnzhirėjo, ČATyti t o jemėlapio vertimai, 
prenumeratą su visa šimtine I riausio pasisekimo ir dar daug teismus ir kt Nuo įtempto dar- j y^j duomenys atsargiai sureda-
"Draugo" paramai. Kun. Theo j sulaukti Naujų Metų. Orkestrui; jo »" asketiško gyvemmo gavo ^ ^ fr r^etavos Saulhj sąjun-

X Dr. Daon. ŠuMenė-Digr>"tė, 
išlaikiusi valstybinius medicinos 

laiškučiu: 
menę informuoja daug metų 
apie "Dainavą" ir joje vykstan-

Palį ir toliau laikome garbės pritariant. sugiedota tautos | džiovą. Ypatingai pasižymėjo 
prenumeratorium, o už dosnią! himnas. Toliau su šampano \ pamaldumu į Nukryžiuotąjį 
auką nuoširdžiai dėkojame. taurėmis buvo sveikinamasi su j Kristų ir gv. Mergelę Mariją. 

' Naujais Metais ir iki vėlumos! Norėdami perkelti iš Vilniaus 
X Dr. V. Lakniua. Shelby, (jalintasi įspūdžiais, užkandžiau- J į Krokuvą, kur buvo šiltesnis 

"Draugas" visuo i Mich., dr. Ant čerškus, Chica- j te j r paįokta ! klimatas, 1484 m. jį vežė rogė-
go, DL, Petras Kausteklis, War- j j ^ . ^ ^^ugū ir padėko- į mis. Teko sustoti Gardino pily-
ren, Mich, Steponas Srubas, Me- j Q rinWinės v ^ ^ ^ priešaky-' je, nes karalaitis kelionėje labai 

praktikos egzaminus, atlieka re- i čias stovyklas. Dėkodami už j nasha, Wisc., Jonas Sabanas,, ^ m p i r r n m i l l k u ^ js^mitra 
zkienciją Sheidy Side ligoninėje j suteikiamą dėmesį, kartu jungia- Chicago, Dl., S. Luinis, Somer- ^ moterų v a d o v c M Dapkiene, 
Pittaburgh. Pa. Dalia prieš 5 Į me simbolinę auką lietuviškos | wille, Mass., Kazys Cesna, Wor-, fcad n e ž i ū r i n t ^^^^ darbo ir 
metus yra atvykusi iš Lietuvos į spaudos paramai". Labai ačiū j cester, Mass. Edvardas Varia- j r Q p į s f i r i nepamirštama pamine-
pas savo vyrą Leoną, taip pat | už viską. "* " ' ' " "*" 
medicinos gydytoją, kuris šiuo 

kojis, 

nusilpo ir po kelių dienų kovo 
4 d. mirė. Palaidotas Vilniuje. 

šv. Kazimieras buvo antrasis 
Kazimiero sūnus, labai gabus 

laisvoje tėvynėje I mokslui, todėl pasiekė aukšto 

metu darbuojasi Chicagoje. Jo 
tėvai yra teisininkas Pranas ir 
mokytoja Magdeiena šulaičiai, 
plačiai besireiškią lietuviškoje 
veikloje Chicagoje. 

X Dana ir Martynas Trakiai 
susilaukė pirmgimės dukrelės. 
Ja džiaugiasi jaunieji tėvai ir se
neliais tapę evangelikų - liute
ronų vyskupas Ansas Trakia ir 
dr 
Stelmokai. 

X Elena Dambriflnienė, Brent-
wood, Md., atsiuntė už kalėdi
nes korteles 8 dol Po 7 dol.: 

IV. Samatauskas, Dalia Korte, 
| po 6 dol. — K. Salys, Z. Vyš-
į niauskas. 4 dol. — B. Baknys, 
Po 3 doL — E. Sventickas, J. 
Jakštis, J. Gedgaudas ir Ona 
Mikulskienė. Visiems labai ačiū. 

x Juozas Lekas, Frank Janu-

rašė jo biografiją, kur teigia-
; ma, kad šv. Kazimieras nešio
jęs ašutinę ir dažnai gulėjęs 
kryžiumi ant žemės, paskendęs 

I maldoje. Anksti pradėjo garsėti 

Adelė Trakienė, taip pat i r ! š a s - Stasys Kybartas, Ona Kili-
kauskienė, Genė Misiūnienė, visi 
iš Chicagos, Jonas Siugždinis, 
Lemont, DL, apsilankė "Drauge" 
ir visi įvairiomis progomis įtei
kė po 10 dol. už kalėdines korte
les, kolendorių ar kaip auką. 
Labai ačiū. 

x Lietuvio Tauragė* klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sausio 22 d. 2 vai. popiet šau
lių salėje. Nariai prašomi daly
vauti. Bus naujos valdybos rin
kimai. Po susirinkimo vaišės. 

(pr.). x Po 5 dol. atsiuntė sako: 
Anna Glebis, Jonas Šaulys, A. 
Laucius, E. Eringis. B. Eringis, 
A. Petrys, O. Stasiukonis, K. 
Mažonas, Anelė Lakavičius, Alb. 

| Sunkus, J. Motiejūnas, VL Ba-
Į cevičius, V. Valys, M. Macenis, 
į Paul Talandis, K. Cicėnas, L. 
! Sutkus, J. Račkauskas, B. Re-
! peika, LR. Tavaras. St. Juzėnas. 
1 Visiems labai ačiū. 

St I^rsburg B e a c h , ! t i t r a d i c i m u 
Fla^ Elena Jeneckas, Warren, š y ę s t ų gg^ynjj,^ K u č i u i r m, i§silavinimo. Legatas Ferari pa 
Mich., Antanas Stropus, Ballwm, Į ? e r o m i g ^ ^ ^ ^ N a u 
Mo., įvamoma progomis ataiun- • Ę ^ 
tė už kalėdines korteles, kalendo- i 
rių ar aukų polOdoi. Labai ačiū. j PRADĖTI S V. KAZIMIERO 

X Jolanta Karklys, Chicago, Į 
DL, užprenumeravo vieneriems I Lietuvių Istorijos draugijos j stebuklais. 1517 m. popiežius 
metams "Draugo" dienraštį anū-! susirinkimas, įvykęs sausio 11 i Leonas X sudarė šv. Kazimiero 

j kui Rimui, gyv. San Jose. Cal., d. sutraukė apie 35 narius. A. į šventumui bylą, apklausinėjo 
j kaip kalėdinę dovaną. Jolanta j Rūgytės patalpos vos galėjo Į dauk uudininkų. Popiežius Kle-
I Karklys taip pat pratęsė savo; juos sutalpinti. | mensas VTJJ 1008 m. paskelbė 
j prenumeratą ir pridėjo auką už i Susirinkimą atidarė vicepirm. I šv. Kazimierą šventuoju. Vil-
Į kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai ačiū. 

X Stefa Daukšienė, Cicero. Dl., 
atsiuntė už kalėdines korteles ir 
kalendorių 8 dol. Po 6 dol. M. 
Krauchunas, Anna Naumanas. 
Po 4 dol. — S Simouūnas, Z. 
Pupius ir V. Genčius. Po 3 dol. 
— J. Kazėnas, D. Trimakas ir 
V. Gramaas. Labai ačiū. 

x Salomėja StafcAnimė, Chi
cago, Dl., apsilankė "Drauge", 
pratęsė prenumeratą ir įteikė 20 
dol. auką. S. Stakėnienę skel
biame garbės prenumeratore. o i 
už paramą tariame nuoširdų 
ačfal 

Pauliu* KrUfvpaitU 
MfengUta punr>ei«ia 

BlaMc'aHA džlaafteri Jmmtmo c«rtra Metars 

gos išspausdinti kaip vienas že 
mėlapis. Tai didelis įnašas se
najai Lietuvos istorijai, neišse
miamas tyrinėjimų aruodas. 
Kadangi visi «i«rinfrnff{ duoti 
lietuvių kalba, tai prieinamas 
plačiajai visuomenei 

_ Marijona SkabeUdenė, Lie
tuvių Religinės šalpos pareigū
nė, atstovavo gruodžio 8 d. lie
tuviams Amerikos Italų federa
cijos sušauktoje konferencijoje 
Wa8hingtone, D. C. Konferen
cija nagrinėjo etninių grupių rū
pesčius ir jų reikalų ignoravimą 
amerikiečių spaudoje. 

niuje buvo surengtos 3 dienos 
triumfo, 4 miestai pasirinko 
šv. Kazimierą savo herbais. 

Jo garbinimas greitai paplito 
visoje Europoje: Bavarijoj, Ita
lijoj, Belgijoj. Nepriklausomoje 
Lietuvoje kovo 4 diena buvo pa
skelbta valstybine ir bažnytine 
švente. 

Ir JAV-bėse šv. Kazimieras 
buvo garbinamas lietuvių ir len
kų išeivijos tarpe. Pristatyta 
net 20 jo vardo bažnyčių, įkur
ta seserų kongregacija, pava
dinta Av. Kazimiero seserimis. 
Romoje įkurta jo vardo Lietu
vių kolegija, Bv. Kazimiero 
reikšmė Lietuvai labai didelė. 
Savo globėju jį pasirinko skau
tai ir ateitininkai. 

Po paskaitos buvo keletas 
klausimų, į kuriuos prelegentė 
atsakė. Po to vyko jaukus pa-
sivaišinimas ir pastfmonėjimas 
šeimininkes AL Rūgytės rū
pesčiu. A. P. B. 

4 MIL. DOL. KNYGOMS 
Chicagos miesto bibliotekų 

biudžete numatyti 4 mil. dol. 
naujoms knygoms pirkti. Nau
ju Chicagos bibliotekų tarybos 
prezidentu išrinktas James R. 
Lowry, 44 m. 

MA2IAU MBCIŲ KELYJE 
Cook apskrity 1982 m. mirti

nų susisiekimo nelaimių buvo 
458, o 1981 m. — 530. Visoj Dli-
nois valstijoj praeitais metais 
sumažėjo mirtinos susisiekimo 
nelaimes. 

IZRAELIO MENO PARODA 
Devynių Izraelio dailininkų 

kūriniai Chicagos kultūros cen
tre, 78 East Washington, bus 
išstatyti nuo sausio 17 iki kovo 
3 d., Randoiph galerijoje, pirma
me aukšte. Parodoje dalyvauja 
dailininkai Reizman, Meni, Go-
hen Gan ir kiti Izraelio dabar
ties menininkai. 

UŽDRAUDĖ 
ATOMINE JĖGAINĘ 

Atominių jėgainių tvarkymo 
komisija uždraudė Common-
wealth Edison bendrovei naudo 
ti prie Rockfordo pastatytą 
atominę jėgainę, kainavusią 
3.34 buljono dolerių, nes ta ben
drovė rasta daugeliu atvejų ne
silaikiusi saugumo taisyklių. 

•cmninnnmiHiiimiiiHiiw»iitiii.iiini. 
Advoktttt 

CIMTAfUS P. 6EPMIJ 
2649 W. 68rd Street 

Chicago, IL 69029 
Tat — 776-6162 

Kasdien 9—0 vaL vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
iMt»iiwwitHiiiwimiiiiwfflUniMiiimi 

• 

Atfvtkattt JOMS 6IIAITIS 
6247 8o. K M U » Avenae 

Chteago. IL 66629 
Tei — 7766709 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL vak. 
Aefttad. 9 vaL r. iki l vai. d. 


