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LKB KRONIKA NR. 48 

ŽINIOS IS VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

1980. XII. 1. Tamutytė įsi
darbino į Šiaulių Butų ūkio valdy
bą sekretore-mašininke, o 1981. 
I. 13. į naują darbovietę atėjo jos 
nuolatinis šefas — čekistas Slan-
kauskas. Pirmiausiai jis parodė 
perfotografuotą "LKB Kronikos" 
Nr. 45 tekstą, kur buvo parašy
ta apie Tamutytę ir jos tėvelį Jo
ną Tamutį. Čekistas reikalavo pa
sakyti, kaip pateko šios žinios į 
pogrindžio leidinį, grasino ir 
"auklėjo" sakydamas: "Nedrįski
te dalyvauti religinėse eisenose, 
nei į Šiluvą, nei kitur, nes mes 
greitai susidorosime su visom at
plaišom, kaip jau susidorojome 
su G. Stanelyte, o dabar ir Jure
vičiaus eilė ateina!" Paklaustas: 
"O kas gi sekantis?" — čekistas 
nutilo. Taip nieko nepešęs čekis
tas išėjo. 

1981 kovo 27 Butu ūkio valdy
bos viršininkas Černiauskas pasi
kvietė Dalią ir liepė tuoj pat nu
eiti į saugumą, nes skambino ir 
jai liepė ateiti apklausimui, kaip 
liudininkei M. Jurevičiaus byloje. 
Saugume Tamutytė buvo verčia
ma rašyti pasiaiškinimą, kam 
perdavusi žinias apie pokalbius 
su KGB — Jurevičiui ar Petkevi
čienei? Tamutytę tardė čekistas 
Slankauskas ir saugumo viršinin
ko pavaduotojas A. Ališauskas. 
Neišsigandusi Ališausko šauks
mo ir grasinimų Dalia kategoriš
kai atsisakė rašyti pasiaiškinimą. 
Tuomet saugumiečiai norėjo ją 
papirkti — reikalavo atnešti po
grindžio leidinių, už kurių kiek-

„vieną gausianti po 50 rublių. O 
atsisakius tai daryti, grasino pa
sodinsią į elektros kėdę... 

Grįžus po tardymo Tamuly
tei į darbą, viršininkas E. Čer
niauskas maldavo jos išeiti savo 
noru iš darbo, nes saugumas ne-
paliksiąs nei jo, nei Dalios ramy
bėje. Ir taip 1981. IV. 1. Ta
mutytė "savo noru" atleidžia
ma iš darbo, pagal jos pareiški
mą: "Kadangi Valstyb. Saugumo 
komiteto Šiaulių skyriai įsakė ma

ne atleisti iš darbo, tai ir rašau 
šį pareiškimą". 

Čekistai Tamutytei grasino: 
"Jei nesiliausi, vėl susitiksim, jei 
neateisi — jėga atsivešim, o jei
gu apie pokalbius su mumis tylė 
si — paliksime ramybėje- O dirb
ti niekur neleisim, kol neprisipa 
žinsi, kaip žinios pateko į pogrin 
džio leidinį ir Vatikaną". 

Šiuo metu Dalia Tamutytė yra 
bedarbė. 

Šiauliai. 1981 kovo 25 d. Šiau
liuose, vadovaujant teisininkei Z. 
Siudikaitei, buvo padaryta krata 
mokytojos — pensininkės Elzbie 
tos Klimavičienės bute, sandė
liuke, garaže. Paimta: 3 užrašų 
knygutės, vokai su adresais, 8 ka
setės, N. Sadūnaitės laiškas — 
rašytas jai Eucharistijos bičiulių 
12 fotografijų, knygos ("Dievo 
buvimas", "Kryžiaus keliai" 
"Sąžinės sąskaita", "Dievo aki 
vaizdą", "Pranašas Danielius" ir] 
kitos). 

Kviestiniais dalyvavo Janušaus
kienė ir Anicetas Zaucius. 

Dar prieš kratą E. Klimavičie
nė tris kartus buvo tardoma Šiau
lių miesto saugumo skyriuje ir 
kaltinama religinio turinio kny
gų spausdinimu bei jaunimo mo
kymu religinių tiesų. 

Vilnius. 1981 m- balandžio 
mėn. Vilniuje, Saugumo komite
te per pasimatymą su Julium 
Sasnausku čekistas Česnavičius 
gąsdino Sasnausko 75 metų mo
čiutę Sofiją Nikšienę vien už tai, 
kad ji pasirašė po pareiškimais 
dėl Klaipėdos bažnyčios grąžini
mo tikintiesiems ir po protestu 
dėl Petro Cidziko uždarymo į psi 
choligoninę, grūmodamas: 

— Nekišk prištų tarp durų — 
priversime. Paskambinsiu į soc. 
aprūpinimo skyrių ir sumažins 
pensiją, — šaukė Česnavičius. 

Senutė neišsigando ir tepasakė 
čekistui: 

— Galite sau pasiimti tą pen
siją... 

Vilnius. 

IŠDAVIKAS TARP 
LENKŲ UNIJOS VADŲ 

Valdžia turi slapto posėdžio kalbų juostelę 
Varšuva. — Varšuvos spauda i sybę jis siūlė pavadinti socialine 

ir radijas paskelbė įrekorduotas ekonomine taryba. 

Briuselyje pirmą kartą susitiko JAV gynybos sekreto-v.is Caspar Weinberger ir naujasis Graikijos premjeras An-
dreas Papandreau. Ketvirtadienį prasideda Nato valstybių ministerių konferencija, kurioje laukiama svarbaus Grai
kijos pareiškimo apie jos ateities planus. 

AIRIJOS KATALIKŲ 
MALDOS UŽ LIETUVA 

TRUMPAI 
1$ VISU! 

"Solidarumo" vadų suvažiavimo 
kalbas Radomo mieste, praėjusį 
ketvirtadienį. Marek Brunne, 
"Solidarumo" vadovybės spau
dos ryšininkas, pripažino, kad to
kios kalbos buvo pasakytos už
darame, slaptame 38 darbininkų 
unijų vadų pasitarime. Jis pripa
žino, kad kalbos buvo įrekorduo-
tos slaptai ir toks išdavimas nie
ko gero nesako apie tuos, kurie 
dalyvavo suvažiavime. Spėjama, 
kad juostelė galėjo būti valdžiai 
parduota už didesnę sumą. 

Lech Walesa pasakė tame Ra
domo pasitarime, kad susikirti
mas su vyriausybe yra neišven 

"Solidarymo" vadas Štetine 
Marian Jurczyk patrauktas į teis
mo atsakomybę už tai, kad jis vie
noje kalboje pavadino Seimo na
rius išdavikais, kuriems reikia 
kartuvių. 

Slapto unijos vadų posėdžio 
kalbų atidengimas sukėlė komen
tarus ne tik lenkų oficialioje 
spaudoje, bet ir Maskvos laik
raščiai įrodinėja, kad magneto
foninė juostelė įrodo, ko siekia 
"Solidarumas". Jis nesiekia Len
kijos ekonominės padėties page
rinimo, atsisako bendradarbiauti 
su vyriausybe, nori perimti val
džią. "Izvestija" rašo, kad ekstre-

giamas ir jis įvyks. Mums reikia Į mistai įsigalėjo "Solidarumo" va-

(Bus daugiau) 

Uždare Kambodijos 
komunistų partiją 

Bangkokas. — Kambodijos bu
vęs Raudonųjų Kmerų režimas 
paskelbė Kinijoje, kad jis užbaigia 
savo ryšius su komunistų partija, 
kuri uždaroma. Žinią apie parti
jos užsidarymą paskelbė Kinijos 
žinių agentūra, nurodžiusi, kad 
gautas komunikatas iš Kambo
dijos komunistu centro komiteto. 
Žinią paskelbė ir buvusio Pol Po-
to režimo slaptas radijo siųstuvas 
Kambodijoje ar pietinėje Kinijo
je. 

Diplomatiniai stebėtojai spėlio
ja, kad Pol Poto jėgos, kurios Kam
bodijoje dar turi apie 40,000 ko
votojų prieš Vietnamo pastatytą 
režimą, ieško tarptautinės para
mos, siekia susijungti su kitomis 
Kambodijos išeivių grupėmis. To
dėl atsisakoma "Raudonųjų Kme
rų" etiketės, kuri pasaulyje turi 
blogą vardą dėl genocidinių 
veiksmų prieš Kambodijos žmo
nes po valdžios paėmimo 1975 
metais. 

Šią savaitę penkios Pietryčių 
Azijos valstybės vėl susirenka 
posėdžių Tailandijoje. Konferen
cijoje bus svarstomas Kambodijos 
klausimas. Spėjama, kad komu
nistų partijos uždarymas paskelb-

Sihanouko atstovais. Norima su
organizuoti bendrą laisvųjų kam-
bodiečių frontą prieš marioneti
nį Phon Penho režimą, kurį tvar
ko Vietnamas. Neseniai Son 
Sann lankėsi VVashingtone ir pra
šė JAV paramos. Valstybės de
partamentas pareiškė, kad jokios 
karinės ar finansinės paramos 
šiuo metu nenumatoma. 

Graiku premjeras 
atvyko Belgijon 

Briuselis. — Gynybos sekreto
rius Weinbergeris tarėsi Briusely
je su Graikijos premjeru Papan
dreau. Korespondentams pasaky
ta, kad pasitarimai buvo labai 
naudingi ir padrąsiną. Papand
reau yra ir Graikijos gynybos mi-
nisteris, prieš rinkimus žadėjęs 
uždaryti Graikijoje Amerikos ka
rines bazes ir grasinęs pasitrauk
ti iŠ Nato karinės organizacijos. 

Graikų spauda rašo, kad Grai
kija nusivylusi Nato paktu, nes 
jis nenumato garantijų Graikijos 
saugumui, jei ją pultų Turkija. 
Graikijai turkai esą didesni prie
šai, negu — Sovietu Sąjunga. 

Nato konferencija ketvirtadie
nį greičiausia svarstys ir Ispani
jos priėmimą į Nato sąjungą. 
Graikija nepritarianti ispanų įsto-

Išreikšdami krikščioniškąjį so
lidarumą Lietuvai ir Lenkijai, Ai
rijos katalikai lapkričio 29 d. da
lyvavo specialiose pamaldose, ku
rias surengė airių krikščioniškos 
bendrijos sąjūdis. Maldos savait
galio tema: dvasinių tiltų staty
mas ir kultūrinis solidarumas 
tarp Rytų ir Vakarų. Maldos 
programa pravesta šeštadienį ir 
sekmadienį, lapkričio 28 —29 
dienomis, maldoje ir konkrečiuo
se veiksmuose, prisimenant ti
kinčiųjų persekiojimus Lietuvoje, 
ūkinius sunkumus Lenkijoje ir 
neramumus Airijoje. Šeštadienio 
vakare Dublino katedroje buvo 
aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą. 
Šiomis pamaldomis, dalyvaujant 
gausiai tikinčiųjų miniai, yra mi
nimas Airijos katalikų dovanos 
Lietuvai penktosios metinės. Kaip 
žinoma, prieš penkerius metus 
Airijos katalikai Lietuvai nupirko 
dovaną — Gailestingosios Dievo 
Motinos statulą, — kurią, kaip 
dvasinės vienybės ir solidarumo 
simbolį, norėjo pasiųsti į Vilnių. 
Statula, deja, negalėjo pasiekti 
Lietuvos, nes sovietai nedavė tam 
reikalingo leidimo. Dėl to Airijos 
katalikų rūpesčiu ji buvo nuga
benta į Londoną ir pastatyta 
Londono lietuvių parapijos baž
nyčioje. Minint penktąsias statu
los padovanojime metines, Airi
jos katalikam žodžiu ir rastu yra 
primenama dabartinė Lietuvos 
katalikų padėtis, kviečiant palai
kyti nuolat gyvą solidarumo ry
šį su Lietuvos tikinčiaisiais. Po 

fesinių sąjungų delegacijom įvy
ko pamaldos už Lenkiją. Šia pro
ga pranešama, kad Airijos kata
likai yra parenzę didelius maisto 
kiekius, kurie iki Kalėdų turėtų 
pasiekti Lenkijos gyventojus. Ši
tas maldos sa/f.itgalis Airijos sos-
unėje yra įvadas į Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos šen-
tės Noveną, kuri pradėta lapkri
čio 30 dieną. Novenos metu Ai
rijos katalikai melsis ne tik už tai 
ką Airijoje, bet ir už religinės lais
vės atstatymą Lietuvoje. 

Lėktuvu grobimai 
Bogota- — Ginkluoti teroris

tai pagrobė ore tris Venecuelos 
keleivinius lėktuvus ir privertė 
skristi į Kolumbiją. Iš ten du lėk-
tovai nusileido Hondūre, o vie
nas Gvatemaloje. Dar nebuvo 
visiškai aišku, kuriai teroristinei 
organizacijai piratai priklauso. 
Buvo manoma, kad jie Puerto Ri-
cos revoliucijonieriai ar kolumbie-
čiai. Kolumbijos žiniomis, jie Ni
karagvos piliečiai. 

Tuo pačiu metu kitoje pasau
lio pusėje, trys libaniečiai pagro
bė Libijos lėktuvą ir įsakė skristi 

— Popiežius Jonas Paulius II-sis 
griežtai pasisakė prieš negimusių 
žmonių žudymą — abortus. "Jo
kia žmogiška valdžia negali le
galizuoti to, kas pasmerkta die
viškųjų įstatymų", pasakė popie
žius. 

— Nigerijos 400 kareivių at
vyko į Čado respubliką, įsijung
ti į taikos priežiūros kariuomenę. 
Nigerija pažadėjo iš viso 2,000 
kareivių. 

— Prezidento ekonomistų tary
ba skelbia, kad federalinis defi
citas bus didesnis, negu planuo
ta ir ateinančiais metais sieks 
109 bil. dol. Gali tekti padidinti 
pelno mokesčius. 

— Arabų neramumuose Izra
elio okupuotame Gazos pakraš
tyje kareiviai nušovė arabą jau
nuolį ir tris sužeidė, besigindami 
nuo jaunimo užpuolimo. 

— Seychelų salose pagauti 
penki baltieji kariai, atvykę iš 
Pietų Afrikos nuversti prokomu
nistinės vyriausybės. Grupės va
das yra buvęs P. Afrikos žvalgy
bos karininkas. Dar 44 samdytos 
grupės kariai pabėgo į P- Afriką. 

— Beirute nušautas žymus Pa
lestinos laisvinimo grupės veikė
jas, gyvenęs Londone, tačiau tu
rįs knygų spaustuvę Libane. Jis 
anksčiau buvo palestiniečių švie-

paruošti žmones, kad susikirtimo 
neįmanoma išvengti ir mes lai-

» mesime. Mes nenorime sumokėti 
aukščiausios kainos, reikia tik 
veikti, kad aukų būtų kuo ma
žiausia. Todėl mums tenka pasi
rinkti susikirtimo vietą ir laiką, 
kalbėjo Walesa. 

"Solidarumo" vadų diskusijose 

dovybėje, jie teroru bando pa
kirsti komunistų partijos įtaką ir 
autoritetą. 

Unijos vadas Walesa savo kal
boje pasakė: "Mes negalime vie
šai sakyti, kad susikirtimas ne
išvengiamas, mes turime kalbėti: 
"Mes jus mylime, mes mylime so
cializmą, partiją ir, žinoma, my
lime Sovietų Sąjungą, tačiau mes Varšuvos skyriaus vadas Bujak 

pasakė: "Vyriausybę reikia nu- J turime tęsti savo darbą ir laukti 
versti, nuplėšti jos kaukę, visiš- Į 
kai atimti žmonių pasitikėjimą'. 
Kitas unijų "vanagas", Varšuvos 
skyriaus vicepirmininkas Sewe-
ryn Jaworski pagrasino Walesai 
neiti į jokius kompromisus su 
komunistų valdžia. "Jeigu tu 
žengsi nors vieną žingsnį atgal, 

į Beirutą. Jie reikalavo, kad Libi 
ja paleistų šijitų musulmonu va- t,-mo j r kultūros reikalų vadovas. 
dą Imamą Moussa Sadrą, kuris 
Libijoje dingo 1978 rugpiūčio 

—Belgijos karalius pavedė jau 
trečiam politikui sudaryti vyriau-

mėn. Libija tvirtina, kad ji nieko ^ ^ — buvusiam premjerui 

tas, norint paveikti šį suvažiavi-< jimui, nes bijo, kad tuo atveju 
mą. j padidėtų sovietų spaudimas Jur 

Toliau vyksta Pol Poto atsto- j goslavijai įstoti į Varšuvos pak-
vų derybos su nacionalistinių jė-J tą. Tas padidintų komunizmo 
gų vadu Son Sannu IT princo į pavojų Graikijai. 

apie si imamą nezmo. 
Žygis į Angolę 

Johannesburgas. — Pietų Af-
oama-.du katedroje šeštadienio | rika v ė l o l < a i a t i d e ? f ė> kad

A
 j o s ,ka-

rmes jėgos sunaikino Angoloje 
dar vieną karinį štabą ir sandė
lius. Puolimas prasidėjęs lapkri
čio 1 ir tęsėsi iki lapkričio 18 d. P. 
Afrikos jėgos buvo įžengusios 
daug giliau į Angolos teritoriją, 
negu ankstyvesniuose puolimuo
se, sakoma P- Afrikos pareiškime. 
Apie šį puolimą buvo skelbusi 
Angola, tačiau P. Afrika tuo me
tu kaltinimus paneigė. 

vakare pagrindinėje Dublino gat
vėje įvyko maldos ir solidarumo 
susirinkimas, kuriuo plačiajai ai
rių visuomenei buvo primenamos 
dabartinės Lietuvos problemos ir 
lietuvių tautos viltys bei siekimai. 
Sekmadienį toje pačioje Dublino 
katedroje dalyvaujant Airijos pro-

Nikaragva neigia 
kaltinimus 

Managva. — Nikaragvos val
džios pareigūnai paneigė JAV vy
riausybės kaltinimus, kad Nika
ragva turi Kubos kareivių, turi 
daug karo lėktuvų ir tankų, 
Amerika bando sukurstyti kitas 
valstybes pulti Nikaragvą, pasa
kė chuntos narys Saavedra. Mes 
nesiųsime nė vieno savo kareivio 
į užsienį, tačiau ginsimės, jei mus 
kas bandytų pulti, pasakė jis, pri-

Martens. Dviem kandidatam ne 
pavyko suvesti penkių svarbiųjų 
partijų į vieną koaliciją. 

— Ispanijoje septyni jaunuo
liai protestavo prie JAV konsu
lato Bilbao mieste prieš Ispani
jos įjungimą į Nato planus. 

— Amerikos karinėje bazėie 
netoli Kasselio sprogimas sužeidė 
du JAV karius. 

— Iš Turkijos į Graikiją pa
bėgti bandęs turkų valdžios prie
šas plaukdamas laimingai pasie
kė Graikijos krantus, tačiau ne
trukus mirė nuo nuovargio ir šal
čio. 

— Britanijoje išbandytas grei
tasis Londono — Glasgovo trauki-

Kinijos pakrantėse. Jau 46 bendro-Į "VS, 160 mylių per valandą grei-
vės, iš ių 26 amerikiečių, laukia I a o 

varžytinių. Bijoma, kad bizniui 

Svarstomos sankcijos 
Libijos valdžiai 

Washingtonas. — Vyriausybė 
svarsto, kokių priemonių imtis 
prieš Libiją, kurios diktatorius 

tai aš pats nupiausiu "tau galvą. I Khadafi sekmadienį paneigė kal-
Jeigu ne aš, tai kas nors kitas tai i tinimus, jog jis įsakęs nužudyti 
padarys". VValesa gynėsi: "Aš jau prezidentą Reaganą ir kitus aukš-
nuo 1970 metų netikėjau nė vie-! tus JAV pareigūnus- Prezidentas 
nu, kuris yra valdžioje šitoje sis- ! pirmadienį pareiškė korespon-
temoje. Tik aš viešai nesakau, dentams, "mes turime įrodymų 
taip kalbėti galiu tik šioje grupė- ; ir jis tai žino", 
je, nes mes visi nepasitikime vai- i Slaptoji tarnyba sustiprino pre-
džia. Jie nori mus apstatyti, ta- I zidento ir kitų administracijos pa-
čiau mes suprantame, kad mes Į reigūnų apsaugą. Vyriausybė ne-
šią sistemą pamažu griauname", j atidengia įrodymų apie Libijos 

Darbininkų vadų posėdyje Byd- ' planus. Senatorius Henry Jack-
goščio skyriaus vadas Jan Ru-1 son, senato žvalgybos komiteto 
levvski siūlė įsteigti pereinamąją! narys, pasakė, kad padėtis yra 
vyriausybę iki bus galima ruošti < rimta, vyriausybės pareiškimai 
rinkimus. Šitokią laikiną vyriau- j — teisingi. 

Sacharovas žada 
Planuoja, kaip 

skiepyti ateizme 

— Ateinančiais metais Kinija 
suruoš už^enio bendrovių var
žytines dėl teisių ieškoti naftos 

tęsti streike 
Maskva. — Sovietų akademiko 

Sovietų Sąjungos komunistų Sacharovo ranka rašytas laiškas 
partijos dienraštis "Pravda" vėl • pasiekė Maskvą. Laiškas rašytas 
grįžta prie nenuslopinamų reli- gruodžio 2 d. Jame Sacharovas 
ginio gyvastingumo apraiškų rašo streikuosiąs už žmonių tei-
Sovietų Sąjungoje, atkreipda-' ses išvažiuoti, jei kas to nori. Jei 
mas visuomenės dėmesį į nepa- į bado streikas baigsis tragiškai, 
tenkinamus ateistinės veiklos j kaltos bus slaptoji policija KGB 
rezultatus kai kuriose krašto j ir sovietų Mokslų Akademija, ra-
srityse. Vedamajame straips-: šo Sadharovas. Laiške sakoma, 
nyje "Auklėti įsitikinusius ate- kad streiko metu jis praradęs 17 
istus" komunistų partijos dien- svarų, 0 jo žmona Jelena — 15. 
rastis rašo, jog yra klaidinga; Badavimą jiedu pradėjo lapkri-
manyti, kad religiniai įsitikini- i č'° l 

mai savaime išnyksta socialisti- Iš viso pasaulio į Maskvą pra-

pakenks JAV parama Taivanui. 
— Sinajuje įvyko vietinių izrae. 

— Tunikoje} suimti dar 48 komu 
nistinės grupės nariai. 

—Iš Kinijos į Taivaną bandė 
litų demonstracijos. Vietiniai pro- pabėgti 9 kinai, tačiau audroje 
testuoja prieš Sinajaus atidavi- juos turėjo išgelbėti Amerikos 
mą Egiptui ir reikalauja kom- prekinis laivas. Niekas nenorėjo 
oensacijų iŠ Izraelio vyriausybės.; ju priimti, tačiau jie gavo politi-
Naujakuriai daugiausia gyvena ' nė egzilės teises Los Angeles mies 

dėjęs, kad jo šalis nori gerų san- naujame Yamit mieste, kurį tu-1 te. Vienas nutarė išvykti į Kana-
tykių su JAV. rės iki balandžio mėn. apleisti. I dą, kur yra jo giminių. 

nes santvarkos aplinkoje ir mok. dėjo plaukti protestai. Griežtą 
4o bei technines pažangos įtako- pareiškimą pnes žmogaus teisių 

laužymą paskelbė Belgijos vyriau
sybė ir belgų komunistų partija. 
Norvegijos Nobelio premijos ko
mitetas kaltina Kremlių žmogaus 
teisių laužymu. Savo susirūpini
mą Sacharovo streiku paskelbė 

je. be sistemingo ateistinio auk
lėjimo. Ateizmo skiepijimas, 
rašo maskviškė "Pravda". turi 
būti vykdomas įjungiant tikin
čiuosius į visuomenės sociali
niai - politinę veiklą, ir į socia
listinės sistemos organizacines 
struktūras. Sovietų dianraštis, 
matomai, susirūpinės augančia 
religijos įtaka jaunimo tarpe, 
straipsnyje plačiau dėsto, ko
kiomis priemonėmis ateizmas tu
ri būti skiepijamas jaunimui. 

popiežius Jonas Paulius II-sis. 

— Jugoslavijoje 2 metais kalė
jimo nuteistas poetas Gojko Djo-
go, kurio knyga uždrausta platin 
ti, nes ji šmeižusj 
režimą,. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9 d.: Restituas, Le

okadija, Vakaris, Irutė. 
Gruodžio 10 d.: MeMcijadas, 

Eulalija, Eidimantas, įima. 
Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

komunistinį temperatūra dieną 30 L, naktį 
Į 20 1. 

« 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 9 d. 

V&% 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKU; -KV RAMOVĖ 
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

VYDŪNO FONDO 
VEIKLA 1981 METUOSE 

Nuolatinius Vydūno Jauni
mo fondo rėmėjus vėl pasiekė 
tradicinė metinė siunta — kalė
dinių sveikinimų atviručių rin
kinėlis — 15 meniškų spalvotų 
atviručių. Atvirutes nemo
kamai sukūrė dail. Vytautas 
Jonynas. Daugeliui pageidau
jant, šiemet atvirutės paruoš
tos trejopai: su lietuviškais įra
šais, su angliškais įrašais ir 
visai be įrašų. Šios atvirutės 
yra pagrindinis Vydūno Jau
nimo Fondo pajamų šaltinis iš 
kurio teikiamos paskolos Ke
rniams studentams ( nerei
kalaujant nuošimčių), leidžia
mos k n y g o s , t e i k i a m o s 
stipendijos studijuojantiems 
lituanistiką ir kt . Prie atviru
čių siuntinėlio pridėtas ir šio 
fondo valdybos pirmininko fil. 
s. Vytauto Mikūno kreipima
sis į rėmėjus ir išryškinantis 
šio fondo veiklą 1981 m. "Skau-
tybės Kelias" ragina visus 
skaitytojus _paremti šio fondo 
d a r b u s . Ž e m i a u d e d a m e 
VJF pirmininko laišką: 

Mieli VJF Rėmėjai: 
Malonu yra pasveikinti Jus 

su šv. Kalėdomis ir palinkėti 
jas maloniai praleisti. Tebūna 
laimingi ir sėkmingi Naujieji 
1982 Metai, tesužydi vienybė 
mūsų tarpe. Supraskime ją 
taip kaip dr. V. Kudirka XIX 
šimtmečio pabaigoje. 

Kartu dėkojame už Jūsų 
pinigines aukas, kurios padėjo 
mums darbą tęsti toliau. 

1981 m. išmokėjome 5,150 dol. 
paskolų lietuviams studen
tams, lituanistikai paskyrėme 
335 dol. ir organizacijoms 550 
dol. Mūsų paskolomis nuo VJF 

įsteigimo jau pasinaudojo 149 
lietuviai studentai ir lituanis
tinėmis stipendijomis — 31 stu
dentas. Metine VJF premija at
žymėjome Lietuvių Operos 
meno vadovą muz. A. Vasaitį, 
išleidome A. Šapokos redaguo
tos Lietuvos Istorijos IV laidą, 
tam paskirdami 18.000 dol. Vi
sa tai atlikome iš savo kuklių 
santaupų ir Jūsų aukomis, vi
so išmokėdami 30.000 dol. 
Rėmėjams išsiuntinėjome 15 
atvirukų rinkinį, kurį paruošė 
ir išsiuntinėjo Los Angeles 
A.S.S. skyrius, vadovaujant G. 
Gustaitei. Dėkojame jiems už 
didelę talką. Prašome už juos 
atsiųsti 4 dol. arba pagal išga
les, jų negrąžinkite, perduokite 
draugams. Jeigu atvirukų 
nepageidaujate malonėkite 
apie tai mums pranešti. 

Kviečiame pasinaudoti reta 
proga ir įsigyti Lietuvos Is
toriją. Ji turėtų būti kiekvie
nuose namuose. Dovanokime 
ją šv. Kalėdų šventėse savo 
vaikams, vaikaičiams. Siųski
te į kitus kraštus, vykdami nu
vežkite ją. Visur ji yra laukia
ma. Kaina labai žema 17 dol. 
su įpakavimu ir persiuntimu. 

Reiškiame Jums pagarbą ir 
dėkingumą. 

Vytautas P. Mikūnas 
Valdybos pirmininkas 

Aukos VJF galima atskaity
ti nuo JAV federalinių pajamų 
mokesčių, Tas exempt Nr. 
CHI-70436. Prašome VJF pri
siminti ir kitomis progomis. 
Sirdami jam dalj įrašykite: 
VYDŪNAS Y0UTH FUND, A 
NOT FOR PR0FIT, TAX EX-
EIMPT, ILLINOIS CORPO
RATION, ID NO. 36-2698614. 

Aušros Vartų" tunto Kunigaikštienės Gražinos būrelio se
sės—R. Smolinskienė, V. Plepienė, D. Gierštikienė, J. Jakai
tienė, R. Stropienė, R. Krištopaitienė ir J. Mikutaitienė rašo 
laiškus, prašydamos piniginės paramos "Sese, budėk!" 
išleidimui. 

DOVANOS NAUJAGIMEI 

I š s i b a i g u s „ S k a u t y b ė 
Lietuvaitei" laidai, Seserijos 
vienetuose labai jaučiamas 
t r ū k u m a s ž i n y n o , kur i s 
apjungtų visas šių dienų 
skautaujančiai l ietuvaitei 
reikalingas žinias. Speciali 
akautminkių komisija keletą 
metų kruopščiai dirbo, telkda
ma į vieną knygą viską, kas 
šių dienų sesei reikalinga žino
ti. Taip gimė „Sese, budėk", 
kurios laukiama netrukus išei
nant iš spaustuvės. Tačiau šis 
„gimimas" apsunkintas nema
žų piniginių išlaidų, kurių 
padengimui vien prenume
ratos kainos neužteks. Tenka 
ieškoti mecenatų, o tai irgi 
susiję su nemažomis pastan
gomis Džiugu, kad s u p r a s 
damos talkon atskubėjo Chica-
gos vyr. skaučių „Gražinos" 
būrelio sesės. Buvo paruošta ir 
išsiuntinėta 1500 laiškų. 
Atsakymai jau pradeda plauk 

"Aušros Vartų* tunto skautininkių įžodis. Nuo
traukoje iš kairės: v.s. Antanas Saulaitis, v.s. Jonė 

Bobinienė, įžodį davusios — ps. Roma Norkienė, 
ps. Fausta Bobinaitė, ir pas. Gražina Talandienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

VERTINGA 
PARODA 

Tautos šventės proga, rusėjo 
6 d. Melbourno Lietuvių 
namuose Melbourno akademi
kai skautai surengė istorinių 
vertybių parodą. Paroda veikė 
kelias valandas prieš Tautos 
šventės minėjimą ir po jo. Ją 
pamatyti turėjo progą gausiai į 
minėjimą susirinkę Melbour
no lietuviai ir jų svečiai. 

Apsilankius iŠ karto krito į 
akis skoningas eksponatų 
išdėstymas gražiame, erdvia
me, lietuviškai papuoštame 
kambaryje. Gi pradėjus žiū
rėti, kilo nuostaba, kad čia pat, 
savo tarpe turime tokių verty
bių, o taip pat ir džiaugsmas, 
kad panorėta jomis viešai 
pasidalinti. Iš karto dėmesį 
patraukia įspūdingi vario 
raižiniai: senoviški Lietuvos 
žemėlapiai — reti ir vertingi — 
Coronelli, Seuter, iš Ptolomė
jaus geografijos; Vilnius, . 
Gardinas , Lojovo mūšis, 
Sandomiro mūšis, Lietuvos 
Brastos mūšis , Kristupo 
„Našlaitėlio" Radvilos 1613 m. 
Amsterdame išleistas Lietu
vos žemėlapis, kitas 17 a. 
Tietuvos žemėlapis, kuriame 
Baltija pažymėta dešiniam 
kampe — rytuose...; brangūs 
medaliai: Vytauto Didžiojo 
d i d e l i s s u k a k t u v i n i s , 
Nepriklausomybės jubilie
j inis. 1905 Steigiamajam 
Seimui paminėti , Vyties 

ti su didesnėmis ir mažesnė
mis aukomis — visiems už 
paramą Seserija nuoširdžiai 
dėkoja. Kai kuriuos mecena
tus jau paskelbėme anksčiau. 
Vėlesniu laiku su geriausiais 
linkėjimais ir šimtinėmis at
siliepė Ramūnas ir Irena Bu-
žėnai iš Los Angeles, Česlovas 
ir Laima Kiliuliai iš Massa-
chusette ir chicagiečiai Marija 
ir John Utz. Penkiasdešimti-
nėmis „Sese, budėk" apdova
nojo Gediminas ir dr. Birutė 
Biskiai, Sofija Jelionienė, 
Raimundas ir Alma Stočkai, 
dr. Ignas ir Stasė Labanaus
kai, LB Auroros apylinkė ir ps. 
Jūratė Okūra. Keturis skau
tukus auginanti dr. Algiman
to Glevecko šeima prisiuntė 
keturiasdešimtinę, o sesė Irena 
Kairytė — trisdešimtpenkis 
dol. Bostono „Baltijos" tunto 
vyr. skaučių židinys su savo 
sveikinimais „naujagimei" 

Kryžius su ąžuolo lapais 
(įteiktas kapitonui Vytautui 
Landsbergiui už narsumą 
Radviliškio mūšyje 1918 m.), 
Aviacijos plieno sparnų gar
bės ženklas; Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai, net 100 litų 
banknotas, o taip pat 17 ir 18-
me amžiuje Lietuvoje naudoti 
pinigai; įdomus pašto ženklų 
rinkinys, iŠ kurio paminėtina 
1938 m. laida 20-ties metų 
nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti ir jau sovietų išleisti 
ženklai su pašto antspaudą, 
datuota 1941.VI.23 — sukilimo 
dieną; brangūs seni leidiniai;' 
1898 m. „Varpo" komplektas, 
kurio Nr. 6 pirmą kartą ąjtepaus 
dinta V. Kudirkos „Tautiška 
Giesmė", vėliau tapusi Lietu
vos himnu, Petro Kriaušaičio 
(viena iš J. Jablonskio slapy
vardžių) „Lietuviškos Kalbos 
Gramatika", išleista Tilžėje 
1901 m. — spaudos draudimo 
metu, gražus rinkinys atgimi
mo laikotarpio spausdinių 
išleistų Tilžėje ir Vilniuje; 
senos nuotraukos kultūros 
veikėjų — Rygiškių Jono, 
Jeronimo Ralio, Miko Petraus
ko, Gabrieliaus Landsbergio-
Žemkalnio, Julijos Žyman
tienės-Žemaitės, Konstancijos 
Jablonskienė... Taip patiristo-

pridėjo ir Šimtinę. Laukiama ir 
daugiau laiškų ir paramos, kad 
mūsų sesių skautavimas būtų 
įdomesnis ir pilnesnis, kad 
jaunoji vadovė turėtų iš ko 
geriau ir išsamiau pasiruošti 
vadovavimui. 

rinių įvykių, ypač iš nepriklau
somybės kovų laikotarpio. Ste
bina senovės lietuvių puodų 
šukės iš 3000 m. pr. Kr. rastos 
archeologiniuose kasinėjimuo
se prie Šventosios. Giliai jaudi
na taip toli atkeliavę seni lietu
vių liaudies meno pavyzdžiai 
— medžio skulptūros: 18 
amžiaus Nukryžiuotasis, 19 a. 
Šv. Rokas, Angelas Dievo, So
pulingoji, Maloningoji, o gal 
net dar daugiau iš visai kitų, 
nors savotiškai panašių laikų 
— maža, kukli, iš paprastų juo
dų ir baltų siuvamų siūlų 
išausta juostelė su žodžiais 
„Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt" — dar
bas lietuvės tremtinės Sibire 
1947 m. Akivaizdinis pavyz
dys to, apie ką kalbame ir 
mąstome Tautos šventėje, kaip 
ir visa paroda. 

e.j. 

SYDNĖJAUS ŽIDINIO 
SUKAKTIS 

Rugpiūčio 8 d. Sydnėjaus 
skautų Židinys atšventė savo 
25-rių metų gyvavimo ir veik
los sukaktį- Paminėjimas 
surengtas Syd. Lietuvių klube 
su puikia vakariene, kurioje 
dalyvavo židiniečiai ir kvies
tiniai svečiai. Šią iškilmingą 
sueigą pradėjo Židinio tėvū
nas dr. V. Kišonas, o visą 
sueigą sklandžiai pravedė taip 
pat židinietis A. Dudaitis. 
Pasidžiaugdami Židinio veikla 
ir jų įnašu talkinant skau
tams, ypač Sydnėjaus „Auš
ros" tuntui, židiniečiu8 svei
kino Syd. apyl. pirm. dr. A. 

Mauragis (taip pat židinietis), 
kun. P. Butkus, rajono vadas 
B. Žalys, perskaityti gauti 
sveikinimai iš vyriausios 
skautų vadijos užsienyje. Po 
Židinio veiklos apžvalgos (B. 
Žalys) pagerbti ir mirę židi
niečiai. 

Ta pat proga Vyriausios 
skautų vadijos įsaku ap
dovanoti žymenimis: Tėvy
nės dukros žymenimis apdo
vanotos šį kartą sesės 
židinietės: Tamara Vingi-
lienė, Irena Dudaitienė ir Mil
da Karpaviečienė. Tuo pačiu 
neužmiršta ir mūsų spauda: 
Vyr. vadijos pavedimu įteik
tas medalis Už nuopelnus 
„Mūsų pastogės" redaktoriui 
V. Kazokui, kuris daug metų 
talkina skautams jų spaudos 
ir informacijos darbuose. 
Židinio vadovybė iš savo pu
sės taip pat įteikė 50 dolerių 
čekį, išreiškiant dėkingumą ir 
paramą „Mūsų pastogei". Tuo 
pačiu židiniečiai ir vietinį 
„Aušros" tuntą sukakties 
proga parėmė pinigine auka. 

Po oficialiosios dalies sekė 
bendri pašnekesiai, dainos ir 
įvairūs prisiminimai. 

Specialų kūrybingą žodį Ži
dinio sukaktį minint pasakė 
žinomas poetas Juozas Almis 
Jūragis. Visas šis gražus 
minėjimas - sueiga baigta tra
dicine skautiška „Ateina 
naktis". 

Žmogus turi imti pavyzdį iš 
skruzdės. Skruzdė nežino bai
mės, dėl to niekas nenori sėsti 
ant skruzdėlyno. w PuWys 
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KALĖDINĖ VAKARONĖ 
Chicagos skautininkų,-kių 

R a m o v ė k v i e č i a v i s u s 
atsilankyti vakaronėn, kurioje 
bus prisiminti senieji lietuvių 
Kūčių vakaro papročiai. 
Įdomioje j . s . Dalios Bylai-
tienės paruoštoje programoje 
dalyvaus šie Chicagos skau-
tai,-tės: psl. A. Jasaitytė, R. 
Ramanauskaitė, B. Sturonai-
tė, valt. A. Gražytė ir vyr. 

skutininkės,-kai R. Kamins
kaitė, V. Vakarytė, V. Kirvelai-
tis, R. Vitas ir ps. G. Janula. 

Dainuojančios skautinin-
kės, vadovaujamos B. Variako-
jienės prisijungs su senovinė
mis lietuvių liaudies to vakaro 
dainomis. 

Vakaronė įvyks gruodžio 11 
d. (penkt.), 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje. Visi kvie
čiami ir laukiami. 

Ramovės valdyba 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel LU 5-6446 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Pruma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso H E 4 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. oopiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — C R 6 -2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1-4* 
7 9: antrad i rpenkt 10-4 šeštad 10 3va! 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3 5 8 9 3 
Specia lybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagai sus i tar imą 

Of iso t e l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

V A I K Ų LIGOS 
6441 S. Pulask i Bd . 

va landos pagal sus i tar imą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagai sus i tar imą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos oagal susitarimą 

Kalifornijos skautų-tfų stovykloje 
apdovanojo įžodį davusius vilkinki 

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAJRD 
OF FAMTI-Y PRACTTCE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
vai pagal susitarimą P i rm, ant r . treč 

Ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS JR CHiRukGAS 
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai .r 6-8 vai vak išskyrus 
^treč Sešt 12 iki 4 va! popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p" 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez PR 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2 4 5 4 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas)" 
Vai pirmad . antrad . ketvidad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs. 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Oundee Ave. 
Elgirt. III. 60120 

VaJandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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SPAUDA VEIDRODY 
Jau yra vėlus laikas. Ta

čiau da r nevėlu yra mūsų spau
dos žmonėms atsistoti prieš 
veidrodį ir pažvelgti į pačius 
save. įvairūs atsišaukimai, 
kad "gruodžio mėnuo yra spau
dos mėnuo", aimanos, kad 
mirštame ir mažėja skaitytojų 
skaičius mūsų spaudai nepa
dės. Savęs besigailinčių žmo
nės dažniausiai nesigaili. Nie
ko nepasaką trafaretiniai 
atsišaukimai ir plakatai yra 
užtektinai geri tik tuščiam 
pasigyrimui, kad ir "ir mes pri
sidedame prie spaudos išlai
kymo". 

Neseniai "Federal Times" 
(gruodžio 7 d.) laikraštyje, ra
šant savo vedamajam apie 
Amerikos Balso radijo progra
mą, buvo pacituotas garsusis 
žinomojo žurnalisto Edward R. 
Murrow posakis: "Norint įti
kinti, mes turime tikėti. Norint 
tikėti mes turime būti tei
singi". 

Kiek mes besvarstytume sa
vo spaudos problemas, kiek 
mes bedejuotume apie mūsų 
prenumera tor ių mažėjimą, 
mes spaudos menkėjimo neauš
ta bdysime, padėties nepakei
sime, jei atsisakysime vado
vaut i s garsiojo Murrow 
nurodymu. To jo posakio igno
ravimas mums garantuoja 
spaudos mirtį. O šiandieną tai 
yra svarbiausia mūsų spau
dos merdėjimo priežastis. 

* 

Gruodžio 2 dieną Chicagoje 
įvykusiame lietuvių žurnalis
tų pobūvyje Mykolas Drunga 
teigė, kad mūsų spaudos padė
čiai galima pritaikyti šiuo me
tu populiarią "supply - side" 
ekonominę teoriją. Jo nuomo
ne ir lietuviškų laikraščių iš
likimas priklauso nuo pasiū
los - paklausos dėsnio. Mūsų 
nuomone amerikiečių ekono
minė "supply - side" teorija nė
ra ir" nebus efektyvi šio krašto 
ekonominiam gyvenimui pa
gerinti. O mūsų spaudai gelbė
ti M. Drungos "pasiūlos - pa
klausos" dėsnis yra pilnas 
skylių. 

Pirmiausia, mes turime atsi
minti, kad ypač periodinės 
spaudos palaikyme prenu
meratoriai ir skaitytojai yra du 
skirtingi dalykai. Prenumera
torių skaičių mes galime, gal
būt, dar padidinti įvairios tal
kos būdu: net priverstinai 
siuntinėti laikraštį tiems , ku
rie prižada, kad to laikraščio 
vistiek nebeskaitys, arba laik
raštį užprenumeruoti net ir 
tiems, kurie jį panaudos ži
diniui užkurti. Bet šitokie lie
tuviškos spaudos "rėmėjai" 
yra labai laikini ir pasikliovi
mas jų skaičiais garantuoja 
mūsų spaudos mirtį. 

Mums nereikia prenumera
torių. Mums skandalingai 
trūksta lietuviškos spaudos 
skaitytojų. Va, čia ir susidu
riame su aštriausia mūsų spau
dos problema. 

Atrodo, kad nepriklausomo
je Lietuvoje kažkieno išgarsin
tas "Laukinis žmogus laikraš
čių neskaito" šūkis, nors ir 
buvo labai populiarus, buvo 
tikras nesusipratimas. 

Priešingai. Kultūringas žmo
gus laikraščių neskaito; ypač 
tų kurie prasilenkia su E. 
Murrow dėsniu. Mes tokius 
kultūringus žmones turime pa
teisinti. 

Labai dažnai šiandieniniai 
mūsų laikraščiai tikrai nesi
laiko Murrow dėsnio. Ir todėl 
jie yra pasmerkti lėtai, bet už
tikrintai mirčiai. Prisipažinki
me: mūsų laikraščiai yra tuš
ti. Mūsų laikraščiai dažnai ne 
tik papiktina, bet ir stumia 
savižudybėn daugelį kultūrin
gų skaitytojų (ne prenumera
torių). 

Neseniai "Newsweek" žur
nale (gruodžio 7 d.) žinomasis 
amerikiečių televizijos žur
nalistas Hodding Carter nusis
kundė, kad daugeliu atvejų da-
b a r t i n ė s k o m u n i k a c i j o s 
priemonės visuomenę apvilia, 
nes apie gyvenimą ir įvairias 
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problemas įvairūs žurnalistai 
informuoja tik tam tikrą užtik
rintą visuomenės dalį ("estab-
lishment"). Dar daugiau, ir ži
nios ne apie "establishmentą" 
dažnai "nepralenda" į spau
dą. Visa tai jis vadina "trum
parege spauda". 

Mes sutinkame ne tik su E. 
Murrow dėsniu, bet ir H. Car-
terio teigimu. Tik pasižiū
rėkime. 

Mūsų spauda yra atsilikusi 
sava informacija ir pateikia
mų žinių lygiu. Nėra abejonės, 
kad yra labai lengva ir patogu 
apkaltinti pavyzdžiui mūsų 
jaunesniuosius skaitytojus, 
kad jie mūsų laikraščių ne
skaito. Bet kodėl jie juos turėtų 
skaityti? Kas gali kultūringą 
jauną, jau Amerikoje gero laik
raščio išprusintą skaitytoją 
priversti ar tik sudominti skai
tyti nevykusiai suregztus 
straipsneliokus bei nekompe
tentingus išvedžiojimus? Bū
tų beveik neįmanoma suminė
ti mūsų spaudoje nuolatos 
pasitaikančius nekultūringus 
ir nekompetentingus pasireiš
kimus. 

Dažnai reportažiniai pra
nešimai yra pilni tuščių pagy
rų ir editorialinių pamokslų 
(tai vaizdžiai atsispindi be
veik kiekviename mūsų or
ganizacijų suvažiavimų ap
rašyme). Mūsų politinio gyve
nimo aprašymai ta i daž
nai savos grupės liaupsini
mai. Pagyros, pritarimai. Ne 
daug juose rasime kritikos, nes 
negalima užgauti "establish-
mento". 

Kaip gali mūsų jaunesnieji 
skaitytojai pamėgti tokį laik
raštį, kuris neseniai paskelbė, 
kad Altoj dirba "visi idealis
tai"? Argi gali jau šiame kraš
te išsimokslinę skaitytojai pa
mėgti tą laikraštį, kuris teigia 
be jokių nurodymų, kad dabar
tinės vyriausybės užsienio po
litika yra "labai gera ir tvir
ta"? 

Prieš kiek laiko Ameriką su
krėtė "Washington Post" žur
nalistės Janet Cooke apgavys
tė. Po to įvykio nepaprastai 
nukentėjo pasitikėjimas patei
kiamų žinių ir pranešimų tei
singumu. Nors lietuviškos 
spaudos tas įvykis tiesiogiai ir 
nepalietė, bet tas pasitikė
jimas pateikiamų žinių tikslu
mu pas mus tebesitęsia. Mes jį 
naudojame visiškai ignoruo
dami skaitytojo inteligentiš
kumą. 

Pavyzdžiui. Gruodžio 2 die
ną "Naujienų" pirmame pusla
pyje skaitome, kad "pirmadie
nio vakare Izraelio gynybos 
ministeris Areil šaronas ir 
JAV Krašto apsaugos sekreto
rius Caspar Weinberger pasi
rašė sutartį dviems svarbiems 
dalykams: 1. ruoštis karui, 2. 
saugoti taiką". 2inoma, tokia 
apstulbinanti "žinia", kad 
Izraelis ir JAV pasirašė sutar
tį "ruoštis karui" gali nugąs
dinti ar įtikinti kaimo bobeles, 
bet ne kultūringą skaitytoją. 

Arba, gruodžio 3 dienos "Dir
vos" laidoje korespondentas 
savaitinės politikos apžval
goje, nagrinėdamas Brežnevo 
viešnagę Bonnoje, cituoja tie
siogiai Brežnevo pasisakymą: 
"... Aišku, kad konkretūs skai
čiai turėtų būti nustatyti per 
derybas. Tačiau kiek tai mus 
liečia, mes esame pasiryžę juos 
sumažinti ne tuzinais, bet šim
tais. Aš kartoju - šimtais vie
netų..." (Kaip ten bebūtų su 
tais 'šimtais", mums atrodo, 
kad joks "Dirvos" žmogus tie
siog su Brežnevu nekalbėjo ir 
cituoti Brežnevą tiesiogiai yra 
netikslu, nenurodant iš kur ta 
citata buvo ištraukta). 

Mūsų spaudą tvarką žmo
nės turi atsistoti prieš veidrodį 
ir visu rimtumu pažvelgti pa
tys į save. Norint išlaikyti tu
rimus kultūringus skaitytojus 
ir pritraukti jaunesniuosius lie
tuviška spauda turi sutvarkyti 
turinį. Tai neatlikus, mes kir
sime šaką, ant kurios patys sė-

J Soliūnas 

Kalėdos tradicinis tikinčių
jų Kristaus gimimo minė
jimas. Kalėdų šventė — tai 
Kristaus gimimo, ramybės, 
krikščionių dvasinio atgimi
mo, susivienijimo ir didelio 
džiaugsmo šventė. Ir kalen
doriniai metai žymimi pagal 
erą, kuri prasideda su Kris
taus gimimu. Tai parodo 
krikščionių švenčiamųjų Ka
lėdų - Kristaus gimimo šven
tės visuotinį reikšmingumą. 
Tai įvykis, iš kurio įtakos ne
gali išsivaduoti net ir tie, ku
rie neigia Kristaus tikrumą. 

Ar dabarties žmogus, jei ne 
visada dienos šviesoje, tai 
bent nakties glūdumoje, pa
sak kai kurių rašytojų, nūdien 
nekelia klausimo, kokia iš vi
so žmogaus gyvenimo pras
mė? Nepasitenkinimas visuo
menine, socialine, politine 
santvarka kankina šiandien 
modernųjį žmogų, kaip ir seno
jo pasaulio. Senuoju pasauliu 
vadinami laikai prieš Kristų. 
Tačiau žiloje senovėje žmogus 
turėjo pagrindo daugiau nusis
kųsti negu dabartinis. Buvo 
netobuli įstatymai, vergija, 
žmogaus teisių negerbimas ir 
kitos negerovės dominavo ir 
žmogų vargino. Todėl j bet ko
kias nepaprastesnes gyveni
mo apreiškas žiūrėta į išgany
mo dalyką. 

Kitas dalykas, kuris ir da
bar neramina žmoniją, tai 
nesugebėjimas permatyti žmo
gaus esmės. Pasak rašytojo 
Ph. Brooks, kas negimė pasi
tenkindamas būti paprastu 
duonos valgytoju, tas turi ne 
tik skilvį ir rankas, bet taip 
pat sielą ir širdį. O kas pavel-
dėja jautresnę sielą, tas ne
gali viso to nepastebėti. Tokie 
jautresnės sielos buvo moks
lininkai filosofai ir įvairių reli
gijų kūrėjai. Jie stengėsi .mi
nėtus aktualius klausimus 
spręsti, žinoma, ir kitiems aiš
kinti bei įtikinti pagal savo 
nuomonę. 

Pavyzdžiui budizmo reli
gijos Gotama aiškino, jog žmo
gaus gyvenimas yra kentėji
mas nuo jo pradžios ligi 
mirties, kad nuo kentėjimų ne
reikia bėgti, o juos savo valia 
nugalėti. Kai jo mokiniai jį 
užklausė: kas iš to, koks gi 
galutinis žmogaus likimas, tai 
jis nuo atsakymo įvairiaip 
išsisukinėjo. Tačiau filosofas 
Platonas kukliau teisinosi: gir
di, kad į tą galėtų atsakyti tik 
iš dangaus nužengusi būtybė. 

Žodžiu, senosios religijos ne
turėjo tokio griežtai formuluo
to atsakymo. Tiesa, žydai bu-

JONAS MIŠKINIS 

vo monoteistai, t.y. vieno 
Dievo garbintojai. Bet ir jie sa
vo apeigose savotišku reli
gijos galvojimu nedaug tesis
kyrė nuo pagonių. Izraelio 
vadai Dievo vardu valdė tau
tą. Jie jo vardu nurodinėjo iki 
juokingų smulkmenų dievmel-
dystės ceremonialą ir net ki
tas gyvenimo taisykles, bet 
vengė įsipainioti į gilesnius 
religinius klausimus. 

Sumaterialėjusiai žydų tau
tai užteko to, kad tik gavo 
pasisotinti duona ir mėsa su 
svogūnais. Dvasinis jų gy
venimas baigėsi pasididžiavi
mu esant išrinktąja tauta. Ši
tokio nusiteikimo žiloje 
senovėje buvo žydų moky
tojai, vadinamieji pranašai, 
skelbė ateisiant Mesiją, t.y. 
Dievo Pateptąjį. Jis galutinai 
išaukštinsiąs žydų tautą, kuri 
pajusianti medžiaginę bei dva
sinę gerovę. 

Žydų tautai lauktasis Mesi
jas virto beveik grynai tik tau
tos išlaisvintojas ir vadas. Su
prantama, kodėl žydų tauta 
Kristumi nusivylė ir jo moks
lo nepriėmė. Kitaip ir būti ne
galėjo. Juk jų supratimu Mesi
jas turėjo su triumfu nužengti 
iš dangaus arba gimti bent 
karaliaus rūmuose. Dabar gi 
nei iš šio, nei iš to aikštėn išei
na kaip paprastas darbininko 
sūnus. Atrodo, kad Kristaus 
gimimo istorijos žydai nežino
jo. Jeigu fariziejai būtų žinoję, 
kad jis gimė gyvulių tvarte 
kaip vargšas, jie būtų didesnį 
triukšmą pakėlę. 

Tačiau krikščioniškasis pa
saulis Kristų laiko tikru Dievo 
atsiųstu Mesijum - Dievžmo-
giu. Krikščionys Jį garbina, 

jam lenkiasi, piešia gražiau
siomis spalvomis. Taigi tas, 
kuriam šiandien tiek garbės 
teikiama, turėjo idiliškai liūd
ną gyvenimo pradžią ir tra
gišką gyvenimo pabaigą. Bet 
da ros i n u m a n u pr is imi
nus tai, kad laikas visa, kas 
gražu ir kilnu, arba nublu
kina, ar papuošia. Paprastai 
taip yra gyvenime, kad di
džiosios asmenybės, dažniau
siai išėjusios iš kuklių pasto
gių, tik po mirties gauna 
sekėjų ir garbintojų. 

Teisingai sako pranašas 
Izajas: "Jis mane atsiuntė pa
guosti visus liūdinčius". 
Pranašas tai pasakė dar prieš 
Kristaus gimimą, bet jis buvo 
įsitikinęs, kad ateis tas, kuris 
paguos visus liūdinčius. O 
Kristus ir atėjo paguosti visų 
liūdinčių. Gimė kaip vargšas 
kūdikėlis, kad žmonių tarpe 
būdamas paguostų visus liū
dinčius, privestų juos prie ti
kėjimo į Dievą Visagalį. Todėl 
žmonija džiaugiasi Kalėdų 
švente. Jis atėjęs išvadavo 
žmoniją nuo amžinos pražū
ties, leido visiems suDrasti tik
rąjį Dievą, kad garointų jį ir 
jam tarnautų. 

Pavyzdžiui, Kalėdų senelis 
ir eglutė tai nepamainoma nū
dien reklama, pradedant vai
kų žaislų ir baigiant įvairių 
prekių krautuve. Nors dau
gelis tikrai nežino, su kuo toji 
reklama siejama, kokia jos 
prasmė. Kristus, sąmoningai 
ar nesąmoningai sumedžia-
gintas, besistengiant jį pa
daryti žemės reikalų karaliu
mi. Ta tendencija pasireiškia 
ne tik atskiruose jo gyvenimo 
momentų minėjimuose, bet ir 
išoriniame žmogaus gyveni
me. 

Anot Papinio, modernusis 
pasaulis, nežiūrint to, kad daž-

Kleoparta Šimkuvienė 22-oje Tautybių mugėje Chicagos 
miesto mere Jane M. Byme vaišina balandėliais. 

Lietuvių pastangos išlais
vinti Vytautą Skuodį sudomi
no net ir kitas tautines bend
ruomenes. Amerikos Lenkų 
Tautinio susivienijimo (Polish 
National Alliance of America) 
prezidentas Aloysius Mazevvs-
ki, kalbėdamas Amerikos len
kų vardu, pranešė, kad rašte į 
prezidentą Ronald Reagan bu
vo pareikšta: "Žiaurus Vytau
to Skuodžio įkalinimas iššau
kia didelį susidomėjimą visų 
laisvę mylinčių žmonių. Aš 
prašau panaudoti visą galią, 
esančią Jūsų valdžioje, Vytau
to Skuodžio išlaisvinimui". 

Kita Rytų Europos tautų 
bendruomenė, kurios sudėty 
yra rumunai, čekoslovakai, 
lenkai, bulgarai, vengrai ir ser
bai, taip pat raštu kreipėsi į 
prez. R. Reaganą ryšium 
su Skuodžio išlaisvinimu, 
prašydami paremti Amerikos 
senato rezoliuciją 198 (1981 
rugsėjo 22 dienos), kad išlais
vintų Skuodį ir leistų jam kar
tu su šeima emigruoti į Jungt. 
Amerikos Valstybes. Šita etni
nė bendruomenė "Draugiškas 
Centrinės Rytų Europos tautų 
8U8ivienijimas"(TheAllianceof 
Friendship of Central East 
European Nations), kurios da
bartinis prezidentas yra dr. 
George M. Rodojevich, serbas, 
sako: "Mes laukiame dienos, 
kai Lietuva įgis jai priklau
somą vietą kitų laisvų tautų 
tarpe Europoje ir net pasau
lyje". 

Abi organizacijos Tautinis 
Lenkų susivienijimas ir Jung-

nai kitaip atrodo, vis dar yra 
per daug toli nuo Kristaus ir 
mechaniškai praktikuoja lyg 
pats to nejausdamas. Vadina
si, kas deda didelį kryžių, 
neatsižvelgdamas į savo vi
daus korupciją, tas tariasi tu
rįs teisę kitus teisti ir smerkti, 
jei kiti to nedaro. Tokie sten
giasi sudaryti tikėjimo mono
poli ir priversti visus taip gal
voti, kaip jie galvoja. 

Tačiau Kristuje atnaujintas 
pasaulis tėra galimas tik per 
Kristuje atnaujintą žmogų. 
Kam toks pasaulis pageidau
jamas, tam brangi prakar-
tėlė, tam mielas, brangus ir jo
je gimęs Kristus. 

Kalėdų švenčių proga reikia 
žvelgti h* į save, ar turime ryž
tingumo bei jėgų atlikti pa
vergtos Lietuvos atkūrimui 
darbus, kuriais didžiuotu-
mėms patys, ateities kartos ir 
didį vargą kenčianti mūsų tau
ta. 

tinis Etninių tautų draugiškas 
susivienijimas taip pat prane
šė apie Skuodžio padėtį Illi
nois valstijos senatoriams 
Charles H. Percy ir Alan J. Dix 

Prof. Skuodis gimė 1929 me
tais Chicagoje, o dabar yra So
vietų- teismo pasmerktas 12 
metų ištrėmimo į Sibirą vien 
už tai, kad jo aktyvumas reiš
kiasi žmogaus teisių pripažini
me. Dr. J. Morelevvski, Helsin
kio ak to k o o r d i n a c i j o s 
komiteto ir Draugiško susi
vienijimo (Alliance of Friend
ship) šulas, savo pastangomis 
įtraukė į akciją rumunus, 
čekoslovakus, lenkus, bulga
rus, vengrus ir serbus. Dr. 
Morelevski, lenkas, priduria: 
"mes visi privalome jungtis 
prieš bendrą mūsų priešą... Ge
rai irkluoti yra būtina, kad vi
si penki pirštai sutartinai veik
tų ir vienas antram padėtų... 
Taigi, sujunkime pirštus ir ran
kas ir traukime - dirbkime kar
tu, kad nutiestume kelią Rytų 
tautų nuo Baltijos ligi Juodųjų 

' marių išlaisvinimui - atgimi
mui. Viena Lenkija yra per 
silpna, per maža numesti už
dėtą jai Rusų jungą... Viena 
Lietuva yra per silpna, per ma
ža... Vengrija, Čekoslovakija 
taip pat paskirai yra per silp
nos... Gerbkime vieni kitus, tei
kime vienas antram pagalbą". 
Morelevvski (Solidarity) sako, 
kad kriminaliniai nusikaltė
liai pasmerkė Skuodį, nuteisė 
kalėjimo bausme, to kalėjimo, 
kuris priklauso ten aniems, ne 
laisvės mylėtojų milžinams, ko
kiu yra Skuodis". 

Chicagos lietuviai etninių 
grupių pasirodyme Chicagoje 
taip pat dalino lapehus, kurių 
tikslas buvo supažindinti ir ne 
lietuvius su Skuodžio padėtimi 
ir įjungti į akciją Skuodžio iš
laisvinimui iš Sibiro. 

— D. 

Didelės asmenybės yra tos, 
kurios turi mažiau aistrų ir 
daugiau dorybių, kaip eiliniai 
žmonės, tačiau jos privalo 
turėti dar ir didelius siekimus. 

La Rochfoucauld 

Asmuo reiškia, kad aš savo
je egzistencijoje negaliu būti 
jokios kitos ins tanci jos 
pavergtas, bet kad aš priklau
sau pats sau. Galiu aš gyventi 
laikus, kada vienas žmogus 
kitą perka ir valdo. Galia 
pirkti nesugebės pavergti jo 
dvasinių galių, jo asmens. 

R. Guardini 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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Po 1905 m. prasidėjusių gimn. maištų ir 1906 m. 

mokinių streiko, vyresniųjų klasių mokinių dar 
sumažėjo (žiūr. „Tautinis atbudimas"). Lietuvos 
gyventojai, ypač ūkininkai, pabauginti revoliucijos 
malšinimo ir jo pasėkų, kiti bijojo leisti vaikus į 
sukilėlių gimnaziją. Kadangi sukilimai, revoliucijos 
tada buvo tapatinama su bedievybe, tai katalikų 
(kaimiečių) prisibijota dėl galimo joje nureligėjimo. 0 
Vilkaviškio gimnazija (1907) irgi susėmė artimes
niųjų apylinkių daug vaikų. Marijampolės gimn. 
1908 m. atidarytoji pirmoji lygiagretė klasė netrukus 
uždaryta tariamai, ar iš tikrųjų dėl mokinių stokos. 
Nė vėliau jokia lygiagretė klasė nėra buvusi atidary
ta. Marijampolės gimnazija baigė savo darbą Lietu
voje neperžengusi ribos nė pilno pusketvirto šimto. 

MOKYTOJU TARYBA IR 
MOKYTOJAI 

Gimnazijos vyriausia vadovybė ir jos vairuoto
jai direktorius ir inspektorius. Juodu kartu su moky
tojais sudarydavo aukštesnįjį personalą. Klasių 
auklėtojų pagelbininkai ir kiti tarnautojai — žemes
nysis personalas. 

Mokytojai pagal išeitą mokslą ir išsitamavimą 

skirstomi į laisvai samdomus ir etatinius. O etati
niai į tam tikrus laipsnius. Pradedantysis moky
tojas, turįs diplomą, mažiausiai po vienerių darbo 
metų galėjo būti direktoriaus pakeltas į etatinius 
mokytojus. Neturįs diplomo — dar, be ilgesnio 
ištarnauto laiko, turėjo išlaikyti visą eilę atitinkamų 
papildomų egzaminų mokytojo vardui įsigyti. Lais
vai samdomo mokytojo, neturinčio diplomo, ir teisės 
siauresnės: jis negalėjo būti skiriamas į ūkio, egzami
nų ir kitas komisijas, negalėjo būti klasės auklėtoju. 
Jo už pamokas ir atlyginimas mažesnis. 

Tik aukštojo mokslo mokytojai galėjo būti etati
niai. Visi etatiniai mokytojai išsitarnaudavo 
penkmečius, prie pagrindinės algos primokėjimą, ir 
senatvės pensiją. Cia rusų vadinamoje „okrainoje", 
imperijos pakraštyje būdavo geriau atlyginami negu 
tolygiose mokyklose tikrojoj Rusijoj: gaudavo dar 
krašto priedus. Apskritai mokytojų atlyginimas, 
palyginus su kitomis Rusijos administracijos tarny
bomis, buvo kur kas aukštesnis. Mat, mokytojai buvo 
laikomi svarbesniais imperijos ramsčiais, caro ir 
provoslavų tikybos ideologais, ateinančių kartų, 
ypač esančių imperijos ribose kitų tautybių, 
perauklėtoj ais. 

Pavyzdingi mokytojai užsitarnaudavo ir būdavo 
apdovanojami tarnybiniais titulais ir laipsniais: 1. 
Jūsų kilnybė — geroji kilmė, „Vąše blogorodie", 2. 
Jūsų aukštybė — aukštoji kilmė „Vąše vysoko-
rodie", 3. Jūsų viršenybė „Vąše prevoschoditelsvo". 

Šalia to pagal įsigytą mokslą ir motinėlei 
Rusijai nuopelnus direktoriai dar turėjo vardus: 
Valstybes patarėjai „Stątsky sovetnink", Tikrieji 
valstybės patarėjai „Destvitelny statsky sovetnink". 
Slaptieji patarėjai „Tainyje sovietninky". Visi 
laipsniuotieji mokytojai be to būdavo pasiskirstę į 
karius ir civilius. 

Mokytojams, išskyrus kapelionus, privaloma 

uniforma su tam tikrais atžymėjimais. Mėlynas iki 
kelių švarkas — surdotas (siurtuk) priešakyje dviem 
eilėm geltonų, viduryje su ereliais, sagų, ir tos pačios 
spalvos kelnės. Skersai abu pečiu aukso spalvos 
antpečiai, ant jų viena, dvi ar trys mažesnės žvaigž
dutės ir toliau tiek pat didesnių žvaigždžių. Jos rodė 
savininko patirtį „stažą" ir laipsnį, atitinkantį kariš
kių laipsnius. Trys mažos iki kapitono imamai, trys 
didesnės iki generolo. Kariškių nuo kapitono iki 
generolo surdoto pamušalas raudonas, o civilių — 
žydras. 

Žieminis apsiaustas juodas, kirpimo ir siuvimo 
kaip ir mokinių, o kariškių su atitinkamais apva
dais, ženklais ir sagomis. Kepurė su antkakčiu (mati-
ku), virš jo, kaktoje švietė žvaigždė. Aukštesniųjų 
laipsnių mokytojai per iškilmes galėjo dėvėti kepurę 
su dviem snapais — prieky ir užpakaly. Prisisegda
vo prie krūtinės ir nusipelnytus ordenus. Prie švar
kų, raudonais pamušalais, segėdavo kardą, vadina
mą „špaga". 

Uniforma per visą laiką galėjo būti kiek 
keičiama, o vėliau buvo suprastinta: vietoje surdoto 
— trumpas juodas švarkas su ženklais. 

Uniforma, kaip matome, rusiška tautinė, kirpi
mu panaši j policijos — žandarų, ir su panašiais 
ženklais (emblemomis). Ji, uniforma, savo žibančia 
išore turėjo aprėžti dėvėtojo visur laikyseną: 
kilnumą, viršenybę,didingumą, orumą, inteligenciją, 
oficialumą ir tuo sukelti kitų, ypač mokinių,pagar
bą, pripažinimą, klusnumą. 

Tas pats slystelėjimas uniformuoto mokytojo 
būdavo laikomas daug didesniu, baustinu nusikal
timu negu neuniformuoto. Mat neleistinas elgesys ne 
tiek žemindavo (ar visai nežemindavo") asmenį, kiek 
jo uniformą. 

(Bus daugiau:1 
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VESTUVĖS SU TŪKSTANČIU ROŽIŲ 
Buvo dar šilta vasaros diena, j tuokė ir pamokslą pasakė parapi-

kai du jauni baltimoriečiai Aldo- į jos klebonas kun- Antanas Dran-
na Drazdytė ir Vitalis Pilius su-: ginis. Iškilmes praturtino gražus 
mainė aukso žiedus Šv. Alfonso kanadiečio solisto Vaclovo Veri-
lietuviu parapijos bažnyčioje. Tai 
buvo vestuvės, kokiu Baltimorė-
je labai retai tepasitaiko ir kurios 
pasilieka nepamirštamos. 

Vargonams grojant Sadutės 

kaičio giedojimas. Jis atliko Pa-
nis Angelicus, Ave Maria, Veni 
Creator ir Marija Motina Ma
lonės. 

tės profesionaliai išlavintas sko- j 
nis, nes ji su savo vyru Remigi
jum yra savininkai dviejų J. J. 
Cummings vardo gėlinyčių: vie
na iš JŲ yra naujo, modernaus 
tarptautinės prekybos centro 21 
aukšte, pačioje uosto krantinėje, 
o antroji — Baitimorės gatvėj. O 
Aldona yra ju biznio įstaigos ve
dėja. 

Jaunuosius prie salės dury su 
duona, druska ir vynu sutiko jų 
tėvai: Eugenija ir Antanas Draz-
džiai ir Anelė ir Vladas Piliai-
Puota prasidėjo kun. D rangi -
niui sukalbėjus maldą. Pasistip
rinę ir pasišaukę jaunųjų pagal-

Vestuviu vaišes vyko Lietuviu 
melodiją ir per 200 giminių ir j namuose. Labai iškilmingą jspū-
draugu stebint, tėvas Antanas: dį sudarė salės papuošimas. Ant 
Drazdys atidavė prie altoriaus Į visų staly buvo gracingos gelių L . k a d d e g t i n e n e bū tų karti... 
laukiančiam Vitaliui savo pasku- į puokštės sudarytos iš tūkstan-, ^ ^ p r i e p r o g r a m o s > k u r i ą pra '_ 
tiniąją dukrelę Aldoną. Jaunuo-; čio raudony rožių ir daugybes į > r f . l i e t u v i u r a d i j o v a landėlės 
sius atlydėjo 6 poros pabroliu ir j baltu gvazdiky. Puikiai buvo pa- į ̂ ^ K ę s t u t i s ^ . f a ^ . p i r -
gražiais tautiniais rūbais pasi- puošta ir scena, kurioje grojo jau- į m i a u s i a b u v o pe r s k a į t v t o s s v e ik i -
puošusių pamergių. 2iedus atne-,nojo pusbrolio Laimučio Prasciu- į n i m o t e l e g r a m o s j a u n i e s i e m s nuo 
šė Aldonos krikšto vaikučiai; no vadovaujamas orKestras. Ro- j n i v fc a r t i m u j u g K a u n 0 j g 
Justinėlis, sesers Dar...-.tės ir Remi- į mantiškai atrodė ir visus domino , K l a i p ė d o S f g Vokietijos, iš Kana-
gijaus Balčiūny sūnus, ir Aldutė, j gyvom gelem apipintas mažas | d o s fr K a I i f o m i j o s Svečius ypač 
sesers Genutės ir advokato Cor- į paviljonas su genmų fontanu, j p r a d ž i u g i n o j a u n a v edž ia i Aldo-
nish dukrele. Į p r i e tQ^Q s k o n i n g o papuošimo ' na ir Vitalis su visa savo palyda 

Jaunuosius per Šv. Mišias su- prisidėjo jaunosios sesers Danu- ir gražiom tautinėm juostom pui-

Aldona Drazdytė ir Vitalis Piliai su savo palyda. Tarp jų Justinėlis Balčiūnas. Už jų iš kairės: Linas PttiuS, Raminta 
Giemžaitė, Jnlozas Pocius, Izabelė Laučkaitė. Danutė Drazdytė-Baičiūnienė, Kęstutis Prasčiūnas, Danguolė Ra-
zutyte-Varmenė, Viktoras Sajauskas, Aldona Glemžaitė, Kęstutis Karalius, Vida Piliūtė-Vaškienė, Jonas Pocius.. 

Fonto Martin Zelonis 

LIETUVIŠKOS VESTUVES VAKARŲ 
VOKIETIJOJ 

Ramunės Buivytės ir Mečislo-1 jant atvyko pavėluotas svečias j 
vo Lando jungtuvės įvyko rug-! vestuves. Kiek vėliau paaiškėjo, 
pjūčio 15 d. Vak. Vokietijoje. Mi- | kad tai buvo ne kas kitas, o pats 
šias atnašavo ir jaunuosius su 
tuokė kun- A. Bernatonis. 

išvardiii 

Vestuvinė puota įvyko Vasario 
16 gimnazijos patalpose. Susirin
ko 100 žmonių, daugiausia iš pa
čios Vokietijos. Tačiau buvo sve
čiu ir iš Amerikos: jaunosios tė
vai Justinas ir Danguolė Buiviai 
ir sesuo Daina iš Baitimorės, bro
lis Gintaras iš Kalifornijos ir dar 
keletas jaunuoliy iš kitų miesty. 
Svečiu taip pat susilaukta iš ok. 
Lietuvos, Punsko, Australijos, 
Anglijos bei Olandijos. 

Šiose vestuvėse netrūko lietu
viškų tradicijy. Jaunųjų tėvai pa
sitiko savo vaikus su duona ir 
druska. Piršliui reikėjo išpirkti 
kelią jauniesimes prie varty ir 
prie stalo. Pietum pasibaigus, pra
sidėjo kalbos — oracijos Piršlys 
(A Šmitas) be saiko gyrė jau
nąjį, o svočia ( M Šmitienė) jau
nąją. Ramunę ir Mečį iškilmin
gai pasveikino VLJS valdybos na
riai ir VLB valdybos pirm. J. Va
liūnas. Ir kiti svečiai sveikino 
naują šeimą, nesigailėdami duo
ti jiems įvairiausiy patarimų. 
Perskaitytos telegramos iš Lietu
vos ir JAV ir Šv. Tėvo palaimi
nimas raštu. Tėvy vardu kalbėjo 
J. Biuvys, o -'aunavedžiai abu ta- s 
rė padėkos žodžius. Pakeltos šam- 3 
pano taurės į jaunyjy ir jy tėvy 5 
sveikatą ir sugiedota Ilgiausių me- j s 
tų. Ramunės draugės gražiai pa-;Ę 
šoko Sadutę, jai įteikdamos gė- į5 
les, o po to atkeliavo svočia su = 
savo vestuviniu pyragu. Per š ias . t 
vestuves skambėjo vien lietuvis-į f= 
kos dainos. Jas akordeonu lydė-j E 
jo Jonas iš Punsko. Vėliau atvy-;jE 
ko orkestras, kuris visus ilgai, i i - i r 
gai linksmino. E 

Sekmadienį įvyko keltuvės. I 
Triukšminga muzika ir šampa- s 
nu jaunieji ir visi svečiai buvo 
šiaip taip prižadinti.Bepusryčiau- į 

įęs piršlio visus juodus 
darbus, visas melagystes nuspren
dė jį pakarti.Jaunoji dar bandė 
piršlį išvaduoti, bet nepavyko. 
Piršlį ,,pakorus", sekė graudin
gos „laidotuvės". 

Vestuvės tęsėsi tris dienas, tris 
naktis, o ketvirtą dieną svečiai 

piršlys, persirengęs moteriškais) parna?" skirstėsi namo. 
rūbais ir sakantis esąs jaunosios te-1 šiuo metu Mečislovas yra Va
ta iš Lietuvos. Penki budeliai, K I sario 16 gimnazijos berniukų 
Ivinskis, R. Sabas, A. Dambriū- j bendrabučio vedėjo pavaduoto-
nas, P. Vėgneris ir A. Žaliukas, į jas, o Ramunė dirba Heidelber-
atpažino piršlį ir užmetę tinklą * go amerikiečiy ligoninėje gailes-
ant galvos perdavė jį vyriausiam '• tinga sesele. Sveikinam šią nau-
teisėjui. Piršlio teismas įvyko gim-i ją lietuvišką šeimą, 
nazijos parke. Teisėjas J. Sabas,' M.Š. 

Aldona Drazdytė ir Vitalis Piliai 
vestuvių dieną. 

Foto Martin Zelonis 

kiai pašokdami rezginėlę, o po to 
valsu pradėdami bendrus šokius. 
J tarpą visus vėl pradžiugino so
listas Verikaitis atlikdamas corą 
lietuvišky dainy. 

Vaišėms einant į pabaigą, pa
mergėms ir svečiams dainuojant 
"Pasisėjau žalią rūtą", jaunosios 
motina Eugenija Drazdienė nuė
mė nuotakos veliuoną ir užrišo 
skarelę bei žiurstą. Tada pamer
gės šoko ratu aplinkui, o dides
niu ratu — svečiai. Pagaliau iki 
valiai visiems prisivaišinus ir 
prisilinksminus, jaunavedžiai ruo 
sėsi į povestuvinę kelionę, o 
svečiai besidalindami įspūdžiais 
skirstėsi į namus. Bet tai dar ne
buvo viskas. Giminės ir artimie
ji ir sekančią dieną dar uliavojo, 
nes tokios pat turtingos vaišės bu
vo tęsiamos pas jaunosios tėvus. . 

Svečių į vestuves susirinko iš 
toli ir iš arti. Toliausiai į vestu
ves teko keliauti jaunosios sesu
tei Genei su vyru advokatu Mi-
chael Cornish ir vaikučiais Aldu
te ir Adrijum. Jie atvyko iš Lon
dono, kur Genė mokytojauja 
Amerikos ambasados mokykloje, 
o jos vyras advokatauja ir pagelbs

ti lietuviams, kaip lietuviy namu 
teisinis patarėjas- Ilgą kelionę at
liko ir jaunosios draugė Danguo
lė Razutytė — Varnienė. Ji atvy
ko iš Kalifornijos. 

Jaunyjy palydoje pirmąja pa
merge buvo Danutė Drazdytė — 
Balčiūnienė, kitos pamergės — Al 
dutė ir Raminta Glemžaitės, Iza
belė Laučkaitė, Vida Piliūtė — 
Vaškienė ir Daguolė Razutytė — 
Varnienė. Pirmuoju pabroliu bu
vo Kęstutis Prasčiūras, kiti pa
broliai — Kęstutis Karalius, Li
nas Pilius, Jonas ir Juozas Pociai 
ir Viktoras Sajauskas. 

Abu jaunieji aktyviai dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Abu pri
klauso Baitimorės Lietuvių Atletų 
klubui. Vitalis yra buvęs sporto 
vadovu, Aldona redaguoja klu
bo biuletenį. Jie abu priklausė 
"Malūno" tautinių šokiy gru
pei ,kuriai Aldona yra ir vadova
vusi. Vadovavo ji taip pat ir jau
nyjy grupei "Ratelis". Be to, 4 
metus ji buvo šeštadieninės mo
kyklos mokytoja. Buvo veikli ir 
moksleivių bei studenty ateiti-
ninky narė, dalyvaudavo kursuo
se, stovyklose ir suvažiavimuose. 
Gyvendama Anglijoj ji talkino 
tautinių šokių mokyme ir buvo 
sporto vadove skauty stovykloje-
Ji yra baigusi sociologiją Mary-
land universitete ir kurį laiką dir
bo kaip "sočiai worker". Vitalis 
yra mokęsis Clevelande ir Kenne-
bunkporte, o dabar studijuoja 
Catonsville Community College, 
siekdamas "life sciences" mokslo 
laipsnio. Tolimesnėms studijoms 
jis žada pereiti į Johns Hopkins 
universitetą. Jis tarnauja žinomoj 
McGormick kompanijoj. Gyven
damas Clevelande jis buvo įsijun
gęs į Čiurlionio ansamblio kank
lininku grupę. 

Jaunavedžiams, taip gražiai 
pradėjusiems naują gyvenimą, 
linkime daug jaukios šeimyni
nės laimės ir taip pat aktyvaus 
tolimesnio lietuviško veikimo! 

s. c. s. 

CLASSIFIED ADS 

WH£RE DO YOU STAND 
WITH IMMIGRATION? 
Your application may be one of the thousands lošt or 
rejected by the INS every year. Let us help you find out. I 
We'll also help with your labor visa, your U.S. visa petition 
or appeai, or help you bring a relative into the U.S.A. 
legai'y Callfora free and ccnfir'erttiai 'nitiai appoirttmr-

CALL OIR HEl P LINE 341-0990 k
: 

Attorneys at Laro 
332 S. Michigan Avenue. Saite 1840, Chicago. IL 60604 

W7tE HERE TO HELP. 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS 
10 d ienų kel ionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva, išvykstama ketviTtadieniais i i New Yorko: 
b a l a n d ž i o 8, gegužės 13 Ir 27, birželio 17, l iepos 14, 
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7. 

15 dienu kelione: V i ln ius , Leningradas, Maskva ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28. rugpiūčio 30. rugsėjo 20. 

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
•ivykstama šeštadieniais iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31 , rugpiūčio 7. 

Jonas Adomėnas, vadovas 
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
20 EAST 4«th STREET, NEW YORK, N.Y. 10017 
T£L. 212 986-1500 

R A Š Y K I T E DEl> N E A P M O K A M O S BROŠIŪROS 

UISCELLANEOUS 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDZ1NSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. teL 927-5980 

i i I lMIl I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l i l i ini l i i l i 

M. A. Š I M K U S 
l.NCOMK TAX SKKVICE 

NOTART P U B U C 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iškvietimai, pūdomi 

P1IJKTYBES PRAŠYMAI Ir 
srtokie blankai. 

uiiimrmmnTTiiiniuiiuiiiuiiniiiuiiiui. 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
illlllllllllllllllllllllliuilliuillliuilllllllllll 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• * • • • • < 

iiiiimimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , teL 776-1486 
iliilllilllllllllllllllllllllilllllllllliuuilllllt 
• IMIIIIIiHirilll lMllllll IflI l I l I l I l I l I l I lUIIIIK 

P L U M B l N G 
Lieensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu 
vės ir vonios kabinetai. Keramikos it 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
*avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iitiHilIlIlilIHIlilIllHIUJlUUUUUliiiliUlll 

M O V I N G 
bi_ .£.iNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
'hr?.i ir pilna apdrauda. 

mimame ...AJIER CHARGE ir VISA 
Teief. — H A 5-8063 

Ramunės Buivydaites ir Mečislovo Lando sutuoktuves Vak. Vokietijoje. 
Nuotr. R. Kyno 

2nillllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllHlltllllllllllllillilHIIIIIIIIIIHIllllllllH^ 

LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES I 
A N T A N A S and ANASTASIA TAMOŠAITIS 1 

Publishcu by Uthuanian Folk A r t Institute, "~ 
Toronto, Canada, 1979 i 

Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai i l ius- |= 
truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dal is E 
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline s tudi ja . 
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. 

Knygos kaina su parsiuntimu — $21.50 

Užsakymus siųst i: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
niinois gyventojai dar prideda $1 56 valstijos mokesč io 

JAV D R U G S V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

ryto iki 8:30 vai. vakaro 

i 

i 

I ! 

4 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
miiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
o i apdraudą ooo ugnies Ir automo
bilio pas mus . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 Va West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

B E A L E S I A I E 

PARDUODAMAS vieno miegamo 
coadominiiim netoli Pranciškonų kop
lyčios ir Public Beach ([

 2 bloko nuo 
jūros) S t Petersburge, Horidoj. TeL 
S t Petersburge — (813) 367-1855, 
Chkagoj — 434-0073. 

6 kambarių "octagon front bungalovv** 
apyl. 63-čios ir Lawndale. Dideli kamb. 
1 miegamas viršuj. Gazu apšild. įreng
tas rūsys. Skambint po 4:30 vai. po
piet — teL 284-2909. 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 

I N C O M E T A X 
Insurance — Notary Public 

Tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street 

7719 S. ALBANY AVENUE 
Immaculate brick ranch, 3 bdrms, l'/3 
baths. Finished bsmt, 2 / 2 car garage. 
$64,500. 

LEADER REALTY — 465-4200 

niiiiiiiiiiiiiiifiiiEiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiui 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namę pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
4lllilllUIIIIIIIIIIiIIIIUUIIllUllllllitUUIIMt 

I E Š K O N U O M O T I 

IEŠKAU NOMUOTI GARA2A Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Skambint — 778-7704 

D fi M. E S I O 

• -
Sekmadieniais nuo 9 vai 

Tel. — 4 7 e - : 2 : l 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiniiimiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. G*J 
rasite kai ką padovanoti savo 
Aminėms ar draugams 

Dienraščio "Draugo' admi
nistracijoje galima pasiriii. \\ j -
vairių liaudies meno darbų: me-

miiimnmmiiuiuiiiiimimiiiiiiiimiuM 

Dvikalbiškumas: 
palaima ar prakeikimas? 

ALGIS NORVILAS 

Dvikalbiškumas: Turtina a r 
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji ' 
mo problema. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981. 

Kaina su persiuntimu $2.75 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiium 
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UETUY0S ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZELA 

Hleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi-
iiua Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adreso. 

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

| Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
1 Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos Daslaptys 
| i irurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
| Kaina minkštais virbeliai 54.00. kietais $5 00 
1 Gaunama _ 

r llllimilillli!lllllUlllllilllllilllltHHIIIIttl!!UJlI!!IIIIIIIIUIIIItllllll!ll!l|IIMIMIlllHUU? DRAUGAS, A545 W. «3rd S!.. Chicafa. tll. 6Q62į 
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S L A V Ą U M E L Y T t 
Kontraltas 

S U J U M I S 
Lietuvių muzikų kūriniai: 

Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad a i našlaitėlė, š t a i 
ji mano žemė. Žvaigždelė. Ne-

ižio, keramikos, drobės, taip | y e r k m o t u l e M a l d a ^ p a t 

Ave Maria — F. Shuberto i r 
kitų klasikų kūriniai. 

pat gražiai papuoštų lėlių. 

'Draugo" adresas: 4545 We*t 
Chirago. 111. fiOff» «3rd St. 

•immiiHitHiiiiimmimiiimmiiiiiicmi-
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

Akompanuoja muzikas Jonas 
Govėdas. Kaina su persiuntimu 
$7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St^ 
Chicago, BL 60629 

Elinois gyventojai da r pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

i ililiuiliillilllittllltlijlilliliilililiiillllllltt i SKELBKITfiS "DRAUGE' 



BOSTONO 23NIOS 

Alvydas Vasaitis, Dana Stankaitytė ir Algis Grigas po lapkričio 15 
surengto koncerto. 

ių skautybes fondo Chicagos skyriaus 
Nuotr. V. A. Račkausko 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Su Petersburg, Fla, 

UETUVUJ STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuviu studentu s-gos šuva 
žiavimas vyko lapkričio 26, 271 Paskaitininkas įrodinėjo, kaip vi 

nimas turėtų žinoti ir gilintisjtas 
ir kokiomis priemonėmis formuo
ja pasaulinę politiką, įžvelgtu 
kėslus, suprastu ju tikslus ir prie
mones. Tik tada galės atskleisti 
išvadas, kokia linkme vedamas 
pasaulis. Jaunimas turėtu ruoš
ti politinius seminarus ar šiaip 

. . . «r» . . , . . . .? . , , . veikloje diskutuoti pavergtu tau goti ir dirbti politinėje veikloje. ,. ' „ , A *v • _ 

veiksnių esmę, prigimtį, ideolo
giją, darbu pasiskirstymo planą, 
iškeldamas JŲ paskirtį bei užda
vinius. Dabartinėje politinėje pa
dėtyje ragino jaunimą įsiparei' 

GERIAUSIA KALĖDOMS 
DOVANA 

Geriausia Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga dovana yra knyga ir 
lietuviškas laikraštis. Net ir vai
kučiams žaislai greitai sudužta, 
susidėvi ir išmetami, o knyga ar 

1 .laikraštėlis pasiliks ir duos dva
sinės naudos. 

Savo artimiesiems šiu švenčių 
proga padovanokime knygą, o 
jeigu žinome, kad nepremrmeruo-
ja lietuvišku laikraščiu, užprenu
meruokime jiems lietuvišką laik
raštį arba nupirkime lietuvišką 
knygą, tai bus geriausios dova
nos. 

tu, ypač aneksuotos Lietuvos ne-

ir 28 d. Holiday Inn, 5300 Guli" i šame pasaulyje vedama politinė! P™ r ^ K a i o B o S i o T v i l i a ^ 
Blvd., St. Petersburg Beach.Fla. I veikla, kurioje neatsilieka ir jau-1 «T_--_ • _« , , i> • \- • M • i »• - • T • • JL- • Bražėno paskaitų akademinis Be vietiniu Floridos lietuvių stu-i nimas. Jaunimas tun ryžtin- . . „• . . - J - • i1 . V . ' s-s i jaunimas ypatingai atidžiai klau-gai pasireikšti pnes okupanto. . r. . . & , „ . 

, * ,.,.., , . . . . ' sėsi, domėjosi ir pokalbiuose reis-
suktą politiką palaipsniui sunai- , . . ' *^ 
kinti lietuvių tautą. Jis, sekdamas 

dentų, buvo suvažiavę iš Chica
gos, Bostono, Kalifornijos, New 
Yorko, Toronto ir kitų vietovių. 
Dalyvavo apie šimtas studentų. 
Tai mūsų akademinis jaunimas, 
kuris reiškiasi judėjime, skirda
mas savo mokslą ir talentus tau
tos išlikimui. 

Lietuvių Studentų s-gos suva
žiavimą pasitiko Holiday Inn va
dovybė su gražiu virš priekinių 
durų įrašu: „Sveikiname lietu-

savo krašto politiką, turi infor- Laisvalaikio metu poilsiavo pa-
muoti ir Amerikos jaunimą. Rei- jūryje, žaidė tinklinį, laiveliais 
kia bendrauti ir pasaulinėje po plaukė jūroje ir ant vandens sli-
lotikos raidoje, siekiant pavergtų, dėmis slidinėjo. Studentų flori-
tautų išlaisvinimo. Čia reikia ži- i diečių sumanumu, o Rūtos Bo-
noti, kad tautos gyvena ne dik- belytės iniciatyva specialūs marš-
tatūriniu, bet demokratiniu va- kineliai su meniškai išpaišytoje 
dovavimo principu. Plačiau iš- j saulėje Vyčiu buvo jaunimo dė-
dėstyta politinių partijų pagrin- vimi viso laisvalaikio metu. Pas-

vius". Sio suvažiavimo rengimo!^:1', Nniose išrinkti tautos at-, kutiniame bendrame posėdyje nu. 
komitetą sudarė pirm. Alena Bo- stovai, įvairių pasaulėžiūrų žmo- tarta, kad sekantis Lietuvių stu-
belytė, vicepirm. Algis Bobelis, 
ižd. Kathy Kaddis, parengimų 

t.co „eiiiokratiniais pagrindais, su-j dentų s-gos suvažiavimas bus To-
daro koalicinę vyriausybę. Tuo ronte, Kanadoje. Draugiškame 

vad. Paulius Vienužis, sekr. Rasa I tarpu vienos grupės vadovybė iš-; pasikalbėjime pasikeista adresais 
Lašinskaitė, transportacija Vy
tas Lašinskas ir Jonas Baukus, 
banketo vadovas Vytas Navickas 
ir programos paruoš. Rūtą Bo-
belytė. 

Lapkričio 26 d. registracija ir 
susipažinimo vakaras- Suvažiavi
mą atidarė ir jam vadovavo Ale
na Bobelytė. Sveikindama atvy
kusius linkėjo našaus darbo, nuo
širdaus bendravimo ir įsipareigo
jimo į vedamą kovą už Lietuvos 
laisvę. Vyresniems išreikšdama 
pagarbą, linkėjo darbuose visiems 
L ?ti kartu. Sugiedota JAV ir Lie
tuvos himnai. Studentų suvažia-
imą žodžiu sveikino Akos St 

Pctersburgo, Fla., skyriaus pirm. 
A. Šukys. Pasibaigus bendriems po
kalbiams ir aptarimams, vilio
jant Floridos gamtai ir saulutei, 
poilsio laikas praleistas prie Gol
fo jūros balto smėlio pliaže. Va
kare susipažinimo pobūvis buvo 
puikus, nuoširdus, linksmas, 
draugiškas, jaunimui palikdamas 
gražius prisiminimus ateities die
nose. 

Penktadienį autobusais vyko į 
Disney World ir Deep Sea Fi-
shing bei kitas Floridos gamtos 
vietoves. Grįžus, 4 vai. buvo pa
skaita. Paskaitą skaitė dr. Kazys 
Bobelis, Vliko pirmininkas. 
Sklandžiai dėstydamas mintis, 
studentams pateikė žinias apie 

šaukia diktatūrą. susirašinėjimui- Vakare koktei-
, . . , . . . - lis, banketas ir šokiai Lietuvių klu-

Paskaitą baigus, dalyviai n n - : , -, , . -_ - » ~ _ . «_ 
„• L - T V . , u . S J Z t _ „,v~ 'be- Sale papuošta Vyčiu ir dro

bėje įaustu Tautos himnu bei mū 
kosi prie Gulfo jūros, kur vyko 
reta staigmena, tai Luau su pui sų dailininkų paveikslais. Puikus kia vakariene ir atsigaivinimais. , ,. * ., . s , . ' . 
„ . - . ° , . , . balius, muzika ir šokiai Buvo kepama žuvis ir paršiukai 
Hawajiečiai ir hula šokėjos at-
1 

visus 
linksmino jaunatvišku džiaugs

imu ir prisiminimu. Skambėjo 'lie-
iko jvainą programą su tdomia; t u v . š k ^ d a . n a ^lyje. 

muzika, šokiams Kviesdami ir lie- ! 
tuvius studentus. Šioje muzikinė- ' Visą šį Lietuvių studentų s-gos 
je puotoje, be studentų, da'lyva- j suvažiavimą lydėjo Floridos žy-
vo nemaža vietinių ir iš toliau I dinti gamta ir apie 80 laipsnių 
atvykusių svečių, iš viso apie šim- šiluma. Išvyko akademinis jauni 
tas asmenų. 

Šeštadienį, lapkričio 28 d. 9 
vai. ryto buvo Viliius Bražė-

mas su gyva lietuvių tautinio iš
didumo dvasia. Okupanto nuo
monė, išmirus senajai lietuvių 

no gerai paruošta paskaita — j kartai, išnyks ir tautinis lietu-
atsišaukimas į lietuviu jaunimą | vių sąmoningumas, yra paneigta 
aktyviai dalyvauti Amerikos po- j sugriauta, jaunime yra gyva Lie 
litiniame gyvenime. Atkreipda
mas dėmesį į jaunimą, kad jis 
suprastų, sugebėtu ir remtų tuos 
asmenis, kurie kovoja prieš tau
tų naikintojus, kur yra kelias ir į 
Lietuvos laisvę. Pabrėžė, kad jau-

tuva. Studentija mokslą ir savo 
talentus su rūpesčiu ir įsiparei
gojimu skiria vienam tikslui — 
Lietuvos laisvei ir nepriklausomy
bei. 

Mari]a Pėteraitienė 

/r 
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S O P H f E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus 

7159 So. Maplewood A ve., 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 778-1543 

imiiiiimiiiiiiiiiiiimmimmimimiiimii 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

K M ScStadienį ii WEVū Stotie* 
N e * Torke nuo S Iki 9 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Talppat klausykitės 
"Mustc of I,tthuan!a" programos kaa 
trečiadienį nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro. 1S Seton Hali Universiteto sto
t ie* 89.5 FM. (WSOD 

Direkt DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

YVatehung. N. J, 07060 

T«J. — (201) 7S3-5M* 
iiHnHtmHHiiiiuHmHtmiraHiuiimmir 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G A S " 

Naujam skaitytojui t ik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų y r a t ikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo aidimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių ar ki tokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie j o neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų Įnašas LIE7TUVYBEI. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 
Užsakau "DRAUGĄ" k a i p dovaną savo " . , 
kuris-ri y r a naujas skai tytojas. Pridedu 
PAVARDĖ i rVARDAS 
No. Street 

dol. 

City S t a t e zip 

Siųst i : 

DRAUGAS, 45J^ W. 63rd St., Chicago, IU. 60629 

ALTO IR BENDRUOMENĖS 

PASITARIMAS 

Lapkričio 27 d. Altos Bostono 
skyriaus valdyba ir Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kės valdyba turėjo pasitarimą dėl 
darnesnio abiejų organizacijų 
bendradarbiavimo. Kaip iš spau
dos žinome, kai kuriose lietuvių 
kolonijose, ypač rengiant Lietu
vos nepriklausomybės Vasario 16 
minėjimus, įvyksta nesutarimu ir 
trinties, kurie atsiranda ir spau
doje, be to, laibai sJcaido mus 
pačius lietuviSkam darbui. 

Siame pasitarime šios abi or
ganizacijos sutarė nuoširdžiai 
dirbti ir bendradarbiauti. Tokie 
pasitarimai ir susitarimai ir kito
se lietuviu kolonijose padėtu dar
nesniam darbui. 

KŪČIŲ KALĖDINĖ 
VAKARONĖ 

Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubas rengia Kūčių 
kalėdinę vakaronę su lietuviškais 
kūčių valgiais šį sekmadienį, 
gruodžio 13 d., Lietuvių 'Piliečių 
d-jos 3-čio aukšto salėje. Pradžia 
4 vai. p.p. Bus ir gera progra
ma, kurią atliks solistas Benedik
tas Povilavičius, jaunas pianistas 
Gregory. Dausa, o solistui akom
panuos komp. Jeronimas Kačins
kas. Tai jau kelinti metai iš ei
lės moterys rengia tokią vakaro-

miMimiiiimiiimiiHimmiiiinmiiimm 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 va!, po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarą muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E Broadway. So Boston, Mass. 
02127. Telefonas "68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą Hetuviikų kny-

m 
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nę, ir susirinkę žmonės gražiai 
praleidžia 'laiką ir pasivaišina 
kūčių valgiais, kurie Lietuvoje 
'buvo valgomi tik per Kūčias, t.y. 
Kalėdų išvakarėse. 

PARENGIMAI 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos valdybos rinkimai gruodžio 
13 d. klubo patalpose. 

Vasyliūnų koncertai: smuiki
ninko Izidoriaus ir pianisto Vy
tenio VasyliūnŲ koncertai vyks 
New Yorke sausio 9 d. S. Bosto
ne First ir Second Church salė
je sausio 10 d. 

Naujų Metų sutikimas vyks 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje, So. 
Bostone, gruodžio 31 d. 

Laisvės Varpp pavasarinis kon
certas — balandžio 25 d. 

MINKTJ RADIO VALANDA 

Pradedant sekmadienį, sausio 
8 d. Minkų vedama radio prog
rama bus girdima sekmadieniais 
nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto per 
tą pačią WLYN radio stotį 1360 
bangas AM, o pradedant sekma
dienį vasario 7 d., šioji progra
ma bus girdima nuo 8:00 iki 
8:30 vay. rytą ir nuo 4:30 iki 
5:00 vai . po pietų. 

Prašome užsirašyti valandas ir 
kitiems pranešti. 

Seniausia lietuviška radio prog
rama Naujojoj Angliljoj, vadovau
jama Stepono J. ir valent inos 
Minkų, švęs savo 48 metų su
kaktuves So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos trečio aukšto sa
lėje, 1982 m. kovo 21 d. sekma
dienį, 3:30 vai. p.p. 

Steponas J. ir Valentina Minkai 

Danutė Brazytė - Binaokienė 

ANGELŲ SNIEGAS 
Moklinęs fantazijos apytaka 

Meteorų lietus. Skraido Švel
nūs pūkeliai. Angelų sniegaa. Rū" 
gilės nelaimė. Kur dingo vasa
ra? Pelkėse. Reikia eiti namo. 
Pavojingos kelionės pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
mo puvenose. Kas sunaikino au
galus ir Sūrūs lasai. 

Knyga įdomiai ir lengvai pa
rašyta. Graži dovana jaunimui. 

Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė, 160 pusi. Viršelį 
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie-
nė. Kaina su persiuntimu $5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 606*9 

Illinois gyv. dar prideda 30 
e t valstijos mokesčio. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 9 d. 

f L A N D O F C R O S S E S 
The struggfe for religioua freedom in Lathuania, 1939 -1978 

by 
Užsakymus siųst i : 

MICHASL BOURDBAUX, MJL., BJ>. 
Printed in Engiaad 1979, 339 pages. Price — inrluding 

shipping and handling $8.95. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, 11 60629 

IllinoU gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
J> 

M 
J? 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmundas Kasdts ir Jenas Guijotas įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų pulyda. 
ISlešdo dr. Jokūbas Stukas. Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Watchurg, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuota $14.95. 111. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mofcrafin. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. tSml St„ Chiemga, XL *0*2» 

• ^ 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939- 1940) P. Žilys. 172 psl. . . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z Raulinaitis. 64 psL $1.00 
4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $1.25 
7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl $1.25 
8. 2ygis į Lietuvą Peter Suchenwirt. 36 psl $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis į Prusus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūsų. 

O. Urbonas. 94 psl $1.25 
12. Prie* Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $1.25 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. ?u persiuntimu. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 

D R A U G A S , 4545 W e s t 63rd S t , C h i c a g o , VL 80G29 

fltinois gyventojai dar prideda 85 et. valstijos mokesčio. 
? 

Liūdinčius 

MEČĮ ir ELENĄ KRASAUSKUS, 
S t Petersburg, Fla., jo broliui a. t a. EMILIJUI KRA
SAUSKUI Lietuvoje mirus, nuoširdžiausiai užjau
čiame. 

DANGUOLE ILGINYTĖ 
JONAS PAŠTUKAS 
IRENA ir VYTAS RADZIAI 
IRENA ir EUGENIJUS SLAVINSKAI 
ALEKSAS SMILGA 
ALBERTAS STOČKUS 
VIKTORAS ŽERONAS 

Buvusiam JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pre
zidiumo New Yorko apygardos Queens'o apylinkės piiv 
mini nk ui 

A. -f A. 
Pik. Adv. JONUI ŠLEPEČIUI mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiu žmonai TEODORAI, 
dukroms — Dr. Prof. ALDONAI JANACIENEI, RIRU-
TEI VENCKUVTENEI bei jų šeimoms. 

Aš liūdžiu drauge su Jumis. 

Rožė Gražina Mainelytė - Jasinskienė. 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SL'NL'S 
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c j g o 
1410 So . 5 0 t h Av. , Cicero 

Te l . 4 7 0 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. L1TUAN1CA AVENUE Tel. YArdt 7-113»-» 

STEPONAS C. Um (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. «9th STRECT Tel. REpubllc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos HUU, Illinois Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArdt 7- l»U 

VASAITIS - BUTKUS 
144« SO. SOth A VE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

I f t l H l i t l I I » * * • * * • « 
Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 9 d x Seselė JosephinB, Pttta-
————————'—————— į bmjpgį PJL pridėjo auką su laiš-

X Antanas ir Aleksandra Ma- kučiu: "Linkiu visam "Draugo" 
i sioniai iš Paterson, N. J., linki į personalui Betliejaus Kūdikėlio 
i visiem savo draugam ir pažįsta- palaimos stiprinančios josų jė-
miem linksmų Kalėdų švenčių gas ir ryžtą išlaikyti "Draugą" 

: ir laimingų Naujųjų Metų ir ta gyvą Jūsų pasišventimo dėka 
proga skiria po 25 dol. "Drau- mes išliksime savo tautos gyva 

igui", Vasario 16-sios gimnazi-; dalimi. Laimingų ir darbingų 
! jai, Religinei šalpai ir Kultūros Naujųjų 1982 Metų". Nuošir-
: židiniui Brooklyne. j dus ačiū už auką ir linkėji-

X Lietuvių Opera praneša,: I m u s 
kad "I Lituani" opera, kuri bu- * Lietuvos gen. konsulas Ani- j 
vo mūsų Lietuvių operos pasta- Į cetas Simutis iš New Yorko da- j X Bromus Alekna, Beverly 
tyta birželio 13 d., bus tran- Į lyvaus ir tars sveikinimo žodį j Shores, I nd , buvo atvykęs į 
sliuojama B WFMT radijo sto- I Pedagoginio lituanistikos insti- j "Draugą" ir nusipirko naujau-
ties 98.7 FM bangomis 1S82 ; tuto absolventų išleistuvėse sių leidinių už didesnę sumą. 
metų vasario 14 dieną, 3:30 vai. j gruodžio 12 d. 7:30 vai. vak ' 

Jaunimo centre. popiet. 
X Kostas Bružas, Homewood, 

BĮ., E. Strasevicius, Chicago, 
J •- >-: Bėkteitieuė sausio! X Lietuvių Istorijos draugijos I Dl., Peter Markūnas, Waukegan, 

29 dieną kalbės Jaunimo centre I narių ir jų bičiulių susirinkimas j DL, K. Stanciauskas, Chicago, 
kavinėje tema ''šiuolaikinė lie- į vyks gruodžio 15 d., 5 vai. vak. į Dl., Leonas Kankus, Wisc., visi 

A. Rūgytės bute. Paskaitą "Vy- i užsisakė naujausių leidinių už 
riausio Tribunolo įkūrimas Lie- didesnes sumas, 
tuvoje 1581 metais" skaitys J 
Dainauskas. 

tuvių kalbos reikšmė kalboty
roje". Pradžia 7:30 vai. vak. 
Paskaitą organizuoja LKM aka
demijos Chicagos židinys. 

X Marijampoliečiams žinoti
na, kad jų apylinkių kaimynas 

yra į s -

X Karolis MHkovartas, Chica
go, DL, Juozas Mikulis, West-
chester, Dl., Jonas Dekeris, Ci-daiL Eugenijus Budrys ... . 

statęs sav0 glazūros tapvbos i c e r 0 - m - V l s l ^ faullu v a d ° -
darbus Uetuvių dailės salione Sv a i b u v o **"?*$ i "draugo" ad-
"Galerija", (744 North Wells į »*>fetra*iją ir čia aptarė kny-
SL). Paroda vvksta kasdien | S0 8 "Lithuania under Soviet oc-
flrievaL vak., sekmadieniais iki | cupation" atspausdinimo sąly-
4 vai. vak. Pirmadieniais uždą-j S5*8 "L>augo" spaustuvėje, 
ryta. Prašome apsilankyti. 

X Loretto Bgoninė pacien
tams, kurie Kalėdoms negalės 
grįžti namo, Kalėdose bus spe
ciali programa su "Tyliąją Nak
tį" giesme, specialiais valgiais ir 
kitais Kalėdų įvairumais. Ses. M. 
Stephanie, ligoninės administra
torė, primena, kad "leidžiant 
Kalėdas ligonio lovoje, yra spe
ciali proga apmąstyti savo vidų 
ir ramiai įvertinti save. Tas su- į 
kels naujų jėgų nešti ligonio 
skausmus". Tai paguoda ligo
niams ir įsipareigojimas ligoni
nės personalui. 

X Gruodžio 12 d., šeštadienį. 
nuo 9 vai. ry to iki 2 vai p. p . 
Lemonto Maironio lituanistinės 
mokyklos patalpose (410 Mc 
Carthy Rd.. Lemont, Dl.) vyks 
kalėdinė mugė ir pyragų išpar
davimas. Bus galima žemomis 
kainomis įsigyti originalių skul
ptūrų, keramikos dirbinių, me
džio raižinių ir paveikslų. Taip 
pat galima gauti skanių namie 
gamintų pyragų. Nuo 9 iki 9:30 
vai. r . bus rodomas filmas "Pre
zidentas Antanas Smetona". Vi
si kviečiami dalyvauti Pelnas 
skiriamas mokyklos iždui papil
dyti. 

X Matilda Barekevic^s Ane
lė Skrobuten, abi čikagiškės, 
Vytautas šeštokas. Los Angeles, 
Cal.. Viktoras Lukas. Treasure 
Island, Fla., E. Žukauskas, Mia-
mi, Fla. . Anthony Dagili?. West-
land, Mich., Antanas Rugys. 

•Eglė Rimavičiūtė, Mokslo ir kūrybos 
simpoziume skaičiusi aplinkos plana
vimo sistemas. 

X Dr. A. VaitJekaitas, Jeddo. 
Mich., Vincas Lazauskas, Balti-
more, Md., J. ir L AJeshkovsky, 
Middletown, Conn., R. M. H i 
las, Willow Springs, Dl., Stefa 
Stols, Hinsdale, Dl., J. Pečiulis, 
Munster, Ind., atsiuntė po 10 
doL už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

X Jonas Talandis kviečia į 
posėdį gruodžio 13 d. 10 vai. ry
to Jaunimo centre visus komi
teto narius sol. Ginos Capkaus-
kienės plokštelės išleidimui ap
tarti. Bus aptartas jos rengia
mas koncertas, kuris bus 1982 
m. sausio 24 d, 

x Julius ir Emilija Sasmaras, 
Chicago, Dl., apsilankė "Drau
ge", įsigijo įvairių knygų, plokš-

X Jonas Sabanas, Chicago, 
Dl., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė 15 dod. auką. 
Ačiū. 

X A. Paškoios, Dearborn 
Hts., Mich., atsiuntė 16 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Ačiū. 

X Alfonsas ir Ona Alčiauskai. 
Tampa, Fla., mūsų rėmėjai, at
siuntė 15 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių su prierašu: 
'Triimkite mūsų geriausius lin
kėjimus. Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų. Lai Dievas laimi
na Jūsų darbus spaudos ba
ruose". Ačiū už paramą ir lin
kėjimus. 

x Irena ir Arūnas Draugeliai, 
Woodridge, DL, atsiuntė 15 dol. 
auką už kalėdines korteles. La-

įoai ačiū.. 

x Dr. Antanas Belickas, 
Evergreen Park, DL, atsiuntė 
20 dol. už kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

X Dana Enskaitis, Dundas, 
Cnt , Kanada, atsiuntė 8 dol. 
auką. Ona MeJrišius, Los Ange
les, CaL, — 7 dol. Kazys Urbai-
tis, St_ Petersburg, Fla. — 6 
dol. Po 4 doL: B. Baktys ir V. 
Šilėnas. Visiems ačiū. 

JONAS VYTAUTAS DUNČIA 
- CHEMIJOS MOKSLŲ 

DAKTARAS 

IJbk ŽVAIGŽDUTĖ 
I ^BMCLKL* 4 * Uteipas Lietuvių Mokytojų Sąjungoj Chkaįos skyriaus 

>ja i. Plačaa. Medžiaga sięsti: S206 W. «5th Plae* Chieago, IL M629 

Grybautojai. Piešė Vitas Račiūnas 

Jonas Minelga 

BALČIUI 

tu 

Fla., visi atsiuntė po 10 dol. už , telių ir medžio drožinių už didės-
; nę sumą. Ta proga įteikė ir au-
I ką. Labai ačiū. 

kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai ačiū. 

X Dėmesio! Kas norėtų leisti 
lietuviškas programas j Lietuvą 
ar Ameriką, prašome tuoj kreip
tis — "Lietuvos Aidai". 2646 W. 
71 Street, Chicago. Dl. 60629. 
TeL 312—778-5374 arba studi
jos tel. 436-5035. Programos 
eina trumpom bankom — 16 
metrų. 10 metru ir 31 metru. Dėl 
kainos susitarsim. "L. A." pro
grama Chicagoje veikia kasdien 
8:30 vai. vak. 1450 AM banga. 

(sk.). 
x Neprigirdintiems — Ne

mokamai klausa patikrinama 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 v. r. iki 4- vai. popiet, 
Šeštadieniais nno 10 iki 12 vai. 
adr**s«* 3042 West 63rd S t , 
Chieago, ntmoK TeL 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų flr-

x Juozas B . Laučka, Bethes-
da, Md., Peter Stevens, Miami, 
Fla., George Petkus. Los Ange
les, Cal., Jonas Šiaučiūnas, Cle-
veland, Ohio. I. Užgirienė, Wor-
cester. Mass.. Jonas Kubilius, 
Cicero, Dl., Stella Larsen, St. 
Petersburg, Fla., Stefa Smul-
kaitLs, Gulfport, Fla., M. ir .T. 
Sajus, Warren, Mich., visi a t
siuntė po 10 dod. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
aoiū. 

x Po 5 dol. už kalėdines kor
teles atsiuntė; Bonifacas Bu
kauskas. Bay Harbor Island.. 
Fla., A. Luneckas. Chicago, BL, 
St. Martinkus, Omaha, Nebr., 
S. Augonis, So. Boston. Mass., 
Albinas Ruigys, Los Angeles. 
Cal., Stp. šurkus. Worcester, 

u± pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Roberi St*n»-
land £ AsaoH*te*» 950 Lake 
St.. Oak Park. m . Atdura tft 
pirmad, ketvirtad. !r t-4tad. 
T**l. %4Z-T125. (A.) 

x Dongiairt* tr fainmiM &m 
rtfcttų gtagtm. Už savo darbą 
srarantuoiarm* i" *P.?.^^ ^r-iraus-
:i Skambinkite Arvvdni KWai 
teL 434-9655 i rba 137-1717. 

(•k.). 

mų klausos aparatai. Bateri>o« • Mass., Jonas Pečkaitis, Merville, 
Ind.. John Margis, Oak Lawn, 
111., Visvaldas Masiulis, Beveriy 
Shores. Ind., V. Biliūnas, Juno 
Beach, Fla., E. Eidenas, Des 
Plaines, UI., Paul Jonušys. Oak 
Lawn, UI., Adam TJseMs, Vladas 
Usevičius. čikagiškiai. Paul 
Skardis. Cleveland. Ohio, Stasys 
Baniulis. Cicero, Dl., Kazimieras 
Vaišvila. Chicago, DL, Perry 
Plaza Motei. Hot Springs, Ark., 
Stasys Petokas, Chicago, Dl. 
Labai ačiū. 

Dr. J. V. Dunda 

Lapkričio 20 d. Princeton uni
versitete Jonas Vytautas Dun-
čia apgynė chemijos mokslų di
sertaciją ir universiteto vadovy
bė suteikė jam daktaro laipsnį. 

Baigęs pirmuoju chemijos 
kursą bakalauro laipsniu Michi-
gan univertitete, tolimesnėms 
studijoms gavo stipendiją iš 
Princeton universiteto. 

Iš savo profesinės srities yra 
parašęs straipsnių, kurie buvo 
išspausdinti amerikiečių mokslo 
žurnaluose. 

Studijuodamas Michigano uni-
, versitete, įsteigė lietuvių studen-
! tų klubą ir kurį laiką jam vado-
į vavo. Jo rūpesčiu gauta univer-
! sitete lietuviams studentams 
| kambarys ir piniginė pašalpa 
lietuviškai spaudai Jo pastan
gomis universiteto biblioteka 
įsigijo Lietuvių Enciklopediją 
anglų kalba. 

Šiuo metu dirba Du Pont 
kompanijoje medicininės chemi-
mijos tyrinėjimų srityje. D. 

Dėde šalti, matėm 
Už pirkelės durų 
Besisukdamas ra tu , 
Mindei sniegą purų. 

Pokši tvoros — n e t baugu 
Mums išbėgt į kiemą. 
O galėjai būt draugu — 
2aisti visą žiemą. 

fimė rūkti kaminai, 
Kai ėjai pro š a l t 
Žilabarzdi, a r žinai, 
Kas nutikti gali? 

Jei subėgtų čia minia 
Indrių, Almių, R ū t ų . . . 
Pasislėpti kamine 
Vietos tau nebūtu. 

BALTUOS JŪRA 

Baltijos jūra balta i r tyra, 
Nes ten smėlis gintarinis. 
Ten yr gražu ir t y lu ! 
Mano meilė ten nuplaukia. 
Mintimis matau jos grožį 
I r širdyje dega 
Mano meilė LietuvaL 

Nida Gteveckaitė, 

Dariaus - Girėno l i t m-los 
mokinė. 

BŪSIU PILOTAS 

Man patinka lėktuvai ir aero
dromai Dažnai nuvažiuoju į 
Midway arba į fOHare. Man 
patinka stebėti, kaip lėktuvai 
pakyla ir leidžiasi. 

Kai užaugsiu, būsiu pilotas. 
Pabaigęs gimnaziją, eisiu į uni
versitetą, o tada lankysiu pilotų 
mokyklą. Ten išmoksiu apie lėk
tuvus, sužinosiu, kaip juos pa
stato, kaip reikia lėktuvą vai
ruoti. Paskui dirbsiu didelėje 
kompanijoje, kaip T.WA., Ame
rican ar kt . Busiu keleivinių 
lėktuvų pilotas. A š padėsiu 
žmonėms, kurie nori keliauti ir 
uždirbsiu daug pinigų. Aš skrai
dysiu po visą Ameriką. Taip 
pat norėsiu skristi per Atlanto 
vandenyną, kaip Darius ir Girė
nas. 

Marius Pogfcattis, 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
m skyr. mokinys 

IšDYK&LfS JONUKAS 

(Atpasakojimas) 

Tai atsitiko prieš Kalėdas. 
Jonuko mamytė iškepė visokių 
formų sausainių: lazdelių ir 
žvaigždučių. Ji padėjo lėkštė
je virtuvėje. Jonukas įėjo į vir
tuvę ir pamatė lėkštę su sausai
niais. Jam atrodė labai skanu. 
Jis galvojo, kad mamytė neži
nos, jei jis paims vieną sausai
nį. Jis paėmė vieną ir išėjo lau
kan žaisti su draugais. Paskui 
atėjo j virtuvę ir paėmė antrą, 
vėliau trečią. Taip jis netyčia 
visus suvalgė. Jis nepasakė ma
mytei, bijojo, kad jo nebaugų. 

Jis atsiminė, kad turi panašius 
medinius sausainius. J is juos 
surinko ir sudėjo į lėkštę. 

Atėjo Kūčios. Mamytė užde
gė žvakutes an t eglutės. P o 
Kūčių vakarienės pasikvietė Jo 
nuką pasivaišinti sausainiais. J o 
nukas susigėdo, kai pamatė, kad 
visi mediniai sausainiai buvo 
sukabinti. Tada mamytė j a m 
pasakė: . 

— Ko norėjai, tą gavai. T u 
pats save nubaudei 

MKKO AUGALAI 

Grybai yra augalai, kurie au
ga rmškuose. Yra daug įvairių 
grybų pavadinimų: baravykų, 
musmirių, rudmėsėlių, voveruš
kų. Bobutės Lietuvoje eidavo 
grybauti. Jos prisirinkdavo la
bai daug įvairių grybų. Gra
žiausi grybai y r a musmirės, bet 
jie yra labai nuodingi Grybus 
valgymui kepdavo, džiovindavo 
ir marinuodavo. 

Vitas Račiūnas, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

8 skyr. mokinys. 

ŽIEMA 

Man labai patinka žiema. 
Su draugais pasidarėme didelį 
sniego namą. Devyni vaikai ir 
vienas šuo galėjo tilpti Tas 

(sniego namas buvo trijų metrų 
ilgumo ir dviejų metrų platumo, 
o gal ir daugiau. Reikėjo trims 
dirbti po septynias valandas 
kiekvieną dieną. 

Algis Rudaitis, 

Hamiltono "Vysk. (M. Valan
čiaus" lit. m-los mokinys. Ka

nada. ("Mūsų kūryba") . 

Lore ta čičinskaitė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada. ("Liepsna"). 

MOKYKLA 

A š išeinu iš namų tuo j po pus
ryčių, nes mano pamokos prasi
deda devintą valandą. Aš einu 
su savo draugėmis į mokyklą. 
Iš r y t o a š t u r i u prancūzų kalbos 
pamoką. Paskui einu namo ir 
valgau pietus. Tada vėl grįžtu 
į mokyklą i r mokaus iki pusės j 
keturių. 

Rūta švilpsite, 
Londono lit. m-los mokinė. Ka

nada. ("Tėvynės ateit is"). 

MANO ŠUO 

Man pat inka mano kalytė. J i 
labai gera. Man patinka, kada ji 
sveika ar serganti. J a i labai pa
t inka žaisti i r lauke bėgioti. Ka
da negauna maisto, ji pradeda 
lo t i 

Nida Gedgaudaitė, 
Los Angeles l i t m-los mokinė. 

("Saulutė"). 

MANO GYVULIUKAI 

A š turiu katę. J i valgo mais
tą, t u r i rudas akis. J a i pat inka 
miegoti, kar ta is žaisti ir kas t i į 
smėlį virbalus. 

Tur iu ir paukštį. Mano k a t ė 
visada žiūri į jį. Kartais užšo
ka an t paukščio narvo. Kai ji 
t a ip padaro, gauna labai smar
kiai mušti. Kai mes valgome, 
kar ta is ji užšoka ant stalo ir 
paima maisto. 

Vitas Rugienius, 
Detroito "Žiburio" lit. mokyklos 

mokinys. ("Skambutis"). 

SNAIGfc 

Vieną šal tą žiemos dieną pra
dėjo snigti. Buvo viena graži, 
balta, blizganti smaigė. Ji, vėjo 
nešama, žaidė su savo draugė
mis. Pagaliau ji nusileido ir at
sigulė ant žemės. 

Į lauką išbėgo vaikai ir 
ėmė statyt i sniego senį. Ta snai
gė pateko į senio galvą ir ten 
paliko. Pasirodė saulė ir ištirp
dė snaigę. Snaigė išgaravo ir 
pakilo į debesis. Kitą šaltą žie
mos dieną pradėjo snigti. Ta 
mūsų snaigė vėl pradėjo kristi 
ž e m ė n . . . 

' Žara Gtrniūtė, 
Bostono l i t m-los mokinė. 

("Švilpuką*"). 

GALVOSŪKIS NR. 46 

Į devynis kryžiaus pavidale iš
dėstytus langelius reikia įrašyti 
visus skaitmenis nuo vieno iki 
devynių taip, kad tuos skaitme
nis išilgai bei skersai sudėjus, 
gautųsi dvi vienodos sumos. (10 
taškų). 

GALVOSŪKIS NR- 49 

Ką reiškia sutrumpinimas an
glų kalboje "Zip". Parašykite 
tuos tris pilnus žodžius (Pvz., 
Zip code vartojate rašydami ad
resą ant voko). (5 taškai) . 

GALVOSŪKIS NR. 50 

Paaiškinkite, kodėl kiekviena
me žodyje, kuriame rašoma no
sinė raidė, tikrai y r a ilgasis bal
sis? (5 taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 26 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite brėžinius A. ir B. 

iJ 
i. 

ITŠrvtt 

28 
GALVOSŪKIS NR. 47 

Iš šių piešinių ir raidės U pir
mųjų raidžių sudarykite lietu
višką žodį. (5 taškai) . 

GALVOSŪKIS NR. 48 

Pamėginkite įrašyti numerius 
nuo 2 iki 14 į septynis apskriti
mus taip, kad trijų apskritimų 
tiesioje linijoje susidarytų suma 
34. Tas skaičius turi kartotis 
visose linijose. (5 taškai) . 

GALVOSŪKIO NR. 27 
APRAŠYMAS 

Gerieji vaikai 
Berniukas ir mergaitė eidami 

pamatė senutę, nešančią sunkų 
krepšį. Abu pribėgo ir ja i pa
gelbėjo. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAI 

1) Sviedinys (kamuolys). 2) 
Ratukai 3) B a t a i 4) Kalen
dorius. 

GALVOSŪKIO NR. 29 
ATSAKYMAI 

1) Pienas, 2) Arbata, 3) Ka
kava, 4) Soda. 

GALVOSŪKIO NR. 30 
ATSAKYMAI 

Vienaskaitos kilmininko links
nyje rašome: pavyzdžio, vabz
džio, vamzdžio, skruzdžių (dg.). 
Tuo tarpu tariant tuos žodžius 
girdime: pavyzdžio, vabzdžio, 
vamzdžio, skruzdžių. 

PRAEITŲ MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Birželis yra labai gražus mė
nuo. Pasibaigė visi mokslai. 
Šv. Kazimiero lituanistinė mo» 
kykla gražiai užbaigė mokslo 
metus. Mokiniai gavo dovam) 
ir pinigų. Direktorė V. Bučmia-
nė palinkėjo gražių atostogų. 
Buvo išleistuvės ir angliškoje 
mokykloje. Pasveikinome bai
gusius aštuonius skyrius ir at
sisveikinome su sesele vedėja 
Rose Marie. O. Mikulskienės 
vadovaujama kanklių studija 
surengė rečitalį. Trys mergai
tės : Vija Bublytė, Judi ja Gelažy-
t ė ir Kristina Kampe baigė stu
diją. Visos baigusios esame dė
kingos O. Mikulskienei ir komp. 
A. Mikulskiui už mokymą ir pa
ruošimą kūrinių kanklėrns. š į 
mėnesį minėjome ir liūdną įvy
kį. Prieš 40 metų rusai išvelfe 
į Sibirą daug lietuvių. Tie, kuria 
liko gyv i aprašė savo išgyve
nimus įvairiose knygose. 

Vija Bublytė, 
Clevelando 'TMūsų žingsniai 

vaikų pasaulyje"). 

Alkanas — per kreisą (laukų 
riba, ežia), nuogas nė per slen
kstį (Liškiava). 




