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Lietuvos KP Centro Komitetui 

(Tęsinys) 

Religijų reikalu tarybos įga
liotinis pabrėžia, kad vaikams 
mokyti ir auklėti yra tik valstybi 
nes mokyklos, švietimo organai, 

ka tėvu religiniu įsitikinimu, 
arba jei primetama tokia vienin
telė auklėjimo kryptis, kur religi
nis ugdymas visiškai pašalintas" 
(Religinės laisvės deklaracija). O 
dabar kiekvienam tikinčiam moks 
lemui brukama ateistinė religija 
su bedieviškais būreliais, sienlaik 
raščiais, karikatūromis, organiza 
rijomis ir kitais renginiais. 

Religingi tėvai pagrįstai reika
lauja, kad jų vaikai nebūty prie-

visuomeninės organizacijos bei į vartaujami ir kad šalia tarybinės 
šeima. Religinis auklėjimas būtų! mokyklos, panašiai kaip Lenki-
vaikų sąžinės prievartavimas. Re- Į joje, būtu sąlygos mokytis religi 
liginį išsimokslinimą jaunuoliai į nių dalykų 
gali gauti specialiose dvasinėse 
seminarijose ir akademijose. 

Tarybų šalyje mokykla yra 
pajungta valdiškam ateizmui. Ti 
kinčiųių tėvu vaikai prievarta 
patenka į ateistų rankas ir turi 
tik vieną pasirinkimą — pasisa
vinti bedievišką pasaulėžiūrą. Čia 
ir yra didžiausias vaiky sąžinės 
prievartavimas, tėvų 
griovimas ir prigimtinių teisių 
trypimas. Kuo galima pateisinti 
(prievartinį tikinčiųjų vaikų su
rašymą į bedieviškas organizaci
jas? Kokia teise remiantis galima 
versti religingus moksleivius ra
šyti ateistines temas, piešti be-

Pagal tarybinius įstatymus 
Lietuvoje religinį išsilavinimą 
gali kasmet gauti tik keliolika 
jaunuoliu, kurie mokosi Kauno 
Kunigų seminarijoje. Ta i reiškia, 
kad visi kiti jaunuoliai ir mergai
tės pasmerkiami religiniam ne
raštingumui. Be to, net Kunigu 
seminarijos auklėtiniai neturi rei-

auklėjimo į kiamų vadovėlių ir besimokyda 
mi naudojasi tik užrašais Ar gali 
Lietuvos tikintieji susitaikinti su 
tokia padėtimi? 

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis Anilionis puola kunigus 
už "politinius" pamokslus. Jis ra
šo: "Jie siekia tokios religinės pro-

dieviškas karikatūras ir panašiai? I pagandos laisvės, kurios pagalba 
Šitai per 35-erius pokario metus Į būtų galima fanatizuoti tžkin-
nuolatos daroma visose Lietuvos j čiuosius, nuteikiant juos prieš 
mokyklose. 

Religinė laisvė reikalauja ir 
laisvo mokyklų pasirinkimo. "Tė 
vų teisės esti pažeidžiamos, jei 
vaikai verčiami lankyti tokias mo 
kyklos pamokas, kurios neatitin-

esama santvarką". 
(bus daugiau) 

Pasaulyje auga 
valstybių skaičius 

Washingtonas. — Nuo Nau
jųjų metų Palau salos Ramia
jame vandenyne tapo nepriklau 
soma valstybe. Amerika toliau 
rūpinsis salų gynyba ir užsienio 
politika. Pasaulyje šiuo metu jau 
yra 165 valstybės, kai po II-jo Pa
saulinio karo jų buvo 70. Tarp 
naujausių valstybių yra: Vanu
atu. Dominica, Tuvalu, Solomon 
salos, Comoros ir Belau respub
lika. 

Rinkimų statistika 
Washingtonas. — Federalinė 

rinkimų komisija paskelbė sta
tistiką apie praėjusius rinkimus. 
Balsavo 86.4 milijonai amerikie
čių arba 53.95 nuošimčių. Nuo
šimtis yra šiek tiek mažesnis už 
1976 m. balsavusių. — 54.4. Ma
žiausias turinčių teisę balsuoti ir 
balsavusių nuošimtis buvo 1948 
m. prezidento rinkimuose, kada 
balsavo 51.1 nuoš. 

Komisija nurodo, kad už Ro-
nald Reaganą balsavo 43,899,248 
rinkėjai, už (prezidentą Carterį 
balsus atidavė 35,481,435, o John 
Anderson gavo 5,719,437 balsus. 

Ar mokčti Iranui 
už įkaitus? 

New Yorlcas. — "Newsweek" 
žurnalas skelbia žmonit; apklau 
sinėjimo rezultatus. Paklausti ar 
Amerika turėtų sumokėti Iranui 
24 bil. dolerių už amerikiečių 
įkaitų paleidimą, 78 nuoš. atsakė, 
kad ne. Tik 12 nuoš. mano, kad 
reikėtų patenkinti Irano reikalą 
vimą. Net 6 3 ^ mano, kad pre
zidentas Reaganas greičiausiai 
panaudos prieš Iraną karines jė 

Iranas prašosi 
griežtesnių veiksmų 
Jeruzalė — Buvęs valstybės sek

retorius Kissingeris, pasimatęs su 
Izraelio vyriausybės nariais, bu
vo spaudos atstovų klausinėja
mas apie santykius su Iranu. 
"Maariv" laikraščio žiniomis, 
Kissingeris pasakęs, kad Amerika 
gali imtis karinių veiksmų prieš 
Iraną, jei tas pradės teisti ame
rikiečius diplomatus. Kissingeris 
pareiškė, jog JAV vyriausybė la
bai rimtai pažiūrės į tolimesnį 
įkaitų kalinimą, ypač į jų teisi
mą revoliuciniuose teismuose. 

Vyrų registracija 
Washirtgroruzs. — Visi jauni 

vyrai šią savaitę turi registruotis 
pašto įstaigose, jei jie gimę 1962 
ar 1963 metais. Nuo sausio 10 ka 
rinės prievolės tarnyba tęs pasto
vią, nuolatinę registraciją. Visi 
vyrai turės užsiregistruoti artė
jant 18-tam gimtadieniui. Pa
brėžiama, kad ši registracija nėra 
karinei prievolei, o tik jaunų vy
rų surašymas, kad vyriausybė tu 
retų sąrašą ištikus reikalui šauk 
ti juos į karinę tarnybą. 

Prieš karinę prievolę kovojan 
čios grupės surengė demonstraci 
jas įvairiuose miestuose. Demon
strantai tvirtina, kad šis surašymas 
yra pirmas žingsnis. Po jo seks 
prievolė, o po jos — karas. 

Sunku sujungti 
arabų valstybes 

Kuwaitas. — Arabų spauda 
praneša, kad iš numatyto Siri
jos —Libijos sujungimo nieko 
neišeis. Libijos diktatorius Ka-
dafi pareikalavo, kad Sirijoje bū
tų panaikinta arabų socialistų 
partija. Jis reikalavo, kad abi ša
lys aktyviau vykdytų revoliuci
ją, naudodamos net ir smurto 
veiksmus arabų šalyse. Sirijos 
prezidentas Assadas tam nepri
taręs, rašo Kuwaito dienraštis. 

Bando pagerinti 
ryšius su Meksika 

Prezidentų Portillo ir Reagano susitikimas 

Šiandien Trijų Krralių šventė 

Irano kovos dėl 
lyb vaisTvoines aanos 

Stiprėja komunizmo šalininkų eiles 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Teheranas. — Įvairūs pareiški 
mai iš Irano rodo, kad Iranas 
nutarė laukti, ikol prezidentu 
taps Ronaldas Reaganas, kol, Te
herano radijo pareiškimu, val
džią Baltuose Rūmuose perims 
"Reagano sionistų gauja". 

Sekmadienį paskelbta, kad trys 
amerikiečiai diplomatai, jų tarpe 
ambasados galva Laingen, buvo 
perkelti iš užsienio reikalų mi
nisterijos, kur jie gyveno nuo pat 
ambasados užpuolimo, į "kitą vie 
tą", nors nesakoma, kur. Irano ra 
dijas pasakė, jog Reaganas turi 
žinoti, kad Irano vyriausybė ne
suminkštės ir nežengs atgal nuo 
savo reikalavimų. Įkaitai bus tei 
siami už šnipinėjimą, jei JAV vy 
riausybė atmes Irano reikalavi
mus. 

Komentatorių nuomone, ame
rikiečiai įkaitai tapo Irano vidaus 
kovų objektu. Irane vyksta įtemp 
ta kova, varžybos dėl galios. Ikai 
tų paleidimas susilpnintų dabar 
valdančios Islamo respublikos 

sienio rekalų mirusterį Ghotbza 
dehą, gatvėse tuo- kilo demonstra 
cijos ir jis buvo po kelių dienų 
paleistas. 

Šalia trijų stipriausių grupių: 
religinės partijos, prokomunistų 
ir nuosaikių "valstybininkų", 
šviesesnių administratorių ir 

— Prancūzijos viešosios opini
jos tyrimai parodė, kad 63 nuoš. 
prancūzų nori, kad Prancūzija lik
tų neutrali, jei kiltų karas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos. Jei 
sovietai pultų Lenkiją, 78 nuoš. 
įprancūzų mano, kad nereikėtų 
skelbti sovietams karo, tačiau 44 

! nuoš. pritaria ginklų siuntimui 
į padėti lenkams. 

— Portugalijos premjeras Fran-
cisco Pinto Balsemao baigė su
daryti vyriausybę. Užsienio rei 

Washingtonas. — Būsimasis 
JAV prezidentas Reaganas prieš 
pareigų perėmimą susitiko su Va
karų Vokietijos kancleriu Schmid-
tu, o vakar buvo nuvykęs į Mek
siką, kur pasienio mieste Ciudad 
Juarez tarėsi su Meksikos prezi
dentu Joze Lopez Portillo. 

Kaimyniniai Amerikes santy
kiai su Meksika nėra labai geri. 
Meksika siekia, kad didysis šiau
rinis kaimynas pripažintų ją ly
giateise partnere, su ja skaitytų-
si. Gruodžio pabaigoje Meksika 
atšaukė kelias žūklės sutartis su 
Amerika. Sutartys slietė įvairių žu
vų gaudymą Ramiajame vande
nyne ir Meksikos įlankoje. Mek
sika įsižeidė, kad Amerikos žve
jybos pareigūnai nesutiko įsileis
ti Meksikos žvejų prie Naujosios 
Anglijos krantų gaudyti t am tik
ros irūšies žuvų, nors ten įsilei
džiami kitų valstybių, net labai 
toli esančių, laivai. Liepos mėn. 
Amerika atsisakė importuoti Mek
sikos tūnos žuvį ir jos produktus, 
po to, kai Meksikos karo laivai 
sulaikė šešis amerikiečių žvejų 
laivus iš S a n Diego. Laivai gau
dė tuną Meksikos teritoriniuose 
vandenyse. 

Meksikos vyriausybė tvirtina, 
kad abi valstybės turi 2,000 my
lių sieną ir a-biejų piliečiai turi 
būti lygiai traktuojami ir gerbia
mi. Meksika negali amžinai nu
sileisti klausyti "didžiojo kaimy
no", pildyti jo reikalavimus. Be 
žūklės ginčų dar yra IT kitų klau
simų. Meksika tampa labai svar
bi naftos eksportuotąja. Ji tačiau 
atsisako padidinti savo Amerikai 
parduodamos naftos kiekį, neno
rėdama susirišti su vienu klien
tu, bandydama išplėsti savo pre
kybos partnerių tinklą. Daug ne
malonių rūpesčių sukelia Meksi
kos nelegalių emigrantų plūdi
mas į JAV, dar narkotikų pre

kyba ir kiti klausimai. Preziden
tas Carteris kelis syk susitiko su 
Maksikos prezidentu, tačiau san
tykiai per paskutinius trejis me
tus vis blogėjo. 

Prieš žuvininkystės sutarčių at
šaukimo prisidėjo ir Meksikos gy
ventojų skaičiaus augimas. Vy
riausybė pradėjo kelias progra
mas, kurių tikslas įpratinti gyven
tojus valgyti daugiau žuvies pro
duktų. Žemės ūkyje pradėti nau
ji planai skatina didesnę produk
tų gamybą. Paprastai, iš Meksikos 
į Ameriką kiekvieną sezoną suva
žiuodavo tūkstančiai žemės ūkio 
darbininkų, kurie padėdavo ame
rikiečiams nuimti derlių. Šiais me
tais Meksikos vyriausybė bando 
sumažinti šių sezoninių darbi
ninkų skaičių, pririšdama juos 
prie darbų Meksikoje. 

Meksika, daugėjant gyventojų 
skaičiui, vis daugiau importuoja 
javų. Pernai Meksika importavo iš 
JAV maisto už 2 bil. dol. ir ta 
suma dar didės. 

Prezidentų susitikimas turį pa
dėti pagrindus abiems pusėms 
naudingiems kaimyniniams san
tykiams. Amerikai reikia Meksi
kos dujų ir naftos, Meksikai — 
Amerikos javų ir kitų produktų. 
Meksikos prezidentas Portillo pla
nuoja padaryti Meksiką nepri
klausoma žemės produktų ga
mintoja, kuriai nereikėtų pirkti 
maisto užsieniuose, bet tiems pla
nams reikės laiko ir Amerikos pa
galbos. 

vadui Rėzai Sadaati. Bazarinin 
kams spaudžiant, buvo paleistas 
ir Ghotbzadehas. Ši grupė — 
prekybininkai, ekonomistai, pini
gais rėmę revoliucijos prieš šachą 
planus. Bazarininkai nurodo, kad 
Iranas viską turi pirkti užsieniuo
se: nuo adatos ik modernaus 
lėktuvo. Pajamos už naftą leido 
vyriausybei plėsti prekybą, ta
čiau karas su Iranu tas pajamas 
sustabdė. Be to, įkaitų pagrobi
mas uždarė rinkas, nutraukė 
prekybinius santykius su Vakarais. 
Todėl bazarininkai jaučia didėlę 

partijos pozicijas, o sustiprintų į ekonominę krizę Sumku parduo-
nuosarkiųjų pasauliečių įtaką, i ti net persų kilimus ar kaviarą. 
Kai viena iš besivaržančių pu
sių laimės, įkaitai bus paleisti, 

Vakarų kultūros atstovų, vis a u ' , , - • * • i • -
,,, . . . . . T „ , i kalų ministenu pakviestas ne-

ga bazanninkų grupe. Sako-: $ A m } r e $ p e r e i r a 
ma, kad jos spaudimas ir davė ^ _ T ^ k i j o s d i e n T a š t i s <«Zycie 
tokią mažą bausmę mujahideenų | W a r « r a š o . ekonominių 

tvirtina užsienio diplomatiniai 
stebėtojai Teherane. 

Salia religinių fundamentalis 
tų ir nuosaikesnių prezidento 
Bani Sadro šalininkų, dar veikia 
kelies prokomunistinės grupės. 
Vienos jų — Mujahideen-e 
Khalq vadas Muhamn. ..d Rėza 
Saadati jau nuo lapkričio 4 d. bu 
vo teisiamas ir gavo 10 m. kalė
jimo. Jo grupė fundamentalis
tams tiek pavojinga, jog valdžia 
uždarė visus universitetus, kurie 
sudaro mujahideenu veiklos ba
zę. Kada lapkričio 7 d. religiniai 

Karas sudavė srr.iigį bankų siste
mai. Rinkoje nebėra banknotų 
ir monetų. 

Karas su Irako sustabdė Irano 
pajamas, fabrikai užsidarė, apie 6 
milijonai bedarbių, infliacija — 
100 nuoš. Nusivylimas revoliuci 
ja vis auga. Iki šiol revoliuciją 
daugiausia rėmė "bemarškiniai", 
beraščiai, vargingoji 'liaudis — 
apie 77 nuoš. Irano gyventojų, 
kurie besąlygiškai klausė ajato-
los Khomeinio «" apie 180,000 
mulų ir kito rango dvasiškių. 
Tačiau šis paklusnumas pamažu 
keičiasi. Ajatolų valdžia atstū
mė ''technokratus", viduriniąja 

reformų Lenkijoje neužtenka. Rei
kėtų padaryti "atviresnę" pačią 
valdžios sistemą, palengvinti cen
zūrą, kad lenkai galėtų be bai
mės nukentėti išreikšti ir tokias 
pažiūras, kurios nesiderina su 
partijos pažiūromis. 

— Naujasis Lenkijos rašytojų 
sąjungos pirmininkas Jan Jozef 
Szczepanski pareiškė spaudai pa
geidavimą atleisti cenzūros varž
tus, nors jis suprantąs, kad pa
žanga nebus pasiekta per vieną 
dieną. 

— Italijos „Raudonosios Bri
gados" teroristai paskelbė, jog 
gruodžio 12 d. pagrobtas teisin
gumo ministerijos valdininkas 
Giovanni D'Urso revoliucinio 
teismo nuteistas mirti. Jį išgel
bėtų tik reikalaujamos kalėjimų 
reformos. 

Tailandija stiprina 
pasienio jėgas 

Banglcokas. — Tailandijos vy
riausybė pasiuntė daugiau ka
riuomenės prie Kambodijos sienos, 
kurią šeštadienį pažeidė vietna
miečių dalinys. Apie 60 vietna
miečių apšaudė Tailandijos pat
rulį ir du kareivius nušovė, vieną 
sunkiai sužeidė. Susišaudymas 
truko pusantros valandos. 

Pietryčių Azijos nepriklauso
mos valstybės šaukia Filipinuose 
trijų dienų konferenciją, kurią 
pasmerkė Vietnamo ir Sovietų 
Sąjungos spauda. Spėjama, kad 
Tailandijos pasienyje įvykęs susi 
šaudymas siekia parodyti Filipi 
nų konferencijos dalyviams, kad 
Vietnamas nesiskaito su kaimy
nų pažiūromis. 

čio jaunimo ir atstumia savo fi
nansinę bazę — bazarininkus. 
Vis auga skaičius tų, kurie mato 
išsigelbėjimą tik komunizme. 
Ajatolos, daugelio iraniečių ma 
nymu, stumia šalį į civilinį karą, 
kuris bus kruvinas ir ilgas, šito-

— Šią savaitę darbą pradeda 
97-sis Kongresas-Senatas penkta
dienį pradės būsimosios vyriau
sybės narių patvirtinimą. Opozi
cija senate planuoja nuodugniai 
patikrinti būsimojo valstybės 
sekretoriaus Aleksandro Haigo 
praeitį, jo ryšius su VVatergate 
skandalu. 
,— Sovietų kariuomenės laikraš
tis „Krasnaja Zviezda" rašo, jog 
prezidentas Carteris paliks savo 
įpėdiniui susilpnintą Ameriką. Ji 
silpnėjanti dėl didelių išlaidų 

Prasidėjo estų 
rezistentų teismas 

Maskva. — "The Christian 
Science Monitor" koresponden
tas David K. Willis, kuris turi ar
timus ryšius su ok. Estijos rezis
tentais, pranešė, kad sausio 5 d. 
prasidėjo dviejų žinomų rezis
tentų teismas. Teisiami prof. 
Mart Nikius ir Juri Kukk, kuris 
12 metų buvo komunistų parti
jos narys. Abu kaltinami sovie
tinės sistemos šmeižimu. Nikius 
1979 m. rugpiūčio mėn. (pasirašė 
kartu su kitais pabaltiečiais Mo
lotovo —Ribbentropo paktą pa 
smerkiantį dokumentą. 

Korespondentas rašo, kad abu 
estai gali gauti sunkias bausmes. 
Kukk buvo patalpintas į Talino 
bepročių ligoninę, tačiau jį teko 
paleisti, nes estai gydytojai atsi
sakė jį pripažinti protiniai ne
sveiku. 

David Willis nurodo, kad Es
tijos traktorių fabrike pernai 
spalio mėnesį vyko streikas. Apie 
1,000 estų streikavo Tartu mies
te dvi dienas. Korespondentas 
pabrėžė, kad Baltijos šalys trokš 
ta laisvės, tas ypač jaučiama Es
tijoje ir Lietuvoje 
Du minėti estai yra paroiškę 
protestą dėl Olimpinių žaidynių 
organizavimo Maskvoje ir Tali
ne. Jiedu pasmerkė ir sovietų in
vaziją Afganistane. Nikius jau yra 
kalintas aštuonerius metus pra
eityje. 

fanatikai buvo suėmę buvusį už- Į klasę, didžiąja lalį studijuojan-

kia padėtis, kaip dabar, Irane ii 
gai negali tęstis. Bazarminkų ginklams, dėl SALT II sutarties 
manymu, už kelių mėnesių Ira
ne pasikeis valdžia ir mulos ne
teks galios. 

atmetimo, dėl santykių su sąjun
gininkais pablogėjimo, rašo laik-

KALENDORIUS 

Sausio 6 d.: Trys Karaliai. Me-
lanijus, Makra, Arūnas, Ginda. 

Sausio 7 d.: Raimundas, Pega, 
Rūtenis, Rudvilė. 

Saulė teka7:18, leidžiasi 4:34. 

ORAS 
Apsiniaukę, gali snigti, tempera 

tūra dieną 30 1.. naktį 15 l 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. sausio tnėr.. 6 i 

KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI BR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago, UI. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŽMOGAUS TVARKA 
NAUJŲ METŲ PROGA 

Dvasia, kūnu ir protu pri
valome tvarkytis visada, ypač 
Saujų Metų proga. 

Gyvenimmiškas raginimas. 

Sveikata yra žmogui pats 
didžiausias gėris, kurį jis tik 
gali gyvenime turėti, bet ji 
neateina savaime. J ą reikia 
nuolat puoselėti gerinant savo 
trejopą sveikatą: kūno. proto ir 
jausmų (kitaip sakant, savo 
asmenybės, savo būdo) darną. 
Nauji Metai yra gera proga 
susipažinti su savais nege
rumais ir juos šalinu. Reikia 
suprasti savus teigiamumus ir 
juos gausinti. 

A t s i s a k y k i m e nege rumų 
Sulaukę Naujų Metų ryžki

mės perkratyti savą asme
nybę: sužinokime, kuo nusi
k a l t o m e ž m o n i š k u m u i . 
pažinkime savas teigiamas ir 
neigiamas būdo savybes. Tada 
galėsime ryžtis gerąsias būdo 
savybes gausinti, o neigia
mąsias naikinti. 

Gali būti sunku atsisakyti 
nežmoniškų įpročių: gir
tavimo, rūkymo, artimo apkal-
bėjimo, vien savų norų tenki
nimo. Nors žmogui sunku 
keistis iš blogavalio į geravalį 
— vienok yra gyvybinis reika
las iš šaknų rauti giliai mūsų 
asmenybėse įaugusias nežmo
niškąsias būdo savybes. Toks 
blogio šaknų rovimas iš savo 
asmenybės yra pirmo žings
nio žengimas savo gyvenimo 
gerinimo link. Visiems sužmo-
niškėjus. tvarkysis ir mūsų 
aplinka. Nepaveskime tvarky
ti mūsų gyvenimo kitiems — 
patys tai darykime. Toks 
nusiteikimas bus pa ts naudin
giausias darbas mūsų pačių 
gerovei ir kitų naudai. 

Į ką j a u n a s įp ras i — 
tą s e n a s t ebe ra s i 

Nežmoniški nusiteikimai iš
ugdomi ankstyvoje vaikystėje. 
J a i s atsikratymas — savos 
asmenybės sužmoginimas esti 
sunkiai pasiekiamas. Būdo 
neigiamybių atsikratymas yra 
kiekvienam būtinai reikalin
gas, nes kitaip elgiantis nege
rės gyvenimas. Nepaveskime 
gyvenimo gerinimo kitiems. 
kai jį gerinti privalome patys. 
Žinoma, neįmanoma grįžti 
vaikystėn ir pradėti žmoniš
kiau savą asmenybę (būdą; 
ugdyti. Mums lieka labai 
sunkus savo būdo tvarkymo — 
jo žmoginimo darbas. Jei 
reikės kreiptis pas specialistą 
psichiatrą a r psichologą — tai 
turėsime lankytis pas jį du 
kartus savaitėje per mažiau
siai trejus metus, idant bent 
kiek mūsų būdas pasikeistų 
gerojon pusėn. Tai ne kiekvie
nam įmanoma. Todėl kiekvie
nas privalome patys imti save 
nagan. Visi turime tam tikrą 
gėrio dalele — ją turime didin
ti savu pasiryžimu ir pastan
gomis Kito kelio į žmogaus 
gerėjimų nebuvo jr nėra. 
Kiekvienas privalome tvarky 
ti savo išsišokimus, pavvdu-
liavimą. kiti niekinimą, 
tuščiažodžiavimą ir kitokį 
savos asmenybės menkumą. 

P a ž i n ę s a v e 
l engv iau 

s u s i t v a r k y s i m e 

Šių metų pradžioje kiekvie 
nam reikia nusiteikti keisti 
savo gyvenimo būdą gr^sniu. 
Toks pasikeitimas bus gali 
mas tik jei neigiamus būdo 
bruožus pakeisime naujais — 
žmoniškesniais. Daugumas 
visai nejaučia, kad jiems reikia 

keisti savo būdą. Girtuoklis 
sako savo žmonai, kad ji pat i 
gydytųsi — jis esąs visai svei
kas ir patenkintas gyvenimu. 
Taip elgiasi ir kiti gyvenimo 
purve esantieji. Iš to kyla visas 
blogis gyvenime: kenčia geri 
nekaltieji, o siaučia blogieji. 

Jausmais — asmenybėmis 
nesusitvarkė tėvai nuteikia 
vaikus dvasinėn nesveikaton, 
sakydami: „Petriukas yra 
kvailiukas, o Marytė gudri 
mergytė". Arba: ,,Cia Jonuko 
vieta, tu, Onyte, eik iš čia". 
Taip įsivyrauja menkumo — 
nepajėgumo j a u s m a s n u o 
mažens. Tokie vėliau griebiasi 
dirbtinių neva stiprinimo 
priemonių, narkotikų ir kito
kių niekų. Vėliau gyvenime 
labai sunku esti praša l inu 
asmenybės nesveikatą, įgytą 
vaikystėje. Todėl su šiais 
metais visi ryžkimės pradėti 
rauti gyvenimo blogybes iš 
šaknų: pradėkime žmonijos 
gerinimą nuo savų vaikų 
tinkamo auklėjimo. Liauki
mės kaltinę laikus ar kt. dėl 
dabartinio žmogaus pasime
timo. Ryžkimės stoti į sunkų 
darbą: nuo mažens žmogų 
žmogumi auklėti. Tai bus an
tras reikšmingas mūsų d a r b a s 
šiais metais. 

w 
w 

W 
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M a j o r a s J o n a s T a p u l i o n i s su ž m o n a M a g d a l e n a s e k a ku l tū r inę 
p r o g r a m ą S o d y b o s p a ž m o n y j e . Suotr. M. Sagio. 

ž m o g a u s d a b a r t i s . Tokio 
ateitis yra dar baisesnė. Eina
ma prie liepto galo. 

Visų vyresniųjų šių metų 
viena didžiausių pareigų yra 
gelbėjimas minėtai žūstančio 
jauno žmogaus, kuris ateis tik 
per vyresniųjų susitvarkymą. 
Liaukimės jaudint i jauną žmo
gų savu netvarkingu lytiniu 
gyvenimu. pelno gaudymu 
pornografijos propagavime. 

Ant ras mūsų darbas šioje 
srityje yra propagavimas lyti
nio susilaikymo iki vedybų. 
Visi jaunuoliai turi būti mūsų 
pavyzdžiu nuteikti nepradėti 
lytinio gyvenimo iki vedybų. 
Tik tada j a u n i m a s galės būt 
išgelbėtas nuo smarkai slen
kančios jų pražūties. 

Mat, visų pirma turi būti 
meilus nusi te ikimas vienos ly
ties asmens ki tam: tik tada 
fizinis ak ta s esti savo vietoje. 
Be minėto nusiteikimo lytinis 
gyven imas yra kiekvieno taip 
gyvenančio žmogaus pražūtis. 
Cia pr is imint ina žydų tautos 
išmintis. Pris i laikant sveiko 
žydiško šeimoje gyvenimo, 
žmona nesti vyro paliečiama 
lytiškai per pusę mėnesio kiek
viename mėnesyje. Tada toji 
š e i m a p e r g y v e n a m e d a u s 
mėnesį kiekvieną mėnesį per 
visą savo šeimyninį gyve
nimą. Nė vienas nesame 
paliuosuoti nuo pareigos šioje 
srityje. Lyt inis suaugusiųjų 
pakr ikimas viršija bet kokias 
r ibas: jau net šventiškos atvi
r u t e s bei d a b a r j a u ir 
p y r a g a i č i a i n e a p s e i n a be 
pornografijos. 

P e n s i n i n k ų l a u k i a 
d ide l i d a r b a i 

D a u g e l i s s k u n d ž i a s i 
įvairiais sąnarių skausmais, 
vadinamais artritis. Daug kuo 
galime šioje srityje sau pagel
bėti. Pirmiausia turime vengti 
peršalimo, kad ir mažiausio. 
Todėl žiemą privalome lauke 
dėvėti šiltus rūbus, sausas koji
nes, pirštines ir galvą šiltai 
apdengti. Gana pensininkams 
rodytis lauke atviru kaklu, 
plika galva, be pirštinių. 

Susirgus sąnarių skaus
mais, reikia sąnarius stipriai ir 
ilgai kaitinti šiltame vandeny
je. Pirtis tokiam kait inimui yra 
patogiausia vieta. Jos netu
rint reikia tvarkytis savo 
namuose. Nepaveskime šio 
svarbiausio darbo jokiai piliu
lei: n e k l a u s y k i m e įvairių 
peinagaudžių peršamų vaistų 
garsinimų. 

Svarbi nuo artri to apsauga 
yra t inkamas mais tas . Susek
ta, kad kukurūzai 'corn), 
jautiena ir kviečiai, o taip pat 
ir prekybininkų nudažyti mais
to gaminiai suerzina kūną ir 
tada greičiau sąnarių skaus
mai ats iranda. Vaisiai ir 
daržovės, ja taip pat apsiėji
mas be gyvulinių baltymų 
daug mažiau ar t ina žmogui 
artritą. 

Pensininkai privalo kreipti 
dėmesį kaip išvengti hemoro-
jaus ir storosios žarnos kiše
nėlių — divertikulų. Susekta, 
kad rupus maistas saugo žmo
gų nuo hemorojaus ir nuo 
minėtų kišenėlių. Rupus mais

tas — turįs daug sėlenų (fibers) 
saugo žmogų ir nuo kietų vidu
rių. Todėl pensininkai seno
viškai — lietuviškai maitin-
kimės: juodos duonos, vaisių — 
daržovių daug naudokime. 
Tada patys gerai saugosimės 
nuo mus dabar kankinančių 
negerovių. Artritas, hemoro-
jus, kišenėlės ir kieti viduriai 
bus retesnis svečias mūsų 
pastogėje, kai grįšime prie 
senoviško lietuviško maisto: 
stambiai maltų grūdų duonos 
ir gausaus daržovių ir vaisių 
valgymo. Atsisakykime visi 
nuo mal imo s m u l k i n i m o 
(biendinimo; visokiomis maši
nomis maisto, ypač vaisių — 
daržovių. 

IŠVADA. Nepamirškime tre
jopai savą sveikatą gerinti: 
savo asmenybę, kūną ir protą 
geriausiu maistu penėti. Tik 
taip elgdamiesi užbėgsime už 
akių daugeliui mus laukiančių 
negerovių. 

PASISKAITYTI. Conven-
tion reporter, Parke-Davis. 
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Norėdami žmoniskesniai? 
tapti privalome klausti savęs 

tro Z.T biuro tikslas yra toks: L I 
rinkti ir :pateikti Amerikos ir sava į 
jai spaudai bei žinių transliavi1: 
mo agentūroms (news media) ji 

reikalavimus, turime išeiti į pla- svarbias informacijas, apie lietu | 
tesnę viešumą. Jei iki šiol esamevius ir ju veiklą; 2. kelti viešu' 

— Į ,. . atsilikę, tai daug savęs kaltinti nem.on Lietuvą ir lietuvius liečian-
OeroKai išplitusi I^bUv2Luji galime, nes stckoiome atitinka- čius svarbius įvykius, juos popu-

veikia, tiex JAV, tie* Kituose kraš m u | ė D a b a r p adėtis kei- liarinti, o atsiradus reikalui ati-
racse, stoKoja vienos labai svar- č i a s i I š e K . , o j p r } a u g 0 n a u j a ^- t inkamai reaguoti. 
r r t ' " v : ' j r i - ' ° £ 3 r v a r G> .*a . r i s neracija, gabi, gerai išsimoksli- Šie uždaviniai planuojami 

. , . , in~ nusi. Dalis jos nuskęsta svetimo- skirstant juos į trumpalaikius ir 
formacijų apie Lietuvą ir lietuvius . _. . . . 
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r;nximą jr tas žinias skleistu 
tarp saviškių, ypač tarp kitatau-

tikslas yra sužinoti savo būdo 
vertybes ir jo neigiamybes. 
Tada stenkimės blogąsias 
būdo savybes keisti žmoniš
kesnėmis. 

Bent vienai savaitei liauki
mės sau įsakinėti: „Aš turiu 
taip ar kitaip elgtis. Aš priva
lau toks ir toks būti. Aš nega
liu toliau taip apsileisti". Kai 
taip įsakančiai save bombar
duojame, mes p r a d e d a m e 
įsakymams tikėti ir isugdome 
kaltės jausmą, kuris yra pa ts 
stipriausias žmogų sunegali-
nantis nusiteikimas. 

T v a r k y t i s p r i v a l o 
ir j a u n i m a s 

Toks gražus pavyzdys dabar lus, ir skubus į juos reagavimas, 
yra Los Angelėj, jia susidarė Taip pvz., šios grupės iniciatyva 
jaunu entuziastų grupė, kuri ryž pereitą vasarą buvo suruoštos de 
tąsi užpildyti esamą spragą — monstracijos San Franciske prie 
kurti Amerikos lietuvių informa- sovietų atstovybės. Pastovus daT 
ciios centrą. Pavadinimas, šaky- bas — tai ryškinimas lietuviškojo 
tum, gal ir pretenzingas, mat da identiteto, kėlimas ir populiarini-
lykas yra labai didelis, platus, mas Lietuvos ir lietuvių vardo pa 
reikalaujantis didelės talkos ir saulinėje plotmėje. Šio sąjūdžio 
ypač Adelės finansinės paramos, iniciatoriai kreipia ypatingą dė 
Bet esmė nėra .pavadinime, o kiek mesį plėtimui pažinčių bei kon-
pavyks veikią išjudinti ir išplėsti, taktų su amerikiečiais, jų vedama 
Galimybės neblogos, reikalas la- žinių skleidimo tarnyba — spau 
bai pribrendęs ir iniciatyvos ima- da, radijo ir TV, taip pat patys 
si ryžtingi, jau šiame krašte uni- ieško kelių į tą sritį patekti ir lie 
versitetinį išsimokslinimą įgiję tuviškam reikalui patarnauti. Ma 
jaunuoliai. Jų iniciatyvą turime lonu pažymėti, kad jau pradžia 
paremti. Širs grupės vadovu yra ta kryptimi padaryta, ir jau tu-
Antanas B. Mažeika, jo talkinin- r™a gražių pasiekimu. Labai 

specialiai imtųsi zmiu 
se jūrose, bet dar nemaža yra ir į pastovius. Pirmieji — tai atidus 
tokių, kuriems iš tėvų pavelde- stebėjimas įvairiu vietiniu ir pa-
tos vertybės yra mielos ir lietu- saulinių įvykiu, kurie paliečia 

KUO norime būti. Kreipkime cių. Tiesa, siauresniu mastu toks v i ? k u o s i u s r p ; k a i u s l a iko savais. Lietuvos ir bendrai lietuvių reika 
demesi i kiekvieną trukdytoją žinių rinkimas vyksta visą laiką. x«fco ff.,i„c r»aw7d< 
mums pradėjus eiti gerėjimo Pvz., turime Eltą, taip pat laik-
keliu. Daugumas žmonių nėra raščių redakcijos įvairias žinias 
tiek išsilavinę, idant pajėgtų renka ir skelbia. Ypač pažymėti-
pažinti patys save. Mūsų visų nas labai vertingas darbas, vyk

domas kun. K. Pugevičiaus vado 
vaujamo Informacijos centro 
New Yorke. Bet vistiek visi jau
čiame, kad to per mažai, ypač 
kai matome, kaip visa dabarti
nio modernaus gyvenimo figa 
yra paremta ir jos "spiritus mo-
vens" yra žinių ir faktų rinki
mas ir jų skleidimas, propagan
da.. . Vargiai kuriai kitai nričiai 
šiandien yra tiek pilna lėšų ir 
panaudojama talentu i rtochni-
kos, kiek informa ijos sričiai. 

Ir savo lietuviškoje veikloje ga
lime turėti veiklias įvairiu org- ~~ " ' . linkėtina jiems ta kryptimi sėk̂  
JV valdybas, sukurti daug planų kai Danute Barauskaite, Saulius m i n g a i ? e T l g t i visiems kitiems lie 
ir rezoliucijų, bet be platesnes Stančikas, Daina Gudauskaite, k a a k t u a ] u s reikalas ju darbą viso 
informacijos jos pasilieka stal- Leonas Vaitaitis ir taip pat keli k e r i o p a i paremti. . r,mrianis 
čiuose. Neatlaidus lietuviškas vyresnieji: Antanas Adomėnas — »• r^uPrujr 

Netvarkingai elgdamiesi reikalas yra — sukurti platesnės gausiai lietuviškus reikalus re-
vyresnieji taip nuteikia jauni- apimties žinių bei informacijų miantis finansiškai, Jonas Matu-
mą j a u s m i n i a i , k a d j is rinkimo ir iu skleidimo tarnyba, laitis ir Rimantas Dabšys, abu 
pakrypsta j palaidą lytinį Mes sau patys dar šiaip taip in- žymūs LB veikėjai. Šios grupės Esu prašomas patikslinti „Drau-
gyvenimą. Prieš vedybas inty- formuojamės: per lietuviėką spau veikla vyksta visai savarankiškai, go" nr. 287, 1980 m. žinutę iš Ka-
mūs santykiai dažnam jaunuo dą, kai kur veikia radijo valandė- bet jie, vietoj kaip mūsuose yra lifomrjos: tūkstantį dolerių Tau-
liui yra normalus da lykas , lės. Šiam darbui dar turime ne- didelis palinkimas pulverizuotis tos Fondui paaukojo ponai Audro-
Tokie greit išsisemia ir nusi maža iš nepriklausomos Lietu- rr statytis atskiras "pilis", šlieja- niai, pinigus pageidavę paskirti 
mena, ima griebtis dirbtinių vos net ir gerai išsimokslinusių si prie didžiojo mūsv visuome- gynybos reikalams. Tautos Fon 
priemonių prarastam žmonis- ir nemažą patirtį įgijusių tautie ninio apsiįungimo —Lietuvių das norėtų pasiekti milijoną dole-
kumui atgauti, krinta narko čių. Bet gi šiandieninis gyveni- Bendruomenės. Trumpai, dėl ben nu, nors iki tos sumos dar toli. 

. tel. 735 -4477 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos Dagai Mster imą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Va! • Kasdien nuo 10 v ryto M I v p f. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid 239-2919 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6 -9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė v idaus hgos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad . ketvirtad iroenktad 
3 ik: 7 i p p T>k susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs. PO 7 -6000 , Rez GA 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE 

Chicago. III 50502 
Valandos pagal susitarimą 

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
TAUTOS FONDUI 

tiku vergijon. Tai baiąi jauno rnas iskel'a kur kas p l a t e s n i u s d r o v a i z d o , sio i n f o r m a c i j o s cen K. G a r d i n a s 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LfGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos nagai susitanrna 

Jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACT1CF. 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2 6 l 9 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai oagal susitanrna Pirm . antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St. - Tel 737 5149 
Vai paga! susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai pirm antrad . ketv .r oenktad 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr Wetv •* penM 

2 - 7 ) šeštadieniai pagal susitarimą 



Ar bus patenkintas — 

POGRINDŽIO PRAŠYMAS 
IŠEIVIJAI 

mimo kongreso ats tovus, 
įtarimuose atsispindėjo 

1979 m. vasarą Vaka rus pa-
5 pogrindžio Lietuvos lei-

"Alma Mater" Nr. 3 bu-
n e m a ž a s t a i g m e n a 
liui pogrindžio stebėto
j e leidinyje, k a d ir t rum-
>ene pirmą kar tą savi-

ainkai atkreipė dėmesį į 
inį išeivijoje vyks tant į 
būtent Pasaulio lietuvių 

mo ketvirtąjį kongresą, 
^eros kloties l inkėj imas 
resui ir p rašymas svetur 

tį lietuvių jaunimą "a ts i -
į pavergtos tėvynės gyvy-
reikalus" stipriai pavei 

tis pogrindžio spauda , o 
LJK laiške pogrindžio 

ios leidėjams rašy ta : 
as galbūt sunku įsivaiz-

, kokį didį poveikį turi Lie-
pogrindžio spauda Vaka-

' gyvenančiam lietuvių 
mui... tikimės, kad "Al-
iater" sveikinimas y r a tik 
ia Lietuvos ir išeivijos lie-

; jaunųjų kar tų dialogo. 
e įsitikinę, kad la ikas y r a 

jribrendęs. Tikimės vėl iš 
šgirsti. Tikimės, kad jūs 

site mus" . 
.-būt "Alma Mate r" redak-

tis Audrius Vientautas (sla-
rdis?) nesitikėjo r y š k a u s 
sio po gana kuklaus svei-

, no. Tur būt pamatė , kad 
.ipsniai, prašymai ir ragi-

i kažkokiai masei , kur ią 
- n a m e išeivija, mažiau pa

la negu t rumpas, a i škus 
imasis į vieną grupe. 
io, kad išeivijos j a u n i m o 
epimas paveikė " A l m a 
r" redaktorių, kuris pa-
i savo mąstymus Kong-

• pasibaigus žr. " D r a u g o " 
;. 28 ir 29 pirmą psl.). 

v iso " A l m a M a t e r " 
psnio labiausiai į s t r inga 

pastaba: " N e d a u g mes 
•me apie kongreso darbą: 

kiek pranešdavo užsienio 
jas. Neturime dar kong-

< sr. priimtų rezoliucijų bei ki-
£okios svarbios medžiagos, įga
l i nanč io s m u s t e i s i n g a i 
suprasti viso kongreso pozity
vią reikšmę, bet t ikimės, kad 

rtimiausiu metu bus suras t i 
būdai mus supažindint i su 
kongreso veikla". Vėliau 
straipsnyje rašoma: "Ta i , kad 
iki šiol neturime kongreso dar
bo medžiagos, rodo, k a d esa
ma ne tik reikiamo atsar
g u m o , b e t i r n e m a ž a i 
••Vjingumo. O gal imybių bu

rna] ame 
nesuvokė 
reikšmės. 

puslapyje, turbūt 
tokių pasisakymų 
Daugelis turbūt 

pasižiūrėjo, kaip į dar vieną po
grindžio dokumentą, atsilie
piantį į Kongresą, vykusį kaž
kada 1979 metais. 

Bet pažvelkime dar kartą. 
Pogrindžio spauda ne daug 
k a s išeivijoje domisi. Žinoma, 
per minėjimus primygtinai 
minimi tautos didvyriai, kurie 
aukojasi ją leisdami. Kartkar
tėmis "išpopuliarėja" viena ki
ta kal inamo asmens pavardė. 
Bet tokius, kurie iš arčiau pa
žvelgtų į pogrindžio spaudoje 
spausd inamas idėjas, galima 
tur būt a n t pirštų suskaičiuoti. 

Štai "Alma Mater" kreipiasi 
į išeiviją ir prašo IV PLJK nu
tarimų, nes niekas nepasirūpi
no į Lietuvą jų nuvežti. Pasi
rodo, Lietuvai svarbios ir mūsų 
idėjos. Lietuvai (ar bent jos 
jaunesniems pogrindžio dar
buotojams, kaip atrodo iš "Al
m a Mater) svarbu pradėti dia
logą su išeivija. Toks viešai 
paskelbtas prašymas pogrin
džio spaudoje yra gana retas. 

Pereito J a u n i m o kongreso 
nutar imai , ne kaip anksty
vesn ie j i , buvo platus do
kumentas , nurodantis išei
v i j o s j a u n ų ž m o n i ų 
nus is ta tymus įvairiausiais 
klausimais. Tikrai būtų buvę 
įdomu paskaityti , ką Lietuvos 

jauni žmonės apie j uos galvoj a. 
"Šiame "Alma Mater" nu

meryje yra leidėjų padėkos ir 
atsisveikinimo žodis, sakoma, 
kad tai paskutinis numeris, 

ŽMONIJOS MAISTO PROBLEMA 
Šių laikų žmonijos problema 

yra maistas. Kai žmogus yra 
sotus, jis gali spręsti ir kitas 
problemas. Bet a lkanas ar 
badu mirštantis žmogus to 
daryti negali. Mirė žmonių 
badu prieš 100 metų, miršta jų 
dabar ir dar daugiau jų mirs 
ateityje, nes žmonijos maiti
nimosi problema d a r labiau 
paaštrės: žmonijos prieauglis 
didelis, o maisto prieauglis 
mažas. Už maždaug 50 metų 
mūsų planetoje gyvens apie 6 
bil. žmonių. Jei dabar 70% 
žmonijos sočiai nepavalgo, o 
kai kurie žmonės ir badu mirš
ta, kas bus, kai pasaulyje 
gyvens 6 bil. žmonių? Yra 
aiškinama, kad žmonijos skai
čius taip nebeaugs, nes badu 
mirštantieji sumažins prie
auglį. Betgi žmonių badu miri
mas ir yra didžiausia žmoni
jos problema. 

A p s i g i n k l a v i m a s 

Apsiginklavimas yra kita 
žmonijos problema, kuri yra 
tampriai surišta su žmonių 
badu mirimu. Daug kur apsi
ginklavimas krašto gyven
tojus pastato į labai vargingą 
padėtį, ypač maitinimosi at
žvilgiu. O ir patys karo veiks
mai tiek žmonių neišžudo, kiek 
karų metu žmonių išma
r inama badu. Šioje srityje pir
moje vietoje stovi Sovietų 
Sąjunga, kuri į apsiginkla
vimą sukiša šimtus bilijonų 

į dolerių, kai sovietijos liaudis 
į gyvena pusbadžiu. Je i tie bili-
; jonai būtų skirti to kraš to žmo-
1 nių gerovei, žmonės gyventų 
Į taip, kaip • skelbė Marksas. 

. . . ., S Tiesa, sovietai laikosi posakio: 
nes juo ba ig iamas užsibrėžtas j j u o d a d u o n a _ n e b a d a g t o d ė l 
tikslas: paminėti Vilniaus 

n* 

Trūko tik pas tangų , grei-
orientacijos". 
okios pas tabos iš k a r t o gal 
keno per daug nepaveikia . 
kas ir nuosekliai ska i to po

odžio spaudos i š t r aukas , 
usdinamas " D r a u g o " pir-

Universiteto jubiliejų. Tačiau 
užsimenama: "Kaip bus atei
tyje, dabar nelengva prog
nozuoti. 2inome tik, kad nie
kas nesijaučia jau atlikęs 'savo 
darbą' ir 'galįs ramiai ilsėtis'... 
O forma - ne tiek svarbu..." 

Taigi, gal kas nors iš šimtų, 
važiuojančių kasmet į Lie
tuvą, pasirūpins "naujos for
mos" darbuotojams ar kitiems 
pogrindžio spaudos leidėjams 
nuvežti ne tik PLJK nutari
mus, bet ir PLB a r Vliko seimų 
rezoliucijas, atsišaukimus ir ki
tokią medžiagą. Toks patar
nav imas duotų Lietuvai šiek 
tiek pilnesnį vaizdą apie išei
viją, O mums, dažnai apsisu
pusiems 40 metų skraiste, bū
tų ne tik įdomu, bet ir 
naud inga sužinoti, ką Lietuva 
svarsto apie mūsų. "specifiš
kus" reiškinius. 

Anot "Alma Mater": "Netu
rime būti vien šalti stebėtojai. 
Jūsų rūpesčiai — mūsų rūpes
čiai". Tie žodžiai tinka ir vie
niems, ir kitiems. 

sovietijoje duonos kilogramas 
kainuoja 30-60 kapeikų. Atro
dytų, nebrangu, bet ir nepigu, 
nes sovietijoje darbininkai per 
dieną uždirba po 3-5 rublius. 
Kitus maisto produktus so
vietai iškeičia į pa t rankas , tan
kus, raketas. Jie laikosi vokie
čių nacio maršalo H. Goeringo 
pasakymo: mažiau sviesto, 
daugiau patrankų. Geresnės 
mėsos, sviesto, sūrio ir kitų 
maisto gaminių didelius kie
kius sovietai deda į sandėlius 

J . V A l C E L l C N A S 

komunis tams arba išveža į už
sienį, nes užsienyje tie produk
tai turi aukso vertę. Tiesa, 
Sovietų Sąjunga, kaip atsi
likęs kraš tas , tuos maisto 
produktus vėl perka papiginta 
kaina iš Europos Rinkos. Euro
pos Rinkos kraštų gyventojai 
už tuos produktus moka 2-3 
kartus brangiau negu sovie
tai. Europos Rinka globoja 
Sovietų Sąjungą ir artina žmo
niją prie pasaulinės katast
rofos. 

Afr ikoje 

B l o g i a u s i a m a i t i n i m o s i 
padėtis y r a atsilikusiuose kraš
tuose, kuriuose yra didelis žmo
nių prieauglis, o menkas der
lius ir daug gamtos nelaimių: 
sausrų, audrų ir kt. Vakarų 
Afrikoje (Sahel) 196*-73 m. dėl 
sausrų badu mirė per 1000,000 
žmonių, neskaitant iškritusių 
gyvulių. Tiems badaujantiems 
žmonėms niekas maisto nepa
siūlė, o jie patys neturėjo pini
gų mais tui nusipirkti iš pasau
linių sandė l ių . Afrikoje 
Sacharos dykuma nemažėja, 
bet didėja, užliedama vertin
gus žemės plotus. Erozija yra 
t ikra bado šmėkla tų kraštų 
gyventojams. Milžiniškos pini
gų sumos dykumas galėtų 
paversti žaliuojančiais sodais. 
Tokių sodų yra JAV Arizono
je ir kitur. Bet kas duos bili
jonus dolerių Sahel ar k i tam 
kraštui dykumoms apvaldyti? 

Azijoje 

Didelė japonų tauta nuo 
bado ginas i savo darbštumu ir 
nagingumu. Japonai daug 
žaliavų įsiveža iš užsienio. J ie 
tas žal iavas paverčia ver
t ingais gaminiais ir juos užsie
nyje nebrangiai parduoda. 
Tokiu būdu jie sudaro didelį 
kapitalą maisto produktams 
nusipirkti iš užsienio. 

Blogiausia padėtis yra kituo
se Azijos kraštuose. J ie nepa
jėgia pakankamai apsirūpinti 
maisto produktais. Pasaulio 
ekonomistai apskaičiuoja, kad 
per ateinančius 50 metų Azijo

je ir Indonezijoje badu mirs 
apie 500 mil. žmonių. O kur dar 
Afrikos gausios ir neišsivys
čiusios tautos? 

P i e t ų A m e r i k o j e 

P. Amerikoje yra dideli 
dirbamos ir dar nedirbamos 
žemės plotai. Dirbamos žemės 
plotus dar galima padidinti, 
bet tenai ir žmonių prieauglis 
y r a d ide l i s . Po Pirmojo 
pasaulinio karo Brazilijoje 
buvo per 40 mil. gyventojų, o 
dabar jų priskaitome per 120 
mil. Koks bus gyventojų skai
čius Brazilijoje po 50 metų? 

D i r b a m o s ž e m ė s 
p r i e a u g i s 

Pasaulyje per pastaruosius 
15 metų dirbamos žemės plo
t a s buvo padidintas 1.5 bil. 
hektarų, bet tie hektarai atei
tyje neišgelbės nuo bado didė
jančios žmonijos. Daug dir
bamos žemės dar paruošiama 
JAV, sausinant pelkes, drėki
n a n t dykumas. J A V kasmet 
padid inama žemės ūkiui tinka
mo ploto apie 1.25 mil. akrų, 
bet kasmet ir netenkama dir
bamos žemės apie 0.9 mil. akrų 
dėl miestų išsiplėtimo, aero
dromų, naujų kelių pravedimo 
a r senų kelių praplatinimo. 
Taigi dirbamos žemės kas
metinis padidėjimas yra tik 
0.35 mil. akrų. Ir ka ip ilgai toks 
kasmetinis naudingos žemės 
prieauglis išsilaikys, nes JAV 
teritorija nedidėja? 

T e o r i j o s 

Sovietų mokslininkai skel
bia įvairias teorijas, kaip padi
dinti maisto produktų kiekį, 
kad žmonės pasaulyje neba
dautų. Bet tų teorijų jie savo 
krašte nepritaiko, nors turi 
milžiniškus žemės plotus. 
Sovietai duoną perka iš JAV, 
Kanados, Australijos, Argen
tinos ir net iš Prancūzijos. 
Teorijomis žmonių išmaitinti 
negalima. Žmonėms reikia 
duoti maisto produktų. 

Sovietų mokslininkai sako, 
kad, esą, mėsos gaminius gali
ma pagaminti iš sojos pupelių. 
Bet sovietai ir t a s pupeles per-

eps 

VATIKANO ATSTOVO ŽODIS 
MADRIDO KONFERENCIJOJE 

t* 

Turtingai ir sočiai gyvena Sovietų Sąjungos aukštasis luomas — 
komunistų partijos viršūnės, generolai, aukšti valdininkai 

ka iš JAV, kur kasmet sojos 
pupelių išauginama per 30 mil. 
tonų, o sovietai jų išsiaugina 
tik 0.5 mil. tonų arba 1% pasau
linės produkcijos. Sojos pupe
lės sudaro tik 3% viso pasaulio 
grūdinių augalų. 

Kodėl sovietai taip atsilikę 
krašto žmonių maitinime — jie 
patys to negali paaiškinti. Jie 
tik skelbia, kad Sovietų Sąjun
goje žmonės (komunistai) gerai 

K R I K Š Č I O N Y S 
S O V . S Ą J U N G O J E 

Krikščioniškųjų Bažnyčių 
pasaul inė t a ryba Ženevoje 
p a s i u n t ė l a i š k ą M a s k v o s 
patr iarchato užsienio tarny
bos vedė ju i me t ropo l i t u i 
Juvenaly , i š re ikšdama savo 
susirūpinimą nesiliaujančiais 
teismo procesais krikščioniš
kųjų bendruomenių veikėjam 

gyvena, sočiai valgo. Tai būtų Sovietų Sąjungoje ir nuola-

Kuboj kaip ir kitose komunistinėse šalyse — eilutės prie maisto krautuvės Havanoje 

tarsi filme: Egipto faraonas su 
savo didikais puotauja prie 
gausiai prabangiais valgiais 
apkrautų stalų. Šalia faraono 
sėdįs žemės ūkio ministras 
faraonui sako, kad krašte 
badas. O faraonas, žiūrėda
mas į gausiai valgiais apkrau
tus stalus, sako: kur badas, 
koks badas? Tą patį sako ir 
Kremliaus f a r a o n a s , kai 
Kremliuje, Koncertų rūmų 
didžiuliame restorane, visuo
met pilna prabangių valgių. 

Kalbant apie žmonijos mais
to problemą, tenka pažymėti, 
kad daug žmonių mirė badu 
Sovietų Sąjungoje, ir jie mirė 
ne nuo gamtos nelaimių, o nuo 
žiauraus komunistinio režimo. 
Tai rodo, kad komunistinė 
santvarka yra labai nežmo
niška, nekultūringa ir atsi-
tikusi. Sovietai ir dabar sako, 
kad, jei J A V neparduos So
vietų Sąjungai javų, tai už 
sovietijos žmonių badavimą 
bus atsakinga Amerika. Tik
rai komunistinis pasakymas: 
komunistinės santvarkos blo
gis, o už tai turi būti atsakinga 
Amerika?! Carų Rusija parduo
davo, o komunistinė Rusija ja
vus perka ir išmaldos teisė
mis. Tai sovietijos „pažanga", 
pasiekta per 63 metus. 

Kai neturtingame krašte 
žmonės badauja, JAV į tą 
kraštą siunčia maisto produk
tus. Sovietai siunčia ginklus į 
tuos kraštus, kur numato 
sukurti komunistinę sant
varką. 0 su komunistine sant
varka ateina kančios, badas. 
Ar bus teigiamai išspręsta 
žmonijos maisto problema — 
didelis klausimas. 

tiniais tikinčiųjų nuteisimais. 
K r i k š č i o n i š k ų j ų B a ž n y č i ų 
pasaul inė t a r y b a laiške atkrei
pia dėmesį, k a d krikščionim 
keliami teismo procesai ir 
tikinčiųjų nute is imai Sovietų 
Sąjungoje ka ip tik s u t a m p a su 
Helsinkio sus i tar imų peržiū
ros konferencija Madride. Teis
minių bylų kėl imas tikintie-
-siems, p a ž y m i m a laiške, tegali 
apsunkint i daba r t ines pas tan
gas, kur iomis yra s iekiama 
pašal int i t a rp tau t inės įtam
pos pr iežast is ir sudaryt i 
pa lankias są lygas atoslūgiui. 
Kr ik šč ion i škų jų B a ž n y č i ų 
pasaul inė t a ryba laiške metro
politui J u v e n a l y pažymi, jog 
nežiūrint kai kurių tarybos 
narių rag in imo, ji sąmoningai 
susilaikė nuo viešų debatų apie 
tikinčiųjų persekiojimą Sovie
tų Sąjungoje, a ts ižvelgdama j 
ypat ingą padėtį, kurioje yra 
priversta veikti daug milijonų 
tikinčiųjų turint i rusų stačiati
kių Bažnyčia ir kitos tikėjimą 
liudijančios krikščioniškosios 
oendruomenės Sovietų Sąjun
goje. 

Ž i n o k i t e , k a d n i e k o 
gyvenime nė ra aukštesnio, 
tvirtesnio, sveikesnio ir nau
dingesnio ateičiai, kaip geri 
a ts iminimai , tuo labiau, jei jie 
paeina iš vaikystės , iš tėvų 
namų. Geras, iš j auna tvės 
iš la ikytas a t s iminimas yra 
ger iausias auklėjimas; turėjęs 
gal imybę surinkti daug tokių 
skaidrių a ts iminimų žmogus 
t u r i p a g r i n d ą v i s a m 
gyvenimui. 

F. Dostojevskį 

• . -

Vienas pirmųjų pasaky t i 
kalbą Europos Saugumo ir 
" r id radarb iav imo konferen-

••'e, Madride, buvo kata l ikų 
. -.nyčios veišųjų reikalų 

tapybos s e k r e t o r i u s a rk i -
r -kupas Silvestrini. Pirmoje 

~«vo kalbos dalyje V a t i k a n o 
tovas pabrėžė žmogaus tei-

s svarbą ryšium su saugu-
Europoje. Antroje dalyje 
pateikė popiežiaus J o n o 
liaus II s ampro tav imus 

:'e religinę laisvę. 
• isų pirma a rk ivyskupas 

^ I v e s t r i n i apgai lestavo kai 
k rių Helsinkio Baigiamojo 
akto signatarų nesi la ikymą 

•'arimų. Anot jo, Helsinkio 
„.aktas paskelbė visam pasau

liu) kilnius principus, kaip 
•f* v. tai, valstybių suvereninę 

• vbę, a ts isakymą nuo jėgos 
B i lojimo, pagarbą žmogaus 

^ ė m s , l a i s v ą t a u t ų 
sprendimą ir pan. , o tuo 
u kai kurios vals tybes net 
stengia prakt iškai įgyven-

.*" \i įsipareigojimu. 
Toliau arkivyskupas paste-

' j >, kad ginklavimosi var-
'•• bos ir tragiški įvykiai už 
1 "><<pos ribų ( tu rėdamas ome
nyje Afganistano įvykius) vis 

daugiau suerzina jau taip 
įtemptą politinį gyvenimą. 

Labiausiai arkivyskupas 
Silvestrini nusivylė žmogaus 
teisių ir laisvių nepaisymu. 
Anot jo, neįmanoma sukurti 
taiką baimės bei teroro grės
me. Ideologiniai persekio
jimai, skaudžių represinių 
priemonių naudojimas prieš 
kitaminčius savaime kursto 
krizes, į tampas ir neapy
kantos šaltinius. Jis pabrėžė, 
kad sąžinės, minties, religijos 
ir tikėjimo laisvių pripažini
mas ir jų gerbimas yra esmi
nė taikos, teisingumo ir gero
vės sąlyga; visų valstybių 
draugiškumo ir bendradarbia
vimo pagrindas . 

Antroje kalbos dalyje arki
vyskupas Silvestrini perteikė 
asmeniškas popiežiaus Jono 
Paul iaus II mintis, kurios 
laiško forma buvo įteiktos 
kiekvienai delegacijai konfe
rencijos išvakarėse. Laiške 
popiežius taip pat pabrėžia 
žmogaus teisių ir religijos lais
vės r e ika l ingumą , n o r i n t 
išugdyti visuotinės žmonių 
lygybės ir visuotinio broliš
kumo sąmonę. 

(Nukelta į 5 psl.) 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. U N T U L I S 

dė. Baigęs studijas kun. J. Grigaitis gavo doktorato 
laipsnį ir vėliau tapo profesoriumi. 

Po vysk. A. Baranausko mirties, nuo 1902 metų. 
kun. J . Laukaitis profesoriavo Seinų Dvasinėje semi
narijoje. Be gamtos mokslų ir homiletikos, jis dėstė 
lietuvių kalbą pirmuose dviejuose kursuose ir lite
ra tūrą kituose trijuose kursuose. Tiek kalbos, tiek lite
ra tūros dėstymą grindė tekstų skaitymu, kaip rašo 

Kiek vyskupas A. Baranauskas jauną kunigą "Lietuvių enciklopedija", sugebėdamas seminarijos 
sekretorių, spaudė ir barė už kasdieninius dalykus, auklėtinius nuoširdžiai sudominti ir įtikinti, kad kal-
tiek galios jis jam suteikdavo išvažiuojant vizituoti bos reikia visų pirma mokytis iš pačios žmonių kal-
parapijų. Kas į vyskupą kreipdavosi, t am pasaky- boS įr liaudies kūrinių, o ne iš teorinės gra-
davo: "Prašau viską pasakyti mano kapelionui m a t i k o s . Seimų seminarijoje tuomet vyravo didelė 
Laukaičiui. lenkinimo dvasia. Rusai ta ip pat stengėsi plėsti savo 

"Labai daug tiesiog anekdotinių atsitikimų iš įtaką. Tuo laiku seminarijoje profesoriais buvo: kan. 
vyskupo A. Baranausko gyvenimo prel. J . LauKaitis Giedraitis (regensas), kun. V. Dvaranauskas (vice-
pasakodavo. Jis visuomet pabrėždavo, kad kiek susą- regensas) , prel. Čepulis, kun. J. Laukaitis, kun. 
vo pavaldiniais vyskupas buvo sunkiai sugyvenamo Jalbrzikauskas , kuris labai stipriai palaikė lenkus ir 
būdo, tiek individualiai jis buvo tiesiog šventai žmo- kt. Buvęs prel. J . Laukaičio mokinys Seinuose, kun. 
gus- A. Steponaitis pasisako, kad jo mokytojas kun. prof. 

Būdamas kalboms labai gabus ir turėdamas la- J. Laukai t is buvo labai s t iprus lietuvybės palaikyto-
bai daug gražių progų pasikalbėti su vysk. A Bara- jas . Nors Seinų vyskupijoje lietuviai ir sudarė žymiai 
nausku, jaunas kun. Laukaitis ir toliau gilino lie- didesnę jos dalį, nors lietuvių klierikų buvo taip pat 
tuvių kalbą, ypač kai jam padėdavo vyskupas, kurio žymiai daugiau, vis tiek seminarijoj, šalia lotynų kal-
įtaka labai smarkiai pasireiškė ir vėlyvesniame jo gy- bos, pamokos buvo dėstomos lenkų, o ne lietuvių, kal-
venime. Jis ypač mėgo gabius ir p lunksną gerai vai- ba. 
dančius žmones; buvo jautrus gimtosios kalbos mo- Lietuviai klierikai Seinuose darydavo slaptus 
kėjimui. Būdamas Vilkaviškio kurijos oficiolas, pats susir inkimus, kur buvo diskutuojama lietuvybės pa-
kun. Laukaitis reikalaudavo, kad visi raštai, rašyti la ikymas. Lietuvių kalbos pamokas dėstė patys klie-
lietuvių ar lotynų kalbomis, būtų parašyt i gražia ir rikai, padedami savo mokytojo kun. J . Laukaičio, 
taisyklinga kalba, visuomet pabrėždamas , kad tik to- Slaptų susirinkimų stipriausias organizatorius buvo 
kie raštai bus su malonumu skaitomi, o nemetami į klierikas A. Šmulštys, taip pat ir geras lietuvių kal-
krepšį. Kaip pavyzdį jis vieną kartą viešai perskaitė bos žinovas. Gi pačioje seminarijoje kun. prof. J . I,au 
jam rašytą kun. Jus t ino Grigaičio laišką, pranašau- kait is stengėsi palaikyti lietuvišką dvasią ne tik 
damas, kad minėtas kunigas, grįžęs iš studijų už- klierikų, bet ir profesorių tarpe bei Seinų miesto vi-
sienyje, taps dideliu žmogumi Jo pranašystė išsipil suomenėje. Dėl savo aiškaus lietuviško patriotiško 

nusistatymo sulenkėjusių bendradarb ių profesorių, 
kaip kun. Jalbrzykovskio (kuris vėliau tapo Vilniaus 
vyskupu), prel. Blaževičiaus ir kitų, jis buvo vadi
namas "litvomanu". Gi vėliau, k a d a kunigų J. Nari-
jausko , V. Dvaranausko ir J . Laukaičio iniciatyva 
buvo įsteigta "Šaltinio'* bendrovė, laikraščiui "Šal
tiniui" ir knygoms spausdint i , ta i sulenkusi Seinų 
dvasiškija ir lenkų visuomenė Seinuose visai pasipik
tino, viešai tai išreikšdami. 

Ve ikė ja s i r v i s u o m e n i n i n k a s 

Dar mokydamasis Mari jampolės (tuo laiku vadi
namos Starapolės — Senapilės) gimnazijoje, prel. J . 
Laukaitis gavo viso savo lietuviško gyvenimo ir 
veiklos pagrindus, luo laiku Marijampolė buvo vie 
nas iš reikšmingiausių Lietuvos atgimimo miestų. 
Cia mokslus ėjo Basanavičius . Kudirka, Jablonskis . 
Mašiotas ir kiti, kas t ikriausiai labai įtakojo ir j auną 
gimnazistą Juozą. Nuo pat gimnazijos laikų j is įsi
jungė į drauždžiamą lietuvišką veiklą, ratelius. Būda
mas Seinuose klieriku, jis pr iklausė "Varpininkų" 
kuopai ir buvo jos nariu 1889 metais , r a š inėdamas 
straipsnius į įvairius laikraščius ir da lyvaudamas 
kuopos susirinkimuose Marijampolėje ir jos apylin
kėse. 

Kaip rašo buvęs Vilkaviškio vyskupijos kanc
leris kun. L. Gronis, prel. J Laukait is buvo asmuo, 
turįs įgimtą savybę palenkti žmones į save. Savo nuo
širdumu, dosnumu, vaišingumu, giliu žmoniškumu, 
nedarydamas jokio skir tumo tautiniu, politiniu ar 
religiniu atžvilgiu, jis buvo m ė g s t a m a s tiek turtingų, 
tiek ir vargšų, įvairių tautybių ir politinių pažiūrų 
žmonių. Nenuostabu, kad ir jo pažintys buvo labai 
gausios. 

(Bus daugiau) 



^ ^ • ^ • P 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. sausio mėn. 6 d. , zuojančias Kūdikėlio Jėzaus atneš- j niuosius savo gyvenimo metus, 
~" ~ ' tą šviesą. Berniukas perskaitė rūpestingai globojama ir slaugo-

evangeliją, kurioje minima Mari- ma sūnaus Vytauto ir marčios 
jos ir Juozapo kelionė į Betliejų. | Danutės. 
Kun. K. Sakalauskas, Šv. Andrie- Tolimas ir ilgas buvo Celinos 
jaus parapijos vikaras, sukalbėjęs ; kelias iki paskutinės poilsio vietos, 
maldą ir pašventino ant stalu Į Gimtieji Šiauliai, Latvija, Rusija, 
esančias Dievo dovanas. Po to | naprikl. Lietuva, Austrija, Brazi-

'lija, Amerika. Ji buvo plačiai ži
noma veikėja neprikl. Lietuvoje, 

A. A. PULK. L. JONĄ MATONĮ -
MACULEVIČIŲ PRISIMINUS 

Nors žmogus yra laikinas, jo 
atlikti darbai bei siekiai ir idėjos 
lieka. Daug ko galima pasimoky
ti, ypač jaunesniajai kartai, iš a. 
a. pulk. L. Jono Matonio - Macu
levičiaus gyvenimo (1895. IX. 16 
— 1980. I 6). Jis daug kam ga
lėtų būti pavyzdžiu pasiryžimo 
bei ištvermės, siekiant užsibrėž
to tikslo. Jis gimė Matonių kai
me, gražiosios Dzūkijos Trakų 
apskrityje. Baigęs Kruonio pra
džios mokyklą, (rusu kalba), 
įstojo į "Saulės" mokytojų kur
sus, kuriuos sėkmingai baigė 1915 
metais. Mokytojauti neteko, nes 
jau buvo įsiliepsnojęs Pirmasis pa 
saulinis karas ir Jonas buvo iš
blokštas į Rusiją. Rusijoje baigė 7 
gimnazijos klases ir, pasidarius 
nepakenčiamom gyvenimo saly-.j kuriuos atspausdino 
goms dėl revoliucijos, 1918 me
tais grįžo Lietuvon. Tuojau įsto
jo į Vilniaus gimnaziją ir 1919 me 
tais, gavęs brandos atestatą, įsto
jo savanoriu į Lietuvos besiku-

A. a. Jonas Matonis 

Draugas" 
savo atkarpoje. 

Nežiūrint didelio apkrovimo 
darbu karinėje tarnyboje, pulk. 
ltn. lankė Kauno universiteto 
technikos fakultetą (daugiausia 

rianČią kariuomenę. Sėkmingai j vakarais), kurį baigęs, gavo sta-

prasidėjo dalinimasis plotkelė-
mis, nuoširdžiais šventiniais 'lin
kėjimais. Ragaujant Kūčių vai- į aktyviai įsijungusi į įvairias vi-
gius, kurių, pagal tradiciją buvo ; suomenines ir labdaros organiza 
nemažiau dvyliktos, ne vienas min į cijas. Ji buvo bene pirmoji peda-
timb nuklydo pas savo artimuo- ! goge, įsteigusi Kaune priešmo-
sius, amžiną poilsį radusius įvai- | kyklinio amžiaus vaikams darže
liuose pasaulio kampuose ar slap- j U- Senatvėje džiaugsmingai prisi-
tai besiruošianučius Kūčias švęsti ! mindavo savo buvusius auklėti-
pavergtoje tėvynėje. Prisiminti i nius. 
kenčiamieji kalėjimuose, kone. la Gimė ji Šiauliuose 1876 m. 
gėriuose, psichiatrinėse ligoninėse. | gruodžio 9 d. Elenos ir Romual 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

Jų Kūčios, be abejo, buvo labai 
liūdnos 

Kun. dr. K. Širvaitis, Joseph 
Marie Villa, tvarkomos seselių 

tybos inžinieriaus laipsnį. 
Rusams okupavus Lietuvą, pulk. 

do Petkevičių šeimoje. Jų šei
moje lankėsi lietuviai veikėjai — 
Vincas Kudirka ir kt. Celina, mo
kydamasi tuometinėje rusų ke-

, . . v. , ,. .v . . , turklasėje, atsisakė eiti į cerkvę ir 
kazmienecių, kapelionas, išsamiai 'z*.. . ' . . į ., - , . v-~. T buvo pasalinta iš mokyklos. Pra apibudino Kucių papročius. Jo pa-1 . . . * ' . * . _ , .. . , u • J • • • • - I deio ruoštis egzaminams i Rygos sakoumais labai domėjosi jauni- T ' °\ .. . j 

v . , . v. . . Lomanosovo gimnaziją, padedamas. Kai icą naujo sužinojo ir su- __ . . g , . "2 • • . . . j - . m a Vyt. Mosmskio. Baigusi tą augusieji, nes įvairiose Lietuvos . .. , ] ,.. J; . . ' - v . . - , . gimnaziją, dar studijavo Petrapi-
vietovese Kucios buvo sveciamos f . j v. r m _*. *. •" 
. . . . v ,. . . lyje aukštuose pror. Lesharto kur 

skirtingai. Kapelionas visiems ** . , • .. •• • . . 
I j . . . ,. , .. ,. , v suose ir buvo istorijos mokytoja 

nuoširdžiai palinkėjo linksmų sv. i - v . . .. . %_ 
„ ,. , . . . . ,T . . , i Sv Kotrynos gimnazijoje. Tuo Kalėdų ir baimingų Naujų Metų. i , . . . , - : .. _ -

° ' metu ten mokėsi ir busimoji rasy 
Nemažas skautų būrys scenoje j t0]-a Sofija Kymantaitė-Ciurlio-

proza ir eilėmis susirinkusiems | n į e n ė . Petrapilyje Celina ištekė-
pažėrė gražių minčių apie gimusį j j 0 u ž i n Z . Mošinskio ir susilaukė 
Kūdikėlį, piemenėlius, žvaigždu- dviejų sūnų. Inž. Mošinskis dės-

baigė Karo Mokyklos II-rą laidą 
pirmos rūšies gabumais. 1919 m. 
gruodžio mėn. 16 d. pakeltas į lei j hn. Matonis buvo pasiųstas į Va-
tenanto laipsnį ir paskirtas į inži-j rėnos poligoną įrengti ten 184 ^ _ ^ 
nerijos puskarininkių mokyklą i divizijai (ji buvo suformuota iš i t e s ? snieguoles, apšarmotus miš- | tė Charkovo Technologijos ins 
— tos mokyklos viršininko pade j Lietuvos kariuomenės pulkų Ii- \ į ^ žmonių džiaugsmą ir Lietu- Į titute ir kurį laiką buvo Lietuvos 
jėjo pareigoms, o vėliau jos virsi-; kūčių —primaišyta rusų) va- j v 0 j e iįkusių kančias. Skaitymai; diplomatinėje tarnyboje Ukrai-
ninku. Šiose pareigose išbuvo iki; saros stovyklą. Bestatant Varė- Į į,uv0 paįvairinti kalėdinėmis gies-! noje. Vėliau profesorius Lietuvos 
1934 metų. Šioje mokykloje Lie-j noj stovyklą, kilo vokiečių — ™! mėmis, kurias lydėjo muzikos gar-1 universitete, 
tuvos jaunimas karinės prievo-' Sų karas, lietuviškieji daliniai iš 
lės metu nemažai įgydavo žinių į sisklaidė ir pulk. ltn. J. Matonio 
iš įvairių amatų sričių ir tas ži-1 karinė tarnyba baigėsi. 
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nias vėliau pritaikydavo civili
niame gyvenime. Čia buvo «pa-

Gmuendo stovyklose. 1949 me
tais J. Matonis su šeima 'pasiekė 
Amerikos krantus ir apsigyveno 
Worcester, Mass., kur tarnavo 
Riley Stoker Co. kaip braižytoj'as, 
o vėliau kaip inžinierius pro
jektuotojas. Ten išdirbo iki pensi 
jos. Jau išėjęs į pensiją, išlaikė 
Massachusetts valstybinius egza
minus ir gavo registruoto inži
nieriaus laipsnį. (RE). 

1924 m. J. Matonis, būdamas 
leitenantu, sukūrė šeimą ir išau 
gino tris sūnus, kurie visi trys 

is 

mūsų tarpe buvusį svečią skautų 
veikėją V. Nenortą. 

Surdanienė pastebėjo, kad visą 
meninę programą paruošė Danutė 
ir Rima Pliuškonytės. Stalų pa
puošimu rūpinosi Gema Kreivė-
naitė. Į Kūčių paruošimą bei 
tvarkymą buvo įsijungęs gana di
delis būrys ponių ir jaunesniųjų 
skaučių. Visų darbų koordinavi
mu rūpinosi Marija Sušimkienė, 
aktyvi kelių organizacijų narė. 

atitarnavo Amerikos kariuomenė Kalbėtoja reiškė viltį,-kad ateinan-

skambėjo Lietuvos ir lietuvių var- j daug sveikinimų, telegramų 
das. Ji taip pat paminėjo j Amerikos prezidento, senatorių, 

je, baigė aukštuosius mokslus ir 
yra sukūrę lietuviškas šeimas. 

Pulk. ltn. J. Matonis buvo už
sidaręs žmogus, tiesaus, tvirto nu
sistatymo karys, neatlaidžiai sie
kiąs užsibrėžto tikslo. Nepasi
tenkino kario karjera, bet siekė 

gubernatorių ir kt. Nekartą už
klausta apie savo ilgo amžiaus 
paslaptį ir gajumą sakydavo: 
"Mažai valgyti, negerti, nerūkyti, 
domėtis viskuo, kas vyksta ap
link ir pasaulyje, būti humaniš
ku — daryti gera kitiems". O. M. 

sai- Celina grįžo į neprikl. Lietuvą 
Skautams pakvietus, į giedoji- j 1920 ir Lietuvą paliko 1944 m., 

mą įsijungė visi dalyviai. Išgirdo- i gyveno Austrijoje, emigravo į 
Iš Varėnos grįžęs į Kauną, praime per 10 mūsų širdžiai malonių į Braziliją, po 10 metų atvyko pas 

-. , . «. . t .• ; dėįo naują tamvbą "Valgio" ben giesmių. Nuaidėjus paskutiniems | sūnų Vytautą į Philadelphiją. 
ruošta daug specialistų gelezin- ! J **- * ~ — _ i— »— «- ' - * - -
kelių 
speci 
mech 
kurie 
kuriančiai nepriklausomai Lietu 
vai. 

Kaip technikinių dalių kari
ninkas buvo pasiųstas į Aukš
tuosius karo technikos kursus, 
kurie tęsėsi du su puse metų. 
Juos sėkmingai baigęs 1935 m. 
buvo pakeltas į pulkininko leite
nanto laipsnį ir paskirtas Kariuo 
menės štabo technikos skyriaus 
viršininko pareigoms. Skyriui va
dovavo iki rusų okupacijos — 
1940 metų, iki Lietuvos kariuo
menės išformavimo. Be to, pulk. 
ltn. Matonis buvo nuolatinis lek 
torius Aukštuosiuose karo tech
nikos kursuose, kur dėstė forti
fikaciją ir sprogdinimus, ir Karo 
mokykloje — inžinerijos dalykus. 

Trūkstant tuo metu Lietuvos 
kariuomenei specialių statutų, 
jis parašė, o Krašto apsaugos m-
ja išleido šiuos jo statutus: "Upių 
forsavimai", "Pantoniniai til
tai" ir "Pradiniai lieptai"."Sprog 
dinimo statuto" nespėta išleisti 
dėl rusų invazijos į Lietuvą. 
Taip pat rašė įvairiais klausimais 
karinėje spaudoje: "Mūsų žiny
ne", "Karde" ir kt. Nuo 1928 rn. 
iki 1940 m. buvo žurnalo "Ka
rio" redakcinės kolegijos narys 
i' rašė pradėtoje leisti "Lietuviš
koje enciklopedijoje" lechniki- j gimtosios Dzūkijos kalneliuose, 
niais klausimais. Amerikoje išleis- ! kuriuos taip mylėjo. Jo gyvenimo 
toje "Lietuviu enciklopedijoje" Į kelias ėjo vingių vingiais, nuo 
yra parašęs apie 110 straipsnių Į Dzūkijos, per Rusijos tolumas, per į j a net keturios kartos. Ypatingai 
iš technikinės srities. Jau būda-', Europą iki Amerikos krantų, kur j jas džiugina kad į Kūčių ruošimą 

f A B U A V l M U l 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobili 
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 312—436-9667 

arba po 7 v. v. 763-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 

i skambinkite vėliau. 

miiiiiiiuimiiiiinumiiiJitiiiiniiuiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprasto*. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
.lUtlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlIltl' 

už apdrauds nuo ngnlcs ir šutomo-
10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S2C8V, West 95th Street 

Telef. — GA 44654 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vien rfiiiu grindis. 

Tel. RE 7-5168 

M 1 S C E L L A N E O L S 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tetof. — WA 5 - * M 3 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir klius kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Cbicago, m. 60632, teL 927-5980 

•BBMBaJBSMaaaaa r. a a — 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie-
tuvhj dienraštis, gi skelbimų kai 
ioa yra riaiems prieinamoa 

iiiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifiii 

M. A. i I M K U S 
INOOMB TAZ SERVICE 

JTOTARY PUBLIC 
4259 So. MaplewK>d, teL 254-7459 

Taip pat darom* VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYB6S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
mnrnuiTunnniHmmniimiiniumimiii 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

IlitlHillllllllllllHIIIIIIIIIIItlIUmilMIIIIIII 

P L U M B I N G 
Lkenaed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 656-2960 
" • • • " • • • " • • i 1 1 1 " " " " " " • " " 

čiais metais gal vėl visi susitiksi
me prie KŪČIŲ stalo. Vakarienė 
buvo baigta tradicine skautu gies
me "Ateina naktis". 

KŪČIŲ dalyviai, pagauti kažko
kios nostalgijos bei tolimos praei-

,ties prisiminimu, išniro į šaltą j Published by Franciscan Press, 
aukštojo mokslo. Ta kryptimi jis jnaktį.Ne vienam kilo minais,iš kur j Brooklyn, New York 1980 

vyresniosios skautės semiasi ener- Į Kaina su persiuntimu $6.85. 
gijos, kas jas skatina šią gražią į 
mūsų tautos tradiciją be pertrau- 'Užsakymus siųsti: 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGLAND 
By 

YViUiam Wolko\ich-Valkavičius 
The Life, Struggles and Tragic 
death oi Kev. Joseph Žebris, 
1860-1915. 

kreipė ir savo šeimą. 
2monai 1974 metais mirus, la 

bai skaudžiai pergyveno, dar la
biau užsidarė savyje ir po kelių 
metų prislėgto gyvenimo susir
go sunkia liga ir 1980.1.6 mirė. 
Palaidotas Worcester, Mass. ka
talikų kapinėse šeimos kape. Ne 
buvo jam lemta amžinai ilsėtis jo 

kos tęsti. Juk vien tik maisto su
pirkimas ir valgių paruošimas di
deliam žmonių skaičiui iš rengėjų 
pareikalauja didelės fizinės įtam
pos. 

Išsikalbėjus su skautėmis, patir
ta, kad jos jaučia didelį atpildą, 
stebėdamos vis didėjantį Kūčių 
dalyvių skaičių, kuriame dalyvau 

DRAUGAS, įSĘ/S W. 6Srd St, 
Chicago, TU. 60629 

mas pensijoje parašė savo atsi- sustojo negrįžtamai, 
minimus "Grumtynės su lemtimi" ' 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
v. z. 

Philadelphia, Pa, 

KŪČIŲ VAKARAS 

Jau 13-ti metai iš eilės, vado-

tūrai artėjant prie 10 laipsn. 
| šalčio į Šv. Anriejaus parapijos 
salę pradėjo rinktis suaugę, gyve
nimo naštos gerokai palenkti, 
jaunvste trykštantieji ir nuolatos 

vaujant Philadelphijos vyresnėms; j u d r į s m a ž i e j i _ C i a v i s u ] a u k e 

skautėms, Šv. Andriejaus pa-rapi- d i d ž i u l e i meniškai vilkiukų ir 
jos salėje ruošiamos bendros Ku-: p a u k 5 t y t č j v įvairiomis šiaudinukų 
čios, į kurias kasmet atsilanko ' f i g { j r r > m i s p a p u ošta eglutė, simbo-
vis daugiau žmonių. Paskutiniai- fcaė Betliejaus žvaigždė, ilgi, sko-
siais metais rengėjos jau turi var-; n i n g a i perdengti, žvakutėmis bei 
go visus norinčius dalyvius sutal-; g ė l ė m i s p a p u o š t i ( Kūčių valgiais 
pinti. Šiuo renginiu didelis mūsų ; a p k r a u t į stalai ir švento vakaro 
kolonijos gyventojų susidomėji-; nuotaika. 
mas yr? greičiausia todėl, kad ! Visiems susėdus, užgeso Šviesos. 
skautes sugeba suburti jaukią Ku- ^ S a l ė j e j s i v i e špatavo visiška tyla 
CIŲ nuotaiką. . įr rimtis. Scenoje skautės apibū-

Gruodžio 21, danguje pasiro-;dino Jėzaus gimimą. Kiti skautai 
džius pirmajai žvaigždutei, ž\nr- ] pasirodė salėjo ir uždegė ant 
biam vėjeliui šiurenant, tempera- į stalų esančias žvakes, simboli-

įsijungia vis daugiau jaunų žmo
nių, nuo vaikystės stebėjusių šiuos 
lietuviams brangius papročius. 
Tikimės, kad viduriniajai kartai 
pavargus, Kūčių ruošimą perims 
šiandieninis jaunimas. Tuo, be 
abejo, bus prisidėta prie lietuvy
bės išlaikymo ateinančiose kar
tose. B. Vaškaitis 

Pompano Beach, Fla, 
PRISIMENANT A. A. 

CELINĄ MOSINSKIENE 

Gruodžio 3 d. palydėjome a. a. 
Celiną Mošinskienę Pompano 
Beach, Floridoje, Lietuvių Bend
ruomenės vyresniąją narę į amži 
no poilsio vietą Pompano Beach 
kapinėse. Trūko tik 8 dienų iki 
jos 104-jo gimtadienio. Prie mū
sų prisijungė būrys lietuvių ir iš 
tolimesnių vietovių atiduoti pas
kutinę pagarbą šiai neeilinei mo
teriai. 

S 0 P H IE B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 va!, p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A V E . 
CHICAGO. I L L 6 9 6 » 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

UllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIUIIIIIIHIlll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba S76-5996 
(iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiift 
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Į 1; |vairh| prekly ĮMMtrhiHnm »•-
] brangiai Ii inū*q MUMKUO. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 S t , Chica«o, I1L 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
IMIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlHIUillIlIlIlIlIUUlil 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuimiiiiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. Mir, 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl joo 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
ovėmis Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
•Drauge". 
iiiimimiiimiiiimiiiiiiiiiiuiimiiimiiiii 
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With Liberty & Justice 

Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
lio krašto negeroves bei pavo 
jtas ir tiesia kelius į saugų visų 
perbūvL 

Raina kietais viršeliais 
minkštais — $335. 

$5^5. 

Knyga gaunama ir Drauge 

DAR GALIMA GAUTI SIŲ PLOKŠTELIŲ 

iiiiiiiiiiHiiiHiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. 
i380 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san 
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programa 
veda S^ponas ir Valentina Minkai 
Bizn.i reikalais Kreiptis į Baltic Flo 
•ists — gClių bei dovanų krautuvę. 
502 K Broadway. So. Boston. Mass 
02127 Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunama* dienraštis "Draugas" ir ra 

tite didelj pasirinkimą lietuvišku kny. 

Cia ji išgyveno 8 P^s^ MiHiiiiiiiiiitniitiiiuuuiiiiiiiiiiHituitfiiti 

L LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ -
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, Ištraukos iš Verdi operos 'Trubadūrai" 
ir kitos. 

L ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meilės istorija ir 11. 

I- TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, resvo! iok. Dėdės Jo
siu naktely (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta, 
no polka ir kitos. 

4. ANTANAS KUČINGIS -
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka, Iš operų "Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t. t. 

$. SKAITO DALIA JUKNEVICICT6 -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai. 

t. LEONAS BARAUSKAS -
Sandaros skrynia, Žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektousi. Žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys. Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. Juzė KrlkStolaltytė-
Ko vėjai pučia, Pamiėja'i vakar, Treji gaidžiai ne
giedojo, Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto. 
Banaičio ir kitos dainos. 

Kaina kiekvienos plokštelės $6.00 

A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
s. Daina padės gyventi — Fokstrotas 

II pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango i 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
6. Turiu dvi mereinas — Fokstrotas 

Kaina tik S8.00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skaito savo kurybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-Katiliš-
Menė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sini malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Janą AlstJ. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
į plokštele, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Ursakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4540 W. SSrd S t , Chicago, IL 60829 
Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
siuntimui niinois gyventojai moka 5% mokesčių 
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidams. 

I 



das, kuris pilnai remia Vliko 
veiklą, jo leidžiamus 6 kalbomis 
biuletenius, įv. informaciją ir t.L 
Tai vienintelė institucija pasau
liniu mastu, telkianti lėšas ko
vai už Lietuvos laisvę ir Lietuvai 
tą laisvę atgavus, bei atgaunant. 
Aukas siųsti: Tautos fondas, P.O. 
Box 21073, Woodhaven, N.Y., 
11411. 

Su padėka ir pagarba, 
Juozas Giedraitis, 

T.F. valdybos pirmininkas. 

2urnalistikos kursų lektoriai ir klausytojai 1951 metais. 

ŽURNALISTIKOS INSTITUTĄ 
PRISIMENANT 

Prieš dvidešimt agštuonerius Į tektų išvardinti ir baigusius bei 
metus, t. y. 1952 m. spalio 2 d. prie į pažymėjimus gavusius studen-
Loyolos universiteto, CbJcagoje, į tus: O n a Aleliūnienė, Antanas 
keletas mūsų rašto žmonių su- į Balčytis, Danutė Brizgytė, Kazys 
organizavo žurnalistikos institu- j Bukauskas, Vladas Būtėnas, Juo 
tą, kuris iki tų pačių metų gruo į zas Dudėnas, Stasys Džiugas, Eu-
džio 23 d. sėkmingai veikė. Jį lan- \ genijus S. Gerulis, kun. Feliksas 
kė ir baigė 33 asmenys. Į Gureckas, Marija Jatulytė-Gird-

Zurnaiistikos institutą globojoį vainienė, Rostislavas Itomlenskis, 
ir išlaikė minėtas universitetas. į Bronė A. Jameikienė, Vytautas 
Jam vadovavo specialus komite- Juodeika, Zuzana Juškevičienė, 
tas, kurį sudarė rašytojas Benedik- i Juozas Kalvaitis, Algimantas Ke 
tas Babrauskas, kun. dr. Antanas j želis, Albinas Kamavičius, Stasė 
Baltinis, "Draugo" administra- j Lapaitė-Semėnienė, Vincentas 
torius kun. Petras Cinikas MIC, į Laurušonis, Benediktas Lungys, 
kun. dr. Antanas Juška, kun. Juo j Antanas Martinkus, Feliksas Palu 
zas Vaišnys SJ ir Vytautas Bag- \ binskas, kun . Antanas Paukštys, 
donavičius MIC. j Viktoras Petrikonis, Balys L. Rač 

Institute paskaitas skaitė rašy j kauskas, Vytautas Radžius, Ig-
tojas Benediktas Babrauskas, kun. į nas Sakalas, Ignas Serapinas, 
dr. Antanas Baltinis, kun. dr. Pet | kun. Benediktas Sugintas, Edvar-
ras Celiešius, žurnalistai Gedi- į das Sulaitis, Dalia Tallat-Kelp-
minas Galva-Galvanauskas, Ces-1 šaitė, Kazys Taliunevičius, ir Ona 
lovas Grincevičius, Stasys Pieža, į Zailskienė. 
kun. dr. Juozas Prunskis, kun. Vy 
tautas Bagdonavičius, kun. dr. An 
tanas Juška, Bronius Kviklys ir 
k 

Lektoriai ypatingą dėmesį krei 
pė į kalbą, kalbos klaidas, netiks 
•lumus, tarptautiniu žodžiu var
tojimą. Buvo dėstoma politikos 
mokslas, machiavelizmas, žinia, 
korespondencija, reportažas, in 
terviu, žurnalistinė etika. Buvo 
plačiau nagrinėta pogrindžio ir 
partizanu leidžiama spauda. Ap
tarta Tomas Akvinietis, Einštei
no reliatyvumo teorija, laikas, erd 
vė, energija ir medžiafa. 

Plačiai išnagrinėta viešosios 
opinijos formavimo problemos. 
Žodžiu, žurnalistikos institute 
anuo metu buvo kreipiamas dė
mesys į geresnį pasiruošimą spau 
dos darbui, 
gė. 

Vatikano atstovo žodis 
(Atkelta ii 3 pusi.) 

Perduodamas popiežiaus 
mintis, arkivyskupas aiškino, 
kad daugelio valstybių konsti
tucijose y r a p a s t r a i p o s , 
užtikrinančios religijos ir 
tikėjimo laisves. Be to, reli
ginę laisvę mini ir daugelis 
ta rp taut in ių dokumentų . 
Tačiau ne visur religinė laisvė 
vienodai apibūdinama. 

Toliau, apžvelgus nūdienę 
religinės laisvės padėtį, paste
bėta, kad kai kuriuose kraš
tuose tebevaržomas (ar net 
draudžiamas) įstojimas į kuni
gų seminarijas bei vienuo
lynus, tėvai kliudomi vaikus 
katekizuoti, vyskupams drau
džiama atlikti savo ganytojiš
kas pareigas ir pan. Popiežius 
pabrėžė, kad, nežiūrint į kai 
kuriais atvejais esančius padė
ties pagerėjimus, pasigenda
ma to „kokybinio šuolio", 
kuriuo būtų galima grąžinti 
religiją j jai priklausančią pa
dėtį. 

Baigdamas arkivyskupas 
Silvestrini pastebėjo, kad val
džios ar visuomenės, kurios 
atima ar suvaržo religijos lais
ves, nuskriaudžia ne tik asme
nis, bet ir save bei visą žmo
nių b e n d r u o m e n ę . Š io s 
santvarkos pažeidžia paskirų 
asmenų pagrindines teises ir 
pačios netenka nepamaino
mos žmogiškosios atramos. 

Šiems Institutą baigusiems stu 
dentams pažymėjimai iškilmin
gai buvo įteikti 1952 m. gruodžio 
23 d. Iškilmių metu maidą su
kalbėjo kun. P . P.Činikas, kal
bas pasakė Lietuvos generalinis 
konsulas dr. Petras Daužvardis, 
Loyolos universiteto prof. kun. T . 
Purcoll S . J- o iškilmėm vadovą 
vo kun. Vytautas Bagdonavičius 
MIC. Baigusiųjų vardu žodį tarė 
studentas Algimantas Keželis, ir 
užbaigiamąją maldą sukalbėjo 
Marijonų provinciolas, kun. V. 
Atkočius, MIC. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
TAUTOS FONDAS TOLI IKI 

MILIJONO 

D. G. Redaktoriau: 

1980.XII.lO Nr. 287 "Drauge" 
5 puslapy „Lietuviai Kalifornijo
je" tarp kitko pranešama, kad 
„Tautos fondas artėja prie mili
jono dolerių". Nei prel. J. Bai-
kūnas, nei aš Los Angeles visuo
menei darydami pranešimą nesa
kėme, kad Tautos fondas artėja 
prie milijono. Korespondentas K 
Gardinas nebus gerai išgirdęs. 
Aš pranešiau, kad Tautos fon
das dabar turi netoli 100,000, 
įskaitant ir Lietuvos Laisvės iž
dą. Pranešiau, kad L. L. iždas yra 
neliečiamas iki Lietuva išsiva
duos iš pavergties ir kad tame 
ižde dabar yra apie 25,000 dol., 
bet reikėtų visiems dėti pastan
gas, kad jis greitai pasiektų bent 
milijoną, tai tada vien procentai 
pavežtų Vliko leidžiamus 6 kal
bomis biuletenius ir apmokėtu ra
dijo tranliacijan į Lietuvą. 

Kita klaida, kai kalbama apie 
ginklų fondą. Pranešiau, kad yra 
norinčių tokį fondą įsteigti. Bet 
Vliko ir Tautos fondo nuomo
ne to^s fondas turėtų vadintis 
apsaugos ar atstatymo fondu, ir 
jis galės veikti L. L. iždo ribo- j 
se. Pranešiau, kad tokio fondo 
iniciatorius yra A. Audronis, ir i 
kviečiau jį, jei tikrai tokį fondą' 
nori pradėti, ipasinaudoti proga 
šiandien. Tada atsistojo A. Aud
ronis ir m a n įteikė 1,000 dol. sa-į 
vo asmenišką čekį, bet ne iš ko 

I surinkęs, kaip rašoma korespon- j Praslinkus dvidešimt aštuone 
riems metams ir žvelgiant fotogra I dencijoje. 
fijoje įamžintus studentų veidus j Kad visuomenė jau pradėjo, 
matai didelį skirtumą. j linksniuoti tą milijoną, tai turi- i 
Tada jauni, kupini energijos stu
dentai siekė tobulintis spaudos 

me pranešti, kad ypač dabar, me
tų gale, išlaidoms padidėjus ka-

darbe. Dalis jų liko aktyviais į soje turime tik apie 50,000 dol., 
spaudos bendradarbiais, gerais 
redaktoriais, kiti į šią gražią, kil 
nią spaudos darbo sritį neįsijun-

Skubantis laikas išretino ir šios 
laidos gretas. Amžinybėn išėjo 
kun. F. Gureckas, Marija Jatulytė 
-Girdvainienė, kun. Benediktas 
Sugintas. Dalis pasuko iškilių
jų visuomenininku link. 

Prisimenant šią kuklią sukaktį, 
ar nevertėtų Žurnalistikos insti-

tas yra labai mažai. 

Lietuvių fondas turi virš 2 mi
lijonų, ir jie skirti lietuvių kalbos 
ir lietuvių kultūros rėmimui, bet 
politinių institucijų L., F. remti 
negali. Dėl to yra Tautos fon-

tiems, kaip gabiam žodžio ir plunk 
snos vyrui rašytojui ir žurnalistui | 
Vladui Būtėnui, Zuzanai Juške
vičienei, Ignui Serapinui, Edvar-

.. .. , « . , dui Kaziui Taliuneviciui ir Kt. igy tuto buvusiems studentams dar ^ _ . . . tb} 

m M .• i i i i tą patirti kuo prasmingiau panau-kartą susiburti maloniam pakai- \v* *T i -•- *V -, . j . . , ,. _.. . j ,. idoti ne neapykantai, bet grazes biui ir pasidalinti nueito kelio . . . v . .-
sėkmėmis ir nesėkmėmis. 

Gi aktyviai spaudoje bedirban 

mo sugyvenimo ir žmonių tiks
laus informavimo labui. 

J. Rimtautas 
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i GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA I 
| SOL. DANOS STANKATTYTES j 
I (įdainuota lietuviškai) | 

O P E R Ų A R I J O S 
j§ Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 
s Dirigentas Alvydas Vasaitis S 

I GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
Š CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. I 
E s 
= Kaina su persiuntimu $10.75. Uisakymua siųsti: = 
| DRAUGAS, ±5+5 W. 6Srd St., CKicogo, IU. 606*9. 1 
= Ui. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. I 
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Perskaitę Draugi, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

VELNIO GARBINTOJA _ 
ŽUDIKE 

Buvusi velnio garbintoja Yvo-
nne KLeinfelder, 45 m., gyvenan
ti 745 W. Gordon Terr., Chica-
goje, teismo nubausta 25 m. ka
lėti. Ji savo buto gyventoją 
John Comer, 47 m., buvo priri
šusi prie stalo, sumušusi ir ap
liejusi verdančiu vandeniu už 
tai, kad jis skriaudęs jos kates. 
Comer mirė nuo tų kankinimų. 
Jis dar buvo deginamas cigare
tėmis. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. sausio mėn. 6 d. 

A. į A. JUOZUI STROPUI mirus, 
jo mylimai žmonai Anicetai, dukrai Danu
tei ir sūnums su šeimomis reiškiame gilia 
užuojauta. 

ANTANAM IR LEOKADIJA BRAZDZIAI 

A. A. 

P R A N A S T A M K U S 
veab Lhicago, Illinois, Brighlon Parko apylinkėje. 

Mirė sausio 4 d., 1981 m., sulaukęs 62 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 31 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena (Agurkytė), duk-

tS Vihja, bei bro!;i ir seserys Lietuvoje ir Australijoje. 
Priklausė Vytauto D. Saulių rinktinei, Brighton Parko Namų 

Savininkų draugijai, Lietuvių Bendruomenei, Panevėžiečių klubui ir 
Lietuvių Mokyklų klubui. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio-Gaidas-Daimid koplyčioe, 4330 S. 
Califomia Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadieni, sausio 7 dieną. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. xMarijos Nekaito Prasi-

ią, kurioje įvyks gedulingos pamaidos už ve
lionio sielą. ?o pamaldų bus nuiydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

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

Nuliūdę: 2MONA ir DUKTĖ 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. LA 3-0440. 

f 
A. A. 

BRUNO ZALETSKIS 
ZALETSK1S 

II-jo Pasaulinio Karo veteranas 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 4 d., 1981 ra, sulaukęs 63 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasilik- dideliame nuliūdime 2 sūnūs Robert ir John, sesuo Irene 

Čibiras, sūr.»nas Michael Čibiras, dukterėčia Judith Del Prete su vy
ru Donato, ;r jų vaikai Tara Mane ir Anthony Edward, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Veiior.:: buvo sūnus a. a. Dora ir VVilliam Zaleskių ir švogeris 
a. Edv.ard Čibiro. 

Kūnas bos pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Eudeikis-Gaidas-
Daimid kor yčioje, 4330 So. Califomia Avenue. 

La ido t . ės įvyks trečiadienį, sausio 7 dieną. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks geduiingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus r.ulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. diluggesno 

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

Nuliūdę Sūnūs, sesuo ir kiti giminės. 
Laidot. ių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, tel. LA 3-0440. 

Dr. kpt. 
Gyveno Baltimore, Maryland. 
Mirė sa;sio 3 d , 1981 m., 6 va!, vakare, sulaukęs 32 m. a m ž 
Gimė Letuvoje, Laukuvos valsč., Padevičio vienkiemy. Ameri

koje išgyvera 31 metus. 

Pasilikę dideliame nuliūdime žmona Marija, sesuo Ona Jurskie-
nė su šeima Phi'.adelphijoj, brolių a. a. gen. Kazio Tal'.at-Kelpšos 
šeima Clevr ande, a.a. Tado Tallat-Kelpšos šeima Čikagoje ir kiti 
giminės ir d-augai. 

Priklaus- Vet. gyd. sąjungai ir Lietuvių tautinei sąjungai. 
Kūnas pašarvotas Spelling Fanerai Estate koplyčioj, 736 Ed-

monson Avc , Baltimore, Mary'.and. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 7 dieną. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gamines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šio* laidotuvėse. 

Nuliūdę Žmona, sesuo, brolių šeimos ir kiti gimines. 

A. f A. 
JUOZUI STROPUI mirus, 

jo žmon;:i ANICETAI STROPIENEI, dukrai DANUTEI, 
sūnums JUOZUI, VLADUI. ROMANUI, ANTANUI ir RI
MUI su ŠEIMOMIS ir visai giminei nuoširdžią užuojautą 
reiškiam'- ir kartu liūdime. 

MARIJA LI?KŪMENĖ 
ONUTĖ, ALBERTAS, VYTAS, 
GAILĖ IR ALGIS LIŠKŪNAI 
ELEONORA IR VYGIS MILIAUSKAI 

A. f A. ALBINUI VARNUI mirus, 
jo dukrai Jolitai ir sūnui Algiui su šeimomis 
reiškame gilią užuojauta, ir kartu liūdi
me. 

NERIS SPORTO KLUBAS 

A.f A. 
STASYS TALLAT KELPŠA 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330 -34 So. C a l i f o m i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių 

6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
TeL 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Te!. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<»th STREET Tel REpublic 7-1213 

11028 Southwest Highvvay, Patos Hills. ILL Tei. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
K 4348 SO CALIFORMA AVE. Tel. H f a y e t t e 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S O . I I T U A M C A AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
I44A So. <0th W . ( IC I R O . ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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DRAUGAS, antradienis, 1981 m. sausio mėn. 6 d. 

X Pasaulio lietuvių archyvas 
j parėmė serijinio veikalo "Lietu

vos bažnyčios" paruošimo dar
bą, paskolindamas knygų auto
riui Br. Kvikliui nemažą skai
čių bažnyčių fotografijų ir kai 
kurias literatūros, senų laikraš-

Į čių komplektų. Bažnyčių nuo-
yįgj traukų rinkimas tebevyksta. 

Jeigu kas jų turėtų ir galėtų pa
skolinti ar perleisti, prašomi ra
šyti autoriui adresu: 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago. Illinois 
60629. 

x NepBiečių dėmesiui. 
Amerikoj gyveną imigrantai, ne
turį pilietybės, sausio mėnesį 
privalo užpildyti tam tikrą an
ketą ir ją pasiųsti nurodytu ad
resu ar įteikti pašte. Registraci
jos lapeliai gaunami visose pašto 
įstaigose. Neužsiregistravę rizi
kuoja gauti pabaudą ir gali būti 
deportuoti. 

X Dr. Regina Kulienė JAV LB 
socialinių reikalų tarybos narė,! 
kalbės apie socialinę gerovę JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 

X Balfo Chicagos apskrityje j v a l dybos rušiamame apygardos 
vykdomo finansinio vajaus už- ' apylinkių valdybų narių infor-
baigimas įvyks 1981 m. vasa- į 
rio 8 d. (sekmadienį) 2 vai., i 
Šaulių namuose (2417 W. 43rd j 
St.). Bus pranešimai apie sky-i 
riuose pravestą vajų. Vajaus už-1 
baigimą, taip kaip ir atidarymą, į 

maeimame susirinkime sausio 
11 dieną. Jaunimo centre, Chica
go je. Danutė Augienė, LB Mar-
ąuette Parko valdybos narė, pa
darys pranešimą apie kultūros 
darbuotojų konferenciją, įvyku-

globoja Midland Savings and j Slji pereitų metų lapkričio 22-23 
' dienomis Clevelande. Loan prezidentas Frank Zogas. 

x Dr. Petras Kts'elius kviečia 
visus PLB banketo ruošos komi
teto narius posėdžiui. kuris 
įvyks sausio 7 d.. 7:30 vai. vak. 
Marijonų salėje prie "Draugo". 
Banketas įvyks sausio 17 d. 
Jaunimo centre. 

X Inž. Vytautas Kupcikevi-
čius, Chicago, 111., už kalėdines 
korteles atsiuntė 20 dol. ir palin
kėjo sėkmės lietuviško darbo 
baruose. Nuoširdus ačių už au
ką ir linkėjimus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

—Irena Krapauskienė su sū
numi Virgilijum iš Chicagos, žie
mos šventes — atostogas leidžia 
pas seserį Koste Garbauskienę 
Great Neck, N. Y. ir seserėną 
inž. A. Garbauską su šeima — 
Old Betpage, L. I. 

— Šilta žiema. Kai ry tus ir 
šiaurę'palietė dideli šalčiai, Ari
zonoje buvo labai šiltas oras. 

! Kalėdų švenčių metu dienos tem
peratūra buvo apie 80 F . Į Pho-

I enixą dabar plūsta žmonės. Dau-
I giausia atvyksta sesesnio am
žiaus: čia nenusivilia — saulutė 

j kiekvieną dieną šildo. Vietiniai 
į jau seniai laukia lietaus, bet 

jis vis nesirodo. Gaila, kad lie-
• tuviai nedaug tevertina Arizo-
| nos orą. 

— Mr. Mrs. Ray Boley (Bole-
į vičiai), Phoenbce turi nemažą 
į rekordavimo biznį. Jų kompani-

Philadelphiįos "Vilties" choras dainuoja Balfo skyriaus surinktam koncerte. Iš kairės: L. Tvarkūnaitė, V. Voier- j j a vad inas i Canyon Records . J ie 
'as. V. Maciūnas, D. Būrienė, A. Dragūnas, V. Volertienė. D. Dragūnienė, V. Rukšys, choro pirmininkas A. Šal-1 specializuojasi r ekorduodami in-
liūnas, dirigentė F. Stankus, J. Petronienė, P. Šidlauskas. O. Rukšytė. A. Būras, V. Bendžiūtė, V. Volertas. A. Ma- j dėnų muziką, da inas ir folklorą, 
ciūnienė, A. Feštenis, V. Salčiūnas, akorncanuotoias P. Vaškys. - Nuotr. Aušros K. Bagdonavičiūtės 

CHICAGOS IR APYLINKĖSE 

x Bronius Tiškus, Ccllinsville 
111., atsiuntė 10 dol. už kalėdines j 
korteles su prierašu: "Geriau-
šios sėkmės 1981 Metais". Nuo-

linkėjimus uz ir 

x Jurgis Savickas, Chicago, 
111.. užsuko į "Draugą" ir įtei- į 
kė 8 dcl. už kalėdines korteles 

X Neris ir dr. Aldona šimkai, 
pereitų metų rugsėjo mėnesį 
persikėlė gyventi iš Chicagos į 
Jupiter, Floridą ir siunčia iš šil- ; širdus ačiū 
tų kraštų visiems draugams ir j auką. 
pažįstamiems sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus Naujų 1981 
Metų proga. Jie tikisi, kad seni 
draugai ir pažįstami jų nepa-1 r kalendorių, širdingas ačiū. 
mirs laiškais ir asmeniškais ap- Į 
silankymais. x Bronė Balčiūnas, Bolivar. j 

_ , I Chio, buvo atvvkusi į Chicagą ir 
x Ralys Saulis. Chicago, UI., I t a p r o g a u ž s u k o į f * . ^ - u ž . ! 

atvyko [ "Draugą", pratęsė pre- j s l m 0 k ė j o už prenumeratą ir įtei-! 

numeratą ir paliko 8 dol. auką! k ė 1 0 dol. auką. Nuoširdus 
betuviskos spaudos stiprinimui. | ^iū 
Ačiū. ! 

X Dr. Ben ir Gražina Griga
liūnai, St. Charles. 111., pratęsė 
'Draugo" prenumeratą ir pridė- ! 

snmtė 10 dol. Po 8 dol. atsiun- j j o 30 d o ] a u k ą l i e t u v i š k o s s p a u . ! 

te Jonas Adomėnas. Brookiyn, į d o s D a i a i k y m u i . Už auką širdin-•• 
N. Y ir Ona Siliunienė. Chica- Į g a i dėkojame ir skelbiame gar- ' 
go, Jul. širdingas ačiū. į b ė s prenumeratoriais. 

X Atsiuntė 5 dol. už kalėdines i 

X Elera Butkus, Los Angeles, 
Cal., už kalėdines korteles at-

korteles: Elena Vasiliauskas. x Br. Aldona Baltch-Orav-
Viktot v - - . - ,„ I r o k a s ' Menands, N. Y., Antanas 
Sakys. Mykolas Kuncė ir Anna l - * — s - • ' - - . . Beach rla.. 
Glebis atsiuntė po 3 dol. už kor
teles ir po 2 dol. už kalendorių. 
Bronė Škirpa ir Karolis Titas 
— po 2 dol. už kalendorių. Vi
siems ačiū-

x Veronika Oumaskas, Wes-
tern Springs.. UI., atsiuntė 81 dėkojame, 
dol. auką, S. Paulavičius, Da- i 
venport. Iowa — 5 dol. už kor- ; 
teles ir 5 dol. auką. S. Adamo-
nis — 3 dol. už korteles ir 2 dol. 
už kalendorių, širdingas ačiū. 

X Kun. Vladas Aleksonis, 
Chicago, 11!.. atsiuntė 3 dol. už 
kalėdines korteles ir 5 dol. auką. 
Po 3 dol. už korteles — Zuzana 

! Jonas Kardokas. Baltimore, Md., į 
j Laimutė E. Graužinis, Santa Mo-
: nica. Cal.. Stasys Astras, Grand 
: Rapids. Mich., i r Teofilė Mišaus-
I kas, Union Pier, Mich. — visi 
j prie prenumeratos mokesčio pri-
' dėjo po 10 dol. aukų. širdingai 

Aldona Prapuolenytė, Cicero, Į 
111., ir Jonas Arstikaitis, Bramp-

I ton, Ost., Canada. prie prenume- Į 
Į ratos pridėjo ir po S dol. aukų.; 
i Dėkojame. 

x Po 5 dol. a ts iuntė: Bronė 
: Lankutis, Antanas Musteikis, V.; 
! Vasiukevičius, Jonas 2ilys, — i 

Brencius, Petras Didelis, A. Ka- i P° 2 do1- V Rutkauskas, M. Ja-
valiūnas. Thomas Karas. B r į n o n i s i r S t a s ė Vosylius — 1 dol. 

gj r_ į Dėkojame. Zeikus ir Zenonas Vieraitis 
dingas ačiū. 

x Dr. A. Imančius, Mt. Olive 
111.. užsisakė naujausių leidinių 
ir t a proga pridėjo 5 dol. auką. 
Širdingas ačiū. 

X K. Bagdonas ir S. Darzins-
kis, abu čikagiškiai, užsuko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

y Dėmesio! THdens išparda
vimas A\akm Galerijose nuo 
sausio 2-ns iki U-tos d. — 1 0 r -
iki SO'Y nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų. Lladro, Dresden, Hum-
mel figūrėlių, Anri medžio droži
nių ir daug kt. Taip pa t ir pa
veikslų. DH.W» ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi
naudoti papigintomis kainomis. 
Adr. 4243 Archer Ave. ( tarp 
Sacramento Ave. ir 'VVhipple 
St . ) . Chicago je. Tel. 247-6969. 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to : pirmad. ir ketvirtad. iki 8 
vai. vak.; antrad,, trečiad., 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (ek.). 

x Magdelena Kudirkienė, Wa-
terbury Ct., atsiuntė 15 dol. au
ką su linkėjimais: "Sveikinu re
dakcijos kolektyvą su Naujais 
1981 metais, linkiu ištvermės 
taip sunkiame spaudos darbe". 
Ačiū už auką ir linkėjimus. 

x Dr. Romuald Zalubas, Sil-
ver Spg., Md., Leonardas Gar-
liauskas, Chicago, 111., Jonas 
Rauba, Wood Haven, N. Y., Ka
zimieras Račkauskas, Richmond, 
Hill., N. Y.. Boleslovas Sekaš-
ka. Nek Britain, Cosn.. ir Adol
fas Lingis, Great Neck. N. Y. 
— visi atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Širdingai dėkojame. 

X Ketvirtojo Mokslo ir kury- Į 
bos simpoziumo finansinius rei-1 
kalus sutiko tvarkyti dr. Kasty-; 
t is Jučas, Pradėdamas savo 
pareigas paaukojo simpoziumo I 

I ruošos darbams 500 dolerių. 
j Prie jo prisijungė su 200 dolerių 
auka ir dr. A. Matulis. Organi
zacinis komitetas džiaugiasi d r 
Jučo įsijungimu į komiteto dar-

I bus ir dėkingas už stambią pa-
I ramą abiems daktarams, ( p r ) . 

VAKARAS SU LIETUVIŲ 
OPERA 

Gyvenant besiartinančių Kalė
dų švenčių nuotaikomis, gruo
džio 19 d., Jaunimo centro ka
vinėje. Lietuvių operos vadovy

bė sukvietė operos rėmėjus ir 
spaudos atstovus painformuoti 
apie 25-rių metų operos veiklos 
sukakties atžymėjimą ir su ja su
rištų operos pastatymu. Naujie
na — šiame kontinente pirmą 
kartą išgirsime operą „I Litua-
ni", sukurtą Amil are Ponchie-
lli. 

Ponchielli (1834-1886) muzi
kos mokslus baigęs Milano kon
servatorijoje, ' muzikos karjerą 
pradėjo vargonininku Cremono-
je. Buvo Cremonos miesto orkest
ro dirigentu, Bergamo katedros 
muzikos vadovu ir jau 1883 Mi
lano konservatorijos profesorius. 
Ponchielli sukūrė eilę operų. Svar
biausias ir populiariausias jo kū
rinys „La Gioconda" buvo pir
mą kartą castatytas Milr.no Sca-
loje 1876." 

Lietuvių opera pasiryžo pasta
tyti Ponchielli kūrinį „I Litua-
ni". Tai vienintelė svetimtaučio 
opera, kuri liečia lietuvius. Ji su
kurta pagal Adomo Mickevičiaus 
Konradą Valenrodą. ,.I Lituani" 
pirmą kartą buvo pastatyta Mi
lane 1874. Lietuvoje ši opera bu
vo rengiamasi statyti 1940. Lib
retą išvertė ir perdirbo poetas 
Stasys Santvaras. Libretą vertė
jas turėjo taisyti dėl jo kūrėjo 
nesiorentavimo Lietuvos istorijoj. 
Lietuvos okupacija darbą sukliu
dė, ir „I Lituani" Lietuvos ope
ros scenos niekada neišvydo. 

Vakarą pradėjo Vaclovas Mom-
kus ir nušvietė šio vakaro tiks
lą —supažindinti operos rėmė
jus ir sipaudos darbuotojus su Lie
tuvių operos užsimojimu, į sceną 
išvesti „I Lituani". 

Plačiau kalbėjo operos valdy
bos pirmininkas Vytautas Ra-
džius. Jis priminė, kad tik po 
107 metų ryžtamės „I Lituani" 
išvesti į sceną. Dar priminė, kad 
gaidos jau atspausdintos ir nėra 
jokios abejonės, kad opera tinka
ma 25-rių metų Lietuvių operos 
veiklos sukakčiai atžymėti. 

Operos statomi 4 spektakliai: 
kovo 14, 15, 22, ir 28 dienomis. 
Bilietai gaunami. Gifts Interna
tional (Vaznelių prekyboje 
(2501 W. 71 Str., Chicago, 111., 
60629. Tel. 471-1424). 

Scenoje dalyvaus per 200 as
menų. Dirigentas Alvydas Vasai-
tis, jo asistentas Arūnas Kamins
kas, o chormeisteriai Alfa Gečas 
ir Emilija Sakadolskienė. Reži
sierius David Hicks, .pastatymo 
produkcija Kazio Oželio, choreo
grafija Violetos Karosaitės, solo 
šokėjai Viktoras Barauskas ir 
Greg Begley, orkestro vadovė Ma-
rilyn Lauriente ir scenos reikalų 
vedėjas Jonas Paronis. Kostiumai 
bus gauti iš New Yorko Stivane-
lo Co., o dekoracijos iš Milano. 

Solistai: Dana Stankaitytė, Ne
rija Linkevičiūtė, Margarita Mom 
kienė, Paul Gudas, Rima' Stri

maitis, Algirdas Brazis, Algis Gri-
1 gas, Jonas Vaznelis ir Bernardas 
I Prapuolenis., 

Praėjusių metų lapkrityje su'.i-
| komo Dainavos meno ansamb

lio ..Čičinską". Džiaugėmės pa
statymu, juo džiaugėsi Clevelan-
do ir Toronto lietuviai. Lietuvių 
operai judėti sunkiau — pasisten
kime sutikti „I Lituani". 

Operos pastatymo naštą neša 
; Lietuvių operos valdyba. Štai jie: 
Vytautas Radžius (pirm.), Va 

Boley šeima priklauso išskirti-
j niam Arizonos klubui. Ray bro-

j Jie vis dar pasilieka jaunatviški. į lis. aktorius Juozas Bolevičius 
I Jų užmojai pasiekia lietuvį, kur j gyvena New Yorke. Į Phoenixą 
į tik jis bebūtų. Irena net jau nu-! buvo atvykęs Kalėdų atosto-
konkuravo jėzuitus, perėmusi va į goms. Juozas visiems lietuviams 
dovybę Jaunimo centro. Ragino į yra gerai pažystamas iš savo 
jaunimą ir senimą prisižiūrėti ir Į lietuviškos veiklos ir kaip akto-
sekti jų pavyzdžiu. Linkėjo ilgiau | rius. Dar šią vasarą jis su vai
sių ir kūrybingiausių metų. Vi- Į dintojų grupe iš New Yorko 
sa salė sugiedojo ilgiausių, svei- lankėsi V. Vokietijoje ir ten 
kiaušių, laimingiausių metų. j Stut tgarte vaidino Šekspyro vei-

Dr. L. Kriaučeliūnas pakvietė į kalelį vokiečių publikai. 
kun. J. Prunskį sukalbėti maldą, j 
kurioje jis dėkojo dangui, kad į 
mums davė šeimą, išgyvenusią 
tris dešimtmečius didžiame suta-į 

, . " m e ir tarnyboje visuomenei. į enciklopedijos" VI tomas išleis-
| lovas Momkus,_Irena \ a v , c k a i - , p r a ^ l e i s t i f i e m s d a r suš^tėt i | t a s p e r e i t . , ; m e t ų o a b a i g o j e V i l -
te, Jurgb Vidžiūnas, Valerija za-1 a u k s i n ; u i r deimantiniu jubilie- n : u i p Karlanm ?š viso mimatn. 

; deikienė. Algirdas Putrius ir Eve- •• « • * - • - ^ e - Kadangi .s \ i so numato-

0KUP. LIETUVOJE 
— "Lietuviškosios tarybinės 

lvna Oželienė. lonas Jasaitis 
jumi, maldavo, kad laimintų _ne į mBt i š i e i s t i 1 2 t o m ų M t o s en_ 
vien vaišių valgius, bot ir mūsų į cįkl0pedijos leidimo' darbas lai 
širdis, kad sotmdamiesi mes nebū 

j tume sudžiūvę dėl dvasios alkio 
KRIAL'CELItrNŲ JUBILIEJUS j i r mokėtume vieningai paduoti 

Uolių visuomenininkų, pla- Į rankas brendram darbui dėl Lie-
čiai lietuviškame veikime besi-! tuv<>s-
reiškiančių Irenos ir dr. Leono! P o s k a n i a i paruoštos vakarie-
Kriaučeliūnų šeima sekmadienį, "ės. dr. L. Kriaučeliūnas oasi-

komas įpusėtu. Dvyliktasis to
mas būsiąs išleistas 1984 me
tais. Lituanistinė šio serijinio 
leidinio vertė labai maža. Bai
giasi žodžiu "Lietuvos". 

— Kompozitorių sąjungos par-
džiaugė, kad dalyvauja L. Daikt inės organizacijos ataskaitinį pra-
nauskienė. kuri juodu supiršo.! nešimą padarė tos organizacijos 
Prof. B. Vitkus džiugino svečius; sekretorius T. Antanavičius. Ir jis 
taikliais humoristiniais kupletais, I džiaugėsi, kad per pastarąjį de-
įtraukdamas ir publiką palydėti i šimtmetį sukurta daug visuome-
įuos "drulia" melodijos posmais.' niškai reikšmingų kūrinių."Tikro-

Publika buvo geroj nuotaikoj, vės dramatinių kolizijų aidas, fi-
Smagiai šoko, grojant Neolitua i iosofiŠkas globalinių problemų ap-

; , r rr: į/javo arti 250 sve-1 n 4 orkestrui, ir skanėjosi dauge-1 mąstymas, disonansiškai aštri mu-
čių. Kai kurie atvyko net iš Ka- Į l i u t o r t l ?- /• pr-' z i^os kalba, laisvas disponavimas 
nados ar atskubėjo iš Floridos. 
Kuklumo vedami Kriauceliūnai 
ryžosi nevarginti svečių nei kal
bomis, nei sveikinimo raštų sikai 
tymais, o sudaryti malonią drau 
gišką vaišių nuotaiką. 

sausio 4 d., atšventė 30 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį. Kriau
celiūnai, būdami šokėju gru
pių, Dainavos, Jaunimo centro ir 
kitų institucijų bei sambūrių 
globėjai ir rėmėjai, turi daug 
draugų ir gerbėjų. I ju jubilieji
nes vaišes Nico's restorane, Chi 

moderniais išraiškos būdais — tai 
būdinga daugelio kompozitorių 
kūrybai".... „Partinė organizacija 
dėjo daug pastangų, ikad kompozi
torių ir muzikologų kūryba taptų 
socialiai efektyvesnė". Pranešimo 
pabaigoje kompozitoriai ir muzi
kologai įpareigojami „sėkmingai 
spręsti sudėtingus liaudies esteti
nio ir ideologinio auklėjimo užda--
vinius". Į partinės organizacijos 
biurą išrinkti J. Antanavičius, J. 
Gaižauskas ir A. Raudonikic. •-

— Apie palaidu šunų proble
mas "Valstiečių laikraščio" 1980 
m. lapkr. 4 d. laidoje prašneko 
Utenos rajono Vyžuonų apylin-_-
kės vykdomojo ikomiteto pirm. V. 
Dulkė. Už penkių palaidų šunų 
laikymą jau antro protokolo su-\ 
silaukė kolchozo "Už taiką" na
rė A. Kvedarienė Pabuožės kai-", 
me. Ji teisinosi, kad tie šunys yra 
jos tėvo palikimas. Palaidų šunų 
gauja jai buvo sumažinta iki dvie 
jų. Piniginių baudų už palaidus 
šunis neišvengė to paties kolcho 
o narės B. Juodgalvytė, L. Šovinie-
nė, L. Puškinienė. Nuo palaidų 
šunų daugiausia nukenčia jų iš
gąsdinti vaikai, kartai net ir su
augusieji. Už palaidą šunį jų sa
vininkai baudžiami 10 rublių, 
kai šuo išgąsdina ar įkanda vai
kus, suaugusius, gyvulius, sudras
ko girios žvėrelius ir paukščius. 
Tokiu atveju atimamas ir pats 
šuo. V. Dulkė taip pat nusiskun
džia, kad kaikurie gyventojai tu
ri ir kačių "ūkius". Jų kačiukai 
dažnai išvežiojami po miškus, 
gyvenvietes, kai jaunikliams jau 
neužtenka vietos namuose. Taip 
tie gyvulėliais nugaišta badu ar
ba papildo valkataujančių plėšrū
nu gretas. 

— Nauja ligoninė. — Pirmo
ji respublikinės Vilniaus ligo
ninės dalis jau pastatyta San-
tariškėse, miesto pakraštyje. Ke
turių aukštų pastatas yra skirtas 
diagnostinėms tarnyboms. Moder
nia aparatūra aprūpintuose kabi
netuose bus atliekami širdies gal 
vos smegenų veiklos, kraujo apy
takos bei kiti tyrimai. Devynių 
aukštų gydomajame pastate įsi
kuria specializuoti skyriai. Čia V-
pač daug vietos skirta fizioterapi
jai ir hidroterapinėms tarnyboms 
su gydomaisiais dušais, vonio
mis, baseinais. Įrengtos ir gydo
mosios fizinės kultūros salės, re
fleksoterapijos kabinetai. Ateity
je ligoninę papildys konsultacinė 
poliklinika, chirurginiai pastatai. 

CHICAGOS ŽINIOS 
NARAI E Ž E R E 

Grupė Chicagos narų kasmet 

dar veikiąs. Mergina buvo su
smukusi ant automobilio sėdy-

Pradžioje dr. L. Kriaučeliūnas I per Naujus metus eina — • — Į ? * 9 Z ™ * ! . * ™ ? * J " * * 
pasidžiaugė sukaktimi, pažymėda I ky t Michigane. J ie ir šiemet su 

specialiais kostiumais plaukė 
ežere, nors vandens temperatū
r a buvo 32 laipsniai. Jų gru
pėje dabar y ra septyni. 

UŽTROŠKO 

mas, kad ant dviejų pečių užde 
ti bet kokie sunkumai būna leng 
viau tpanešami. Pareiškė, kad 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo šei
ma, savo dukromis, savo žentu. 
Pakartojo kvietimuose pažymėtą 
mintį, kad nelaukia jokių dova-j Jauna pora: Antonia Mačias, 
nų. "Jūsų atsilankymas mums! 24 m., ir Hector Peralta, 23 m., 
didžiausia dovana". Vis dėlto sve; rast i negyvi automobily, p'asta-
čių vardu buvo atgabentas do- į ty tame garaže, 1708 W. Huron 

j vanų paketas ir ta proga prof. M.; St., Chicagoje. J ie pabuvo il-
Mackevičius pasidžiaugė jubiliatų giau uždarytame garaže, einant 
"kupetoj" išgyventais 30 metų. motorui. Rytą ras tas motoras 

New Yorko lietuvių 
Zenonas Jurys 
NakutavičitM. 

damas išeiti. Nelaimingieji bu
vo grįžę iš Naujų Metų sutiktu
vių ir pasiliko ilgėliau garaže. 

PIRKO LIGONINĘ 
Evanston ligoninė už 2 mil. 

dol. nupirko uždarytąją Commu-
nity ligoninę tame šiauriniame 
priemiesty. 

DARBAI CHICAGOJE 
Palyginus su priemiesčiais. 

Chicaga 1972 m. turėjo 5 5 ^ 
privačių tarnybų, bet jų skai
čius nuolat mažėja, ir dabar 
Chicagos mieste tėra 48 •> dar
bų, o priemiesčiuose jau 52%. 

BYLA DftL VAŽMOS 
Du Regionalinio susisiekimo 

priemonių vartotojai Apylinkės 
teisme. Cbicagoje, iškėlė bylą, 
kad būtų panaikintas naujasis 
važmos pakėlimas. 

KALĖDŲ PAŠTAS 
Chicagos pašto įstaigos nuo 

gruodžio 1 d- iki 25 d. persiun
tė 112,864.616 pirmos klasės 
laiškų, 4.4% daugiau negu anks
tesnių metų tuo pačiu laiku. 

4 MIL DOI>. UNIVERSITETUI 
Chicagos moteris Dagmar Con-

cannon mirdama paliko Notre 
Dame universitetui 4 mil. dol. 

j Pinigai bus skirti tarptautinės 
į teisės studijų paramai Anglijoj 
j ir Japonijoj ir tyrimams pačia-
: me Notre Dame universitete. 

estradMM vokalinis kvartetas Jinai ir trys Gintarai": ; V e , i o r | ė buvo našlė advoka to , 
banutė Striukaitė, Vytautas Daugirdas (Vadovas) ir Juozas ! Steigėjo Concannon Dillon Snook 

Nuotr. L. Tamoiaif'o and Morton firm.OS-

ITALIJOJ 
— Bendroje popiežiaus au

diencijoje vieną gruodžio tre-
; čiadienį dalyvavo ir keletas lie-
' tuvių. Jų tarpe iš Chicagos, 
Smegenų chirurgas dr. Jonas 
Gediminas Byla-Bylaitis su savo 
seseria Danute Šalčiene-Bylai-
tyte iš Kauno. 

Puiki dovana šv. Kalėdų 
ir Naujyjy Mėty proga! 

Poptilar Lithuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozapina Daniv&rdien* 

šiom dienom Draugo spaustuvo 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šia 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose. 

Knyga yra labai grasiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, KnygŲ Skyrta* 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

http://Milr.no



