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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Iš to, ką kalinys uždirba, 
pusę atlyginimo išskaito 
valstybei, iš to mokamos algos 
prižiūrėtojams, kagėbistams ir 
pan., o iš likusios pusės atly
ginimo išskaito už maistą — 
už mėnesį griežto režimo 
konclageryje išskaito apie 12 
rub. Iš to galima spręsti apie 
maisto kokybę, kai dar vir
tuvės darbuotojos, mums virė 
kriminali8tės, vogdavo ir 
dalindavosi su prižiūrėtojom 
pavogtu nuo kalinių maistu. 
Išskaitydavo už rūbus, pataly
nę, apavą ir Lt. Kaliniui 
beveik nieko nelieka. Jei nor
mą išpildai ir neturi „prasi
kaltimų", leidžiama į mėnesį 
konclagerio kioske nusipirkti 
už 5 rub. maisto, rašymui 
priemonių, muilo. Tame kios
ke iš maisto •beveik nieko 
nebūdavo, tik seni sausainiai, 
pigūs saldainiai, blbgi-seni 
konservai, arbata, retkarčiais 
margarinas, džemas, aliejus, 
be to rūkalai, machorka. Per 
visą mano kalinimo laiką 
buvo tik kelis kartus baltes
nės duonos, kurią galima 
valgyti. Į kioską veda prižiū
rėtojai ir ten, jei einamoje 
sąskaitoje yra užsidirbtų pini
gų, leidžiama pirkti, o jei ne — 
neleidžiama. Iš artimųjų 
atsiųstų pinigų pirkiniams 
panaudoti neleidžiama, turi 
pats užsidirbti. Kaliniai, kurie 
atsisako dirbti priverstinį dar
bą, siūti pirštines ar ką kitą 
dirbti , visą konclagerio 
bausmės laiką yra baudžiami: 
tris kartus iš eilės po 15 parų 
karcerio, po to — 3 ar 6 mėn. 
griežto režimo kalėjimo kame
ra, tarp tų bausmių trumpos 
pertraukos, apie savaitę pabū
na konclageryje ir vėl viskas 
iš pradžios iki pat kalinimo 
pabaigos. Nuo priverstinio 
darbo atleidžia visiškus invali
dus. Net lovoje gulintiems 
duoda darbo: daryti karto
nines dėžutes ir pan. 

Kai mane atvežė į Mordo
vijos konclagerį, jame buvo 21 
kalinė, aš — 22-roji. /y ko 
remontas ir tą savaitę mums 
leido nakvoti kieme, ant suolų. 
Koks džiaugsmas, kai beveik 

po mct>:, praleistų tvankiuose 
kalėjimų rūsiuose, vėl galėjau 
kvėpuoti grynu oru ir džiaug
tis žvaigždėtu dangumi. Bet 
tik savaitę. Po to vėl visas 
suvarė į barako žemą ir ankš
tą miegamąjį — ten visos būti
nai privalėjome miegoti. Aš 
miegojau antrame aukšte, 
palubėje, kol pasilaisvino lova 
pirmame aukšte. Apačioje 
buvo kiek lengviau, bet deguo
nies vis tiek trūkdavo, nes 
langeliai uždaryti — šalta 
senutėm kalinėm, o miega
masis nedidelis, lova prie 
lovos, o per vidurį siaurutis 
takas praeiti. Viena iš didžiau
sių fizinių kančių buvo tos 
konclagerio naktys, kai lauki 
nesulauki ryto, kada galėsi 
išbėgti į kiemą ir pakvėpuoti 
prieš darbą grynu oru. Dėl 
tvankumo daug ką kankino 
nemiga, o dieną net senutėms 
griežtai draudžiama ilsėtis. 
Atsigulti dieną gali tik ligo
nės, turinčios tam gydytojo 
leidimą, o kitaip — baudžia
ma. Mordovijos konclageryje 
savo amžiumi vyriausia buvo 
Kasnova Tatjana Karpovna, 
gimusi 1904 m. Vadinome ją 
b a b a T a n i a . S m u l k u t ė , 
neaukšta, išsekusi provoslavė 
senutė, baba Tania buvo visiš
kai beraštė — ne tik rašyti, bet 
ir skaityti nemokėjo. Kuo ji 
taip išgąsdino sovietų valdžios 
pareigūnus, kad jie ją nuteisė. 
7 m. griežto režimo koncla
gerio ir 3 m. nutrėmimo, kaip 
ypatingai pavojingą valsty
binę nusikaltėlę? Visas jos 
„nusikaltimas", kaip ir kitų 9 
konclagery uždarytų rusių 
provoslavių, buvo tas, kad ji 
ranka perrašytus eilėraščius, 
smerkiančius valdiškų bedie
vių tyčiojimąsi iš tikinčiųjų ir 
jų persekiojimą, įmesdavo 
žmonėms į jų laiškų dėžutes, 
a t s e i t , „ šme ižė sovie tų 
valdžią"... Už tai, kad sovietų 
pareigūnai kovoja su visu tuo, 
kas šventa tikinčiajam,, jos 
sovietų valdžią atvirai vadin
davo šėtono valdžia (sata-
ninskaja vlast). Baba Tania 
pasižymėjo ypatingu švaru
mu ir beveik visą dieną, kaip 
ir kitos pravoslavės, melsda
vosi. (Bos daugiau) 

Nepavyko pakelti 
erdvės satelitą 

C a p e C a n a v e r a l . — 
Erdvėlaivio „Challenger" 
įgula paleido, kaip planuota, į 
erdvės orbitą nuvežtą komu
nikacijų satelitą „Westar 6", 
kurio savininkas — Westero 
Union bendrovė. Satelitą 
pagaminti kainavo 35 mil. dol. 
Už nuvežimą NASA paima 10 
mil. dol. Tas satelitas sėkmin
gai atsiskyrė nuo erdvėlaivio 
penktadienį, tačiau tuoj pat 
nutrūko radijo baugų kontak
tai su Žeme Įvairūs satelitu 
sekėjai, jų tarpe ir Šiaurinės 
Amer ikos Oro gynybos 
komanda bandė surasti sateli
tą, tačiau jo nerado. Paskui 
„Challenger" skriejo ""-,; 

didesni gabalai ir trylika 
mažesnių. Manoma, kad 
satelitas, bandydamas savo 
jėgomis pakilti į aukštesnę 
orbitą, susprogo. NORAD (oro 
jrvnyhos komandos M*s 

•ai ir radarai 
iutbolo dyužio objektus. 

Šis nepasisekimas sukėlė 
abejonę, ar verta paleisti 
antrąjį erdvėn nuvežtą sateH-

tą, kuris priklauso Indone
zijai. Jis turėjo atsiskirti nuo 
laivo šeštadienį rytą, tačiau 
buvo nutarta atsiskyrimą 
atidėti. Abu satelitus gamino 
Hughes Aircraft Co. Satelitai 
yra 1,437 svarų. Indonezijos 
satelito iškėlimą stebėjo atsto
vai iŠ Indonezijos. Tai jau 
antras „Palapa" satelitas. 
Vienas buvo iškeltas pernai. 
Indonezija tais satel i ta is 
palaiko ryšį tarp 13,677 savo 
valstybės salų. 

Indonezijos satelitą buvo 
nutarta paleisti pirmadienį. 
Su tuo sutiko ir Indonezijos 
delegacija. 

'Vkmadienį Žemės stotys 
pagaliau surado „dingusį" 
Western Union satelitą, tačiau 
jis suskilęs į dvi dalis, 
nutrūkęs satelito variklis. 
Dabartinėje aukštumoje jis 
bevertis, o pakilti be variklio 

o> ali. 
Sekmadieni erdvės kelionę 

ištiko dar vienas nepasiseki
mas — sprogo plasmasinis 6 
pėdų balionas, kurį astronau-

Pasitarimas OSI 
veiklos klausimais 

Graikės vaidilutės uždega Olimpo kalne Olimpi
nį fakelą, kurio liepsna šiandien atidarys 1984 m. 
Olimpinius Žiemos žaidimus Sarajeve, Jugosla

vijoje. Vėliau liepsna fakelais bus atnešta į Los 
Angeles. 

Prasideda Olimpiniai 
Žiemos žaidimai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Sarajevo. — Jugoslavijoje 
prasideda XIV Olimpiniai 
Žiemos žaidimai, kurie bus 
transliuojami ABC televizijos 
7 kanalo. 

Sarajevas — senas Balkanų 
miestas, kur žmonės gyveno 
prieš 4,400 metų. Tai buvo 
romėnų kurortas. Pats vardas 
keitėsi. Dabartinis yra turkiš
kas: Saraj reiškia „rūmai". 
Turkai valdė šį regioną iki 
1878 m. Iš jų Sarajevą perėmė 
Austro-Vengrijos imperija. 
Sarajevas pagarsėjo ir šiame 
Šimtmetyje. Tame mieste 
iaunas revoliucijonierius nušo
vė austrų kunigaikštį Franzą 
Ferdinandą. Dėl šio atentato 
kilo I Pasaulinis karas. Dar ir 
šiandien mieste žymi turkų 
į taka. Miestą puošia 73 
musulmonų mečečių minare
tai. 

Žiemos ž a i d y n ė s e Vilo 
tarptautinių ginčų. Amerikos 
komitetas skundžiasi, kad 
Kanados ledo ritulio koroan-
doje esą keturi profesioralai. 
Kanada tai paneigia, nuro
dydama, kad ji pateiks sąrašą 
žaidėjų įvairių šalių rinkti
nėse, kuriose daug profesiona
lų. 

Olimpinių žaidynių tradi
cija užžiebti Olimpinę ugnį, 
kuriai liepsna atnešama iš 
Graikijos Olimpo kalno. Į 
Sarajevą iš graikų kalno lieps
ną atnešti nėra sunku. Kitas 
klausimas pasiekti Los Ange
les miestą. Tarptautiniame 
Olimpinių žaidimų komitete 
Graikijos atstovas užprotes
t a v o , kad amer ik i eč i a i , 
besiruošdami Vasaros žaidy
nėms, per daug sukomer-
cino visą Olimpinę idėją. 
Paaiškėjo, kad Los Angeles 
Olimpinis komitetas „parda
vė" teisę atnešti Olimpinę 
ugnį biznio bendrovei ATT 
(American Telephone and 
Telegraph Co.). Bendrovė šią 
deglo nešimo garbę pardavinė
ja po 3,000 dol. už kilometrą 
mažesnėms bendrovėms. Apie 
50 kilometrų „nupirko" azar 
tinių lošimų Caesars Casmo iš 
Lake Tahoe. Savininkai 
planuoja paleisti iš loterijos 
teięę nešti fakelą su Olimpine 
ugnimi. Už vieną kilometrą 
bėgimo su deglu šio kasino 
klientai turėtų sumokėti neir.a 

tai bandė palikti erdvėje. Jis 
turėjo tarnauti kaip susi
tikimo taškas. 

žą sumą pinigų, tačiau galėtų 
la mėti pinigini priam ir ttisę 
nusifotografuoti su fakelu. 
Šitokio „plan- ' nepatvirtino 
Los Angeles C !impinis komi
tetas. 

Graikijos d f-egatai komi
tete skundėsi dėl .4stkio biznia-
vimo „šven:? Olimpo ugni
m i " . Nicolas N i s s i o t i s 
pagrasino neperduoti deglo 
Vasaros žaidynių rengėjams. 
Tarptautinio komiteto direkto
rė Moniąue Berlioux atmetė 
graiko grasinimus, pasaky
dama spaudai kad deglas yra 
t a r p t a u t i n i k o m i t e t o 
nuosavyb* TŠ Graikijos atneš
ta liepsna po Žiemos žaidynių 
bus laikoma tarptautinio 
komiteto žinioje Lausanne, 
Šveicarijoje, kol ateis laikas 
deglą pasiųsti j Los Angeles 
miestą. 

Ubane pasitraukė 
vyriausybė 

Beirutas. — Libano premje
ras Wazzan, spaudžiamas 
musulmonų vadų, pasitraukė 
iš pareigų. Jis yra šunis 
musulmonas. Su juo pasitrau
kė kiti keturi musulmonai ir 
penki krikščionys. Prezi
dentas Gemayelis liko be 
vyriausybės, -'is reikalavo 
nutraukti kova.; ir atnaujinti 
derybas dėl Libano ateities. 
Prezidentas nurodė, kad gali 
tekti atsisakyti sutarties su 
Izraeliu, pasirašytos pernai 
gegužės 17 d. Tą sutartį atme
ta Sirija ir Libano musulmo
nai. 

K o v o s e dėl B e i r u t o 
musulmonai laimėjo naujas 
pozicijas ir dabar kontroliuoja 
visus kelius į Beiruto aerodro
mą, kur įsitvirtinę JAV mari
nai. Iš Amerikos apginkluotos 
Libano kariuomenės pabėgo 
daug musulmonų karių, o tie, 
kurie dar liko, atsisako kovoti 
su broliais musulmonais. 
Praėjusią savaitę Libano 
~>oVcijų k -v • -f fiivo apie 100 
Žmonių. Tai dar sustiprina 
r e i k a l a v i m u s A m e r i k o s 
kongrese pasitraukti iš Liba
no. 

— Irakas r a s i s t e , kad jo 
karo larv nu 
vieną irano K ~"-ua"*> -• v»euą 
paėmė į nelaisvę. Praėjusią 
savaitę Iraną- praradęs aštuo
nis laivus. 

— Penktadienį Hondūre nu
krito blogame ore JAV kari
nis helikopteris, žuvo keturi 
amer ikieč ia i kar ia i , šeši 
sužeisti. 

— Šių metų sausio mėn. 
Amerikos bedarbių skaičius 
vėl sumažėjo ir siekė 8 nuoš. 
Amerikoje dirbo 103.2 mil. 
žmonių. Illinois bedarbių 
nuošimtis dar liko 9.9. 

— Praėjusį savaitgalį kandi
datai į prezidento vietą viliojo 
moterų balsus. Prezidentas 
Reaganas kalbėjo respubliko
nių suvažiavime, pasakė, jog 
vieną dieną Amerikos prezi
dentė bus moteris . Šeši 
demokratai Bostone gyrėsi, 
kad jie svarsto pakviesti mo
terį į viceprezidento postą. 

— Pernai Izraelio susisieki
mo ne la imėse žuvo 417 
žmonių. Transporto ministeri
ja pareiškė, kad Izraelyje per 
daug automobilių — 720 
tūkstančių. J ie nebesutelpa 
Izraelio turimuose keliuose. 

— Prancūzi jos užsienio 
reikalų ministeris lankėsi 
Etiopijoje, tarėsi su valstybės 
vadu dėl padėties Čade. 

— Prezidentas Reaganas 
pasiūlė penkerių metų planą 
Centrinei Amerikai gelbėti. 
Pagal Kissingerio komisijos 
pasiūlymą, Amerika duos 8 
bil. dol. ekonominės ir karinės 
paramos. 

— Lenkijos valdžia davė 
civilinės aviacijos bendrovei 
LOT leidimą skristi į JAV 
aerodromus. Žvejai galės vėl 
žvejoti prie JAV krantų, nes 
Amerikos vyriausybė atšaukė 
dalį ekonominių sankcijų. 

— Baltuosius Rūmus labai 
erzina prezidento ekonominės 
tarybos pirmininko Martin 
Feldstein pasisakymai prieš 
didžiulį biudžeto deficitą, jo 
raginimai pakelti pajamų 
mokesčius ir mažinti išlaidas 
gynybai. Vakar jis buvo 
klausinėjamas Atstovų Rūmų 
biudžeto komitete, kuriame 
vyrauja demokratai, pritaria 
jo idėjoms. 

— Kinija patvirtino, jog 
JAV advokatas iš New Yorko 
Hanson Huang, prieš dvejus 
metus dingęs Pekino viešbu
tyje, buvo suimtas už šnipinė
jimą ir nuteistas kalėti 15 

— Penki keleiviai, jų tarpe 
dvi moterys, pagrobė ore 
Brazilijos keleivinį lėktuvą ir 
privertė jį skristi į Kubą. 

Washingtonas. — Apie 50 
atstovų iš estų, latvių, lietu
vių, gudų, rusų, ukrainiečių, 
rumunų ir kroatų bendruo
menių Amerikoje praėjusį 
savaitgalį suskrido į George-
town universitetą Washingto-
ne, D.C, kur Americans for 
Due Process d-ja surengė dvie
jų dienų konferenciją OSI bylų 
klausimais. Konferencijos 
tikslas — pasidalinti infor
macijomis ir ištyrinėti galimy
bes, kaip į OSI užvestas bylas 
reaguoti. 

Teisinius tų bylų aspektus 
nagrinėjo apkaltintųjų gynė
jai. Adv. Ernestas C. Raškaus
kas apžvelgė OSI įsisteigimo 
istoriją, adv. David E. Sprin-
ger supažindino su pilietybės 
teisės istorija ir apibūdino 
pilietybės atėmimo arba 
denatūralizacijos procesą, 
adv. Ivars Berzinš nušvietė 
deportacijos bei ekstradicijcs 
bylų teoriją ir praktiką, adv. 
Povilas Žumbakis pasisakė 
paliestųjų bendruomenių 
gynybinio susiorganizavimo 
klausimais. Kalbėtojai sutiko, 
kad pats JAV įstatymas 
imigrantus traktuoja labai 
nepalankiai, kad tuo pasinau
doja OSI, sudarydama poli
tiškai motyvuotas bylas, kad 
ateityje panašiai nukentėti 
gali ir ltitų tautybių ateiviai 
(pvz. meksikiečiai, vietnamie-

Prezidento Reaganc 
73 m. gimtadienis 
Dixon, 111. — Prezidentas 

Reaganas vakar šventė sa^o 
73 gimtadienį Illinois mie^te-
lyje, kur praleido savo jaunys
tę. Jis aplankė ir Eureka, kur 
baigė kolegiją. Netolimo nn°3-
telio Tampico gyventoja7 labai 
susijaudinę, r. e* RsagjKias 6a 
gimė, t a č i a u mieste l io 
neaplankė. 

Dixono gyventojai kelis 
mėnesius ruošėsi priimti aukš
tą svečią. Čia, nežiūrint snie
go, įvyko paradas ir torto 
ragavimas mokyklos salėje. 

Nikaragvos skundas 
Managva. — Nikaragvos 

valdžia paskelbė, kad 1985 m. 
numatyti demokratiniai rinki
mai atidedami, nes JAV veda 
prieš Nikaragvą agresiją, 
kurią vykdo H o n d ū r a s . 
Praėjusį penktadienį Nikarag
va pasiskundė Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, kuri 
posėdžiavo vieną valandą ir 
nieko nenutarė. JAV ambasa
doriaus padėjėjas Charles 
Iichenstein pasakė, kad jau 
ne kartą tarybos narių kantry
bė yra bandoma Nikaragvos 
isteriškomis pasakomis apie 
mano vyriausybės agresiją. 
Tokios vis atnaujinamos 
a t m a t o s l a i k u i b ė g a n t 
nepagerėja ir jų kvapas 
nesikeičia, pasakė ambasado
rius. 

Nikaragvos skunde sako
ma, kad vieną dieną i\».<arag-
vos kariuomenės pozicijas 
puolė šeši lėktuvai, kitą dieną 
— keturi lėktuvai. 

Atidėjo kelionę 
Maskva. - SvvMų gyny

bos ministeris maršalas 
Dimitri Ustinov šeštadienį 
turėjo skristi į Indiją, tačiau 
Tsss paskelbė, jog dėl svarbių 
priežasčių kelionė atidedama. 
Stebėtojai m^-r.o Vp^ TalAir 
pablogėti Andropoi kata 
ir Ustinovas turėjo būti Mask
voje. Kiti mano, kad galėjo 
susirgti ir pats 75 m. amžiaus 
Ustinovas. 

čiai, saivadoriečiai) ir kad 
užtat vienintelis galutinis išsi
gelbėjimas yra atitinkamai 
pakeisti imigracijos įstatymą. 
Šia prasme adv. Springer 
pasiūlė denatūralizacijos 
įstatymo pakeitimo projektą ir 
pažadėjo dėti pastangų, kad jį 
paremtų JAV teisininkų 
sąjunga (American Bar 
Association). 

Kiti prelegentai siūlė 
priemones, kaip paveikti 
kongresą ir viešąją opiniją. 
Ukrainietis Eugene Iwanciw, 
Senato žvalgybos komiteto 
p a t a r ė j a s ir v a l s t y b i n i o 
saugumo klausimų specialis
tas, patarė naudotis „infor
macijos laisvės" įstatymo 
(Freedom of Information Act) 
teikiama galimybe išgauti 
•užslaptintus OSI dokumen
tus; skųstis JAV Teisingumo 
departamento Civilinių teisių 
skyriui dėl OSI taktikos, 
prašyti kongreso nar ius 
pi-avesti apklausinėj imus 
(oversight hearings* dėl OSI 
veik'os sueiti į kontaktą su 
ispanų kilmės ir kt. gausin
gomis ateivių grupėmis ir 
aktyviau diskredituoti sovietų 
intencijas ryšium su OSI 
keliamomis bylomis. Daugelis 
kitų kalbėtojų ryškino, kas jau 
daroma jų atstovaujamose 
bendruomenėse. 

Konferencijos vakarienėje 
kalbėjo žurnalistas veteranas, 
b u v ę s , ,Look" ž u r n a l o 
Washingtono redaktorius War-
ren Regers. vaizdingai išreiš
kęs savo pasipiktinimą, kaip 
OSI veikla p r a k t i š k a i 
pažeidinėja JAV konstitucijos 
dvasią Tuo klausimu jis, kaip 
ir žymusis kolumnis tas 
Fatrie> Buchanan, jau yra 
pasisakęs didžiojoj spaudoj. 

Pokalbiuose po suvažia
v imo dauge l i s d a l y v i ų 
pareiškė įsitikinimą, kad jo 
metu paskleistoji informacija 
bus vertinga bazė bei paspir
tis ateities veiklai. Suvažia
vimą sklandžiai pravedė Rasa 
Razgaitienė ir kiti Americans 
for Due Process pareigūnai. 

Sugavo Gage 
parko plėšikus 

Chicago. — Gage Parke 
gyvenanti Sylvia Galuszinski 
skundžiasi teisme dėl policijos 
elgesio. Išgirdusi, kad kažkas 
laužiasi į jos namą, ji 
paskambino policijai. Jsibro-
vę plėšikai ją ir jos 84 m. 
amžiau? motiną Isabelę 
skaudžiai primušė, pavogė 
p i n i g u s , v e r t i n g e s n i u s 
daiktus. Policija atvažiavo po 
valandos. 

Policijai pavyko sugauti 
keturis plėšikus. Tai F. 
VYiliiams, 18 m. amžiaus, 
gyvenąs 5717 S. Damen; D. 
Bailey, 18 m., 1745 W. Gar-
field; James Smith, 19 m., 
5600 S. Hoyne ir Earl Miller. 
22 m., 5707 S. Seeley. Poli
cija mann. kad ši gauja veiki 
lietuvių Jaun imo centre 
apylinkėse ir padarė daug 
užpuolimų ir apiplėšimų. 

KALFNDORIUS 
Vasario 7 d.: Ričardas, Juli

jona, Ramutis, Druva. 
Vasario 8 d.: Jeronimas E.., 

Kointa, Dormantas, Nirma. 
or«s 

iit 6:58, leidžiasi 
5:12. 

Saulėta, temperatūra dieną 
25 1., naktį 15 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI K SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S I S V E I K A T Ą , CS15 So. Cal i fornU Ave., Chlcagft, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAI BUTELIUKAS TAMPA 
VIENINTELĖ PAGUODA (5) 

neturi teigiamos įtakos į jo gir
tavimą. 

Alkoholikui v i s 
paguoda y r a 

butel iuke 
Alkoholikas yra serganty

sis tokia liga, kad jam vienin
teliu paguodos šaltiniu tampa 
buteliukas. Jame jis randa 
draugystę, apsaugą nuo vie
nišumo, drąsą pasipriešini
mui tiems, kurie trukdo jam 
naudotis, jo manymu, jam pri
klausančiomis teisėmis. Mat, 
buteliukas laikinai apsaugo jį 
nuo rūpesčių ir baimių. Per 
stikliuką pabėgimas iš nor
malaus — realaus gyvenimo 
tampa gėrėjo buitimi: degtinei 
chemiškas priklausomumas 
vingiuotu keliu veda gerian
tįjį į perankstybą galą. 

Už trupinį gė r io — 
milž iniškas b logis 

Gyvenime taip yra, kad 
asmenybe sumenkęs žmogus 
už lašą medaus gauna statinę 
smalos. Taip buvo kadaise su 
legendariniu Faustu už gra-

nes. Negeriantieji saviškiai ir žios merginos viziją netekusio 
svetimieji juos apkalba, žemi- laimės. Taip esti su lengvati

kiais mūsiškiais, kurie, ap
gaulingos reklamos suvedžio
ti, perka neveiklų vaistą nuo 
"menko skausmo laikinam pa
lengvinimui" ir tuo užleidžia 
rimtą negalią iki nepataiso

ma* gyvenimas buteliuko 
pagalba tampa pabėgi
mu nuo realybės, tada 
gėrėjas nesulaikomai 
smunka ankstybon pra-
žūtin. 

Girto gyvenimo paseka 

Pasilpę asmenybe žmonės 
per dažnai griebiasi lengvų 
priemonių sutvarkyti dideles 
sunkenybes. Jie vengia sun
kaus darbo, o tikisi sulauksią 
gero gyvenimo. Taip elgiasi 
menkų asmenybių žmonės, 
nes tokio dalyko niekada ne
buvo, nėra ir nebus ir negali 
būti. Kiekvienas gėris pasie
kiamas nuolatinėmis ir labai 
sunkiomis pastangomis. To
dėl visi mes, dar save žmonė
mis laikantieji, ryžkimės suim
ti save nagan ir girtavimo 
reikale pradėkime taip elgtis, 
kaip normaliam žmogui pri
valu. 

Nieko n e p a d ė s 
įva i r iopas 

g i r tuokl io žemin imas 
Alkoholikai yra vieniši žmo-

Jonui MartynaiČiui matuojamas kraujospūdis Sodybos ambu
latorijoje. N u o t r M# Nagio 

Žmogžudystė yra kas de- mas vaistas nuo pakelto krau-
šimtam mūsiškiui — tai jo 
raginimas gerti. Mat, dėl jo — 
to kas dešimto — smegenų ne
tvarkos, tik vieno gurkšnio, 
vieno stikliuko svaigalų nuri
jimas baigiasi pasigėrimu. 
Toks nuolatinis pasigėrimas 
— raginimas gerti negalin
čiam svaigalų vartoti yra jo 
žudymas. Mes visi lietuviai 
turime liautis taip besielgę. 

Savižudystė — tai svaigi
nimasis turint smegenyse ne
tvarką: tada pats žmogus — 
tas kas dešimtas iš minios — 
neturi saiko gėrime ir dėl to j 
sulaukia per ankstyvo galo. 

Niekam nepaveskime alko
holizmo gydymo: tvarkyki-
mės patys. Vienas lietuvis 
gėrėjas prisipažįsta, kad jis ne
geriąs jau mėnuo, nes varto-
jąs vaistą Antebuzą. Tai labai 
slidus elgesys, kovojant su gir
tavimu, nes jokie antebuzai, 
jokie kitokie vaistai gėrėjui ne
padės tol, kol jis pats nesiryš ir 
ryžte pats nesiims tvarkytis su 
savais nusiteikimais (as
menybe). 

Todėl atgavinkime kiek
vienas savyje turimą asmeny
bės tvarkos žarijėlę. Įžiebkime 
ją į asmenybės tvarkos lieps
ną, kuri įgalins mus pačius 

sisunkę degtine bei narkoti
kais jauni tėvai turi pradėti 
naują gyvybę. 

2. Motina turi sveikai savo 
kūdikį išnešioti įsčiose ir nesu
žalotai jį pagimdyti. 

3. Tik gimusiam turi būti tei
kiamas sveikas, bet trejopas 
maistas: jo kūnui, protui ir 
asmenybei. Pastarajai tin
kamo maisto receptas yra šis: 
žmoniška tėvų meilė vaikui; 
vaiko elgesių kontroliavimas; 
leidimas vaikui natūraliai vys
tytis. O jei taip auginamą vai
ką dar tinkamai apšviesi — 
ta i ir nebus vietos jokiai, net ir 
mažiausiai didybės manijai 
atsirasti. 

KAI DAKTARAS 88 
METU PACIENTUI 

ĮSAKO KENTĖTI, NES 
VAISTAI NEMAČIJA 

Klaus imas . Gerbiamas 
Daktare, mano vyras prašo 
Jūsų patarimo. Prieš trejus 
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jo8pūdžio yra ir geriausias — 
tai Dyazide kapsulės. Jų vie
na iš ryto pavalgius paima
ma. Varys šlapimą, aišku, ir 
kalį (potašą). Todėl prisies su 
maistu priiminėti kalį: citrini
nius vaisius ir jų sultis nau
dok, dar bananų tris per die- metus jis turėjo sunkų kojų 
ną suvalgyk, stambiai maltų artritą. Pas daug daktarų bu-
grūdų duoną valgyk ir tokius vo. Skausmus nuramino. Tik 
javainius, ypač avižinius (oat- blauzdų viduryje kojas labai 

Paato is laidae mažinant , pakv i tav imai už g a u t a a prenumerata* 
nemunciami . Ant D R A U G O prie k iekvieno ska i ty to jo adreao, g a v u s i* 
jo mokest i , atžymima, iki kada yra užsimokėjęs . 

DRAUGO prenumerta mokama iŠ anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $50.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
Užsienyje $50.00 
Kitur — Arr.f-ik.oje . . $50.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) S30.00 

y2 metų 3 mėn 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
S19.00 

I 
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
n ia i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4 0 0 , 

• Redakcija s t r a i p s n i u s ta iso s a v o 
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų s traipsnių 
nesaugo . J u o s g r ą ž i n a t i k i i anks to 
sus i tarus . Redakc i ja u ž ske lb imų 
turirų n e a t s a k o . Ske lb imų k a i n o s 
pr i s iunč iamos g a v u s prašymą. 

na, aprėkia, išjuokia, apstum 
do, persekioja, jiems grasina, 
nuo jų šalinasi, pagalbos ne
teikia ir dar visais kitais kito
kiais būdais jiems kenkia. Vi
suomenė girtą pakenčia, pro jį 
vienas su šypsena, kitas su mumo. Arba vėl — nesiorien-
pasibiaurėjimu praeina ir net tuojančios motinos perka vai-
parpuolusiam girtuokliui pa- kams nepedagogiškus žaislus, A k y t i s su visokiais menku-
gelbinės rankos neištiesia. Sei- tariasi vaikus pradžiuginan- mais, įskaitant ir girtavimą 
mos, nariai meluoja apie juos čios, o iš tikrųjų užaugina kap- j ^ buvusių alkoholikų susi 

J - J - ' ' " rizingus vaikus, kurie yra sun
k e n y b ė n a m a m s , j i ems 
patiems, šeimai bei valstybei. 

Ne kitaip atsitinka ir su al
koholikais. Už laikiną malo
numą — už trumpą su buteliu
ku pabendravimą pastarasis 

— vadovui darbe apie dėl gir
tumo nenuėjusį darban prane
ša, kad jis serga. Dvasiškiai 
apie juos pamokslauja ir už 
juos meldžiasi. 

Nežiūrint, kaip daug gero 
norėdami alkoholikui, jo arti
mieji ir tolimesnieji minėtai ir pareikalauja didelio užmokes-
dar daugeriopai kitaip elgda- Čio. Tas užmokestis atima gėrė-
miesi tik sunkina girtuoklio jo laiką, pinigus, sveikatą, 
dienas ir visą jo gyvenimą, savigarbą, dažnai jo tarnybą, 
Sunkina todėl, kad sutrukdo jo namus, jo šeimą ir draugus, 
tikros pagalvos teikimą. Toks O kai alkoholikas ima buteliu-

rinkimuo8e (AA) nuo girta
vimo atpranta žmonės be vais
tų, o tik n u s i t e i k i m u s 
aptvarkydami. Daugiau apie 
tai kitą kartą. 

Pasiskaityti . Biological 
Science. Harcourt, Brace and 
World, Inc. Chicago. 

meal). Sėkmės! Vėl parašyk. 

ALKOHOLIZMO 
GVILDENIMAS — 

GERAI, O KAIP SU 
DIDYBĖS MANIJA? 

Prašymas. Didž. Gerb. Dr. 
Adomavičiau, Tamsta labai 
gerai suprantate vieną lie
tuvišką ligą, būtent alkoholiz
mą. Dabar prašau panagrinė
ti didybės maniją. J a irgi 
nemažai mūsų tautiečių sirgu
liuoja. 

Paaiškin imas . Asmeny
bės — tos smegenų sudėtingos 
veiklos pasireiškimo išorėje, 
negerovės yra labai įvairios. 
Jų tarpe yra ir Tamstos mini
ma didybės manija. Jokie 
vaistai čia nepadės, kol žmo
gus taps tikru žmogumi. To
kia liga sergantieji savo ligą 
nusineš į kapų duobę. Svarbu 
imti reikiamai rengti gyveni
mui priaugančią kartą. 

Štai sąlygos, kurias išpil
džius susilauksime tikrų — as
menybe sveikų — didybės 
manija nesergančių žmonių. 

1. Pilnai sveiki,ypač neper

degina karštis. Čia daktaras 
sako taip turi kentėti. Įleidžia 
vaistų, bet nieko nemačija. 
Mano vyras prašo, kad aš 
parašyčiau Tamstai ir pa-
klausčiau, ar yra kokia pagal
b a nuo to kojos vidurio karš
čio. Jis dabar yra 88 metų. 
Taip labai sveikas, viską apie 
save ir namus apsidirba. Ačiū 
už atsakymą. 

Atsakymas. Yra priemonė 
nuo šios vadinamos negero
vės: nerami blauzda — nera
mios kojos. Jos dega ir ramy
bės neduoda, o vais ta i 
nepadeda. Jis turi be vaistų la
bai lengvai gydytis tokią nege
rovę (Restless Legs): reikia, iš
tiestą koją laikant, keletai 
sekundžių riesti pėdą aukštyn 
taip stipriai, kad net blauzdos 
raumenys sukietėtų. Tai ir vis
kas . Degimas praeis. Tegul 
kartoja pagal reikalą dažnai 
tokį pėdos rietimą aukštyn. 
Žinoma, priseis patikrinti, ar 
nėra ten didžios sklerozės 
blauzdos arterijose. Tada pri
seis imti cinko kapsules. Bet 
tai jau gydytojo reikalas. Sėk
mės. Vėl parašyk. 

KAI DAKTARAS 
ATSISAKO IŠIMTI 

SKAUSMUS 19 GALVOS, 
KAS DARYTI? 

Klaus imas . Didžiai Gerb. 
Daktare Adomavičiau, malo-

PLD LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO PRIEMONIŲ 
TELKIMO CENTRAS 

ko reikalavimų neišsigalėti 
tenkinti, buteliukas palieka 
gėrėją varge, troškulyje dau
giau gerti ir apgailestavime — nėkite atsakyti per dienraštį 
savęs kaltinime. "Draugą" man rūpimu klau-

__ . . simu. Esu 60 m. moteris, 135 
Išvada. Neišmanymas ir 8 v a r ų > 5 p ė d ų i r 5 i n č ų ū g i o 

asmenybės pasilpimas dažnai Tlegeriu alkoholinių gėrimų 
vainikuojami svaiginimąsi. n e r ū kau . Kartais turiu padi-
"Alus gerti sveika , kadaise ^ ^ k r a u j o 8 p a u d i m ą D ak-

trukdymas tęsiasi iki tokio sto
vio, kada gėrėjo liga pasiekia 
nepataisomo stovio. Tada 
alkoholikui nėra kelio atgal — 
jis, nežiūrint geriausių gydy
tojo pastangų, nepaisant nau
jausių gydymo būdų bei vais
tų, mirš ta be laiko dėl 
alkoholinės kepenų ligos (al-
coholic hepatitis). 
• Todėl šiais metais visi mes skaitėme pradžios mokyklų taras prirašė vaistu "Reere-
negeriantieji atbuskime rei- vadovėliuose neišmanymą. Vi- ton» įInn ^ vį e n ą tabletę į 
kiamai veiklai, kelkimės ai- sokie svaigalai, įskaitant alų, djeną j ^ t k a į įggerįu tuos 
koholizmo reikale iš prietarų vyną, krupniką ...kas dešim- v a i g t U 8 ? tai labai stipriai pra-
— apsileidimo ir pradėkime tam šio krašto gyventojui yra jeda skaudėti galvą Pasa-
dėti visas ir teisingas pastan- giltinė, o kiekvienam iš mūsų ^au apie tai savo daktarui tai 
gas savo girtaujančio brolio yra nesveikas dalykas. Daug daktaras atsakė: "Aš tau 
bei tokios sesers pagalbai. sveikiau bus kiekvienam mū- gkausmą iš galvos neišim-

Pirmiau8iai visi nusiteiki- siškiui, jei apsiesime be svai- 8ju» j ^ a g daryti? Gal yra kito-
me tiesai, kad alkoholiko vi- galų, nes svaiginimasis gali ^ų vaistų nuo kraujo pakelto 
šoks menkinimas, visa audra būti žmogžudystė ir savi- 8 p a u d i m o ? I g a n k s t o Tamstai 
jo pabarimų, net persekiojimų žudystė. dėkinga. 

Atsakymas . Keisk 
vaistus, jų tokiai ligai yra gau
sybė ir būtinai reikalinga pri
taikyti paskiram ligoniui 
atitinkančius nuo tos ligos 
vaistus. Esi alergiška tam 
vaistui. Keisk gydytoją — joks 
gydytojo vardo vertas asmuo 
negali šitaip elgtis su žmogu
mi — ligonį varginančiu rei
kalu. Nelaimė medicinai, kad 
net 4% gydo žmones visai gy
dytojo vardo neverti būdami. 
Tamsta patekai ant vieno to
kio. 

Neparašei, ar druską var
toji valgydama maistą. Ar per
ki iš krautuvės su druska jau 
paruoštus valgius? Nustok 
vartoti druską per visą savo 
gyvenimą. Sakai, kad kartais 

Kultūringas gerų darbų rėmėjas vyresnės kartos lietuvis An- kraujospūdis pakyla. Be drus-
t a n a a Č e p a s d e š . ) s u ž m o n a S t a s e ir K a z i u R a m a n a u s k u s e k a k o s v a l g y d a m a g a l g a l ė s i v i -
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 s a i v a i s t ų n e v a r t o t i . O j e i 

N u o t r . M . N a g i o p r i s e i t ų j u o s p r i i m i n ė t i , t a i pir-

Lituanistinio švietimo prie
monių telkimo centras prašo, 
kad tik viena kopija medžia
gos būtų siunčiama. Centras 
visą prisiųstą medžiagą dupli-
kuos ir, jei prašomas, grąžins 
originalą siuntėjui. 

Kokią medžiagą 
siųsti? 

Žinome, kad pasauly yra 
įvairių švietimo priemonių — 
dailiai atspausdintų ir "na
mie" gamintų. Ne vienas 
lituanistinės mokyklos moky
tojas ir toliau nuo lietuviško 
centro gyvenanti susipratusi 
šeima yra pasigaminę savas 
priemones jaunimo auklėji
mui. Tačiau konkrečiai ne
galime pasakyti, kur ko kiek 
yra. Įsteigtas Pasaulio Litu
anistinio švietimo priemonių 
telkimo centras renka ne tik 
kraštų švietimo tarybų išleis
tus vadovėlius ar pratimus, 
bet taip pat ir "namų" gamy
bos švietimo priemones bei tą 
medžiagą, kurios dabar mes 
net ir nelaikome "švietimo 
priemonėmis." 

Centras renka visą lituanis
tinę medžiagą tinkamą vi
siems mokiniams, ar tai būtų 
priešmokyklinio amžiaus, pra
džios, suaugusių, ar nemokan
čių lietuviškai mokymui. 

Pavyzdžiui: Gramatikos la
pai — dvibalsės, linksniavimo 
pratimai, daiktavardžiai, įvar
džiai ir taip toliau.... 

Aplinkos pažinimas — spal-
vavimo lapai, gamtos api
budinimai, ir taip toliau... 

Žaidimo 

Buvimo pėdsakai 
AHmtofi lyrUoot knyga. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
A K i y LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71»t Street 
Priima treftad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

0R. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Su i te 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

Dr. Pcter T. Brazio ofisą p e r t a * 

DR. VUAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šeJt. tik susitarus. 

grafijos lapai — pratimai, 
žemėlapiai, lentelės, valdovų 
aprašymai ir taip toliau... 

Vaidinimėliai — škicai mo
kyklų programėlių vaidini
mai, škicai (Kalėdų ir kitų 
švenčių proga) originalūs ar 
pritaikyti iš literatūros... 

Skaidrės — kasetės — Lie
tuvos vaizdų ar specialiai pri
taikytų mokyklai — klasei ir 
vįsą kitą tinkamą medžiagą. 

Kaip siųsti 
medžiagą? 

Švietimo priemonių telkimo 
centras prašo, kad, siunčiant 
medžiagą, būtų suteikta tokia 
informacija: (1) Siuntėjo — 
bendradarbio vardas, pavar
dė bei adresas; (2) Pažymėti, 
kokio amžiaus vaikui — mo
kiniui medžiaga taikoma, (3) 
Jei reikia, paaiškinimus apie , 
medžiagos naudojimą; (4) Ar 
medžiagą reikia grąžinti. 

Iš anksto dėkojame! Medžia
gą siųsti: Ramunė M. Rač
kauskienė, PLB švietimo 
priemonių centras, 5620 South 
Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636 

i i M — — »• - • • — — — — > 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja-
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl, 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 

a p ^ T ' i ^ ž i a ž o - draugi*- ***** ? » * « £ * 
džiai, mįslės, galvosūkiai ir «» parsiuntimu 9 dol. Ulsaky-
taip toliau... « " "*•** Draugo adresu. 

Pasakos; Istorijos — geo-

DR. K. 6. RALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l Bu i ld ing ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

D r . A n t . R u d o k o kab ine tą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad 10-3 vai 

Oh 735-4477: «•/ 246-0067 ttb. 246-6SS1 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So . Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Tel. — 233-8553 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlMAS 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviikai 
6165 S. Archer Ave. (pr:e Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 W . 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 42>-8380. ... 

V a l a n d o s pagai sus i tar imą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. oird St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o—8: antr 12—o; oenkt 10 1 2 . 1 - o 

DR. VILIUS KUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont. 111. 

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

Vai pagal susitarimą. 

N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, iii. 

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

Tel . 742-0255 
Vaiandos pagal susitarimą 

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

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarirra 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr, ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Jrei ir se$t uždaryta 

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 mylia j vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

0R. IRERA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 W . 5 9 St . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm 
antr , trei., ketv ir seitad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M J . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
(71-mos ir Campbell A v e . kampas) 

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

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

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGIJA 
265J> VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p ir ketv. 2-5 p.p. 
Sešt. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 776-2880 m . 448-5545 

W**» RB»fcWW R V R N 9 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

K0DIKIV IR VAIKŲ LIGOS 
S K C I A L I S T t 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p 
OffM tel. RE 7-1168; rezld. 239-2919 

. g a u r % i 

Ofiso tel. 434-2121. namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 Vfeat 71« ftn« 
Pirm., antr., ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LNJRA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

2-6; ieitadieniais pagal susitarimą) 

http://Arr.f-ik.oje


Vaikų auklėjimas — 
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Amerikoje skelbiamos sa
vaitės prisiminti taikai, pa
gerbti ūkininką, kartais net 
gyvulių apsauga. Paskelbta ir 
katalikiškų mokyklų savaitė, 
kurioje primenama, kad vai
kai svarbūs yra ne tik tė
vams, bet ir tautai bei visuo
menei, kurioje jie auga. 
Vaikas juk yra būsimas žmo
gus, kuris turės rūpintis tau
tos ir valstybės reikalais. Nuo 
jo išauginimo ir išauklėjimo 
priklauso visuomenės, tautos 
ir valstybės gerovė, saugu
mas, ateitis. Juo džiaugsis ne 
tik seni tėvai, bet ir tie, kurie 
suaugusiame amžiuje ir sa
vuose rūpesčiuose bus jo kai
mynai ir bendrininkai pažan
gos kūrime. 

Iš tikrųjų vaikų amžius 
nepasako, kad jie bus geri ar 
blogi. Gal kurio prigimtyje, 
kaip moksliškai sakoma, 
genuose jau yra gėrio ar blo
gio daigai, bet daugumas pri
klauso nuo auklėjimo, nuo ap
linkos ir svarbiausia nuo 
gyvenimo iš mažumės šei
moje. Šeima yra pirmoji mo
kykla, kuri turi daugiausiai 
įtakos būsimam žmogui. Pa
čioje vaikystėje ir jaunystėje 
jame diegiami geri ar blogi 
daigai. Nuo pat mažumos ug
domas jo atsparumas prieš to
kias įtakas, kurios paskiau at
liepia visame žmogiškame 
gyvenime. Dėlto katalikiškų 
mokyklų savaitėje labiausiai 
kreipiamas dėmesys į tėvus, į 
šeimos darnumą ir norą savo 
vaikus išauginti gerais žmo
nėmis, nes, anot patarlės, "į 
ką jaunas įprasi — tą ir senas 
rasi". __ 

Kalbant apie mokyklą, dau
giau reikia kalbėti apie vai
kus ir tėvus. Tėvai vaikus au
gina ir už juos neša visišką 
atsakomybę, kol jie yra maži 
ar jauni. Ne laikas auklėti, 
patarinėti ir mokyti, kai ma-
žystėje vaikas iš šeimos nėra 
gavęs tikrosios meilės, tikro 
teisingumo, ištikimybės šei
mai ir savo šeimos gyveni
mui. Suaugęs žmogus jau pats 
už savo veiksmus atsako. Bet 
tos atsakomybės pajutimas 
įdiegiamas vaikystėje ir tiktai 
šeimoje. Mokykla, organiza
cijos, kaimynystė tiktai pade 
da išauginti gerą žmogų arba 
padaro įtakos išaugti neatsa
kingu ir į blogą palinkusiu 
žmogumi. Mokyklų savaitė ir 
turi priminti pirmoj vietoj tė
vams ir šeimoms jų atsakin
gumą už išauklėjimą. 

Šiais moderniais laikais jau 
nėra šeimos, kuri neturėtų arti
mesnių ar tolimesnių kaimy
nų. Kaimynystė mieste gana 
retai suriša vienus su kitais, 
nebent jie jau nuo seniau pa
žįstami ar draugai. Net ir kai
me susisiekimas yra toks, kad 
ir vieni nuo kitų toliau gy
venantieji santykiavimu nesu
daro išimčių. Jie taip pat daro 
vienas kitam įtakos. Jie taip 
pat bendrauja vieni su kitais 
bent tuose reikaluose, kurie 
juos riša darbu, užsiėmimu ar 
socialiniu bendravimu. Juo la
biau tai įtakai pasiduoda vai
kai, greičiau išmokdami blogų 
dalykų negu gerų. 

Bet mes turime kalbėti dau
giau apie miestus, kad ir ma
žus. Juose neišvengiamai vai
kai bendrauja vieni su kitais, 
prisiimdami kartais gerus, bet 
dažnai ir blogus įpročius. O di
džiuose miestuose susigrūdi
mas ir artima kaimynystė, 
nors tėvai tarp savęs mažai 
pažįstami, vaikams sudaro 
sąlygas bendrauti ir lengvai 
pasiduoti miesto įtakai. Miesto 
įtaka susigrūdime iškrypsta į 
gaujas, susibūrimus, kurie 
dažnai paverčia vaikus gat
ves gyventojais, jei tik jie tėvų 
nėra pakankamai prižiūrimi, 
jei tik turi perdaug laisvo lai

ko bendrauti su kitais, ne vi
suomet patikimais ir gerai 
išauklėtais savo bendraam
žiais. Tai miestų tragedija, ku
rios sunkiau išvengti tėvams, 
užsiėmusiems darbais ar pro
fesiniais reikalais ir neturin
čiais laiko ilgiau pabūti su sa
vo vaikais. Ir mokyklų 
pastangos čia permažai pa
galbos suteikia. 

Užtat jau čia nėra tik tėvų 
ar šeimų rūpestis, bet rūpestis 
ir visuomenės, kaimynystės, 
draugų ir pažįstamų, kurie tu
ri pareigą padėti tėvams ir mo
kykloms, kad lengviau būtų 
galima išauginti gerus vai
kus, naudingus tautai, visuo
menei ir valstybei. Bendromis 
pajėgomis kaimynai turi su
daryti tokias sąlygas, kad vai
kas jaustųsi visada suaugusių 
akyse, kad suaugusieji jais 
rūpintųsi ir jiems padėtų aug
ti gerais žmonėmis. Mokyklų 
savaitė ir primena tą pareigą 
visiems, ar jie turi vaikų ar ne, 
ar jie turi mažus ar suaugu
sius vaikus, kad visi yra atsa
kingi už savo aplinką, kurioje 
auga jų darbų pratesėjai ir gal 
būsimieji jų viešosios tvarkos 
prižiūrėtojai, kai užims val
džios ar profesinius postus. 

Rūpestis vaikų geru auklėji
mu liečia ir lietuvius tėvus. 
Gal juos dar daugiau, negu 
vietinius gyventojus, nes jie 
dar ne visais atžvilgiais yra 
prisitaikę prie naujo gyveni
mo ir naujos aplinkos. Juk yra 
ir lietuvių vaikų nusikaltėlių 
tarpe, yra ir kalėjimuose dėl 
narkotikų ar mažų vagysčių. 
Nors mūsų laikraščiai tai ven
gia pripažinti, dažniausiai nu
tyli jų viešai skelbiamas pa
vardes, bet tai tik dėl to, kad 
nepadarytų neigiamos "pro
pagandos" tiems vaikams, ku
rie dar nėra miestiškoms gau-
j o m s pasidavę ir dar 
nepriklauso nusikaltėlių gru
pei. 

Lietuviai tėvai, jauni ir vy
resni, išgyvena tuos pačius 
baimės ir atsakomybės jaus
mus, kad tik jų vaikas neįkliū
tų į nusikaltėlių tarpą, kad 
neigiamos miesto įtakos nepa
veiktų jų blogam, nepatrauk
tų jų į nusikaltimus. Kartais ir 
maži vaikiški pokštai neiš
vengiamai veda vis į dides
nius, o su amžiumi auga drą
sa, neatsargumą, šeimos 
apleidimas ir kitos blogybės. 
Lietuvių vaikai bent tuo tarpu 
dar daugiau jaučia šeimos 
meilę ir šilimą, negu daugelio 
įsigyvenusių kitų etninių gru
pių vaikai. Bet tai nereiškia, 
kad jie gali išvengti be tėvų, 
geros mokyklos ar kaimynys
tės pagalbos blogų draugų ir 
blogų įtakų. 

Lietuviai ir kitos dar solida
rios tautinės grupės išvengia 
blogų įtakų, turėdamos savo 
jaunimo organizacijas, šešta
dienines ar sekmadienines 
mokyklas, priežiūros sambū
rius, vienų kitiems teikiamą 
pagalbą. Bet tėvai dėl savo 
vaikų gerovės ir ateities turi 
labiau vertinti tikrą auklė
jimą. Vaikas neturi būti na
mų šeimininkas ar "dievu
kas", kuris tėvams įsakinėtų 
arba prieš tėvų norą labiau 
pasirinktų laisvus šeštadie
nius, laisvą laiką ir bendravi
mą su bet kuo, priešingai — tė
vai turi likti tėvais ir 
šeimininkais, jie turi pasirū
pinti savo vaikų auklėjimu, 
lietuvybe, bendravimu su tin
kamais draugais ir gyvenimu 
tinkamoje aplinkoje. Dėlto ir 
katalikškų mokyklų savaitė 
yra skirta tėvams, kad jų rū
pestis būtų su tikru atsakomy
bės pajutimu, skirtas ir visuo
menei, kad ji taip pat jaustų 
atsakomybę už gerus ateities 
žmones. 

Pr. Gr. 

NEGALIMA UŽMIRŠTI, KAD 
LAISVĖS VELTUI NEDUODAMA 

Pokalbis su Juozu Giedraičiu, 
Tautos Fondo valdybos pirmininku 

Vis dažniau klausinėjant 
apie Tautos Fondą, kuris rūpi
nasi mūsų informacijos ir lais
vės atgavimo darbų išlaiky
mu, pate ik iame keletą 
klausimų to Fondo pirminin
kui Juozui Giedraičiui. Jis čia 
ir atsako plačiai ir išsamiai, 
kad niekam nekiltų abejonės 
dėl šio Fondo paskirties ir už
simojimų. 

Atsakymus į mūsų pateik
tus klausimas čia toliau ir per
duodame. 

— Ar Tautos Fondas gauto
mis aukomis ir įmokomis pa
jėgia išlaikyti Vliką? 

— Reikia pasidžiaugti, kad 
Tautos Fondas ne tik pajėgia 
išlaikyti Vliką — ELTA infor
macijos įstaigą Washington, 
D. C , leisti 7 kalbomis ELTA 
biuletenius, paremti radijo 
transliacijas į ok. Lietuvą, bet 
dar ir lieka šiek tiek atsargo
je. Praeityje Vlikas savo veik
lai ypač Europoje yra išleidęs 
nemažai milijonų, kurie ne vi
si atėjo iš lietuvių kišenės. 
Stipriai Vliką rėmė Altą. Bet 
jau keliolika metų, kai Vliką 
išlaiko tik Tautos Fondas ar
ba, kitaip sakant, tik dosnūs 
laisvojo pasaulio lietuviai 
JAV, Anglijoje, Australijoje ir 
ypač Kanadoje. Nors Vliko rei
kalai plečiasi ir didėja išlai
dos, bet tuo pačiu ir Tautos 
Fondo narių-rėmėjų skaičius 
auga. Faktas, kad lietuviams 
okupuotoje Lietuvoje yra svar
bi mūsų veikla laisvajame pa
saulyje, be abejo Žmones pa
skatina daugiau aukoti. 
Tautos Fondą remia ne tik pa
vieniai asmenys, bet ir orga
nizacijos. 

— Ar gaunate palikimų ir 
kaip žmonės reaguoja į šį rei
kalą? 

— T. Fondas testamenti
niais palikimais pradėjo rū
pintis gerokai pavėluotai, bet 
klausimą suaktyvinus žmonių 
atsiliepimas testamentiniais 
reikalais yra nuoširdžiai jaut
rus. Iki šiol jau esame gavę ne

mirusiųjų pranešimais, gimi
nių laiškai cenzūruojami ir net 
siunčiami Amerikon giminės 
palikimams ieškoti. Ir taip pa
likimo pinigai patenka į oku
panto iždą, o giminėms išmo
kami tik vargani likučiai", 

toli 100,000 ir jaučiame, kadi taip rašo prel. J. Balkūnas. 
nemažai lietuvių testamentuo- Advokatai ir dirbantieji ban-
se yra įrašę Tautos Fondui kuose tvirtina, kad "paveldė
tam tikras sumas arba nuro- tas turtas nėra įvertinamas" 
dydami palikimo procentus. — jį įpėdiniai greit ir lengvai 
Tačiau apie juos kalbėti ar jais prašvaisto. Dėl to T. Fondas 
džiaugtis per anksti, nes "brie- ragina lietuvius testamentus 
dis dar girioje". Esame pla- sudaryti dabar pas sąžinin-
čiai paskleidę informaciją apie gus advokatus ir žinančius ok. 
testamentų sudarymą ir tiki- Lietuvos padėtį. Tautos Fon-
me, kad daug kas sudarys da- dui paliktos sumos testamen-
bar arba perrašys savo testą- tu atitenka Lietuvai, kai ji bus 
mentus, tam tikras sumas ar laisva, bet tų palikimų palū-
procentus įrašydami Lit- kanos jau dabar bus naudoja-
huanian National Founda- mos Lietuvos laisvės kovai. Be 
tion, Inc. 345 Highland Blvd., testamento viengungio turtas 
Brooklyn, N. Y., 11207 — toks dažniausiai patenka vyriau-
adresas yra oficialiai įregist- sybei. Niekas nebūkime be su
motas valdžios įstaigose, rašyto testamento, nežiūrint 
Šiaip siunčiant aukas ar klau- kokio amžiaus esame, 
siant informacijų geriau nau- — Ar Lietuvos Laisvės iž-
doti: Tautos Fondas, P. O. Box das būtinas laikyti nežino-
21073, Woodhaven, N. Y., mam laikui ar geriau pasinau-
11421, nes šituo adresu gau- į doti dabar? 
name greičiau. — Lietuvos Laisvės iždas (L. 

Testamentiniai palikimai, L. I.) veikia prie Tautos Fon-
jei testatoriaus nėra nurodyta do ir yra TF-o žinioje. L. L. Iž-
kitaio. eina i Lietuvos Laisvės 
iždą (Lithuanian Tresury F.). 
Tačiau testamentuose galima 
įrašyti ir specialiems uždavi
niams, kaip knygoms leisti, 
stipendijoms diplomatams pa
ruošti ir t. t. Testamentinis 
klausimas yra jautrus ir ta 
prasme, kad Sovietų pasam
dyti Amerikos advokatai sten
giasi sugriauti blogai surašy
tus testamentus ir pinigus 
pasiimti sau. Trečdalį sumos 
gauna sugriovėjai. "Ameriko
je jiems dirba visas advokatų 
tinklas, -sekama spauda su 

do turtas neliečiamas — bus 
naudojamas tik Lietuvai išsi
vadavus iš pavergtie8. I L. L. 
iždą eina visi palikimai, jei 
testatorius nenurodo kitaip, be 
to, ir dabar daug kas įsiamži
na, atsiųsdamas auką, save, 
sa vo artimuosius, mirusius, kur 
suaukoja vietoj gėlių, kokių su
kakties ar pan. progomis. Pvz. 
neseniai Clevelande pager
biant 75 nu proga H. I. suau-

kvitavimu8, o bendra suma 
įrašoma jubiliato ar mirusiojo 
vardu. Tad suma lieka atmini
mui, o tų sumų palūkanos jau 
naudojamos Lietuvos bylai 
vesti, informacijai ir t. t. Štai 
kodėl turime skubėti, kad Lie
tuvos Laisvės ižde sutelkus 
bent keletą milijonų, kad tų 
milijonų palūkanos galėtų pa
dengti Vliko leidžiamų biule
tenių, radijo ir kt. išlaidas, nes 
senoji karta išmirštame arba 
pavargstame, be to, juk turi
me skaitytis su faktu, kad pri
augančiai kartai Lietuvos lais
vinimo darbas bus mažiau 
suprantamas ir dėl to mažiau 
finansuojamas. 

Tiesa, nežinome laiko, kada 
Lietuva išsilaisvins. Kai kas 
tuo gal ir suabejoja... 1914 m. 
Amerikoje buvo įsteigtas Tau
tos Fondas "suselpimui lietu
vių nuo karo ir Lietuvos auto
nomijos išgavimui''. Iki 1924 
m. tas fondas surinko 700,000 
dol. ir tada likvidavosi. Fon
das šelpė karo belaisvius, da
vė stipendijas, išlaikė infor
macijos biurus Paryžiuje, 
Šveicarijoje, Washingtone, 
New Yorke ir t. t. Tada lietu
viai uždirbo tik kelis dolerius 
savaitėje. Lietuva tada jau be
ne 130 metų nešė Rusijos ver
giją, bet jie tikėjo, kad Lietu
va kelsis ir jai rinko aukas 
1914, 15, 16... metais. Dabar, 
kai Lietuva daugelio valsty
bių tebelaikoma nepriklauso
ma de jure, ar galime abejoti 
Lietuvos pilnos laisvės atga
vimu, ar galime jos reikalams 
būti abejingi? Teisybė, neži
nome laiko, bet tam laikui vi
so pasaulio lietuviai turi būti 
pasiruošę, kad, atėjus laikui, 
nestigtų centų belaisviams iš
pirkti, informacijai išplėsti ir 
vaistams ar kitoms išlaidoms 
apmokėti tiems, kurie jau bus 
to reikalingi. Štai kodėl šalia 
Lietuvos Laisvės iždo yra ir 

kojo 2,000 dol. vietoj dovanų ir Uetnvos atstatymo fondas 
tuos pinigus paskyrė L. L. iž- (Restauration F.), kurio sumos 
dui sukaktuvininko atmini
mui. Visi aukotojai gauna pa 

Tautos Fondo valdyba savo posėdyje. Iš kairės: 
sekr. Elvyra Ošlapienė. fin. sekr. Jonė Pumputie
nė, vicepirm. vajams dr. Jadvyga Vytuvienė, 
vicepirm. inform. Birutė Lukoševičienė, fin. sekr. 

Aldona Katinienė, pirmininkas Juozas Giedrai
tis, vicepirm. vis. reikalams Alina Staknienė, 
vicepirm. atstovybių ir įgaliojimų reik. Marija 
Noreikienė ir iždin. Vytautas Kulpa. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

galės būti naudojamos vais
tams ar pan., kai to pareika
laus Lietuvos pulsas, ar kai 
ateis tam laikas. Šituo L. at
statymo fondu turėtų labiau 
domėtis ramovenai ir šauliai 
Šiuo metu L. Laisvės ižde turi
me apie 170,000 ir L. Atstaty 
mo F. apie 2,000 dol. 

Manome, kad Lietuvos Lais
vės iždas būtina išlaikyti ir di
dinti, didinti. Jei dabar viską 
išnaudosime, tai kur gausime 

i atėjus didžiajam reikalui? 
— Ar vis dar remiate ELTA 

į laidas ir radijo transliacijas į 
lok. Lietuvą? 

m — Remiame ir remsime, nes 
per radijo yra vienintelis bū
das painformuoti ok. Lietuvos 
žmones apie pasaulio įvykius 
ir lietuvių veiklą laisvajame 
pasaulyje. O ELTA biulete
niai informuoja laisvąjį pa
saulį apie Lietuvos žmonių 
kančias. Radijo transliacijos į 
ok. Lietuvą iš Romos valstybi

nio ir Vatikano radijo ok. I je-
tuvoje yra gerai girdimos. Jei 
reiktų tai apmokėti, kaštuoių 
milijonai kasmet, bet visą tai 
gaunama veltui. Tik Tautos 
Fondas moka tų žinių paruo
šimo redaktoriams pagal Vii 
ko sudarytus susitarimus 

Tautos Fondo — didele dali
mi tai apmoka kanadiečių au
kos — lėšomis yra leidžiama 
ELTA biuleteniai dabar 7 kai 
bomis. Leidžiami ir kiti įv. lei
diniai, knygos, specialūs pra 
nešimai spaudai. 

ELTA anglų kalba eina 
1,500 ir lietuvių k. 3,700 tira
žais. Redaguoja prof. A. 
Landsbergis. Italų k. leidžia
ma Italijoje bene 1000 egz. — 
ją redaguoja prel. V. Mincevi
čius. Prancūzų k. leidžiama 
Paryžiuje — red. B. Ver.sku-
vienė. Vokiečių k. leidžiama 
Vokietijoje — red. K. Baronas. 
ELTA ispanų ir portugalų kal
bomis išeina Pietų Amerikoje. 
Paminėtas ELTAs gauna ne 
tik valdžios atstovai, kongre
sų ir parlamentų nariai, bib
liotekos, radijo žinybos, bet 
įvairios organizacijos ir t. t. 
ELTA 7 kalbomis siuntinei. 
ma ne tik čia, bet Angiiįon 
Kanadon, Europon, Afrikon, 
P. Amerikon ir net Kinijon. 
ELTA pareikalavimas nuolat 
auga, susidomėjimas didėja. 
Daugelis užsienio spaudos. 
ypač Italijoje, plačiai cituoja 
ELTA. Uet. kalba ELToje 
JAV lietuviai aukotojai rand^ 
ir savo aukos atžymėjimą. K± 
tuose kraštuose TF aukotoji, 
pavardės skelbiamos tų kraštų 
spaudoje. 

Kad ELTA biuleteniai ir ra
dijo programos atlieka nau 
dingą darbą galime matyti 
kaip apie juos atsiliepia nese
niai ok. Lietuvoje išleistoje 
knygoje: "Ideologinės srovės 
lietuvių išeivijoje". Ten tarp 
kitko rašoma:... "Vliko inicia
tyva 1950 m. pradėta leisti va
dinamosios 'Laisvosios ELTOJ; 
biuleteniai... jų tikslas platini; 
pasaulio šalyse šmeižikiška 
informaciją apie Tarybų Są 
jungą*', psl. 61... "Vatikan-. 
Romos, Madrido, 'Amerikon 
Balso', 'Laisvės* ir kt. radijo 
stočių programose netrūkst -
klerikalinio antikomunistinio 
mitų ir klastočių... Rašydami 
apie Tarybų Lietuvą... klaica 
na pasaulio viešąją nuomont 
dezinformuoja kapitalistiniu 
bei besiformuojančių šalių gy
ventojus. Jų propagandai tar
nauja 'sovietologų' rašiniai už 
sienio kalbomis. Jų gaminamą 
antikomunistinę medžiagą ak 
tyviai propaguoja redakcinė 
JAV, Anglijos, V. Vokietijos. 
Italijos, Prancūzijos, Ispar: 
jos ir kai kurių kitų Lotynų 
Amerikos šalių spauda, radi
jas bei televizija...", psl. 140. 

— Ar Jautos Fondas prisi
deda prie gynimo apkaltintų 

(Nukelta į 4 psl.) 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 
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Ligi 10-ties metų amžiaus buvusias saulėtas 
vaikystės dienas sudrumstė jo brolio Vinculio 
gimimas. Naujagimiui Jonelis pajuto didelį pavydą, 
kurį ir po daugelio metų labai ryškiai prisiminė: 
„(...) aš dar buvau vienintelis ir vyriausias jos 
(motinos) sūnus, kurį ji buvo įpratusi lepinti ir 
mylėti. Kada aš sužinojau apie brolio gimimą, bai
siai žliumbiau, manydamas, kad dabar motina 
mane jau taip neglamonės, kaip pirm to kad buvo". 

Vaikiško pavydo prasiveržimas nebuvo 
egoistinio charakterio bruožas, veikiau vienturčio 
nedidelio vaiko gyvenamos aplinkos išdava. Pa
augusių brolių santykiai buvo be priekaištą. Baigęs 
mokslus daktaras rimtai rūpinosi brolį Vinculį 
išgelbėti nuo karinės prievolės, prisiunčiamais 
pinigais pagelbėjo jam atstatyti tėviškės trobas, 
rūpinosi brolio sūnumi — „mielu Jonučiu", sielojosi 
jo pažangumu moksle, šimtais rublių n šelpė, jo 
labui pavedė ir savo tėviškės dalį. Tėviškai globojo, 
mokslino brolio dukrelę, kaip jis vadina, „mylimąją 
Tekliukę". džiaugėsi jos puikiomis vedybomis, 
skatino ją siekiančią aukštojo mokslo. Ii laiškų 
atrodo, kad daktaras dėdė jos asmenyje pergyveno 
niekad nesulauktos savo dukrelės tėvišką meilę ir 
niekad nesibaigiančius, bet mielus rūpesčius. 

Nemaža įdomių žinių apie pirmąjį, 1831 m., 
sukilimą-krakusmetį J. Basanavičius nuo vaikystės 
dienų girdėjo iš jį pergyvenusių senesniųjų kaimo 

žmonių ir iš tėvo girdėtų prisiminimų. Laikai ir 
žmonės buvę nepanašūs mūsų dienoms. Nuo seno
sios Lietuvos (unijinėje valstybėje) žuvimo buvo pra-
8linkę tik 36 metai. Žmonėse dar tebebuvo gyvos se
nosios Lietuvos tradicijos, dėl to į ruošiamą 
sukilimą jie taip noriai jungėsi. Bėgantys metai 
daugumą pasakojimų nusinešė užmarštin. Tik J. 
Basanavičiaus gimtinio kaimo žmonių sudėtose dai
nose minimos kraujo aukos ir to meto gyventojų 
lūkesčiai dar gyvi ir išskaitomi ir dabar. 

Vienoje dainoje sukilėlių žodžiais aiškiai 
pasakoma, kad į sukilimą, kaip pirmiau į buvusius 
karus, jie eis savanoriais — „gera valia" savo, nes 
tėvynė „sūnelių savo ant pagelbos šaukia". 

(...) Būkim mes Žalnieriais gera valia kolei, 
Ta tėviškė mūsų pribuvimo laukia 
Ir sūnelių savo ant pagelbos Šaukia, 
Paskubinkim kuo greičiau. 
Ir kitoje 1831 m. sukilimo Ožkabalių dainoje 

sukilėliai visiems skelbia, kad jie yra garbingos 
Lietuvos kunigaikštijos vyrai ir kovose galės „pasi
rodyti gyventojams toliaus" — kitiems sukilėliams, 
kokie narsūs vyrai jie yra. 

O ir iš pavieto mes Marijampoliaus 
Turim pasirodyti gyventojams toliaus, 
Prie tėviškės mūsų nors kunigaikštystės, 
Bet vainos dėl mūsų visados ponystės, 
Garbingos mūsų Lietuvos. 
Rengdamiesi sukilimui, matyt, savo vadu bus 

Teodorą Medekšą išsirinkę. Jo atminimui pagerbti 
ožkabaliečiai ir atskirą dainą sudėjo, apdainavo jo 
veikalus, žygius ir Vilniaus apylinkėse jo skaudžią 
mirtį „nuo kazokų rankų". 

šioje apylinkėje, gal kaip niekur kitur, ne vien 
vyrai didvyriais išėjo. Kovose pasižymėjusios ir 
narsuolės merginos karžygių vardą įgijo. Ar ne iš 

šitų laikų ožkabaliečių dainoje apdainuojama žuvusi 
karžygė Doružėlė? Tada generolai, „visas vaiskas" 
nutarė ją labai garbingoj vietoj gražiai palaidoti: 

Visas vaiskas tarė tardamas. 
Doružėlės labai gailėdamas: 
— Kovot reikia ant Vilniaus kalnelio 
Po šakota, po žaliąja liepele, 
Žalių rūtų gražiai paklokit. 
Baltoms lelijėlėms užklokit. 
Vienoj skaudesniųjų jo gimtinio kaimo žmonių 

dainoje apdainuojamos sukilėlių neužmirštamai tra 
giškos kovos su maskoliais Marijampolės apy
gardoje. Tada plačių apylinkių vyrai pakilusiu ūpu. 
kai po kojų kaito Marijampolės miesto grindiniai, 
jie didžiu skaičiumi, 3000—3500 drąsuolių, puolė 
vietos rusų kariuomenės įgulą. Sunaikinę 
komendantūroje įsitvirtinusius rusus, šautuvų 
ugnimi, patrankos sviediniais daužė kareivinėse 
sulindusią rusų kariuomenę. Naktiniam poilsiui 
sukilėliai pasirinko netoliese esančią senųjų sūduvių 
senkapių kalvą. 

Kazokams iš Kalvarijos atjojusiems, nepastebė
tiems ties piliakalniu per Šešupę persikėlusiems 
prisijungus, prasidėjo žūtbūtinė kova. Po kiek laiko 
ponai pabėgo, o žmonių sūnūs savo trijų ar septy
nių šimtų žuvusių lavonais nuklojo Liepynų laukus 
ir Javonio upelio pakrantes. Kai kurie žuvusieji už 
savo gyvastį nė saujos šventintos žemės negavo 
Bent dalis jų buvo užkasti ten pat, kur Aukščiausia 
jam savo dvasią atidavė. Dar ir mūsų laikais pakilę 
pavasariniai upelio vandenys, ardydami Javonio 
krantus, išrausdavo ir kurio nors krantuose besiil-
sėjusio sukilėlio griaučius. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. vasario mėn. 7 d. 

M O Š Ų K O L O N I J O S E 
NEGALIMA UŽMIRŠTI 

Worcester, Mass. 
B E N D R U O M E N Ė S 

V E I K L O J 

LB Worce8terio apyl. valdy
bos nariai, ryžtingai žvelg
dami į tik ką pradėtus naujus 
metus, sausio 6 d., 8 vai. vak., 
Maironio Parko patalpose 
posėdžiavo. 

Dienotvarkę pateikė ir posė
dį sklandžiai pravedė pirm. 
Stasys Rudys. Sekretoriavo 
Petras Mikšys. Šiame posėdy
je trumpai peržvelgti pereitų 
metų LB atlikti darbai, pinigi
nės paramos lietuviškiesiems 
reikalams, Centro valdybos ir 
kt. organizacinių vienetų ap
l inkrašč ia i ( l ieč ia bendra 
veiklą), Clevelande ruošiama 
tautinių šokių šventė, opūs 
spaudos reikalai, Šv. Kazimie
ro jubiliejus ir kiti renginiai 
bei šventės. 

Nutarta visomis išgalėmis 
Clevelande vyksiančią Tauti
nių šokių šventę piniginiai pa
remti ir nemažu skaičium joje 
dalyvauti. Worcesterio koloni
ja visada rėmė ir ateityje rems 
tuos, kurie organizuotai pasi
rodo kovoje už lietuviškumą ir 
puoselėja mūsų tautinę kultū
rą. Dėl vykimo nutarta tartis 
su kitomis vietos organizaci
jomis. Taut. šokių šventei pa
remti balandžio ir gegužės 
nėnesiais aukų lapais bus 
renkamos aukos. Aptariant 
Lituanistikos katedros reika
lus, pasidžiaugta surinkta 1195 
dol. suma. Worcesterio Balfo 
skyriaus vedėjas P o v i l a s 
Babickas pateikė pranešimą iš 
Balfo veiklos. Kolonijoje su
rinkta ir šiomis dienomis Bal-
fui išsiųsta 1525 dol. Turint 
omeny aukų rinkėjų nelengvą 
darbą, tenka pažymėti, kad 
šią sumą surinko mūsų tautie
čiams pagalbos jausmo ir bro
liškumo ryšiais vedini P. 
Babickas ir Jonas Pipiras. Jie 
abu Balfui talkino nuo pat vie
tos skyriaus įsteigimo. 

Svarstant spaudos reikalus, 
iškeltas pašto apsileidimas 
mūsų laikraščių pristatyme. 
Dienraštis "Draugas" sulau
kiamas labai pavėluotai ir 
savaitėje po 2-3 egz. iš karto. 
Kalėdų savaitėje "Draugo" vi
sai negauta. Kitą savaitę pri
statyta net 5-kios "Draugo" 
laidos. "Draugo" skaitytojų 
prašoma, v-ba šiomis dieno
mis tuo reikalu kreipsis į paš
to vadovybę. 

Mūsų laikraščių sunkioms 
leidimo sąlygoms palengvinti, 
valdyba paskyrė po 25 dol. 
"Draugui", "Darbininkui", 
"Dirvai", "Eglutei" ir "Pasau
lio Lietuviui" — 50 dol. Vasa
rio 16 d. proga valdyba nutarė 
skirti 100 dol. (LB — 60 dol. ir 
Altui bei Vlikui po 20 dol.). 
Lietuvių teisėms ginti komite
to fondui paskirta — 100 dol. 

Aptarus artimiausius rengi
nius (Motinos diena, tragiško
jo birželio minėjimas, LB me
tinis susirinkimas), posėdis 
baigtas. 

J. B. 

Kenosha, Wis. 

JVAIRI I N F O R M A C I J A 

Vasario 16-tos minėjimo 
šiais metais mūsų kolonijoje 
nebus. LB Kenoshos — Raci-
ne apylinkei Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą rengia 
Racine Al tos skyrius vasario 
12 d. S v. Kazimiero par. salėj 
Racine, Wis. Kenoshos koloni
jos lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti minėjime. 

Mūsų LB apylinkėje, kaip ir 
visose J A V lietuvių kolonijose 
yra norinčių dosniai paremti 
JAV ir P L B plačiai vykdomus 
tautinius darbus. Kenoshoj pi
nigines aukas priims Br. Juš
ka, o Racine apylinkės iždi
ninkas Petras Nekrošius. 
Kurie nori paremti Lietuvių 
Bendruomenę, pinigines au
kas galės įteikti minimiems 
asmenims, imtinai iki atei
nančio metinio susirinkimo. 

"Pasaulio Lietuviui", Lietu-, 
vių Bendruomenės žurnalui, 
mūsų apylinkėje yra vykdo-' 
m a s naujų prenumeratorių va-
jus. Tuo reikalu buvo išsiunti
nėti laiškai ir kiti asmeniškai 
kontaktuoti. Mūsų LB apyl. 
patriotai užsiprenumeruoja 
"Pasaulio Lietuvį". Tuo pra
turtins ž inias , kaip pasaulio 
lietuviai darbuojasi. "Pasau
lio Lietuvio" redaktorius yra 
Bronius N a i n y s . Paskelbtas 
vajus pas mus sustiprintai bus 
vykdomas imtinai iki sekan
čio metinio susirinkimo. 

Vietos L B apylinkės pirmi
ninkas g a v o laišką iš LB Mil-
waukee apyl . Laiške rašoma, 
kad jų met in is susirinkimas 
nutarė s a v o apylinkę sujungti 
su LB Kenoshos-Racine apyl. 
Todėl kitas posėdis bus kvie
čiamas L B Milwaukee apyl. 
valdybos ar jos atstovų, ir 
kviečiami į susirinkimą Mil-
waukee L B nariai. Bus pada
rytas galut inis ir teisėtas 
sprendimas visų dalyvaujan
čių narių. 

JAV ir Kanados septinta 
Tautinių šokių šventė bus Cle
velande, Ohio, liepos 4 d. Mū
sų valdyba yra prašoma pla
tinti bilietus. Jeigu atsirastų 
reikiamas skaičius norinčių 
vykti autobusu į Tautinių šo
kių šventę, mūsų LB valdyba 
imsis in ic iatyvos tokią eks
kursiją suorganizuoti. Būtų ge
rai, kad met in iam susirinki
m e j a u b ū t ų ž i n o m a s 
apytikris norinčių skaičius. 
Metinis susir inkimas numato
mas šaukti pavasarėjant. 

Br. Juška 

Atkelta iš 3 pgi.) 
"kriminalistiniais" nusikalti
mais? 

— Ne. Tautos Fondas aukas 
renka anksčiau išvardintiems 
uždaviniams vykdyti ir tai yra 
suderinta su TF įstatais. Ap
kaltintųjų lietuvių gynimui, 
Vlikui, Altai ir Liet. Bendruo
menei susitarus ir jiems pra
dinį kapitalą sudėjus, yra įs
teigtas specialus "Lietuvių 
teisėms ginti fondas", kuris 
renka aukas ir rūpinasi pa
liestųjų lietuvių gynyba. 

— Ką norėtumėt pareikšti vi
suomenei išeivijoje, kad Tautos 
Fondas augtų ir kokie yra Tau
tos Fondo uždaviniai? 

— Reiškiame padėką laisvo
jo pasaulio lietuviams ypač 
tiems, kurie jau reguliariai ir 
dosniai remia Tautos Fondą, 
jo finansuojamą VTika. Kvie

čiame visus jungtis į TF rėmė
jų eiles. Kiekviena auka dide
lė ar maža yra labai svarbi. 
Norėtume, kad mus pasiektų ir 
tų tautiečių aukos, kurie iki 
šiol nė cento ar atstovybių 
laiškais ar kitaip dar nebuvo 
pasiekti. Nei Vlikas, nei TF-as 
neturi mokesčių inspektorių ar 
antstolių... ir dėl to džiaugia
mės, kad laisvojo pasaulio lie
tuviai taip nuoširdžiai ir dos
niai remia Tautos Fondą. 
Džiaugiamės sužinoję, kad pa
daryti užrašai testamentuose 
ir T. Fondui. Norime tik pa
kartoti Lietuvos išeivijai oku
puotos Tėvynės šauksmą: 
"Mes negalime, tai Jūs dary
kite, ką galite, kad Lietuvos 
kančios kuo plačiau būtų ži
nomos pasaulyje". Manome, 
kad radijo transliacijos, ELTA 
biuleteniai ir t t tai neblogai 
atlieka gaunamų lėšų ribose... 

O galėtų būti tas šauksmas 
dar labiau ir plačiau girdi
mas, jei lėšos dar padidėtų. 
Tik išeivija gali kalbėti už pa
vergtuosius ok. Lietuvoje ir jei 
mes to nedarysime — kas da
rys? Jei išeivija būtų tylėjusi 
— jau seniai būtų Vakarų pa
saulis užmiršęs Lietuvą ir ne
žinotų kas ten dedasi. 

Didinkime Tautos Fondo lė
šas aukomis ir testamentais. 
Visi aukoję už kiekvieną šim
tinę turi po 1 balsą TF meti
niuose suvažiavimuose, nes jie 
yra TF nariai. 

Tie, kurie Tautos Fondui au
kojate per kitus veiksnius, pa
sirūpinkite, kad mes gautume 
Jūsų adresus ir paaukotas su
mas — gausite pakvitavimus 
ir Eltą veltui. 

Dėkojame Tautos Fondo pir
mininkui taip plačiai pasisa
kiusiam T. F. rūpimomis pro
blemomis. _" 

A. D. 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1984 m. 
1 s a v a i t e s ke l ionės (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 1 Maskvoje) 

Birželio 10; Birželio 17; Liepos 22; Rugpiūčio 19 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 

Chicaga N Y C / B o a t o n a s 
$1530.00 $1360.00 
$1310.00 $1140.00 

2 savaič ių kel ionės 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Rygoje, 1 Maskvoje: 

Gegužės 13 $1436.00 
Liepos 09 $1800.00 
Rugsėjo 17 $1527.00 

2 naktys Maskva, 5 Vilnius, 1 Maskva, 6 Roma: 

Rugpiūčio 5 $2050.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1335.00 

$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 

AMERICAN TRAVEL S E R V I C E B U R E A U 
9 7 2 7 South Western A v e n u e 

Chicago, I L 6 0 6 4 3 *•*• (312) 2 3 8 - 9 7 8 7 

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

Aukos gautos 
1983 m. gruodžio mėnesi: 
$4.000.00: dr. Virginia M. Rek-

lis, Danville, IN. 
P o SLO00.OO: Stefanija 

Akavickienė, Waukegan, IL; Ruth 
F. Gola, Chicago, IL; Balys ir 
Dalila Mackialai, Ormond Beach, 
FL; dr. Ilona Gražytė-Maziliaus-
kienė, Cote St. Luc, Canada; dr. 
Juozas ir Birutė Skrinakai, East-
lake, OH. 

Po $600.00: Povilas Baltis, 
Mililani Town, Hawaii; Jonas ir 
Bronė Vašiai, Dedham, MA. 

Baltimore, MD; Jonas Vyšniaus
kas, Baltimore, MD. 

$2.00: Antanas ir Anelė Vosy-
. 

Tik v ieną kartą pereisiu gy
venimu, dėl to — jeigu yra 
švelnumas, kurį aš galiu paro
dyti, ar koks geras darbas, ku
rį galėčiau artimui padaryti, 
noriu daryti dabar, ir to neati
dėti, ne s šiuo gyvenimo keliu 
jau daugiau nebeisiu antrą 
kartą. 

W. Penn 

Baltimore, MD; Vincas Dailydė, 
Baltimore, MD; Gediminas ir Sigi
ta Damašiai, Libertyville, IL; K. 
J. Norvilą, Brooklyn, NY; 
Petronėlė Staniškiene, Baltimore, 
MD; Alfonsas ir dr. Marija Svote
liai, Baltimore, MD. 

Po $25.00: dr. Vytautas Avižo
ms, Milford, DE; P. Dambraus
kas, Hot Springs, AR; kun. Anta
nas Dranginis, Baltimore, MD; 
Vida Grayson, Tenafly, NJ (viso 
$150.00); Ipolitas ir Gina Janu
sai, Detroit, MI; Jonas ir Jadvy
ga Kalniečiai, Baltimore, MD; 
Jonas Prakapas, Bakersfield, CA; 
kun. Jonas Velutis, Chicago, IL; 
Augustinas ir Stefa Virkučiai, 
Hartford, CT; Ona ir Stefa 
Vismontaitės, Hartford, CT. 

Po $20.00: Anne Marie Mar-
shalį Seattle, WA; Vytautas ir 
Birutė Rauckai, Detroit, MI; 
Alfonsas Sekanas, Baltimore, 
MD; Juozas ir Kazimieras Sniec-
kai, Cleveland, OH; Vytautas 
VaSkys, Cronsville, MD. 

$109.81: Zita Pratonutaitė, $15 .00: Algis ir Danutė 
Melbourne, Australia. Rudžiai, Detroit, MI. 

apskrities $300.00: Šakių 
klubas, Chicago, IL. 

Po $200.00: dr. Albertas J. 
Gaais, Cocoa Beach, FL; dr. Min
daugas ir Lydia Griauzdės, Chica
go, IL; Egidijus ir Vida 
Radveniai, Los Angeles, CA (viso 
$500.00). 

$150.00: Juozas J. Dėdinas, 
Chicago, IL 

GEROJO GANYTOJO NAMAI 
Gerojo Ganytojo N a m ų vadovybė kreipiasi į lietuvių 

visuomenę prašydama paramos. Brangius aukotojus ir 
rėmėjus kviečiame, kas gali, padidinti s a v o įnašus, o kurie 
dar visai neprisidėjo prie šio lietuviams svarbaus projek
to, nuoširdžiai prašome prisidėti. 

Būtų labai gera, kas galėtų paskolinti didesnę sumą 
— bus mokama 10%. 

Mielus skaitytojus, suprantančius šio svarbaus 
užsimojimo naudą ir globos namų įsikūrimo svarbą lietu
vių visuomenei, prašome rašyti sekančiu adresu: 

L i thuan ian G o o d S h e p h e r d H o m e , Inc . 
P . O. B o x 4 3 8 

Cedar L a k e , I n d i a n a 4 6 3 0 3 

Skambinant Chicagoje galima susisiekti Šiais tele
fonais: 

I 

Ona Prąnckev ič iOtė 
4 3 6 - 6 3 7 6 

A l g i r d a s M a r c h e r t a s 
5 9 8 - 5 3 2 3 

Tikimės ir laukiame dosnios paramos savo užsi
brėžtam darbui. Dėkojame iš anksto. 

G e r o j o G a n y t o j o N a m ų v a d o v y b ė 

Po $100.00: K. Bačiauskas, 
Woodhaven, NY; Jurgis Budzei-
ka, New York, NY; Clevelando 
lietuviai jėzuitai; Arturas ir Anta
nina Galinaičiai — anūko Aro 
Jono Galinaičio gimtadienio 
proga, Chicago, IL; Vytautas ir 
Daba Januikiai, Lemont, IL; 
Adolfas ir Sofija Jelioniai, 
Darien. IL; Gražina Kenter, Dan-
bury, CT (viso $150.00); A. ir R 
Milaiiai, Lockport, IL; Bronius ir 
Bronė Nainiai, Lemont, IL; Biru
tė Prasmutaite, East Malvern, 
Australia; Aleksandras Radžius. 
Baltimore, MD; Adolfas ir Albina 
Sabaičiai, Brockton, MA; A. 
Šilbajoris, Richmond Hill, NY; dr. 
Alfonsas ir Olga Stankaičiai, 
Wethersfield, CT; a.a. Justino 
Ulaičio atminimui (Algis ir Liuda 
Rugieniai $30.00, Danutė Jankie-
nė $20.00, auka $10.00, Robertas 
Jansauskas ir Jansauskienė 
$10.00, Jurgis ir Marija Kasevi-
čiai $10.00, John ir Claire Kessel 
$10.00, Kazys ir Roza Raiauskai 
$10.00, viso $100.00); V. Vebeliu-
nas, Richmond Hill, NY. 

Po $50.00: dr. Stasys ir Mari
ja Ankudai, Baltimore, MD; John 
ir Anne Bogdan, Raleigh, NC; 
Alfonsas ir Aleksandra Čipkai, 

Po $10.00: J ir E. Andriusiai, 
Woodhaven, NY: Juozas Bradfl-
nas, Baltimore. MD; Vytautas 
Eringis, Baltimore, MD; Jonas 
Gužauskas, Baltimore, MD; Mr. ir 
Mrs. Jance, Flushing, NY; Vin
cas Keženis, Baltimore, MD; Ireni-
jus Krasauskas, Baltimore, MD; 
Leonas ir Stasė Matvėkai, Detr 
roit, MI; Juozas Misevičius, 
Baltimore, MD; Vylius ir Antani
na Nastopkai, Baltimore, MD; 
Regina Padolskienė, Worcester, 
MA; Juozas Pa lub inskas , 
Baltimore, MD; Albinas Paščiū-
nas, Baltimore, MD; Petras ir 
Jadvyga Putriai, Detoit, M3; Algis 
ir Eva Skudžinskad, Baltimore, 
MD; Mykolas Veliuona, Baltimo
re, MD; Bronius Zeikus, Crons
ville, MD. 

Po $5.00: Teresė Baltikauskie-
nė, Baltimore, MD; Stasys Erin
gis, Timonium, MD; Adomas 
Gerasimavičius, Worojster, MA; 
Algimantas JanuSia, Detroit, MI; 
Steponas Karvelis, New Butinio, 
MI; Adomas Lenra, Baltimre, 
MD; Kazys ir Dalia Navasaičiai, 
Detroit, MI; Aldona Olson, Liber
tyville, IL V. 0. Samatauskas, 
Miami, FL; Antanas Svsjauskas, 
Baltimore, MD; Sofija Viendienė, 

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

F A DSEWERAGE 

Taip pat valome kanalizacijos vamz
džius ir "catefe basius". Taisome su
spiegusius ir prakiurusius vamzdžius. 
Skambinkit (angliškai) 

U I * — 7464644 

R £ A L E S T A T E 

LAKYKUOS MARQUETTE K L — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

t butų aštriais. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Garas inves
tavimas. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis J Hermaną DsekJ 

T«L S86-SC4 po 8 vaL 
Kalbėti lietuviškai 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuviu, prekyba 

8604 W. 63 St. — TeL 778*064 

liai, Los Angeles, CA. 
Aukų gruodžio mėnesį 

surinko: 
JAV LB Baltimore apylinkė 

$590.00; JAV LB Cleveland 
apylinkė $120.00 (viso $320.00); 
JAV LB Detroit apylinkė $208.00 
(viso $1,558.00); JAV LB 
Hartford apylinkė $50.00 (viso 
$1,840.00); JAV LB Lemont 
apylinkė $583.00; JAV LB Seattle 
apylinkė $20.00 (viso $70.00); JAV 
LB Woodhaven apylinkė $370.00 
(viso $850.00); JAV LB Worches-
ter apylinkė $15.00 (viso 61,-
195.00). 

Pagal pasižadėjimus 
gauta: 

$1,600.00: Vytautas ir Graži
na Kamantai, Grand Rapids, MI 
$700.00 (viso $1,505.00). 

$1,500.00: dr. Rimvydas ir 
Milda Šilbajoriai, Columbus, OH 
$150.00 (viso $1,050.00). 

P o $1 ,000 .00: Anicetas 
Grigaliūnas, Chicago, IL $250.00 
(viso $750.00); Virgil ir Ramoną 
Norkai, Naperville, IL $250.00 
(viso $500.00); drs. Tomas ir Nijo
lė Remeikiai, Chicago, IL $250.00 
(viso $750.00); dr. K. M. Žyman
tas, Chicago, IL $250.00 (viso 
$500.00). 

$520.00: kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Forest Park, IL $400.00 
(viso $500.00). 

r P o $500.00: Alg. T. Antanai
tis, Chicago, IL $50.00 (viso 
$250.00); kun. Juozas Grabys, 
Watervliet, NY $100.00; Kazys ir 
Juzelė Laukaičiai, Hinadale, IL 
$100.00; John R. ir Suzanne Leslie 
Price, Seattle, WA $125.00; Regina 
E. Raubertienė $100.00 (viso 
$300.00). 

$300.00; Petras Lelis, Toronto, 
Canada $60.00 (viso $300.00). 

$100.00: H. ir J. Kaciliauskai, 
Lemont, IL $25.00; M. ir F. Macke
vičiau, Lockport, IL $25.00. 

$50.00: Elizabeth Navikas, 
Hartford, CT $20.00 (viso $60.00). 

Labai dėkojame visiems auko
tojams ir aukq rinkėjams. Antram 
jmokėjimui a.m. rugsėjo 1 d. dar 
trūksta $33,000.00. Čekius ir 
perlaidas prašome rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Communi-
ty Foundation, 6620 So. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 
60636. 

Lėšų telkimo komitetas, 
Jonas Kavaliūnas, pirmininkas. 

W*mmm+m^m^+ ^ a e j a n i ar 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

ii mūsų sandėlių. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

zttl W. m Ct, Oueago, H. 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

WeL 925-2757 

oeoooooooooooooooooooooooo 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tai 876-1882 arba 8764086 

oeoooooooooooooooooooooooo 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karsto vandens tankai. Flood 
oontroL Užsikimšę vamzdžiai ilvalo-
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAFINAS — I«L 666-2960 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

ta didelei išimai. 

Insurance — Income Tax 
2661 W. 6Srd Street 

TeL 436-7878 

HM 
BTJTŲ NUOMAVTMAS 

Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6528 S. Kedzie Ava, — 778-2268 

IŠNUOMOJAMA — POR RENT 

ISNUOM. 4 kamb. (2 mieg.) butas 
1-me aukite 45-os ir Califomia Ave. 
apyl. nuo kovo 1 dienos. Skambint po 
S vaL vakaro teL 247-SS42. 

R-Model Mack Tractor 
Parduodamas sa darbu. Vežluotl iš
kasenas ir žvyrą. Pirkėjui galimybė 
dirbti žiemą ir vasarą. Kaina—-5,000 
dol. įmokėti, su finansavimu. Reika
linga nors kiek angliškai kalbėti. 

Skambint 890-3715 

VALOME 
KILIMUS I B BALDUS 

vfcn, rMtų grindis 
B U B N Y S 

B s i - B B 7-6161 

M O V I N G 
Ir 6 tol 

fcr kitas 

Pribname MASTER CHARGE Ir VISA 
TaL — W A 54666 

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

PACKAGE EtPRESS AGENCY 
MARUA HOBEOUEirR 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai paaaklsajamoe saroe rOstee pre
kes. Maistas ii Eunopos sandelių. 

MM W. •» St, Chlrasa, IL 
TaL — S254787 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

DR. W. STOROST 
VYDONAS 

HUNDERT JARRE 
DEUTSCH - LkTAUSCHER 

VeMeOa-LIetortą Santykiai 

oooooooooooooooooooooooooo-
MA, Š I M K U S 

SfCOMt TAX SEKVKI 
MOTART PUBLIC 

4M0 6. Mmlumol, tat 2M-7M* 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pūdomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie Mankai. 

ooooeoooooooooooooooeooooo 

ooooooopooooo* 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ta* paprastos. Radijai, 

Starao b Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2646 W. 6f S t , teL 776.1486 

» • • • • • • • . • , 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kfess knMw 

TM.M74H6 

Knygos pirmoji laida buvo išleista 
1032 m. Tilžėje, o 1934 m. visa laida 
snnallrhita naciu, isakymu. Niekas ne
galėjo geriau nušviesti mūsų brolių 
prosų gyvenimo, kaip Jos autelius 
Dr. Vydūnas. Tam tikslui yra HĮslita 
«=*«>Ji knygos laida, kuri pravalo bot 
pukkdsta plačiai po pasauli. 

Knygą išleido Akademines Skauti-
Jos Leidykla-VydOno Jaunimo Fondas. 
(VobJeChi kalboje). Knyga tari 862 
P"L « u g spalvotų iliustracijų, du 

Kaina su persiuntimu 8I6J0 
Užsakymus liiįsrl 

••S'aMsrv'ss^sas^ss^ ^M^e^BF W • 

— — e e — — a — g ą 

Žiogas muzikantas 
JONAS M1NELOA 

1 S - M -

EilerašOat parašyti aklandfiai, 
Įvairi, mažųjų suprantama karna. Ili
ustracijos dtJL D. Mzlaualnenss pa-
traukuoa b? puolia kiekvieną knygos 
puslapL eUeraštL Tai grali dotaneM 
bent kuria proga mutų nu.' saienM. 
Oleido JAV LB švietimo tar> ». Lei
dimą parSmi Lietuvių Fondas, 
su persiuntimu 5 dol 
fiątti -Dmmcr 

FRANK ZAPOLIS 
TeL QA 4-8654 

M6SH W. t6 th Stnsjt 

tartų 

skelbtis 
JM plsesaastsl Ba. 

gi skelbimų kai-

J » 
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I UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS! 
R u o š i a CHICAGOS SKAUTV » SKAUČIŲ VIENETAI: 

"AUŠROS VARTŲ". "UTUANICOS" ir "NERIJOS" tuntai, 
KORP. "VYTIS**, AS DRAUGOVĖ, 
ASS FILISTERIAI, SKAUTiNINKIŲ DRAUGOVE. 

L I N K S M A S K A U T I Š K A P R O G R A M A = 
Groja "AIDO* ir "VYnES** orkestrai Kaukių paradas. Premijas už geriausias 5 
kaukes ir įdomiausius kostiumus. Smagūs šokiai. Lietuviškas Užgavėnių maistas. JE 
Skanus gėrimai Las Vegas naktys. -

1 Š.m. vasario 18 d., šeštad., Jaunimo centre. Pradžia 6:30 v. v. Maloniai visus kviečia — KARNAVAIX> RENGĖJAI | _ 
HMIIHttimHllltHMIlIHHimiffltMHIUlinm^^^ 

Mūsų Kolonijos 
Rockford, III. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Rockforde Vasario 16-tosios 
minėjimas bus sekmadienį, 
vasario 19 d. > 

Iškilmingos pamaldos bus 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
1540 West St, 12:15 p.p. šv.' 
Mišias atnašaus Jėzuitų pro
vincijolas kun. An » .; s Sau-
laitis. Pamaldų metu giedos 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Stro-
lio8, ir taip pat dalyvaus Vy
tauto Didžiojo rinktinės 
šauliai su vėliavomis. 

Formalus iškilmingas minė
jimas Lietuvių klubo didžio-

buvo pirmasis kandidatas 
Mcssąchusetts valstijoje gau
ti kitą širdį, bet, nesulaukęs 
naujos širdies, New England 
Medical Center ligoninėje Bos
tone mirė. 

Sausio 22 dieną, gražią sek
madienio popietę, išėjo pasi
vaikščioti inž. Jonas Mika
lauskas, bet ištiktas širdies 
smūgio sukrito. Greitajai pa
galbai jį nuvežus į Hyannis 
ligoninę, konstatuota jo mir
tis. 

A.a. inž. Jonas Mikalaus
kas, 78 metų, niekuomet 
nesiskundė jokiais negalavi
mais, visada buvo gerame ūpe 
ir kiekvieną laisvą valandėlę 
praleisdavo gamtoje, ar tai 
Cape Codo miškeliuose, ar kur 
nors prie ežerėlio, ar prie įdo
mesnės jūros įlankėlės. Labai 

nės bei Cape Codo Bendruo
menės valdybos narys ir Lie-

joje salėje, 716 Indiana A ve., aktyviai velionis buvo įsijun-
prasidės 2 vai. p.p. Oficialiąją g e s * Inžinierių s-gos darbus, 
dalj rems Vytauto Didžiojo aktyvus Lietuvių Bendruome-
rinktinė ir Lietuvos Vyčių cho
rais, o prie meninės dalies dar 
prisidės ir šaulių Vyčio šokė
jai. 

Po programos bus geri pie
tūs. Kviečiame visus ir arti ir 
toliau dalyvauti su mumis ir 
lauksime jūsų paramos. 

Rockfordo Altos 
»».~ skyriaus valdyba 
Cape Cod, Mass. 

tuvių Fondo įgaliotinis Cape 
Code. Jo mirtis paliko dideię 
spragą betuviškame darbe, ko 
ypač pasiges Cape Codo nedi
delė Uetuvių kolonija. A.a. Jo
nas buvo pašarvotas South 
Bostone Casper šermeninėje. 
Atsisveikinimas įvyko sausk-
26 d. 8 vai. vak. Vadovavo dr. 
Jurgis Gimbutas, Inžinierių 
sąjungos vardu atsisveikini
mo žodį tarė inž. Vytautas 
Izbickas, LB Cape Codo apy
linkės vardu — VI. Židžiūnas 
ir visuomenės vardu — rašyt. 
St. Santvaras. Prie karsto 
maldas sukalbėjo kun. A. Kon-
tautas. Sausio 27 dieną po 
gedulingų mišių Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone, kurias atnašavo kun. 
A. Kontautas, koncelebruo-
jant dviem kunigam , velio
nis Jonas Mikalauskas ilgos 
kolonos automobibų palydė
tas į amžino poilsio vietą, 
Forest Hills kapines Bostone. 

už 

A . f A. 
VYTAUTUI MACKEVIČIUI 

mirus, skausmo prislėgtus žmoną STEFANIJĄ, sūnus 
VYTAUTĄ , ALFONSĄ, ALGĮ, dukteris DOBILE ir BI
RUTE bei jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučiame 

VASARIO 16-TOS 
ŠVENTĖ 

Lietuvių Bendruomenės 
Cape Codo apylinkės valdy
ba surengė nariams Naujų 

-metų — 1984 sutikimą Vlado 
Jr^_Jadvygos Lendraičių na-

muo8e. Vakaras praėjo jaukiai, 
pakibą nuotaika. Sausio mė
nesio posėdyje galutinai nu
statė Vasario 16-tosios minėji
mo programą. 

Minėjimas vyks vasario 19 
dieną ir prasidės 12 valandą 
šv. Mišiomis Our Lady of Vic-
tory bažnyčioje, Centerville, 

•Ma: Tuojau po pamaldų tos 
pat parapijos naujoje salėje 
bus minėjimo oficialioji dalis. 
Programoje dr. Jurgio Gimbu
to paskaita, rašytojas Jonas 
Rūtenis skaitys savo naujau
sią kūrybą, instrumentalistų 
trio, vadovaujant Vytautui 
Rastoniui, ir trijų sesučių Ai
dos, Žaros ir Laisvydos Jany-
laityčių deklamacijos. 

Lietuvos laisvinimo reika
lams pagal laisvą aukotojo 
apsisprendimą bus renkamos 
aukos Liet. Bendruomenei, 
Vlikui, ar Altai. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 
Po ilgos ir sunkios ligos 

amžinai išsiskyrė iš mūsų tar
po a.a. Irena Benerienė, 63 me
tų amžiaus, ir 1983 metais 
gruodžio 27 d. palaidota St. 
Xaver kapinėse, Hyannis, Ma. 
Tose pat kapinėse sausio 19 
dieną palaidotas sunkios li
gos pakirstas, 37 metų am
žiaus, inž. a.a. Eimutis Nor
kūnas. Liko žmona Mary, du 
sūneliai — Jonas 7 metų, o De
nis — 5 ir vebonio tėvai Mal
vina ir Stasys Norkūnai. Ka
pą pašventino kun. McLellan, 
o atsisveikinimo žodį tarė V. 

' Židžiūnas. Kūnas buvo gimi
nių ir draugų atlydėtas iŠ 
Lowell, Ma., kur jis mirė ir bu-

* vo pašarvotas. 
Vos vienai dienai praslin-

.', kus, per Cape Codo lietuvių 
» koloniją pasklido žinia, kad 
* dėl širdies negalavimų sausio 

21 dieną iš gyvųjų tarpo išsis-
. kyrė Rimantas Mickūnas, su

laukęs 45 metų amžiaus. Mic-
—'kilnų šeimos kapai yra 
3 Bostone, Forest Hills kapinė-
" se, bet pomirtinės šv. Mišios, 
" kurias atnašavo kun. McLel

lan, ir atsisveikinimas įvyko 
_ sausio 25 dieną Our Lady of 

Victory bažnyčioje. Velionis 

Omaha, Nėbraaka 
ANTANĖLIŲ SEIMĄ 

A. + A. 
DR KAZIUI MARTTNKUT 

mirus, Tėvus ir Seserį nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime jo netekę. 

ALGIS NORVILĄ 
JONAS VAINIUS 

Mielam prieteliui, buvusiam darbo draugui 
ir kaimynui 

A J. A 

PRANUI KVANTUI mirus, 
jo mielą žmoną ANTANINĄ, sūnus TOMĄ, STA
SĮ ir JONĄ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

ALDONA IR JUOZAS LĖKIAI 

Jaunystėje ir taip netikėtai, 

A.f A. 
DR. KAZIMIERUI MARTINKUI 

ir KLEMENSĄ, jo 
giliai užjaučiame ir 

mirus, jo tėvus, STASE 
KRISTUTE bei GIMINES 
tu liūdime. 

KAZYS IR BRONĖ AUKSTKALNIAI 
REGINA KUNOIENĖ 

kar-

M A 
VYTAUTUI MACKEVIČIUI 

mirus, jo sūnų, mūsų mielą draugą ALFONSĄ 
ir visą VELIONIO SEIMĄ nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

GINTARĖ IR DAINĖ KERELYTĖS 

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio., 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos i* WCEV stoties 
H50 AM banga. _ J 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai* 
. -p.p. is WTIS stoties 1110 banjia. 
hoenix: Šeštadieniais, 12:30 vai. p.p., 1540 AM ban*. 

Adresas: 2646 West "lstStreet — Chicago. IL 
60629. elefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035.' 

— — « a II. ™ 

A. 4. A. 
JONAS P. BAGDONAS 

Gyveno Tinley Park, Illinois. 

Mirt vasario 4 d.. 1964 m.. 10:30 vaL ryto. sulaukęs 66 m. amž. 

Gimė C įc^go, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 seserys: Madge ir jos vyras 
Frank Kavalauskas, Helen su vyru Al Zaber, ir Stephanie su vyru 
Ted Latka, jų šeimos įr kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Brady-Gill koplyčioje, 2929 W. 87th Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 8 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, Tinley Park, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į sv . Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: SESERYS ir SVOGERIAI 

Laidotuvių direktorius Zjgmontas Sutkus. TeL 636-2600. 

P A DĖKA 
A.fA, 

ELENA JURGILIENE 
ŽEMAITYTE 

Mūsų mylimoj: motina mirė 1984 m. sausio 2 i ir buvo palai
dota švento Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdž ai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems atsilankiusiems koplyčidje, dalyvavusiems pamaldose ir pa
lydėjusiems j amžino poilsio vietą. 

širdingai dėkojame už ypatingo grožio gėlių puokštes ir vai
nikus. Reskiame padėką už Sv. Mišių aukas. 

Nuošrdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
už gedulingas Sv. Mišias, už palydėjimą į amžiną poilsį ir apei
gas kapinėse. 

Širdingai dėkojame mielai sol. L. Stepaitienei už jausmingą 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame P. E. Diminskienei' už atsisveikinimo žodį ir Jūrų 
Skautir.inkių "Velungių" būreliui už įspūdingą skautišką atsisveiki
nimą bei jamžinimą mamytes Skautybės Fonde. 

Ypatinga padėka J. sk. D. Bylaitienei už gražų aprašymą Skautų 
skyriuje. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir nuo

širdų patarnavimą. 
Dėkingi tieka: dukros REGINA ir VIDA, ŽENTAI ir brolis AL

GIS 2EMAITIS su SEIMĄ. 

P A • 

PRANAS K V A N T A S 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis mirė 1984 m. 

sausio 26 d. ir palaidotas sausio 30 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Chicagoje. 

Dėkojame kun. Trakiui už apeigas ir palydėjimą į 
kapines. 

Dėkojame draugams ir pažįstamiems lankiusiems ve
lioni koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse, bažnyčioje ir 
kapinėse. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo per
sonalui už nuoširdų patarnavimą. 

KVANTŲ ŠEIMA 

Profesorių Dr. BRONIŲ KASLĄ, 
didelio skausmo valanda, jo brangiai 
žmonai mirus, nuoširdžiai užjaučiame. 
Kartu liūdime. 

ELENA TUMIENĖ 
VYDŪNAS, GENĖ ir AISTIS TUMAI 

A. f A. AGOTAI JANULIENEI mirus, 
broliui Viktorui Raulinaiaui su seimą 
ir giminėms reiškiame gilię užuojautą 
ir kartu liūdime. 

VALENTINA IR KAZYS KATILIAI 

Brangiam tėvui ir seneli 
A. f A. 

VYTAUTUI MACKEVIČIUI 
mirus, mielus šokėjus ALFONSĄ ir KELLY bei jų 
ARTIMUOSIUS užjaučiame šioje skausmo valandoje. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
Omaha, Nebraska 

GRUPĖ "AUŠRA' 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir C. ER ALDAS F. DA1MID 

" TK>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
felefonai I.Ą 3- 0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
r lerona; YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SCNOS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. vasario mėn. 7 <L 

x LB Švietimo taryba jau iš
skirstė lituanistinėms mokyk
loms gautas lėšas iš Lietuvių 
fondo ir Lietuvių bendruomenės 
ir išsiuntinėjo LB apygardų bei 
apylinkių pirnūninkams jas Va
sario 16 šventės proga mokyk
loms įteikti. 

X Loretto ligoninė, vedama x Lietuvių Istorijos drangi-
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos, y^ n&zių į. j u bičiulių susirinki-
gražiai atnaujino greitosios pa- ^^ DUS balandžio 8 dieną 4 vai 
galbos (Emergency) patalpas, A Rūgytės bute. Paminėsime 
jas padidindama ir sumodemin- j Vasario" ig dieną, kada gavome 
dama, kad sunkiems ligoniams . nepriklausomybę 1918 metais. 
galėtų greičiau ir efektyviau pa- j paskaitą tema "Simanas Dau-
gelbėti. Jos bus pašventintos ( k a n t a s _ pirmas istorikas, ra-
vasario 15 d. Įšęs Lietuvos istoriją lietuviš-

x K m Audru* Naudžiūnas, j kai" — jo mirties 120 metų su-
Marijonų šv. Kazimiero provin-1 Kakčiai prisiminti skaitys A. P. 
cijos tarybos sekretorius, iš- Bagdonas 
vyko trims savaitėms aplanky
ti savo motinos ir kitų artimų
jų Bostone, Mass. Aplankys jau 

X Alicija Rūgytė, istorike, 
20 metų organizuojanti Lietu
vių tautos praeities leidinius, 

daugiau kaip 90 metų sulaukusią gkaityg paskaitą apie šv. Kaži 
motiną ir kartu praleis atosto- mjerą šios vasaros Mokytojų 
gas. Į savo pareigas grįš kovo g t ^ j ų savaitėje, kuri bus nuo 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KOMPIUTERIAI 

1 dieną. 
X Nekalto Prasidėjimo para-

liepos 19 ligi rugpiūčio 4 d. Dai
navoje. 

pija kartu su Brighton Parko | x < 1 l r o najos Balsas" Nr. 4, 
Lietuvių Bendruomenės apylin- j 1 9 8 3 ^ i š ė j Q ^ s p a u dos . Biu-
ke Vasario 16-tosios šventę mi-1 jetenyje duodama informacijos 
r;ės vasario 19 d. tuoj po 10 vai " 
šv. Mišių. Minėjimas bus para 
pijos mokyklos salėje. 

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės rr^kyklos mokytojai. Iš kaires sėdi: Dalia Bilaišytė, vicedir. Danutė Bin-
dokienė, dir. Julius Sirka, inspektcė Regina Kučienė, Nijolė Nausėdienė. Stovi: renginių vadovas tnuz. Vytautas 
Gutauskas, akord. Arūnas Polikaitis, muz. Darius Polikaitis, Juozas Polikaitis ir Leonas Juozapavičius. 

Nuotr. i. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
apie "Lietuvos Katalikų Bažny- j 
čios Kronikos" leidimą atskirais 
tomais. Jau skelbiamas šešto 
tomo išleidimas. Biuletenis yra 
16 puslapių, spausdinamas spau
stuvėje. 

ANTRO KAIMO 
DVIDEŠIMTMEČIO 

SPEKTAKLIS 
x Fllisterė Rita Likandeiytė, 

-Ucademikų skautų sąjungos na
rė, bus pagrindinė kalbėtoja 
jaunimo centro ruošiamame Ne- j x J < m a s pt p i r a a , Worcester, 
priklausomybes minėjime. Mi-1 Mass., mūsų bendradarbis, rašo: 
dėjimas bus vasario 16 d., ket- į "Nuogįnjus ačiū už "Maironio . 
virtadienį. 7 vai. vak. Jaunimo j parko" veiklos pagarsinimą ir už į J a u m r r=° ^ ^ '-<*ži°ji sal^ vos 
~entro kavinėje. į malonų bendradarbiavimą ir jū-

x Lemonto apylinkės Vasa- j su puikią informaciją. Įdedame 
rio l€-*.os minėjimas bus sek- į $> do1- "Draugui". Ačiū už 
madier.j, vasario 12 d., Maironio i viską. 
mokyklos patalpose. Meninėj x g ^ y g Dargjs, Toronto, 
programą atliks mokyklos moki-. Kanada, atsiuntė "Draugo" pre 

Humoro teatras Antras kai
mas išaugo. Savo programon 
yra įtraukęs net 40 žmonių. Jų 
jubiliejiniuose 20 metų spektak
liuose vasario 4 ir 5 dienomis 

sutalpino svečius. 
Spektaklis buvo pradėtas pa

gerbimu mirushįjų jų darbuoto
jų. D. Juknevičiūtės, St. Pilkos, 
L. Barausko, V. Marčiukaičio. 
Kaip visada, čia buvo daug Unkš

čia medžiaga iš 1952-1976 m. i gą aktorių pasiruoširnr. ir suge-
pastatymų: Pasaka, Ifiae Li-1 bė jimus atlikti humoro scenas, 
thuania, Beau Monde, Iš kovos;' čia pasirodė J. Aleksiūnas, E. j 
lauke. Tiesos akimirka, Mišrios I Butėnas, V. Gilvydienė, J. Jak- j 
vedybos, Kryžiažodis, Juozapas j štytė, E. Juodvalkė, R. Jurkū-1 
pas faraoną, Marguette Pa'•ko naitc>, J. Kapačinskas, V. ir E. 
kronikos. Kovotojas, Vidurnak- Kavaliūnaitės. M Mažeikaitė, G. 
čio egzistencializmas. Inciden- į Procuta, N. Sparkytė R. Sta
tas. Idilija, Po ilgo nesimaty- j kauskas, I. Toliusytė, A. Vait-
mo. Kompiuterinis suporavirnas, 
Evoliucija. Tai buvo daugiau-

. sia praeities lietuviško gyveni-

kus, J. Žukauskas. 
1 

Pažymėtina, kad G. Procuta • 
buvo atvykęs iš Kanados, E. I mo pavaizdavimas iš linksmo- j Juodvalkytė — & Vokietijos, 

sies pusės, įpintas į senelio pa- į Jurkūnaitė, E. Kavaliūnaitė, 
sakojimą aplink sutūpusiam I Sparkytė — iš Los Angeles. Bu-
jaunimui j v o gausūs garsų efektai, parū-

Buvo sąmoningai pasijuokia-
. . , mų gabaliukų. Viskas rūpestin-

mai ir Spinauho tautinių šokių n u m e r atą už dvejus metus, o už i gaį išmąstyta, riedėjo sklandžiai, 
vienetas. Minėjimas prasideda. kalėdines korteles ir kalendorių! kaip ekrane Režisūra mokėjo j "^ * k a i ^ " 4 lietuvių naivu 
2 vai. po pietų Kavutę po mi- j p r i d ė i o i 0 dol. auką. Labai ačiū. j įvesti būdingas smulkmenas, imo- ** J A V šelpiamųjų, maištau-1 režisūra Alg. T. Antanaičio. 

pinti J. Kauno ir D. Petkūnai-
tės, plakatai — dail. V. Luko, 

nėjimo ruošia Maironio mokyk-1 
los motinų klubas. i x P*"01- ČT- Maria Ramonienė, 

Ottawa, Kanada, mūsų bendra-
x Skautminkė Elena Abelkie- , 4 ^ ^ atsiuntė 50 doL auką 

nė, gyvenanti Putname, šventes i dienraščio paramai. Labai ačiū. 
praleido pas sūnų Povilą Kali-1 
fornijoje ir atvyko į Chicagą pas | x LB St Petersburgo apyfin-
dukterj Rūtą ir sūnų Albertą. kė» &**> P* iždininką P. Zelbą 
Ta proga aplankė kitus gimines atsiuntė 25 dol. auką dienraščio 
ir pažįstamus ir vėl grįžo į paramai Labai ačiū. 
Putnamą. j x įtffa Sinkevičiūtė, Beroa-

X "Brklges, JJthuanian-Ame- d e t a Zeikienė. Mykolas Gražlys, 
rican Xewsletter", sausio mene-: s t a s v s Jurjonas, Pranas Pranc-
sio numeris, išėjo iš spaudos, dviems, Stella Skiris, A. Czi 
giame numeryje yra du straips- Omskas, Juozas Leščinskas, Iz. 
niai apie šv. Kazimiero mirties Malakauskas, Marie Lehmann, 
500 metų sukaktį ir Lietuvos ; L*011*3 Sodeika, A- Sereika, P. 
istorijos pagrindinės datos Vir- i Račiūnas, A. Sakas, V. Rut-

kurios sukėlė juoką, kaip tas 
dulkių nupūtimas nuo vedybi
nio albumo. 

Spektaklis — dviejų dalių. 
Pirmoji, pavadinta "Vakar". 

X Atsiuntė aukų po 5 dol-: 

jančių studentų iškrypimų, iš Į Antroji spektaklio dalis pava-; 

vedybų su nelieiuve, iš suameri- j dinta "Šiandien ir rytoj"- Pra* j 
konėjimo šeimoje, iš naujos j fej^ anekdotu, tarkuotos sky-: 
seksualinės moralės, iš jaunimo 
mitautimo, iš politinio nesi-

rybos, pasijuokta iš meilužių, 
vaizduotas tėvas ir sūnus, šei-1 

orientavimo. Vaizdeliai taip su- m 0 8 sugyvenimas. Keletu gaba-
daryti, kad paskutinis sakinys. 

šelis papuoštas pasižymėjusios 
aktorės Ann Jilian-Jūratės Nau
sėdaitės su vyru. Redaguoja 
Damie Jonaitienė, pagelbsti Da
lia Bulvičiūtė. Spausdina "Dar 
bininko" spaustuvė. 

kauskas, J. Gefneris, B. Misevi
čius. Ant Kleiza, P. Laurinavi- įrai- B - Mataitis. V. Grybauskas, 
čius. Ray Norvaišas, Jonas S a - j B ^ t * Baublys, A. Čepėnas, 
kas, A. Paplauskas, J. Paškevi- Labai ačiū. 

Frank Radis, M. Šaulienė, Jani- judesys vertė pibliką prapliupti 
na Tallat-Kelpša, J. Totoraitis, juoku. 
C. Palubinskas, J. Petrauskas, 
B. Lesevičius, K. S. Butkus. 
Ign. Stankevičius, K Totoraitis, 
L Almenas, Povolas Masis, J. 
Gudėnas, Birutė Malcanas. J. 
Garia, J. Barniškis, J. Kasakai-
tis, M. Rumbaitis, Peter Stan
kus, Walter Palaima, Aniceta 
Kriščiūnas, Gintas ir Julia Tao-

čius ir V. Miliūnas. Atsiuntė po 
5 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Dr. Antanas Belickas, gyv. 
Evergreen Park, UI., atsiuntė 35 

, . „ , dol. auką ir pratęsė "Draugo" ką, pratęsė prenumeratą su prie- * %. Z7S7 * ^ _ \f ,, . .. i j 1 prenumeratą už 1984 metus. Dr. rašų: "...siunčiu auką, kad \ \ , , 

X Kristina. Lapienė, Tinley 
Park, DL, atsiuntė 25 dol. au-

"Draugo" dienraštis išsilaikytų 
ilgus metus. "Draugas" yra vi-

A. Beucką skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą sa-

, ,. f . vos spaudos labai ačiū. 
sad labai laukiamas . K Lapie- j r^ 
nę skelbiame garbės prenumera- j x >f artha Artansloas, Middle-
tore, o už auką ir linkėjimus ta- town. Ohio, pratesdama prenu-riame nuoširdų ačiū. 

X Vladas ir Aniceta Gedmin-
tal, S t Peter8burg Beach, Fla., 
atsiuntė už kalėdines korteles ir 
kalendorių 12 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X Ona Sakas, Glendale, Cal., 
kartu su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 20 dol. auką. O. Žuką 
skelbiame garbės prenumerato-
re, o už auką labai ačiū. 

X Kon. dr. T. Žiūraitis, L. 

lų apžvelgtas gydytojų kabinę- į 
tas. nereikalingos operacijos.! 

j Nepamiršta nei spauda, nei Lkt., 
Vaizdeliai gyvenimiški, turį į Bendruomenė bei Vlikas. Labai i 

ryšio su dabartim ar netolima Į tikslus humoras iš tarybinio gy-
praeitim. Aktorių kostiumai, I venimo. Užbaigoj žvelgta išeivi-! 
kalbos pobūdis ir tarmė sude- \ jos gyvenimo ateitin. j 
rinta su vaizdu Teko ir neryž- J Pasijuokta iš tusčiažodžiau- I 
tingai policijai, jauniems misi-! tojų prakalbininkų. Pabaigoje I 
kalteliams, tuščiažodžiautojams. j Laimingų brolių T«saka ku- j 

Antras kaimas panaudojo ge- į rios metu maršo garsams skam-1 
rus tekstus autorių: K Alme- j bant pražygiavo pro publiką vi-j 
no, Alg. Antanaičio, Ant Gied-1 sa aktorių rinktinė, palydėta pa- J 
riaus. Alg. < ^ndsbergio, R. i sitenkinusios publikos plojimais. 
Stakausko, Pr. visvydo, V. 2u į Spektaklis buvo gyvas, pasi-
kausko. panaudojant kitų kraš- I žymėjo kaleidoskopišku įvairu-
tų ir kitų žmonių humorą. j mu, taikliu humoru. Vienas ki-

Malonu buvo stebėti rupestin- tas vulgaresnis žodis galėjo bū-

meratą, atsiuntė ir 20 dol. auką. Selenis, Mary Neberieza, V. An 
.'M. Arlauską skelbiame garbes Į drijonas, Kazys Stankus, St. 

x LST Korp! Neo-Lithuania 1 prenumeratore. o už vertinimą j Grikenia, L. Krajauskas. Julius 
ruošia "širdelių šokios", kurie | ^^^ gpaudos tariame nuoširdų 
įvyks 1994 m. vasario 11 d., 81 ačiū. 
vai. vak. Tautiniuose namuoso, 
6422 So. Kedzie Ave., Chicagoje. 
Auka 4 dol. vienam. 6 doL porai. 
Groja "Aidas". Maloniai kvie
čiame visus. Studentai įleidžia
mi nuo 17 metų su "ID"' kor
tele, (pr.). 

VP1 

x Midland Taupymo bendro-
M arąuette Parko skyriui, 

reikaiir.gi tarnautojai (tellers) 
BU patyrimu ar be. Skambint 
te! 9Z5-1400. (sk). 
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Raštikis, A. Liutkus, Stanley 
Berkiel, Stasė Simokaitis. Ant. 
Dovydaitis, K. Jokša, Ant Mar
ma, J. Pečkaitis, E. Gailevičiū-
tė, R. Kinderis, J. Paulauskas, 
T. Danilevich, Mary Ladas, C. V. 
Baltramaitis, Stella Tauchas. 
Viktoras Timcikas, P. Bielinis. 
Visi atsiuntė po 5 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Dr. A. Darnias, V. Beno-

x Vincas Prižgintas, Los An
geles. Cal., mūsų artimas ben
dradarbis, atsiuntė 270 dol. už 
parduotas "Draugo" knygas. V. 
Prižgiritas yra vienas iš tų, ku
ris per metus parduoda įvairių 
leidinių daugiau kaip už tūks
tantį dolerių ir greitai atsiskai
to su administracija. 

[kraitis, A. Svelnys, A. Barčas, 
x Vitatas— Ryg* (10 dienų) | M p a u p e r M t A ^ prunskytė, 

rugpiūčio 15—29 dienomis. Eks- i 0 J u n k e r i s > v . VVolff. Sofija 
^ M n « a J r g r ^ T a d o v a u . R u k u i ž i e n ė i B n m o Krištopaitis, 

Ona Idzelis Stanley Patlaba. 
Julius Abromantis, A. K. Ba
nys, dr. A. Dagys, B. Arbataitis. 
A. P. Giedraitis, Ona Beržans-
kienė, S Žiūraitienė, A, J. Si
monaitis, Juozas Bandža, Mary 
Bastys, Kostas Mašiotas, J. L. 
Rimkūnas. Visi atsiuntė po 5 
dol. aukų. Labai ačiū. 

ja Martai KMa. TeL 787-1717 
(sk.). 

x KASA Lietuvį Federalinio 
Kredito Unija už IRA terminuo
tus indėlius moka 11 r/r. Atida
rę ar ;>adklirię savo IRA sąskai
tą iki š m. balandžio 15 d., indėlį 
galite nurašyti nuo 1963 metų 
pajamų. (sk.). 

' Dainuojančio'- ?.«'ra.Hts'\ kurios attiks meninę programą LB Vid. Vakarų 
apygardos rengiamame Vasario 16-tos minėjime Jaunimo centre vasario 
19 d. rs kairėm Kazys Skaisgirys — vadovas, Dana Varaneckien*. Bron* 
Stravinskienė ir dona Underien*. Nmatr. Z DufaFln 

IBM bendrovė Chicagos mies
to mokykloms dovanoja 75 kom
piuterius, kurių vertė 250,000 
doL 12 viso ta bendrovė JAV 
mokykloms dovanos kompiute
rių už 12 mU. dolerių. Tuo bū
du apie 200,000 moksleivių ir 
mokytojų 26-se mokyklų dis-
triktuose bus išlavinti naudoti 
kompiuterius. 

PAGERBĖ 6VIET*JCS 
Chicagos mokyklų superinten

dente Ruth Love ir keturi kiti 
miesto mokyklų darbuotojai 
buvo išrinkti tarp šimto geriau
sių mokyklų administratorių 
JAV-se. Juos išrinko JAV mo
kyklų tarybų sąjunga. 

DIDELI NUOSTOLIAI 
US Steel bendrovė, kuri užda

ro savo liejyklą Chicagos South 
Works, ketvirtą pereitų metų 
ketvirtį turėjo 983 mil. doL nuo
stolių. Liejykla uždaro apie 30 
savo pnonių, kas palies 15,400 
tarnautojų JAV-se, 

PIRKO TV STOTĮ 
'Tribūne'' Broadcasting ben

drovė, "Tribūne" bendrovės pa
dalinys, už 31 milijoną dol. nu
pirko WANX televizijos stotį, 
veikiančią 46 kanalu. 

BIBLIOTEKA 
GOLDBLATT KRAUTUVĖJE 

Chicagos meras Washmgtonas 
yra pasiryžęs už 75 mil. dol. nu
pirkti Goldblatt krautuvės rū
mus miesto centre ir juose įreng
ti centrinę biblioteką. 

KAS TAS MURDOCH? 

"Chicago Sun-Times" dienraš
tį dabar leidžia jį nusipirkęs 
australietis Rupert Murdoch. 
Tai gabus (verslininkas. Jis 
prieš 30 m. įsteigė "News Corp.", 
kai naudodamas tėvo palikimą, 
savo gyvenamame Pertho mies
te, Australijoje, nusipirko laik
raštį "Sunday Times". Dabar 
jo firma viena didžiausių pa
saulyje. Metinės pajamos sie
kia 2.1 bilijono dolerių. 

DIDELĖ SKOLA 

Illinois valstijos prokuroras 
Richard Daley turi 200,000 dol. 
skolos, kuri susidarė iš išlaidų, 
siekiant jam rinkimuose laimėti 
Chicagos mero postą. Tikisi. 
kad banketo pajamos galės 
skolą išlyginti 

ti be nuostolio išmestas, bet to 
buvo nedaug. 

Po spektaklio aktoriai uždaro
je scenoje išgyveno džiaugsmin
gą entuziazmą mielu susitikimu, 
o paskiau publika ir aktoriai 
vaišinosi kavinėje. Chieagat, ne
turinčiai savo lietuviško dramos 
teatro, tai buvo didelis malo
numas. J. Pr. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
Alto Cicero skyrius Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą pradės tautinės vėlia
vos pakėlimu vasario U d., šeš
tadienį, 12 vai. prie Cicero nuės
to rotušės. Dalyvaus Jūrų šau
lių garbės sargyba ir pakels vė
liavą. Dlinois valstijos ir Cicero 
miesto atstovai paskelbs atitin
kamas proklamacijas. Kun. dr. 
Jurgis Aarauskas, Cicero 6v. 
Antano parapijos administrato
rius, skaitys mvokaciją. 

Vasario 12 d., sekmadieni, 
10:30 vai. minėjfono programa 
prasidės pamaldomis fiv. Anta
no bažnyčioje. Giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai 
ir po pamaldų atliks minėjimo 
meninę dalį parapijos salėje. Pa
grindinę kalbą pasakys Vladas 
Soliūnas, Krikščionių demokra
tų pirmininkas. 

Visuomenė yra kviečiama gau
siai dalyvauti šeštadienio h* sek
madienio yaniuftan M. 

PRANEŠIMAS 
Chicagos Lietuvių Tarybos 

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario lo-sios rninėįmas vyks 
šia tvarka: 

OiiSjtiiIsfL vsaarto 11 d., 12 
vai vėliavų pakėlimas ir žuvu
siųjų pagerbimas Jaunimo cen
tro sodelyje. 

Sekmadienį, vasario 12 d.: 
10:30 vai pamaldos 6vč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje. Sv. Mišias atnašauja ir 
pamokslą sako vysk. Vincentas 
Brizgys. Gieda parapijos cho
ras, diriguojamas A. Lino. Var
gonais groja A. Eitutytė. Gie
dos sol. Gent Taitė Mažeikienė. 

10 vai pamaudos Liet ev. liut. 
Tėviškės par., 11 vai Siono l i e t 
ev. liut ir vasario 19 d. 10 vai 
pamaldos Liet ev. reformatų 
bažnyčiose, Pamaldas laiko ku
nigai A. Trakis, J. Jozupaitis ir 
St. Neįmanąs. 

Akar? minė dalis 2 vai popiet 
Marijos aukšt mokyklos audito
rijoje. Kalbėtojai gen. konsule J. 
Daužvardienė, L t Governor 
George H. Ryan, kun. dr. J. 
Prunskis tema "Kova h viltys 
laisvės fronte", J. Talandis. 

Meninėje dalyje programą at 
liks lietuvių meno ansamblis 
Dainava, Choro vadovė muz-
Audronė Gaižiūnienė, akocipo-
niatorius muz. V. Maželis, so-

jlistai B. Mačiukevičius ir V. 
JMieliulis, solo rageliu muz. R. 
į Kasiulis, deklamatorė Z. Dit-
bauskaitė. 

Lietuvių visuomenė ir organi 
zacijos kviečiamos gausiai da
lyvauti Organizacijos pamal
dose ir akademijoje dalyvauja 
su savo vėliavomis. 

Chicagos Lietuvių Taryba 

IŠARTI IR TOLI 
J. LVttSTTBtSE 

— Marytė Prunskytė-Coieman 
Pompano Beach, Fla., organi
zuoja tautinių šokių grupę. Jau 
yra suorganizuotos keturios po
ros. Repeticijos šiuo metu vyk 
sta pačios vadovės namuose. 
2475 S. K 10 St, Pompano 
Beach, Fla. 

— Dr. Jonas V. Dunčia sau
sio 21-28 dienomis tarnybos rei
kalais lankėsi Los Angeles. Cal-, 
kur dalyvavo chemijos moksli
ninkų suvažiavime Ta paču. 
proga aplankė Los Angeles ir 
San Francisco miestuose gyve
nančius mokslo bei bendrų sto
vyklavimo dienų draugus. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos Juno Beach ir apylinkės su
sirinkimas buvo sausio 19 d. M. 
Slavinskienės namuose. Naujon 
vaklybon išrinktos Aldona Biliū
nienė, Elena Damijonaitienė. Al
bina Pilipavičienė, Julija Šal
kauskienė ir Danutė Valodkienė. 
Pareigomis dar nepasiskirstė. 

— 8v. Kszknfero 800 m. mir
ties minėjimą rengia Phoenfaco 
lietuvių bažnytinis komitetas 
kovo 4 d. Pamokslą sakys kun. 
Jonas Kubilius, Montrealio Auš
ros Vartų lietuvių parapijos kle
bonas. Pamaldų metu giedos 
lietuvių choras ir sol. Akvfla 
Ancha Petro Maldeikio parašytą 
ir Onos MetrUdenės sukompo
nuotą giesmę - himną šv. Kazi
mierui. Po pamaldų kun. Anta
no Valiuškoa patalpose bus ben
dri pietūs. 

JtUIMIIII 
GIUTAJUS P. KPUAS 

2849 W. flSrd StoĮest 
Chicago, DL 00629 

TBL _ T79-61fle 
Kasdien 9—« vaL vak. 

šeštadieninis ir vakarais 
pagal susitarimą 

Mfifcitas JONAS filMITH 
§M7 8D. Ksdste Artam 

CMeeco, DL ^0629 
Tet — 77*8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai r. iki 1 vai. d 

• 


