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DEŠIMTMETĮ 
1979 m. liepos 22 d., ankstyvą ' "Kristau Karaliau, teateini 

sekmadienio rytą, iš visu pusiu Į tavo karalystė į mūsų šalį! 
autobusais, lengvomis mašinomis, 
pėsti pradėjo traukti žmonių bū
riai į nedidelį Šiaurės Lietuvos 

miestelį — Meškuičiai (18 km į 
šiaurę nuo Šiaulių). Vietiniai 
žmonės stebėjosi, klausdami vie
nas kito: kokie šiandien atlaidai? 
Iš kur tiek daug suplūdo tokio 
gražaus lietuviško jaunimo? Pa
aiškėjo, kad tai renkasi Eucharis
tijos bičiuliai, neseniai atšventę 
savo sąjūdžio dešimtmetį. 

Bažnyčios šventoriuje stovėjo 
atgabentas gražus, pagal liaudies 
meno tradicijas sukurtas koplyt 

Didžiulės žmonių minios, ku 
rioje buvo labai daug jaunimo, 
priekyje išėjo kunigas Močius. Jis 
buvo basas, ant pečiu laikė patie; 
atsigabentą kryžių. Už jo 12 vyrų, 
iš abiejų pusių tautinėmis juosto 
mis apsupę laikė ant rankų kop
lytstulpį. Toliau išsirikiavo bū
rys vaikučių su įvairiaspalvėmis 
gėlytėmis rankutėse. O dar toliau 
— įspūdinga virš 600 piligrimų 
kolona. Tai buvo katalikiškosios 
Lietuvos atstovai iš įvairių mū 
sų krašto vietovių. Daugumos 
rankose švietė gėlių žiedai. Pasi 

stulpis. Jo viršūnę vainikavo spin- į girdo giesmė: "Marija, Marija!".. 
duliuotas kryžius, po kuriuo ry- j ir eisena žengė į priekį, 
mojo susimąstęs lietuviškų laukų J Išėjus iš šventoriaus ir pasu 
globėjas Rūpintojėlis. Stulpe iš-\ kus miestelio gatve į vieškelį, ve-
drožtas užrašas: "Garbė Eucha- ' dantį į Kryžių kalną, keletas sau 
rištiniam Jėzui. 1979- E. B. lOįgumiečių ir milicininkų bandė 
metų". j užstoti kelią ir sulaikyti eiseną. 

Neilgai trukus, apie šventorių, i Tačiau jiems tai nepavyko. Sumi 
nedrįsdami įeiti į jį, pradėjo slam- j šusiais, pykčio iškreiptais vei-
pinėti iš Šiaulių atskubėję saugu- j dais jie pasitraukė į šalį, ir eise-
miečiai. Jie užsirašinėjo prie na ramiai ir ryžtingai žengė 
šventoriaus išsirikiavusių auto- j savo tikslą — už 8 km jų laukė 
mašinų numerius, žvalgėsi ir fo- j Kalnas ir susirinkusi jame didžiu 
tografavo vis didėjančią maldi- i lė žmonių minia, 
ninku minią. Matėsi nemažai ir | Išeinant iš Meškuičių, prie ka 
"neetatinių", kurie, bandydami p j n { u kunigas pašventino neša 
apsimesti taip pat atvykusiais i m ą koplytstulpį. Po trumpo su-
maldininkais, sukiojosi po minią,; s tojimo eisena su maldomis ir 
stebėdami ir klausydami pokalbių. | gį e s mėmis išėjo iš miestelio 

Daugiau lėšų 
žvalgybos įstaigoms 

Nutarta sustiprinti saugumo agentūras 

Egipto prezidentas Mubarakas tarėsi su JAV valstybes sekretoriumi Alexandru Haigu. Numatoma pagreitinti Izrae
lio-Egipto derybas del palestiniečių, gyvenančių Gazos pakraštyje ir Vakarų krante, autonomijos. Sekretorius Hai-
gas iš Egipto išvyko j Izraelį tartis dėl tų pačių klausi mų. 

Tačiau niekas į juos nekreipė dė 
mesio. Visų nuotaika buvo šviesi 
ir pakili. 

12 vai. prasidėjo pamaldos. Pa-
walaku. Jis vadovavo viso miesto 
"Solidarumui". Neseniai valdžios 

Priekyje, už poros — trijų šimtų 
metrų, ėjo Šiaulių saugumiečiai 
tarsi rodydami kelią... 

. . . . . . Jiems, žinoma, rūpėjo nufoto-
simeldę, Eucharistijos bičiuliai " I f u o t } e i s e n ą g v i s Ų p u s i ų a s p a u da ir radijas išgarsino jo pa-
visi dalyviai gražia, susirikiavo. W o l a b a i n e p a t e n k i n t i , kad ne- reiškimą, kuriame jis pasmerkė 
šventoriuje į didžiulę koloną zy-, ^ . ^ M { ^ f o t o . 
giui i Kryžių kalną. Tai ir buvo 1 ^ > 
šio sekmadienio tikslas. Jo dėvi-; & 

zas: (Bus daugiau) 

PADĖTIS LENKIJOJE 
Varšuva. — Karinė Lenkijos Į įvesti, siekiant išvengti civilinio 

vyriausybė pergyveno labai ne- karo. Jis negalįs pranašauti, kada 
smagų momentą. Norėdama pa
rodyti užsienio koresponden
tams, kokia normali padėtis Len
kijoje, valdžia nuvežė grupe re
porteriu į Poznanę ir parodė ten 
veikiantį mašinų fabriką. Kores
pondentams buvo leista susitik 

padėtis bus atšaukta. Karo sto
vis bus lyg lietsargis, po kuriuo 
bus įvedamos reformos. Vyriau
sybė jau baigia-ruošti 30 įstaty
mų, kurie pakeis Lenkijos veidą. 

Rakovvskis pasakė kalbėjęs su 
Walesa, nors tas ir nenorįs tar-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

(Tęsinys) 
Didesnė naujų lėšų dalis teks 

CIA (Central Inteligence Agency) 
Į ir NSA (National Security Agen
cy). Naujos lėšos bus slepiamos 

j gynybos departamento biudže
tuose, tačiau apie jas žinos ir ati-

j tinkami Kongreso komitetai. 
Nuotaikos Kongrese pasikeitusios 
žvalgybos įstaigų naudai. Anks
čiau būdavo siūlymų agentūrų 
veiklą apriboti, jų galias suma
žinti, sustiprinti ju kontrolę ir 
priežiūrą. Po Irano šacho nuver
timo, po Afganistano okupacijos 
šios nuotaikos Kongrese pasikei
tusios, nes šnipinėjimo įstaigų lė
šos ir tarnautojų skaičiai kai ku
riuose atvejuose buvo sumažinti 
net 75 nuoš. Agentūros kai ku
riose šalyse tapo visai neveiksmin 
gos. Todėl dabartinė vyriausybė 
nutarė padėtį pakeisti ir sustip
rinti žvalgybos agentūrų veiklą. 

Gruodžio 18 valstybės proku 

gų laikomi aktyviais šnipais. 
Vien JT sekretoriate dirba 168 so
vietų piliečiai. Vienas europietis, 
gerai pažįstąs jų operacijas, tvir
tina, jog tik trečdalis sovietų dir
ba Jungtinių Tautų darbą, kiti 
laksto aplink fotografuodami ką 
nutveria. 

Nevv Yorke yra daug erdvės ir 
kompiuterių bendrovių centrų, di
džiųjų korporacijų ir finansinių 
institucijų štabai. Jų tarnautojai 
dažnai parūpina sovietams ver
tingos informacijos. 

Daug rusų šnipų, rašo žurna
las, gyvena neseniai užbaigtame 
name Bronxo rajone, Riverdale 
sekcijoje, kur pastato stogas pil
nas įvairių antenų, telefoninių 
pasikalbėjimų klausymo aparatų. 
Panašūs įrengimai yra ant sovie
tų ambasados Washingtone ir 
ant konsulato San Francisco 
mieste. 

ti su grupe įmonės darbininkų irjtis su vyriausybe. Be savo pata-
pasikalbėti su "Solidarumo" sky- j rėjų jis nieko nereiškia, pasakė 
riaus pirmininku Zdizslavvu Roz- Rako\vskis. įvykiai jį praaugo, kai 

Nelaimės VVashingtone 

"Solidarumo" įsivėlimą į politiką, 
pasmerkė kontrrevoliucinę darbi
ninkų sąjungos veiklą. 

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai, nuvykę su 

kurias jo pažiūras sunku rimtai 
svarstyti, pasakė vicepremjeras. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
antradienį priėmė Lenkijos atsto
vą Kazimierz Szablevvskį, kuris at
vežė popiežiui generolo Jaruzels-
kio laišką. Vatikanas atidengė, 
kad arkivyskupo Pogi Lenkijon 
nuvežtas popiežiaus laiškas buvo 

Washin%tonos. — Vakar Wa-
shingtono federalinės įstaigos, iš
skyrus svarbiausias vyriausybės 
agentūras, buvo uždarytos dėl 
blogo oro, sniego audros, kuri 
prisidėjo prie trečiadienio nelai
mių. Trečiadienį popiet dėl snie
go įstaigų tarnautojai buvo pa
leisti anksčiau iš darbų ir skubė
jo namo- Tuo pat metu iš Na-
tionaf aerodromo pakilo "Air 
Florida" keleivinis lėktuvas su 
79 asmenimis, jų tarpe trim kū
dikiais ir penkiais įgulos nariais. 
Nepakankamai pakilęs lėktuvas 
smogė į Potomac upės tiltą, nu
šlavė tuo tarpu ten važiavusius 
šešis automobilius ir įkrito į le
du apdengtą upę. Lėktuvas tuoj 
nugrimzdo, iš jo išsigelbėję ir iš 
ledinio vandens ištraukti 17 žmo
nių paguldyti artimiausiose ligo
ninėse. 

Nacionalinė transporto saugu
mo įstaiga pradėjo tyrimus, ko
dėl lėktuvui nepavyko pakilti į 
normalų aukštį. Nelaimė įvyko 
dvi mylios į pietus nuo Baltųjų 
Rūmų, mažiau kaip mylia nuo 
Pentagono. Lėktuvas turėjo skris
ti į Tampą ir Fort Lauderdale. 

Po keturių valandų bandymų 
ištraukti keleivius iŠ nuskendusio 
lėktuvo, sutemus bandymai bu
vo nutraukti, nustatyta, kad su
žeistame lėktuve gyvų nebegalėjo 
likti. Tie, kurie nebuvo užmušti 
nuo smūgio į tiltą ir ledu apdeng
tą upę, žuvo nuo šalto vandens 
arba prigėrė. Vakar prašvitus spe
cialūs narai bandė ištraukti žuvu

sių kūnus. Upėje ledas buvo pa
kankamai storas pakelti pavienio 
žmogaus svorį, tačiau nepakanka
mai stiprus atlaikyti lėktuvą 
Boeing 737. 

Vos 26 minutėms praslinkus po 
lėktuvo nukritimo, kitoje Was-
shingtono dalyje nuo bėgių nu
ėjo požeminis traukinys, kuriame 
buvo pilna valdžios įstaigų tar
nautojų, paleistų iš darbo anks
čiau dėl sniego audros. Trauki-

užsienio reporteriais į Poznanę, j plačiau paskleistas, jo kopijas ga-
turėio parausti, kai Rozvvalak pa- Į vo arkivyskupas Glemp ir "Soli

darumo" pirmininkas, dabar val
džios laikomas namų arešte Wa-
lesa. Sausio 5 d. popiežius gavęs 
Walesos atsakymą. Nesakoma, 
kaip laiškas pasiekė Vatikaną ir 
kas jame rašoma. 

reiškė nustebusiai užsieniečių 
grupei, jog jo ankstyvesni, val
džios išgarsinti pareiškimai buvo 
išgauti prievarta. Jis kalbėjęs 
saugumo spaudžiamas, nes nemo
kėjęs elgtis su saugumo valdinin
kais. Jam dabar gaila, jis atsipra
šo dėl tų pareiškimų, jis nežino
jęs ką darąs. Palydovai greit nu
traukė susitikimą su "Solidaru
mo" vadu. Korespondentai pra
neša, kad parodytame fabrike jie 
matė žmones vos judančius. Jei 
tai geriausia, pavyzdingiausia 
įmonė, tai gali suprasti, kas de-

Ministerio sūnus 
vyksta Australijon 

Bona. — Australijos ambasada 
Vakarų Vokietijoje paskelbė, kad 
svarstomas vizos prašymas iš Ar-
tur Rakovvski, kuris norįs įsikurti 

nys nušoko nuo bėgių netoli į įas i blogesnėse, praneša ABC ko-j Australijoje. Atsakymas bus duo-
respondentas. tas per du — tris mėnesius. 

Lenkijos žemės ūkio ministeris V i z o s P l o j a s yra Lenkijos 
J. Wojteeki kalbėjo apie naują vicepremjero Mieczvslavvo 

Smithsonian instituto stoties. Šis' 
traukinys pradėjo veikti tik 1976 
metais ir dar neturėjo jokių ne
laimių. Metro transporto įstaiga 
paskelbė, kad traukinyje buvo 
apie 1,500 žmonių. Nelaimėje 3 
žuvo, rimčiau sužeista 12 žmonių. 
Po nelaimės užtruko apie 45 mi
nutės, kol tamsoje gelbėtojams pa
vyko atidaryti vagonų duris ir 
buvo pradėti gelbėjimo darbai. 

Nationalinis Washingtono ae-

programą, kuri siūlys ūkininkams 
trąšas, akmens anglį, mašinas ir 
įrankius mainais už maisto pro
duktus. Vyriausybė skundžiasi, 
kad ūkininkai nepristato į supir
kimo punktus pakankamai mais
to gaminių. 

Lenkijos vicepremjeras M. Ra-
kowski pareiškė užsienio reporte-

rodromas yra vos 10 min. kelio Į riams, kad karinę padėtį reikėjo 
nuo miesto centro. Jis veikia jau j —— 
41 metai. Nors tai nedidelis ir la-Į mai perkelti daugiau skridimų į 

kovvskio sūnus. Jis atvyko į Vaka
rų Vokietiją eruodžio mėnesį ir 
čia slapstėsi, nenorėdamas patek
ti į spaudos puslapius. Arturas nu
taręs ieškoti naujo gyvenimo Va
karuose. Jo tėvas tapo vienu įta
kingiausiu dabartinės Lenkijos 
vadų. Neseniai jis lankėsi Va
karų Vokietijoie ir tarėsi su užsie
nio reikalų rr.inisteriu Gensche-
riu. 

bai skridimais apkrautas susisie
kimo centras, jo saugumo istori
ja labai gera. Didesnė avarija 
įvyko 1949 lapkričio 1, kada Bo
livijos lėktuvas susidūrė su ketu
rių motorų Eastem Airlines lėk
tuvu ir žuvo 55 žmonės. 

Lakūnai seniai skundžiasi, kad 
aerodromo pakilimo takai trum
pi, pakilimą komplikuoja taisyk
lės, reikalaujančios lėktuvą vos 
pakilusi pasukti į kairę pagal Po
tomac upės vagą. įvairūs siūly-

tarptautinį Dulles aerodromą ne
randa pritarimo Kongrese, kurio 
nariai mėgsta patogų, beveik mies
to centre esantį aerodromą. 

Nationalinis aerodromas turi 
tik 710 akrų plotą, tačiau tai 10-
tas savo keleivių ir skridimu skai
čiumi aerodromas Amerikoje ir 
16-tas visame pasaulyje. Jis per
veža 15.1 mil. keleivių permetus, 

kada daug didesnis Dulles aero
dromas teturi per metus 2.5 mil. 
keleivių. 

— Ženevoje prasidėjo Ameri
kos — Sovietu Sąjungos derybos 
dėl vidutinių nuotolių rakety ap
ribojimo. Po Kalėdų švenčių pir
mas susitikimas tęsėsi 2 vai. 10 
min. Tai jau septintas susitiki
mas-

— Lenkijos rašytojas W. Zu-
krovvski, kuris televizijoje gyrė 
karinės padėties įvedimą, pripa
žino, kad daug lenkų atneša ir 
numeta prie jo durų jo rašytas 
knygas. 

— Baltieji Rūmai įsakė vi 
šiems departamentams suvaržy
ti pareigūnų atvirumą pasikalbė
jimuose su spauda. Prezidentas 
labai pergyvenąs kelis atvejus, ka
da televizija ar laikraščiai paskel
bė slaptus nutarimus. Atskirų de
partamentų viršininkai turės duo
ti leidimą pareigūnams pasirody
ti televizijoje. Ši procedūra vadi
nama "koordinavimo procesu". 

— Libane nežinomi piktada
riai buvo pagrobę Alžiro diploma
tą, kurio lavonas buvo kitą dieną 
rastas netoli Beiruto. 

— Sudanas ir Čadas susitarė at
gaivinti diplomatinius ryšius, ku
rie buvo nutrūkę po Libijos ka
riuomenės atvykimo į Čadą- Kada 
Libija pasitraukė, santykiai page
rėjo. 

— Atstovų Rūmų narė Milli-
cent Femviek paskelbė, kad ji 
kandidatuos į Nevv Jersey senato
riaus vietą. 

— Sacharos dykumoje dingo 
automobilistas Mark Thatcher, 
Britanijos premjerės 28 metų sū
nus. Jis dalyvavo lenktynėse Pa
ryžius — Dakaras (Senegalyje). 
Paskutinį sykį jis buvo pastebė
tas pietiniame Alžire prieš 6 
dienas. Jo ieškoti tris lėktuvus pa
siuntė Prancūzijos prezidentas. 

— Varšuvos universiteto rek
torius Henryk Samsonowicz bu
vo pašalintas iš komunistų parti
jos už tai, kad jis atsisako leisti 
vyriausybei suvaržyti universiteto 
senato teises. 

— Kalifornijoje, netoli San Die
go buvo išaiškinta dar viena ku
biečių karinė stovykla, kur pabė
gėliai iš Kubos, vadovaujami "Al 
pha 66" organizacijos, atlieka ka
rinį apmokymą. Panašios laisvųjų 
kubiečiu stovyklos veikia Flori
doje ir Virginijoje. Vietiniai šeri
fai prižiūri, kad stovyklose ne
būtų naudojama "gyva" amuni
cija. 

— Turkijos vyriausvbė apkal
tino dar 4,000 komunistuojančių 
teroristų sąmokslu prieš vyriau
sybę. Turkijos kalėjimai pilni ir 
teismai labai apkrauti bylomis. 

— Turkijoje Ankaros guber
natorius uždarė mokyklas ir pra
monės įmones, nes miestą apgau
bė nuodingi dūmai. Laukiama, 
kol vėjas išsklaidys "smogą". 
Krosnis kūrenti leista tik kepyk
loms ir ligoninėms. Turkija su
degina daug menkos rūšies ak
mens anglies. 

Komunistų šnipų svarbiausias 
rotas William French Smith pa-1 uždavinys rinkti karinę, diploma-
sakė, kad užsienio valstybių su ne-1 tinę ir mokslinę informaciją, 
draugiškomis Amerikai operaci- \ aukštos technologijos žinias ir 
jomis agentų veikla Amerikoje prekes, kurios Maskvai labai rei-
per paskutinius 12 metų buvo pa- j kalingos, tačiau kurių ji dar nesu-
didinta 400 procentų. Sausio 3 tai \ gCba pasigaminti. 
patvirtino FBI direktorius Wil- i 
Ham Webster, kalbėdamas ABC; 
televizijos programoje. Didelė 
dauguma užsienio šnipu veikia j 
prisidengę diplomatinėmis parei- j 
gomis, pasakė jis. 

Pirmieji barniai 
prancūzy koalicijoje 
Paryžius.; — Kancleris Schmid-

Pagrindinė užsienio šnipų veik- j tas lankėsi Prancūzijoje, bandy-
los vieta yra Nevv Yorkas. Čia ša
lia sovietų ambasados prie Jung
tinių Tautų veikia "Tass" agen
tūra, "Amtorg" prekybos įstaiga, 
"Aerofloto" biuras. Šioms įstai
goms žinias rinkti padeda kitų ko
munistinių šalių: Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Kubos, Rytų Vokietijos, 
Vietnamo diplomatinės atstovy
bės ir Lenkijos konsulatas. 

damas suderinti abiejų šalių pa
žiūras į Lenkijos įvykius. Prieš 
Schmidtui atvykstant, Prancūzi
jos prezidentas Mitterandas gavo 
laišką iš Lenkijos premjero gene
rolo Jaruzelskio- Nesakoma, ką 
jis rašė, bet Mitterrandas pasakė, 
kad laiškas "labai įdomus". 

Lenkijos karinė padėtis įnešė 
pirmus nesutarimus Prancūzijos 

"U. S. News and Warld Re-1 koalicinėje vyriausybėje tarp so-
port" rašo, kad Nevv Yorke visam \ cialistų ir komunistų. Socialistai 
bolševikų šnipų tinklui vadovau- j griežtai pasmerkė karinę pries-
ja sovietų ambasadorius Jungtinė- paudą Lenkijoje, o komunistų par
še Tautos pavaduotojas Vladi-; tija paskelbė jai paramą. Socia-
mir Kazakov, kuris esąs KGB ka-1 Hstų partijos vadas Jean Poperen 
rininkas- Vyriausias sovietų šni-! puolė komunistų partiją, kuri el-
pas Amerikoje esąs Sovietų Sąjun- giasi lyg Maskvos agentė ir siekia 
gos ambasados Washingtone pa-į Europos "susuomininimo". Po-
tarėjas Dimitri Jakuškin, kuris! peren nėra prancūzų vyriausybės 
greit numatomas atšaukti į Mas-! narys. Jo puolimus prieš komu-
kvą, po 6 metų darbo Amerikoje, nistų liniją paskelbė "Le Nouvel 

FBI detektyvas McGorty pa- į Observateur". I jo kaltinimus at
sakė, jog FBI didžiausias rūpestis sakė komunistas Charles Fiter-
tas, kad šnipų Amerikoje skaičiai; man, kuris yra transporto minis-
vis didėja. Šiuo metu šnipų yra j teris. Prancūzijos prezidentas Jį 
10 kartų daugiau, negu FBI agen-! subarė, sakydamas, kad tik jis — 
tų. Jungtinėse Tautose pasislėpę į prezidentas kalba Prancūzijos 
komunistų šnipai gali važinėti po j vardu. Prezidentas papeikė ir ki-
visą Ameriką, ko negali ambasa- j tus ministerius. kurie įsivėlė į 
dų ar konsulatų diplomatai. , Lenkijos įvykių analizę ir komen-

Zurnalas rašo. kad komunistai tarus. Ginčuose tarp partijų netu-
pavertė New Yorką "pasauline retų dalyvauti vyriausybės na-
šnipų sostine". Komunistinių vai- riai, pasakė prezidentas Mitter-
stybių diplomatų skaičius mieste randas. 
siekia 3,000. FBI direktoriausi Prancūzijos vyriausybė griež-
Websterio nuomone, 35 procen- j čiau reagavo į krizę Lenkijoje už 
tai tų diplomatu yra šnipai, ku- i Vakarų Vokietiją, tačiau prancū-
rių kiekvienas gali prižiūrėti po ; zy spauda pabrėžia, kad atsiliepi-
kelis agentus. Vien rusų atstovy- i mas turėtų būti "politinis", ne 
beje ir įvairiose JT agentūrose "ekonominis". Komentatoriai sa-
dirba daugiau 700 rusų. Iš jų dau
giau 200 Vakarų saugumo įstai-

Prezidentas apie 
Puerto Rico ateitį 

ko, kad prancūzai linkę pasmerk
ti komunistų priespaudą Lenkijo
je "žodžiais", o ne "darbais". 

KALENDORIUS 

Sausio 15 d.: Mauras, Sekun-
Washir\gtonas. — Prezidentas dina, Dailius, Snieguolė, 

susitiko su Puerto Rico salos et-1 Sausio 16 d.: Marcelis, Prisilė, 
stovais ir pareiškė jiems, kad jis Jovaras, Gedanė. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44. pritaria referendumui, kuris pasi
sakytų už Puerto Rico įsijungimą 
į JAV valstijų tarpą, jis tą pagei
davimą remtų ir Puerto Rico tap-
tą 51-ji valstija. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, tempera

tūra dieną 25 1., naktį 10 L 
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SENUOSIUS METUS PALYDINT: 
Galima liudyti t ik 

da rbo re ika l ingumą 

Negrįžtamai nutekėjo praei
tin ir 1981 metai. Tai buvo me
tai, paženklinti iš anksto 
numatytais planais, rūpes
čiais ir lūkesčiu. Galima būtų 
1981 m. lapą be rūpesčio ir už
versti, tačiau, atidžiau j jį pa
žiūrėję, pamatysime keletą įvy-
k ių , k u r i ų n e g a l i m e 
nepaminėti. Ar ne visuomet iš 
praeities mokomės? Žinia, 
kiekvienais beveik metais bū
davo žvelgiama praeitin ir 
stengiamasi įžvelgti įvykių 
prasmę, atspėti tam tikrus 
ženklus, juos išskaityti ir pasi
daryti išvadas rytojui. Kad 
nesuklystume. Bandykime ir šį 
kartą. 

I švyka ir t r i n t i s 

Kai prisimename, dar tik 
auštant 1981-šiems metams, 
mūsų jaunieji sportininkai vie
šėjo Australijoje. Sakėme — jie 
vyksta su tautine misija. Misi
ja, kuriai atlikti jie vežėsi savo 
išsisakymo, savo pasireiškimo 
ir savo susitelkimo simbolį — 
kamuolį. Išvykos sportinis 
balansas buvo teigiamas. O 
tautinis? Jeigu spręsime iŠ 
tenykštės spaudos atsiliepi
mų ir iš privačių laiškų, tai, 
nors kalbant bendrybėmis, ir 
buvo pasitarnauta tautiš
kumui, tačiau ne tokiame 
laipsnyje, kaip buvo su pir
mąja. To buvo galima ir lauk
ti. 

Kalbant aplamai, negalima 
užmiršti ir trinties, kuri buvo 
įnešta svarstant klausimą — 
vykti seniesiems ar jauniams. 
Bet ši trintis buvo Sąjungos vi
daus reikalas: jis yra normalus. 
Visai kitokio pobūdžio ir apim
ties atžvilgiu išgirdome labai 
aiškų, rėžiantį ir daug reiš
kiantį disonansą santykiuose 
su PL Bendruomene. Jeigu 
ankstyvesnius santykius galė
jome apibūdinti kaip „drau
giškus ir tolerantiškus", tai iš
vykos organizavimo metu 
pastebėjome, kad jie yra tra
pūs, jautrūs ir nėra tolerantiš
ki. Jie tikrai turėtų būti tai
sytini. Nenorint pilti daugiau 
alyvos į šią ugnelę, šiuo metu 
tenka susilaikyti nuo tolimes
nių komentarų tikintis, jog 
naujoji C. Valdyba suras taip 
reikiamo „modus vivendi". Jo 
reikia! 

Negi t a i t ik 
svajonė? 

Ne tik 1980, bet ir per ištisus 
1981-sius metus nuolat ma
tome tik vieną (!) asmenį (buv. 
C. Valdybai pritariant), besirū
pinantį įvedimu sporto bei ūz. 
auklėjimo į lituanistines mo
kyklas. Jis kaip tas ispanų tau
rusis hidalgo lanko Švietimo 
Tarybos posėdžius, kreipiasi 
kur tik įmanoma, važinėja po 
stovyklas, demonstruoja ir 
praveda mankštas seniems ir 
jauniems, skaito paskaitas 
apie fiz. auklėjimo reikšmę, ra
šo tomis temomis straipsnius, 
sudarinėja planus ir prog
ramas dėl rekreacijos lit. mo
kyklose ir LB. apylinkėse; 
kreipiasi į Sąjungos įgalio
tinius prie LB Kraštų valdy
bų... Nors ir niekas jo neatstu
mia, nors visi jam pritaria, 
deja... rezultatų kaip ir nema
tyti. Tik kitų pažadai, jo pla
nai ir jo viltys... Negi taip turė
tų ir pasibaigti? Negi šių dienų 
jaunimui vadovaujantiems as
menims tikrai rodosi, kad spor
tas nėra ir negali būti prie
mone lietuviškumui išlaikyti? 
Juk Čia niekas niekam nesiūlo 

sporto dėl sporto. Cia siūloma 
tik dar viena priemonė prie ki
tų, jau esamų. Jų niekad ne
bus per daug. Bet visos pa
stangos kaip tie „žirniai į 
sieną". Žinoma, per daug ste- -
bėtis tuo juk nevertėtų, nes mū
suose sporto reikšmės supra
timo lygis dar vis gali būti 
išreikštas: „dykaduoniai bolę 

muša" - Taip buvo. Ir nors šian
dien garsiai taip jau vengia
ma „išsireikšti", bet tuo dar vis 
tikima. O pagaliau, jeigu būtų 
kitaip, tai apie tokių pamokų 
reikalingumą nereikėtų čia nei 
gaišti... 

Iš kitos tačiau pusės žiū
rint ir darant fantastišką prie
laidą, kad stebuklų dar gali 
įvykti, ir visų mokyklų durys 
gali, kaip užburtos, atsidaryti, 
būtų daug bėdos ŠALFASS-gai 
pristatyti mokykloms didžiulį 
kadrą lektorių, kurie tas pamo
kas sugebėtų pravesti... Va, čia 
ir yra Spr. Sąjungos Achilo 
kulnis. Neturi Sąjunga nei rei
kiamo skaičiaus lektorių, nei 
sporto darbuotojų, kurie perim
tų pasitraukiančiųjų spr. dar
buotojų pareigas spr. klubuo
se. Nežiūrint, kad nuo 1948 m. 
kiekvienas centrinis organas 
buvo „prisiekęs" suruošti to
kiems uždaviniams stovyklas -
kursus, bet nei vienas tos „prie
saikos" netesėjo. Stovykla 
kiekvienai C. Valdybai buvo 
tarsi nepermaldaujama ir pik
toji Nemezis. 

Ž a i d y n ė s ir 
l a ido tuvės 

Turėjome 1981 m. žaidynes. 
Pirmą kartą Baltimorėje. Jei
gu 1980 m. Detroite džiau
gėmės ir buvome liudininkai 
sėkmingo debiuto moters, 
kuri buvo žaidynių org. komi
teto pirmininkė, tai Baltimo
rėje tose pačiose pareigose sėk-
m i n g a i d e b i u t a v o d a r , 
palyginti, jaunas ir daug ža
dąs Baltimorės atletų pir
mininkas ir Rytų apygardos 
vadovas. 

Ir vėliau, kada dar vis 
gyvenome sėkmingų Žaidynių 
prisiminimais, kada dar vis 
minėjome praėjusius įvykius, 
tada iš spaudos sužinojome, 
jog amžinai pasitraukė iš spor
tinės šeimos trys buvę jos na
riai. Jiems, deja, Requiem gie
dojo ne buvę jų sporto klubų 
nariai ir ilgų, prisimintinų ko
vų komandos draugai. Spor
tinė šeima... tylėjo. Tarsi nieko 
nebuvo įvykę. Jaudinanti ir 
daug pasakanti staigmena šia
me „tylos sąmoksle" buvo bu
vusio Scheinfeldo „Kovo" 
krepšininkų užuojauta buvu
sio „Šarūno" vieneto nario šei
mai. Tai viskas... Vėliau, susi
griebus, buvo mėginta padėtį 
sušvelninti, tačiau pasilikusio 
kartėlio niekas jau neištrins.... 
Tik čia savęs beliktų paklaus
ti: ar visi mes suprantame 
Sporto Sąjungos egzistencijos 
prasmę? Ar visi darbuotojai ir 
sportininkai žino žodžių „spor
tinė šeima" sąvoką ir ar bus 
sudaryta proga kokiame nors 
suvažiavime paliesti ir pana
šius klausimus? Negi spr. šei
ma yra tik mitas? Nejaugi visi 
ir vis dar tikime, kad „žmogus 
gyvas tik kamuoliu"? 

Suvaž iav imas ir 
s impoziumas 

Turėjome ir suvažiavimą. 
Išrinkome naują C. valdybą. 
Kiek ji bus sėkminga — paro
dys ateitis. Jos darbai. Ji su
daryta iš žinomų vyresniųjų ir 
„šalto ir karšto" mačiusių se
nų vilkų ir jaunesnės kartos 
atstovų. Būdama viena iš pa

čių pajėgiausių valdybų 
intelektualiniu atžvilgiu, be to, 
perėmusi iš buvusios valdybos 
neįprastai didelį „kraitį", 
reikia tikėtis, pajėgs tinkamai 
pažvelgti ne tik į sportinį, bet ir 
į Sąjungos ideologinį veidą. O 
laikas tam jau seniai yra pri
brendęs. 

Jeigu Sąjungos suvažia
vime buvo galima pasigėrėti 
suvažiavusių atstovų subren
dimu renkant Sąjungos eg-
zekutyvą, tai didelį nusivy
limą teko patirti buvusiame 
simpoziume, kuriam buvo tiek 
ruoštasi, iš jo tikėtasi ir lauk
ta. Jame buvo skaitytos dvi pa
skaitos: pirmoji nagrinėjo 
„mankštą, parengtį ir tavo šir
dį", antroji — įdėtas spr. šei
mos aukas okupaciniame lai
kotarpyje dar būnant namie. 
Paskaitų klausė tik... „archy
vas", kaip vienas iŠ dalyvių iš
sireiškė. Tuos pačius veidus 
matėme ir kongrese, ir pasku
tiniuose simpoziumuose. O jau
nesnės kartos atstovų matyti 
neteko... Tai va. Ar čia vertėtų 
dar ir daugiau kalbėti? Neat
rodo. Viena yra aišku — reikia 
atkreipti rimtą dėmesį į pana
šių sulėkimų turinį, pravedi-
mą ir priemones, kaip tokius 
vispusiškai naudingus rengi
nius išnaudoti, kad jie būtų po
puliarūs ir jaunųjų tarpe. 

Dar k a r t ą — 
jeigu visi! 

Štai, kaip matome, pavir
šutiniškai ir prabėgomis palie
tėme keletą jau istorija tapu
sių faktų. Ką jie mums byloja? 
Tiesa, praėję metai buvo vieni 
iš turtingesniųjų įvykiais, bet 
įgudęs skaitytojas ir mūsų 
veiklos stebėtojas, be abejo, su
tiks, jog dar vis veikiama. Vei
kiama tarsi iš inercijos ir kaip 
visuomet. Bet ar gyvenamasis 
metas ir pastebėti reiškiniai 
neliudija, kad reikia susirū
pinti prieaugliu ir retėjan
čiomis darbuotojų eilėmis, bei 
Sąjungos ideologiniais rei
kalavimais? Kad atėjo metas 
paieškoti patrauklesnės for
mulės, kaip įtraukti Sąjungon 
jaunimą? Atidžiai pasvars
tyti, kaip ir kokia forma su
teikti Žaidynėmis šiltesnį tau
tinį pamušalą? Žinia, retorika 
visuomet skiriasi nuo gyveni
mo, bet ar nereikėtų vieną kar
tą išdrįsti ir pradėti? Juk žino
me, kad apie 700 sąmoningų 
narių yra didelė jėga, bet 700 
stebuklų belaukiančių yra... 
nulis.. Nesunku suorganizuoti 
vienas žaidynes (čia nekalba
ma apie būsimas Pasaulio 1. 
spr. žaidynes). Ir laukti kitų 
metų. Bet ar tai jau viskas? 

Naujuosius metus pra
dėdami nesiūlome jokio plano, 
bet tik siūlome, kas galima pa
svarstyti. Ir čia nesiūlome susi
rūpinti vien tik valdybai. Čia 
reikalas visų — ir jaunų, ir su
augusių, ir tėvų. Su rūpesčiu 
reikia žvelgti ir į Sąjungai pri
klausantį ir nepriklausantį 
jaunimą. Jo dar turime. Juk 
norime, kad jis jaustųsi, išro-
dytų ir gyventų, kaip toji „...ži
buoklė po... ledu" (V. Ramonas 
„Dulkės Raudonam Saulėlei
dy"). 

Pr. Mickevičius 

SUSIPAŽINKIME 

Susipažinę su ŠALFASs-gos 
Centro valdybos pirmininku, 
vyk. vicep-ku ir iždininku, da
bar susipažinkime ir su kitais 
C. v. nariais. 

AUDRA NUSIAUBĖ 
SAN FRANCISCO 

Šiaurinė Kalifornija yra 
žiemos lietų juostoje, nors 
apskritai čia klimatas yra 
Švelnus ir malonus. Tariamos 
žiemos metu oro temperatūra 
svyruoja tarp 40-60 laipsnių 
šilumos, o vasaros laiku 
pakyla iki 70-80. Tačiau pašo
nėje esančiame Ramiajame 
vandenyne dažnai susidaro 
rūkai, kuriuos sukelia susi
dūrusios šilto ir šalto oro sro
vės, neretai sukeldamos van
denyne audras. Įsisiūbavusios 
audros, vėjo nešamos, atsimu
šusios į pakrančių kalnus, 
pridaro nemažai žalos. 

Tokia buvo sausio 4 d. J i 
tęsėsi ištisą parą, siaučiant 
smarkiam vėjui ir lietui. Lie
tus greitai užplukdė miesto 
gatves, o vėjo sūkuriai, laužy
dami medžių šakas, užblo
kavo gatvėse judėjimą. Nuo 
kalnų atšlaičių pasipylęs van
duo, nešdamas purvą, dumblą 
ir ridendamas akmenis,užver-
tė kelius. I vandens sroves 
patekę atšlaitėse esantieji 
namai atsidūrė dideliame 
pavojuje būti nuversti. Apie 11 
vai. nakties audra dar labiau 
sustiprėjo, nutraukdama elekt
ros laidus. Rodėsi, kad Ramu
sis vandenynas pradėjo verž
tis iš savo krantų. Užsidegus 
elektrai, TV ekrane pradėjo 
rodyti audros padarytą žalą. 

Tarp tų vaizdų iškilo ir 
Velez šeimos tragedija. J i 
prarado tris vaikus — 4, 9 ir 13 
metų amžiaus. Jų namą užver
tė nuo kalno nuslinkusi lavi
na, nustumdama nuo pamatų 
į gatvę. Purvo ir dumblo griū
tis nuvertė ir kaiminystėje 
stovintį dviejų aukštų namą, 
kuris griūdamas užvirto ant 
Velez namo, o versdamasis 
purvas skersai gatvę užvertė ir 
kitų namų kiemus, garažus, 
net įsiverždamas į kambarius. 
Namai buvo pastatyti 40 pėdų 
kalno atšlaitėje ir purvo griū
čiai prasidėjus jo viršūnėje 
išrėžė 50 pėdų pločio ir 25 pėdų 
gylio griovį. Velez su žmona 

Vincas Br izgys — te i 
s in is p a t a r ė j a s . Nuo 1972 me
tų jis priklauso Chicagos 
„Lituanicos'' klubui, kur žaidė 
krepšinį. O nuo 1979 metų jis 
priklauso Chicagos lietuvių 
golfo klubui. 27 m. amžiaus. 
Profesija —s advokatas. 

Vincas Brizgys 

Ra imundas Korzonas 

R a i m u n d a s K o r z o n a s — 
C.v. n a r y s . 1955 metais įsto
jo į Chicagos A.S.K. „Lituani-
cą", kur žaidė krepšinį iki 1959 
m. Po to buvo ir tebėra įvairio
se pareigose klubo valdyboje; 
be to yra teniso asistentu. 1966 
m. buvo vienas iš Chicagos lie
tuvių golfo klubo steigėjų val
dyboje, buvo įvairiose parei
gose ir dabar tebėra aktyvus 
klubo narys. 

Nuo 1980 m. priklauso ir Chi
cagos lietuvių teniso klubui. 
Kelis metus buvo ŠALFAS s-
gos C.v. nariu ir paskutinius 6 
metus — Chicagos Sąjungos 
krepšinio sekcijos vadovu. Dai
nuoja lietuvių operos chore ir 
aktyviai veikia Akademi
niame skautų sąjūdyje. 

Gimė Kaune. 1956 m. baigė 
Illinois u-tą BSCE laipsniu. 
Dirba Chicagoje, Bridge ir Iron 
Co., kaip valdymo sistemos 
vyr. inžinierius. 

suskubo iš namo išbėgti, palik
dami jame miegančius vaikus. 
Atisdūrę dumblo jūroje šaukė
si pagalbos, bet atskubėję 
kaimynai ir gaisrininkai vos 
juos išgelbėjo, nes pasipylė 
dujos. 

Skausmo surakinta širdimi 
Velez pasakja, kad jis su 
žmona žiūrėjo TV, kai staiga 
sudrebėjo namo sienos ir pasi
girdo vaikų klyksmas. Velez 
puolė prie vaikų miegamojo 
kambario durų, bet, vos jas 
p ravėrus , ūžtelėjo purvo 
kalnas ir dumblo srovė j j išne
šė pro virstančias sienas į 
lauką. Netrukus nutilo ir vaikų 
klyksmas. Tik po vienos paros 
gaisrininkai jų lavonus atka
sė iš po griuvėsių. Raudonasis 
Kryžius nukentėjusias šeimas 
priglaudė mokyklose ir valdiš
kuose pastatuose. 

Siautusi audra pareikalavo 
24 žmonių aukų ir 12 dar 
nežinomas likimas. Sužeidė 
507 asmenis, sugriovė 413 
namų ir 5223 sužalojo. 
Padaryta nuostolių už 250 mil. 
dol. sumą, bet apskaičiavimas 
dar nebaigtas. Gubernatorius 
Brown paskelbė 5 šiaurinės 
Kalifornijos apskritis audros 
nusiaubtomis, prašydamas 
federalinės valdžios pagalbos. 
Skaičiuojama, kad 75 proc. 
audros paliestų namų ir biznio 
įstaigų savininkų neturėjo 
specialios nuo potvynių 
apdraudos, nes tokios audros 
Kalifornijoje retai pasitaiko. 

Garsusis Auksinių Vartų 
tiltas išliko sveikas, kuris per 
45 savo gyvavimo metus yra 
daug ko matęs ir praleidęs 
mažesnius ar didesnius žemės 
drebėjimus, o taip pat žmogiš
kų tragedijų, kada nusivylę 
gyvenimu nuo jo šoka į 113 
pėdų gilumo Pacifiko vandenį 
ir daugiau nebeišvysta tekan
čios saulės. Tokių atsitikimų 
tiltas jau yra užregistravęs 
netoli 700. Audrai siaučiant jis 
buvo uždarytas, nes, nugriu-
vus nuo šalimai esančio kalno 
dumblui, pervažiavimas per jį 
buvo sutrukdytas, o purvo 
griūtyje sunaikintame name 
žuvo viena moteris. 

Audrai nukeliavus savais 
keliais ir nušvitus saulei, 
gyvenimas vėl grįžta į norma
lias vėžes. Biznieriai skelbia 
prekių papigintus išparda
vimus, žmonės valosi nuo 
purvo ir dumblo, laiškanešiai 
kai kuriomis gatvėmis dar turi 
bristi per vandenį, keliai pilni 
automobilių, bet vairuotojai 
yra atsargesni, nes nežino, 
kada atsidursi purvo ir van
dens klanuose. 

Be liūdnų atsitikimų, tokiais 
atvejais pasitaiko ir links
mesnių. Prieš audros artėjimą 
nekilnojamo turto pardavimo 
agentūros vedėjas Andrew Ch. 
Tumer sėdo į lėktuvą ir atsi
dūrė Reno, Nevadoje. Čia po 
gerų pietų su draugais ryžosi 
išbandyti laimę lošimų klube. 
Išsikeitęs 400 dol., pradėjo jais 
maitinti alkanas lošimų maši
nas. Vos tik įmetus 7 dol. jis 
nustebo, kad prieš jo akis pasi
rodė skaičius — 773,102. Jo 
nustebimui tuojau pasirodė 
klubo vedėjas ir Internal Reve-
nue Service agentas, kuris 
pareiškė, kad turėtum būti 
dėkingas prezidentui, kad jis 
sumažino mokesčius, nes turė
tum 70 proc. sumokėti nuo 
laimėtos sumos, o dabar gausi 
10 proc. nuolaidos. 

P. Indreika 
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Vyno gėrime Prancūzi ja i 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i j a ir mo te rų ligos 
G ineko log inė Ch i ru rg i ja 

6449 So Pu lask i Road (Crawford 
M e d i c a f B u i l d i n g ) . T e l LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius paga ; susitarimą 

Te l of iso HE 4 5 8 4 9 . rez 3 8 8 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 7 1 s t Street 
Vai.: p i rm. , a n t r . ketv. ir penkt 1 1 3 0 
vai. ryto iki 3 vai popiet. 

Dr Ant . Rudoko kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 5 1 s t Street 
Tel . — GR 6 2400 

Vai oagai susitarimą pirmad ir ketv i 4;r 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 va: 

Ofs. te l . 735-4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Spec ia lybe A k i u ligos 

3 9 0 7 West i 0 3 r d Street 
Va landos pagal sus i tar imą 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pu lask i Pd . 

Va landos pagal sus i t an r r ^ 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 6 3 r d Street 
Va landos pagal sus i tar imą 

EUROPA 
GURKŠNOJA 

Kas liečia vidutinį alkoholio 
sunaudoj imą per metus 
asmeniui Europoje, tai iš 15 
šalių Belgijai tenka septinta 
vieta alkoholio gėrime ir 
penkta vieta alaus gėrime. 
Alkoholio gėrime pirmoje 
vietoje yra Prancūzija su 14.8 
litrais asmeniui. Po Prancū
zijos eina Ispanija su 14.1 litrų 
asmeniui, po Ispanijos eina 
Vakarų Vokietija, Austrija, 

6132 S Ked/ie Ave Chicat r 
WA 5 2670 arba 489 4441 

0R. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

fs ta igos ir bu to te l 652 1 3 8 1 

DR. FER0. VYT. KAUNAS 
Gydytojas i r Chi rurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARO 
• OF FAMH.Y PRA0T1CE 

1 4 0 7 So. 4 9 t n Court . C ice ro . I I I . 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 5 9 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Htrm . an t r . treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

tenka pirma vieta su 95.4 Itr. 
asmeniui per metus. Ją seka 
Italija su 93 litrais. Alaus 
srityje pirma vieta tenka 
Vakarų Vokietijai su 148 
litrais, antra vieta Čekoslova
kijai su 138 ltr., trečia — Rytų 
Vokietijai su 135 ltr., ketvirta 
— Austrijai su 134 ltr., penkta 
— Belgijai su 131 ltr. 

T. 

T e l ofiso ir bu to . O l y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave. C ice ro 

Kasdien i 3 va! ^ g 8 vai vak 'šskyus 
treč Seš! 12 fki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDiNG 
3200 W 8 is t Street 

Vai Kas.l.en nuo 10 v ryto ik; 1 v p :• 
Ofiso te! RE 7 1168; rezid 239 2919 

O fs HE 4 -1818 ; Rez PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS iR JRGAS 

Specialybe v idaus i igos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 - m o s ir Campbe l l Ave kampas ) 
Va' pirmai: a'nraT he**«ta<j -De---ad 
3 H; 7 j p o T** sus tarus 

Ofs 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHlRURGijA 

1185 Dundee Ave 
Elgm. III 60120 

Valandos pagai Susitarimą 

Tel 372 5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ ^'GOS -- C H I R U R G U A 

Ofisai; 
111 NO WABASH AVE 

valandos pagai susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Har;em Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuv iška i ) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses' 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 5 1 4 9 
Vai p.igai susAanma UMaryta l?eč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 VV 6 3 r d Street 

Vai d''*' : 4 pc£ et " kp% 5 1 vak 
Of iso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rez id 4 4 8 5 5 4 5 

Ofiso tel 434 2123. namų 448 6195 

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

2454 West 7 l s t Street 
Vai. pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namu 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais paRai Susitarimą 

Te l R E l i a n c e S 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
L ie tuv is gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai D«P<et ir 6 8 vai vak Treč * šeit 
uždaryta 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą an t r . trečiad. 
ketvirtad 10 v r y t o i k i & v vakaro 

Tel - 778 3400 



Tas laisvės nevertas 

KAS NEGINA JOS 
Šią savaitę sueina 60 m. 

sukaktis nuo to laiko, kai 
Amerikos lietuviai nusiuntė į 
Lietuvą savo simbolingą do
vaną — Laisvės varpą. Tai 
įvyko 1922 m. sausio 12 d., o 
šis varpas pirmą kartą sus
kambėjo Vasario 16 d., įkeltas 
į Karo muziejaus bokštą Kau
ne. Varpas buvo nulietas pa
gal Philadelphijoje esantį 
JAV Laisvės varpą. Varpui 
aukos buvo renkamos visose 
JAV lietuvių kolonijose. J is 
svėrė 1200 svarų. Tačiau di
džiausias jo svoris mūsų tau
tai buvo jame įgraviruotas 
B.K. Balučio sukurtas šūkis: 
"O, skambink per amžius vai
kams Lietuvos, kad laisvės ne
vertas, kas negina jos". 

Tas šūkis ypač gyvai pri
simintinas artėjant Vasario 16 
dienai. Mes daugiau įkvėpimo 
tai šventei minėti gausime, jei 
mintimi aplankysime dabar 
okupanto išniekintą tą mūsų 
tautos šventovę — Karo mu
ziejų Kaune. Muziejaus so
delyje buvusiame, d a b a r 
o k u p a n t o n u g r i a u t a m e , 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminkle sušvisdavo kryžius 
ir spindėdavo įrašas: „Per am
žius budėję, Laisvę laimėjom 
Per aukas ir pasišventimą". 

Pačiame gi karo muziejuje 
buvo įrengta žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę kripta. Į ją įėju
siam į akis krisdavo baltas 
marmurinis kryžius ant juo
dos sienos, o virš jo auksinė
mis raidėmis įrašas: ,.Žuvo-
me, kad gyventumėte laisvi". 
Kryžių ir užrašą apšvietė am
žinosios ugnelės melsvas ži
burėlis. Koplytėlėje viešpata
vo tyla, niekas nesikalbėdavo. 

Artėjant Vasario 16 dienos 
šventei bei minėjimams, ir 
mes tyloje susikaupkime. Pri
gyvenome laikus, kada nė 
Vasario 16 minėjimams ne vi
sur į vieną salę galime sueiti, 
bet būkime bent persiėmę gi
lia tolerancijos, laisvės meilės 
dvasia, kad mūsų žodžio strė
lės jokiu būdu niekur nebūtų 
nukreiptos prieš savus lietu
vius. Mus visus turi jungti 
bendra laisvės kova prieš oku
pantą. Visi gyvai prisimin
kime tuos žodžius, kuriuos 
1863 metų sukilimo vadas K. 
Kalinauskas nuo kartuvių eše-
foto pasakė: „Nes aš tau. 
liaudie, sakau iš po kartuvių, 
jog tik tada laimingai gyven
si, kai ant tavęs nebus masko-
lio". Norėtume dar pridėti, kad 
ne vien maskolio, bet ir tų, ku
rie okupantui maskoliui tar
nauja. Labai taikliai dar 1978 
m., velionis Aloyzas Baronas 
rašė: „Kas netiki laisve, kam 
maloni vergo grandinė, tas jau 
yra miręs, nors dar ir pajėgtų 
kokrus rusiškus pareiškimus 
lietuvių kalba perduoti". 

Vasario 16 d. minėjimai ne
turi būti tik vien gražiųjų lais
vės dienų prisiminimai. Svar
biausia, tos laisvės kovos 
perdavimas mūsų jaunajai 
kartai. Dėl to minėjimuose, 
kur tik galima ir kiek tik gali
ma, paveskime kai kuriuos už
davinius atlikti mūsų jauni
mui. Jie gali būti ne vien 
vėliavų nešėjai, bet ir invoka-
cijos kalbėtojai, nepriklau
somybės akto skaitytojai, rezo
liucijų perteikėjai, meninėje 
programoje eilių deklama
toriai, dainų atlikėjai, rink
liavose aukų rinkėjai. Kai ku
riose kolonijose atsiras ir 
paskaitininkų iš jaunosios 
kartos. Jų pasirengimas, per
teikimas juos ir jų draugus gi
liau įsuks į lietuviškus rei
kalus. 

Svarbu mūsų jaunojoje kar
toje ugdyti Lietuvos laisvės 
viltis, o tam yra stipraus pa
grindo, kurį labai iškalbingai 
savu laiku Lietuvos pogrin 
džio laikraštis „Aušra" iškėlė 

savo vedamajame: ...Neturime 
laisvės, bet turime laisvę my
linčias širdis. Neturime nepri
klausomybės, bet turime Tė
vynę Lietuvą. Tėvynė didelėje 
negalioje, bet ji yra gyva! J i 
kovoja, ji bus laisva, nes yra 
daug drąsių Tėvynės sūnų ir 
dukrų! Taip, ji prisikels, kaip 
Kristus prisikėlė". 

Labai svarbu, kad Vasario 
16 d. minėjimai nevyktų vien 
savybėje. Labai gerai, kad kal
bėtojais pasikviečiamą dau
giausia JAV kongreso nariai. 
Tai būna Jiems proga daugiau j 
susipažinti su Lietuvos rei
kalais ir pačiais lietuviais. Ta
čiau nereikėtų tuo apsiriboti. 
Mums taip pat labai svarbu 
plėsti ryšius su komunikacijos 
žmonėmis. Per mažai kviečia
mės amerikiečių redaktorių, 
radijo ir televizijos darbuo
tojų. O šis sektorius svarbus. 
Besiruošdami paskaitai , jie la
biau susipažintų su mūsų tau
tos vargu ir laivės troškimais. 
Užsimegztų ryšys su tos kolo
nijos lietuviais, susidarytų di
desnės galimybės lietuviškus ) 
reikalus pravesti jų redaguo
jamų laikraščių skiltyse, jų ve
damose radijo ir televizijos 
programose. Šituo atžvilgiu, 
manytume, būtų gerai kvies
tis ir aukštųjų ar aukštesniųjų 
mokyklų dėstytojus, kurie gali 
įtaigauti bręstančią šio krašto 
inteligentiją, o patenkant į lie
tuvių minėjimus su paskaita 
jiems lietuviškieji ir apskri
tai pavergtos tautos interesai 
darytųsi daug artimesni. 

LIETUVĖ BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE 

(Įspūdžiai iš trečiosios Baltųjų Rūmų Senimo konferencijos) 
DR. REGINA MICKEVIČIŪTĖ - KULIENĖ 

(Pabaiga) 

Laisvė yra ta ip didelės svar
bos reikalas, kad nereikia užsi
konservuoti nudėvėtuose šab
lonuose, neieškant vis sva
resnių būdų jos reikalą kel
ti. Velionis Anwar el-Sadat, 
teroristų nužudytas Egipto 
prezidentas, savo autobiogra
finiame veikale „In Search for 
Identity" prasmingai yra pa
reiškęs: „Laisvė yra gražiau
sias, švenčiausias ir bran
g i aus i a s mūsų kul tūros 
vaisius. Joks individas neturi 
jaustis, kad jis yra nublokštas 
kokios nors priverstinės jėgos 
malonei a r kad jo valia yra 
kitų kontrolėje". 

Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimai neturi apsiriboti tik 
savųjų salėse. Kur galima, 
bandykime įsiveržti į ameri
kiečių spaudą laišku redak
cijai, bandydami įtaigauti kokį 
redakcijos narį ką nors pa
čiam parašyti . Tegu laiškas 
redakcijai ir neišvystų spau
dos puslapių. Redakcijos na
riai jį paskaitys, ir geriau ne
gu nieko. Taip pat bandytina 
kontaktuoti televizijų ir radijo 
stotis. Karta is ir čia pavyks
ta. Valdžios nuostatai rei
kalauja televizijų ir radijo sto
tims tarpais paskirti šiek tiek 
laiko tos vietos bendruomenės 
reikalams. Kartais pavyksta į 
tą kategoriją įsprausti ir lie
tuvišką reikalą, ypač koloni
jose, kur daugiau lietuvių. 

Ta proga galėtų lietuvių 
delegacijos aplankyti laikraš
čio, televizijos ar radijo stoties 
įstaigas, palikti atitinkamos 
literatūros, gal net pasiteirau
ti, ar nesutiktų panaudoti įvai
rių mūsų institucijų paruo
šiamų anglų kalba juostelių. 
Nepamirština į minėjimus pa
kviesti ir kitų pavergtų tautų 
atstovus. 

Vasario 16-sios proga išgirs-
tinas žodis, kurį rašytojas Vin
cas Mykolaitis - Putinas įdėjo į 
savo „Sukilėlių" kūriny ap
rašomo kovotojų vado kun. 
Antano Mackevičiaus lūpas: 
„Laisvė tautai yra didelė bran
genybė. Tik laisva tauta suku
ria savo kultūros gražiausius 
žiedus. Dėl to mes kovokime ir 
kitus veskime į kovą už lais-
vę . 

J. Pr 

Saviej i rūpesč ia i 
Kyla labai svarbus klausi

mas: kaip mes į tą padėtį 
reaguosime, ką darysime ir ar 
mes susirūpinsime savo senais 
žmonėmis, kurie, daug vargo ir 
skausmų matę, paseno ir nesu
geba savęs prisižiūrėti? Ar mes 
leisime, kad juos išvežtų į sveti
mus ir bauginančius slaugių 
namus, kur jie svetimoje 
atmosferoje, dažnai nemokė
dami angliškai susikalbėti, 
būtų palikti žiauriai užbaigti 
senatvę? Tas klausimas liečia 
ir mus, dar nesulaukusius 65 
metų amžiaus, nes ne vienas iš 
mūsų, kurie dabar esame pilni 
energijos ir sveikatos, už 
dešimt ar penkiolikos metų 
galim atsirasti kitokioje padė
tyje. Nepaslaptis, kad mes, 

lietuviai, labai nuoširdžiai ir 
atsidavusiai rūpinamės savo 
jaunimu, savo ateitimi, ir tai 
yra vertas pasididžiavimo ir 
girtinas reiškinys. Tačiau ar 
mes galime užmiršti savo 
pačių praeities dalį ir ja 
nesirūpinti? Yra sakoma, kad 
tauta, kuri rūpinasi savo senai
siais, pasižymi savo kultūrin
gumu. Reikia tikėtis, kad mes, 
lietuviai, nors ir pavėluotai, 
pradėsime rūpintis savo senais 
žmonėmis . Rūpindamiesi 
daba r vyresnio amžiaus 
žmonių gerove, mes rūpina
mės ir savo pačių ateitimi. 

Sodybų s ta tymo 
r e i k a l a s 

A m e r i k o s L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė , per savo 
Social inę reikalų tarybą, 
kuriai vadovauja dr. Antanas 
Butkus, aktyviai mėgina sudo
minti pavienius lietuvius ir 
įvairias lietuvių organizaci
jas, kad būtų statomos arba 
ruošiamos lietuviškos sody
bos. Lietuviška sodyba yra 
t e rminas , kuriuo norima 
apibūdinti vyresnio amžiaus 
lietuvių gyvenamą vietą ar 
nuosavuose namuose, ar 
„condominium", ar nuomo
tame bute, kur, reikalui esant, 
bus teikiama tam žmogui 
reikalinga priežiūra, įskaitant 
slaugymo namų globą. Ta 
sodyba susidėtų iš daug skir
tingų dalių, kurių pagrindinė 
būtų slaugymo namų viene
tas. 

Amerikoje reikia išvystyti 
tokių sodybų tinklą didesnėse 
lietuvių apgyvendintose vieto
vėse, nes lietuviai yra gana 

sėslūs žmonės ir nelabai nori 
ku r nors kitur iš savo 
g y v e n a m o s i o s a p y l i n k ė s 
kraustytis. Ypač tėvai, kurie 
turi netoliese gyvenančius 
vaikus, nenori nuo savo vaikų 
atsiskirti. Todėl yra labai svar
bu tokias sodybas steigti vieto
vėse, kur gyvena įvairaus am
žiaus lietuviai. Pavyzdžiui, 
Chicagoje ar apylinkėje mums 
būtinai reikia įkurti sodybą, 
p radedan t nuo slaugymo 
namų, nes šiuo metu jų labiau
siai Chicagoje reikia. 

Yra mūsų tarpe jau labai 
gražių pavyzdžių. Pavyzdžiui, 
dr. Adomavičius Chicagoje yra 
jau įkūręs mažą sodybą, kur 
vyresnio' amžiaus lietuviai 
leidžia senatvę lietuviškoje 
atmosferoje ir kur reikalui 
esant jiems yra teikiama 
įvairiausia pagalba. Putnamo 
lietuvių seselės turi taip pat 
įkūrusios gražius namus, kur 
nuoširdžiai teikia priežiūrą 
seniems lietuviams. Tačiau tų 

kelių pavyzdžių m u m s 
neužtenka, nes tos kelios 
institucijos pajėgia rūpintis tik 
m a ž a da l imi p r i e ž i ū r o s 
reikalingų lietuvių. Būtų labai 
vertinga pagalvoti apie įkū
rimą sodybos pvz. Floridos 
naujoje, gražioje Sunny Hills 
kolonijoje, kur jau yra įsikūręs 
nemažas būrys vyresnio 
amžiaus lietuvių. Tikriausiai 
tie lietuviai, kurie ten vyksta, 
keliasi manydami, kad jie ten 
užbaigs savo žemiškąjį gyveni
mą. Iš dalies, Sunny Hills būtų 
gera vieta išvystyti pilna to 
žodžio prasme sodybos koncep-
tą, nes naujai kuriamos vieto
vės suteikia progos įgyven
dinti tai, ko nėra įmanoma 
išvystyti aplinkumoje, kuri 
arba jau yra apstatyta, arba 
turi mažai vietos. Sunny Hills 
jau yra pastatyta nemažai 
privačių namų. Jeigu būtų 
galima pastatyt i „condo
minium" ir namus, kuriuose 
būtų nuomojami butai, žmonės 

Washingtone vykusios senimo konferencijos metu j lietu
vių surengtą parodėlę atvyko svečiai, Baltimorės veikėjai: 
Radžius ir G. Radžiuvienė. 

Baltųjų Rūnaų Senimo konferencijos metu Washingtono lie
tuvių visuomenės veikėjų dėka buvo surengta „American 
Heritage" parodėlė. Prie iškeptų Vodopalienės „grybučių" — 
pyragaičių delegatams: iš kairės — Elvyra Vodopalienė ir 
Genovaitė Radžiuvienė. 

galėtų pas i r ink t i pagal 
finansines išgales ir kitus 
r e i k a l a v i m u s . Nedide lė j 
geografinėje vietoje būtų 
galima išvystyti savitarpio 
pagalbos tinklą taip, kad 
pagalbos reikalingi žmonė° ;ą 
gautų savo gyvenamoje vieto-
jų, kol nereikėtų visiškos 
slaugymo priežiūros. Jeigu yra 
į namus pristatomas maistas, 
jeigu yra kam namus arba 
butą prižiūrėti ir sutvarkyti, 
jeigu yra lankytojų, kurie tą 
vyresnio amžiaus žmogų 
aplanko, su juo pakalba, 
padraugauja ir jį palinksmi-
na,tai tas žmogus.nors ir nepa
jėgus, gali dar ilgai gyventi, 
nesikraustant į slaugymo 
namus. Tuo atveju, jei būtų 
tikrai reikalinga slaugymo 
namų priežiūra, jie būtų lietu
viški ir savi. Žydai, kurie yra 
labai gera i suorganizavę 
socialinės priežiūros teikimą, 
jau seniai yra įgyvendinę pana
šius projektus įvairiose Ameri
kos vietovėse. Pvz. Chicagoje 
jie turi net kelis slaugymo 
namus, senų žmonių prieglau
dą, kelis vyresnio amžiaus 
žmonių bendravimo centrus, 
kur susirenka senimas pasikal
bėti, pabendrauti ir užsiimti 
įvairiomis pramogomis. Jie 
nepajėgiems žmonėms pristato 
„kosher" maistą į namus, 
teikia seniems žmonėms ir jų 
vaikams patarimus ir turi 
įsteigę dienos ligoninę, kur 
vyresnio amžiaus priežiūros 
reikalingi žydai, kai jų vaikai 
dirba, penkias dienas savai
tėje, yra prižiūrimi. Toms 
visoms programoms išvystyti 
praeityje jie yra gavę daug 
finansinės paramos iš federali
nės ir v ie t inės valdžios. 
Chicagoje jie taip pat turi 
nupirkę kelis privačius namus, 
kuriuose gyvena vyresnio 
amžiaus negiminingi žmonės. 
Penki ar šeši vyresnio amžiaus 
žmonės sudaro „šeimą", bend
rai pasisamdo šeimininkę, kuri 
jiems verda valgyti ir jais rūpi
nasi. Kai vienas iš tų žmonių 
jau ilgiau taip gyventi nepajė-

gis, jis išsikrausto į žydų slau
gymo namus, užleisdamas 
savo vietą kitam. Toks tvarky
masis ne tik suteikia žmogui 
savistovumo ir garbingumo 
jausmą, bet ir sutaupo daug 
pinigų, nes yra pigiau gyventi 
tokioje „šeimoj", negu slaugy
mo namuose. 

Atrodo, kad šiuo metu 
organizuojant ir kuriant lietu
viškas sodybas, reikėtų jas 
finansuoti savo pačių jėgomis, 
nes federalinė valdžia planuo
ja d ras t i ška i sumaž in t i 
praeityje skirtą paramą senų 
žmonių butams statyti. Tuo 
tarpu dar yra galima gauti 
lengvatų, statant slaugymo 
namus. Taip pat pavieniai 
žmonės, kurie neturi santaupų 
ir neužtenkamai gauna paja
mų slaugymo namų priežiūrai 
susimokėti, gali gauti pagal
bos iš medicaid programos, 
kuri užmoka už slaugymo 
namuose gautą priežiūrą. 

Taip pat čia norisi paminėti, 
kad gera finansinė padėtis dar 
neužtikrina žmogui ramios ir 
saugios senatvės, nes liga 
nieko neaplenkia. Dažnai pasi
taiko, kad ir turtingi seni 
žmonės yra vieniši, neturi kas 
jais rūpintųsi ir kad jiems 
irgi tenka atsidurti slaugymo 
namuose. Seni žmonės, atsira
dę slaugymo namuose, ypač, 
kai jie yra svetimi kalba, 
maistu ir papročiais, dažnai 
patenka j desperaciją ir skau
džiai užbaigia senatvę. 

Būtų kilnu ir protinga, kad 
didesnėse lietuvių gyvena
mose vietose finansiniai pajė
gūs lietuviai drauge su įvai
r i o m i s o r g a n i z a c i j o m i s 
rūpintųsi sodybų statymo 
reikalu, sudarant ar tai komi
tetus, ar korporacijas iš įvai
rių ir kompetet ingų žmo
nių. Bendromis jėgomis, 
mokydamiesi iš tų, kurie jau 
yra įgyvendinę tai, ko mes 
siekiame, įkurdami sodybas 
mes dabar pagelbėsime tiems, 
kurie yra reikalingi priežiūros, 
o ateityje padėsime ir patys 
sau. 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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Apuchtinas 1885 m. apsilankė Marijampolės gimna
zijoj, ir Staniški8 turėjo atsisakyti savo .tėviškojo' 
metodo, bet laikytis drakoniškai griežtų dėsnių. 
Vieną kartą aš rašau klasės darbą, vertimą iš rusų į 
lotynų kalbą ir vietoj „pauperas' parašiau ,pauperi'. 
Už tai gavau vienetą ir valandą sėdėti po raktu, nors 
darbe kitų klaidų nebuvo. Ketvirčio pažymys iš loty
nų kalbos buvo dvejetas ir kitą ketvirtį man 
pasitaikė panaši nelaimė: versdamas iš rusų kalbos į 
lotynų, parašiau ,in senate' , kur reikėjo ,in senatu' . 
Tai buvo vienintelė klaida visame darbe. Aš 
teisinausi, kad tai neesanti klaida, nes Salustius taip 
vartoja. Staniškis man atsakė, kad aštuntoje klasėje 
valia sekti lotynų autorius, o penktoje klasėje reikia 
laikytis gramatikos. Gavęs už tą darbą .kuolą', 
atsėdėjau valandą po raktu ir gavau ketvirtyje dveje
tą iš lotynų kalbos". 

O Staniškis, vyriausybės įspėtas, irgi pradėjo 
taikyti tokį vertinimo mastą ir taikė visiems, kaip ir 
kiti mokytojai. 

Motiejus Endziulaitis. Po Staniškio lietuvių 
kalbos pamokų prašė kun. J. Miknevičius, sutikda
mas naudoti rusų raidyną. (Jis, kaip jau žinome, 
kun. J. Čėsnai atsisakius, tikybą dėstė rusų kalba). 
Gimnazijos vadovybei jis buvo priimtinas, bet reikė

jo Seinų vyskupo leidimo. Vyskupas, tada A. Baro
nas, leidimo nedavė dėl per didelio prašytojo pasida
vimo rusų valdžiai, ir dėl antipedagogiškumo. 

Kun. Miknevičiui negavus leidimo, po pertrau
kos lietuvių kalbos mokytojumi pakviestas Motiejus 
Endziulaitis. (1865.XII.1-1934.VL3). Gaisrių km. 
Antanavo valsč., Vilkaviškio apskr.. Veiverių moky
tojų seminarijos auklėtinis, išlaikęs egzaminus apsk
rities mokyklos mokytojo vardui. Atkeltas iš Seinų 
t r i k l a s ė s mokyklos (1892) M a r i j a m p o l ė n 
pradžios mokyklos vedėju. Gimnazijoje lietuvių 
kalbą dėstė visose klasėse, atlikdamas viso 6-šias 
pamokas, po savo pradžios mokykloje tiesioginio 
darbo ar šalia jo. Kad tada 10-tis pripažintų lietuvių 
kalbos pamokų buvo sutrauktos (jungiant klases) į 6-
šias, matome iš tėvų ir mokinių (1905-06) įteikto 
reikalavimo (direktoriui) 24-rių pamokų per savaitę. 
Vietoj reikalaujamų 24-rių atiduota teisėtoji 10-tis. 

M. E. dėstė gimnazijoje lietuvių kalbą, kol jį 1906 
m. metų pradžioje pakeitė P. Kriaučiūnas. „Graždan
kos" jis irgi vengė, jos prievarta mokiniams nebruk
davo. Bet mokinių, ypač vyresniųjų klasių, nepa
jėgęs savo dėstymu sudominti, nors iš dalies sekęs P. 
Kriaučiūno, J. Jasulaičio dėstymo būdą. 

Jonas Valaitis, M. E. I-II kl. mokinys, vėliau R. 
J. gimnazijos mokytojas, „Gimtoji kalba" 1959 m. 
Nr. 2-3 taip rašo: „Mok.Andziulaitis įteikdavo mum 
lietuvių kalbos gramatikas rusų raidėmis, bet iš jų 
mes nesimokėme ir mokytis nebuvome verčiami. 
Pamokų metu Andziulaitis skaitydavo Donelaičio 
,Metus'. Smagu būdavo klausytis, kai .Saulelė vėl 
atkopdama budino svietą', kai gandras ,aną iškėlęs 
ilgą snapą' rijo varles ir rupūžes. Klausydavomės 
apie būrų vargus ir jiems ponų daromas skriaudas. 
Rašomųjų lietuvių kalbos pratimų nebūdavo, gali 
būti dėl to, kad diplomatiškai būtų išvengta rusiškų 
raidžių". (Mažutė pataisa. Kalbamo mokytojo pavar

dė ne Andziulaitis, kaip J. Valaitis rašo, bet 
Endziulaitis). 

Profesorius Matas Krikščiūnas, M. Endziulaičio 
mokinys sulig gimnazijos baigimu, savo atsimi
nimuose dar papildo ir paryškina: „Marijampolės 
pradžios mokyklos vedėjas Motiejus Endziulaitis 
dėstė Marijampolės gimnazijoje lietuvių kalbą bene 8 
metus. Bet Lietuvių Enciklopedijoje apie tai M. 
Endziulaičio biografijoje kažin kodėl nutylėta. 
Nedaug mes galėjome pramokti lietuvių kalbos per 
tas pamokas. Kai mokėmės I-IV kl. dar buvo 
spaudos draudimo laikai. Vadovėliai ir kitos pagalbi
nės knygos galėjo būti tik rusų raidėmis. Bet mes 
tokių nepageidavome, o mokytojas ne tik neragino jų 
turėti, bet visiškai apie jas neužsimindavo. Mūsų 
raidėmis negalėjome rašyti ir konspektą, visą pamo
ką mokytojas pasakodavo, o mes klausėmės. Tik 
kartais liepdavo pasiimti popieriaus ir užsirašyti jo 
diktuojams eiles. Bet įspėdavo: .Jeigu pamatysite 
prie durų ateinantį direktorių, greit kiškit tą popierių 
į suolą' (klasės durų viršus buvo stiklinis). Niekad 
direktorius lietuvių kalbos pamokose nebuvo pasiro
dęs, niekas iš gimnazijos vadovybės jomis nesirū
pino . 

„Mokytojo diktuojamos eilės dažnai būdavo 
beprasmės, pvz.. Verbos rytą nedėlioj Dievas 
prūsams padėjo. Šventa Ona mums padėjo, kad 
prancūzus nugalėjom. l>kė galvos, kaip kopūstai, 
bėgo kraujas, kaip upeliai' . Mūsų rašybos netikrin
davo, kaip parašyti tą ar kitą žodį, neišaiškindavo — 
rašėm, kaip išmanėm. Vėliau mokytojas atsineš
davo Donelaičio .Metus' , juos skaitydavo paaiškin
damas kai kuriuos mums neįprastus žodžius. 
.Metus' mokytojas gaudavo gimnazijos fundamen-

talinėje (pagrindinėje) bibliotekoje, kuria galėjo 
naudotis tik mokytojai". 

(Bus daugiau) 

http://1865.XII.1-1934.VL3


DRAUGAS, penktadienis , 1982 m. s a u s i o mėn . 15 d. užg~~u, o išliktu ir kartoms p o I Gegužės 2 2 - 2 3 d. l i e t u v i u ra- i 
mūsų. ! šytojv sąjungos suvažiavimas. į 

Tiktai bendromis ir į t e m p t o - j Reng ia Lietuviu rašytojų draugi- j 
mis pastangomis, lietuvišką žo- | ja. Globoja D i e v o Motinos para- j 

Premijos mecenatai — Raimon I dį skaitydami, plat indami ir rem- j pija. 
da ir Ričardas Kontrimai iš Los ; darni bei perduodami jo m e i l ę ' 
Angeles. : jaunesniajai kartai, ga l ime trkė-

iotuvį 

nas, sekr. Vacys Rociūnas ir na
riai: Viktoras Mariūnas, Dalia 
Staniškienė ir dr. Danguolė Ta-
mulionytė. 

I iškilmes atvyks laureatė i r i 1 ** :<a'-x ."*' lYaes 5**avi išervi-
Drau^o" atstovas ^'os P^ a t Y^ s e ^r ateities d i enomis . 

Aktorius ir režisierius Tonas Ke- S K o v o 2 0 •* 2 1 d i e n o s '-ebūnie 
lečius ta proga atveža įspūdingą i dienraščio „Draugo" d i e n a s su 

1 premijos įteikimu, dramos spek-

P R A D E D A N T N A U J U O S I U S įtraukia vis daugiau tikinčiųjų. 
M F T I K • Rengia Dievo Mot inos N . P . pa-

: rapija. Labai keista, kad mūsų 
Su Naujaisiais 1982 metais! tarpe (save laikančiais giliai t i-

Cleve lando lietuviai įžengia į la- Į kinČiais ir dideliais patriotais) 
bai judru veiklos laikotarpį, ku- | atsiranda tokiu, kurie į šią susi-
ris tesis iki pat vasaros. Jis bus j kaupimo valandą žiūri, kaip į 
n e tik gyvas, kūrybingas ir įdo- į konkurencija Vasario 16-sios mi-
m u s , bet turės ir iškilių neeil i - į nėjimui. 
n i ų momentų, rodančių prasmin- i Lietuvos nepriklausomybės mi-
gą Clevelando organizuotos ve ik - ! nėjimas, ikaip ir praeity, šiais me-
los gyvastingumą. tais rengiamas Alto Clevelando 

Naujieji metai pradėti su n u o - skyriaus, turbūt vyks ta pačia 
ikingu jų sutikimu Lietuvių na - tvarka. Alto skyriaus valdyba, 

Vinco Krėvės dramą „Raganius' 
„Draugo" premijos ir dramos 

spektaklio rengimui vadovauja į čiausiam. 

takliu ir padėkos malda A u k š -

LB C L E V E L A N D O 
APYLINKĖS V A K A R O N Ė 

CLASSIFIED ADS 

LB Clevelan-
taikingu 
muose. Rengėja 
d o apylinkė. 

Iki vasaros, jau dabar sure
gistruotame renginių kalendoriu
je matome, kad kiekvieną savait
gal į , o dažnai ir savaitės bėgy
je vyks didesni ar mažesni ren
giniai, vakaronės, paskaitos ir t.t. 
Šiuo metu čia sustosime tik ties 
svarbesniais. 

S I M F O N I N I S KONCERTAS 

vadovaujama A l g i m a n t o Pautie 
niaus, kol kas nieko neinformuo
ja. Tikėkimės, kad greit pradės 
skelbti apie pagrindinius kalbė
tojus, koncertinę minėj imo dalį 

specialiai sudarytas komitetas, 
vadovaujamas Mildos Lenkauskie
nės. 

31-mą kartą skiriama „Drau
go" romano premija. Ši premija 
į mūsų literatūrą įvedė daug nau
jų talentų ir praturtino negausų 
mūsų tremties romaninį žanrą. 

32-sios sekančiųjų metų „Drau
go" romano premijos mecenatė 
yra klevelandietė Irena Vinclo-
vienė, paskyrusi 2,000 dol. savo 
mirusio vyro Vaclovo atminimui. 

Clevelando lietuviai yra kvie
čiami jungtis į šią „Draugo" 
šventę, kuri iš tikrųjų yra ir mū
sų visų šventė. „Draugas" yra 
daugiausiai skaitomas laikraštis 

Ekonomistas Jonas Kazlauskas 
sekančioje apyl inkės vakaronėje 
kalbės t ema „Reagano ekonomi
ja po vienerių metų ir federali-
n i ų mokesč ių pakeitimai". Vaka
ronė įvyks D i e v o Motinos parapi
jos mažojoje salėje sausio 21 d., 
ketvirtadienį , 7:30 vai. vakaro. 

Ekonomija š iuo metu yra bene 
pats pirmasis m ū s ų krašto rūpes-

I tis. Todė l v i s iems bus pravartu 
_ | išgirsti to "klausimo žinovo n u o -

D A I N I N I N K A I IŠ PIETTJ 
AMERIKOS 

Vasario 28 d. LB C l e v e l a n d o 
apylinkė pakvietė koncertui Ar
gentinos lietuvius solistus Zuza 
ną Valadlkaitę de Lopez — m e z z o 
sopraną ir Antaną Slančiauską I m o n « i r P i a n i n u s . 
—bosą. Jiems akompanuos M y 

kolas Drunga. 
Koncertus organizuoja PLB 

Kultūrinių reikalų komisija, kuri 
šiuos solistus pakvietė dvie jų m ė 
nesių koncertams JAV ir Kana
doje. 

KITI S V A R B O S R E N G I N I A I 

M I S C E L L A N E O U 8 

ALUMINUM SIDING 
Thompson Builders 

CAKPKVTER CONTRACTOR 
Aluminum Sitling and Trim 
Roofing and Room Additions 

1 ."></© Diacount With Ad 
Fully Guaranteed and Insured 

Quality Craftsmanship 

Tel. 748-7305 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

VM. 

rNuk« l ta į 5 pual.) 

ti. Ir šiais metais aukotojai ap
sispręs, kam savo auką skirti: 
Bendruomenei ,Altui ar Vlikui. 

B L Y N U V A K A R A S 
Jį rengia Dievo Motinos N . P . !

 Tr . _ . . į, 
parapija sausio 24 d., sekmadie- ] , V a s a n 0 2 0 » P l l e n i * t u n . t a s 

nį , 4 vai . p.p. parapijos audito-! L ! e t ™ v " f ™ 0 * r e n S i a tradia-
- - • » irų 'blynų balių su specialia pa-rijoje, dalyvaujant pianistui 

tanui Smetonai , poetui Stasiui I 
Samvarui ir Clevelando Filhar-į 
monijos orkestrui su dirigentu I 
VVilliam Slocum. 

Programoje: Egmonto overtiū-! 
ra Ludwig von Beethoven, Lin-
colno portretas — Aaron Cop
land. 2odinius įtarpus skaito S ta 
sys Santvaras. Scherzo iš IV sim
fonijos — Julius Gaidelis, II kon
certas fortepijonui Sergej Rach-
maninov — pianistas Antanas 
Smetona. Bilietai jau platinami. 

"LIETUVIAI SIBIRE" 

Sausio 31 d., sekmadienį, Lie
tuvių namuose „Neringos" tunto 

ir t.t. Pamaldos vyks abejose lie-1 - . r ., 
tuvių šventovėse. Bus renkamos c i a - J i s ^formuoja mus ne tik 
aukos Lietuvos laisvės kovai tęs-Į * p i e * » « * » ivykius,_bet pla-

ciai pateikia žinių is mūsų arti
mos padangės. Dienraštis dažnai 
ateina į pagalbą ir organizaci
joms garsindamas jų renginius ir 
netaikindamas brangių skelbimų 
tarifų. 

Lietuviškoji spauda, o ypač 
mūsų kasdieninis svečias „Drau
gas'' vertas padėkos, pagarbos ir 
paramos. Visi žinome, kad lietu
viškojo spausdinto žodžio kelias 
į skaitytoją niekada nebuvo leng
vas istorijos bėgy, jis nelengvas ir 
šiandien.Mažėjant mūsų emigraci
jos kartos skaitytojams, sunkė
jant ekonominėms sąlygoms, m a 
žėjant bendradarbių kadrui, laik-

į raščių leidėjai turi sukaupti vi
sas jėgas — i r dvasines ir mate
rialines, kad laikraščio Šviesa ne-

čių skautų atl iekama programa 

FILMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Clevelando skyrius va
sario 21 d. Lietuvių namuose ro
dys filmą „Prezidentas Antanas 
Smetona" ir kartu surengs Va
sario 16-sios minėj imą. 

RELIGINĖS ŠALPOS 

SAVAITGALIS 

Šiemet jis skelbiamas kovo 13-
14 d. Dievo Motinos parapijoje. 

L T T H U A N I A N VILLAGE 

Metinis akcininkų susirinkimas 
vai. 

Kovo 28 d. Kaziuko m u g ė . 
Balandžio 3 d. Šv. Kazimeiro 

lituanistinės mokyklos 2 5 m e t u 
sukakties minėjimas ir koncertas . 

Balandžio 17 d. " D i r v a i " pa
remti pavasario balius L ie tuv iu 
namuose. 

Balandžio 25 d. Šv. Kaz imiero 
lit. mokyklos mdkinių pirmoji 
komunija. 

Gegužės 1-2 d.. Ate i t in inku šei
mos šventė. 

Gegužės 2 d. „Grandinė lė s" 
koncertas C C C M a i n C a m p u s 
salėje. 

Gegužės 8 ir 9 d. Šiaurės A m e 
rikos sporto žaidynės. R e n g i a 
„Žaibas". 

Gegužės 9 d. Part izano mot i 
nos minėjimas Dievo M o t i n o s a u 
ditorijoje. Rengia birutietės. 

Gegužės 15-16 d. vakaronė v i -1 

LICENSE BC 10235 

KELLY Plumbing Co. 
TEL. 737-6661 

3354 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Visa Maste r Charg-e Acce-pted 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Iii. 60632, tel. 827-5980 

illllllllillllllllllllllltlllllllllllllllllllllllill 

M. A. Š I M K U S 
INCOMK '^A.X SERVICE 

NOTAKY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood. teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Iškvietimai, pildomi 
I'UJETTBfiS PRAŠYMAI ir 

.šitokie blankai. 
•iiiumtminrmiiiniiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiii 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams ! 

Kas šeštadienį iš Vv'EVD Stoties 
New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
97.9 meg. FM. Taippat klauaykitia 
"Music of Ldthuania" programoa kaa 
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchune, N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

i t: 11 i 11111 * 111111111111111111! I f 11H! 111 i i 1111111V 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i imi i 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tel . — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiiiiiiiiimiii 

niniiiiiniinrniiiiiPiimiiuiniiiiiiimiin 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

N a m o pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

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

6 5 2 9 S. Kedzie Ave . — 778-22SS 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N Į 

ISNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
vyresnio amž. žmonėms. Marąuette 
Parko apylinkėj. Skambint PR 6-9180. 

• • • - • - • - • • • 

suomenei. Rengia Vyr. 
„Židinys" 

B . Rem kitę tuos biznierius, ku 
skauc iv j n e gicelbiasi dien "Drauge" 

vyr. skautės rengia kultūrinę po- šaukiamas kovo 14 d. 12 
piete — 'knygos „Lietuviai Sibi- Lietuviu namuose. Dabar direkto
re" sutiktuves. Knygos autorius; riu tarybai pirmininkauja Zeno-
— redaktorius kun. dr. J. Prins-
kis. Išleido Amerikos Lietuviu 
Bibliotekos leidykla. Svečias — 
kalbėtojas Lietuvos geri. konsu'as 
N e w Yorke Anicetas Simutis. 

nas Dučmanas . 

' D R A U G O " PREMIJOS 

IŠKILMĖS 

Didžiausias laisvojo pasaulio 
VASARIO 16-SIOS i lietuviu dienraštis „Draugas", 

BELAUKIANT ' t u ? s f a Ž V b Ū r į ^ ^ 1
C I e " 

^ ^ velande ir jo apylinkėse, kovo 
Vasario 13 d., šeštadieni, 6:30 ; 20-21 d. bus prisimintas ypatin-

val. vak. Dievo Motinos švento- I ga proga. 
vėje rengiama Lietuvos laisvės vi- Kovo 20 d., šeštadienį, 7 vai. 
gilija, tai susikaupimo, maldos, vakare Dievo Motinos auditori-
giesmiu, muzikos ir žodžio valan- • joje bus iškilmingas aktas, kurio 
da, prisimenant kančios ir neži-1 metu bus įteikta 2,000 dol. pre-
nios kelią mūsų tėvynės ir jos į mija rašytojai —laureatei Biru-
vafku. Tai kreipimasis į Aukš- ; tei Pūkelevičiūtei už romaną „De-1 
čiausiąjį, prašant palaimos vi-: vintas lapas", kuris romano jury | 
šiems dirbantiems ir laukiantiems; komisijos iš devyniŲ atsiųstŲJŲ 
Lietuvos prisikėlimo rytojaus. ' konkursui veikalu vienbalsiai bu-

Ši vigilija bendros maldos ir su-; vo atr inktas geriausiu. 
simąsty-mo' momentui kasmet su- ' ją sudarė: pirm 

NUO 
1715, 

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m.. 

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos. Gameou Co., N.Y., N.Y. c 1981. 80 proof 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 
> • • • * • • • • • • » • 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I Š L I K A S TV 
2346 W . 69 S t , te l . 776-1486 
iiimiiiimiiimiiiiimiiiimimiiiuiiiiiiiu 

ISNUOM. Fort Laudardate, Floridoj, 
du atskiri miegami kambariai pensi-
ninkams-kėms. Skamb. 305—583-0818 

HELP W ANTED — VYBA1 

GETANEWSTART! 
Taking applications for the foUowing 
positions: 

Machine Operator 
(Experienced SUtter, GUatine. and 

Slitter Operator) 

Warehouse Man 
Maintenance Engineer 

(Part Ume) 

Saw Operator 
Apply in person 

Bring work experience & reference. 
Ask for Mr. 'X" 

2615 N . PauHna St. 

iiuiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiilliilliuiiiiiiiiiiilii 

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

i.auji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass biocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
=avo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
>HHMttmminmnmuiiiiiniiuiuiuHiuni 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

| Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
Telef. — WA 5-8063 

WOODWORKING 

VVOOD YOU DESIGN IT ? 
'•vVhere your idems take shape in 

peal wood." 
Decorator shelving, Book shelves. 

Bar Backs, Custam Video, Stereo & 
Curio Cabinets. Kitchen Cabinet 

Doora & Refinishing 
Call Christine Days or Eves. — Tel. 

(312) 423-7324 

D £ M E S 1 0 

Komisi-
Balvs Gaidžiu-

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 

PASSBOOK 
SAVINGS '••• 

lnter»st Compoooded 

t « « u i f o r 

AT 0UR L0W IATB 
^( I IM R I P A Y M t M 

TO *IT V O U « i N f O M ( 

ESEE 

Mutual Federal 
Savinqs and loanf? 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.. 847-7747 

I HOURSt Hon.TU«.frl.»-4 Thur.»-« S « t . » - l 

SERVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

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

L ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauks*u Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meilės istorija ir 1.1. 

R TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoHok, Dėdės Jo-
Siū naktely (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta. 
no polka ir kitos. 

4. ANTANAS KUČINGIS -
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsus miškai, Tyliai, 
tytiai Nemunėlis teka, Iš operų 'Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t. t. 

i. SKAITO DALIA lUKNEVICICTfi -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevidius, Janina Degu 
ryte: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai 

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

7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sol. Juzė Krikštolaitytė-
Ko vėjai pučia, Pamlėjau vakar, Treji gaidžiai ne 
giedojo. Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto 
Banaičio ir kitas dainos. 

fctofcvUoM plokštelės $6.00 

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

n pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
f. Turiu dvi merginas — Fokstrotas 

Kaina tik $6 00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

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

Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
l plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, IL 60629 

Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių. 
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidoms. 

illllliuilllillllllllllliuilllillllllllllillllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 3 7 6 . 1882 arba 376-5996 
illllIlHIllllliiillilllllilIiHllllllliiiilillliili 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas IDDS. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208-2 W e s t 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

mii i i imini i i i i i i i i i i i i i i i iHiunmit i imi iHi 
MAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

iiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiummiiiiiim 

llllliilliillllillllllltiilllllllllllll "Mllllllli 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

iiunniiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiuiiimi 

Zenonas Ignonls 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

6 U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jūra 

Tai lietuvio karo kapeliono dieno-
aštis Antrojo pasaulinio karo metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyn, N.Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

ūlinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

U A L Į S T A T E 

RezKl*nor>es i» Komercines Nuosavybes 

Apaflrrtetttai • Kondocnmumai • Nuomavimas FLORIDA 
RFAI Q A n 6 e i * E- Karnienė 
ESTATE 

REAJLTOR • • • BROKER • • • \ O T A R Y 
3701 Guli Blvd.. St. Petersburg Beach, Fl. 33706 
Telefonas (813) 360-2448. Vakare (813) 347-2413 

file:///OTARY


LIETUVOS PASTONTIiryBES i reikalingiausiems pataisymams 
Aukojo 28 organizacijos ir daug 

RŪMŲ RESTAURAVIMO 

REIKALU 

Sausio 10 d. Lietuvos ipasiun 
tinybėje Wasbingtone įvyko po 
sėdis pasiuntinybės rūmų re- j 
stauravimo reikalu. Dalyvavo \ 

pavienių asmenų. AJtos ir JAV 
LB atstovai taip pat susitarė dėl 
bendrosios administracinės stru
ktūros. Dr. J. (Genys buvo vien
balsiai išrinktas šio restauravi
mo komiteto pirrrrininku. Inž. 
Vyt. Izbickas buvo išrinktas šio 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. sausio mėn. 15 d. t 

leidimus nuo mokesčių, gali au-j Kauno turtuolis Fanstelis 1908 
koti per egzistuojančias organi- j m e t a i s n u s įpj rko automobili. Tai 
zacijas arba fondus, turinčius 
nuo mokesčių atleidimo statusą, 
nurodant aukos paskirtį. 

buvo pirmasis automobilis Kau

ne. 

Lietuvos atstovas dr. S. A Bač- j komiteto atstovu techniniams 
kis, Ona Bačkienė ir dr. Domas j reikalams. Ateityje bus sudary. 
Krivickas, JAV LB atstovai — 
inž. Vyt. Kutkus. pirirdninkas, 
inž. V y t Izbickas, JAV LB ta
rybos pirmininkas, Viktoras 
Nakas, Visuomeninių reikalų 

tos specialios restauravimo fon
do ir teisinės komisijos. Su šiuo 
pasiuntinybės restauravimo ko
mitetas pradeda darbą. Lietu
vos atstovas ir O. Bačkienė ir 

tarybos narys, ir Amerikos Lie- i komitetas nuoširdžiai dėkoja vi-
atstovai — dr. 
vicepirm., inž, 

develando Nepaliaujamos Pagalbos mokykloje Audra Apanavičiūtė ir Vija Bublytė šoka per įvairių tautų pasirody
mą kalėdiniam renginy. Nuotr. V. Bacevičiaus 

tuvių Tarybos 
Jonas Valaitis, 
Gr. Lazauskas, sekret, ir dr. 
Jonas Genys, lAltos atstovas 
Washingtone. 

Lietuvos atstovas pranešė. 

suomenei už nuoširdų atsiliepi
mą ir gausias aukas. 

Pasiuntinybės rūmų restau
ravimo komitetas ragina visuo
menę ir toliau siųsti aukas tie
siog į pasiuntinybę (rašant če-

Mylimai Motinai 
A. f A. 

ELZBIETAI MOTIEJŪNIENEI 
Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame Jos sūnų, Los Angeles Ateitinin
kų Sendraugių Pirmininką ir Ateitininkų Sendraugių 
Centro Valdybos Narį JONĄ MOTIEJŪNĄ bei jo šeimą. 

Savo maldomis palydime mirusiąją pas Viešpatį į 
Amžinybę. 

VISI LOS ANGELES ATEITININKAI 

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

(Atkelta iš 4 psl.) 

DIDŽIOJI TALKA 

Jau kelinti metai iš eilės Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapija su klebonu kun. Gedi
minu Kijausku, S.J., rengia ka
lėdines, taip vadinamas talkinin-

per visas septynias dienas. Parapi- mas. Sekančios programos bus gir-
nė mokykla, lituanistinė mokyk-idimos sausio 19 ir sausio 24 die-
la, šikautai, ateitininkai, „Gran- nomis. 
dinėlė", sportininkai ir kitos or-( Lietuvių įsikūrimo šimtmečiui 
ganizacijos su savo renginiais ir paminėti paminklas pereitais me-
veikia jungiasi į judrų visuome- tais buvo sunaikintas. Gavus ap-j 
ninį, kultūrinį ir švietimo gyve- į draudimą, jis vėl atstatomas. Jau j 
nimą. išpilti pamatai ir ateinančią va- į 

Čia kiekvieną sekmadienį vei-' sąrą jis bus užbaigtas. Statybos j 
kia Juozo ir Onos 2ilionių veda- I darbus prižiūri projekto autorius j 
mas Spaudos kioskas, atlieka gar-j— architektas Edvardas Kers-j 
bingą lietuviško spausdinto žo-1 nauskas, didelis parapijos talki- į 

i džio knygnešio darbą. Jei su to-1 ninkas. Paminklas atrodys dar i ku Eakaiaenes su PUIKIU maistu, i , . i . , .. • . , -
! :<iu uolumu ir kitose vietose bu 

kad iki šiol pasiuntinybės rūmų! kius: Lithuanian Legation, 2622 
remontui jau gauta aukų116th Street, N. W., Washington, 
35,000 dol., iš kurių jau 2,000 
dol. buvo panaudota patiems 

D. C. 20009) arba per savo or
ganizacijas. Norintieji gauti at

plieki patrietei dantų gydytojai 

A. f A. 
Birutei Jasaitytei - Lukauskienei 

šeiškiame ŠEIMAI užuojautą ir drauge liū-rmrus 
dime. 

gėrimais, orkestru ir šokiais. Vie
na tokia vakarienė, užbaigiant] 
1981 metus, įvyko gruodžio 26 į 
d. parapijos svetainėje. Per 150 j 
kviesfą asmenų, daugiau ar ma 
žiau prisidedančių prie parapijos 
šakoju darbu ir užsimojimu, jun
gėsi Į šventiškos nuotaikos po
būvį. 

Save in»'okacijoj ir atidaroma
jam žodyje kVbonas sveikino vi
sus ir stipriai pabrėžė, kad para-

tŲ platinama lietuviškoji knyga, 
gal nereikėtų leidėjams skųstis 
dėl mažų tiražų ar 'patalpų ieš
kojimo knygų sandėliavimui. Ir 

i tai atliekama ne pasipelnymo 
tikslais, nes piniginis rezultatas 
panaudojamas parapijos projek
tams įvykdyti (įtaisyta varpų mu
zikos ir stereo sistema šventovė
je ir bokšte). 

Nuo 1978 m. spalio 29 d. pa
rapija leidžia savaitines lietuvių 

M žinias, pavadintas „Mūsų žings
niai". Iš pradžių ėjo tik keturių 
puslapių, vėliau išsiplėtė iki 12, 
o neretai ir daugiau puslapių 

Gydytojų ir Dantų Gydytojų 
Korp! Fraternitas Lithuanica ir Patria 

nebūtų galimi atlikti". Tiktai 
meile Dievui, savo tautai, savo 
parapijai, nebijojimas aukos pa
daro musysią kelionę p r a s m m - | R e d a k t o r i u m i b u v o B a I y s G a i . 
gą, sujungia j didelę Šeimą". Pa- į džiūnas, KMauskas ir Nijolė Kers-
rapjjiečiai, jungdamiesi į darbus, į nauskaitė. Šiuo metu du pasta-
KUHŲ :ie<c daug ir įvairių, „už-jrjejj dirba nelengvą redagavimo 
tikrina parapijos šviesią ateitį", j i r spausdinimo darką. Gausių 
Sūpuota yra padėkos pareiškimas į jliustracijų parūpina Vladas Ba-

vaiandas, atiduotas pa- i cevičius, udlus lietuviškosios 

įmpozantisiaau. 
Neseniai baigta išdekoruoti pa- j 

raprjos svetainės sienos ir lubos I 
išsiuvinėtais tautiniais raštais (su 
kūrė ir išsiuvinėjo Bronė Paulie- j 
nienė. Giedrė Kijauskienė ir Ni- j 
jolė' Kersnauskaitė). 

O kiek parapiečių dirba bingo j 
žaidimuose, bažnyčios priežiūro-! 
je, švaros palaikyme, kiek taiki- į 
na parapijos margaspalviuose 
renginiuose? 

Tiktai mokant suorganizuoti 
tokias talkas, galima atlikti to-1 
kius darbus, kurie išlaiko šią pa- j 
rapiją toje aukštumoje, kurioje ji Į 

, yra šiandien. 
Todėl čia talka ir talkininkai 

yra vertinami ir gerbiami. 
V. Rociūnas I 

Neužmirštamam mokslo draugui aeronautikos 
inžinieriui 

A. f A LAISVŪNUI SKEIVALUI 
mirus, TfiVTJS ir kitus ARTIMUOSIUS užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

RAMUNĖ IR POVILAS ARLAUSKAI 
Portland, Oregon 

HILLTOP PLUMBING & SEWERAGE 
COMPANY 

rapijai per ist:sus metus, d ir- j s p a u d o s f o t 0 korespondentas. Re- j l09> S e n i o r Citizen's Discount on all 
bant viename ar lotame parapijos, daktoriai suranda bendradarbių,! reoairs with ad. License BC 11875 
projeKta ar kasdieniniuose dar-! bnrfe S idomn ir mn'kiai* rpda<nin- ! _L~ „ ,, . ™_ 
J s ė ». v, - . I K u n e st laomų ir puiKiai reaaguo-. 5200 s. Kedzie — Phone 434-a337 
ouose. Su sia puota uzoaigiame į j a m ą leidinį padaro visų laukia-
i^arbo metus. : m u svečiu. „Mūsų žingsniai'" vel-

HKIebonas trumpame žody ang- tui dalinami po lietuviškųjų pa-

A , } A . 
Dr. KONRADUI KARNAUSKUI^ 

mirus, jo žmonai Genovaitei, dukrai Silvi
jai, žentui ir anūkams reiškiame nuošir
džiausią užuojauta ir kartu liūdime. 

LEOKADIJA IR ANTANAS BRAIDŽIAI 

liškai sveikino parapijiečius ir lat
vius katalikus, kurie šioje šven
tovėje turi savo pamaldas, vado
vaujant kun. Aleksandrui Dol-
cikovskiui. 

Dievo Motinos parapija yra ta
pusi dvasinio ir kultūrinio lietu
viškojo gyvenimo centru Cleve-
lande. Čia vyksta didieji ir iški
lūs rengin:ai,minėiimai, susirin
kimai, vakaronės, posėdžiai, spor
tas, repeticijos. 

judrusis gyvenimas čia vyksta 

maldų abejose lietuviu parapijo
se. Nedaug turbūt iš viso to
kia prabanga ir dovanomis gali 
džiaugtis lietuviškų parapijų pa
maldų lankytojai kituose miestuo
se. 

Dievo Motinos parapija apsiė
mė globoti „Gyvenimo varpų" 
radijo programą,kuri girdima kas 
antrą sekmadienį, 6:30 vai. rvto 
per WZZP 106 FM bangą. Anks
čiau per šią stotį transliuodavo 
„Tėvynės garsai" savo progra-

lUiiiiiiiiMiiiiiiiinniiiiiiiiiinniiiiiHUHi! 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona DaukuB. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 90629 

Tel. — 778-1543 

iiiiiiiiinmiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii 
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Chicagos mere Jane Byrne prisega 
spaudos konferencijoje. 

"Solidarumo" ženklelį Debbie Boone 

L IETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776 -4363 

J. & J. PHARMACY 

Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žoles ir 11 
Važiuojamos kfidės, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti: 

Nemokama! supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

A. f A. JUOZAS VINGILIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 13 d., 1982 m., 8 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Vytas Vingilis su žmona 

Jennie ir jų šeima, švegerka Elizabeth Pethunis, sūnėnas Raymond 
Pethunis su žmona Kay, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionio žmona buvo a. a. Marija ir brolis a. a. Peter Pethunis. 
Priklausė Marąuette Parko Liet. Namų Savininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 

Street. Lankymo valandos ketvirtadienį nuo 5 iki 9 vai. vakaro ir 
penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, sausio 16 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į kapines. 

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

Nuliūdę: Brolis, broliene, švogerka, sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

// 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
ta rp tau t in iame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri y r a didelio 
formato ir ta lp ina 28 spalvotas re
produkcijas. Kar tu ir XX amžiau* 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio 

numint 

M O T U L E S D A I N O S 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudidauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kis. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau viena. Aygo 
kaime mergelės, šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyta nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

%-. 4> 

Brangaus brolio 

A. f A, 
V A L E N T I N O KUZMOS 

vienerių metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jo 
sielą bus atnašaujamos šeštadienį, sausio 16 d., 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Sesuo nuoširdžiai prašo visus gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti velionį savo maldose. 

LIUDA BUTIKIENĖ IR ŠEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUViy DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

JURGIS F. RUDMIR 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel Y Arda 7-1138-90 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir ŠOKOS 
2424 W. S9th STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Pmlot Hills, DJinois T«L 9744410 

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

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

YASAITIS - BUTKUS 
1449 SO. 50th AVE., CICERO, ILL. M OLympic 2-1003 

Perskaitę Draug?, duokite kitiems pasiskaityt. 

>5s L A N D O F C R O S S E S 
The struggie for religioua freedom in Lithuania. 1339 - 1978 

Užsakymus duoti: 
M1CHABL BOURDBAUX, M.A., BJ>. 

Printed in England 1979. 339 P*ge>. Price — ineludin* 
ahipping and handling SS.95. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago. II 60629 
Illinois gvventoiai dar prideda 48 et valstijoj mokesčio 

* 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. sausio mėn. 15 d. 

X Northwe«tern universiteto 
lietuvių ir latvių klubas kviečia 
studentus į šokius šeštadienį, 
sausio 23 d., 9 vai. vak. Norris 
University centre. Gros •'Vy
tis". Važiuoti Lake Shore Drive 
ir Sheridan Road iki Foster 
gatvės. Įėjimas laisvas. 

x Jaunimo centro taryba, skel
bia narių vajų, kuris prasidėjo 

X Kun. dr. Viktoras Rimše-
fis, Marijonų vienuolijos provin-
cdolas, buvo pakviestas Ameri 
kos Lietuvių Tarvbos Vasario! sausio mėnesį ir tesis per 1982 
16-tosios minėjime" Atstovų ra- j metus. Taryba tikisi šiais Jau-
muose sukalbėti invokaciją. Ats- S n i m o c e n t r o jubiliejiniais metais 
tovų rūmai Lietuvos Nepriklau-į 
somybės šventę minės vasario, 
17 d. Kun. V. Rimšelis sutiko] 
invokaciją Washingtone sukai-! 
bėti. 

įrašyti bent 1,000 naujų Jauni
mo centro narių. 

X Amerikos Lietuvių Tary
bos paskelbtas straipsnių kon
kursas kitataučių spaudoje jau 
eina prie pabaigos. Atsiuntė 
dvylika autorių savo straipsnius, 

X Švč. Mergelės Marijos Gi 
mimo parapijos mokyklos Moti 
nų klubo susirinkimas vyks sau-: atspausdintus svetimoje spaudo-
sio 18 d., pirmadienį, 8 vai. vak. Je. Komisiją sudaro G. Lazaus-
mokyklos salėje. Mary Kay de-

x Amerikos Legiono vetera
nai karų užsieniuose sausio 27 
d. paminės žuvusius ir nerastus 
karius, kariavusius Vietname ar 
kituose karuose, ekumeninėmis 
pamaldomis šv. Vardo katedroje 
Chicagoje. Kviečia visus vete
ranus, jų šeimas ir artimuosius 
dalyvauti. Taip pat kvietimai 
išsiuntinėti merei J. Byrne, gub. 
J. Thompsonui, miesto, apskri
čio ir kitiems vadovams. Tai 
daroma devintoms metinėms 
nuo "taikos" su Vietkongo val
džia, sudarytos Paryžiuj, pami
nėt i 

X Southwest Symphony or
kestras koncertuos Mother Mc 
Auley aukšt. mokykloje sausio 
30 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Prieš tai orkestras sumažinta 
sudėtimi duos koncertą sausio 
29 d., penktadienį, 3 vai. p. p. 
C ak Lawn Putlic Library sa
lėje, šis koncertas bus visiems 
laisvas. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

DfcL STIKLELIO PALIKO 

VAIKĄ 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

Ses. M. Lidija ir Sv. Kryžiaus ligonines rėmėjų ptrmininKe Vera Paukštienė, 
minint 25-rių metų veiklos sukaktį. 

monstruos savo produktus. 
X Religinius vaizdus rodys ir 

aiškins Adelė Gabalienė Sody
bos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 vai. p. p. Kultūrinė pro
grama, sveikatos reikalai, už
kandis. Visi laukiami. 

kas, dr. J. Valaitis ir A. Adome 
nas. Premijoms skirta 1000 dol. 
kurių mecenatas yra kun. J 
Prunskis. Premijos bus įteik 
tos Lietuvos Nepriklausomybės į Mass., J. ir G. Rėklaitis, Crovvn 
šventės mkrfįpimr vasario 14 i . j point, Ind , Gediminas Bielskus,; 

Edvardas Lapas, Melrose I P a l o s H1113- • • • Z- Korius. San 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
X Algis L. Jarašius, Glen El-

lyn, Jonas Dovydėnas, Lenop,; KR. DONELAIČIO MOKYKLŲ j pradėjo protestuoti, kodėl jie 
negauna dovanų? Seneliui pa
klausus ar jie visi buvo geri, 

1981 m. gruodžio 19 d. Kr. Do-I vienbalsiai patvirtino ir išrei- į ten jį surado 

KALĖDINE EGLUTE 

Park, Dl., visuomenininkas, pre- ' ^ ^o1"0 3- . Cal., atsiuntė po 10 | nelaičio mokykloje įvyko tradi- i kalavo visiems aukšt. mokyklos 
kybininkas, atsiuntė 10 dol. au-

X Kazys Rarzdukas, Stasys . — k a l ė d i n e s k o r teles. Labai | i r kalendorių 
Žilevičius, Bronė A. Kova, Ni- j 
jolė Bajorsky, Juozas Bacevi
čius, Pranas Stanis, visi eika-

dol. aukų už kalėdines kortelesį cine Kalėdų eglutė. Programa 
Labai ačiū. pradėta visiems giedant kalė-

acm. Kun. Vvtautas ^ r f ^ , | dinę giesme "Sveikas Jėzau gi-
Mokyklų direktorius J. mušis 

giškiai, atsiuntė po 10 dol. au
kų už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

X Kun. Vito Mikolaitis, Chi- į 
cago, Dl., Tel. Grikinas, Los An- Į 
gėles, Cal., Kristina Gintautie- j 
nė, Lubbock, Tex., Vanda Ree3, i 
Santa Monica, Cal.. A. Povilai-j 
tis, Great Neck. N. Y., atsiuntė j 
po 10 dol. aukų už kalėdines! 
korteles ir kalendorių. Labai Į 
ačiū. 

X Bronė ir Juozas Mikšiai, 
Verdon Hills, Dl., B. J. Majaus
kas, Westmont, Dl.. Petras Nar
kevičius, Somervilie. Mass.. at
siuntė po 10 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X DT. Edmundas ir Gražina 
Vižinai, Babbitt, Minn., atsiuntė; 
10 dol. už kalėdines korteles su 
trumpu prierašu: "Linkime; 
Jums visiems linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų". Labai 
ačiū už viską. 

X Kostas Mykolaitis, Detroit, 
Mich.. atsiuntė 15 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Patikslinimas. Trečiadie
nio, sausio 13 dienos, laidoje, 
Aplink mus skyriuje skelbime 
"l Vilnių!! Išvykstam 
mėn. 25 d.. 

X Edvardas Barškutis, V. Ge- E. Dubuąue, Dl., E . Vaitkus, Pa- j — , ; , , ^ ^ ^ W « .,_ „ . ._ , «_„_,_-„ . ,« ~ : radis* Vall«v. Ari* A. n ^ u _ ; SirKa pasveimo vi*us moian iis 
saitis, Stasė Patlabaitė, Ernesti 
na Gražys, Jonas Jurkūnas, P. 
Dirda, Kazys Bartašius, visi 
čikagiškiai, atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

ir svečius. Sekė Tėvų k-to pir 
mininkės R. Marchertienės svei
kinimai ir linkėjimai. 

Pasibaigus oficialiai daliai, pa
sirodė mokiniai su įvairia Kalė
dų laikotarpiui pritaikyta pro
grama. 

Pirmieji scenon išėjo mažiau
sieji — vaikų darželio mokiniai. 
Jie suvaidino L Plačaitės-Booth 
vaizdelį "Nykštukai". Vaizdelį 
paruošė mokytojos R. Valavi
čiūtė ir R. Valkiūnienė. Toliau 
I-jo skyr. mokiniai suvaidino 

mokiniams kalėdinį saldainį 
lazdelę. 

Programos pranešėjas buvo 
Vidas Liutikas, 8 kl. mokinys. 
Religinius vaizdelius atliko ti-

Chicagoje K. Baker, 21 m. 
moteris, savo Cadillac automo
bily naktį vystykluose paliko 
10 mėnesių dukrelę, o pati nuėjo 
gerti į taverną. Mergaitė 1 vai. 
nakties buvo pastebėta automo
bily, kai buvo temperatūra apie 
nulį. Policija motiną areštavo, 
o kūdikį nugabeno į šv. Kry
žiaus ligoninę, kur rasta, kad 
mergaitės gyvybė nėra pavo
juje-

PAGROBĖ AUTOBUSĄ 

Ieškodamas nuotykių L. Cal-
houn, 20 m., sausio 12 d. Chica
goje pagrobė autobusą iš sto
ties 2660 N. Clark St., ir važiuo 
damas įmušė 
automobilius. Pagaliau trenkė į 
namus 4214 N. Broadvvay. Po
licijos gaudomas buvo pasislė
pęs po prieangio grindimis, bet 

policijos šunys. 
Policijai prisipažino, kad jis jau 
šešetą kartų buvo pagrobęs au
tobusus. 

kybos pamokos mokiniai, vado- j gyvenąs Tinley Park, 1981 m. 
vaujami G. Pūdymaitienės. 

Aušra Jasaitytė, 
Kr. Donelaičio aukšt. m-los 

8 kl. mokinė. 
NAUJA H E T . MOKYTOJŲ 

S-GOS VALDYBA 
Lietuvių mokytojų sąjungos ^ - ; - . 

valdyba, išrinkta dar praėjusių. k a l t i n a m i ^ gentdaxį ^ ^ 

radise, Valley, Ariz., A Darnu
sis. Southfield, Mich., Ona Gus-1 
tienė, Los Angeles, Cal., J. Mu- j 
lokas, Santa Monica, Cal., at
siuntė po 10 dol. aukų už kalė-j 
dines korteles i r kalendorių. 
Labai ačiū. 

X Stasė Levanienė, Water- j 
būry, Conn., Pranas Visockis, į 
Madison, Wisc., Eugenija Vai-j 
nienė, E Northport, N. Y., Ge- j 
novaitė Svorienė, Detroit, Mich., \ 
atsiuntė po 10 dol. aukų už ka-

I ledines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

x Alberta Astraitė - Singh, 
Millbrae, Cal., užsisakė naujau
sių leidinių ir t a proga pridėjo j į^0 ^ i_j0 skyr. mokinius vai- lyte, Donelaičio mokyklos moky

toja, sekret. Rūta Velavičiūtė, 
iždin. Ona Burneikienė, renginių 
vadovė Rožė Kriaučiūnienė, ir 

AUSTRALIJOJE 
— Kun. Petras Butkus, Syd-

ney, Australijoje lietuvių sielo
vados vadas, nuoširdus jaunimo 
veikėjas ir vietos žmonių pata
rėjas, buvo neseniai Australijos 
valdžios apdovanotas Anglijos 
imperijos aukščiausiu ordinu 
civiliams žmonėms. Tai labai 
aukštas kun. P. Butkaus įverti
nimas ir išaukštinimas. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Raimundas Bučinys iš Day-

ton, Ohio, veda šukuosenų ir 
madų modeliuotojų bendrovę 
"The Big Apple Menagerie". Si 
modeliuotojų trupė atlieka pro-

kelis stovinčius < gramas įvairiomis temomis di
džiausiuose apsipirkimo cen
truose, šiuo metu ji dalyvauja 
40 miestų ture. Sausio 15. 16 ir 
17 dienomis jų programa "A 
VVeekend of Hollyvvood" bus sta
toma Woodfield Mali, Schaum-
burg, Dl. 

— A. a. seselė Marija Leoną 
Bačkus, šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijoje išbuvusi 54 metus, 
mirė sausio 10 d. Pittsburghe, 
Pa. Palaidota sausio 12 dieną 
Pittsburghe. 

UŽMUŠĖ GERADARĮ 

Geraširdis H. Bailek, 73 m.. 

pasikvietė benamį jaunuolį gy
venti pas jį. Gruodžio 3 d. Bai
lek buvo rastas užpuolėjų pri-

j muštas be sąmonės. Jis jau mi-
; rė nebeatsigavęs. Patrauktas 
Į teisman velionio priglaustas jau-

KANADOJE 
— Zosės ir Vytauto Balsevi

čių dvidešimt penkerių metų ir 

metų lapkričio mėnesį, sausio 9 
dienos posėdyje, sušauktame bu
vusios pirmininkės Magdalenos 
Sulaitienės, susirinkusi posė
džiui, pasiskirstė pareigomis se

nuolis D. M. Fickover ir jo sėb- Į Alės ir Albino Paškevičių pen-
įkiasdešimt metų vedybų sukak-
\ tys buvo paminėtos Ottawoje. 
Minėjimus surengė jų artimieji, 

j bet žmonių abiejose sukaktyse MOTERŲ KRATOS 

mokyt. M. Plačienės parašytą ir j kančiai: pirm. Bronius Gelažius, 
surežisuotą vaizdelį "Siūlo špū- į I vicepirm. Apolinaras Bagdo-
lutės". Įdomiausia stebėti dar- nas, II vicepirm. Svajonė Kere-

Chicagos policija už įvairius i buvo gana gausu, 
nusikaltimus, net ir už susisieki- j _ liėbavią namii Hamiltone 
mo taisyklių laužymą, areštavu-i l i k v i d u o t i i r uMaryti. Bet del
si moteris darydavo kratą kar-j ^ ^ ^ nen}^entėjo> n e s vi-

10 dol. auką už kalėdines kor
teles. Ačiū. 

A. Gražytė, 8 kl. mokinė, deklamuoja 
Kr. Donelaičio mokyklų eglutėje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

X L.B.K Tharp, D. D. S., 
kovo I Frankfurt, BĮ., R Dudzik, Rock-

adre* turėjo i ford, Dl., Vytautas Dailidė, Cre-
Way Travel Ser- te. UI., Vincas Bartuška Wil-

vice" 3455 W. 63rd St., ne 43rdUoughby Hills. Ohio, Teofriė Mi-
St. ' ka ip buvo klaidingai at- ĮSauskas, Union Pier, Mich., visi 
spausdinu. Už korektūros klai-1 atsiuntė po 10 dol. aukų jvaino-
dą atsiprašome. 

X Sol. G. Capkauski^Tiės nau
jos plokštelės išleidimui finan
suoti yra rengiamas jos koncer 
tas sausio 
nimo' centre. 

X Dr. J . Saudargas, Ormond 
Beach, Fla., Mykolas Jagutis iš 
Floridos, E. i r R. Bielkevičiai. 
Brocktdn, Mass., atsiuntė po 10 
dol. aukų už kalendorių ir kalė
dines korteles. Labai ačiū. 

x Jonas Tamašauskas, Lo-
cust Valley, N. J., A. Snarskis, 
Burbank, Dl., dr. Juhus Šimai
tis, Forest Hills Garden, N. Y., 
dr. J. Petrikonis, Woodbine, Ia., 
visi atsiuntė po 15 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

X Algirdas Roreišis, Phoenbt, j 
Ariz., pratęsdamas prenumera- į 
tą, atsiuntė ir laiškelį su įvairio-
mis pastabomis ir siūlymais.! 

Ačiū. 
X Antanas Garkūnas, Dun-1 

X Kotryna Graudienė, Milton, į das, Ont., Kanada, atsiuntė 10 
N. J., atsiuntė 20 dol. už kalė- j dol. už kalendorių su prierašu: 
dines korteles ir kalendorių ir j " . . . no r s "Draugą" negauname 

dinant, nes grupiniame pasiro
dyme visada atsiranda "indivi
dualių" aktorių. 

TTT-jo, V-jo sk. ir V-sios klasės j valdybos narės — Stasė Peter-
mokiniai suvaidino L Šerelienės į sonienė ir Magdelena Šulaitienė. 

tais net j a s išrengus. Teismas 
nusprendė, kad tai nesiderina 
su konstitucija. Mere Byrne su
tiko su šiuo sprendimu ir jo ne
apeliuos. Dabar pobcija daugiau 
vartos įtaisus, kurie suseka tu
rimą metalą (ginklus), kaip 

, tokie įtaisai naudojami aerodro-
vieno veiksmo vaizdelį "Dovanų j šioje valdyboje yra 2 jaunos,; m u o s e 

neseniai baigusios Pedagoginį 
institutą, mokytojos Kerelytė ir 
Velavičiūtė, dirbančios Donelai
čio šeštadieninėje mokykloje. 
Senieji valdybos nariai tikisi iš 
jaunų mokytojų nemaža pagal
bos, nes jos yra gabios ne tik 
kaip mokytojos, bet ir y ra įsi
jungusios į visuomeninę veiklą. 

Naujoji valdyba planuoja su-
racijos scenai padarė J. Jurk-1 ruošti poeto Maironio 50 metų j s 
šaitis. 

karalius". Mokinius gražiai pa
ruošė mokyt G. Stūronienė. Vai
dino L. Gražulytė, A. Utz, V. 
Mikelevičiūtė, A. šlenytė, J. Sa
lytė, A. Tijūnelytė, O. Ališiūtė, 
E. Valkiūnaitė, L. Bilutė, J. Va-
riakojis, T. Rudaitytė, V. Žu
kauskaitė, A. Kulys, T. Vaitys, 
D. Penčylaitė, D. Paškutė, P. 
Bindokas. R. Polikaitytė. Deko-

DAUG ŠELPIAMI' 

Šelpiamų skaičius Dlinois val
stijoje 1981 m. gruodžio mėn. 
padidėjo 6,000 ir pasiekė 927,893 
gaunančių pašalpas su šeimo
mis. 

šiems gražino paskolas, kurias 
buvo įdėję. Dabar jie jau nėra 
nė taip reikalingi, kai Aušros 
Vartų parapija turi savo Jauni
mo centrą su sale. 

— Joanna Staniszlds už savo 
meno darbus gavo 16 tūkstan
čių dol. premiją Vancouvery, 
Kanadoje. Ji dėsto meno daly
kus vietos universitete. Nors 
pavardė lietuviška, bet "The 
Globė a. Mail" rašo, kad gimu
si Lenkijoje. Su parodomis da
lyvavo Kanadoje, JAV-bėse, 
Lenkijoje ir Šveicarijoje. 

^tiiiiiiiiiiiiieiniiiifiiifiiiiiiiuiniiiiHiuiiiiiHiiiiiHiiiiiifiiiiiiiiiiufiifiiitiiiiiiiiiiiiiii^ 

mis progomis. Labai dėkojame. 

24 d 3 vai r> p. Jau- palinkėjo sėkmingų 1982 Naujų j reguliariai, bet mielai laukiamas i h&jU ir A. Aleknaitė. Tauti-
Norima įamžinti • Metų. Labai ačiū už viską. ir skaitomas". Ačiū už auką ir j nįų į^ų akordeonistai — L. 

X Kazė Brazas, Oak Lown, 
111., Juozas ir Konstancija Mar-

solistės talentą ateinančioms 
kartoms. Nepraleiskite progos 
ir įsigykite bilietus iš anksto J. 
Vaznelio prekyboje. (pr.). -Bacevičius, Withrop Hbr., DL, 1 1 0 d o j 

gražius žodžius. 

Brighton Parko I>tuviąj Jonas Petrauskas, 
J. J 

šankia "visuotinį narių susirinki-1 Prospect, Dl., atsiuntė už kalė
ms. 1982 m. sausio 17 d., sek-i dines korteles ir kalendorių po 
madienį, 2 vai. popiet Šaulių sa- '• 10 dol. -ukų. Labai ačiū. 
lėje, 2417 W. 43 St. Nariams! 
dalyvavimas būtinas. Po susi ' 
rinkimo bus vaišės. 

Draugijos Valdyba 
(pr.). 

x Dr. Algirdas ir Irena Ku-
kauskai. Cicero, 1II., Mary Ann a j , . ^ Mason City, 111.. atsiuntė 

už kalendorių ir pasvei-
su Naujais Me-Oak Park, [ y ^ -Draugą' 

Namų šarininki; dr-jos TOldybajni- Edmund J. Milius, Mountįtaig i r p a l i n k ^ geros sėkmės. 
Ačiū už paramą ir linkėjimus. 

X Liucija Stasiūnienė, Chi-
cago, Dl., prie prenumeratos 

x JAV IJ$ Švietimo Tarybos 
pirmininkas Juozas Plačas da
lyvaus Vidurio vakarų apygar-

: dos apylinkių pirmininkų, val-
I dybų narių ir apylinkių revizi-

X Ruošiamės gemos metu ap- j jos pirmininkų informaciniame 
lankyti Sunny Hills, FTorkloje, į susirinkimo sausio 17 d., Jauni-
sausio 29-31 d. Norintieji va-' mo centre, Chicagoje. Regis-
įiuoti prašomi kreiptis pas! tracijos pradžia 9:30 vai. ryto. 
Marių Kielą tel. 737-1717. ( sk ) . Cl^.l. 

X L F Federalinis Kranto Ko- X Į Vilnių!! Išvykstam kovo! 
operatyvau duoda paskolas savo I mėn. 25 d., grižtam balandžio 
nariams žemesniais procentais 8 d. 15 dienų kebonei vadovau-
kaip bankai ar taupymo ben-; ja sol. Algis Grigas. Pilna kaina 
droUa. Kredito Kooperatyvas j 1,345 doL! Dėl tolimesnių in-
at idarytas trečiadieniais nuo \ formacijų kreiptis į: Four Way 
12-6 vai. vak. lietuvių Fondo Travel Servioe 3455 W. 63rd St., 
T^talnose sekmadieniais nuo Chiraijro, III. G0629, telef. (312) 
^0-1 vaL Jaunimo centre, (sk.) I 471-2.500. a r l» 471-1702. ( s k ) . 

mirties minėjimą Tautiniuose į s 
r-amuose. Kovo mėnesio pabai-IS 
ga būtij geriausias laikas. Į § 
minėjimo programą planuojama j= 
įtraukti ir mokyklini jaunimą, j S 

Po šių vaidinimėlių buvo tau- Minėjimui patogiausias laikas Į Ę 
tiniai šokiai ir dainos. Šoko ir i yra sekmadienio popietė, o vie- j | 

ta — Tautiniai namai. = 
Tikimasi, kad Maironio didin. i t 

ga asmenybė ir jo poezijos ne- £ 
papiršta svarba mūsų tauti-: = 
niam atgimimui garantuos šio E 
minėjimo pasisekimą. = 

Po posėdžio šeirnininkė Mag- \ s 
i dalena Šulaitienė pavaišino da- ! H 

Paskutinei dainai, "Kalėdų; ly^nus kavute, pyragais ir s u - | 
Sapnas" pasibaigus, atėjo visų \ muštiniais. Visi skirstėsi pilri Į £ 
laukiamas Kalėdų senelis. Kalė- j pasiryžimų naujai ateities vei- •= 
dų seniui atsisėdus, aštuntokai[ klai. A. P . B. 

A. Gražytė, 8 kl. mokinė, pa
deklamavo Sibiro tremtinio par
tizano eilėraštį "Prie ?<ūčių 
stalo". 

dainavo visi — pradinės ir aukš
tesniosios mokyklos mokiniai. 
Tautinius šokius mokė D. Bi-

i šleitervtė ir A- Polikaitis. Dai
nas mokė V. Gutauskas 
Polikaitis. 

ir D. 

mokesčio dar pridėjo ir 20 dol. 
auką. L. Stasiūnienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už pa-1 
ramą dienraščiui tariame ačiū. 

i 
x Janina Janulevičhis, Chica-

go, m., pratesdama prenumera
tą už 1982 metus, atsiuntė ir 15 
dol. auką dienraščio stiprinimui. 
Labai ačiū. 

X Albinas Slivinskas, Bur
bank, UI., kartu su prenumerata 
atsiuntė ir 12 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Klemensas Dundulis, Chi-
cago, 111., apmokėdamas "Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 15 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

s 

I 

I 
Prisimenant arkiv. Jurgio Mutulaičio mirtį, nuo | 

sausio 18-os iki 26-os dienos marijonų koplyčioje | 
Romoje bus laikoma 

MIŠIŲ NOVENA 
U i SUNKIAI SERGANČIUS LIGONIUS. 

Norintieji prie šių mišių prisidėti prašomi rašyti: 

Rev. Joseph Dambrauskas, M.I.C 
1575-A So. lOth S t 
Milwaukee. Wisc. 53204 

Kr. Donelaičio pradinės m-los tikybos kl. mokiniai įscenizuoja religinį vaiz
delį Kalėdų eglutes metu. Iš kairės: V. Rimkūnas, E. Tijūnelytė, V. Pūdy-
maitytė, D. Bork. T. Marchertas ir A. Pūdymai tis 

i 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Intencija 

Auka 

Nuotr. J. Tamulaičio , a miinilllliiiiniiiiiiiliHiliiiniliiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir: 

i I • 

http://didin.it



