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Tarybų Sąjungos Vyriausybei 
Vokietijos federatyvinės 
respublikos vyriausybei 
Vokietijos demokratinės 
respublikos vyriausybei 
Salių, pasirašiusių Atlanto 
chartą vyriausybėms 
SNO generaliniam sekretoriui 
P, Kurtui Valdhaimui 

Tarybinis teisės mokslas nacio
nalinį suverenumą supranta kaip 
pilną nacijos valdžią, jos politinę 
laisvę, realią galimybę pilnai ir iš
tisai tvarkyti savo likimą, pir
miausia tur in t galimybę apsis
pręsti, neišskiriant atsiskyrimo ir 
savarankiškos valstybės sukūri
mo. Nacional inis suverenumas 
apsprendžia politinį, teritorinį, 
kultūrinį, kalbinį tautos nepri
klausomumą, kuris reiškiasi pil
nomis suvereninėmis teisėmis 
aukščiau išvardintose tautos so
cialinio gyvenimo srityse, užtik
r indamas kuo pilnesnį jų įgyven
dinimą. 

Nacional inio suverenumo ne
galima nei suteikti, nei panaikin
ti: jį gal ima pažeisti ar atstatyti. 

1919 m. Leninas pripažino de 
fakto nuo Rusijos atsiskyrusių 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos eg
zistavimą. 1920 metais Tarybų 
Rusija sudarė su šiomis valstybė
mis taikos sutartis, kuries reiškė , — «.. , . . 
Pabaltijo respublikų pripažinimą . „ . , '. . - - -. - --
• j • T- i.- - • u- ! 1941 m. sausio 10 d. Vokietijos 
ir de jure. Tarybines vyriausybes! . . T-epc A S 
vardu Leninas amžiams atsisakė . - ' ' ? , . '. . -PC-DC 

. . . -c .•• • T *, •; lenburg, iš vienos puses, ir I bKb 
suvereno teisių Estijoje, Latvį o-

sudarė nepuolimo sutartį, prie 
jos buvo pridėtas visiškai slaptas 
Papildomas protokolas dėl Rytų 
Europos padalijimo į vadinamas 
"įtakos sferas". TSRS užsienio 
reikalų komisaro V. M. Moloto 
vo ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministro J. von Ribentropo kon
fidencialiu pasitarimų objektas 
buvo Suomija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Besarabija ir 
Šiaurės Bukovina. Papildomuoju 
protokolu Suomijos, Estijos ir 
Latvijos likimas buvo pavestas 
Tarybų Sąjungai, o Lietuvos — 
Vokietijos Reichui. 1939 m. rug
sėjo 28 d- TSRS ir Vokietija su
darė draugystės ir tarpusavio sie
nų nustatymo sutartį. Šia sutarti
mi papildomasis protokolas, pa
sirašytas 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
buvo pakeistas taip, kad Lietuva 
tapo "patikėta" TSRS, išskiriant 
Šešupės kairiojo kranto teritoriją, 

j kurią "specialių priemonių" atve
ju turėjo okupuoti Vokietijos ka-

į riuomenė. 
1940 m. birželio 15 — 17 d. d. 

TSRS vyriausybės įsakymu Rau
donoji armija įgyvendino "spe 
cialias priemones" Latvijos ir Es 
tijos teritorijose. Buvo prijungta 
ir ta Lietuvos dalis, kurią pagal 
Stalino ir Hitlerio susitarimą tu 
rėjo Vokiečių armija prijungti 

je ir Lietuvoje. Tačiau po 19 me
tų Stalinas ir Hitleris pasikėsino 
į šių valstybių nepriklausomybę 

Liaudies komisarų tarybos pirmi 
ninkas V. M. Molotovas, iš kitos 
pusės, pasirašė naują slaptą pro 

, . ._ , ' - tokolą kuriame minėtoji Lietuvos Sių metų rugpiucio 2.5 d. sukanKa . '.. i i_ u- i * /in ZT J - -K* \ . ten tom a tapo prekvbos objektu
ku metų nuo vadinamo Molotovo 
— Ribentropo pakto pasirašymo, 
kurio įgyvendinimas Latvijai, Es
tijai ir Lietuvai reiškė nepriklau
somybės netekimą. 

1939 m. rugpiūčio 23 d. Vokie
tijos Reichas ir Tarybų Sąjunga 

kompensaciją (7,5 mil. aukso do
lerių arba 31,5 mil. reichsmarkių) 
TSRS naudai atsisakė teritorijos 
į vakarus nuo Šešupės. 

(Bus daugiau) 

Popiežius Jonas Paulius II-sis sekmadienį prašė 
liejusi tiek daug kraujo, kad daugiau lieti nebegali. 

visų katalikų melstis už io tėvynę, kuri praeityje jau yra pra-

Pasaulio reakcija 
į Lenkijos įvykius 

Popiežius prašo melstis už Lenkiją 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Varšuva. — Lenkijos katalikų 
primas arkivyskupas Glempas sek
madienį įspėjo tautiečius, kad pa
sipriešinimas vyriausybei karo 
stovio sąlygose gali privesti prie 
smurto. Bažnyčia niekad nenusi
leis, kai kils žmogaus gyvybių 
klausimas, nes nėra didesnės ver
tybės, kaip gyvybė, kalbėjo arki-

Stiprų pareiškimą ir įspėjimą 
sovietams paskelbė Prancūzijos 
premjeras. pakartodamas, kad 
Vakarai stipriai reaguos, jei Mas
kva ims kištis į Lenkijos vidaus 
reikalus. Vakarų Vokietijos kanc 

— Lenkijos "Solidarumo'" va 
das Lech VValesa iš Gdansko vai 
džios lėktuvu buvo atvežtas į Var- Į mų, kurie suteiktų 
šuva, kur tarėsi su vyriausybės na
riais. Valdžios žiniomis, VValesa 
nebuvo suimtas. 

— Vietnamo valdžia pakvietė 
Amerikos Vietnamo karo vetera
nų delegaciją apsilankyti Vietna 

Lenkija paskelbė 
karinį stovį 
Suimti šimtai "Solidarumo" vadų 
Unija skelbia generalinį streiką 

Varšuva. — Lenkijoje baigėsi I rime išeiti iš krizės patys. Jei to 
nervų karas, manevravimas dėl' nepadarysime, istorija mums nie-
pozicijų. Šeštadienį darbininkų I kados nedovanos". 

. profesinių sąjungų "Solidarumo" į Jaruzelskis pranešė, kad "So-
| vadai Gdanske paskelbė, kad atei- \ lidarumo" ekstremistai suimti. 
| nantį ketvirtadienį visoje Lenki- į Taip pat areštuoti buvusių vy-
I joje skelbiama protesto diena,i riausybių nariai: buvęs pirmasis 
; kurioje tauta kviečiama išreikšti J sekretorius Edvard Gierek, buvęs 
protestus prieš komunistinės vai- j premjeras Piotr Jaruszevvicz, buvęs 

1 džios jėgos naudojimą Varšuvos Į Katovvicų vaivadijos partijos va-
ugniagesiu karininkų mokykloje, į das Grudzien, buvęs politbiuro 
protestą prieš valdžios reikalavi- j informacijos ir propagandos va
rną įvesti naujus įstatymus, priešį dovas Lukaszievvicz. Visoje Len-
jos grasinimus panaudoti jėgą. i kijoje suimta apie 1,000 "Solida-
Unijos vadai skelbė, kad milici-; rūmo" veikėjų, 
jos panaudojimas prieš streikuo- į Užsienio korespondentai rašo, 
jančius ugniagesių kadetus buvo j kad šeštadienio naktį visoje Len-
"provokaeija", kuri gali sukelti i kijoje nutrūko telefonų ir teleko-
smurto veiksmus visoje Lenkijoje, j munikacijų ryšiai. Nutrūko ryšys 
Be to, Gdansko unijos vadų šuva- j su Londonu ir Viena, per kur pa-
žiavimas reikalavo surengti atei- j šaulio spauda gauna žinias iš 
nančių metų vasario 15 d. tautos) Lenkijos. Nepatvirtintomis žinio-
referendumą, kuris pasisakytų j m\s^ s u imtas KOR vadas Jacek 
dėl demokratinės vyriausybės at- į Kuron, dabartinis "Solidarumo" 
statymo ir dėl valstybės karinių i patarėjas, suimtas ir jo sūnus, 
ryšių su Sovietų Sąjunga. "Soli- \ Milicija kai kuriuos unijos veikė-
darumo" vadai pagrasino suor- į j u s suėmė jų namuose, 
ganizuoti generalinį streiką, jei! Maskvos žinių agentūra pa
valdžia toliau sieks naujų įstaty- I s k e ibė Jaruzelskio kalbą vos po 

vyriausybei 
specialias, pavojaus stovio galias. 

Valandai praėjus po šių unijos 
vadų rezoliucijų paskelbimo, Var
šuvoje prie miesto "Solidarumo" 
rūmų privažiavo 11 milicijos 
sunkvežimių su būriais ginkluotų 

vyskupas. "Aš prašau jūsų atsi-
Vokietijos vyriausybė už piniginę! klaupęs, nepradėkite lenkas prieš 

kris S:hmidtas pasakė Rytų Ber- me. Jau nutarta, kad ten vyks ke- f h c l ™ k u - B u ™ s u i m ] ' $°h 

turi atstovai: vienas be kojų ma-
! , „ „ 1 

VALOMOS BALTIJOS 
JŪROS PAKRANTĖS 

Likviduojami avarijos padariniai Klaipėdoje 
Klaipėda. — Jau rašėme, kad 

Klaipėdos uoste stipri audra bu
vo sudaužiusi didelį naftos tank
laivį. Šiuo metu likviduojami šios 
avarijos padariniai. Baltijos jūra 
aprimo, tačiau naftos danga jū
ros paviršiuje sukietėjo, pavirto į 
mazutą, kurio negalima susemti 
siurbliais. įvykio vieton buvo at
vykęs naru kateris. Povandeniniu 
darbų specialistai ištyrė jūros gy
lį katastrofos vietoje, apžiūrėjo 
sudužusio tanklaivio dalių išsi
dėstymą ir pasiruošė povande
n in iams darbams. Narų viršila 
Petras Mažonas, patyręs naras, 
po vandeniu praleidęs dešimtis 
tūkstančių valandų. Apžiūrėjęs su 
dužusį Gibral taro registravimo 
tanklaivį, jis pranešė, kad tank
laivis tuščias, jame alyvos nėra, 
laivas guli ant kieto grunto. Prie
kinę laivo dalį dar judina ban
gos, tačiau vidurinė guli tvirtai. 
A.udra laivą sudaužė į dalis — 
denis buvo visai nuplėštas nuo 
laivo korpuso. 

Klaipėdos prekybos uoste, lai
vų statybos pakrantėje, jūrų žve
jybos uoste ir laivų remonto įmo
nės akvatorijoje toliau intensy
viai surenkamas išsiliejęs mazu
tas. Darbą sunkina tai, rašo 
"Tiesa" , kad šaltokas oras su
stingdė mazutą, jį sunku pom
puoti siurbliais. Todėl naftos su
rinkimo laivai stumia jį į prieplau 

kų užutekį, o tada mazutas semia
mas kranais. Vien jūrų prekybos 
uoste avarinių darbų būrys jau 
surinko 5 tūkstančius tonų mazu
to mišinio. Iš Šiaurės jūros at
skubėjęs mokslinio tyrimo laivas 
"Okeonografas" tiria Baltijos pa
krančių užteršimą. Sudaužyto 
tanklaivio "Globė Ašimi" įgula 
iš Klaipėdos išvyko į namus. 

lenką kovos", kallėjo arkivysku
pas. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
sekmadienio audiencijoje, kurio
je buvo apie 30,000 žmonių pa
sakė, kad jis meldžiasi už taiką. 
"Negalima lieti daugiau lenikų 
kraujo, nes jo daug jau pralieta", 
pasakė popiežius. 

Pasaulis greit reagavo į Lenki
jos karo stovio paskelbimą. Briu
selyje Tarptautinė Laisvųjų Dar
bo Unijų federacija pasmerkė 
"Solidarumo" vadų suėmimus. 
Federacija susirišo su 130 valsty
bių skyriais ir svarsto akcijos pla
nus, Italijos komunistų partija 
pasmerkė lenkų vyriausybės veiks 
mus prieš darbininkus. Pary
žiuje, Briuselyje, Vienoje, Mila
ne, Romoje, New Yorke, Chica 

lyne, kad Vokietija reaguos į so
vietų veiksmus Lenkijoje, pasirem- Į rinas, armijos, karo laivyno ir 
dama Lenkijos suvereniteto prin-; aviacijos atstovai. Spėjama, kad 
c ; p u I Vietnamas bandys veteranus pa-

Stipriausia reakcija į įvykius; naudoti propagandos tikslams. 
Lenkijoje buvo Chicagoje. Prie į — Šeštadienį Maltoje vyko 
Lenkijos konsulato susirinkusi rinkimai. Pagrindiniai kandidatai 
minia sudegino sovietų vėliavą,> buvo darbo partijos atstovas, 
reikalavo tuoj paleisti suimtus į premjeras Dom Mintoff, valdęs 
"Solidarumo" vadus ir vadino i Malta jau 10 metų ir nacionalis- . „ r . . . , . . . 

, T i i • « »„:.„," i j - J T-J J- T- T. tonus Vvoiciech Jaruzelski pasakė 
generolą Jaruzelski rusų smpu .; tu kandidatas Eddie Fenesh i, 1L i L- J - n - -

darumo" laikraščio redaktorius 
Waldemar Kuczynski, užsienio 
reikalų skyriaus vedėjas Sliwinski 
ir kiti įstaigoje buvę veikėjai- Mi
licininkai išnešė dėžes dokumen
tų susikrovė į sunkvežimius ir nu
sivežė. 

Sekmadienį, 6 vai. ryto Lenkijos 
premjeras, gynybos ministeris ir 
komunistų partijos pirmasis sekre-

Spaudos komentatoriai nevengė 
priminti ir "Solidarumo" "skubė
jimo". Per praėjusius metus len
kai daug laimėjo, įvyko labai 
svarbių pasikeitimų, tačiau reika
lavimai vis augo, tvarka vis nyko, 
ekonominė krizė didėjo ir dabar 
prieita prie dramatinio susikirti
mo. 

Lenky intelektualų 
laškas valdžiai 

Adami, kuris žadėjo sustiprinti 
Maltos ryšius su Vakarais. 

— Irano biznio agentūra krei
pėsi į Grumman Aerospace Corp., 
prašydama parduoti Iranui F — 
14 kovos lėktuvų dalių. Dar ša
cho laikais Iranas pirko 80 F — 

kalbą per valstybės radiją. Prieš 
kalbą buvo sugrotas Lenkijos 
himnas. Premjeras paskelbė karo 
stovį ir pranešė, kad Lenkiją val
do karinė tautinio išsigelbėjimo 
taryba. Jaruzelskis kalbėjo: "Mes i k 

valandos. Kalba per visą dieną 
buvo kartojama Lenkijos radijo 
stočių. Premjeras Jaruzelskis pa
reiškė, kad jis nesiekia įvesti ka
rinę diktatūrą. Jis tik siekia iš
laikyti Šalyje tvarką ir discipliną. 
Jis pakartojo Lenkijos įsipareigo
jimus socialistinių valstybių san
draugai ir prašė suprasti Lenki
jos specialias sąlygas ir padėtį. 
Kreipdamasis į milicijos ir saugu
mo įstaigas, premjeras prašė: 
saugokite savo tėvynę nuo prie
šų, saugokite darbininkus nuo įs
tatymų laužymo. Jis prašė darbi
ninkų atsisakyti savo teisių strei
kuoti, apeliavo į brolius valstie
čius gaminti daugiau maisto. 
Specialiame žodyje moterims Ja-
ruzelckis prašė visų motinų, žmo
nų ir sesių saugoti, kad Lenkijos 
šeimose nebūtų daugiau ašarų. 

Nutraukus komunikacijos ry
šius, gandai Lenkijoje kalba apie 

ariuomenės judėjimą, ištisos 
tanku 

Chicaga.— "Sun Times" skel 
goję. Stokholme^ įvyto piktos de- ^ ^ L e n k i j o s , j l L w u , f r la-1 dyba paskelbė, jog ateinančių me 
monstracijos prie LenfcfrB, priei| ̂  ^ . ^ l e n k ų m o k s H n i n k u , tų lapkričio mėn., penktoje erd 

buvome kantrūs. Mes siūlėme tau 
- „ - , . ,tinės vienybės frontą, tačiau Ra-^oištvno, Poznanės 

14 lėktuvų, tačiau, JAV zvalgy- d o m a s i r Gdanskas (miestai, kur | m i r s t a p v l j n kėse 
bos žiniomis, tik 9 yra naudoja- ^ ^ paskutinieji "Solidarumo" 
mi. Kitiems trūksta dalių dar nė- !

 v a d ų suvažiavimai) parodė tikrą-
| jį "Solidarumo" veidą. Aš kalbu 
| į visus lenkus. Mūsų šalis atsidū
rė ant bedugnės krašto. Aš tik 
vieno tenoriu, — taikos. Mes tu-

kolonos pasirodė Leszno, 
Gdansko 

ra juos mokančių skraidyti lakū
nų. Vyriausybės žiniomis, lėktuvų 
dalys Iranui nebus parduodamos. 

— Erdvės ir aeronautikos val-

Sovietų Sąjungos ambasadų iri profesorių, ekonomistų, inžinie-
konsulatų. ^ fc p r a m o n e s v a d u ( ^ 9 7 as-

. . Austrijos vyriausybės kancleris i m e n u ) pasirašytas laiškas, ku-
Nuo mazuto valomit ies s i a u - . B r u n o K r e i s k y p a s k e l bė , kad visi i r i a m e d ė l viSų'ekonominių sun-

^ r * ~ ****&**£{**** politiniai pabėgėliai b u s ; k u m u k a l t i n a m a Sovietų Sąjun-
priglaudžiami Austrijoje, nežiū-!Ka> Lenkija priversta statyti ru-pliažai. Klampus smėlis kliudė 

čia pradėti valymo darbus. Reikė
jo per kopas nutiesti kelius priva
žiuoti mašinoms. Jau įrengti trys 
privažiavimai, statomas ketvir
tas — Giruliuose. Nuo praūžusio 
uragano kopos smarkiai nukentė
jo. Pliažai dabar beveik ištisai už
kloti mazuto sluoksniu. Didžiu 
lės bangos kai kur persirito ^ Į į į ^ į S r i * u 
kopas ir ten taip pat pnnese m a - l m a t v t ą k e l i o n ę , Viduriniuosius 
zuto.Ypac ties Melnragės gyven- U fc g r į Ž Q , W a s h i n g t o n a . 
viete. Iš čia mazuto ir smėlio mi- B r i w e W e j i s p a r e r s k ė < k a d n e r a 

sinys dabar vežamas | s p r a ^ l f e n J ^ f a r f s o v i e t ai įsikišo įLen-

Austrijoje, nežiū
rint, kiek jų būtų. j sams lajvus, įrengti įmones. Dau-

Prezidentas Reaganas sugrįžo: R eų m ^ m u lenkai turi pirkti už 
anksčiau iš Camp David poilsio! kietąją valiutą užsieniuose, o ru-
ir pradėjo posėdžiauti su Nacio-j s a j užmoka rubliais ir dar žemo-
nalinio Saugumo pareigūnais.;

 m į s kainomis. Tokia padėtis rodo, 
Jis pareiškė, jog Amerika labai į k a d lenkai prarado suverenumą 
rimtai pažiūrėtų į Sovietų įsivė-jjr d j r b a baudžiavos, vergijos są-

mą į Lenkijos reikalus. Valsty-i lygose, rašoma laiške vyriausybei. 

Vokietijos vadų 

mazuto atliekų surinkimo punk 
tą. 

Darbo pajūryje dar labai daug, 
čia plūsta įvairių gamyklų, me
dienos medžiagų kombinato dar
bininkai ir vietiniai žvejai. Uos
te didžiausi mazuto telkiniai ap
tverti papildomomis užtvaromis. 
Taip likviduojami avariios Klai
pėdoje padariniai, rašo "Tiesa". 

pasitarimai 
Berlynas. — Sekmadienį buvo 

kijos reikalus. Jis pakartojo, kad Į baigti Vakarų Vokietijos kancle-
Amerikos reakcija j tokį Krem-Į rio Scbmidto ir Rytų Vokietijos 
liaus įsikišima būtų kieta ir rim-! komunistų vado Ericho Honeoke-
ta. Valstybės departamentas iš-! rio pasitarimai. Jų svarba dau-
kvietė sekmadienį sovietų ir Len- giau simbolinė, nes plyšio tarp 
kijos diplomatus aptarti padėtį. I abiejų vokiečių valstybių nepavy-

Gynybos sekretorius Wein ,berį ko susiaurinti. Tai buvo Sehmi-
geris Londone pasakė, kad karinė; dto pirmas vizitas Rytų Vokieti-
valdžia Lenkijoje yra rimtas da- j joje. Jis pabrėžė keliose kalbose 

ves "kelto" kelionėje skris keturi 
astronautai. Prieš tai du skridi
mai numatyti kovo ir liepos mėn. 

— Londono centre automobi
lyje sprogo bomba, žuvo du "į ara 
bus panašūs" vyrai, trečias — 
sužeistas. Policija spėja, kad bom
ba sprogo netikėtai transporto 
metu. Galimas daiktas, kad žu
vę buvo iraniečiai-

Aleksejeva gavo 
išvažiavimo viza 

Maskva. — Liza Aleksejeva iš 
Maskvos buvo nuvykusi į Gorkį 
ir pasimatė su Sacharovais, ku
rie neseniai užbaigė bado streiką. 
Kartu ji ir atsisveikino su savo 
globėjais ir uošviais, nes sovietų 
valdžia jau išdavė jai išvažiavi
mo vizą. Aleksejeva papasakoio. 
kad Sacharovai labai silpni po 17 

mą ir laukia vokiečių santykiuo- d\mu badavimo. Tie dabar maiti-
se pažangos. Kancleris prašė s u - ; n a m i vajstais ir daržovėmis. 
mažinti sienos perėjimo suvaržy
mus, sumažinti giminių vizų kai
nas, priminė Honeokeriui, kad jis 
pasirašė Helsinkio baigiamąjį ak
tą ir žadėjo leisti asmeninius kon
taktus. 

Honeckeris daugiausia kalbė
jo apie ginklų lenktynes, apelia
vo į vokiečius neįsileisti naujų Na-
to ginklų į V. Vokietijos teritori
ją. Jis kartojo Maskvos propagan
dinius siūlymus ir pareiškė, kad 
geri kaimynystės ryšiai neįmano
mi, kada visa Europa yra 

Šeštadienį sovietų spauda pir
mą kartą pripažino, kad Alekse
jeva gauna išvažiavimo vizą, ta
čiau neskelbė, kada ji važiuoja į 
Ameriką, kur nrie Bostono gyve
na jos sužadėtinis, išvykęs prieš 
trejus metus. "Izvestija" paskelbė, 
kad Aleksejeva išvvksta kaip so
vietų pilietė ir galės grįžti atgal, 
jei norės. 

Jaruzelskis savo kalboie nurodė, 
kad karinis stovis, kurį jis skelbia 
su skaudančia širdimi, turi su
rišti nuotykių ieškotojų rankas, 
kad jie neįstumtų tautos į civili
nį karą. Tas "rankų surišimas" 
pasireiškė: susirinkimai, išskyrus 
re'iginius, uždrausti, tarp miestų 
susisiekimas nutrauktas, aero
dromai uždaryti, sustabdytas ga
zolino pardavinėjimas, uždaryti 
visi 'aikraščiai, išskyrus "Tribū
na Ludu" ir "Zolnierz Wolnosci", 
teatrai ir kino teatrai uždaryti, 
miestų gatvėse patruliuoja šar
vuočiai ir tankai, milicija stabdo 
civilių automobilius, tikrina do
kumentus. 

Varšuvos Ursus traktorių fab
riko "Solidarumas" sekmadienį 
''alino lapelius, kuriuose ragino 
visus lenkus tuoj pat pradėti ge
neralinį streiką, atsakant į val
džios pastangas likviduoti "Soli
darumą". 

— Belgijoje prie Nato centro} 
rūmų demonstravo už taiką sep-' 

JAV.tyni budistų vienuoliai: penki ja-
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lykas, sukelia naujus rūpesčius. | kad visi vokiečiai stebi šį susitiki- i branduolinių ginklų šešėlyje. ponai, vienas britas ir olandas i L, naktį 20 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, B15 So. Califorma Ave,, Chicago, M. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ATGIMIMAS PILNON 
SVEIKATON 

Žmogus pirma turi atgimti 
sieikon asmenybėn, o tik tada 
jis pajėgs atgimti pilnon kūno 
ir proto sveikaton. 
Nesugriaunama mediciniška 

tiesa 

Artėjant Užgimimo šventei, 
visi stenkimės atgimti pilnon 
sveikatom kūno, proto ir nusi
te ik imų (k i t a ip s a k a n t , 
asmenybės) tvarkon. Nepa
mirština, kad pilnon sveika
ton atgimimas turi būti tvar-
kin-gas, o ne bet koks. Žmogus 
privalo susitvarkyti - atgimti 
savais nusiteikimais — sava 
asmenybe. Mat, be asmeny
bės, be savo nusiteikimų - jaus
mų sutvarkymo žmogus nepa
jėgs sveikai tvarkytis -
nesugebės atgimti kūno ir pro
to sveikaton. 

Gyvas pavyzdys 

Pažvelkim į tokį šiandien 
atsitikimą — o jų yra milijo
nai. Vyras serga dvylikpirštės 
žarnos žaizda ir yra geriaus-
siais vaistais gydomas tokių 
žaizdų tyrinėtojų gydytojų gru
pės. Žaizda užgydoma, bet ir 
vėl atsinaujina. Laikas tęsia
si. Vaistų, kad ir geriausių!, 
galima tik ribotai duoti. Pasi
rodo, kad tas vyras neklauso 
gydytojų patarimo: jis rūko, ge
ria kavą ir maitinasi aštriu 
maistu. 

Jis buvo įpratęs taip elgtis. 
Jo nesveiki nusiteikimai — jo 
liguista asmenybė neleidžia 
jam paklusti gydytojų nurody
mams; jis nesugeba vengti 
žaizdai sugyti trukdančių da
lykų: tabakoje - nikotino, ka
voje - kofeino ir aštriame mais
te gleivinės jaudyklių. 

Išaiškinta jam, kad net Dan
gus negalėtų tokiam neklau
žadai padėti. Jis pats turis 
tvarkytis, nes kitaip žaizda ne-
sugysianti. Būtinai reikia keis
ti nesveiką gyvenimą sveikes
niu, nes nėra kito kelio žaizdos 
dvylikpirštėje žarnoje sugyji-
mui ir galimam tos negerovės 
nepasikartojimui. 

Tas žmogus nebuvo visai 
pairęs savoje asmenybėje — jis 
buvo tik apsileidęs. Suėmęs sa
ve nagan, kalėdiškai tariant, 
tapęs geravaliu; mediciniškai 
kalbant, susitvarkęs savais 
nusiteikimais 'sava asmeny
be) — jis liovėsi rūkęs, kavą gė
ręs ir aštriu maistu mites; jo 
žaizda sugijo ir jau ilgas lai
kas nesikartoja. 

Tas žmogus pradėjo naują -
laimingą - sveiko žmogaus gy
venimą; Savais nusiteikimais -
sava asmenybe jis atgimė svei
katon. Todėl jis pajėgė iš ne
sveiko kelio —• iš mediciniškos 
balos pasukti j gražų svei
katos vieškelį. Tik atgimęs 
sveikon asmenybėn, jis pajėgė 
susilaukti kūno sveikatos — 
žaizdos 8ugijimo. 

Taip vyksta visuose žmo
gaus gyvenimo reikaluose. Tik 
per asmenybės sutvarkymą ei
nama prie kitokios tvarkos, 
iškaitant kūno ir proto sveika
tą. 

Atgimimas laimingam 
ir ilgam gyvenimui 

Visi žinom, kad kiekvienas 
žmogus trokšta būti sveikas. 
Pilna sveikata suteikia žmo
gui laimingą gyvenimą že
mėje. 

Klaidina mus įvairūs pinigų 
glemžėjai tvirtindami, kad 
pinigai - turtai yra laimės šal
tinis. Gyvenimo patirtis mus 
visai priešingai nuteikia. Juk, 
aiškiai matom kaip čionykš

čiai milijonieriai nuolat žudosi 
skęsdami svaigaluose bei nar
kotikuose. Jų turimi turtai 
nesuteikia asmenybe pasupu
siam didžturčiui pasitenki
nimo - kitaip jie, juk nesižudy-
tų. Jie žudosi, nes jiems trūksta 
svarbiausios žmogui gėrybės -
pilnos sveikatos, ne tik kūno, 
bet proto ir nusiteikimų - as
menybės tvarkos. 

Šiame Kalėdų laikotarpyje 
prieiname prie kiekvienam 
žmogui vertingiausio dalyko -
prie žmogaus būtinumo turėti 
sveiką būdą - nusiteikimus, ki
taip tariant, kiekvienam rei
kia atgimdyti savyje didesnę 
asmenybės sveikatą. 

Nepakanka žmogui jo tu
rimo pakankamai sveiko kūno 
ir užtenkamai išmintingo pro
to. Kiekvienam žmogui dar bū
tinai reikia ir asmenybės tvar
kos, nes be tvarkingos 
asmenybės žmogus bus nelai
mingas. 

Pranas Kasiuos "Sodybos" pažmonyje rodo Liet. 
Tautinės sąjungos pagamintą dokumentinį filmą 

"Prez. Antanas Smetona". 
Nuotr. M. Nagio 

Atgimimo i gėri 
nauda 

Kalėdos yra gera proga kiek
vienam atgimti į tikrą žmogų. 
Kiekvienas turime gėrio pradų 
savyje — atgimdykime juos j 
pastebimą jėgą ir puoselėkime 
savyje gėrį iki savo gyvenimo 
pabaigos. Tada nė nepajusi
me, kad gavome didžiausią ka
lėdinę dovaną - pajėgumą 
džiaugtis kitam gėrį suteikus. 
Toks džiaugsmas yra tikro, ka
lėdiškai atgimusio žmogaus el
gesys. Didžiausią džiaugsmą 
žmogus patiria tada, kai jis 
džiaugiasi galėdamas kitam 
ką gero padaryti. 

Kun. Tomas Žiūraitis, O.P., "So
dybos" pažmonyje tvirtina, kad ką 
gero kitam padarysi, to pats susi
lauksi. Nuotr. M. Nag io 

l t ikrą asmenį 
atgimusio savybės 

Asmenybe į sveikus žmones 
atgimę pajėgiame žmoniškai 
elgtis! Dievą garbinti nuogo 
pridengimu alkano papenėji-
mu, pakeleivio į namus pri
ėmimu - panašiai, kaip elgiasi 
mūsų baltininkai. Tik atgimę į 
asmenybę sveikus asmenis, 
pradėsime teikti silpnesniam 
pagalbą. Tada liausimės save 
nuodiję artimo dergimu, neiš
mintingu galvojimu, pragaiš
tingu elgesiu, nesveiku mais
tu, gėrimu ir oru. Kalėdiškai 
asmenybėmis atgimę, mes 
liausimės vien sava kišene, sa
vu pilvu bei raukšlėmis rūpin
tis, o pradėsime lyginti savas 
dvasines raukšles, savo būdo 
nežmoniškumus. 

Kaip įsigyti ir 
užlaikyti pilną 

sveikatą 

Dabar per daug pensininkų 
sulauka Kalėdų švenčių bū
dami įvairiopai paliegę: jie ar

ba nutunka, sumenksta, kojos 
jų nebepaneša, kvapo neat
gauna, protu pasilpsta ir dėl to 
niekus kalba bei daro. Štai 
kaip reikia save atgimdyti 
šiandien, idant rytoj daug pa
jėgesniais taptume. Te šios 
Kalėdos būna mūsų gyvenimo 
geron pusėn pakreipimo lai
kas. Vien kalbų ir norų čia ne
gana; reikia tikrų sveikaton ve
dančių darbų. Štai keletas jų. 

1. Atgimkime judėjimui, fizi
niam darbui, vaikščiojimui pa
gal savo pajėgumą, mankštai -
šitoks neužsisėdėjimas - šitoks 
judrumas yra būtinybė išlai
kymui jaunystės savitumų ir 
išvengimui perankstyvo su-
senėjimo. 

2. Atgimkime nuolatiniam 
nepereivalgymui; neprivaįgy-, 
mas yra viena ilgo ir laimingo 
gyvenimo paslapčių. Sten
kimės būti liesi, nes priedinis 
svoris greitai žmogų sendina 
protu, kūnu ir lytišku pajėgu
mu. 

3. Atgimkime apsiėjimui be 
rūkalų, svaigalų, kavos, ar
batos, druskos ir visų komer
ciškai perdirbtų - vekuotų, per 
daug išvalytų maisto gami
nių. Baltus miltus ir baltą cuk
rų pakeiskime į tamsesnius to
kius gaminius. Venkime visų 
maisto gaminių, kurie yra su 
išbaltintais miltais ir išbaltin
tu cukrum pagaminti. 

4. A tg imk ime j a u n a t 
viškam, veiksmingam galvoji
mui. Savo geriausiais drau
ga is p r a d ė k i m e l a iky t i 
išmintingo žmogaus draugiją, 
gerą knygą, spaudą, kilnią 
maldą, giesmę, dainą. Kurio 
žmogaus širdis yra atvira dai
nai - giesmei, to širdis yra už
dara blogiui. Atgimdykime sa
vyje meilę giesmei bažnyčiose, 
dainai namuose, susirinki
muose bei sueigose. Atsikraty
kime žmogų žeminančio, čia 
daugelio pamilto biznierišku-
mo. Juk dabar per biznį pra
dedame neįžiūrėti Kalėdų pa
laimos. Pats laikas atsikratyti 
biznieriškos baudžiavos! Liau
kimės buvę bet kuriam išnau
dotojui baudžiauninkais! 

Pamilkime paukščius, gėles, 
vaisius, uogas bei daržoves ir 
tas gėrybes puoselėkime savo 
aplinkoje. 

5. Tvarkingus šeimose inty
mius santykius laikykime Tvė
rėjo mums suteikta palaima, o 
ne kuo kitu. Reguliarumas šio
je srityje užlaiko kūno dalis 
sveikas. Vidaus sekrecijos liau
kos teikia žmogui didžios svei
katos. Žmogus tiek yra jau
nas, kiek jaunos - pajėgios yra 

VIEŠNAGĖ BONOJE 
Sov. Sąjungos prezidento ir 

partijos vado Brežnevo, 75 me
tų amžiaus, vizitas Vakarų Vo
kietijai lapkričio 22 - 25 d. kai
nuos vokiečių mokesčių 
mokėtojams 700,000 markių. 
Tokią išlaidų sumą šiam įvy
kiui numatė vokiečių Užsienių 
reikalų ministerija. Kaip jau ži
noma, svečiai iš Rytų Europos 
kainuoja stambias sumas ir 
daugis klausia, kaip tokiu var
gingu metu gali Brežnevo vieš
nagė kainuoti tokią didžią pi
nigų sumą. 

vidaus sekrecijos liaukos, 
įskaitant ir tas, kurios tvarko 
intymius santykius. 

6. Ilgiau jaunatviškai sveiki 
būsime, jei vaisių sunkas ger
sime vietoje įvairių kitų dabar 
daugelio naudojamų skysčių. 
Citrinines sunkas (greifrukto, 
apelsinų) didžiais kiekiais nau
dokime. Visokių vaisių - daržo
vių sunkas gerkime gausiau
siai. Vieną dieną savaitėje 
papasnikaukime tik vien mi
nėtas įvairias sunkas ger
dami. Tuomi padėsime mūsų 
kūno ląstelėms atsinaujinti. 
Mat, visas mūsų menkėjimas 
prasideda nuo ląstelės men
kėjimo. Gausus sunkų naudo
jimas yra vienas būdų kūno 
atsinaujinimui. 

7. Gausiai - kiekvieną dieną 
naudokime virškinimą ge
rinančius rūgščius pieno gami
nius: pasukas, rūgusį pieną, 
yogurtą. Pastarasis komer
cinis yra riebokas, todėl jį 
gaminkimės namuose patys. 
Kiekvienas išmokime rau-
gintis pieną namuose. 

8. Per visą savo amžių nau
dokime mieles — iki devynių 
gramų per dieną. Tabletėmis, 
kruopų pavidalo bei kepimui 
naudojamų mielių kiekvienas 
pagal savo skonį. 

I š v a d a . Šiose šventėse 
pasistenkime atgimti bent virš 
minėtų aštuonių, reikalavimų 
išpildymui savo kūno svei
katos pagerinimui. Tada bus 
padaryta žymi pradžia. Ji sun
kiausia. Tolimesnis atgimi-
man vystymasis eis sklan
džiau. Tik tuos aštuonis 
pirmus žingsnius savon svei
katon kiekvienas šiose šventė
se pasistenkime žengti. Sėk
mės visiems! 

Pas iskai ty t i . Rosaline B. 
Hovvard: Nutrition in Clinical 
Care. McGraw - Hill Book Co. 
New York. 

Dalinai ta i paaiškina tas 
faktas, kad Brežnevas visuo
met prieš tai išsiunčia į užsie
nį gausią grupę asmens sargy
binių tam vizitui paruošti. Tie 
slaptieji agentai, technikai ir 
protokolo specialistai žiūri į 
Vakarų Vokietiją kaip į gau
sybių šalį. Kai Brežnevas 1978 
metais vasarą aplankė Boną ir 
Hamburgą, jo asmens sar
gybiniai kainavo Ganzo sąjun
gos miestui Šimtus tūkstančių 
DM. Technikai, diplomatai ir 
KGB agentai sustojo puoš
niam Hamburgo viešbuty "At
lantic" ir gausiai gardžiavosi 
šampanu ir kaviaru. 

Antrą didžią išlaidų poziciją 
užima dovanos. Kai Sov. 
Sąjungos komunistų partijos 
vadas 1973 m. pirmą kartą ap
lankė Vakarų Vokietiją, Brež
nevui buvo padovanotas puoš
nus "Mercedes" automobilis, 
50,000 DM vertės. Per savo 
bandomąjį pasivažinėjimą 
Bad Gadesberge Brežnevas tą 
automobilį tuoj sutriuškino ir 
gavo vėl naują. 

Per savo antrąjį apsilan-
kimą Vakarų Vokietijoje 
Brežnevas gavo Bonos prezi
dento portretą sidabro rėmuo
se, Nyrphenburger vazą ir me
džioklinį šautuvą. Vėliau 
Vakarų diplomatai Maskvoje 
išgirdo, kad Sovietų Sąjungos 
vadas tą dovaną paskaitė tik 
menkos vertės dovana. 

Dabar Brežnevas savo sus
tojimo vietą pasirinko senoje 
Gymnich baroko stiliaus pily
je, kur yra 15 kambarių su ži
diniais. Ši Gymnich pilis yra 
50 kilometrų atstu nuo Bonos. 
Ten Brežnevo miegamajame 
kambaryje lova prikrauta su 
priegalviais, kadangi pre
zidentas mėgsta miegoti sė
dint. Dėl valgio ir gėrimo sve
čiui B r e ž n e v u i Vakarų 
Vokietija rūpesčių neturi, nes 
valgį ir gėrimą svečias pasi
ima su savim iš Maskvos. 

Brežnevas, kaip žinoma, jau 
ilgus metus nešioja širdies pla
kimo aparatą - skatintoją ir jis 
vežasi su savimi ne tik savo 
gydytoją, bet ir kilnojamąją 
ligoninę, kur galima padaryti 
ir širdies operaciją. 

Ant Noervenich aerodromo, 
už kelių kilometrų nuo Gym
nich pilies, per Brežnevo vieš
nagę buvo laikomasi tylos. Ant 
Sov. Sąjungos karinių žemėla
pių ši lėktuvų bazė atžymėta 
kaip Starfighter lizdas su ato-
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miniais ginklais. Kad svečiui 
netrukdytų miegoti, per tas ke
lias dienas ten nenusileido ir 
n> -»akilo joks lėktuvas. Taip 
pat pilies apylinkėje negalėjo 
skraidyti joks lėktuvas. 

Per Brežnevo apsilankymą 
numatytos labai griežtos ap
saugos priemonės. Policija la
biau norėtų, kad svečias susto
tų Schaumburgo pilyje šalia 
Bonos vyriausybės būstinės. 

Svečio apsauga būtų daug 
lengvesnė. Teko suvaržyti gy
ventojų judėjimą, nes Brežne
vas nesutiko lėkti į pilį ir į Bo
ną malūnsparniu ir važiavo 
automobiliu. Iš pilies į Bonos 
kanceliariją važiavimo metu 
buvo sustabdytas gyventojų 
judėjimas miesto gatvėse, o ša
lia kelio miškuose ir laukuose 
turėjo budėti daug policinin
kų. —T. 
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Ofiso tel RE 71168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad . ketvirtad iroenktad 

ki 7 v p p Tik susitarus 
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

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

, EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA jAKŠEVlf US 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos oagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 SL. ChicafO 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 ik i6va l Seštaa 10 iki 1 vat. 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Vaiandos pagal susitarimą. 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia ) vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Lietuvių Istorijos draugijos 25-rių metų sukak ties minėjime Jaunimo centre 
Nuortr. Vyt. A. Račkausko 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Stre«rt 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai DOpiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą a n t r , treč.ad 
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel - 778-3400 



/ 

Amerikos mokykla ir 

LIETUVIŠKIEJI 
RŪPESČIAI 

• 

Užaugę ir subrendę nepri
klausomoj Lietuvoj su dideliu 
respektu prisimenam anų me
tų mokyklą. Prisikėlusi Lie
tuva po šimto dvidešimt trejų 
okupacijos metų iš carų Rusi
jos nepaveldėjo jokio mokykli
nio palikimo (jei neskaitysim 
"vargo mokyklos"). Per labai 
trumpą, dvidešimt dvejų metų 
laiką su mokykla padaryta tie
siog stebuklas; pradedant vai
kų darželiais, baigiant uni
versitetu, viskas sukurta iš 
nieko. Mokytojo darbo dirbti į 
kaimus išėjo idealiausias inte
ligentų sluoksnis net neklaus
damas , bus ar nebus jam su
m o k ė t a a l g a . V a r t y d a m i 
žymiųjų veikėjų biografijas, 
pastebime, kad jaunystėje dau
gumas jų pradėjo dirbti Lietu
vai kaimo mokyklose. Bent 
taip buvo pirmaisiais nepri
klausomybės metais. Ne kar
jera ar dideli uždarbiai laukė 
mokytojo ir vėliau, bet tų mo
kytojų netrūko. 

Įsikūrę š iame krašte, turime 
progos palyginti vietinę mo
kyklą su buvusia mūsiške. 
Apie šią mokyklą laikas nuo 
laiko ir mums reikia pakalbė
ti, nes ka ip tik joje ir bręsta 
mūsų tautos ateitis, tie, kurie 
ilgainiui turės mus pavaduoti 
ir tęsti kovą už savo tėvų že
mės laimingesnį gyvenimą. 
Kalbėti reikia, nors nuo mūsų 
kalbų ar nuo mūsų valios n e 
daug kas gali priklausyti. 

Nereikia aiškinti, kad ameri-
kietiškoji, kanadiškoji ar kuri 
kita laisvojo krašto mokykla 
t e c h n i š k a i , mokymo prie
monėmis, išradimais bei vi
sais patogumais tiesiog idea
las. Tik reikia pastebėti, kad 
šioji mokykla, turėdama pavy
dėtinas sąlygas, nepasiekia to
kių rezultatų, kokie normaliai 
turėtų būti kaip norma. Nepa
siekia nė to, ką sugebėjo pa
siekti anų metų mūsų var
g a n a - k a i m o mokyklėlė. Kodėl 
su mokykla nėra taip gerai, 
ka ip turėtų būti? 

Mokykloj svarbiausias fak
torius y ra mokytojas, jo pa
ruošimas, pasišventimas, mei
lė ~tam darbui. Aišku, yra 
visokių mokytojų. Didelė dau
guma ateina su kilniais tiks
lais ir dirba iš širdies, bet taip 
pa t daug tokių, kurie į savo 
da rbą žiūri atkištinai. nesą
žiningai a rba tam visai nepa
siruošę. Amerikietiškoj spau
doj tenka užtikti, kad pasitaiko 
mokytojų ir beraščių. Jie ne
žino net kaip užpildyti rapor
tus, apyskaitas, nemoka savo 
gimtosios kalbos, visiškai ne
pažįsta vaiko ar jaunuolio sie
los, pedagogiškai neparengti. 
Amerikos mokyklose dirba 2.2. 
mil. mokytojų. Jų uždarbis nė
ra mažas: 1980 metais pradi
nių mokyklų mokytojas vi
dutiniškai gaudavo 14,700 
dolerių, aukštesniųjų — 15,500 
dol. Darbo metai trumpesni nei 
kitų dirbančiųjų — tik devyni 
mėnesiai. Vadinas, iš moky
tojo galima ir reikia daugiau 
reikalauti. Skundžiamasi, kad 
daug jų nubyra, ir kaip tik pa
tys gabiausi. Pasitraukia iš 
mokyklų dažniausiai tie, kurie 
į darbą žiūri ne kaip į uždarbio 
šaltinį, bet nusivylę, kad ne
gali savo siekimų įkūnyti. 
Nusivilia, kai susiduria su 
federaliniais, valstijų ar vieti
niais įstatymais, potvarkiais, 
draudimais , leidimais. Prisi
deda iš šalies ir visokie "lais
vių" gynėjai, sąjūdžiai, "tai
kos" apaštalai . Kaip gali 
mokytojas mokinius išlaikyti 
klasėje, kai už lango susirinkę 
r ė k s n i a i siūlo l i nksmesnę 
pramogą? Ir nauji išradimai 
mokyklai dažnai daugiau ken
kia nei padeda. Visi žinom tele
vizijos įtaką. 

BALTŲJŲ RŪMŲ SENIMO KONFERENCIJA 

Geresnė padėt is y r a priva
čiose mokyklose. Tik jų išlai
kymas sunki n a š t a t ėvams ir 
religinėms inst i tuci joms, pa
rapijoms. Privačiose mokyk
lose yra daugiau disciplinos, 
ko labai t rūks ta valdinėse. Ge
r iau ir su mokslo programa. 
Valdžios mokyklos tė ra žinių 
perdavimo vieta, nieko dau
giau. Apie auklėjimą čia nekal
bama, o religiniai moral inės 
vertybės negali bū t i ne t mini
mos. Tų mokyklų mokytojai 
skundžiasi, kad j ie ne tur i prie
monių priversti mokinį namie 
padaryt i net m e n k ą darbelį. 
Perėjimas iš vienos klasės į ki
tą nėra sur iš tas su išeitu kur
su. Tadėl nereikia stebėtis, kad 
ka i kurių mokyklų, rasių, rajo
nų mokiniai, ba igę aukštes
niąją mokyklą, nega l i patekti į 
kolegiją, o jei dėl t a m tikros 
aritmetikos ir į s ta tomi , tai iš
krinta. Vienais me ta i s tokių 
analfabetų ka i kuriuose Chi-
cagos rajonuose buvo 42 pro
centai. Kur juos dėti? 

Mūsų supra t imu, mokykla, 
kaip ir šeima, va iką tur i auklė
ti. Auklėjimą ga l ima palygint i 
su gėlių darželio priežiūra. Ne
prižiūrimas daržel is priželia vi
sokių piktžolių. J ų nereikia nei 
sėti, nei laistyti . Reikia tik ra
vėti, mesti l aukan , ki ta ip jos 
nutelbs rožes. Mūsų jaunoji 
karta, vaikai , juk tos mažos ro
žytės. Kodėl ne rau t i rožes stel
biančių negeist inų piktžolių? 
Tenka kar ta i s stebėtis , ka ip 
dažnokai ir mūsų lietuviai, tai
kydamiesi prie k ra š to daugu
mos, bijo paliest i vaiką, j a m 
pasakyti kas leis t ina ir kas ne . 
Argumentuojama, kad tai vai
ko charakterio, jo individualy
bės žalojimas. Ta i k la idinga 
nuomonė. Jok ie didieji pe
dagogai neskelbė, kad vaikui 
turi būti le idžiama viskas, kad 
jis turi turėti "Absoliučią" lais
vę, net laisvę suvaržy t i k i tam 
individui laisvę. Laisvė t ada 
yra vertybė, kai ji žino savo ri
bas, ka i ji discipl inuota. 

Sociologų pas tebėta , kad ten, 
kur tėvų autor i te tas didelis ir 
jų teisės vaikų atžvilgiu nėra 
suvaržytos, i š a u g a discip
linuoti vaikai , tos visuome
nės ei lėse d a u g m a ž i a u 
nusikaltimų, vanda l izmo ir ki
tų negeistinų reiškinių. Pap
rastai minima Azijos kilmės 
tautos. Sakysim, vietnamiečių 
pabėgėlių, perkeltų į Ameriką, 
vaikai, kad ir menka i mokė
dami vietinę kalbą, visose sri
tyse pavyzdingesni už savo 
klasės draugus , ir mokytojai su 
jais neturi didelių problemų. 

Panaš ia i y ra buvę ir su lie
tuvių vaikais , kurie mokytis 
pradėjo nepriklausomoj Lietu
voj ar stovyklų meta is . Šiame 
krašte jie irgi p i rmavo. Lie
tuviškų pavardžių t a rp geriau
sių ir d rausmingiauss ių moki
nių buvo n e p r o p o r c i n g a i 
daugiau negu vietinių vaikų, 
čia gimusių. Bet tie "aukso lai
kai" praėjo. J a u ir mes "susi-
lyginom" su viet iniais . Srovė 
neša. Dar gerai , kad ne visi tė
vai paleidžia vadžias , bando 
jaunuolį t r amdyt i ; dar gerai, 
kad yra šeš tadieninės litu
anistinės mokyklos, kad tu
rime puikiai veikiančias jauni
mo stovyklas, ateitininkų, 
skautų ir k i tas organizacijas, 
kuriose vaikui įdiegiami ir mo
ralinių vertybių diegai.Tai di
delė pa rama , neapskaičiuo
jama jaunos sielos ugdymui 
tada, kai to nesugeba duoti mo
kykla. Mūsų visų, ne vien tėvų, 
pareiga visomis išgalėmis rem
ti visa, kag padeda vaikui už
augti tikru žmogum. 

Pap ra s t a i Baltųjų " Rūmų 
Konferencija senimo reika
lams išryškina gaires ir temą 
visam dešimtmečiui. Kaip 
man vienas senyvas ir susi
rūpinęs delegatas išsireiškė: 
„...nėra jokios vizijos...". Tuose 
žodžiuose y r a daug tiesos. 
Š įme t inė j e konferenci joje , 
įvykusioje lapkričio 30 — gruo
džio 3 dienomis, nieko daug 
neišryškino ir nenusta tė . 

Keli tūkstančiai delegatų 
praleido tris su puse labai 
b rangių dienų (kainavusių 
daugiau negu šešis milijonus 
dolerių), ne gaires ateičiai 
nus ta tydami , bet už būtiniau
sius gyvast ingus reikalus 
kovodami: už pastogę, maistą 
ir medicinišką aptarnavimą 
senatvėje. Kongreso manda tu 
s u š a u k t a k o n f e r e n c i j a , 
b e p a r t i n i a m v i sos t a u t o s 
pasisakymui , buvo neabejo
t inai beviltiškai vienos parti
jos pradė ta kontroliuoti dar 
prieš jos pradžią. Tos kontro
lės v i s a p u s i š k u m a s betgi 
paaiškėjo t ik visiems dele
g a t a m s suvažiavus. Daugelis 
delegatų sužinojo, jog: 1. 
m aža i kas iš tikrųjų buvo 
pask i r t a s į komitetą pagal 
savo anksčiau pažymėtus tris 
pageidavimus; 2. sava i tę prieš 
konferenciją administracija 
paskyrė net 400 „savų" dele
gatų, kurie buvo išskirstyti į 
t r is svarbiausius komitetus: 
būtent : „Ekonominės įtakos 
visuomenei", „Ekonominis 
g e r b ū v i s " i r „ S v e i k a t o s 
priežiūra", idant užtikrinus 
a d m i n i s t r a c i j a i n o r i m ą 
persvarą; ir 3. konferencijai 
baigiant is , bendroje sesijoje 
bus leista balsuoti — neigia
m a i a r teigiamai — bendrai už 
visų 14-08 komitetų rezoliu
cijas. Tai buvo nepapras ta i 
gudrus būdas pas ta ty t i dele
ga tę prieš dilemą: balsuojant 

I ne igiamai prieš viską iš karto, 
pasisakyt i tuo pačiu ir prieš 
kiekvieną, kad i r mažytį 
laimėjimą; o balsuojant teigia
ma i , suteikti pri tar imą rezoliu
cijoms, kurios y r a aiškiai 
priešingos prieš pat ies gerbū
vį... 

Komitetai, išbarstyt i po du 
viešbučius, buvo saugojami 
specialių policininkų, kurie, it 
cerberiai, neleido net per 

I p e r t r a u k ą ten nep r ik l au -
l . . . . . . . . . 

sant iems įeiti, o pirmininkai 
— jei ne administracijos 
paskir t i — buvo apsupti 
vicepirmininkų, kuriuos konfe
rencijai besibaigiant žmonės 
pradėjo vadint i „stormtroo-
periais". „Taip ir susikuria 
fašizmas — jaučiuosi daly
vavusi istorinėje pamokoje!", 
— pastebėjo senutė delegatė iš 
Floridos. 

GALINA S U 2 1 E D E L I E N Ė 

Nežiūrint tokios nepalan
kios atmosferos, o galbūt tik dėl 
to, delegatai ne tik nurijo 
n e s k a n i u s p i rmus p ie tus , 
patiektus turtingo viešbučio 
purviname garaže, ne tik 
pasiliko intensyviai ir ilgai 
dirbti, be t ir pareiškė masinį 
protestą vos keletą valandų po 
prezidento kalbos, pasiųs
dami savo gerbiamą globėją, 
81-ių me tų kongresmeną, 
Claude Pepper (Chairman, 
House Select Committee on 
Aging) pasitarimui su sociali
nės apsaugos sekretorium 
Schweicker. Pasitarime buvo 
ypač protestuojama prieš 
senimui nepalankią socia
linėms apsaugos rezoliuciją, 
priimtą jau dabar pagarsėju
siame Antrajame komitete 
( „ E k o n o m i n i s gerbūvis") . 
Mano komitetui pabaigus dar
bą anksčiau, nuvykau į Shera-
ton Washington viešbučio 
paštą išsiųsti eilę mokesčių ir 
visai netikėtai užtikau reporte
rius ir televizijos aparatus, 
„ s t o v y k l a u j a n č i u s " p r i e 
Antrojo komiteto durų. Šis 
komitetas ir šios durys, pilna 
prasme, tapo širdim ir simbo
liu bevykstančios konfron
tacijos tarp administracijos 
pasiryžymo subalansuoti biu
džetą ir tos tautos dalies, 
kurios sąskaiton tas subalan
savimas buvo norimas įvykdy
ti. 

Po ilgų ir privačių pasita
rimų kongresmenas Pepper 
vis dėlto įtikino Antrąjį komi
tetą perredaguoti ankstyves-
niąją rezoliuciją, rekomen
duojan t , k a d socia l inės 
apsaugos pensijos būtų ne tik 
n e s u m a ž i n t o s ar v i s a i 
nutrauktos, bet net ir būsi
miems pensininkams garan
tuotos. Panašios rezoliucijos 

ryžtingų delegatų dėka tapo 
pravestos ir kituose komi
tetuose ir konferencijos pabai
goje buvo jaučiamas laimė
j imas ir pasisekimas. Tačiau 
vistiek peršasi įkyri mintis, 
jog tas laimėjimas buvo gry
na iliuzija. Įsivaizduodami 
išsikovoję status quo, dele
ga ta i užmiršo reikalauti dėl 
infliacijos „cost of living" 
pakėlimo. Kokia gėda versti 
senimą, naujų kar tų ir tuo 
pačiu tautos ateities kūrėją, 
kovoti dėl pamesto kaulo ir lyg 
vaikus bandyt i užliūliuoti 
tuščiais pažadais. Koks absur
d a s ir nejautrumas reikalauti 
senimą suveržti diržus, kai j au 
jie tuos diržus seniai y ra 
suveržę. 

Tad ir ky la klausimas, kokia 
gi yra valdžios rolė ir pareiga 
t a m tikros dalies piliečių 
atžvilgiu? I r kokia iš tikrųjų 
y ra Amerikos senimo padėtis, 
neįskaitant tos mažumos, kuri 
savo turtų dėka sočiai ir 
nepriklausomai galės pragy
venti iki mirties? I r pagaliau, 
kok= yra mūsų visų tikrasis 
nusistatymas apie senėjimą ir 
senuosius? Norėčiau pasisaky
t i v isa is t r i m i s k laus i 
mais. Atsakymas į pirmąjį 
klausimą, manyčiau, neužgin-
čytinai glūdi žmoniškumo ir 
demokratijos sąvokose, neatsi
žvelgiant į tuos, kurie tučtuo
j au į šiuos terminus reaguoja 
tokiais epitetais, kaip pvz.: 
„bleeding-heart do-gooder" 
(tarytum gero norėti ir gerą 
daryti būtų didžiausias nusi
kaltimas prieš dešimt Dievo 
į s akymų) ; „ d e m o k r a t a s " , 
„liberalas", ir, žinoma, tuo 
pačiu „komunistuojantis". O 
paprasčiausiai v i sa tai reiškia, 
kad visose svarstybose ir 
bendruose n u s i s t a t y m u o s e 

gerbūvis yra pats svarbiau
sias dalykas. Užtat ir valsty
bė, savo vertybių skalę tvarky-
d a m a , y r a m o r a l i a i 
įpareigojama daryti ne vien 
tik kas įmanoma, — ji turi 
daryti visa, idant ji padėtų ir 
tarnautų jai patikėtų (ir ją 
i š r inkus ių ) žmonių svar 
biausiems gyvenimo reikala
vimams. 

Pažvelkim tad į tuos, kurių 
reikalams ši garsioji Baltųjų 
Rūmų konfe renc i j a b u v o 
s u š a u k t a . V i e n a s re ikš
mingiausių šio krašto dabar
tinių demografinių žymių y ra 
taip vadinamas „Amerikos 
žilimas" su eibe sociologinių 
implikacijų visai visuomenei. 
J au dabar žmonės, vyresni 
negu 50-ties metų, savo skai
čiumi persveria jaunesniuo
sius. Iki šiolei socialinė apsau
ga buvo svarbiausia f inansinė 
p a r a m a d a u g i a u ne i 60 
procentų senimui. Šiandien gi 
infliacija ir valdžios j au atlik
ti, a r dar pramatomi, sumaži
nimai yra padarę šiai visuo
menės daliai neapsakomų 
s u n k u m ų , g r a s i n a n č i ų 
daugeliui vidurinės ir nepa
siturinčios klasės senimui. Ne 
paslaptis, jog su amžiumi 
daugėja ir fiziniai susirgimai, 
o su jais — atvirkščiai propor
cingai mažėja bet kokios san
taupos, taip rūpestingai metų 
metais bankan dėtos. Neturė
tų būti paslaptis ir tai , kad 
d a b a r l a b a i n e s a u g i a i 
jaučiasi beturčiai seneliai, o jų 
tarpe ypač senutės moterys. 

Š i ų d i e n ų ž y m i a u s i e j i 
gerontologai — senimo orga
nizacijų vadai, profesionalai ir 
tos srities tyrinėtojai, susibū
rę į „Leadership Council of 
Aging Organizat ions" ir pasi
šventę greitam senimo proble
mų sprendimui, konferencijos 

proga išleidę ploklamaciją, 
pavadintą „8 for the 80's". Tas 
aštuonias rezoliucijas noriu 
pilnai pažymėti, nes atrodo, 
kad jos geriausiai išreiškia 
pačius aktualiausius senimo 
rūpesčius: 

1 — Išsaugoti bent dabar
tines socialinės apsaugos 
gavimo sąlygas, pensijon pasi
traukimo amžių ir paramos 
lygį. 

2 — Praplėsti savanoriško 
darbo galimybes tiems, kurie 
nori dirbti ir senatvės sulau
kę. 

3 — Užtikrinti senesniems 
piniginį pagrindą, pakan
kamą būt inam ir patogiam 
gyvenimui. 

4 — Įvesti pilnutinį visai 
Amerikai sveikatos apdrau-
dos ir priežiūros planą. 

5 — Kuo skubiausiai page
rinti sveikatos planą senes
niems. 

6 — Paruošti kasmet ne 
maž iau 200,000 va ldž ios 
f inansuo jamų gyvenviečių 
seniesiems. 

7 — Pabaigti dar šiame 
dešimtmetyje tvarkymą pilnu
tinės aptarnavimo sistemos 
senimo apgyventose gyven
viečių ribose. 

8 — Sustiprinti federalinį 
įsipareigojimą gerontologi-
niams tyrinėjimams ir moks
lui. 

(Bus daugiau) 

2emę ašarų pakalne padarė 
ir praminė pa tys žmonės. Die
vas nori, kad žmogus ir žemėje 
jaustųsi laimingas, kiek žemiš
kame gyvenime ta laimė yra 
įmanoma. Tos laimės kiek
vienas turi surasti savame 
pašaukime, savame luome. Ir 
tikros žemiškos laimės beveik 
visiems žmonėms tenka siekti 
per moterystę ir per šeimą. Šia 
proga yra todėl verta rrimin-
ti, kad, kas nemoka žemėje būti 
laimingas savame luome, t as 
žemėje laimės niekur nesuras. 
Ieškodamas jos kurs nors 
šalia savo luomo, dažniausiai 
ieškos ne tikros laimės, o 
nuodėmingo malonumo. Vieto
je laimės r a s dar didesnį 
nusivylimą. susilauks d a r 
daugiau sąžinės priekaištų, 
tuo keliu gali prarasti net ir 
amžinąją laimę. 

Vysk. V. Brizgys 

Paskutiniai kūrėjai - savanoriai dalyvauja L* 
Angeles Kariuomenės šventės minėjime. Kalba 

gen. konsulas V. Čekanauskas. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

Vakarykštė diena jau praė
jo, rytojus nėra tau užtikrin
tas, ši diena yra trumpa; jei 
nori ką nors atlikti, pradėk 
dabar; atidėliojimas yra laiko 
vagis. 

Anonimas 

Gerasai visko reikalauja iš savęs, blogasai — iš kitų 
King Dse 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustai tytė - Vaičiūnienė 
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A n t galo direktorius pasišaukė pas save 

areziaus mokįtinius asztuntos kliasos ir kaipo atsi-
8kiriantiems su gimnazija davė paskutinius savo 
pamokymus . Kalbėjo gana ilgai, o savo kalbą užbai
gė paraginimu, kad visados tarnautų Dievui ir carui. 
O dabar sakė: „Kad Dievas gerai laikytų carą ir visą 
sziemyną, nktelkit paskui mane ura" . Direktorius 
suszuko „ura", mokįtiniai asztuntos kliasos noroms 
— nenoroms turėjo tą patį padaryti ir riktelėjo porą 
kartų. Kapelija tum pačiu užgriovė, paskui nežymiai 
perėjo ant „Bože caria" . Po grasjui visi išsiskirstė. 
Taigi , ar neaišku, kad maskoliai sulig šiol ledoką 
mislįję, pradėjo kaip įmanydami griebtis už darbo". 

M a s s a k o v s k i s . M.Krikščiūnas^stojęs į gimna
ziją 1897 m., apie ras tą direktorių Mossakovskį taip 
pasakoja. J a u nebejaunas. Kaip rusui dera, barzdo
tas , neaukšto ūgio, civilinio generolo, jo viršenybė 
(evo prevoschoditelstvo) laipsnio, valstybės slaptas 
patarėjas (tainy sovietnink), Mossakovskis ne 
mažesnis rusofilas už Gajevskį, siekęs tų pačių tikslų, 
naudodamas tas pačias, kaip ir Gajevskis, priemo
nes . Tik nevartojęs rykščių bausmės. (Ji niekad 
daugiau nebuvo n iekam taikoma). Mossakovskis irgi 
rengdavo mokiniams vakarėlius, pramogas aktų salė 
je, nukabinėtoje dideliais išgražintais carų paveiks
lais. Suėjimus direktorius pradėdavo kalba, pagar 

binančia caras, ypatingai paskutinįjį „geradėją" 
carą, ragindamas jį mylėti ir būti ištikimais. Progra
mas sudarydavo rusiškos patriotinės deklamacijos, 
pasakėčių (Krylovo) vaidinimai, kartais su kaukė
mis. Kai kada suvaidindavo kokį nesudėtingą scenos 
veikalėlį a r pritaikydavo scenai kursinės prozos 
gabalėlį Gogolio ir kitų... Grodavo gimnazijos sty
ginis orkestras, padainuodavo eboras. Šiuose gimna
zijoje rengiamuose savybės vakarėliuose šokių nebū
davo. Į juos būdavo kviečiami tik kai kurie 
administracijos įstaigų viršininkai. Platesnės apim
ties pobūvius kartais ruošdavo III pėstininkų pulko 
karių klube. 

Šių pobūvių tikslą tuojau susekė lietuviai moki
niai ir surado būdą kartais priešintis (protestuoti). 
Atėję į sceną deklamuoti gautą eilėraštį, nusilenkę 
iškilmingai pasako antraštę, autorių ir pakiliu tonu 
pradeda sakyti. Bet tuojau ima užsikirtinėti, painio
tis ir linktelėję nubėga nuo scenos. Žinoma, paskui 
tenka aiškintis, tačiau už tokius „susimaišymus" 
kitokiomis bausmėmis nebausdavo, ka ip tik pasky
rimu išmokti daugiau ir tvirčiau deklamuojamų daly
kų. 

Dir. Mossakovskis irgi nebuvo įsigijęs malonaus 
direktoriaus vardo. Klasėje sėdėdavęs pasipūtęs, lyg 
jaučiąs savo svorį, nepasižymėjęs nė būdo lygumu, 
savitvarda, kartais netekdamas pusiausvyros. 
Kadangi j am trūko vieno priešakinio danties, tai 
šnekėdamas, ypač susijaudinęs, švilpavo; už tai 
mokiniai jį pravardžiuodavo „perdyka". 

1901 m. Mossakovskis ir inspektorius Voinovas 
pasitraukė ar iškelti. 

Šių trijų direktorių — S. Solovjevičiaus, A. 
Gajevskio ir Mossakovskio, — ta pati kietos veiklos 
Unija atitinka vis galingiau beįsisiūbuojantį tauti
nio susipratimo ir atbudimo laikotarpį — nuo prieš
aušrio (1882-83), Aušros iki 1901 m., netolimo 
spaudos atgavimo. 

V a l k o v s k i s . Iškėlus ar pasitraukus Mossakovs-
kiui, Amerikos laikraštyje „Lietuva" 1901 m. spalio 
11 d. 44 nr . pasirodė žinia: 

„Garsus Mossakovskis, direktorius Senapilės 
gimnazijos pašalintas iš vietos. J o vieton atsiuntė 
kitą iš Maskolijos vidurių. Toki iš Maskolijos atėję 
tankiai būna geresniais už visus Lenkijoj tarna
vusius maskolius. Čia, tur būt, nė su žiburiu neras
tum nė vieno nesudemoralizuoto uredninko" 

Tas iš „Maskolijos" vidurių atkeltas direktorius 
buvo Volkovskis. Jis čia pradėjo audringiausiąjį III-
jį gimnazijos laikotarpį, pilną neramumų, pasi
priešinimų. 

Volkovskiui priklauso uždraudimas be gimna
zijos leidimo neturtingiems mokiniams verstis 
privat inėmis pamokomis. J is savaip pervairavo 1902 
m. pasipriešinimą prieš rusiškai maldų kalbėjimą ir 
tikybos dėstymą rusų kalba. („Lietuva" 1902 m. III . 
7 d.) Paga l caro „ukazą" leidus tikybą dėstyti tauty
bių ka lba (1903). Vokovskiui tenka priimti, laikinai, 
l ietuviams (vietoj kun. Miknevičiaus) tikybai dėstyti 
leituviškai kun. Senkų ir vėliau 1904-05 m. nuolatinį 
tikybos mokytoją kun. M. Gustaitį- Volkovskis turė
jo sutikti spaudos draudimo atšaukimą ir mokinių 
kovos dėl jos atgavimo pabaigtuves. 

J is žinojo apie plitusią ir tebeplintančią mokinių 
tarpe draudžiamą spaudą ir apie neleidžiamą cen
zūros. J i s jautęs savo negalią jai sustabdyti, nors 
buvo išplėstas kraštutinis sekimas, vadovaujant 
stropiausiam inspektoriui Medeševui. Jis žinojo, kad 
mokiniai šiuo atveju jo neklauso, ir vadovavimas 
lietuviams mokiniams slysta iš gimnazijos galios, o 
pereina j lietuvių inteligentų kovotojų rankas. Dir. 
Volkovskis apie tai prasitaręs ir dr. Griniui. Girdi — 
„Tamstos mokiniai klauso — aš tai žinau". Jis žino
jo, kad kuone visus ir kitų tautybių mokinius purto 
šalies revoliucijos vėjai. 

(Bus daugiau) 
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GEN. KONS. DAUŽVARDŽIO MIRTIES DEŠIMTMETIS Putnam, G * * . 
MOŠŲ KOLONIJOSE 

A.a. gen. kons. dr. Petro Dauž-
vardžio 10 m. mirties metinės bu- . 
vo gruodžio 13 d. plačiai pami- ' 
nėtos Jaunimo centro didžiojoje į 
salėje, Chicagoje. Pradėta pamal- ; 
domis. I salę buvo įnešta arti 20 | 
organizacijų, mokyklų vėliavų, 
ėjo Grandies jaunimo grupė, gen. 
kons. J. Daužvardienė su sūnumi 
Petru-Vytautu, gen. kons. A. S i - ' 
mutis ir kunigai , kurie drauge 
aukojo šv. Mišias: prel. J. Balkū-
nas, <kun. dr . V. Rimšelis, kun. j 
A. Zakarauskas, kun. J. Vaišnys, i 
kun. Jonas Borevičius, kun. P . 
Daugintis, kun. J. Savukynas, 
kun. J. Prunskis. Per šv. Mišias' 
giedojo operos vyru choras, diri- j 
guojant A. Gečui. Fortepijonu pa- j 
lydėjo muz. Alv. Vasaitis, solo gie
dojo M. Momkienė. 

Prasmingame ir vaizdingame 
pamoksle prel. J. Balkūnas primi- j 
nė, kad mūsų tautos vergijos nak- j 
ty reikalingi kelią rodantieji žibu- i 
riai, o tokiais yra pilnutinės as-
menybės, kokiu buvo a.a. gen. 
kons. P. Daužvardis , švytėjęs Die
vo ir Lietuvos meile. Lietuva te-

R E L I G I M O SUSIKAUPIMO 
D I E N A 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne, lapkričio 21 d- pra
vesta religinio susikaupimo diena. 
Dalyvavo vietos ir artimesnių bei 
tolimesniu kolonijų apie 30 lietu
vių ir būrys seselių. Susikaupimo 
dieną pravedė pranciškonas kun. 
J. Bacevičius. Seselės pasirūpino 
dalyvių išlaikymu, kas dabar 
lengviau įvykdoma, kai naujame 
vienuolyno pastate ir religinio at
sigaivinimo centre galima dabar 
priglausti ir didesnį žmonių skai
čių. 

Seselės skatina ir laukia dau
giau lietuvių grupių naudotis 
centru, apsiima susitarus ir susi
kaupimo vadovu pasirūpinti. 

Kristaus kapo drobulę apžiūrint 

Grotone, Conn. , miestelis prie 
Atlanto vandenyno pakraščio ir 
95 Šiaurės greitkelio, universite-

I to patalpose yra išstatyta dro-
z : r . ? ^ !: :*- :? : . - .sas . Šios savy-1 b u l ė s i m i t a c i j a > kuria, tikima, mi

rusio Kristaus kūnas buvo apsup-

Lietuvos generalinis konsulas a. a. dr 
Petras Daužvardis. 

dos eksponatų ir drobulės, nors ir 
imituotos, pamatymas palieka gi
lų įspūdį. Verta kad ir daugiau 
žmonių tuo susidomėtų, 
kę. 

Paremtas B alfas 

LB apylinkės pirm. iniciatyva 
lapkričio m ė n . buvo pravestas au 
kų rinkimo vajus Balfui. Nors ir 
pensininkų kolonijoje, bet su
rinkta 307.50 dolerių, kurie jau 
pasiųsti Balfo centrui. Ačiū put-
namiečiams už parėmimą pagal
bos reikalingų. 

Ligoniai 

Seselių globoje gyvenąs kun. 
J. Tautkus buvo susirgęs ir lapkri
čio 11 d. atsidūrė vietos l igoninė
je, kur pergyveno ir operaciją. 
Greit sustiprėjo ir dabar baigia 
sveikti namuose. Linkime kun. 
Tautkui p i lno pasveikimo. 

J- Kr. 

CLASSIFIED ADS 
ni» t 'ELLA>'EOl> 

Past, present & 
future 

Help keep Christmas future as 
good and safe as Christmas 
past . For a Christmas gift 

with glowing tradition, give 
U.S . Savings Bonds. 

bės padarė jį visų gerbiamą. Ta i į 
buvo nenuilstantis veikėjas, gilus! 

bėra gyva savo Liet. Bažnyčios! kalbėtojas, bet visiems supran ta -
kronikoje, Kalantos liepsnose, są- į mas. Jis buvo santūrus ir tylus, 
žinės kaliniuose. Lietuviuose yra N ė vienoje jo kalboje nebuvo as-
gyva religinė kibirkštis ir jos ne - , meniškų kaltinimų, 

užgesins okupanto priespauda. Gy- , Religingumą paveldėjo iš tėvų 
va ir Amerikos Lietuva ir ji p a - ! namų, bet jo rel igingumas nebu-
dės prisikelti Lietuvai, kaip pade- ! vo plakatinis. Sekmadienį bažny-
dėjo 1918 m. Įčioje ramiai sėdėjo tarp savo tau-

Po pamaldų buvo a.a. gen.kon- i tiečių. Chicagoje yra pasakęs 
šulo P. Daužvardžio priminimo Į apie 5000 kalbų. Šviesioje Dauž-
akademija. Ją atidarė rengėjų ko- j vardio asmenybėje meilė lietuviui 
miteto pirm. dr. L. Kriaučeliū- Į buvo nuostabus pradas. Jis buvo 
nas. pabrėždamas, kaip garbin- kovotojas, publicistas, diploma-
gasis velionis savo rankomis žars- Į tas, kalbėtojas, bekompromisinis 
tė Lietuvos laisvės žarijas. Paeita- ' kovotojas už Lietuvos laisvę, 
vęs vedamojo „ D r a u g e " mint is , ' 

tas ir palaidotas. Pati drobulė yra 
Tur ino katedroje, Italijoje. Būrys 
putnamiečių, vadovaujami prel. 
V. Balčiūno, lapkričio 24 d. vyko 
automobiliais drobulės ir ja re
miantis padarytos vaizdinės pa
rodos pamatyt i . 

Žinoma, kad dabar įvairių pa
saulio šalių mokslininkų būrys ir 
Grotono universiteto profeso
riai, jų tarpe yra nekatalikų ir 
netikinčių, jau keli metai tiria Tu
rino drobulės autentiškumą. Dro 
bulėje ma tomas kūno, kraujo ir 
kentėjimų žymes negali jokiu 
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kur iškeliama turt inga velionio as-
"menybė, pakvietė atsistojimu pa
gerbti a.a. Daužvardžio atmini
mą. Vadovaujant fortepijonu 
muz. A. Vasaičiui, visa salė ga
lingai sugiedojo Lietuvos himną. 

Scenoje buvo a.a. dr. Dauž
vardžio paveikslas lietuviško audi
nio fone. Šalia deganti žvakė liu
dijanti, .kad šviesus velionio at-

REGISTRTJOJAME JAU DABAR: 

MEMBER 
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moksliniu būdu išaiškinti, tik 
Daužvardis buvo jėgų konsoli- j nustatė, jog tai žmogaus kūno ir į 

dacijos siekėjas, skelbdamas vieny-1 kraujo paliktos žymės. 
bės šūkį, primindamas, kad visus Grotone išstatyta artimai imi- ] 
jungia Lietuvos laisvės rūpesčiai, i tuoja Tur ino drobulę. Daug įvai-
Jis pats dirbo be atostogų, be per- ' riais būdais darytų Tur ino dro- ' 
sonalo, tik žmonos padedamas , ; bulės fotografijų, peršvietimų ir\ 
atsisakęs pasiūlymų profesūrai ar aprašymų yra^ Čia rodomi Jų I 393 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617)268-8764 
advokatavimui, pašvęsdamas jė- vaizdais remiaMis/L.padiuyta...iri-
gas tik Lietuvai. Tai didis Lietu- jų dimensijų plokštelių skulptūra, 
vos kovotojas, nuostabus žmogus. : 

Baigdamas oficialiąją minė-
minimas visada bus gyvas. Gen. jimo dalį ar. L. Kriaučeliunas ska-

kuri vaizduoja nukankintą, 5 pė
dų 10 colių aukštumo, ilgaplau
kį, barzdotą ir ūsuotą vyrą, stip-

kons. A. Simutis savo kalboje pri- tino sekti garbingojo velionio pa- Į raus sudėjimo. Pati drobulė rodo 

mine, kad P. Daužvardis, 1915 j vyzdžiu dirbant dėl Lietuvos. 
m. atvykęs į JAV, tuojau įsijun
gė į lietuviškas organizacijas. Jis 
išėjo aukštuosius teisės mokslui, 
buvo didžiai kvalifikuotas ginti 
Lietuvos reikalus. Amerikos lietu
viai davė nemažai žmonių atgi
musios Lietuvos valstybinei t a r 

žymes kūno prisilietimo su krau
jo žymėmis iš galvos ir žaizdų 
(nuo erškėčių vainiko), perverto 
šono, žaizdų rankų riešuose ir 
kojose, ta ip pat iš daugelio žaizde-

GRUPĖS IŠVYKSTA: 

Kovo 24 
balandžio 7 
gegužės 5 
gegužės 12 (su Ryga) 
gegužės 24 
birželio 2 
birželio 16 

I 
o 
I 

spalio 6 
gruodžio 27 

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie 
VISŲ AMERIKOS IR KANATX>S MIESTŲ. 

liepos 5 
liepos 19 
rugpiūčio 4 

rugpiūčio 18 (su Ryga) 
rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 

šių grupių galima jungtis iš 

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC. 
Traos-Atlantic tSravel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo 
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir 
į kitas pasaulio Šalis. 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

\ I£D7JNSKAS. 4059 Archer Avenue , 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCuMK <"AX SERVICK 

NOTARY PUBLIC 
•259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
Pir . IKTYBfiS PRAŠYMAI ir 

Kitokie blankai. 
"iiimnninrrrniiniiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiii 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 
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V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

iiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiH 
T E L E V I Z I J O S 

spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

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

2346 W. 69 St., te l . 776-1486 
lummiiiiiiiiiiiiimiimiiimimuiuiiuiit 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZICNAS 

Minėjime buvo meninė p r og-
rama. Sol. M. Momkienė padai
navo apie liūdesį dėl mirus io bro
lio, maldaudama amžinos ramy
bės mirusiam. Antroji solistės dai
na —atsisveikinimas su tėvyne. 
Sol. A. Brazis dainavo apie toli 

nybai, JŲ tarpe ir P . Daužvardl, palikta šalį. Jautriai skambėjo sol. 
su kuriuo drauge teko dirbti. M. Momkienės ir sol. A. Brazio 
Daužvardis buvo draugiškas, pa- duetas apie apleidžiamą tėvynę. 
slaugus, ryžtingas Lietuvos reika- Solistams palydą sudarė muz . A. 
lų gynėjas. Jis buvo giedrios nuo- Vasaitis. 
taikos, darbštus, su valandomis Akademiją baigiant dr. L 
nesiskaitantis. Turėjo įgimtą žmo- 'Kr iauče l iunas dėkojo p re l . J. 
niu pamėgimą, su interesantais Balkūnui , kunigams, kalbėto-
malonus, greit įsigilindavo į ju jams gen. kons. A. Simučiui i r jvo tik keliolika putnamiečių, tai 
problemas. Tvirtas principuose, j inž. J. Jurkūnui, solistams, ope-1 po keliu dienų surengta antra eks-
bet tolerantiškas antraeiliuose da- • ros chorui bei visiems dalyviams, I kursiįa drobulės pamatyti. Paro-
'.ykuose. Jaun imo centro administracijai. į 

Okupavus Lietuvą, atėjo Dauž- Minėjimą surengė komisija: pirm. I 
vardžiui telegrama iš Lietuvos' dr. L. Kriaučeliunas, dr . J. Meš - |d r . Leonas Kriaučieliūnai. Prieš 
Krėvės vardu, kad turi uždaryti kauskas, inž. J. Jurkūnas, kun . A. vaišes invokaciją sukalbėti buvo 
konsulatą ir turtą perduoti ar t i - Trakis , V. Samoška, R. Kučienė, pakviestas kun. J. Prunskis. Gen. 
miausiai Sov. Sąjungos pasiunti-1 J. Senkus, M. Marcinkienė. kons. J. Daužvardienė padėkojo 
nybei. Daužvardis atsakė telegra-. J aun imo centras leido nemoka- j dr . L. Kriaučeliūno vadovauja
ma, pasmerkiančia okupaciją i r . m a i sale pasinaudoti. Pabaigoje! m a m komitetui , surengusiemsmi-
atsrsakydamas paklu-ti įsakymui | Taut iniuose namuose buvo pa- j nėjimą, padėkojo visiems, kurie 
uždaryti konsulatą. Vėliau buvo i bendravimas su Daužvardžio še i - įpr ie minėj imo prisidėjo ir jame E 

!iu ant kūno (nuo plakimo su-
kapoj imu) . 

Visa ta i tikintiesiems yra Kris
taus kančios įrodymas, netikintie
siems — sukelia neišaiškinamu 
galvosūkiu. Rodos, jau popiežius 
sutiko, kad skiautelė Tur ino dro
bulės galės būti duota ištirti jos 
amžiui nustatyti (vad. Carbon 
14 tyr imui) . 

Kadangi pirmą kartą dalyva-

MIRTI VISADA SUSPĖSI 
AJLOYZAS B A R O N A S 

Šis romanas y r a pa sku t in i s , pr ie į -n i r t i r . : . 
nys. Siužetas iš netol imos p r a e i t i e s , p a t i e s t r a g i š k i a u s i o 
Lietuvos istori jos l a iko ta rp io , i š pa r t i zanų , kovų š i a u r ė s 
Lietuvoje an t ro jo bolševikmečio p r a d ž i o j e . 

Išleido Į L A I S V Ę F O N D A S . L i e t u v i š k a i k u l t ū r a i 
ugdyt i . Spaudė Draugo s p a u s t u v ė 1981 . 264 ps l . A p l a n 
kas i r viršelis Nijolės Vedegy t ė s -Pa lub in sk i enės . K a i n a 
su pe rs iun t imu $8.95. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 1,51(5 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a * • • • • • • « * > h-

norėta Chicagos konsulatą įjung
ti į Lietuvos atstovybe Washing-
tone. Daužvardis suprato, kad tai 
bus Lietuvai nenaudinga ir tą 
projektą atmetė. 

J. Daužvardžio mirtis buvo di
delis smūgis, bet jį sušvvelnino J. 
Daužvardienė, įsijungimas į kon-
sularinę tarnybą. Ji pufkiai orien
tuojasi konsularinio darbo labi
rintuose. Ji sugeba Lietuvos vė
liavą įnešti į vietas, kurios stipri
na mūsų nepriklausomybės viltis. 
Lietuvos trispalvė prie gen. konsu
lato Chicagoje išsilaikys, kol Lie
tuva atgaus laisvę. 

Dėkojo dr. Kriaučeliūnui ir jo 
ta-lkininkams už surengimą šio 
minėjimo. 

Inž. Jonas Jurkūnas priminė, 
kad beveik 35 m. gen. kons. Dauž
vardis išgyveno Chicagoje. Jo 
pėdsakai nepranyks. Tai žmogus 
tauraus būdo, kuklus, neieškai 
prabangos, taikaus būdo, 

ma. Čia visus pavaišino Irena ir1 dalyvavo. J. Pr. 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KITRIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTES I 
| (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S f 
Simfonijos O r k e s t r a s Su L i e t u v i ų O p e r o s Vyrų C h o r u . = 

Di r igen tas A l v y d a s V a s a i t i s s 

i . m i i i c i i int i i - i i i i t l lMi! l l lu:ui l i t l i iu i i ' 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji Uaibai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass bioeks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
•;avo pavardę ir telefoną. 

SKRAP1NAS — 636-2960 
' •> . t : in i : i l l l lUlUl l i l f l lU>i lLUUUUlJUl l iLf>i l 

M O V I N G 
S ^erkrausto baldus ir 

kiUta daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

MASTER CHARGE ii VISA 
lefttC — WA 5-8063 

lUtSsiimillllllltHMliitiilflItlilIlilMiilIMIi 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a r b a 376-5996 
iiuiHiiiiimiiiHiiiiniiHiimiiHiiiinmmi 

10% — 20% — a 0 % pigiau mokės i t 
ui. apdntmlą utio ugnies Ir a u t o m o -
"i l io į':l> ulUS. 

FRAN K Z A P 0 L I S 
3208 >/2 West 95 th S t r e e t 

l 'elef. GA 4-8654 

K E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
I N C O M E T A X 

Insurance — Notary Public 
Tel. 436-7878 

2951 Wes t 63rd Street 

nimiini!iiiiiHniiii9iiiiiiihiiimiiiiiiiiin 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draud imas — Valdymas 
N a m ų pirkimas — Pardav imas 

INCOME TAX 
Nota r i a t a s — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A ve . — 778-2233 
iiiiiiiiliiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiuiii 

IŠNUOMOJAMA FOR RENI 

IŠNUOM. apstatytas 4 kambarių ap
šildomas butas Marąuette Parke. 

Skambint — 737-6986 

D f i H E S I O 

r'S 

reli- ! 

A M B E R 
The Golden Gem oi the ilges 
By PRTTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavus; ne vieną 
atžymėjimą už save darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį kiustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 230 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

PuNished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourae ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. fllinois gyventojai dar prideda $162 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, i5i5 W'est 6Srd St., Chicago, IL 60629 

%\i 
GRAŽINA, AIDA, K A U K I Ų B A L I U S , T.TKTMO G A L I A , 

C A V A L E R I A R U S T I C A N A I R K I T O S . 

S Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: 
1 DRAUGAS, Ę545 W. 6Srd St., Chicago, 1U. 60629. 

: = m . gyventojai d a r p r ideda 60 e t . va l s t i j o s mokesč io . 
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| H I M N A I N A K Č I A I f 
IR KUI RINKTINIAI RAŠTAI I 

Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir 1 

" i 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" 

Apsi lankyki te j "Draugo ' ad
minis t raci ją i8 pasižiūrėkite. Gal 
ras i te kai ką padovanot i savo 
g iminėms a r d raugam* 

Dienrašč io " D r a u g o " admi-
us t rac i jo je galima pas i r i rk t i į-
Tiriu liaudies meno d a r b u : me-

įžio, keramikos , drobės, ta i r 
"t\t gražiai papuoštų lėlių 

Ss 

| kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 
f bes viršeliais, kaina $6.00. | 
i Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus. | 
^iUIUIIllHIUIIimiIHtllUlllinUniilllllli(I!UlIiilIllUinilll!IJ!U!IIiIl!Hlt!lIllll!!!Hl||r 

Dranfco" Adresas: 4 5 4 5 vVen* 

K3rd Si. . O i i r a e n ni «N>29 

iiii!iiiiiiiitiiiiiiiiiit.initii!ii.iinni!iiiia 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

tiiiiMiiiffiiiiiiiitiiiinisiiiiniiiiitiiiiiiiiitt 

l'AOKAGE K X P R E S S AGENCY 
MARIJA XOREIKIEXft 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
L»tbai pageidaujamos geros rOSios 

prekSs. Maistas iŠ Europos sandel ių 
2«08 \V. 119th S t . Chicago. IU. 8062* 

Tel. 925-2787 

imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHii 

Chicago Churches 
and Synagogues 

An architeeturad pilgrimage 
by GEORGE A. LANE, S J. 

Photographs by 
ALGIMANTAS KEZYS '•* 

and George LANE 

1981 Loyola Universi ty P r e s s . 
P r in ted in t h e Uni t ed S ta tes of 
Amer ica . 256 pages , hard cover. 

Knyga su persiunt imu ka inuo
j a $27.00. 

Užsakymus s i ų s t i : 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St. 

Chicago, IU. 60629 
Illinois gyv . da r pr ideda $1.50 
valst i jos mokesčio. 

'"""'"""""""""'"""iiiHmiiminin) 
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LIK S V E I K A S 
• • 

Raiša URBANIENfi a t l ieka 
p ramogines da inas , kur ias su
k ū r ė kompozi tor ius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisor ius Paul ius J a -
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina s u persiunt imu $8.95 
Užsakymus s i ų s t i : 

DRAUGAS, kHS W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

"iiiiiiimiiMiiiiimiiiiiiiiiinHiimimHm 
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K a z i o B a r a u s k o 
B "Drango" Rimties Valaadėles 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavič-ius laido
jant velioni sakė. kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra-
Sydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. UI. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinoia 
gyventojai prideda 20 centu mo
kesčių). 

IHIIIMIIIIIllllilIlIlIlIlIiiilHllllllllllllllilIH 



Svečiui iš Romos lankantis Los Angeles, Calif. Iš kairės: poetas Bernar
das Brazdžionis, svečias iš Romos prel. Ladas Tulaba ir archit. Edmundas 
Arbas. Nuotr. A. Guibinsko 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Petcrsburg, Fla, 

SOLIDARUMO ŽYGIS 

Solidarumo žygis, streikuojant 
pavergtoms tautoms sovietuose, į-
vyko St. Petersburge gruodžio 5 
dieną. 

Lapkričio 15 d. "St. Petersburg 
Times" dienrašty tilpo žinia, kad 
per Švediją pasiekė žinios, jog So
vietų okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose ir taip pat Ukrainoj 
buvo platinami atsišaukimai, kad 
gruodžio 1 d. nuo 10 vai. ryto 
iki 10:30 bus vykdomas streikas, 
reikalaujant teisiu, demokratijos, 
ekonominiu lengvatų ir visų pa
žadų, pasirašytų Helsinkyje. La
peliai buvo platinami Pabaltijo ir 
kituose kraštuose. 

Visiems gerai žinoma lietuvių 
veikėja Viktorija Jakobson, pa-

— Nauja Lietuvių klubo val
dyba buvo išrinkta lapkričio 7 d. 
susirinkime: A. Armalis — pirm., 
Kostas Vaičaitis — vicepirm., Al
dona Krulikienė — sekr., finan
sų sekr. — Irena Račinskienė, ižd. 

—Jonas Kirtiklis. Klubo direk
toriais išrinkti: E. Bazėnas, A. 
Budrikis, Antanas Grabauskas, 
Pranas Juška, R. Kriaučiūnaitė, 
P. Mičiulis ir J. Pupelienė. Revi
zijos komisijon — Leonas Kačins
kas, Mečys Šilkaitis ir Juozas Žvi-
nys. 

— Nauji klubo nariai aktyvie
ji: Marija Paliokienė ir Fredas Pa
liokas, o garbės nariai, paaukoję 
po šimtą dol. klubui: dr. Giedrė 
Širmėnienė, dr. Vincas Sirmėnas 
ir Stepas Lungys. 

— Gruodžio 5 ir 6 d. dailės 
darbų parodoje dalyvavo daili
ninkai —A. Aidukas, V. Augus-

rankdarbių ir nuotraukų paroda. 
Savo kūrinius rodė klubui pri
klausą septyni dailininkai. 
Kruopščiai ir gražiai buvo pami
nėtas klubo narių 20 metų dar
bas. 

— Viktorija Jacobson, savo ini
ciatyva įsijungė į St. Petersburg 
Beach gruodžio 5 d. organizuoja
mą tarptautinę solidarumo prieš-
komunistinę demonstraciją ir ra
gino visus dalyvauti. N u o 67 ir 
Gulf Blvd. kampo iki 44 ave., iš 

MŪSŲ kolonijose 
Dcryton, Ohio 

RETAS SVEČIAS 

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
"Darbininko" vyr. redaktorius, 
buvo atvykęs į Daytoną kėlioms 
dienoms, pravedė susikaupimo va-

sitiesė mylios ilgio eisena su tiks- i landėlę prieš Šventes. Kun. dr. K. 
liai plakatuose nusakytais šūkiais. B u ^ y s gruodžio 13 dieną Šv. 
Lietuvių dalyvavo pusė, kiek kitų 
tautybių. Demonstracijoj dalin
ta lapeliai: „Solidarity Commit-
tee of the captive nations". Va
landą laiko žygiuota iki paruoš
tos estrados. Giedota JAV him
nas. Kalbas pasakė: prel. Jonas 
Balkūnas, dr. K. Bobelis, jauni
mo atstovė Bobelytė, organizato
rė Viktorija Jacobson, latvių, es
tų, ukrainiečių ir kitų atstovai, o 
taip pat ir St. Pete Beach vado
vai. 

—5v. Kazimiero misiją St. Pe 
tersburge, kuriai vadovauja pran
ciškonai, lapkričio pradžioje ap
lankė jų provincijolas kun. P. 
Baltakis, OFM, kun. V. Gidžių-
nas, kun. Krasauskas, kun. V. Da-
bušis, kun. Andriuška ir ki 

— Prieškalėdinis religinis susi
kaupimas bus paskutinę advento 
savaitę, — praneša klebonas 'K. 
Butkus. 

— Kūčias ir Naujų Metų suti
kimą ruošia Liet klubas. 

K. Keblinskienė 

Kryžiaus bažnyčioje atnašavo lie
tuviškai šv. Mišias ir pasakė įdo
mų pamokslą. Pamaldoms pasi
baigus dalyvavo kavutėje, dayto-
niškiai turėjo malonią progą su 
retu svečiu pasidalinti mintimis. 
T a pačia proga svečias aplankė 
čia gyvenančius gimines. 

Prašom ir 
daytoniškių. 

ateityje nepamiršti 

KELIONE 

Dr. Romualdas Gineitis su 
žmona Jadvyga buvo išvykę į Ka
ribų jūrų Tabago salą, kur dak
taras turėjo kursus vienos savai
tės, o ponia pasinaudojo vandens 
ir saulės malonumais ir apžiūrėjo 
įdomybes. Parsivežė geriausius 
įspūdžius iš kelionės. 

PAVYKUSIOS RINKLIAVOS 

Lapkričio mėnesį buvo pravesta 
vajus lėšų Balfo ir Religinės šal
pos reikalams. Daytono ir apylin
kių lietuviai ir draugai gausiai 
parėmė aukomis. Jūsų ir VISŲ •ge
radarių aukomis Balfas ir Religi
nė šalpa sušelpė kelis šimtus 
vargstančių seselių, paliegusius, 
išvargintus kunigus ir daugybę 
bažnyčių. Surinkta Balfui 561.25 
dol ir Religinei šalpai 697 dol. 
Pinigai jau pasiųsti į centrus. 
Aukotojams kenčiančių brolių 

1 vardu nuoširdus ačiū. Jč. 

Į DRAUGAS, antradienis, 1981 
1 

Brangoka 
— Marfa, krautuvėje megz-

jtukus parduoda! 
— 0 kokia jų kaina? 
— Velniai žino! 
— Qgo-o-o-o! Brangoka! 

m. gruodžio mėn. 15 d. 5 

Ne vien ginklu ginsi tėvynę. 
Vladas Putvis 

* 
Su knyga perbrisi visas sie

tuvas ir tankynes. 
Vaižgantas 

skaičiusi šias žinias, tuoj pradėjo į t i n a S ) Q Galvydienė, M. Ivanaus
kas, J. Juodis, A. RūkŠtėlė ir I. 
Valauskienė. 

—Klubo knygyno vedėju ilgą 
laiką buvo teisininkas A. Ragelis. 
Jam atsisakius, tas pareigas perė
mė Juozas Taoras. 

—Gruodžio 1 d. mūsų klubo 

organizuoti lietuvius ir kitas 
tautas atsiliepti ir pritarti strei
kuojantiems už geležinės už
dangos. 

Kiekvienas patrijotas lietuvis 
jaudinasi .matydamas žiaurias ne
teisybes mūsų tėvynėje. Esame 
laisvame pasaulyje ir galim gar- Į choras, vadovaujamas muziko 
šiai šaukti: "Laisvės Lietuvai'' ir j Armono, dainavo Gulfport Com-
ne tik Lietuvai, bet ir visoms pa-; munity Centre. Gruodžio 4 d. — 
vergtoms tautoms, nesančioms 
žiaurų Sovietų jungą. 

Viktorijos pastangomis apie šį 
pavergtų tautų žygį buvo pain
formuoti: Floridos gubernatorius, 
senatorius G. Murphy, kuris yra 
didelis prezidento R. Reagan 
draugas, senatorius L. Chiles, 
kongresmanas B. Young, St. Pe
tersburg Beach meras, policijos 
viršininkas, kuris labai šiltai tam 
pritarė ir paskyrė policijos parei
gūnus saugoti eiseną ir tvarkyti 
judėjimą. 

Kai kurie valdžios pareigūnai, 
negalėdami patys dalyvauti at
siuntė savo atstovus pasveikinti 

St. Petersburgo SPIFFS centre. 
—Įsteigtas Amerikos Lietuvių 

inžinierių ir architektų sąjungos 
skyrius. Valdybą sudaro: pirm. A. 
Šukys, sekr. K Vilnis, ižd. J. 
Vaičaitis. Revizijos kom. pirm. — 
Leonas Kačinskas, narys Antanas 
Macionis. 

— L. klubas Balfo vajaus pro
ga paaukojo šimtą dol. 

— Solistę O. Jameikienę St. Pe
te, klube girdėjome koncertuo
jant per JAV Lietimų Bendruo
menės Floridos apygardos suva
žiavimą. 

—LB apygardai vadovauja 
Kazimeiras Gimžauskas. St. Pe-

Kiekvienam egzaminui jis bu
vo paskyręs t a m tikra, laiką, k u 
ris visiems būdavo lygus. Nebu-
vo lengvi tie egzaminai, nes rei
kėjo ir dalyką gerai mokėti i r 
mintį tiksliai formuoti. Kiekvie
nas gaudavo tokį pažymį, kokio 
buvo vertas. 

(J. Girnius apieSt . Šalkauskį) 

D E M E T R I 
WHOLESALE 

C O V E O S 
JEW£LERS 

Buy and Sell Old Gold, Jeweb-y, 
Oiamonds, Sterilių; SUver, Anttques 
And Coins. Check With L's Lašt. 

S S. Wabash — TeL 346-9484 

šį žygį, priminė Sovietų agresiją j tersburgo LB valdyba išsiuntinė-
ir visas JŲ apgaules bei tironiją,! jo nariams įtikinantį aplinkraštį, 
visas sulaužytas sutartis ir stip- ! skelbiantį aukų rinkimo vajų Lie-
rino pavergtų tautų viltį savo j tuvos Pasiuntinybės namo Wa-
pritarimu ir užuojauta. j shingtone atnaujinimui. Prade-

Eisenon susirinko daugiau 300 1 dant rinkliavą, Gimžauskai paau-
žmonių ant 67 gatvėj. Mo- Į kojo 100 dol. Aukos renkamos 
terys mirgėjo tautiniais drabu- į klube pietų metu. Pasiuntinybės 
žiais, mirgėjo taip pat lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, lenkų 
plakatai su šūkiais: "Sovietai, 
lauk iš Lietuvos", "Užbaikim So
vietų agresiją" ir t .t. Visą žygį 
tvarkė ALTo skyr. pirmininkas 
A. Šukys. 

Išdidžiai plevėsavo visų tautų 
vėliavos. Eisena tęsėsi 20 blokų, 
lydima garsiakalbių ir maršų. 
Užbaigimui sustota aikštėj, su
giedotas Amerikos himnas. Prel. 
J. Balkūnas perskaitė invokaciją. 
Perskaityta taip pat Amerikos pa
reigūnų sveikinimai ir linkėjimai. 
Toliau sekė kalbos VLIK'o vardu 

remontui per Tautos fondą gau
ta 500 dol. iš prel. Jono Balkū-
no. 

— Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyko lapkričio 22 
d. Šv. Vardo baž/ryčioje. Pa
mokslą Mišių metu pasakė kun. 
A. Stasys. Lapkričio 24 d. ši šven
tė buvo paminėta Lietuvių klube, 
vadovaujant Romo Kalantos šau
lių kp. pirm. A. Gudoniui. Kun. 
J. Gasiūnas sukalbėjo maldą. Bu
vo pagerbti Lietuvos savanoriai-
-kūrėjai: J. Punkrys ir L. Virbic
kas. B. Michelevičius skaitė pas
kaitą. Solo dainavo O. Armonie-

kalbėjo dr. K. Bobelis. Kalbėjo) nė ir duetu A. Kalvaitytė-Velba-
taip pat Amerikos valdžios ir pa 
vergtų tautų atstovai. Per visą 
eiseną dalyvavo televizijos atsto
vai ir vakaro žiniose buvo rodo
ma per televiziją 6 vai. ir 11 v. 
vakare. Laikraščių reporteriai 
plačiai šį žygį apraše dienraščiuo
se, talpindami nuotraukas. 

sienė ir O. Armonienė. Akompa
navo muz. P. Armonas. Jaunas 
poetas Vytautas Navickas skaitė 
savo kūrybą. Dailininkas J. Juo
dis šiam įvykiui isdo'coravo sce
ną. 

— „Palangos" jūros šauliu kuo
pa Seminole parke, vadovaujant 

Gal tai buvo tautinės pareigos j pirmininkui J. Kalpokui, suruošė 
atlikimas kaip lašas jūroj, bet; nuotaikingą gegužinę. 
kaip patarlė sako: "Lašas po lašo 
ir akmenį pratašo". 

Garbė Viktorijai Jakobson, ku
ri darbavosi beveik visą savaitę, 
sušaukdama tautu atstovus, prie 
telefono praleidusi ištisas dienas, 
aukojo lėšas, laiką ir visą savo 
širdį. O. G. 

— Pirm. Albinas Karnius ir 
klubo valdyba, baigiantis jų ka
dencijai, suruošė klubo 20 metų 
sukakties paminėjimą. Gruodžio 
12 d. sukaktuvinė iSkilminga va-
<2r\cr>ė. klubo rKoras. vadovau
jamas muz. P. Armono, šokiai. 

—Gruodžio 19 d. klubo narių 

sin!iiriiiiM;imm!iųiii:niM!iMin:iii:ms; 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
l;etuvtams! 

Kas Šeštadienį i* WKVD Stoties 
New Yorke nuo 8 Ucl 9 vai. vakaro. 
S7.9 meg\ FM. Taippat klausykit** 
"Music of Ldthuania" programos kaa 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iŠ Seton Hali Universiteto s to
tie*. 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

VVatchung. N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 
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ŠEKSPYRO SONETAI 

Intymiąsias meiles paslaptis i» 
gilią gyvenr.ao iimintj vaizdinga: 
atskleidžia klasiškas. pasaulinio 
iarso kūrinys 

} lietuvių kalbą pirmą kar~ta i^ 
-ertė A Tyruolis. Goethės Šileriu 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas S. 
Sekspyo atvrmdu. autocm f-j *• 
samia įžangin< studijn ir * ^ P H 
o»*i5kimm .̂it» 176 p*l kirtHh !•• 
•*<• nriv-IasH 

<«m» Ca«m •~Vm:r»*rr>*! T>» V •'«":*" 
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Mokytojui 
A. j . A. JONUI KAUNUI mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui inž. 
Jonui Kaimui ir kitiems giminėms. 

ELENA ir PRANAS SIDZIKAUSKAI 
DR. ARVYDAS ir ALDONA KUDIRKAI su šeima 
ONA ŠIAUDIKIENĖ 

San Francisco, Los Angeles-Calif. 
St. Petersburg-Florida 

A . f A. 
EUGENIJAI LAUČIENEI mirus, 

! nuoširdžią užuojautą Lietuvos Dukterų draugijos gera
dariui , velionės sūnui HENRIKUI LAUCIUI, jo žmonai 

[ILONAI bei visai liūdinčiai SEIMAI reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 
K O M P O Z I C I J O S 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau
niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS — Sopranai 
mento-

piano akompani-
Kaina$3.00 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— tMsUi k̂ Vff1* Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

•v 

Užsakymus siųsti : UKAUGAS, 4545 W. 6&rd Str. , 
Chicago, Iii. GU629. Ulinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

y. 

A. f A. 
ALEKSANDRAI VAŠKELIENEI 

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai 
SOFIJAI SALIENE1 sūnui ALEKSUI ir marčiai 
PRIMAI VAŠKELIAMS, anūkėms RIMUTEI ir DA
NUTEI ir kitiems ŠEIMOS NARIAMS ir ARTIMIE
SIEMS. 

GENĖ IR ADOLFAS ARMALIAI 
KOSTAS GASPARAITIS 
ONA ŠIAUDIKIENĖ 
IRENA IR MEČYS ŠILKAIČIAI 

Žurnalistui 
A . f A. JONUI A K A U N U I mirus, 

jo sūnui, mūsų nuolatiniui talkininkui Jo
nui, šeimai ir giminėms reiškiame nuošir
džią užuojauta. 

ANTRAS KAIMAS 

Mokytojui 

A. f A. JONUI KAUNUI mirus, 
jo sūnui inž. JONUI KAUNUI ir jo ŠEIMAI 
kiame gilią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

reis-

PETRONĖLĖ SIDZIKAUSKIENĖ 
SŪNUS JUOZAS IR DUKTĖ 
MARGARITA SU ŠEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

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

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

4330-34 S o . Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYT! 

Y 

^ 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

l-mas tomas. Teisių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ šė
mos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knyga jvadjje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat ių buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuv*. Spausd'no MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
fllinois gyventojai dar prideda $] 20 valstijos mokesčio. 

% 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4-5*5 West $3rd St- Chicago, IL SOMi) 

%^ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArds 7-1138-3* 

STEPONAS C. U.CK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11028 Southwest Hlghway, Palos Hills. IUinois TeL 974-4410 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. 50th AVE., CICERO, ILL, Tel OLympic 2-1003 

^ i ? ^ 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. gruodžio mėn. ,15 d. 

X A. L. R. K. Motery sąjun
gos 46-tos kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 12 d., pas An- ; 

taną ir Jean Pargauskus. Val-
dybon 1982 metams buvo iš- \ 
rinkti: pirmininkė Jean Pargaus-
kas, vicepirm. Barbora Zay, fi- ' 
nansų raštininkė Marija Jurgel. 
sekretorė Viktorija Leone, iž
dininkė Eve A. Lukas, koresp. 
sekretorė Estelle Kaminskas, 
ligonių lankytojos Marija Jur
gel ir Barbora Zay. Plrminin-i 
kės adresas: 8411 So. Komensky 
Ave., Chicago, Illinois 60629. 

X Aldona ir Bernardas Braz-
džioniai, Vista, Cal.. sveikina vi-; 
«us savo draugus ir pažįstamus 
arti ir toli ir linki malonių Ka-

• ledų švenčių ir laimingų Naujų 
\ 1982 Metų. Vietoj sveikinimi-
kortelių prideda auką "Draugo" 

: spaudai paremti. 

X šv. Kryžiaus ligoninė duo-
I da vietą trims buvusių alkoho-
l likų grupėms susirinkti i r spręs
ti savo problemas. Daugiau in
formacijų teikia Scott DeValk 

karpai naują novelę, kuri bus j a r b a George Cunningham, pa-
ateityje leidžiama. Taip pat ad-: skambinus telefonu 434-6700. 
ministracijoje jis įteikė auką sa- j 
vai spaudai palaikyti ir stiprinti. x Sol. Roma ir Viktoras Mas-
Rašyt. Juozas Toliušis yra spau- črai, Hinsdale. BL. atsiuntė 20 
dos bendradarbis, skautiškos lol. auką ir laiškutį: " . . . šv. Ka 
spaudos redaktorius ir nuolati- į ledų ir Naujų Metų proga svei-
nis bendradarbis. į kinimai Visam "Draugo"' ben-

i dradarbių štabui ir linkime, kad 
x Marquette Parko Lietuvių snausdintas lietuviškas žodis pa

namų savininkų organizacijos s į e k t r kiekvieno mūsų tautiečio 
susirinkimas bus gruodžio 18 d. 

meilę. Ilgiausių Metų Draugui 
rapijos salėje. Bus renkama atei- Ta pačia proga ir siunčia šiltus 
nančių metų valdyba. Į susirin- švenčių sveikinimus savo drau-
kimą pakviesti Chicagos miesto or a m s ir bičiuliams. Labai ačiū 
pareigūnas Harry Sikorski, apy- «g auką. 
linkės reikalų tvarkytojas, i r . 
Edmund Kucharski, Ulinois 
valstijos atstovas. Bus praneši
mas a. a. Siiiūno reikalu. Po 
susirinkimo — kavutė. 

X Milda Lenkauskienė orga- i 
nizuoja "Draugo" romano pre- , 
mijos įteikimo iškilmes Cleve- Į 
landė ateinančiais metais kovo | 
20 d. Programos reikalais ji ta- į 
rėsi su Liet. Kat. spaudos drau
gijos renginių komisija dr. 
Ant. Razma, kun. V. Rimšeliu. 
Marija Remiene, kai j i buvo at
vykusi į Mokslo ir kūrybos sim
poziumą Chicagoje. Ji jau susi
ta rė su Vinco Krėvės "Raga
niaus" pastatymo dalyviais ir 
gavo jų sutikimą pastatyti Cle-
velande "Draugo" premijos įtei
kime. Ji baigia organizuoti Cle-
velande platesnį komitetą. 

x Juozas Toliušis aplankė 
"Draugo" redakciją ir įteikė at-

CHICAGOS 
Ž INIOS 

MAURUS UŽPUOLIMAS 

Svečiui iš Chicagos lankantis Los Angeles. 
ir A. Regis iš Chicagos. 

Iš kairės: dr. Brinkis. Raulinaitis. 
Nuotr. 

Raulinaitienė 
A. Gulbinsko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KCLTCTCEVfc POPIETĖ 

WASHIXGTONO 
ATSTOVYBĖS RŪMŲ 

ATNAUJINIMUI 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukakties išvakarėse, lapkri
čio 2 d.. D. L. Kunig. Birutės 
karių šeimų moterų dr-jos cen
trinio Chicagos skyriaus valdy
ba, ramovėnai ir šaulės,-liai su
ruošė kultūrinę popietę, kurios 
pelnas buvo skiriamas atstovy
bės rūmų Washingtone pataisy
mui. Vytauto Didžiojo šaulių 

trispalvė plevėsuoja. Ši institu- kiusiuį ;j į popiete tėvynės mei-
ci ja reikalinga skubios paramos. | lės ir įsipareigojimų savo tautai 
VVashingtono tautiečių viltys : demonstracija. 

: krypsta į laisvojo pasaulio lie-
! tuvius. Jie laukia mūsų pagal

bos. 
Pirmininkės pranešimas susi-

rinkusiųjį' su dideliu dėmesiu iš
klausytas, 

i 
Po to ji pakvietė L. K. V. Ra

movės valdybos vicepirmininką 
Ed. Vengianską pravesti popie
tės programą. Prof. dr. K. Ėrin-

! gis tarė žodį apie dabartinę Lie-

Iš ARTI IR TOLI 
L A. VALSTYBĖSE 

— Algimantas Gečys, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas spalio 26 d. parašė 

Moteris, atvažiavusi į Clark laišką JAV LB krašto valdybos 
gazolino stotį 3038 W. 147 gatvė, j 
Chicagos pietuose, rado kraujo 
klane gulintį jaunuolį Michael 
Barr su peršauta galva. Pa
grobta ir 205 dol. pinigų. Tas 
jaunuolis. 17 m., dvi savaites 
dirbo gazolino stotyje Posene. 
Nugabentas į Harvey ligoninę. 
Clark bendrovė paskelbė duo
sianti 5000 dol. atlyginimo, kas 
padės surasti užpuolėją. 

UŽPUOLĖ AUTOBUSE 

Sherri Washington. 17 m. No
tre Dame ankšt. mokyklos au
klėtinė, buvo peiliu sužeista, kai 
ji gruodžio 10 d. važiavo Cen- k ^ e s t a " jAV L B krašto valdy-
tral gatvės autobusu | n e Q w d hos p i r m i r į n k o Vytauto Kut-

kaus, pirmininkauti JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybai. 
J ' sutiko ir tuoj pirm. Vytautui 
Kutkui buvo pristatyta JAV LB 

pirmininkui Vytautui Kutkui, 
pranešdamas, kad nuo 1981 m. 
gruodžio 1 d. pasitraukia iš JAV 
L B Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininko pareigų. JAV 
LB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Algimantui Gečiui už 
stropų vadovavimą JAV LB 
Visuomeninių reikalv tarybai ir 
už ankstyvesnį darbą JAV LB 
vadovybėje. 

— Aušra Zerr, JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkė poli
tiniams reikalams, o prieš tai 
vadovavusi JAV LB Visuomeni
niu reikalų tarybai, buvo pa-

St., Chicagoje. Areštuota jos 
užpuolėją, Dresser aukšt . mo
kyklos auklėtinė, 15 m. Kita 
moksleivė — Laura Bradberry, 
15 m., lankan+i Taft aukšt . mo-

Šį pobūv- ruošiant daug rū- j kyklą. buvo drauge s u savo 
pėsčio ir darbo įdėjo birutinin-: vaikinu G- Gunnar, 19 m., sū
kių pirm. K. Leonaitienė, sekr.: mušti keletos jaunu vyrų ir 
Al. Likanderienė. iždin. J. Iva-1 merginų, kai gruodžio 9 d. jie 
šauskienė ir aktyvesnės skyriaus važiavo autobusu Cicero gatve 
narės. Pažymėtina, ką gali a t- j apie 3:30 vai. p. p. 

LX-tąįai tarybai tvirtinti. JAV 
LB prezidiumas vadovaujamas 
pirm. Vytauto Izbicko. pravedė 
korespondencinius balsavimus. 
Aušra. Zerr yra patvirtinta JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininke. 

TIESINS GREJTKULĮ 

' ' T i a i " u s i r B " ^ į m ū s ^ ^ ^ ^ i rinktinė' vadovaujama V. Išga-: £ L 
penktadieių. 7:30 vai. vak. pa- meilę. Ilgiausių Metu Draugui!" . | . - j . , fa atlv-inimo ^ a - • *' papasakojo 

naicio, ieiao oe ativginimo pa- n r > l e s a v o pergyvenimus okupan-
naudoti šiai popietei Šaulių na-; t o kariuomenėje ir apie pasitran-
mųsalę. Rūtomis ir rudens gėlė-: k i m ą g Lietuvos. Klausytojai 
mis papuošta salė prisipildė b u v o~ mintimis nukelti į tėvynę. 
gausiai atsilankiusiais 
bds rūmų rėmėjais. 

atstovy- ' j u veįrhjs apgaubė liūdesys, o 
širdyse atgijo tėvynės ilgesys. 

Popietę atidarė birutin 
pirm. K. Leonaitienė. Pasveiki 
nusi ir padėkojusi svečiams už 

likti maža moterų grupė, jei yra • 
noras ir pasiryžimas paaukoti į 
savo sumanumą ir darbą kuriam \ Mere J. Byme ir guberaato-
nors naudingam tikslui. Iš viso ; rius Thompson paskelbė, kad 
buvo suaukota 2.000 dolerių, ku- į kovo mėnesi bus pradėtas ištie-
m yra jau nusiųsti į Washing-1 sinimas paežerės kelio t ies Chi- I 
toną. Ramovėnų. šaulių, kitų kagos miesto centru. Gaunama kuris įvyko gruodžio 6 d. Det-
svečių ir taip pat negalėjusiv finansinė parama iš federalinio j roite, JAV LB krašto valdyba 
dalyvauti popietėje atsiųstos;!'" valstijos iždo. Kainuos 15 
auko? daug prisidėjo prie š i o s™!- dolerių ir užtruks 15 mė-
popietės pasisekimo. Tikimės, nesių. 

— " I i t u a n u s " direktorių ta
ryba sudaro 10 asmenų, kurių 
pus? kiekvienais metais skiria 
JAV LB krašto valdyba dvejų 
metų terminui. Savo posėdyje. 

Sce-
X Irena K. ir Edmundas Vait-

kai, Chicago, 111.. šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina vi- ' 
sus savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami viso ge- i 
riausio. 

X M. ir J . Tapulioniai svei
kina draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1982 metų 
proga ir linki Dievo palaimos. 

X Elena ir Kęstutis Valiūnai 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir bičiulius šv. Kalėdų pro
ga ir linki gerų 1982 metų. 
Vietoj sveikinimų aukoja lietu
viškai spaudai. 

X M. Stančiausloenė, Alioe's 
restorano savininkė, 4506 W. 
63rd Street, sveikina šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga — 
gimines, draugus, pažįstamus iri 
klientus, linkėdama tyro džiaug
smo ir visokeriopos laimės. 

X Petrė Laukaitienė sveikina 
visus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų Naujųjų Metų. 

X Mykolas Tonkūnas, anks
čiau gyvenęs Waterbury, Conn., 
dabar apsigyvenęs Chicagoje. 
7119 So. Campbell Ave ., svei
kina savo gimines, draugus ir I atsiliepimą į kvietimą, ji papą- -* . . . . . . . r- : ? V a 
pažystamus su sv. Kalėdų sven- šakojo savo įspūdžius, kuriuos _ * £ „ * , imngai padainavo 
temis ir Imki laimingų TV aujų patyrė besilankydama prieš ke- ; k e l e t ą * d a m u B Pakštas E. 
1982 Metų. i iolika metų Washingtone. Tas ; psfcgfafcg . Sakadolskien* ir P. 

vizitas paliko jai neišdildomai M a t i u k a s įspūdingai atliko pora 
gerą įspūdį. Viešėdama šią va-: k l a s i k i n i ų kūrinių ir lietuviškų 
sąrą Washingtone susitiko su i d a i i m j^^g B pokštas pri-
dr. S. A. Bačkiu, prof. dr. D 

kad visi laisvojo pasaulio lietu
viai neatidėliotinai suteiks labai 

RAŠINIO PREMIJA 

l i n k i u Tai buvo susikaupimas paverg- „ f e ^ p a g a l b a nepriklauso- ; Chicagos mieste paskelbtą 
;veiki-: tai Lietuvai prisiminti. ; T į-tuvos atetovvbės riirrm šinio konkursą laimėjo Bo j mos Lietuvos atstovybės rūmų 

on pakviesta solistė Aid.; atnaujinimui Washingtone. 
Dalvvavusi 

ciar dvejų metų terminui pasky
rė kadenciją bebaigiančius di
rektorius: dr. Kęstutį Kebli. dr. 
Mindaugą Vygantą. Antano, V. 
Durd7ilą, dr. Tomą Remeikį ir 
dr. Antaną Klimą. "Lituanus" 
direktorių taryboje pasilieka 
dar vieneriems metams JAV 

JAV VETERANU SPAUDOS 

SĄJUNGA 

KALĖJIMAN 10 METU 

Krivicku ir kitais žymiais sos
tinės lietuviais, iš kurių sužino
jo, kad atstovybės rūmams gre-

| sia pavojus. Yra labai susirū
pinta, iš kur gauti lėšų pagrindi
niam remontui. Kalbėtoja pa
brėžė, nenuostabu, kad namas, 
kuris buvo pirktas laisvos nepri
klausomos Lietuvos laikais prieš 
66 metus yra apgailėtinoje pa
dėtyje. Iš lauko jis atrodo ap
rūkęs ir apšepęs. 

Pavergtos tėvynės 

tarė rageliu. Programos daly
viai buvo šiltai sutikti. Biruti-
ninkės K. Leonaitienė ir J. Iva-
šauskienė apdovanojo juos pa
dėkos gėlėmis, įteikdamos Bunti-
naitei ir Sakadolskienei po ro
žių puokštelę, o vyrams priseg-
damos po gėlytę. Svečiai vaiši
nosi L. Matulevičienės paruoš
tais valgiais. Kavutės metu Ed. 
Vengianskas ir J. Tvašauskienė 

, gyvai pravedė varžytynes An-
ikienės paaukotam rasuoliui par-

lietuviai duoti. Vėliau Al. Likanderie-

Amerikos Veteratų spaudos 
sąjunga gruodžio 11 d. turėjo 
savo metinį susirinkimą Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. Buvo įvesdinta nau- j t e i s t a s k a ] ė t i "į"0 m ° t ų , 
j a valdyba. Pirmininku išrink-' 
t a s St. Balzekas. Jr.. vicepirm. 
G. Erickson ir J. Walsh. sekr. 
J. Martin, korespondentė M. 
Špikula. kapelion. D. Drummond. 
Pagal veteranų tradiciją naujie-

; ji pareigūnai buvo prisaikdinti. 

ra-
konkursą laimėjo Bogan 

mokyklos Dawn De Souse už 
rasini. "Geritol Granny". ku r I LB krašto valdybos paskirti 
aprašo veiklą senutės, kuri die- direktoriai: Regis Vedegys. Al
no dirba policijai, o naktį budi, 
kad nebūtų 
nukai. 

dona Zailskaitė, Jonas R. Kučė-
skriaudžiami se- « & Julius Lintakas ir dr. Al-

j girdas Marchertas. Į direktoria
is įeina ir JAV L B krašto valdy
bos pirm. Vytautas Kutkus. 

Northbrook priemiesčio gy- j 
ventojas H. Ginsburg, 52 m. nu- \ 

grą
žinti pusę milijono dolerių nu
skriaustiesiems. Jis iš maždaug 
200 žmonių apgaulingai išviliojo 
anie 2 mil. dol. 

St. 

šyme. fotografijoje. Sumany
mas priimtas ir šiame susirin-

Balzekas savo kalboje . k i m e jau pradėjo plaukti šimti-
ypač priminė reikalą atsiminti ;

 n e s . Balzeko muziejus už pa
mušų sužeistus veteranus ir sidarbavimą įteikė žymenis J . 
stengtis atnešti jiems kokį 

Edmundas Arimantas Arbas, Harvar
do universiteto profesorius, dėstęs apie 
bestuburių gyvulių nervų sistemą 
Mokslo ir kūrybos simpoziume Chica
goje. Nuotr. P. Maletos 

X iš Dalias Texas visus savo 
draugus ir bičiulius, prietelius ir 

stengtis atnešti jiems KOKĮ Martinui, A. Matansky. Žymenis 
restauruoja Trakų pilį. ją puošia nė paskelbė, kad norintieji dau-1 džiaugsmą. Buvo apdovanoti įteikė J. Katauskas. Priminė, 
ir ja didžiuojasi. Mes laisvojo ?fou rūmų remontui paaukoti, j g?rbės žymenimis labiau spau- : kad dienraštis "Sun-Times" da-
pasaulio lietuviai turime nepri- ?ali tai atlikti prie jos staliuko. I doj pasireiškę ir pasidarbavę | v ė platų aprašymą Balzeko mu

ziejaus, įdėdamas St . Balzeko 

šv. Kalėdom ir 
Naujųjų Metų 

linki laiminga 

x Stasys Kiela sveikina visus | | T j Umm w K a l ^ ų p r o g a I Atstovybė, tai mūsų tautos tvir-
mwodnmęm ir J w y « W W ^{„„ausui sveikina ir Nau juo - ! t o v ė - ta i mūsų visų nuosavi na-

se Metuose džiaugsmo ir sėkmės m a i - ku r dar laisvai Lietuvos 
linki Mara ir Vytautas Vygan-

x Gražina ir Donhm Varnai- : t a i i r d u k r o s M o n i k a į Kristina. 
« a i šv. Kalėdų proga sveikina | T ^ ± k ° m ! ! ^ i m ų ^^^f'. \ 
visus savo gimines ir draugus 
ir linki visiems laiminga Nau-

X Algimantas, Teresė, And
rius ir Liudas Landsbergiai, 
Uper Marlboro, Md.. sveikina 

klausomos Lietuvos atstovybę: I Ji priminė, kad šios durys buvo \ asmenys: banko patarėjas F . 
tai mūsų "pilis". J i yra JAV d a ' neatidarytos, o aukos buvo j Daily, A. Madsen (Tribūne), 
centre. Joje dar plaka gyva \ siunčiamos tų aukotojų, kurie | St. Semėnienė. E. Mackevich (ra-
lietuviškoji širdis. I š jos šau- i negalėjo popietėje dalyvauti, jdijo) WBEZ stoties reporterė), 
kiama pasauliui, kad Lietuva ; Pasigėrėdama stebėjau skuban-; kun. J. Prunskis. 
yra pavergta, bet dar gyva, tik ' čiuosius pas aukų stalą aukoto- j St. Balzekas iškėlė reikalą pa-
skriaudžiama ir išnaudojama, ius. Vi?nu laiku net ir eilė jų gerbti jaunus talentus, teikiant 

atsirado. Tai buvo visų atsilan- stipendijas pasižymintiems ra-

nuotrauką į gruodžio 11 d. lai
dą. Kun. J. Prunskis buvo pa 
kviestas sukalbėti invokaciją. 
Visi dalyviai buvo pavaišinti. 

i. Daugailis 

S L A V A Ž E M E L Y T t 
Kontraltas 

S U J U M I S 
• 

Lietuvių muzikų kūriniai: 
Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad aš našlaitėlė, štai 
ji mano žemė. Žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip pat 
Ave Maria — F. Shuberto ir 
kitų klasikų kūriniai. 

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

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, ni. 60629 

Illinois gyventojai dar pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

jųjų Metų. 
X Venta deHkate««ii 

< Marcelė TverijoTias . Tiš-
virlaiškių skiria auką tietuviškai j tovičius. Chicago, BĮ., švenčių 
spaudai paremti. j proga sveikina visą "Draugo" 

štabą, gimines ir draugus 

atidarą 
kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Na
mie gamintos šviežios lietuvis- ^avo draugus švenčių proga. Vie-
kos dešros, koldūnai, lašiniuočiai,! t o J sveikinimo kortelių skiria 

, kai
mynus ir pažįstamus. Linki 
džiaugsmingų švenčių ir laimin
gų Naujų Metų. 

žagarėliai. skaniausios babkos, 
napoVeonai, tortai, raguoliai ir 
daug kitų neišvardintu lietuviš
ko aukščiausios kokybės namie 
gaminto maisto. Kūčių stalui ; 

įvairios silkės, mišraines, šliži-
kai ir stintos. 2419 W. I i thua-
nian Plaza Oourt. Tel. 476-4622. 

fsk.). 
y Alifl^'s R^toran*. 4.V**; W. 

fi3rd S t , M . 582-7295. kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t . t ) . 
Priimami užsakymai išsinešimui. 
Atdaras kasdien nuo 5:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vak.. šeštadienį 
iki 2 vai. popiet. Sekmadienį ui-
daryt*. (ak.) 

aukas VVashingtono K. Donelai
čio mokyklai. Putnamo seselėms, 
"Draugui" ir 'Darbininkui". 

X *The I^ankenau Medka.1 Re
search Center" prašo leistis tyri
mams dėl širdies atakų. Rei
kia pasipriešinti mediciniškomis 
priemonėmis prieš pirmą numerį 
žudiką visoje Amerikoje. Prašo-

' mi žmonas tarp 29 ir 64 metų 
I amžiaus turėję širdies ataką 

paskutinių penkerių metų laiko. 
• tarpy, ne diebetikai. neturėję 
kraujo išsiliejimo ir neturėję 

X Julija ir Juozas Navakai, 
St. Petersburg, Fla.. sveikina 
savo draugus ir pažįstamus Ka
lėdų švenčių proga ir linki vi
siems laimingų Naujų Metų. 

X M a r i j a ir J o k ū b a s V a l i u k e -
i vičiai, Sun City, Cal.. Kalėdų 
; švenčių ir Naujųjų Metų pro

ga sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj kortelių ski-

; ria auką dienraščio "Draugo" 
; paramai. 

y \d> lė N a v i c k i e n ė . >" 
| port. Fla.. sveikina savo drau

gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
širdies operacijos. Kreiptis į Į Naujų 1982 metų proga ir linki 
Janet H. Axelrod, Hyperlipide- visiems geros sveikatos. Vieton 
mia Atheroscierosis Study. tel. sveikinimo kortelių skiria auką 
215 — 645-3340. I "Draugui". 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos šv. Kalėdų metu — 

gruodžio 25 d., iki sausio I d. imtinai 
Marijonu koplyčioj prie "Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėta? intencijas j kalėdinės oktavos 
šv. Mišias ir maldas: 

u Padėka Dievui už ii uos metus 
H Padėka Marijai už globą 
C Padėka už gautas malones 
D Padėka už taiką pasauly 
Z Už lietuvius Sibire 
C Už persėk, tikinčiuosius Lietuvoje 
Z Už vaikus 

C Prašant laiming. ateinančių metų 
• Prašant sveikatos 
• Prašant ramybės šeimoje 
• Prašant santūrumo malonės 
Z Prašant Lietuvai laisvės 
C Prašant pašaukimų j dvasinį luomą 
• Ypatinga intencija 

Mere :.--ne Byme buvo paskelbta kaip "Metų Moteris". Jai įduoda pa 
žymėjimą Marshall Korshak (vidury) ir Eugene Heytow, AmalgamaVd banko j 
^rektor ius I 

Mano kalėdine auka Oktavai 

Vardas, pavard* 

Adresas „ _.. 

MARIAM FATHERS, 8336 S. Kilbourn Ave. 
Chicago, IL 60629 

< r • 


