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Viktoras Petkus, 
kovotojas už teises 

(Tęsinys) 
Patekęs antrą kartą į šį kalė

jimą V. Petkus kalinių gyvenimą 
taip apibūdino; "Jau atsidūriau 
paskyrimo vietoje. Dairausi ap
link. Čia kai kurie žmonės jau se
ni gyventojai. Ir jie man prime
na pavasarį rūsyje blausius bul
vių daigus. Ne tik iš veido, bet ir 
vidiniu pasauliu. Jiems laikas su
stojo. Kokie svarbūs įvykiai su
krėtė pasaulį per šį laiką? Kiek 
didžiu žmonių pasitraukė iš gy
venimo? Kiek išėjo iš spaudos 
įdomių knygų? Kokių mokslinių 
atradimų padarė mokslininkai sa
vo laboratorijose? Nieko apie tai 
jie nežino. Istorijos pulsas jiems 
liovėsi plakęs staigiai, kaip kad 
sustoja neužsuktas laikrodis. 
Juos įmetė į gilų šulinį ir užmir
šo. O viršuje apie šio šulinio ren
tinį bėgiojo vaikai, švietė skaisti 
saulė, augo žolė, mylėjosi žmo
nės. Bet jie nematė, kaip viskas 

Ir prisimenu žmones tokiose pa
čiose aplinkybėse, tik prieš tris 
dešimt metų. Tada mes buvome 
jauni... Ir tie anie buvo neapsa
komai gražūs, ir jų grožio niekas 
negalėjo užtemdyti, nei pralenk
ti... Šiandien jau ne tas, nes per 
daug metų slegia manuosius pe
čius. Ir todėl jaučiuosi kaip dy
kumoje". 

Apie gyvenimą už šių mūri
nių sienų jis taip rašė: "Senieji 
šio pasaulio gyventojai moko 
mane: 
— Tu galvoji, kad turi čia ko
kių nors teisių? Klausyk, biče, čia 
teises turi tik prižiūrėtojai. Jie 
tau gali paaiškinti, ką reiškia tei
sės... 

Man dingtelėjo mintis, kad jie 
be reikalo taip neapkenčia pri
žiūrėtojų — juk visi kalėjimo pri
žiūrėtojai yra taip pat kaliniai, 
nes beveik visą savo gyvenimą, 
kol dirba, praleidžia už akmens 

vyksta, o tai yra tas pat lyg ir vi- ;
s i e nV ir grotų, priklausytų prie 

sai nieko nebūtų. Dabar ir aš k i t 0 grandinės galo" 
esu įstatytas šitų žmonių gretose... (Bus daugiau) 

+ ; 0 
ILK Komunizmas 

smurtu išsilaiko 

Rašytoja Birutė PūkelevičiC 
miją už romaną "Devintas lapas 

BIRUTE POKELEVICIOTE 
- „DRAUGO" LAUREATĖ 

Trisdešimt pirmojo "Draugo' lėraščiais, prieš visus romanus 
ir dramas išleisdama rinkim 
"Metūgės*'. Parašė knygelių 
vaikams. 

Rašytoja gyvena Chicagoje. 

lais vaidinimais ir režisūra. Tai 
plataus masto rašytoja ir vertai 

Dramatiški įvykiai Lenkijoje I priklausomoji lenkų profesinė są-
dar kartą akivaizdžiai paliudijo,! junga nesiekė nieko kito, kaip tik 
jog komunizmas ir laisvė yra du Į sudemokratinti krašto gyvenimą, (skelbto jo dailiosios literatūros 
nesuderinami dalykai: kur yra į suteikti žmogiškąjį veidą vadina- j konkurso komisiios posėdis buvo 
įsigalėjęs komunizmas, ten nėra į mam realiam socializmui, suteik- ;Clevelande Naujųjų Metų dieną 
vietos laisvei. Taip komentuoja j ti galimybę ne tik darbo žmonėm, Į— sausio 1. Komisijoje yra 
vienas įtakingas Italijos dienraš-'bet ir visiem krašto gyventojam;Balys GaMžiūnas, Viktoras Ma- yra žinoma savo dramos veika 
tis žinias iš Lenkijos. Lenkijos į pasinaudoti teisėmis bei laisvė- į rifnas, Vacys Rociūnas. Dalia 
įvykiai šiandien yra pasaulio vie-jmis, kuriomis nevaržomai ir pil- į Stamškienė ir dr. Danguolė Ta-
šosios nuomonės ir politinių į nai naudojasi kiekvieno eivilizuo-'; rmilionytė. Posėdyje, apsvarstę laimėjusi "Draugo" trisdešimt 
sluoksnių dėmesio centre. Pade- i to demokratinio krašto piliečiai, i atsiųstus devynis kūrinius, vien- rjirmojo romano premiją, kurios 
ties vystymasis yra visame pašau-1 Bet laisvės ir teisingumo reika- į balsiai išrinko romaną "Devin- dviejų tūkstančiu mecenatai yra 
lyje sekamas su labai dideliu su-Į lavimai, rašo Cervi, yra nesu-!tas lapas", kurio autorė pasi- Raimonda ir Ričardas Kontrimai 
sirūpinimu. j derinami su komunistine siste-; rodė yra rašyt. Birutė Pūkele- j iš Los Angeles. 

Lenkijos vyriausybė, kaip pa-jma. Demokratija ir komunizmas • vičiūtė. Rankraštis tuoj bus atsiųstas j 
žymi apžvalgininkai, Sovietų; gali sugyventi tik tada, rašo ita- j Rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė i Chicagą ir pradėtas rinkti bei 
Sąjungos spiriama, vienu mostu į las apžvalgininkas, kur demokra-1 savo raštais reiškiasi jau nuo! ruošti spaudai, kad premijos 
panaikino visa tai, ką Lenkijos 
darbo žmonės buvo sunkiai išsi
kovoję pastarųjų keliolikos mėne
sių laikotarpyje, tai yra nuo tos 
dienos, kai 1980-ais metais rug-
piūčio mėnesį, su krašto vyriau
sybės pritarimu, buvo įsteigta pir
moji nepriklausoma komunistu 
valdomame krašte darbininku 
profesinė sąjunga "Solidarumas". 
Dabar, sulaužant su darbo žmo
nėmis pasiektus susitarimus ir, 
kaip pažymi Vakarų apžvalginin
kai, pakartotinus lenkų vyriausy
bės pažadus juos gerbti, nepri
klausomoji profesinė sąjunga yra 
panaikinta, kaip panaikintos ir vi
sos profesinės sąjungos išsikovo
tos teisės bei laisvės. 

Lenkijoje, rašo italų dienraš
tis "II Giornale Nuovo", vėl vi-

tinis režimas yra valdžioje. Kur'seno ir yra laimėjusi premijų ..Įteikimo iškilmėse, kaip numa-
įsigali komunizmas, ten demo
kratijai nebėra vietos. 

Italijos laikraščiai pažymi, kad 
Lenkijos valdžia, imdamasi ne
paprastų priemonių demokrati
niam sąjūdžiui sužlugdyti, galbūt 
siekė išvengti Sovietų Sąjungos 
tiesioginės karinės intervencijos 
Lenkijoje, o tuo pačiu ir sunku
mų tarptautinėje plotmėje, kurie 
būtų kilę ryšium su tokia inter
vencija. Tačiau, pažymi laikraš
čiai, reikia prisiminti, kad sovie
tų kariuomenė jau yra dislokuota 
Lenkijoje. 

Už romaną "Aštuoni lapai" (iš
leista 1966. išverstas i latvių 
kalbai, vėliau už "Rugsėio šeš
tadieni" (1970) ir už "Naujųių 
Metų istoriją" (1974). laimėjo 
"Draugo" premijas. Taip .pat! 
laimėjusi premija, už savo dra
ma "Aukso Žąsis" (buvo pada-
~vtas filmas). Reiškėsi ir ei-

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Prancūzijoje visą savaitę li
jo, potvyniai padarė daug žalos 
žemės ūkiui, labai patvino upės. 

— Opinijos tyrimai parodė, 
kad Amerikoje daugiau žmonių 
sakosi esą demokratai, negu — 
respublikonai. Tarp moterų 
48 nuoš pasisakė esančios demo
kratės, o 36 nuoš. — respubliko
nės. 

— Egipto teisme, kuris spren
džia prezidento Sadato žudikų 
grupės bylą, protestuodami pasi
traukė visi 35 kaltinamųjų gynė
jai, nes teismas neleido jiems ap
klausinėti teisme gynybos liudi
ninkų. Teismas pertrauktas iki 
sausio 5 d. 

— Vienoje Austrijos kancleris 
Bruno Kreisky pasakė, kad Ame
rika, užuot siuntusi paramą len
kams pabėgėliams Austrijoje, ge
riau atidarytų savo duris ir pri
imtų lenkus, kurie patys užsidirb
tų sau duona. 

— Prezidentas Reaganas pasi
rašė karinių išlaidų įstatymą, ku
ris yra didžiausias Amerikos isto
rijoje, siekia apie 200 bil. dol. 
Prezidentas pasirašė ir minimalių 
pensijų, 122 dol. per mėnesį įs
tatymą, nors anksčiau buvo už
simota šias pensijas panaikinti. 

— Žiniomis iš Irano ten buvo 
sušaudyti 8 bahai religijos vy
riausios tarybos nariai. Jie bu
vo suimti gruodžio 13 d. Val
stybės departamentas pabrėžė, 
kad tai šiurkštus tarptautinės 
žmogaus teisių deklaracijos lau
žymas. 

— Romoje [mirė jugoslavų 
kilmės kardinolas Franjo Seper, 
78 metų. Jis buvo Tikėjimo do
ktrinos kongregacijos pirminin
kas. Pradėjęs sirgti, kardinolas 
pasitraukė iš tų pareigų ir kon
gregacijai vadovauja buvęs 
Muencheno arkivyskupas, kardi
nolas Joseph Ratzinger. 

— Senatorius Charles Percy 
aplankė Jordaną ir tarėsi su 
karaliųmi Husseinu. Šis pakar
tojo, kad taikos Viduriniuose 
Rytuose nebus, kol izraelitai ne
pasitrauks iš okupuotų žemių, 
vpač iš Rytinės Jeruzalės. Sen. 
Percy tarėsi ir su palestiniečių 
vadais. 

— Pernai Amerikoje buvo su
naudota 5.8 nuoš. mažiau naf
tos ir jos produktų, lyginant su 
1980 m. 

— Nuo sausio 1 d. Norvegija 
ir Nigerija sumažina kai kurių 
naftos rūšių kainas. Jas teks 
mažinti Libijai ir Alžirui, nes 

Briuselis. _ šiandien Belgijo- j i k i šiol tų šalių nafta buvo rin-
je tariasi Europos Rinkos užsie- j k oJe brangiausia ir sunku ją 

Atžymėjo žmogaus 
teisių dieną 

Maskva. — Kelios dešimtys , drauge primena, jog dar daug lie-
Sovietų Sąjungos piliečių taip pat j ka atlikti žmogaus teisių apsau-
ir šiais metais tylia demonstraci- j gojimo srityje. Milijonai žmonių, 
ja gruodžio dešimtąją prie Puš- pažymi VValdheimas, dar ir šian-
kino paminklo Maskvoje atžy- ' dien yra persekiojami ir pažemi-
mėjo Jungtinių Tautų Organiza- narni vien dėl jų įsitikinimų, tau-
cijos paskelbtą Žmogaus Teisių J tinės ar rasinės kilmės. Visuotinė 
Dieną. Demonstracijos dalyviai, Žmogaus Teisių Deklaracija mum 
kurių tarpe matėsi taip pat ir • primena, jog kiekvienas asmuo 
jaunimo, nebuvo iškėlę transpa- turi teisę į įsitikinimu, sąžinės ir 
rentų ir neskandavo jokių šūkių: \ tikėjimo laisvę, įskaitant laisvę 
priėję prie Puškino paminklo, savo tikėjimą ir kitus įsitikinimus 
protesto ženklan, keliom minu- i viešai išpažinti. Žmogaus diskri-
tėm jie tik nusiėmė kepures. Tuoj j minavimas dėl jo religinių ar ki-
atvykusi milicija, apie 30 demon- tokių įsitikinimų, pažymi Wald-
strantų sulaikė, o kitus išsklaidė, heimas. yra nusikaltimas prieš 
Vienas iš demonstracijos daly- žmogaus orumą, prieštarauja 
vių, pasisakęs esąs darbininkas, j Jungtinių Tautų Organizacijos 
užsienio korespondentam pažy-, statuto principam ir todėl turi 
mėjo, kad jis ir jo bičiuliai nore- j būti visu griežtumu pasmerktas. 
ję taip pat išreikšti savo solidaru- i 
mą žmogaus teisių gynėjui akade
mikui Sacharovui. Nedaug čia yra > 
susirinkusių, pažymėjo darbinin-; 
kas, bet labai daug žmonių yra 
už Sacharovą. 

Jaruzelskis: stribas 
ar lenku patriotas? 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
piktai puola prezidentą Reaga-
ną, paskelbusį ekonomines sank-

'Draugo" 1981 m. literatūrinę pre-

Jungtinių Tautų Organizacijos 
generalinis sekretorius Kurt 
Waldheim, gruodžio dešimtosios' C]: ,as Sane*^ Sąjungai už jos 
- tarptautinės Žmogaus Teisiu spaudimą Lenkijos režimui, ku-
Dienos proga paskelbtame pareis r i s J v e d ė k a r i n * P a d ė t i i r ^ v a r -
kimepažvmi, jog prieš 33-ejus z e asmenines lenkų laisves. Wa-
metus paskelbta Visuotinė Žmo-. shingtono šaltiniai teigia, kad 
gaus Teisių Deklaraciia su pa- Brežnevo laiškas į Reagano pne-
grindu kelia pasididžiavimą, bet kaistus buvęs labai nemalonu?. 
m ; sakąs, maždaug, "kas jums dar-

bo. kas vyksta Lenkijoj". 
G e n e r o l a i a t l e i d ž i a Kai kurie stebėtojai teigia. 

d l įog Kremliui Vakarą priekaiš-
foi AčA T ,onlri"ir»c \r t o d ė l l a b a i 

režimo va( i r tai dėl Lenkijos 
Varšuva. _ Lenkijos karinė nemalonūs, kad Kremlius nepa

valdžia sudaro tris komisiias. 
kurios turės nustatyti ateities 
Lenkijos reformų: socialinių, 
ekonominiu ir TX>litinių. planus. 

.Naujųjų Metų išvakarėse buvo 
atšaukta komendanto valanda. 

tenkintas įvykiais Lenkijoje. 
Čia pirmi kartą komunizmo is
torijoje, valdžią kietai pagriebė 
kariuomenė, sustabdydama ne 
tik "Solidarumo" veiklą, bet ge
rokai sumenkindama komunistų 

tyta. kovo 20 d. Clevelande bū
tų jau kūrinys išspausdintas. 

Europa šaltai 
žiūri į sankcijas 

nio reikalu ministeriai, svarsty
dami JAV pageidavimą padidin
ti ekonominį ir politinį spaudi
mą Sovietų Pąiungai dėl karinės 
padėties Lenkijoje. 

i>a- europieciai visai nepritaria pre-

Popiežiaus kalba 

Duju karas 
Afganistane 

Afganistano premieras 
skelbė, jog pernai sovietai davė zidento Reagano paskelbtoms 
jo vyriausybei didelę ekonominę sankcijoms, nes jie mano. kad 
paramą: kviečių, miltų, audinių, sovietai labai mažai prisidėjo 

j Sovietai b; 
Roma. Popiežius Jonas £ a u n a m a s iš Afganistano natū- lankėsi Lenkijos vicepremjeras 

su dramatiškumu iškyla tamsi ir Paulius II-sis pasakė Naujų jų , r a l i a s dujas. Kitos žinios iš Af- M. Rakowski. šia savaite Vak. 
žiauri komunistinės tikrovės I Metų proga kalbą , šv. Petro e a n i s t a n o kalba apie lapkričio Vokietijos kancleris H. Schmidt 
šmėkla. Drauge su ja pasireiškia,'aikštėje susirinkusius 50,030 , m ė n - i U * « * * sovietų dujų karo r.plankys prezidentą Reaganą. 
rašo tas pats italų laikraštis, ir I žmonių. Nors jis kalbėjo itališ- n p ! a i m e . Paghmano apylinkėse, I Kancleris privačiai atostogauja 
vadinamojo "realaus socializmo". kaj popiežius penkis kart pami- ' v a karus nuo Kabulo, sovietų Floridos saloje. V. Vokietijos 

parduoti. 

na, kad jis veikęs skubiai, ne-
apsvarstęs padėties. Europoje 

Kai kurie j vyriausybės labai atsargiai žiūri 

ziugimas. Leninistinis žodis, t a - n ė j 0 Lenkijos laisvųjų profesi 
pes kūnu, pažymi dienraštis, te- n 5 u p ą j u ngų vardą "Solidar 
silaiko ant kojų tik slaptosios po-in o s c / 
licijos jėgos ir smurto pagalba. t u r ė j G keliolika "Solidarumo" 
Komunistinė Lenkijos vyriausybė. u ž r a S ų l e n k i S k a i i r itališkai, 
teisinasi, rašo italas politinis ap-

Popiežius reikalavo laisvės 
"Solidarumui" veikti. Jis dėko-

Italų jaunimas aikštėje v o t o J u pozicijose. Staiga pasi- bė visai kitaip žiūri j sovietų 
sukus vėjui, dujos pradėjo verž- i vaidmenį Trenki io j . Mes nema 
tis j sovietu kariuomenės linijas, nome, kad suvaržymai Įvyko 

j Daug kareiviu buvo paliesti. Maskvos iniciatyva, pasak^ Be-
žvalgininkas Mario Cervi, kad Popiežius reikalavo laisvės į apie 40 rusų buvo išvežti į Taš- efaer. Klausiamas reporterių, ar 
nepaprastų priemonių valdžią pri- "Solidarumui" veikti. Jis dėko- Į kento liconinę. Daug žuvo. Dar į prezidento Renęrano sankcijos 
vertė imtis nepriklausomos profe- JO viso pasaulio žmonėms už jų daugiau nukentėjo Afganistano j paveiks Bonos vyriausybę. Be-
sinės sąjungos vadinamųjų "eks-; maldas ir paramą Lenkijai, pra- Į kariuomenės eilėse. Daliniai bu-! ckoris atsakė, kad -'tai buvo gry-
tremistų" kažkokie išsišokimai irišydamas toliau melstis už civi-jvo sutraukti svarbiam puolimui .nai amerikiečių sprendimas", 
jų tariamai provokacinė laikyse-Į lines laisves ir už darbininkų! prieš laisvės kovotojų pozicijas Danijos užsienio reikalų rnini-
na. Iš tikrųjų, pažymi Cervi, ne-1 teises. Pagbamo kalnuose 

i Lenkijos jvykius ir nėUnku-
sios rodyti "solidarumą" Ame
rikos reakcijai. Tik Prancūzi-
jos pareiškimai panašus j prezi-

mokėję už nrie padėties Lenkijoje. Bonoje į dento Reagano. Kremlius kalti
na Reaganą, kad jis bando nu
stumti pasauli i tamsiausius šal-
toio karo laikus. 

Washingtone vyriausybės sluo
ksniai nurodo, kad sovietų ra
dijo stočių trukdomieji signalai 
pradėjo trukdyti "Amerikos Bal
so" ir "Laisvės Radijo" siunčia
mas programas lenku kalba. Tai 
daro ne patys lenkai, bet — so
vietai. 

"Tass" agentūra kaltina Rea
ganą, kad jis iškraipė Brežnevo 
laiško mintis. Brežnevas ragi-
res Amerikos vyriausybę nusto
ti, pagaliau, kištis į Lenkijos vi
daus reikalus, nes tas kišimasis 
tęsiasi jau ilgą laiką įvairiau -

helikopteriai išmėtė daug nuo- skaudos ryšininkas Kurt Becker 
dingų dujų bombų laisvės ko- : pareiškė, jog vokiečių vyriausy-

| steris K. Olesor, kaltino Reaga-1 šiomis formomis 

Paskelbtas dekretas, kuris leis partijos vaidmenį ir galias. Vi-
valdžiai siusti viengungius be- s o s e vaivadijose ir apskrityse 
darbius j bet kuria krašto vieta Lenkijoje valdo armijos atsto-

. bet kuriam darbui. Vėl atnauiin- ¥ a i k u g e l i s komunistų parti-
iti vandens susisiekimo keltai 10t= f ikc i jų suspenduota. Len-
tarp Lenkijos ir Švedijos. Pa- k l i a t a P ° P i r m a R v t u Europos 
skelbta kad universitetuose dar- "socialistinė" valstybė, kurioje 

Įbas prasidės sausio 8 d. vvres- komunistai nebekontroliuoja vy-
'niųių kursų studentams. At- riausybės. Nors Kremlius pri
šaukti savivaldybių rinkimai. P ^ s t a . kad karinė padėtis buvo 

I kurie turėjo jvvkti vasario mėn. vienintelis saugus kelias iš susi-
Nuo sausio 1 d. pakeltos kai ku- dariusios padėties, vis tiek. so-

Irių darbininkų algos, kai kuriu v i e t a i b i i o - k a d Lenkijos pavyz-
darbo rūšių valandų sutrumpi- d v s neužkrėstu kitų satelitinių 

;nimas ir kitos privilegijos. ? a l i u i r n u k e l t ų pačių Raudo-
| nosios armijos generolų ir mar-

Psichologines "duobes" šahį ambicijų. 
Rytų Eu ropos diplomatiniai 

Kodėl Vaicarų Europoje taip ne sluoksniai kalba, kad generolo 
norėta tikėti apie nacių konela- Jaruzelskio žingsnis įvedant ka-
gerius? Ir kodėl praėjo tiek metų, rinę padėti, turėjęs kelis tikslus 
kol vakariečiai patikėjo tarybinio _ sustabdyti "Solidarumo" "va-

j "gulago apimtimi? Šiuos klausi- nagų" išsišokimus, užkirsti kelią 
i mus savo pernai išėjusioje kny- sovietų invazijai ir kartu padi-
I goję "Tbe Terrible Secret" įdo- dinti kariuomenės prestižą len-
| miai gvildena britų istorikas ir po 'Ku visuomenės akyse, sumaži-
• litinis komentatorius Walter La- n a n t komunistų autoritetą ir ga-
,queur. Atsakymo jis ieško domo-;

 l i ą K a d a k r i z ė p r a e i s ir Lenki-
; kratinių valstybių galvosenoje: | -įa g rg j normalia padėtį, Lenki-

"Demokratinės visuomenės pa- ioie liks nliuralistinė visuomenė, 
| rodė, kad jos nesugeba suprasti kurioje, kaip žada karinis reži-
1 skirtingo pobūdžio politinių re/i- ma«.. balsą turės "Solidarumas". 
: mų... Demokratinėse visuomenėse katalikų Bažnyčia ir karinės jė-
įprasta galvoti liberalinėmis, prag gos. Komunistu partija neteks 
matiškomis kategorijomis; tikima, "vadovaujančio vaidmens". 

; kad konfliktai kyla iš nesusipra- . 
timų ir kad jiems išspręsti užten- K AI>KXDORII*S 
ka trupučio geros valios; ekstre
mizmas, kaip ir bet koks iraciona Sausio 4 d.: Eugenijus. Elz. 
lus elgesys — nepakantumas, Seton, Arimantas, Ardanga. 
žiaurumas — tėra tik laikini nu- Sausio 5 d.: Jonas Xuem.. 
krypimai. Tai elementarios psi- Emifija, Vvtautas, Gedutė. 
chologinės 'duobės', kurioms už- Saaftfc teka 7:18, leidžiasi 4:31. 
pildyti reikia nepaprastų, psicho 

I loginių pastangų. Kiekvieną ORAS 
kartą turi iš naujo grumtis su ta Debesuota, sniegas ar lietus, 
problema, nes patirties neįmano- Temperatūra dieną 35 1., naktį 

' ma paveldėti" 25 1. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 4 d. 

mfom 
REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIŲ, 

R E I K A L U TARYBOS 
R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 

Medžiagą s iųst i : J . Šoliūnui 
4 5 4 5 W. 63 Str . , Ch icago , 111., 60629 

Žvilgsnis ateitin 
j . S O L I C N A S 

Įvairios valstybinės įstai
gos ir privačios organizacijos 
nuolatos mus ragina imtis sa
vo iniciatyvos ateities veiklos 
planavimui. Sakoma, kad tai 
ypatingai yra svarbu mūsų 
vyresniesiems, o dar daugiau 
tiems, kurie netolimoje ateity
je ruošiasi tapti pensininkais. 
Iš tikrųjų to ateities planavi
mo mums per daug niekados 
nebus. Savo planų paruošimu 
tegalėsime sau tik padėti. 

V a l s t y b i n ė p a r a m a 

Dėl susidariusios blogos eko
nominės padėties dabartinė 
Amerikos valdžios adminis
tracija nuolatos ragina paski
rus piliečius imtis daugiau pri
vačios iniciatyvos sau patiems 
padėti. Nėra abejonės, kad pri
vačia iniciatyva pagrįsta pa
rama vis daugiau ir dažniau 
bus reikalinga ir lietuviams. 

Nesileidžiant į jokius smul
kius įrodinėjimus, mes galime 
tik patvirtinti, kad šiandien 
valstybinė parama i r . mums 
bus daug mažesnė. Tai lies 
taip pat ir socialinės apsau
gos bei kitų valstybinių ins
titucijų pensijas. 

Šiomis dienomis adminis
tracijos planuojamame vals 
tybės biudžete jokių pageri 
nimų pensijų gavimo srityje 
nėra numatyta. Priešingai, 
tegalima laukti tik naujų su
varžymų, apie kuriuos jau esa
me kalbėję. 

Vietinių įstaigų — valstijos 
ir miesto — talka taip pat bus 
daug mažesnė, nes ir čia 
federalinės valdžios skiriami 
fondai paskiroms valstijoms, 
ypač socialinių reikalų tvar
kymui, buvo taip pat drastiš
kai sumažinti. Žodžiu, vals
tybinis rūpestis mūsų ateitimi 
yra sumažėjęs. Reikalingos 
paramos ir talkos yra būtina 
ieškoti kitur. 

P r i v a t i t a l k a 

Realioji didmiesčių gyveni
mo tikrovė mus verčia dairy
tis į savus kaimynus. Ne į 
tuos, kurie šalia mūsų gy
vena. Su savo artimiausių kie
melių kaimynais tegalime tik 
gandais ir pletkais pasidalin
ti. Tiesa, „anais gerais senais 
laikais" savo kaimuose galė
davome ir duonos bei druskos 
iŠ kaimyno pasiskolinti. Ta
čiau dabar toks bendravimas -
praeitis Mat, net ir ta pati duo
na ne visiems artimiesiems 
kaimynams patinka; kiek
vienas turime savo skonio 
duoną. 

Didmiesčio gyvenime, šalia 
valstybinių įstaigų, yra visa 
eilė privačių organizacijų, ku
rių talka ir pagalba turėsime 
vis daugiau ir dažniau pasi
naudoti. Ypač tai bus labai 
svarbu mūsų vyresniesiems 
Užtat kol dar turime jėgų, lai
ko ir noro, mes turime būtinai 
užmegzti glaudžius ryšius su 
amerikiečių privačiomis or
ganizacijomis, kurios rūpinasi 
socialine žmogaus būkle. 

Reikia pasiruošti. Lietuvių 
Bendruomenė planuoja, pa
vyzdžiui, įsigyti lietuviškas 
senelių prieglaudas bei vyres
niųjų reikalams pritaikintas 
sodybas. Tačiau visas tas pla 
navimas yra tik popierinėje 
stadijoje. Dar daug mūsų vy

resniųjų iškeliaus į „nuolati
nius namus" pirm, negu jie 
suspės pasinaudoti lietuviš
komis sodybomis. 

Verta pasidairyti ir susiras
ti bent kiek geresnius ameri
kiečių administruojamus sene
lių namus ar prieglaudas. 
Neretai į geresnius namus pa
tekti reikia ir eilutėje „palauk
ti". Tiesiog tragiškai graudu 
yra kai dėl nesveikatos lietu
vis pensininkas tampa ne sa
vo valia patalpinamas į pa
slaugos namus, kurie jam 
tampa „gyvu kapinynu". 0 
tokių atsitikimų jau daug yra 
buvę. Ir čia nėra visados kal
tas tik pats mūsų pensinin
kas. Dažnai tinkamų namų su
radimu nepasirūpina net ir 
artimiausieji pensininkų vai
kai. Turime atsiminti, kad ne
visi mūsų pensininkai galės iš
važiuoti senatvės praleidimui į 
Floridą ar Arizoną. Pagaliau 
nevisiems tos valstijos yra pa
siekiamos, nevisi mūsiškiai 
ten nori ir užbaigti savo žemiš
kąją kelionę. Juk, tenka sutik
ti žmonių, kurie teigia, kad 
Florida, dėl save izoliacijos, 
yra „šiltasis Sibiras". Neretai 
su ta nuomone tegalime tik su
tikti. 

Nevisus mūsų pensininkus 
priglaudžia vaikai • savo prie
miestinėse ištaigingose rezi
dencijose. 

Lietuviška t a l k a 

Bent jau gausesnėse lietu
viškose kolonijose visi lietu
viai pensininkai, arba tokiais 
besiruošią greit būti. turi kuo 
skubiausiai organizuotis į 
savitarpio pagalbos legijonus. 
Nėra būtina, kad Šitie legijo-
nai būtų uniformuoti, arba sa
vo karine drausme panašūs į 
prancūziškuosius. 

Labai svarbu, kad mūsų vy
resniųjų savitarpinis susior-
ganizavimas būtų daugiau ne
gu vadinamosios pensininkų 
draugijos, kurių veikia daž
niausiai pasižymi tik mėnesi
niais susirinkimais ir pikni
kais. Tai yra per mažas ryšys. 
J is nėra nei praktiškas, nei 
pakankamai realus. Popieri
nės pensininkų veiklos už
tenka tik ligi to laiko, kai dar 
nėra būtina praktiška talka. 

Mūsų vyresnieji turi pradėti 
organizuotis į mažas veiklos 
celes. Reikia, kad lietuviai 
socialinio gyvenimo tvarky
tojai talkininkautų tokių ma
žų pensininkų celių suorgani
zavime. Tokioje celinėje 
organizacijoje neturėtų būti 
daugiau negu 5-10 šeimų, ku
riose yra bent vienas pen
sininkas. Kiekvienas celės na
rys turėtų būti artimame 
kontakte su kitais celės na
riais Visi nariai turėtų labai 
gerai žinoti apie įvairias celės 
nanų problemas: sveikatos 
būklę, finansinę padėtį, gimi
nių gyvenvietes. 

Šitoji savitarpinė intymi 
mažų vienetų organizacija tu
rėtų būti po didesnės organi
zacijos koordinaciniu skėčiu. 
Tam „skėčiui" geriausiu vado
vu galėtų būti net ir Lietuvių 
Bendruomenės įvairios apy
linkių valdybos. Va, čia ir bū
tų vienas konkrečiausių mūsų 
lietuviškos bendruomenės 
veiklos būdų. 

Nemanau kad lietuvybės iš-

roje Gličia Iv-ikrę"-!• T"̂  CJ^^IGPP v3.1c? ^J^TP TpTiflĄ 
LB Cicero apylinkės valdyba. Pirmoje eilėje iš kai- Rugienis - vald. na rys , Eleonora Radvilienė -
res: V ytautas Gečas - vicepirmininkas, P r a n ė renginių vadovė, Ra imundas Rimkus - iždinin-
Skruodienė - vaidybos narė . Kostas Aras - pir- k a s . (Nuotraukoje nėra Algio Suvaizdžio - sek 
mininkas, Anelė Sulaitienė — valdybos narė; ant - retoriaus). 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
METAMS NUSLINKUS 

AMŽINYBĖN 

Dar vieni, 1981, metai nebe
sugrįžtamai nuslinko amži
nybėn. Kokie jie buvo pasau
liui, Amerikai ir mums 
lietuviams? Žvelgiu į juos iš 
sostinės Washingtono, kaip 
eilinis to įvairiaspalvio miesto 
gyventoj aa, kur įvairių vals
tijų senatoriai ir kongresme-
nai atstovauja visiems Ameri
kos gyventojams, o begalės 
ambasadorių ir kito rango 
diplomatų — kuone visam 
pasauliui. Dargi pridėjus tai, 
kad iš sostinės kiekvieną 
dieną „Amerikos Balso" — 
vienintelio šios šalies radijo 
tinklo, priklausančio vyriau
sybei, bangomis į pasaulį pra
kalbama 3S kalbomis, jų tarpe 
ir lietuvių, tai žinia, kad 
Washingtonas pasiekia visą 
pasaulį ir į jį taip pat yra nu
kreiptas viso pasaulio dėme
sys. 

Praėjusiais metais visai 
priešinga kryptimi pasikeitė 
Amerikos federalinė valdžia, 
prezidento rinkimus laimėjus 
konservatyviam respublikonų 
partijos kandidatui Ronaldui 
Reaganui. Kai jis sausio 20 d. 
įžengė j Baltuosius rūmus, 
vienas jaunas lietuvis inte
lektualas prasitarė: po kelių 
mėnesių sostinėje nebegalė
sim perlipti per demonstrantų 
minias. Tačiau toji pranašys
tė iki metų pabaigos neišsi
pildė. Tik vieną kartą ru
deniop, darbininkų profesinėm 
sąjungoms paska t inus , į 
sostinę buvo suplaukę apie 
ketvirtis milijono organizuo
tos darbininkijos. Tačiau jų 
demonstracijos buvo ramios, 
tvarkingos, be jokio smurto 
veiksmų. Joms pasibaigus, 
Kapitoliaus aukštumos apy
linkėje liko tik krūvos šiukš
lių, suplėšyti plakatai ir eibės 
nuorūkų. Tvarkingi dar
bininkai nedaužė langų, 

laikyme yra svarbu tik li
tuanistinės mokyklos, kated
ros ar jaunimo organizacijos. 
Mirties tašką lietuvybės išlai
kyme mes galime padėti visur, 
kur tik mes norime. Labai daž
nai, vis dėlto, mes jį pa
dedame net ir nesąmoningai 
prieš mūsų pensininkų saulė
leidžio duris. Užtat neretai 
mūsų pensininkiškojo am
žiaus žmonės su visišku pa
grindu skundžiasi, kad jauni
mas juos atmeta, nesupranta, 
nori užmiršti, nori jais nusi
kratyti. Galbūt kartais ir taip 
nutinka. Tačiau didele prie
žastimi to viso „atstūmimo" 
yra ir mūsų pensininkų neor
ganizuota veikla savitarpinė
je pagalbos srityje. Orga
nizacija yra reikalinga ne vien 
tiktai jaunimui. Gyvenimo 
saulėleidžio dienose savitar
pinis susiorganizavimas gali 
ne tik palengvinti, bet ir pra
tęsti auksines vyresniųjų die
nas. 

nedegino namų. 
Kai tą dieną baigęs tarnybą 

ėjau į požeminį traukinį, 
masės jų plaukė į tą pačią sto
tį ir ne vienas iš įvairių Ameri
kos vietų suvažiavusių dar
bininkų - protestuotųjų manęs 
klausė, kuris traukinys va
žiuoja į Pentagoną. Mane 
truputį šiurpas nukrėtė, nes 
pagalvojau, kad suvažiavusi 
darbininkija veršis į Pen
tagoną, kad ten gali kilti 
smurto veiksmai. Tačiau, kai 
vieno iš jų paklausiau, ar dar
bininkai protestuos Pen
tagone, jis, lyg nustebintas, 
atsakė, kad jie apie jokias 
demonstracijas Pentagone nė 
negalvoja, o daugumas jų 
važiuoja į Pentagoną todėl, 
kad ten didžiulėse aikštėse 
sustatyti šimtai juos iš įvairių 
Amerikos vietovių suvežusių 
autobusų. 

Man atrodo, kad amerikie
čius praėjusiais metais labai 
tvirtai sujungė įkaitų drama 
Irane. Niekad nepamiršiu tų 
akimirkų, kai įkaitus, grį
žusius po ilgos nelaisvės, 
sostinėje Washingtone, kur 
nėra nė milijono gyventojų, o 
juodoji rasė sudaro apie 70 
procentų visų miesto gy
ventojų, pasitiko šimtų tūks
tančių amerikiečių masės su 
vėliavomis, plakatais, būg
nais, orkestrais. Vietnamo 
nelemto karo įaudrinta tauta 
parodė nepapras tą susi
taikymo ir vienybės mostą, 
kurio, tikėkime, nesugriaus 
kažkieno rankų kurstomos 
priešbranduolinės demonstra
cijos ar kitokios nesantaikos. 
Įkaitus pasitinkant ir man 
pirmą ir galbūt paskutinį 
kartą prezidento Reagano 
valdymo metais teko laimė 
kartu su keliais tūkstančiais 
reporterių ir valdžios tar
nautojų įeiti į Baltųjų rūmų 
pietinį sodą ir ten gana iš arti 
stebėti, kaip pats prezidentas 
su žmona, viceprezidentas, 
vyriausybės, Kongreso, Aukš
čiausio teismo, kariuomenės ir 
kiti aukšti pareigūnai, geriau
siems karių orkestrams 
maršus grojant, iškilmingai 
sutiko iš nelaisvės grįžusius 
įkaitus. 

Po to lietingą ankstyvojo 
pavasario dieną į prezidentą 
Reaganą ir jo štabo narius 
buvo paleisti šūviai, jiems 
išeinant iš viešbučio. Pre
zidentas nuostabiai išgijo, 
tebėra tvirtas ir imponuojan
čiai, ypač per televiziją, kalba 
amerikiečiams, vis dar tikėda
masis 1984 m. subalansuoto 
biudžeto ir žymiai geresnės 
ekonominės padėties krašte. 
Tačiau eiliniams šios šalies 
gyventojams prezidentą gyvą 
pamatyti vis sunkiau, nes pre
zidentas po pasikėsinimo į jo 
gyvybę ir dėl Libijos žudikų 
siaubo yra labai saugojamas 
ir iš Baltųjų rūmų rečiau iš
vyksta. Tuo tarpu man, 
sostinėje dar nepagyvenus 
metų vienas bendradarbių 

pasakojo, jog nuėjęs į erdvės 
muziejų Independence gatvėje 
ir ten iš arti matęs tuometinį 
prezidentą J. Carterį, s l ap 
tosios tarnybos vyrams sau
gant apžiūrinėjantį muziejaus 
eksponatus. 

Kai kas gal paklaus: o kaip 
lietuviai dabar, ar dažnai 
lankosi Baltuosiuose rūmuo
se? Juk prezidento Carterio 
laikais tereikėdavo tik Rimo 
Cesonio rekomendacijos ir jau 
patekdavai į Baltųjų rūmų 
kurį nors sparną pusryčiams 
ar priešpiečiams, kur sukvies
tą įvairių tautybių būrį pusry
čių ar priešpiečių metu apie 
JAV užsienio politiką ir šiaip 
įvairiais klausimais pain
formuodavo Z. Brzezinskis ar 
kuris kitas aukštas vyriau
sybės ar Baltųjų rūmų štabo 
pareigūnas. O kai 1978 m. 
lapkričio mėnesį per LB tary
bos suvažiavimą daugiau 
negu 200 lietuvių buvom pri
imti Baltuosiuose rūmuose, 
Simas Kudirka, pritaikęs 
progą, prezidentienę net 
pamokė, kaip Amerika turėtų 
vesti savo užsienio politiką. 

Tačiau atsakyti, ar dabar 
prie naujo šalies prezidento 
lietuviai dažnai lankosi Bal
tuosiuose rūmuose, nedrįs
čiau. Vienas iš sąžiningųjų 
informatorių yra Amerikos 
lietuvių respublikonų fede
racijos pirmininkas inž. A. 
Milūnas iš Chicagos. Kartas 
nuo karto jis atvyksta į Wa-
shingtoną savo tarnybos ar 
partiniais reikalais. Atvykęs 
dažniausia posėdžiauja su 
įvairiais respublikonų partijos 
pareigūnais , tačiau, kiek 
žinau, ne Baltuosiuose rū
muose. Tiesa, vieną kartą, 
kiek prisimenu, juose buvo, ta
čiau; berods, pats prezidentas 
nepasirodė. Kaip ten bebūtų, 
bet atrodo, jog didžioji dalis 
lietuvių prezidentui Reaganui 
reiškia simpatijas už tai. kad 
jis nori Ameriką padaryti 
kariškai stiprią. Tad gal ir 
svarbiau mums kariškai stipri 
Amerika, negu tautinių dele
gacijų priiminėjimai Baltuo
siuose rūmuose. 

Iš antros pusės žiūrint, lietu
vių delegacijos Baltuosiuose 
rūmuose yra gavusios ir isto
rinių pažadų. Prisiminkime tik 
prezidento Roosevelto žodžius, 
pasakytus lietuvių delegacijai 
Baltuosiuose rūmuose 1940 m. 
rudenį, kai Lietuvos nepri
klausomybė esanti „tik lai
kinai atidėta"... Taip, ir 41 me
t a m s p r a ė j u s n u o tų 
prezidento žodžių, Lietuvos 
p a s i u n t i n y b ė s r ū m a i 
Washingtone tebestovi, nepri
klausomos Lietuvos atstovas, 
nors jau trečias per tą eilę 
metų, pilnai tebepripažįs
tamas. Tik bėda, kad patys 
rūmai jau palengva irsta. Juos 
reikia gelbėti. O rūmus perka 
ir remontuoja ne Amerikos 
valdžia, bet to krašto vyriau-

OR. mūvT ZAPARACUS 
Tetef. _ SS7-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
OfWM. 

700 N'orth M k i U g . c , 9 s H * 409 

THE LITHUANIAN WORLD-WlDE DAILY 
Second claas postage paid at Chicago, IU. Publiahed daily ezcept 

Sundaya, Legal Holidays, days after Christmaa and Eaater by the 
Lithuanian Catholic Press Society. 

Publication Number (USPS — 161000) 

Subsctiption Rates $45 00 — Chicago, Cook County, Illinoifl and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $43.00. Foreign countriee $45.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavusia jo 
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams l/i metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 $19.00 
Užsieny je $45.00 $27.00 $19.00 
Kitur — Amerikoje $43.00 $25.00 $18.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 $19.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12-00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

sybė, kurios nuosavybė jie yra. 
Kai mes tokios vyriausybės 
Lietuvoje nebeturim, patiems 
tenka rūpintis ir dėti aukas, 
kad kaip nors išlaikytume 
likusią nepriklausomos Lie
t u v o s s a l e l ę s o s t i n ė j e 
Washingtone. Nepasakytume, 
kad rūmų remontu išeivijos 
l i e t u v i a i n e r o d o s u s i 
domėjimo, nes iki šių dienų 
aukų jau surinkta apie 20,000 
dol. Tačiau tas entuziazmas 

dar nėra išsiliejęs į potvynį, 
nes rūmams pagrindinai atre
m o n t u o t i r e ik i a žymia i 
didesnių sumų. Tikėkime, kad 
1982 m. tos sumos suplauks ir 
JAV sostinėje, šalia per šimto 
ambasadų, pasiuntinybių bei 
atstovybių, toliau deramuose 
rūmuose bus atstovaujama ir 
nepr ik lausomai Lietuvai. 
Amerikos valdžia naujų rūmų 
mūsų pasiuntinybei nestatys 
ir kitų neduos. y ^ j ^ 
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Emigracija 

IŠ SOVIETŲ 
SĄJUNGOS 

Vienas ar antras atvažiuoja 
iš Sovietų Sąjungos, kaip pasi
keitimo sutarties dalyvis — 
profesorius ar studentas. Vie
nas kitas atvyksta aplankyti 
savo giminių iš okupuotos Lie
tuvos. Bet tai išimtys, kurios 
nesudaro pasikeitimų vaizdo 
ir neparodo, kokia yra prie
spauda komunistų valdomuo
se kraštuose. Ir tai jau šešias
dešimt ketveri metai. Jei buvo 
lyg ir išimčių, ta i buvo tik tam 
tikras prablaivėjimas — poli
tika, kurios negalėjo pakreipti 
komunistai, nesukeldami prieš 
save didelių propagandinių 
pralaimėjimų. 

Išimtis mokslininko Andrei 
Sacharovo ir jo žmonos bado 
streikas dėl marčios neišlei-
dimo. Kai Sacharovas ir jo 
žmona paskelbė bado streiką, 
tai pradėjo rašyti viso pasau
lio mokslininkai laiškus, pra
dėjo laisvųjų kraštų radijas ir 
spauda skelbti apie komuniz
mo žiaurumus. Čia Kremliaus 
vadai pasiteisino, kad Sacha
rovo posūnis, kuris studijuoja 
JAV, vedė Lisą Aleksėj e vą tik 
per atstovą, o tai jų nepri
pažįstama. Bet bijodami, kad 
dėl Sacharovo kovos prieš ne
teisingą Rusijos įstatymą ir 
žmogaus laisvės negerbimą jų 
propaganda nepralaimėtų, jie 
staiga davė leidimą tai mergi
nai išvykti ir sugrįžti. Bent 
taip viešai skelbiama. Kai lei
dimas buvo gautas ir mergina 
pasiruošusi išvykti pas savo 
vyrą į JAV, Sacharovai nu
stojo badauti ir pamažu pra
dėjo sveikti. 

Tai tik akivaizdus pavyz
dys, kaip žmogaus teisės ir 
laisvė, sutarta Helsinkyje 1975 
m. ir iškilmingai pasirašyta, 
Rusijoje komunistų vadų yra 
niekinama. Paisoma labiau 
propagandinio pralaimėjimo, 
kuris visuose laisvuose kraš
tuose yra užvestas. Tai jau su
daro gėdą ir patiems ko
munistams. Sacharovą jie 
sunaikintų, kaip sunaikino 
tūkstančius ir milijonus, bet 
jis yra jų mokslininkas, jis yra 
Nobelio Taikos premijos lai
mėtojas ir žinomas Vaka
ruose. 

Detantei prasidėjus, buvo 
lyg ir sušvelnėjęs komunis
tinės valdžios elgesys emigra
cijos atžvilgiu. Pirmiausia tu
rėjo privilegijas žydai, kurie 
emigravo į Izraelį, kaip jie 
sakydavo „repatriavo". Bet ir 
žydams tos lengvatos pasibai
gė, kai tik Kremlius pamatė, 
kad iš Sovietų kalėjimo iš
vyksta geriausi mokslininkai, 
išradėjai, rašytojai. Jų negali
ma lyginti su Amerikos moks
lininkais, bet jau ir jie galėjo 
sekti Amerikos technologiją ir 
ją panaudoti kariniams tiks
lams Sovietų Rusijoje. Tada 
emigracija buvo sulaikyta 
„valstybinio saugumo" sume
timais, nes jie žiną valstybi
nių paslapčių. Pavyzdžius 
mini ir savaitinis žurnalas 
„US News and World Report" 
(gruodžio 21 d.). 

Sulaikyti, nors jie tokios 
laisvės ir neturėjo, armėnai, 
kurie norėjo išvažiuoti pas sa
vo gimines ar artimuosius. Su
laikyti vokiečiai, kurie nuo se
no gyveno Rusijoje, bet 
nepriprato prie komunizmo ir 
norėjo laisvės, nors ir iš naujo 
kuriantis. Ką jau bekalbėti 
apie užgrobtas mažumas, kaip 
Pabaltijo kraštus, kurie, iš
važiuodami savo artimųjų ap

lankyti, palieka „užstatus" ar 
kurie leidžiami išvažiuoti ir 
grįžti, jeigu apsiima atlikti 
skirtus uždavinius. Jie negali 
kalbėti prieš sovietų santvar
ką. Kitaip tariant, turi būti ty
lūs propagandininkai, nors jie 
tai propagandai ir nepritaria. 

Kaip anksčiau, taip ir da
bar labiausiai kenčia perskir
tos šeimos. Nors Helsinkio 
baigminis aktas kalba labai 
aiškiai apie sujungimą išskir
tų šeimų, kurios negali kartu 
gyventi, bet susitarimas ne
vertas nė to popieriaus, ant 
kurio jis pasirašytas. Rusai 
komunistai šeimų sujungimo 
nepripažįsta, nes šeima ar šei
mos dalis turi tarnauti tik jų 
kėslams, jų propagandai arba 
bent tyliam skelbimui, kad So
vietų Sąjungoje visi „gerai gy
vena". Tos šeimos, kurių šei
mos nariai liko rusų valdose, 
negali kalbėti atvirai arba tu
ri išsižadėti savo šeimos. Kai 
kas tai padaro, bet kiti tyli ir 
prisideda prie vadinamosios 
„tyliosios" propagandos. 

M O T E R I S - L I E T U V Y B E S 
P U O S E L Ė T O J A 

APIE KRIKŠČIONIŠKOS 
ŠEIMOS UŽDAVINIUS 

Statistiką apie žydus, armė
nus ir vokiečius paduoda mi
nėtas žurnalas. Jeigu galėjo 
emigruoti kas mėnesį apie 
4250 žydų, tai dabar tik 400. 
Tuo tarpu pasiruošusių emi
gruoti yra apie 150 tūkstan
čių. Armėnų galėjo per mėnesį 
emigruoti apie 509, dabar tik 
222 armėnai. Vokiečiai galėjo 
833 emigruoti kas mėnesį, da
bar tik 176. Ir tai buvo pereitų 
metų spalio mėnesį. Kitoms 
tautybėms masinio išvykimo 
nebuvo, tai ir statistikos ne
galima duoti. Tos tautybės ne
turi nei tiek artimųjų, nei žino 
apie savo gimines kituose 
kraštuose. Juo labiau nelei
džiama emigruoti neseniai pa
vergtoms tautoms, kaip lietu
viams, latviams ir estams. 

Ar tuo jau išsaugoja sovie
tai savo nežmonišką sistemą 
vidaus ir užsienio politikoje, 
tai klausimas, kurį bus gali
ma tik po kurio laiko atsakyti. 
Yra naivių vakariečių, kurie ti
ki į visokią komunistinę pro
pagandą, kurie tą propagan
dą n a u d o j a , k a i p j au 
patikrintus faktus. Iš tikrųjų 
jie negali patikrinti be ko
munistinio saugumo, be val
džios įstaigų ir be klastočių. 
Komunistų atsakingi pareigū
nai sako, kad „jie negali emi
gruoti tik dėl to, kad jie bent 
laikinai žino valstybės pa
slaptis, kad jie laukia teismo 
ar turi artimiausią giminę, ku
ris negali be jo pragyventi". Ir 
tokių skaičiuoja komunistų pa
reigūnai 95 procentus, nes 
kiekvienam jie gali išgalvoti 
nusikaltimą. 

Ką daryti, kad iš Sovietų ka
lėjimo galėtų ištrūkti daugiau 
žmonių, sunku pasakyti. Bet 
negalima jų apleisti, negali
ma jų išsižadėti, negalima dėl 
jų pasidaryti tyliais ar, jų me
džiaga pasinaudojant, gar
siais propagandininkais. Taip 
dabar daro „raganų" medžio
tojai, taip daro ir neatsakingi 
išeivijos atstovai. Pagelbėti 
savo broliams, tėvams ar sa
vo tautiečiams yra humaniš
ka pareiga, nepaisant, kad 
Sovinų Sąjungos sutartys yra 
akiigatvis. Tik reikia žiūrėti, 
kad pagelbėtume kaliniui, 
nors ir pro kalėjimo prižiūrė
toją, jam nepakenkdami ir 
komunistinės propagandos ne-
skleisdami. 

P. S. 

(Pabaiga) 
Lietuvių tautai tenka gyven

ti tokiose aplinkybėse, kai esa
ma padėtis reikalauja didelio 
visų dvasinių ir fizinių jėgų 
įtempimo. Tai nėra tik laikinis 
reiškinys, jis yra permanytas 
ir gali trukti ilgai. Šitas jėgų 
įtempimas ilgainiui turės 
išaugti į tvirtą ir atsparų 
lietuvio būdą. Tautos dvasinių 
ir fizinių jėgų ugdymas turi 
nepaprastos reikšmės. Galima 
sakyti, kad lietuvybės ugdyme 
motina turės lemiančios reikš
mės. Taigi reikalas turėti 
tinkamų motinų uždeda labai 
svarbių pareigų visai tautai. 
Lietuvės motinos buitis yra 
mūsų tautos ateitis. Todėl tė
vams reikia susirūpinti tinka
mu savo dukrelių auginimu ir 
auklėjimu, nes gerai išauklėta 
mergaitė bus ir gera motina. 

Išugdyti geroms motinoms 
reikalinga tiek šeimoje, tiek 
tautoje atitinkama aplinka. 
Šios aplinkos sudarymas 
didele pareiga gula tai visuo
menės daliai, kuriai neteko 
laimės ir galimybės turėti 
motinystės pareigų. Šiandien, 
kada klaidingai suprasti mo
terų emancipacijos šūkiai 
daugelį moterų paskatino pra
siveržti ne tik į platesnį viešąjį 
ir visuomeninį gyvenimą, bet 
ir kartais ne tiek dėl asme
ninių patogumų, kiek dėl 
gyvenimo būtinybės, primiršti 
tiesioginę motinystės pareigą 
ar ją pastatyti į antrą vietą, tos 
patogios aplinkos darymas yra 
labai svarbus. Turėdama tokią 
ap l inką , k u r i l a i d u o t ų 
minimalų patogumą, moteris 
galėtų nutolti nuo šeimos 
židinio ir atsidėti toms 
didžioms ir atsakingoms parei
goms, kurias jai uždėjo prigim
tis ir kurios iš jos pageidauja 
tautos labas. 

Tačiau nereikia manyti, kad 
norima moterį uždaryti tik 
virtuvėje ir vaikų kambaryje. 
Atvirkščiai, reikia duoti pla
tesnių galimybių pasireikšti 
tose viešose gyvenimo srityse, 
kur reikalinga moteriška 
ranka, būtent socialinė globa, 
auklėjimas, mažamečių teis
mai, viešoji dora ir kitos sritys, 
kur reikalinga didelio pasi
aukojimo, moteriško jautrumo, 
intuityvaus nujautimo ir kitų 
moteriškų savybių. 

Seimą i r vals tybė 
Visiems gerai žinoma, kad 

šeima yra visos tautos ir vals
tybės pagrindas. Jei šeima yra 
sveika, moraliai tvirta ir tau
tiškai atspari, tai ir ta tauta 
bus galinga ir pajėgi, atsispirs 
visokiems pavojams net 
s u n k i a u s i o s e gyven imo 
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aplinkybėse. Todėl čia vėl 
norima grįžti prie moters moti
nos, kaip tautos auklėtojos, 
vaidmens kiek siauresnėj, 
specifiškesnėj srity, gyvenan
čiai svetur. Ką konkrečiai 
motina šiame darbe yra paro
džiusi ir ko iš jos norėtų tikėtis 
lietuvių tauta? 

P i r m i a u s i a , ve r t indama 
didingą šeimos paskirtį ir siek
dama jos stiprybės bei gero
vės, turi iškelti. ir ryžtingai 
vykdyti esmines jos savybes. 
Šeima turi būti tvirta, dora, 
sveika, darbšti , gausi ir lietu
viška. Iš šių savybių kyla ati
tinkami šeimos uždaviniai. 
Juk išeivijoje motinos užduo
tis dar beveik tokia pat, kaip 
anos knygnešių laikų lietuvės 
motinos, — įskiepyti jai savo 
gimtojo krašto meilę. Tie 
pagrindiniai lietuvių tautiš
kumo bruožai, kaip lietuvių 
kalba, papročiai, dainos tik 
motinų dėka tegali išlikti 
jaunoj kartoj. Tvirta šeima 
sudaro tautos tvirtumo pagrin
dą. Tik didžiai tvirtoje šeimoje 
gali klestėti tėvų ir vaikų 
gerovė, glaudi asmenų ben
drybė ir šeimos paskirtis bei 
pareigų meilė. 

Šeimos neišardomybės stip
rinimas idealistiška nuotaika 
yra vienas iš pirmųjų lietuvių 
šeimos uždavinių. Šeimos 
dorumas, kuris reiškiasi per 
motiną, ir didi moralė, įsąmo
nina kovoti už tautos idealus, 
kelti visuomenės gerovę ir 
pozityviai dirbti. Be to, gyvybi
nis reikalas yra darbo meilė ir 
kūrybinė darbo nuotaika. Tai 
yra pagrindinė sąlyga, be 
kurios neįmanoma dvasiškai 
augti, ekonomiškai stiprinti ir 
naudotis kultūriniu gyveni
mu. Pažanga lietuvių šeimai 
reikalinga ne tik kokybinė, bet 
ir kiekybinė. Vadinas, juo 
šeimos gausesnės, juo tautos 
i š l i k i m o k l a u s i m a s y r a 
tikresnis ir jos ateitis tikresnė. 

Turbūt neapsiriksiu, kad 

kiekviena moteris subtiliai sa
vęs klausia: „Ką reikia daryti, 
kad mano šeima būtų lai
minga, kad joje daugiau būtų 
džiaugsmo, šeimyniškos šilu
mos, kad tėvai ir vaikai būtų 
vieni kitais patenkinti". 

Mot ina — namų š i rd is 
Daug kas galvoja, kad turtas 

neša laimę šeimoms. Tačiau 
laimė reiškiasi ne vien turte. 
Kartais ir skurdžiai gyvenan
čios šeimos narių veidai būna 
džiugūs, linksmi. Daugiausia 
šeimoms reikia suprasti mote
rystės tikslą, jo siekti, jos dva
sia gyventi ir daugiau meilės 
bei šilumos turėti. Daugeliui 
moterystės tikslas aiškus — 
vaikų auklėjimas ir šeimos 
dvasinė gerovė. Žmona ir 
motina visus namus ir visus 
šeimos narius gali taip tvar
kyti, kaip ji panorės, tiktai turi 
sugebėti palaikyti namie gerą, 
giedrią nuotaiką. Nieko nepa
sieksi piktumu ir barniais, bet 
linksmas, nuoširdus žodis, 
meilės šypsnys sutirpina ir 
kiečiausią ledą. Gražioj 
tvarkingoj nuotaikoj vaikams 
malonu augti, o kur nuolat bar
niai, pikti žvilgsniai ir nuolat 
rūstūs žodžiai girdėti, ten nuo 
pat mažens ir vaikai prie to pri
pranta. 

Iš tiesų, apsiniaukusi, sur
ūgusi šeimos nuotaika daug 
neigiamybių pridaro. Daž
niausiai ji išvaro vyrą iš namų 
į karčiamas, sodina už kortų 
stalo ir verčia juos kitose vie
tose bei užeigose ieškoti šil
umos. Kad šeimos saulė 
neapsiniauktų, žmona neturi 
dejuoti dėl kokių nepriteklių, 
nepriekaištauti kasdien vyrui, 
kad jis šį ar tą ne taip padarė, 
kaip žmona panorėjo. Gal kar
tais ką nors per pigiai pardavė, 
blogai pirko, per vėlai grįžo į 
namus ir t.t. 

2monos įsijautimas į vyro 
darbus ir jo dvasią suteikia 
jam daug džiaugsmo ir stip
rybės, jame sutelkia daug jėgų 
kovoti su gyvenime pasitai-

Aušros Vartų tunto Birutės draugovės sesės su savo drau
gininke Albina Ramanauskiene. Jos patarnavo prie stalų 
Jaunimo centro vakarienėje. 

Lotyniškais žodžiais „Fami-
l iar is consortio" (šeimos 
bendruomenė) prasideda nau
jas popiežiaus Jono Pauliaus 
II dokumentas, padrąsinimas, 
kuris buvo paskelbtas Vatika
ne. Šiame svarbiame doku
mente Sv. Tėvas svarsto 
krikščioniškos šeimos užda
vinius šiuolaikiniame pasauly
je. Dokumentas yra pasku
tinio pasaulinio vyskupų 
sinodo darbų vaisius ir drau
ge jų apvainikavimas. Pasau
lio vyskupų sinodas buvo 1980 
metų spalio mėnesį. Sinodo 
darbai buvo parengti ilgomis 
studijomis, dalyvaujant įvai
rių sričių specialistams iš viso 
pasaulio kraštų. Intensyvaus 
darbo rezultatus sinodo daly
viai — apie 200 viso katalikų 
pasaulio vyskupų konferenci
jų atstovų — prašė, kad 

kančiais nepasisekimais. Ta 
meilė, kurios visi ilgisi ir 
laukia, greit neišnyksta, jei 
žmona bus jam ne tik mylima, 
bet ir geriausia draugė, su 
kuria jis viskuo dalysis. 

Susituokusieji nėra šven
tieji, jie su savim atsineša ir 
neigiamų ydų. Tą turi paste
bėti pirmiausia moteris ir dėti 
pastangų, kaip t as ydas 
sušvelninti. Kiekvieno vyro 
svajonė — jaukūs namai. Ir jis 
galvoja, kad juos turi jaukiais, 
maloniais padaryti jo žmona. 
Visur švara, tvarka, visur 
rūpestingos rankos paliesta, 
nors ir neturtinguose namuose, 
padaro mielus namus, iš kurių 
išeinama tik svarbiam reikalui 
atsiradus. Be to, žmonos paga
minti valgiai visada skanesni, 
kad ir būtų pigūs bei paprasti. 

Žmonos d a r b a s šeimoj 
dažnai yra svarbesnis, negu 
vyro, tai žmona turi turėti dalį 
pajamų, kurias ji turi naudoti 
savo ir vaikų reikalams. Ta
čiau neturi būti išlaidi. Darant 
didesnes išlaidas. perkant 
geresnį drabužį a r šiaip 
didesnį bei vertingesnį daiktą, 
patartina tartis su vyru. Per 
didelis žmonos išlaidumas ar 
perdideli reikalavimai ^veda į 
nesantaiką. 

Ūkiškus reikalus reikia taip 
tvarkyti, kad visada būtų šio
kia tokia atsarga ne tik 
daiktų, bet ir pinigų. Vengtina 
vien tik galo su galu suvedimo. 
Juk žmogus nežinai, kada tave 
užklups nelaimė. Prireikus 
pinigų, dažnai žmogų iš 
pusiausvyros išvaro. Nereikia 
numoti ranka ir sakyti, kad 
taupyti nereikalinga. Reikia 
giliai į širdį įsidėti mintį, kad 
taupyti niekada nevėlu. To 
kiekviena šeima turi siekti. 

aukščiausio Bažnyčios autori
teto vardu būtų paskelbtas 
atitinkamas dokumentas apie 
krikščioniškos Šeimos uždavi
nius šiuolaikiniame pasauly
je. 

Naujuoju dokumentu Jonas 
Paulius II kreipiasi į visos 
Bažnyčios vyskupus, kunigus 
ir pasauliečius, o per juos ir j 
visus geros valios žmones, ku
riem rūpi šeimos ateitis ir liki
mas. „Kuo labiau krikščioniš
ka tampa šeima, _ pabrėžia 
popiežius dokumente, - tuo ji 
tampa pilniau žmogiška. Prii
mant Evangeliją, p i lna i 
išsipildo tos viltys, kurias 
žmogus yra teisėtai sudėjęs į 
santuoką ir į šeimą". 

N a u j a s i s d o k u m e n t a s 
„Familiaris consortio" išreiš
kia popiežiaus ir visos Bažny
čios tikėjimą šeimos verty
bėmis ir pilną pasitikėjimą 
šeima: „žmonijos kelias į atei
tį eina per šeimą". Mūsų 
laikais, kada įvairios ideolo
gijos ir sociologijos kalba apie 
„šeimos mirtį", popiežiaus ir 
Bažnyčios rūpestis žmogumi 
negali būti atskiriamas nuo 
rūpesčio šeima. Jėzaus Kris
taus Evangelijoje paskelbtoji 
tiesa apie žmogų neišven
giamai apima ir tiesą apie 
šeimą. Tai geroji naujiena 
kiekvienam žmogui ir kiekvie
nai šeimai. 

Naujasis pop. Jono Pauliaus 
II dokumentas apie krikščio
niškos šeimos uždav in ius 
šiuolaikiniame pasaulyje 
pripažįsta, kad Evangelijos 
reikalavimai šeimai nėra 
lengvai įgyvendinami, bet 
drauge nurodo ir pagelbines 
priemones, kurios padeda 
nugalėti kliūtis. Šv. Tėvas 
asmenų nepasmerkia, bet 
stengiasi juos padrąsinti. 
Gelbėdama esmines šeimos 
vertybes, Bažnyčia dažnai turi 
eiti prieš srovę. Bažnyčia ir 
krikščionys negali plaukti 
pasroviui, kai reikia gelbėti 
žudomą žmogaus gyvybę, kai 
reikia apginti kitas esmines 
žmogaus gyvenimo vertybes, 
jo garbę ir orumą, pagrin
dines jo asmens teises. 

Iš dokumento puslapių 
dvelkia gili pagarba ir meilė 
žmogaus asmeniui. ištiki
mybė tiesai, kuri yra vienin
telis pilnai ir galutinai žmogų 
i š l a i s v i n a n t i s v e i k s n y s . 
Naujasis popiežiaus doku
mentas „Familiaris Consor
tio** bus n e p a m a i n o m a s 
įrankis rakose tų. kurie nori 
tarnauti šeimai, padėdami jai 
pilniau įvykdyti Dievo Kūrėjo 
planą ir atlikti savo misiją 
šiuolaikiniame pasaulyje. 

Asmuo, kuris mano, kad reli
gija ir mokslas yra vienas ant
ram priešingi, turi būti arba 
labai jaunas moksle, arba dide
lis ignnrantas religijoje 

Pro f. Henry 

Žmogaus gyvenimas pada
lintas į ryškias dvi dalis: 
per pirmus 35 metus žmogus 
Kaupia patirt;, per antrur — 

A Dūmas 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Kad ne visada taip 10-tis pripažintų pamokų 
būdavo atiduodama, įrodo „Vienybės Lietuvninkų" 
1905 m. 17 nr. pranešimas, kokiu būdu jos (10-tis) 
atgautos. Streiko metu direktorius sušaukė tėvus 
pasitarti. Tėvai, be ko kita, reikalavo, kad „lietu
viškos kalbos būtų 24 lekcijos per savaitę"... Tas 
reikalavimas nebuvo patenkintas, tačiau „lietu
viškos kalbos bus duota daugiaus — vietoj 6 adynų 
bus dabar 10". 

Netrukus po šios datos jau randame, kad visa 10-
tis pamokų atiduodamos. Cia kyla mintis: jeigu net po 
spaudos atgavimo ne tik nė viena pamoka nepridėta, 
bet ir ta 10-tis beveik per pusę palikta sumažinta, tai 
kiek jų galėjo būti ankstesniais metais! 

Iš lietuvių kalbos mokytojo nereikalaujama jos 
mokėjimo — cenzo: ją gali dėstyti bet kas , vos galįs 
lietuviškai susišnekėti. Lietuviai kaimo vaikai, mokė
dami lietuviškai, būtų labiau tikę būti kai kurių savo 
mokytojų mokytojais, negu šie mokinių mokytojais. 
Kadangi lietuvių kalbos pamokos paskutinės, tai, 
norint visa dešimtį atlikti, jas reikėjo padalinti nors 
dviem mokytojams prie jų specialybės dalyko. Gerai, 
kad jos tekdavo lietuviams artimesnio dalyko, lotynų 
ar graikų kalbos, mokytojams. Bet jos tekdavo priedu 
ir visai skirtingo dalyko rnokytoiams 

Nors lietuvių kalbai dėstyti duota teisė nuo 
pirmųjų gimn. įkūrimo metų, bet nei programų, nei 
vadovėlių, nei paruoštų mokytojų nebuvo ir nebuvo 
rūpinamasi paruošti. O raštas iki spaudos atgavimo 
„graždanka", reiškia imperijos pilietinis raštas. 
Reikalaujama, kad mokytojai tik tas pilietines raides 
tevartotų, kad mokytų vien tik kalbos, neliesdami 
Lietuvos praeities, jos istorijos ir dabartinės būsenos, 
„nepolitikuotų" lietuvių kalba, nors dalyko šiokiomis 
tokiomis teisėmis dėstoma, bet gimnazijoje, jos 
padaliniuose — internate, bendrabučiuose ir t.t. 
vartoti uždrausta. Net tikyba dėstoma lenkų, vėliau 
imperijos kalba iš rusiškai parašytų vadovėlių. Ir 
lietuvių kalbai parūpinta lenko iš vokiečių kalbos 
išversta rusų raidėmis gramatika. Keliamųjų egza
minų nėra. Mokinys gali pradėti lankyti bet kurioje 
klasėje jos pamokas, nelankęs atitinkamos žemesnės 
klasės ir neturįs pažymio. Išleidžiamųjų egzaminų 
taip pat nėra. Į atestatą įrašomas dėstytojo išvestas 
metų pažymys. O dėstytojas, neturėdamas jokio 
masto lietuvių kalbos mokėjimui matuoti, nenorėda
mas pakenkti ar susilpninti teisę stipendijai gauti, 
linkęs rašyti tik geriausią pažymį: toks pažymys, 
pakeldamas bendrą pažangumo vidurkį, paskatina ir 
1 kl. pamokas lankyti. 

Lietuvių kalbos nemokėjimas nebus kliūtis pakil
ti į valdančiųjų gretas ar įsigyti šiaip pelningą profe
siją. Mokiniai girdi ir pačius mokytojus ją vadinant 
prasta „mužikų" tarme ir kitokiais niekinamais var
dais. Gimnazijos bibliotekoj lotynų raidėmis (iki 
spaudos atgavimo) lietuviškos knygos tos, kurios 
išleistos prieš mirties ribą — 1864 m. Ir tas pačias 
lietuvių kalbos mokytojas per pamokas turi slėpti po 
„graždanka". 

Mokykliniame žemėlapyje nėra nė tokios lietu-
vos valstybės. Istorijos, geografijos vadovėliuose 
minima pasidalinta Lietuvos kunigaikštija, kunos ši 
dalis vadinama Rusijos šiaurės vakarų kraštu. 

Marijampolės miesto gyventojų (pirmoje pusėje 
gimn. veikimo) tik apie 15% tešnekėjo lietuviškai. O 
miesto lenkų vadai, gyd. Uscinskis, ipotekos sekre
torius Mocarskis, advokatas Zablockis ir kiti vis dar 
nebuvo atsisakę savo pasiuntinybės. Jie varydavo 
mokiniuose propagandą už lenkiškumą, kaip rusai už 
rusiškumą: vaikščiodami ir po mokinių butus, ragino 
neužmiršti lenkų kalbos, ja visur kalbėti. Savo 
namuose rengdavo lenkiškas kultūrines pramogas, 
kviesdami į jas ir lietuvius mokinius. Ypač tokia 
namine lenkiška mokykla buvo pasižymėjęs dr. 
Uscinskis. Jam pavykę prisivilioti ir vieną kitą lietu
vį mokinį. 

Nors kaimo mokinių šeimos savo kalbą vartojo, 
dainuodavo, pasakas sekdavo, turėjo paslėptą 
maldaknygę, laikraštį (vėliau leista), bet tai negalėjo 
pridėti svarstyklių lietuviškąją lėkštę tiek, kad visų 
lietuvių mokinių akivaizdoje ją sulygintų su kitomis 
kalbomis. 

Lietuvių kalbos teisinė ir moralinė vieta tarpe 
kitų dėstomų dalykų antro pavyzdžio neturėjo. Tuo 
pabrėžtas jos žemesnis laipsnis, vertė, pradžioje visų 
mokinių sutraukti į pamokas nepajėgė. Bet jas vis 
dėlto daugumas lankydavo: vieni, jau suvokę tauty
bę, mažesnieji savo susipratusių tėvų liepiami, kiti dėl 
stipendijų — dėl to net svetimtaučių. 

Lietuvių kalbos pamokų patrauklumas priklau
sydavo nuo mokytojo. Vadovybės požiūriu, juo 
blogesnis mokytojas, juo arčiau tikslo. Nors tokio 
nusistatymo stengdavosi nerodyti, bet jis išlįsdavo. 
Tai mokiniai ne visų lietuvių kalbos mokytojų pamo
kas vienodai lankydavo. Per visą gimnazijos laiką 
lankytojų vidurkis apie 80% visų lietuvių mokinių. 

1904 m. „Draugo" 1 nr. rašoma, kad 1903 m. apie 
Kalėdas iš 123 lietuvių mokinių 1. k. pamokas lankė 
80 su viršum lietuvių ir keletas lenkų. (Mokytojas 
Endziulaitis). 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , pirmadienis , 1982 m. sausio mėn. 4 d. bet paaštrina ir nerviškumą.Lais
vos riebalinės rūgštys kraujujel 

šlapimo JSSKynmas 

Jaunimo centro tradicinėje vakarienėje vienas stalų. Iš kaires: J. Stankus, 
Mockaitienė, J. Janušaitis, V. Stankienė, J. Mažeika, I. Bernatavičienė, i. 
Mockaitis, A. Mažeikienė, P. Bernatavičius ir V. Janušaitienė. 

NELENGVA, BET REIKIA NUSTOTI RŪKYTI 
J U O Z A S KRIAUČIŪNAS, M.D. 

Kiekvienas m ŪSŲ žinome rūky-1 kiamos į plaučius ir iš čia pa-
mą, suprantama, tabako rūkymą, Į tenka į kraują. Kraujo hemoglo-
matome rūkančius, o kai kurie i r ! binas smalkes greičiau ir lengviau 
patys rūkome. Vieni rūkoriai ru
ko mažiau, kiti daugiau, kartais 

jtraukia, negu deguonį, ir deguo
niui nelieka vietos. Ta ip kraujo 

be pertraukos, tik miegodami per- (hemoglobinas, prisipildęs smalkiu, 
traukia. Rūkoma cigaretės, eiga- ! negali nešti kūno ląstelėms rei-
rai, paprastos susuktinės, pypkės 
ir pan- Rūkalai ir tabakas rūko
mi tokie, kokie jie užauga ar kaip 
nors perdirbti. Rūkoriai rūko pa
gal savo skonį ir išgales. 

Kodėl rūkoma? 

Tas klausimas ateina dažnam 

kalingo deguonio ir ląstelės nu
kenčia — dūsta, gali net mirti. 
Žmogus gali tą jausti kvapo pri-
trūkimu. Ypač smegenų ir šir
dies audiniai (audiniai sudary
ti iš ląstelių) tam dusimui jaut
rūs. Kai smegenys kenčia, tai 

pagausej 
mažėja. 

Širdies jaudinimas, kraujo in
dų susitraukimas, kraujospūdžio 
pakilimas nuo nikotino ir dar 
kraujo hemoglobinas, prisigėręs 
smalkių, esančių rūkalų dūmuo
se, būna kartais krūtinės anginų 
ir širdies atakų priežastim. 

Po pirminio jaudinimo niko
tinas vėliau slopina galvojimą, 
ypač sprendimus daryti. Slopina 
girdėjimą, regėjimą, lėtina širdies 
veikimą, mažina kraujo spaudi
mą. Po didesnių nikotino organiz-
man patekimo kiekių gali įvyk
ti mirtis dėl kvėpavimo paraly
žiaus. 

Įpratusiam rūkyti, įpratusiam 
į nikotiną visi tie veikimai būna 
ne tokie ryškūs ir organizmas 
juos toleruoja, pvz. nepiktina ir 
nevemiama, nesvaigsta galva ir 
t.t. 

Dažnas ir ilgai besitęsiąs rie«-
balinių rūgščių padidėjimas krau 
juje gali kenkti arterijų vidaus ' 
sienelėms, nes prie jų prilimpa. 
Nikotinas jas taip pat žeidžia. 
Dėlto arterija gali savo viduje 
išvystyti opeles, kurios gydomos 
gali susiaurinti ,net užkimšti ar
teriją. Tokiam sisiaurinimui ir 
užkimšimui arterijų ypač jautrūs 
yra smegenys, širdis ir inkstai, 
nes negauna pakankamai kraujo. 
Smegenų arterijų pakenkimas ga- | 
Ii pasireikšti apopleksijomis ir 
paralyžiais, širdies atveju — krū
tinės anginomis ar širdies atako
mis, inkstų atveju — inkstų in-galima prarasti sąmonę, o kai 

žmogui. Žinome, kad rūkymas į j širdis, tai širdis silpsta nuo to ir į farktais — kraujas šlapime, šla-
Europą atėjo iš kitų kraštų, ypač i žmogaus pajėgumas. Kraujui ap- j pimo neišskyrimas. 
iš Amerikos indėnų. Indėnai rū- j sivalyti n u o smalkių yra neleng- '< Būtina žinoti dar vieną niko-
kė tabaką būdami alkani , kad nu - va ir reikia ilgoko laiko. Smal- j tino į organizmą veikimo savy-
malšintų alkio jutimą. Europie-Jkių kiekis, patenkąs į kraują, pri-į be. Nikotinas, tabaką rūkant, 
čiai, nors ir ne alkani, paėmė iš į klauso n u o rūkymo kiekio, nuo I lengvai per gleivines patenka į 
indėnų šį paprotį ir parvežė j į įtraukimo į plaučius gilumo ir 
Europą, kur rūkymu galėjo išsi- j taip pat nuo žmogaus turimo 
skirti iš kitų ir parodyti savo iš- Į kraujo kiekio. Visokie mažakrau-
moktą „mandrybę". Su europie- j jai, sunkiai dirbantieji ir pan. 
čiais ateiviais rūkymas vėl grį- j smalkių veikimą pajunta grei-
žo į šį kraštą ir plėtėsi visame eiau. Jei smalkės prisotina dides-
pasaulyje. Hašišo, tabako ir opia- nį kraujo kiekį, žmogus gali mir
tų mišinio rūkymas atėjo iš Piet- ti. 
vakarių Azijos, o op iumo — iš) 2. Tabakas, kaip ir daug or-
Tolimujų Rytų ir Kinijos. Šiuos | ganinių medžiagų, degdamas ga

mina smalų, kurios karštyje ga-rūkant apsvaigstama, narkoti-
zuojamasi, viskas užmirš tama, 
ko pageidauja Rytų žmogus, sie
kiąs nirvanos. 

Dabartiniu metu psichologai 
nustatė, kad rūkoma dėl kelių 
priežasčių, kurių svarbiausios 
yra: 1 Dalis rūkorių, ypač jau
no amžiaus rūkoriai, nori paro-

ruoja ir randamos dūmuose sma
los, nusėsdamos ant burnos, 
gerklių, nosies ir plaučių gleivi
nių (gleivinėmis padengtas orga
nų paviršius), jas erzina. Erzi
nimas pasireiškia mažesniu ar 
didesniu uždegimu: paraudimu 
ir pat in imu, gaminimu daugiau 

organizmą ir pamažu organiz- j 
mą įpratina nuolat jo reikalau i 
ti. Jis yra priklausomumą, įprati
mą nikotinui iššaukiąs, taip kaip 
ir narkotikai. Į nikotiną įpratęs 
reikalingas nuolat mažėjantį or
ganizme nikotino kiekį papildy
ti ir tai daryti dažnai, nes orga
nizmas nikotiną nedelsdamas ne
utralizuoja. Kiekvienas, įpratęs 
nikotiną vartoti, pareikalauja 
skirtingo nikotino kiekio ir kito
kios koncentracijos organizme. 
Dėlto vieni rūkoriai rūko mažiau, 
kiti daugiau, vartoja silpnesnius 
ar stipresnius nikotinu rūkalus, 
dėl to kai kuriems rūkoriams rei
kia surūkyti daug didesnį kiekį 
rūkalų, jei juose yra m°žai niko
tino. 

Jei organizme mažėjantis niko
tino kiekis laiku nepapildomas, 
tai rūkorius pradeda kentėti: au
ga nenugalimas noras rūkyti, la
bai genda nuotaika, auga agre
syvumas, negali gerai savo veiks 
mu suderinti. Automobilio vai
ruotojas tampa blogu vairuoto
ju. Tokio žmogaus kraujo spau
dimas pakyla, širdies plastėjimas 
sulėtėja, atsiranda galvos skaudė-

dyti, kad jie „dideli" ir gali da- j gleivių, kas verčia žmogų šnypš 
ryti, ką nori; 2. Kita dalis, ypač j ti, kosėti, spiaudyti. Plaučiuose 
jaunesniųjų, nori rūkymu parody- I smalos dažnai yra bronchito, em-
ti, kad jie pranašesni už savo ! fizemos ir pan. priežastimi. Su-
amžiaus draugus ar kitus ž m o - ' erzintos gleivinės mažiau atspa 
nes. 3. Kai kurie rūko menkaver- j rios injekcijų. Prarytos smalos 
tiškumo, kartais tikro, bet daž- j skilvyje mažina alkį, bet erzina 
niausiai savo įsivaizduoto, nuslė- : gleivinę ir ta gamina daugiau 
pimui, pvz. mažo rango t a rnau- ! rūgščių, kurios gali iššaukti skil-
tojas kitų tarnautojų ar savo vy- vio opas. 
resniojo akivaizdoje; 4. Dal i s rū- 3. Rūkomas tabakas gamina ir 
korių mano, kad rūkymu, ypač vėžį sukeliančių medžiagų, pvz. 
pasiūlant kitiems rūkalus, įsigyja-; antracenas ir kt., kurios su dū- jimas, po to apsnūdimas. 2mo 
ma .draugų ar sustiprinama drau- j mais ir smalomis pasiekia bur-
gystė; 5. Jtempimo ir nervišku- ną, gerkles, plaučius, nosies vi-
mo sumažinimui. Rūkant bur-į dų ir praryjamos į skilvį. Tos 
na ir rankos turi šiokio tokio dar- į medžiagos minėtuose organuose 
bo, tai nors truputį nukreipia rū- gali išsaukti vėžį. To įrodymas j sveikatai, o aukščiau trumpai pa-
koriaus dėmesį kitur — į rūkymą j — neretas plaučių vėžys rūkan- j minėta, kaip tas kenkimas vyksta, 
ir gali truputį atpalaiduoti nuo j čiuose vyruose, o dabar ir mo- j tai sveikas protas sako, kad rei-
nerviškumo; 6. Rūkoma dėl rū- teryse, kai jos pradėjo rūkyti. At- j kia nustoti rūkyti. Bet tik nedau-

siminti reikia taip pat rūkorių gelis nustoja, kiti rūkymą tęsia 
burnos vėžį, skilvio opas ir vė-

kia pasiryžimo ir valios; ir 7. Dėl į žį bei pan. 
nikotino adikcijos. Tabako niko- i 4. Tabakas yra turbūt vienin-
tinas, kaip ir kiti narkotikai , iš- telis žmogui žinomas augalas, tu-
ugdo adikciją — įpratimą, kurį , rįs nikotiną. Nikotinas yra skys- priežastys kliudo rūkymą nutrauk 
nutraukti reikia daug valios i r j tis, labai stiprus nuodas. 60 m g j t i : įprotis rūkyti ir adikciją — 
pastangų, dažnai net gydymo. < nikotino, vienu kartu paimant, ; įpratimas nikotinui. 
Dažnai atsitinka, kad rūkoma ne j užmuša žmogų. Gerai tik.kad or- j Rūkymą, kaip ir kiekvieną 
dėl vienos, bet dėl kelių tų prie- j ganizmas nedelsdamas jį neut-, įprotį, nutraukti ar pakeisti nė-
žasčių kartu. j ralizuoja, sunaikina, tai rūkant . r a lengva.Reikia nemažai ir stip 

rūkomu cigarečių ar kito rūko- Į 
mo vieneto skaičių. Surūkančiam! 
30 cigarečių per dieną, šitoks rū- į 
kymo nutraukimas užtruks visą 
mėnesį. Žinoma, ir čia reikia va
lios, bet nutraukiantysis mažiau 
jaučia nikotino nutraukimo suke
liamus nemalonumus. 

Švedijoje ir Anglijoje yra ga
minami nikotino čiulpiniai, lyg 
saldainiai. Jie gaunami pagal 
daktaro receptą. Nikotino čiulpi-
niais, kasdien jų čiulpiant vis 
mažesnį kiekį, galima prarasti ni
kotino adikciją ir rūkymą. Čiul
piniai nėra skanūs, tai jie varto
jami tik dėl reikalo. Nikotino 
čiulpiniu veikimas tiriamas jau 
ir šiame krašte ir turbūt bus leis
ta juos naudoti. Bet tie čiulpiniai, 
nors mažiau kenksmingi sveika
tai, nes neduoda dūmų, smalkių, 
smalų ir vėžį sukeliančių medžia
gų ir tuo nesukelia vėžio, neduo
da širdies atakų ir pan., rūkymo 
reikalo neišsprendžia. Tiek Ang
lijoje, tiek Švedijoje rūkymas be
veik nesumažėjo. Nustoti rūkyti 
ir tuo pačiu prarasti adikciją ni
kotinui vistiek reikia valios, nors 
daugelis žmonių, ypač aukštos 
technologijos kraštuose, galvoja 
ir siekia, kad jų problemas iš
spręstų ir pašalintų vaistai ar ki
tokios priemonės ir nereikėtų pri
sidėti savo valia. Bet tai klaidin
ga, net ir vaistus bei priemones 
naudojant reikia valios. 

Visais būdais reikia įtikinti 
žmones ir jaunimą rūkymo daro
ma žala savai sveikatai, aplinki
nių sveikatai, nes prirūkytose pa 
talpose visi ten esantieji kenčia. 
Reikia priminti finansinį nuosto
lį: kiek pinigo išleidžiama dū
mais rūkant, kiek gaisru atsitin
ka berūkant užmigus. Priminti-
nas ir estetinis reikalas, nes ne-j 
malonus degėsių kvapas laikosi 
rūbuose, patalpose, rūkymas pa
juodina baltus dantis, iššaukia 
spiaudymą ir t.t. Pridėkime iš
laidas dėl rūpinimosi nuo rūky
mo sergančiais, rūkoriams jau
niems mirus, rūpinimąsi jų liku-
riais šeimos nariais. Visais tais 
atvejais išnaudojama visuomenė, 
nes ji prisideda prie sergančio, 
o jam mirus, jo paliktos šeimos 
išlaikymo. 

Sukaupkime ir stiprinkime sa
vo valią, rūkoriai nustokime ko
kiu nors būdu rūkyti, jaunimas 
nepradėkime -ir neįpraskime rū
kyti, nes nerūkydami liksime svei
kesni, darbingesni, sau ir kitiems 
naudingesni. 

isa kas a : . " 'n . pa-

KARALISKAS MIRKALAS 

Sugrūdu virtą bulvę, pridedu j 
smulkiai supiaustytą žalią svo
gūną, kvepiančių pipirų, rūgščios 
grietinės ir druskos. 

Mirkalą valgome su virtomis 
bulvėmis arba su "kleckais". 

S. Žilevičienė 

iš Luokės tarybinio ūkio 

Ne vien ginklu ginsi tėvynę, 
Vladas Putuis 

— Visas intensyvus domėji
masis p rabanga yra vidinio 
skurdo žyimė. 

Arkivysk. Sheen 

CLASSIFIED ADS 
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RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radit programa 
Naujoj Anglijoj i5 Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

8:00 iki 8:30 valandos ryte — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainom 
ir Magdutės pasaka. Sią programą i 
veda Steponas ir Valentina Minkai. , 
Bizn.7 reikalais kreiptis j Ba'tic Flo 
nsts — gėlių bei dovanų krautuvę. 
502 E. Broadway. So Boston, Mass. 
02127 Telefonas °68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas'* :r ra 
site didelį patrinkima iipruviSky Icnv. 

li-(||lll!l||Hltr:{!MI!IUiiUlllilllIHIIUIII!l 
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M I S C E L L A N E O U S 

liuHTiijArniETuvA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue. 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

iilillIMlHllllllllilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIili 

M. A. Š I M K U S 
iNCOMK nAX SERVICK 

NOTART PUBLIC 
•259 S. Maplevvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VEKTIMAJ. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
. niimmnnmniiniiuiiiiiiuiiiiitiiiiiiiii 

illilllllilllllllllllllllllllllllliuililllllllllllli 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS EXPBESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IlIflIlIilIlIlIlIlUHIIIIlllUIllUlUJllIlIlIlIlIlI 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

R E A L E S T A I E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St — Tel. 436-7878 

ninnrrCTTTTTnrrrnn;iHHimiiiiHiuiiunit 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
miiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i iuiii i iMi 

D fi M E S I O 
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TELEVIZIJOS 
^paivuios ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
lllillIlIlIilIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUlUlllllI 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi-
vaK-je T.cs Angeles, C ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-

NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 2Q spalvotas re
produkcijas. Kartu ir 
Madona. Kaina su persiūt 
Puiki dovana ir ti; a > • 

- ~>mh , fjikti b<? 
na ar lieti nui. 

i | | IMIi l l l l i r i lHII«IIIMIt l l ! l l | l | l } l | | l l l l l l ) l l l t 

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

Nauji darbai ir nataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
=avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
• ilIHilIlIlillIilIlIlinillUIIIIUiiiJUiillJIUIII 

S L A V Ą Ž E M E L Y T Ė 
Kontra l tas 

S U J U M I S 
• 

Lietuvių muzikų kūr in ia i : 
Grąžink mus tėvynėn. K a ž k u r 
toli, toli. Kad a š našlaitėlė, š t a i 
j i mano žemė. Žvaigždelė. N e 
verk motule. Malda. Ta ip p a t 
Ave Maria — F . Shuber to i r 
kitų klasikų kūriniai . 

Akompanuoja muzikas J o n a s 
Govėdas. Kaina su pers iunt imu 
$7.85. Užsakymus siųsti-

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, B Į 60629 

Dlinois gyventojai d a r pr ide
da 42 et. valsti jos mokesčio. 

M O V i N G 
GHAS pp^krausto hs" ius ir 

b iš toli m o lei
si -. į !oa apdrauda. 

Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

gus tampa ligoniu, bent laikinu. 

Sunkus kelias nustoti rūkyti 

Žinome, kad rūkvmas kenkia 

kymo papročio. Paprotį nutraukt i 
ar pakeisti — nelengva. T a m rei- Daugelis rūkorių kalba apie nus-

tojimą, net mėgina nerūkyti, bet 
tik trumpą laiką. Nustoti rūky
ti yra nelengva, nes bent dvi 

Beveik 
sakyta, išskiriant plaučiu vė
žį, emfizemą, apsinuodijimą į Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
smalkėmis ir gaisrus, tinka ir ta- į S t - Chicago, IL. Hanojaus gyventojai į * e , e i - — w * »-»Ub5 
baką čiulpiantiems bei uostan- j p n d e d a $ L 5 ° v a i s t i j o s • "*»*»* | 
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A. V I L I M A S 
M O V i N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 
iKiiHiiHiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiHiiimifiim 

Rūkymas kenkia sveikatai jo koncentracija organizme ne
susidaro labai aukšta. Nikotinas, 

Daugumas rūkorių žino, kad , į organizmą patekęs, pirmiausiai 
rūkymas kenkia sveikatai, bet vis- , jaudina centrinę (smegenis), sim-
tiek rūko. To priežastys išvardin- j patinę ir parasimpatinę (valdan-
tos aukščiau. Tačiau dar kartą i čia<; žmogaus vidaus organus) 
verta priminti, kaip rūkymas ken- nervų sistemas. Bet, praėjus ne-
kia sveikatai. Kenkimas sveikatai ilgam laikui, tas sistemas slopi-
vyksta sekančiais būdais: I. S m a l - [ na, net paraližuoja. 
kės CO. Degant organinėms m e - , Iš pradžių širdis pradeda daug 
džiagoms, tai ir tabakui, degimas ; greičiau plastėti, kraujo indai su-
medžiagas jungia su deguoniu siaurėja, kraujo spaudimas paky-
O.. Tarp kitų degimo produk- la, žadina apetitą, bet tuoj pat 
tų pagaminama ir smalkių CO. į sukelia piktinimą, net vėmimą, 
Ypač daug ju pagaminama, kai i nes erzina vėmimo centrą ir skil-
degimas vyksta be liepsnos, smil- vio gleivinę. Nikotinas jaudina 
kimu. Su dūmais smalkės įtrau- smegenis greitesniam galvojimui, 

rios valios. Nikotino adikciją, 
įpratimas į nikotiną dar sunkiau 
nutraukiamas, negu rūkymas.Ni-
kotino vartojimą — adikciją nu
traukti reikia labai stiprios valios, 
pasakytume, geležinės valios. Ge-
rai dar, kad tokio valios .sukaupi
mo reikia tik apie 7 dienas, nes 
per tą laiką organizmas pripran 
ta gyventi be nikotino. Deja, ne
daugelis rūkorių tokį valios su
kaupimą pajėgia reikšti ir rūky
mą staiga nutraukti. 

Yra ilgesnis, bet truputį leng
vesnis būdas nuprasti nuo nikoti
no, žinoma, ir nuo rūkymo- Tai 
kas dieną mažinti po vieną su-

^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiMiiiHiiitiiiiiii!firiiii;iii3fiiiEfffiifni«ffifiiiiii!ifiiitiiK£ 

| GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA I 
1 SOL. DANOS STANKAITYTĖS | 
| (įdainuota lietuviškai) | 
i O P E R Ų A R U O S f 
1 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 
S Dirigentas Alvydas Vasait is 

| GRAŽINA, AIDA, KAUKTŲ BALIUS, LIKIMO GALIA. 
= CAVALERIA RUSTTCANA IR KITOS. 

E Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: 
| DRAUGAS, į5tf W. 6$rd St., Chicago, IU, 60629. 
jĘ UI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 
^''''nHiiiHiiiiiiiiiMiuiniiiiiiiiiiHiiutHiniiiiiiiimuHnuMHHminiinnHmmmHn^ 

MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėt is vis da r 

neaiški. Kainos kyla. Infliacija didėja. Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai y ra pr ivers t i vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jau t rus , supran
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, ka ip 
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktor iams 
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir 
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje. 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumera ta viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK OOUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skai ty toja i 
siųstų čekius tik U.S. doleriais. 

Suprantame i r užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
taupų neturi ir gyvena t ik iš pensijos. Tikime, kad toks 
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per 
daug neapsunkins. 

Jūsų, 

• w 
KUN. P CIBULSKIS, MIC 
,J>raugo" administratorius 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
n/ apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas muv 

FRANK Z A P O L I S 
3208 y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Popular Lifhuanian 

R E C I P E S 
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 

AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardlenš 

Šiom dienom Draugo spaustuvi 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardi*. 
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidčj naujais paruošimais. 

Tai geria usia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra aukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrhu 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

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

Kas šeštadienį iŠ WEVD Stoties 
N e * Torke nuo s iki 3 vai. vakaro, 
97.9 me*. FM. Tatppat klausykite* 
"Music ot Lithuania" prog: %mos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 0 vai. 
vakaro, iŠ Seton Hali UnJvsrsi o sto
ties. S9.5 FM. (WSOU) 

Dlrekt. DR. JOKGBAS STUKAS 
234 SunlJt Drlva 

Watchunfc N. J. 07000 

TeL — (201) 75S-56M 

HiiiiiimiiiiiunmmiiiiiiHiiMimiiiiiiin 

uiiiiimfiiimiiiMriHiiiiimiiiriiiiiiiiiim 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomus lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

i|llIlrnillimill!IHIIIIilUIMflffiiin!IUIIIIII 

FIAT1NKJTK "DRAUGĄ" 

FELIKSAS BREDfERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pu«I. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO' 

DENGIAME IR TAISOME 
V K C RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą ga ran tuo jame 
ir esame apdraust i . • ' * 

Skambinkite — 
ARVYDUI K I ELA I 

M . : 4944655 art* 1*1-1717 
• 

Remkite tuo* biznierius ko

ri* skalbiant ftfen "Drauge" . 

< 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
y t O l K l B e a c h , F lCL *» C 0 * 3 ' tekėdamas malonių 

švenčių, svefkatos ir laimes, Ang-
PIRMOSIOS BENDROS 

LIETUVIŲ KŪČIOS 

Prie Atlanto vandenyno pri
gludusi Daytona Beach ir apy
linkių lietuvių kolonija sparčiai 

I auga vis naujomis ir nuolatiniam 
i apsigyvenimui atsikeliančiomis 
j šeimomis. Cia kelinti metai sėk-
| mingai veikia Daytona Beach ir 

apylinkių Amerikos lietuvių klu
bas, subūręs į vieną gražią lie
tuvišką šeimą šios kolonijos lie
tuvius. Tiek ankstyvesnės, tiek 
ir dabartinė klubo valdyba uo-

Plk. K. Da 
rengime įteikia pareinamąją taurę j . š. Kuzmienei. 

i. DauKanto jurų šaulių kuopos rudeniniame pa-
Nuotr. P. Maletos 

IŠVYKA 1 KARIBŲ SALYNĄ 

liškai aptarė kūčių kilmę, papro
čius ir savo žodžiu nukėlė į Lie
tuvą, kur taip giliai lietuviškoje 
šeimoje ši tradicija buvo įaugu
si. 

Kun, dr. Kazimieras Ruibys 
lietuviškai išryškina kūčių kil
mę, sugrįždamas į pirmųjų krikš
čionių laikus, į persekiojimus. 
Jautriai prisimena tėvynėje švęs
tas Kalėdas, Kūčių ir Kalėdų pap
ročius. Prisimena mūsų tautos 
golgotos kelią, sunkią dabartinę 
okupanto priespaudą, išblašky
tus tautos sūnus ir dukras Sibire, 

liai rūpinasi šios lietuvių kolo- \jUSamt j a u t y j e Savo maldo-
nijos organizaciniu bei ku tūri- ^ š v mUose i r d a b a r > K - a u 
niu gyvenimu. Ruošia nepriklau-1 ^ l a i m i n < J a i n a s > j i s -—,&& 
somybes atkūrimo ir Tautos 
švenčių minėjimus, Motinos die
nas, kalėdinius pobūvius, smagias 
gegužines. Visa tai liudija šios 

Gruodžo 5 d, 10 vai. Chica- prancūziškos. Yra gražių ir sti- k o l o n i i<* lietuvišką .gyvastingu-
gos O'Hare aerodrome susirinko lingu gatvių, krautuvių ir v ieš -{^^ _ u m a n u . ' v kad^ ateityje cia 
apie 30 lietuvių kelionei į Kari
bų salyną. Dideliu lėktuvu 11 -
20 išskridome ir po keturių va
landų nusileidome San Juan, 
Puerto Rico. Paėmę savo lagami
nus autobusu atvažiavome į uos
tą. Praėję muitinės ir pasu tikri
nimą, įėjome į laivą World Re-
naissanee. 

Mana apgyvendino su draugu 
Aleksu Kusinsku iš Sudburic, 

išaugs viena iš gražiųjų lietuvių 
kolonijų Floridoje. Tenka pasi
džiaugti, kad klubo valdybos, 

bZcukrinį'nendriVplantaliYas,'' ruoSdamos renginius, sugeba — kn l ,n n įn i | jųįfa 
vandens krioklį, turtingą tropikų j s i k v M s t l

 r
m e m m

1
n k . ų > .}?Mtž™' ! Joną Sandargą, 

bučių. Turėjome autobusais gerą 
ir ilgą pasivažinėjimą po tas dvi 
salas. Matėme mažų laivų staty 

prisimena mirusiuosius — mūsų 
kolonijos gyventojų Antano Sprin
džio brolį Juozą, mirusį Lietuvo
je, klubo pirmininko Žemaičio 
žmonos Kristinos mamytę a.a. 
Eleną Kauševičienę, mirusią prieš 
pat Kalėdas Amerikoje, a.a. Ka
li stą Česonį, šios kolonijos gyven
toją, a.a. Adolfą Andrulį, šios 

ir ugdytoją, dr. 
šiuo metu sun-

Kanados. Jis supažindino mane j Aš su Lauraitiene valgėme var 
su linksma Irena Kačinskiene, o ' l ių kojų (jos buvo skanios). V. 
Oną Naureckienę ir Aleksą Smil- j Lauraitis užsakė raudono vyno, 
gą pažinojau jau iš Chicagos. j kitą vakarą kiti, kol atėjo ir ma-

Toliau mūsų pažintys prasiplėtė. į no eilė. Čia yra atskiras padavė-
Laive keleivių buvo 520, dau- j jas su raudonu fraku ir sąskaitoj 
giausia pagyvenę žmonės. Tar- j užrašo tik kajutės N-r. Progra-
nautoju laive buvo apie 230. Lai- j moję negrų stilingi šokiai, lenkų 
vas graikų komp. 12,000 tonų sep- \ baleto humoristika, dainos, mas
tymų aukštų su keltuvu ir dviem j karadas ir t.t, 
maudymosi baseinais, gražiomis j Atsibudę rytą išąydome jau 
salėmis ir t.t. j Antigua salą. Tai buvusi anglų 

Laivo tarnautojai balti vyrai,i kolonija — su gražiomis kalvo-
kalba angliškai, labai mandagūs, j mis. Nelsono prieplauka yra su 
Vakarienę valgėme prie 64 sta- į retomis prekėmis krautuvėse. Pa 

augaliją, stilingą pilį, puikų ple-! t a u t i m
1V ^ V sokejų is fatų F l o - j k i a i „ , Į , | < 1 š i o s k o I o n i j o s ^ 

žą, krautuves ir turgų. Cia aiškiai " d o s " ™ ^ kolonijų, kas p a - | g i m o v i e n ą g - a t f a n f a bei uo-
cius renginius daro įdomesnius. ; I ų j į i o s ugdy toją. 

Šiais metais klubo valdyba už- j p 0 fe d a i l a u s ž a f f i o m e n i n i n . 
simojo dideliam darbui - suruoš-1 kė> a k t o r ė i r r e ž i s i e r ė D a I i k M a c . 
ti Daytona Beach ir apy.inkių j k i a l i e n ė s u i l i u į s i j a u t i m u ^ j . j v i š i o s k o l o n i j o s Uetuvių 
betuviu bendras pirmąsias Ku-į t ė l K a l ė d o m s p a r į n i k t ą 
cias. Tai graži tradicija, suvedan-, į į l e g e n d a 
ti prie bendro stalo visą lietu-j 

buvo jaučiamas prancūzų stilius 
ir tvarka, miesto gatvės ir namai 
teikia malonų įspūdį. 

Vakarienė prancūzų stiliaus. 

kelionė". Šioje legendoje Švento- , 
šios Šeimynos kelionė per pašau- į 
U, kur ji surado ir Marijos ae- | 
mę, suvargintą, okupuotą, kur jos I 
vaikai tremiami į Sibirą, išblaš
kyti, kenčia už tikėjimą kalėji
muose. Tai pavaizduota mūsų I 
tautos didžioji kančios drama, j 
Aktorę dalyviai sutiko su dideliu j 
dėmesiu ir legendos klausėsi pri- į 
dereamoje rimtyje. Buvo keletas | 
svečių iš toliau atvykusiu. Bet 
daugiausia šios apylinkės lietu
viai dalyvavo šioje gražioje šven
tėje. 

Kūčioms baigiantis Jurgis Ja-
nušaitis dalyviams perdavė dr. 
Jono Sandargo nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus, be to, 
jo ir savo pageidavimą: šių šven
čių proga įteikime dovaną ir Lie
tuvai —sudėkime aukų Lietuvos 
atstovybės, Washingtone, D.C., 
remontui. Dalyviai į šį prašy
mą nuoširdžiai atsiliepė ir be
matant suaukojo 300 dol. su vir
šum. 

Pirmosios lietuviu bendros kū
čios šioje kolonijoje praėjo įspū
dingai, buvo nuotaikingos, klu
bo valdybos gerai organizuotos ir 
paruoštos, už ką pirmininkui R. 
Žemaičiui, vicepirm. G. Sinkiui, 
sekret. O. Zdaržinskienei, rengi
nių vadovui Juozui Bartkui, iždin. 
P. Bložiui, J. Miežaičiui, A. Bra
žėnui, klubo valdybos talkinin
kams, prisidėjusiems darbu, mais
tu, aukomis, priklauso nuoširdi 

pa
rašytoje* Į dėka. 
„Kalėdų j J. Rimtautas 
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viškąją šeimą. Kūčios buvo gruo- Į 
džio 21 d. Taikos Karalaičio ka-| 
talikų parapijos salėje, Ormondi 
Beach. Kūčių šventė pradėta tos! 
parapijos bažnyčioje pamaldo- į 
mis. Šv. Mišias atnašavo šioje į 
kolonijoje pastoviai įsikūręs kun. į 
dr. Kazimieras Ruibys. Jam asis
tavo lietuvis diakonas Kazimie
ras Kar. Mišių skaitymus atliko 
Algirdas Alksninis. Lietuviškas 
kalėdines giesmes, kurias parnal 

lo ir visą laiką prie to pat stalo | sakoja, kad jūroje gaudomi sultin-i d u g y v i a i giedojo bendrai, v a r 
šeši lietuviai, aišku, kalbėjo- gį "lobsters". Karvės ir avys čia 
mės lietuviškai. Tokių lietuvių' menkos, o arklių visai nematė-
stalų buvo ir daugiau. Maistas j me, bet už tai gėlių žiedai labai 
buvo labai geras ir įvairus, net j įvairūs ir gražūs, 
šešis kartus per parą valgykloje j Gruodžio 11 d. atplaukėme į 
ir-snt denio. ! St. Thomas salą. Tai JAV Virgin 

Oras Karibų salyne bendrai į Islands pirkimo vieta, kur be mui-
sauiėtas ir šiltas (tropikų kraš- Į to galima įsivežti iki 600 dol. 
tas). Laivas iš San Juan išplau- Į prekių. Miesto architektūra mišri: 
kė vidurnaktį j St. Lucią. Kelionė j ispanų terasos, prancūzų balko-
tęsėsi visą parą. Tik sekančios die-! n a i , olandų vartai, Amerikos 
nos rytą sustojo uoste. Jūra buvo j technika, gražūs vaizdai. Pava-
visą laiką rami - nebanguota, žinėjome po turtingas krautu-
St. Lucia — tai graži ir kalnuo
ta Antilų sala. Septyniese lietu
viai pasiėmėme automobilį ir vy
kome į kalvas ir slėnius, kur vai
ruotojas mums paaiškino pasta-

ves ir pirkome, kiek kas pinigu 
turėjome. 

Vakare po įdomios programos 
pakilę ant denio lietuviai sudarė
me keliolikos asmenų grupę ir 

tus ir tropinius augalus: s'Iėniuo- I dainavome, anekdotus pasakojo-
se matėme bananų plantacijas, į m e jau gerokai susidraugavę 
papajus, palmes, cukrines nend-JTik, gaila, jau artinosi laikas iš-
res, net kavos krūmus. į siskirti. Mūsų tarpe buvo tokių, 

2monės — juodukai, kalba an- ( k u r j e jau kelintą kartą tokias 
gliškai su akcentu. Teko matyti; žiemos išvykas turėjo, 
moteris, ant galvos užsidėjusias j Naktį mūsų laivas World Rena-
puodus su vandeniu. 'Kai kur pa
kelėse matėme labai skurdžių na
mų ir keliai ten duobėti. 

Vienoje aukštumoje matėme 
gražius anglų ir prancūzų pa
minklus ir mūrinius, tarsi įtvirti
nimo, dviejų ir trijų aukštų na
mus. Sako, ir čia buvo kovų. 

Laikrodžius čia reikėjo pasuk- i vąl 
ti dvi valandas pirmyn. Apie 
penktą valandą buvo laivo ka
pitono priėmimas: einant kari-
dorium padavė kiekvienam ke
leiviui ranką, o keleivis pasakė 
savo vardą ir pavardę. Po to sa
lėje kokteiliai ir šokiai. 

Vakarienė graikų stiliaus: val
gykla graikiškai papuošta ir val
giai maždaug graikiški. Po va
karienės puošniojoje salėje gera 
meninė programa: šokiai, dainos, 
muzika. Po programos 12 vai. 
vėl užkandžiai ir pašnekesiai. 

Gruodžio 8 d. rytą buvome 
jau Barbados saloje. Čia prieplau
koje daugiau prekinių laivų įvai
raus didumo. Išlipus reikėjo to
lokai paeiti iki gatves. Su bend-
raKeieiviau tenka arčiau susipa
žinti ir susidraugauti, išvažiavus 
apžiūrėti naujos salos. Ir ji gana 
įdomi. 

Šeštą valandą vakaro jau iš
plaukėm į Guadaloupe. Tai dvi 
salos, perskirtos siauru sąsiauriu. 
Tos egzoiiškos, bet ir kartu labai 

issance išplaukė į tą patį San 
an uostą Puerto Rico. Po pusryčių 
reikėjo laivą palikti, praeiti pro pa 
sų ir muitų kontrolę ir vykti į 
aerodromą. Čia pagavo mus smar
kus tropikų lietus. Reikėjo ilgai 
laukti, kol pasiekėme savo lėk-

| tuvą. Tik apie gruodžio 12 d. 11 
vakaro grįžome į Chicagą. 

J. Litvinas 

gonais palydėjo diakono žmona 
Kar. 

Bažnyčia artipilnė lietuvių. Pa
maldos šventiškos. Kun. dr. Ka
zimieras Ruibys prasmingame pa
moksle prisiminė lietuvių tautos 
vaikus, netekusius gimtųjų namų, 
pakėlusius daug skausmo ir var
go. Pavyzdžiais ir filosofine min
timi išryškino Jėzaus gimimo es
mę ir (Kalėdų švenčių prasmę. 
Nežiūrint įvairiausių pergyveni
mų, Jėzaus Gimimas išliko nema
rus, amžinas ir Išganytojo skais
čioji šviesa tebešviečia didele 
šviesa visai žmonijai. Jos neap
temdė laiko sutemos. Ir mes be 
savos tėvynės šių švenčių proga 
džiaugiamės Išganytojo amžiną
ja šviesa, kuri guodžia šios že
mės keleivį ir džiugina Kalėdų 
nuotaikomis. 

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje bendros pirmosios mūsų 
kolonijos Kūčios. Dalyvių apie 
110. Salėje vienas kalėdinėmis 
gėlėmis ir papuošalais išpuoštas 
stalas. įvairiausių valgių gausa. 
Prie bendro stalo susėda graži, 
įvairaus amžiaus, įvairių įsitiki
nimų lietuviškoji šeima. Šiandie
ną visus jungia meilė lietuvio 
lietuviui. Klubo pirmininkas jau
nas pedagogas Romas Žemaitis 
pasveikino gausią šeimą šv. Kalė-

Aeronautikos Inžinieriui 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
nelauktai ir netikėtai, pačiame jaunystės žydėjime, baigus 
šios žemės kelionę, neįsivaizduojamo skausmo prislėgtiems 
jo tėveliams ir visiems artimiesiems, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia 

BELECKAI 
tr 

ŽUKAUSKAI 
Sunny Hiūsf Florida 

Savanoriui-Kūrėjui, Kapitonui 

A. f A. VINCUI VALTERIUI 
m i r u s , 

jo dukterį REDĄ, jos vyrą JUGZA ARDŽIUS 
jų DUKTERIS nuoširdžiai užjaučia 

ELENA M. JUŠKIENĖ 
R. ir K. GIEDRAIČIAI ir P. ir E. V AINI AI 

ir 

Brangiam kolegai 

A. f A. 
DR. JONUI PAVILIONIUI mirus, 

jo ŽMONAI, sūnums RYTUI ir DARIUI reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

DR. GABRIELIUS ir 
K. MISEVIČIAI 

Mylimam sūnui 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
m i r u s , 

didelio skausmo prislėgtus tėvus LIONĘ ir ANTANĄ 
SKETVALUS nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

VANDA ir ANTANAS BRAZDŽIŪNAI 
JUZĖ ir ALEKSAS KABLIAUSKAI 

^iiiiiiiiHiiiii!UTiiniiiiiiiiiiiinnmiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiKiiuii!iiiin!!nti» 

Į / Dive-in Tellersr f 
Open 6 days a week 

| Open Friday evenings. 5 P. M. to 8 P. M. 

- Instead of Timrsday evenings 

| MARQUETTE NATIONAL BANK 
64tfa and So. Western Avenue 

i Main Baru — 6316 South Westoi GR 6-5100 j 

i i 
TJUIHIIIIIIII iuiiiiiiwimiiiimiiniiiiimniiiiiinniiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii? 

A. A. 

KAROLINA TAMULENIENĖ 
U A U š K A i r e 

Mirė Chicagoje gruodžio 28 d., 1981 m., 9 vai. vak., 
sulaukusi 78 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Gyveno Floridoje ir Racine, Wisconsin. 
Pasiliko liūdintys: Lietuvoje seserys Petronėlė Pe-

lanienė, Elzbieta Vilkienė, dukterėčios ir sūnėnai, miru
sio vyro sūnėnai Motiejus Tamulėnas gyv. Racine ir Kos
tas Tamulėruas gyv. Švedijoje. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni, sausio 4 d., Pet
kaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street, kur 
įvyks ir paskutinis atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Velionės palaikai urnoje bus perkelti į Lietuvių Tau
tines kapines netolimoje ateity. 

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 

Aeronautikos inžinieriui 
A. f A. 

LAISVŪNUI SKEIVALUI 
peranksti ir perstaigiai į amžinybe iškelia 
vus, skausme likusius tėvus Lione ir Anta
nę, žmonę Shirley ir dukrelę Saulute 
Erike giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

s 

t * 

E. ir J. BALTUŠIAI 
S. ir J. KELEGIAI 
A. ir P. MALETOS 
J. ir R. MERKIAI 
S. STOČKUTE 
A. STOCKUS 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . G A I D A S i? GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviy Laiiotuviu Direktorių Asociacijas Nuiai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLJANICA AVENUE TeL YAMs 7-113S-3» 

STEPONAS C. LACK Ū 0 K M M D ir SOMOS 
2424 W. S9th STREET Tei. REpubik 7-1213 
11028 Southwest Highway. Palos Hllls, Tllinols TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 
•348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAftyette 3-i5~Z 

POVILAS J. RI0IXAS 
MS4 SO. HALSTED STREET TeL YAnls 7-1011 

VASAfTIS - BUTKUS 
1440 SO. SOth A VE., CICERO. ILL. Tfll. OLyn^ic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. sausio mėn. 4 d. Į X Marijos auJkšt. mokyklos 
• — — ^ — — ~ ~ " " • • • • pirmąjj ketvirtį su pagyrimu 
X A. a. Aleksandra Žiūrai-1 baigė šios lietuvių dukterys: Ri-

tienė, kun. dr. Tomo Žiūraičio 
motina, mirė 1981 m. gruodžio 
31 d. Vilniuje. Pats kun. T. 
Žiūraitis yra ligoninėje ir pa
mažu sveiksta po širdies ope
racijos. Chicagoje gyvena vie
nas sūnus ir kito sūnaus, jau 
mirusio, šeima. 

x Du.il. Ilonos Brazdžionienės 
X šv. Kazimiero seserų vie

nuolija gruodžio 31 d. pamaldo
mis pradėjo savo deimantinio j iš Los Angeles, Calif., meno 

• 75-rių metų - - gyvavimo su- j paroda buvo suruošta Glendale 

ta Stukaitė, K. Szidągyte, Ne
ringa 2adeikytė. Shirley Žilvi-
tytė, Alvyda Eitutytė, Jill Sa
dauskaitė, Lina Didžbalytė, Re
nata Variakojytė, Dana Didžba
lytė, Kathryn Kazunaitė, Rita 
Liutkutė, Renata Ramanauskai
tė, Audray Saoaitė, Tina Sadaus
kaitė ir Dona Vaičiulytė. 

X Sandra žickus sausio 9 d. 
Chicągoi. universitete gaus ba-

kaktį. Buvo atlaikyti mišparai, j Brand bibliotekoje, susilaukė ' kalauro diplomą iš medicinos 
reikalų administracijos. Ji gy
vena Chicagos pietuose. 

X Antanas ir Lilija Adomė
nai, Chicago, TU., aplankė "Drau
gą", įsigijo naujausių plokštelių 
ir įvairių lietuviškų knygų už 
didesnę sumą. Antanas Adomė
nas domisi lietuviška veikla, or
ganizacijomis, renka medžiagą, 

ria in Coronata Santa Lucia" į Savičius, Sodus, Mich., Marytė I kuri bus panaudota moksliniam 

pasimelsta ir pagiedota angliškai didelio dėmesio ir praėjo su pa-
ir lietuviškai koplyčioje. Nu- sisekimu. Jos individuali paro-
statyta minėjimo programa vi- į da bus ir Chicagoje, Jaunimo 
šiems metams. Dalyvavo vie- centro Čiurlionio galerijoje, ba-
nuolijos narės, kunigai ir arti- landžio gale. 

X Jonas Cipkus, Willowick, 
X Rūta Pakštaitė buvo pa-j Ohio, Juzė Juozaitis, Lake-

kvie&ta atl'kti muzikinę dalį į wood, Ohio, Antanas Bajerčius, 
kalėdinėse mišiose "Santa Ma-< Dearbom Hts., Mich., Valeria 

Lemonto Maironio mokyklos vaikai vaidina per Kalėdų eglutės programą gruodžio 19 dieną. 
Nuotr. A. Mockaičio 

parapnoje, Bridgeporte. Ber-
nehų bei 2 rytinių mišių metu 
ji grojo smuiku ir giedojo. 

X Dr. Birutė ir Bronius Ka-

Couceal, Long Beach, Cal., Jo- | darbui 
nas Bironas, Livonia, Mich., Al- j daktaratą 
girdas Eitmanas, West Pater- i tėte. 
son, N. J., Charles Žaliūnas, Los 

A. Adomėnas ruošia 
Chicagos universi-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAUKANTĖNŲ KŪČIOS j ledinė eglutė, gražiais tautiniais j nams sveikinimus padėkojo kuo-

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
X Beverly S h o * * Iiehivhj! k u o p a s a v o logl-jų metų veiklą 

sakaieiai, Chicago. UI., atsiuntė | A n S e l e s
: į į . 1 . J . 0 a o L klubas, Beverly Shores, Ind. 

aukų už kalėdines korteles ir 30 dol. dienraščio paramai su , 
trumpu pasveikinimu: "Malonių | k a l e n d o n u - La^ai acm. 

sėkmingai užbaigė moterų sekci-
per jos pirmininką Valerian F. j ̂ s tradiciniu prieškalėdiniu lie-
Rad] atsiuntė 25 dol. auką šven-: t u v įu genelių aplankymu ir kuo. 

ornamentais papuošta, šios žva
kučių ir kalėdinės eglutės įžie
bimo įspūdingos apeigos buvo 
baigtos visiems sugiedojus "Lie
tuva Brangi" . . . 

BEPROTĖS DARBAS 
Dearoora nam^ «.u-«jxiajvjc, 

2961 S. Federal, Chicagoje, ras
tas nebegyvas 6 m. berniukas, 
kurio galva beveik visai buvo 
nupiauta. Tardoma jo motina, 
kuri yra sirgusi protine liga. 

BRANGSTA BLUE CROSS 

Illinois apdraudų departamen
tas patvirtino planą pakelti 21 
proc. Blue Cross - Blue Shield 
apdraudą, kurią gauna apie 
250,000 senesnių žmonių. Pagal 
naują tvarką nuo vasario 1 d. 
Blue Shield-Blue Cross apdrau-
dos mėnesinis mokestis senimui 
iš 16.19 dol. pakils iki 19.63 dol. 

APGAULĖ 

Moteris Hope Beatly, kuri tu
rėjo daugybę netikrų asmens 
liudijimų: prisipažino per devy
nerius metus iš Illinois šaJjpos 
fondo neteisėtai išėmusi dau
giau kaip 200,000 dol. Ji yra 
34 m., gyvena Chicagoje. Jos 
motina bei sesuo dar neteisėtai 
iš ša'pos išėmė apie 75,000 dol. 

AREŠTAVO STUDENTĄ 

Saudi Arabijos studentas Am-

šv. Kalėdų ir Naujųjų 1982 Me- j x Vidmantas Rapšys, Dow- į čių proga ir palinkėjo sveikų ir '• j ) 0 3 kalėdiniu parengimu kū-
tų linkime "Draugo" redakcijai, _ ners Grove, JJ1., atsiuntė 25 dol. j laimingų Naujų Metų. Labai 
administracijai ir visiems jo ben- auką už kalėdines korteles. La- į ačiū. 
dradarbiams". Nuoširdus ačiū; bai dėkojame \:~ paramą ir sti- į _ K 
už gražią auką ir linkėjimus, i prinimą lietuviško dienraščio. j ^ ^hesterton. Ind., 

Ambrazaitis, 
atsiuntė mo

čių vakariene kuopos nariams, 
šeimoms, rėmėjams ir svečiams. 

Jūrų šaulės š. m. gruodžio 13 ̂  ' i i 
d. Kalėdų išvakarėse su dova-

pos pirm. E. Vengianskas. 
Gausiai susirinkusius Chica

gos jūrų šaulių kūčių vakarienė
je nepamiršo aplankyti ir Ka
lėdų senelis (j. š. Zinkus), atga- m a r El-Tawil, 20 m., areštuotas 

Po šių apeigų LŠST vyriausiasj benęs kiekvienam po dovaną, gruodžio 28 d. Chicagoje. Su-
ir Gen. T. Daukanto jūrų šaulių, Dovanas dalinant jam talkinin- \ gautas, kai norėjo iškeisti ke-
kuopos kapelionas kun. J. Bo- i kavo š. G. Martinkienė. Visi; įjonių čekius 5000 dol. vertės, 
revičius, atkalbėjęs kalėdines j džiaugėsi gautomis dovanomis \ kurie buvo pavogti Nigerijoje, 

as, palaimino kūčių vaišes;ir linksma, broliška, seseriška! 
jose dalyvaujančius. Buvo I nuotaika su atitinkama rimtimi NUDCRE BROLĮ 

X Anthony J. Povilonis, Chi-i X Česlovas StanhiKs, Bloom- j kestį už dvi "Dr?ugo" prenu- ; norms b u v o nuvykusios į lietu-1 l a u į a m o s p l o t kelės , linkima vie-'• pasiruošė šv. Kalėdom. 
-m -%r i r « i -_ T7i J _ ! / . • • •• . T-,* » - • , -.-r . i ~. J.. _ r-^ J . , _ ,__ -r̂ . ! v i i i c/*nolii i i v Š p i m n s n a m u s i . .. _ _ _ . ' , _ cago. m., M. Karaška, Frede-1 field Hts., Mich., Vytautas Stuo- meratas su 50 dol. auka. 

ricksburg. Va.. 
Gulfport, Fia. 

nų kitiems džiaugsmingų šv. j Atskirai tenka paminėti 
Tomas Pintelon, 31 m., nuteis-

ir Į tas kalėti 52 savaites. Jis peiliu jfr \ vių senehų šv. šeimos namus, 
M. Kiemaitis, j gis, Cleveland, Ohio, Stasys Ig-j K. Ambrozaitj skelbiame garbės | Leniont, 111., kur kiekvienas se-; ^ ^ ^ b u v Q J į J į J į J į J J Į se-| vienos jūrų šaulės^kuri pagei-1 nudūrė savo brolj Michael, 24 
V. Plioplys, natavičius, Cleveland, Ohio, K.į prenumeratorium, o už paramą * ™&s. buvo apdovanotas sy. Ka- j ^ ^ Š3Luhų s k a n i a i p a g a m i n - i davo jos pavardės neskelbti, ma-• m. Prisipažinęs kaltu, jis aiš-

Rockford, UI., V. Orv\'das, O- į Cicėnas VVoodridge. UI., Alfon- i dienraščiui esame labai dėkingi. : l e d u P1*0^- pasveikintas ir v i e - | t a i s t r a d i c i n i a i s ^ g - patieka-! lonius sveikinimus ir 100 dol.: kino, kad brolis apie 3 vai. nak-
cero. Ei., K. Jokša, Detroit, I sas Juška Sterling Hts, Mich., i x Br. Kriščiukaitienė, Cester- \ natvėje paguostas, šioje tradi 
Mic, Rita Kavolienė, Carlisle, • Eug. Mališauskas. Dorchester, j field, Mo., atsiuntė 20 dol. auką : cineje Chicagos^ jūrų šaulių mo-
Pa., Fredas Paliokas, S t Pe- i Mass., Antanas Minelga, Olym- į už kalėdines korteles ir 
tersburg, Fla.. P. Normantas, j pia, Wash.. atsiuntė po 5 dol. 
Elizabeth. N. J.. Ray Masiliū- i av 'ų už kalėdines korteles ir ka
nas. Oak Lawn, UI., atsiuntė po j lendorių. Labai ačiū. 
5 dol. aukų už kalėdines korte
les ir kalendorių. Labai ačiū. 

dorių. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Kęstutis Girdvainis, Lisle, j teles 12 dol. auką 
, UI., A. Žitkus, Harford, Conn., 

X Maria Dailidė, Brookf ield, , Bronė P. Tarutis, Willowick,; 
m.. Ramūnas Švarcas, Seven: Ohio. M. Naruševičius. Pater-
Hills. Chio, Juozas Strungys, : son, N. J.. M. Melsbakas, Cle-
"VVaterbury, Conn., Saulytė Da-; veland, Ohir- Antanas Janušo-
mašauskas. Omaha, Nebr., G. į nis, Rochester, N. Y., Kazys 

į terų išvykoje dalyvavo vadovė 
, A. Janušauskienė, M. Gydienė, 
: A Malėtienė, V. Karalienė, G. 

X Algis Urbutis, Palos Hts.,, Martinkienė, U. Zinkienė, J. Ja-
.11.. atsiuntė už kalėdines kor-1 nušauskas Z 

Labai ačiū. 

!ais. '• auką — dovaną, skirtą Gen. T. j ties grįžo j namus girtas, pra-
Vaišių metu buvo giedamos Daukanto jūrų šaulių kuopos ' dėjo jį mušti, grasino nžmušti ji 

kalėdinės giesmės ir išklausyti I veiklai paremti, 
sveikinimai, skirti Gen. T. Dau-1 šiuo renginiu Gen. T. Daukan-
kanto jūrų šaulių kuopai. Šv.! to jūrų šaulių kuopa Chicago-
Kalėdų ir artėjančių Naujųjų i je užvertė 1981-jų ir tuo pačiu 
1982 metų proga daukantėnus; 16-kos metų savo sėkmingos 
ir visus susirinkusius sveikino:! veiklos lapą ir su dar didesniu 
LŠST pirm. K. Milkovaitis, gen. j pasiryžimu šauliškiems darbams 

Krasauskas, P. 
Malėta ir kuopos pirmininkas E. 

X Ted Navickas, Coeur D'Ale- I Vengianskas. 
ne, Idaho, Kazys Mereckis, S t f ruodžio 19d Vyčių salėje! į R D a b l l l e v i č i u s D L K '• 5ri j Naujuosius 1982 Metus. 
Petersburg Beach, Fla., kun. P. vyko Gen. T. Daukanto jurų sau- i ^ ^ d r ^ ^ 
'.aitrumas, Drain, Ore., Ray- h^ kuopos nariams, šeimoms, ju 

Klaipėdos" jūrų I sėkmės, ryžto ir ištvermės se 
K. Gogelis, Redford, Mich., ;«ams __pn*kajęamia rengmys y ^ ^ k u o D o g n i r m _ ^ Mikulis.! kančiais veiklos metais. 

Tenka Chicagos jūrų šaulius 

ir tėvus. Gindamasis Thomas jį 
nudūręs. 

SUSPENDAVO 

PARAMEDIKUS 

Du paramedikai Lansing prie
miesty suspenduoti mėnesiui 
laiko. Jie yra kartu ir polici
ninkai. Prisipažino, kad nepa-

m 
"jtienė, jūr. kpt. Br. Krištopai-; sveikinti ir palinkėti geriausios J ' 

lond Rimkus, Westem Springs, | fnes v e i k l o s rėmėjams ir s v e - ; ^ j j į^cevo
 v ^ . ^ a a J - 3 T I ...... . .^gTZ r i • •• ?,, ^I**** greitosios pagalbos - , . 

\ l adas Gedmintas, St. Peters- \ gene F . Tucker, Clearwater, 
burg Beach, Fla., atsiuntė po 10 I Fla., atsiuntė po 5 doL aukų už j A r k R v^į^ r i | i ^ p ^ I minėti, kad \"šį daukantėnų šv.' 
dol. aukų už kalėdines korteles kalėdines korteles ir kalendorių. r>„ '-n ,_ -K^.IM.-. -,,. I-' '• T âî Hn r^K/ini at^iinnirė TA<IT 

isiems už malonius daukantė-
Gudauskas. Los Angeles, Cal., Rutkauskas, Rockford, HL, Eu- ' ^ m S T m S t i Z I t a I ~ ^ ^ vakarienė, k u r i Ž T i - Į J * " • * p i r m - J 

intas St. Peters-1 trp^P v T,iPtpr a e a r w a t e r -- - - ' I , Z , , . , _ „ . _ 
oi. aukų ui 
kalendorių. | P a •D&nys M įk e l iūnas, Michi-1 Kalėdų renginį atsilankė LŠST 

prieškalėdinis renginys | % 
rioje da

lyvavo 92 asmenys. Malonu pa-
J. Š. 

ir kalendorių. Labai ačiū. Labai ačiū. 
X Dail. Bronius Murinas, Mel- ' x Hugo V. Berchau, Nepa, 

rose Park, BL, E. Budelskis, \ Cal., John Bulota. Baltimore, 
Shiller Park, UI.. J. Staškaus-: Md.. Donatas Banaitis, Woodha-
kas. Rockford. UI., S. Žiedonis,; ven, N. Y.. Elena Jeneckas, 
Willougley Hills. Ohio. S. S. | V/arren Mich., Petras Starevi-
Naujokaitis. Bethesda, Md.. J. I čius. Valencia, Cal., M. Bucel 
Bulota, Dayton. Ohio. Pranas wicz, Brighton, 
Stanelis, St. Petersburg, F la , \ Paulius, Waterbury, Conn., at-
A. Antanavičienė, Worcester, į siuntė po 5 dol. aukų už kal-Mi-
Mass., atsiuntė po 5 dol. už ka- j nes korteles ir kalendorių. La-
lėdines korteles. Ačiū. i bai ačiū. 

gan, City, atsiuntė po 5 dol. au- i P i r m - K - Milkovritis su žmona, 
kų už kalėdines korteles ir ka-1 s " ? o s vyriausias kapelionas kun. 
lendorių. Labai ačiū. i J- Borevičius. gen. št. pik. K. 

; Dabulevičius, LDK Birutės drau-
x Agd. Gniadis, San Dimas, į ̂ jos p i r m K Leonaitienė, jūr. 

CHICAGOS ŽINIOS 

: kimosi. o nuėjo tarnybon į poli-
i ei jos stotį. Buvo sugaištos 2 
j minutės iššaukiant greitajai pa-
; galbai kitą paramedikų grupę. 
Į 

GROBĖ s ALPA 

SUDEGĖ 4 VAIKAI NUTEISĖ POLICININKUS 

Cal., P. Abromaitis, Lemont, UI., i I c a p t . R Krištopaitis su žmona. 
Petras Deveikis. Hot Springs ! a c e r o "Klaipėdos" jūr. šauliu 

J ^ o T s N a t i ° n a l P a r k ' A r k " E g l ė S t d " ; k u ° P ° s V^rm. J. Mikulis su žmol 
' mokaitė Novak. Evergreen Park, I n a i r 20-ties jūrų šaulių grupė. 

BL, S. Kuncevičius, New Prt. i Kūčių vakarienės programa, 
Richy, Fla., F . Skirmantas, I kurią vedė kuopos pirm. E. Ven-
Glendale, Cal., P . Sidaras, Onta- ^ianskas. buvo pradėta 'Tėvy-
no, Kanada, atsiuntė po 5 dol. j n ė s prisiminimu", j . š. V. Utaros 

X K. PaHuKs, Waterbury, ' aukų už kalėdines korteles ir ka- i perskaitytu. Pagal lietuviškas 
Lawn, m., Petras Simanaus- j Conn., V. Gailiūnas, Wethers- , lendorių. Labai ačiū. 
kas. Hartford, Conn., A. Vaite-i field, Conn., Ignas Kušlikis, i v M^Hio W O ^ „ T V~ 
kaitis, Detroit. Mich.. Petras, Grand Rapids, Mich., Alfonsas ! k * I Z ^ T ^ l ^ T ' 

x Dr. JOTIPS Reinvs, Oak 

Degant namui, 227 W. 111 j Du policininku, L. Klisz, 35 
PI., Chicagos pietuose, liepsno-jm., ir Fr. Earullo, 33 m., teis-
se žuvo 9 mėn. kūdikis, Renaldo j mas pripažino kaltais. Jie vieną 
Leonard, ir jo broliukai — Mar- j žmogų, kuris nepaklausė jų įsa-
ion, 2 m., ir OQuinn, 4 m., jų | kymo nerūkyti Chicagos miesto 
pusbrolis Anthony Hmes, 6 m.,' susisiekimo vagone, sumušė, 
mirė nuo apdegimo. 13 žmonių | kad jis po to mirė. 

MERGAITĖS LAVONAS 

I tradicijas buvo uždegtos žvaku 
tės u?, kenčiančią okupuotą tė
vynę Lietuvą, seses ir brolius 

fas Luza, Parma, Ohio, Ed. ir G- Samatienė. Washington. D. C 
Petrauskas, Ft. Lauderdale, Fla., i Edm. Cibas, Milton, Mass., a t -
Frank Sidzikauskas. San Jose, j siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi-

dėjus. S. Straviskas. Julia Zin-

Šiukšlių statinėje prie 4352 S. 
State St., Chicagoje, rastas la
vonas 16 m. mergaitės, Stellos 
Fernandez, gyvenusios 4763 So. 

Cal.. Juozas Cijunskas, Cleve
land, Ohio, atsiuntė po 5 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Ačiū. 

X A. Nagys, Lemont, UI., dr. 
J. J. Plikaitis, B. Podis. Stefa
nija Pročkys. Marija Ročkienė, 
čikagiškiai, A. Astrauskas, Oak 
Lawn. UI.. Petras Vizgirda, Au
rora, m., V. Dzigas, Omaha, 
Neb., A. Mačiukevičius, Wauke-
gan, EI., atsiuntė po 10 dol. au
kų už kalėdines atvirutes ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

x Bronius Gurėnas, Hayward, 
Wisc, Shore Acres Resort, at
siuntė 10 dol. auką su prierašu: 
"Siunčiu kartu už prenumeratą, 
hors "Draugą" gaunu pavėluotai, 
bet malonu skaityti žinias apie 
Ketuvius, kad ir pavėluotas". 
Ačiū už auką. 

x Brighton Parko lietnvin 
Nantu savininkų d r-jos valdyba 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą 1982 m. sausio 17 d., sek
madienį. 2 vai. popiet šaulių sa
lėje, 2417 W. 43 St. Nariams 
dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo bus vaišes. 

Draugijos Valdyba 
(pr.). 

nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 
x l i n a s Stonys, Southfield. 

Mich., Julia Kublis, Cicero, UI., 
Antanas Gelažius, Mystic, Conn., 
Vacys Jorys, Dearborn Hts.. 
Mich.. Gabrielius Vidmantas, 
Rochester, N. Y., Jadvyga Moc-
kūnas. St. Petersburg, Fla,, Vi
to Kapeckas, Lavvell, Mass.. An
gelą Kraučeliūr.P3. Hot Springs. 
Ark., A. Ragelis, Gulfport, Fla., 
atsiuntė po 5 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Ačiū. 

x Bronius Gaižauskas, St. 
Petersburg Beach, Fla.. pratęs
damas -'Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė ir 32 dol. auką savo 
dienraščio stiprinimui. B. Gai
žauską skelbiame garbes pre
numeratorium, o už auką taria
me nuoširdų ačiū. 

x Lietuviu Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 -6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau
nimo Centre. (sk.) 

apdegė. 
VAISTŲ GAMYBOS 

LABORATORIJA 

Searle bendrovė, plačiai pas; 
Sibiro taigose ištrėmime ir kon-1 reiškianti vaistų gamyboje, Sko- i ZSZ " " ~"' * .. _,_ , , . , . ' , - J 4. i v Shields. Jos veidas DUVO nude centracijos stovyklose — uždegė . kie priemiesty stato laboraton-

kus, čikagiškiai, atsiuntė po 5 j ^- Leonaitienė. Už žuvusius Lie- \ ją, kainuosiančią 25 mil. dolerių. 
dol. aukų už kalėdines korteles j t u v o s k a r i u s laisvės kovotojus, į A U T O>fATINIAI GINKLAI 
ir kalendorių. Ačiū. j šaulius ir partizanus — pik. K < 

Dabulevičius. Už mirusuis kuo- j Ulinois piliečiai nuo sausio 1 
pos narius ir artimuosius kun. i d. galės pirkti automatinius gin-
J. Borevičius. Už visus artimuo- klus, tik pirkimas bus apsunkin-
sius, negalinčius tą vakarą būti ; tas. Reikės gauti policijos lei-
drauge — j . š. A. Janušauskie-! dimą, kad ginklas tikrai reika-
nė. Už lietuvius jūreivius, iš- j lingas. Naudojantis kompiute-
blaškytus po plataus pasaulio j riu, bus patikrinta, ar norįs 
rūras — jūr. B. Krištopaitis. Vi-: pirkti nėra padaręs kokio nusi-
sus dalyvauiančius kūčių vaka- kaitimo. Padavus prašymą lei-
rienėje simboliškai jungė LŠST \ dimui ginklą pirkti, reikės lauk-
pirm. K. Milkovaičio įžiebta ka- \ ti leidimo du mėnesius. 

X Danutė Augienė, Adomas 
Viliušis, K. Rožanskas, Bronius 
Šliažas, J. Gumbaragis, Eugeni
ja Strungys, M. Valiukėnas, W. 
Žagaris. Stefa Grikėnienė, Vla
das P. šaulys, L. Tijūnėlis. Do
mininkas Matonis. Elena Juce
vičius, Alfonsas Nutautas, An
tanina Augaitis, Eugenie Mar-
kun, S. Kvantas, D. V. Baltra-
monaitis, Stasys Gegeckas, Vin
cas Senda. Antonia Janys, visi 
iš Chicagos, atsiuntė po 5 doi. 
aukų už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

X Liudvikas Zeikus, Chicago, 
111., E. Radzevičiūtė, taip pat iš 
Chicagos, V. Ramonas. Wilkes 
Barre, Pa., Jonas Kapčius, Juno 

Beach, Fla., R. Sidrys, Santa 
Monica, Cal.. Edward Oižinaus-
kas, Freeport, 111., Alfonsas 
Adomaitis, New Castle, Pa., visi 
atsiuntė po 5 dol. aukų už kalė
dines korteles. Labai ačiū. 

X Jonas Umbrozas, gyv. Oak 
Lawn, BL, L. Jaras ir Motiejus 
Juknius, čikagiškiai. užsuko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausiu 

gintas padegtų šiukšlių, kad tik 
vėliau buvo atpažinta. Manoma, 
kad ji buvo nužudyta kitur ir 
čia atvežta. 

Cook apskrity patrauktas teis
man 21 žmogus už neteisėtą ėmi
mą šalpos čekių. 

GIRTIEMS VABRUOTOJAMS 
Nuo Naujų Metų įsigaliojo 

naujas Ulinois valstijos įstaty
mas, pagal kurį policija, įtarian
ti, kad automobilio vairuotojas 
išgėrus, turi teisę tokį vairuo
toją nuvežti į ligoninę, kur bus 
nustatyta, ar jis gėręs ar nau
dojęs narkotikus. Pagal naują 
įstatymą galės būti tikrinamas 
įtariamo kvapas, kraujas, šla
pumas. Nesutinkantiems būti 
patikrintiems, vairavimo leidi
mas galės būti suspenduotas 6 
mėnesiams. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Ulinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiimiiiiiiiH 

Advokatas 
GINTARAS P. 5EPINAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiimiriiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiii 

leidinių ir medžio 
didesnes sumas. 

drožinių UŽ j is Lietuvos. 
Cen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos kūčių vakarienėje skaito prisiminimus 

15 kairės: pirm E. Vengianskas ir renginių vadovas V. Utara. 
Nuotr. P. MaJetos 
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| DR. ANTANAS KUČAS | 

f ARKTV. JURGIS MATULAITIS 1 
l MATULEVIČIUS i 
1 <,v. - I 
5 Gyvosios krikščionybės apaštalas f 
§ Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 1 
E Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 
= Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- Ę 
= lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- B 
i čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5 
r .Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti S 
5 Šv. Tėvą lią beatifikacijos bylą pagreitinti. i 
= Veikalas yra 592 pel., didelio formato, kietais viršeliais. B 
3 Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

z DRAUGAS, ĄStf W. 6Srd St, Chicago, IL 606S9 | 
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