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AUifU Nr, 23 <«3) 

DAR VIENAS PAVOJUS 
(Tįginyt) 

Ne tiek materialinės, kiek bui
tinės sąlygos auginti vaikus yra 
blogos. Materialinės sąlygos dar 
būtų pakenčiamos. Kaip tik pas 
tuos, kurie pasiturinčiai gyvena, 
vaiku yra mažiausia. Kas kita yra 
buitinės sąlygos. Kai abu tėvai 
dirba, vaiky nėra kam palikti na
mie. Juos reikia atiduoti lopšelin 
ar darželin. Ten vietų skaičius 
ribotas, ne visus gali priimti. Dar
želiuose (ir lopšeliuose) darbas 
labai sunkus, atsakingas, o atly
ginimas mažas. Tad ten eina dirb
ti tokios auklėtojos, kurios veda
si kartu ir savo vaikus, arba daž
nai tokios, kurios kitur geresnio 
darbo nepajėgia susirasti. Mity
ba darželiuose nelabai kokia, o 
ir ji dar labiau pablogėja dėl dar
želio darbuotoju nesąžiningumo. 

Nesibaigia vargas su vaikais ir 
tada, kai jie sulaukia mokyklinio 
amžiaus. Kai tėvai abu dirba, 
nėra kas vaikus prižiūri namie; 
vieni likę neparuošia pamokų, jie 
atiduodami auklėti gatvei, kur jie 
išmoksta visokių "gudrybių 

lu tapo dviejų vaikučiu šeima — 
broliukas ir sesutė. Blogai, jei 
atsiranda dvi sesutės. Tėvai, ypač 
tėvas, nepatenkinti, pageidautų 
sūnaus. Bet, kadangi tai bus jau 
trečias, o prie to dar rizika, kad 
sekantis vaikas irgi gali būti duk
tė, tai geriau nuo trečio atsisako
ma ir pasiliekama prie dviejų. Iri 
taip dabar su žiburiu Lietuvoje! 
jauniausios kartos tarpe reikial 
ieškoti šeimų, kuriose būtų dau
giau dviejų vaikų. Jei taip toliau 
eis —Lietuvoje lietuvių ne tik ne
didės, bet jų skaičius pradės ma 
zeti. 

Tad kokios yra tikrosios prie
žastys, kad Lietuvoje pastarai
siais metais taip smarkiai ėmė 
mažėti gyventojų prieauglis? 

Apie 1960 metus Lietuvoje su
brendo nauja karta, gimusi ant 
rame nepriklausomos Lietuvos 
gyvavimo dešimtmetyje- Jai jau 
mažai tešvietė nepriklausomybės 
saulė; ji augo II pasaulinio karo 

!c-j atmosferoje, ją demoralizavo po 

Egipto prezidentas Hosni Mubarak svečiuose pas Vakarų Vokietijos kanclerį 
Helmut Schmidtą. Mubarakas kalbėjo, kad Europa galėtų daug kuo prisidėti 
prie Viduriniųjų Rytų taikos ieškojimo. 

kario įvykiai. Lietuvos sukolcho 
. . . . . . ? '... . į zinimas daugelį kaimo gyvento Bet ne materialines ir buitines . . . . T ., ° , . , . , . . . , i ių suvarė i miestus. Likę kaime, sąlygos yra pagrindine vaikų ven-,J v . . , V,. 1 pasisavino galvoseną, skirtingą gimo priežastis. Kodėl Azijos 

tautos Tarybų Sąjungoje (uzbe
kai, tadžikai ir kt.) pajėgia išau
ginti 4 — 5 vaikus, ir jiems- ma
terialinės — buitinės sąlygos ne
geresnės, kaip pas mus. Azijos 
tautos yra toliau nuo Vakarų ci
vilizacijos, todėl mažiau pasidavė 
jos įtakai. Lietuvis lengvai pasi
duoda svetimoms įtakoms ir ma
doms. Mėgdžiojame Vakarus, mėg 
džiojame ir rusus, pasiimdami iš 
jų ir tai, kas bloga. 

Mūsų lietuviškos šeimos idea-

nuo jų tėvų, buvusių žemės savi 
ninku. Jie nebrangino žemės, ir 
senieji kaimo papročiai bei tradi 
cijos, veikiant komunistinei pro
pagandai bei komunistiniam gy
venimo būdui, jiems liko svetimi 
Jaunimo kaime apskritai mažai 
liko. Kaimai tuštėjo, o miestai 

virš 70 proc. Lietuvos gyvento 
jų, tai dabar jų teliko — 44 proc. 

(Bus daugiau) 

GVATEMALOJ VEIKIA 
REVOLIUCINIS FRONTAS 

Po Nikaragvos ir Salvadoro seka Gvatemala 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Senegalo valdžia pripažino 
Angolos režimą, užmezgė diplo
matinius ryšius. Anksčiau atsi
sakyta Angolą pripažinti, kol ten 
bus Kubos kareivių. 

— Suomijoje sudaryta nauja 
vyriausybė iš socialdemokratų, 
Švedų liaudies, centro ir komu
nistų partijų. Užsienio reikalų 
ministeriu paskirtas Par Stenback, 
švedų partijos narys. 

— Okupuotoje Palestinoje pra
sidėjo jaunimo riaušės. Ramallo-
je sužeistas Izraelio kareivis, vie
na moteris, suimta 12 arabų. Va
kar visame Vakariniame krante 
ir Gazoje buvo paskelbtas arabų 
streikas. Neramumai prasidėjo 
dėl Bir Zeit universiteto uždary-

'mo. 
— Didieji JAV bankai vėl pa

kėlė paskolų nuošimčius iki 17 
nuoš. 

— Prancūzijoje sprogo 19 bom
bų. Jas padėjusi giriasi Korsikos 
laisvinimo organizacija. 

— Amnesty International or
ganizacija pradėjo kampaniją 
prieš JAV, reikalaudama panai
kinti mirties bausmę. 

•— Kinijos užsienio reikalų mi-
nisteris pasakė, kad Amerika ir 
Kinija yra draugės, nors nuomo
nių skirtumų pasitaiko. 

ZIMBABVĖJ SKILO 
VALDŽIOS KOALICIJA 

Premjeras Mugabe pasalino konkurentą 
Salisbury — Zimbabvės (būvu- Seniai gyvavusius nesutarimus 

šios Rodezijos) premjeras Robert j pagilino ginklų sandėliai, rasti 
Mugabe pašalino iš vyriausybės J Nkomo ir jo partijos vadų ūkiuo-
ilgametį savo konkurentą Joshua Į se. Mugabė pasakė spaudos kon-
Nkomo ir tris ministerius, Nko- ferencijoje, kad jis girdėjęs viso-
mo rėmėjus. Šiuo buvo suardyta i kių gandų apie Nkomo pasiren-
koalicija, veikianti nuo pat Zim- gimus pagrobti vyriausybę, ta-

San Jose. 
kur "liaudies 
Kubos ir Nikaragvos, bando nu 
versti vyriausybę, panašūs pasi
ruošimai revoliucijai vyksta ir 

Kinija neutrali 
Lenkijos atžvilgiu 

Pasirašė su lenkais prekybos sutarti 

neproporcingai augo. Jei prieš n Gvatemaloje Keturi Gvatema-
pasaulinį karą kaime gyveno l o s kariniai politiniai susivieniji

mai vasario 9 dieną okupavo ke
turias Gvatemalos radijo stotis ir 
paskelbė, kad įsteigtas Naciona
linės patriotinės vienybes fron
tas. I tą frontą įsijungė: Gink
luotos liaudies organizacija, Var
guomenės partizanų armija, Su
kilėlių ginkluotosios jėgos ir Gva
temalos darbo partijos revoliuci
nės ginkluotosios pajėgos. 

Gvatemaloje gyvena apie 6 
mil. gyventojų, kurių pusė — is-

Pekinas. — Sausio mėn. pabai
goje Kinijoje lankėsi Lenkijos de
legacija ir pasirašė prekybos su
tartį. Nors pasikeitimas vartotojų 
prekėmis bus 25 nuoš. didesnis 
už praėjusių metų, stebėtojai ne
daro išvadų, kad Kinija ta sutar
timi išreiškia savo pritarimą 
Lenkijos karinei valdžiai. Kada 
Kinijoje viešėjo valstybės sekre
toriaus asistentas John Holdrid-
ge ir užsiminė kinų vadams, kad 
reikėtų bendrai pasmerkti Sovie
tų Sąjungą dėl spaudimo lenkų 
vyriausybei, Kinijos vyriausybė 
atmetė tokį sumanymą. Netrukus 
po Kinijos komunistų partijos vi
cepirmininkas pareiškė italų ko
munistų laikraščiui, kad ne tik 
Sovietų Sąjunga praktikuoja he-
gemonizmą, jį mėgsta ir Ameri
ka. Holdridge išgirdo iš Kinijos 
vadų, kad Amerika kišasi ne tik į 
Kinijos vidaus reikalus, duodama 
ginklų jos provincijai — Taiva-
nui, bet kišasi ir į Lenkijos reika
lus. 

Kinijos spauda nekomentuoja 
įvykių Lenkijoje, perduodama tik 
lenkų oficialios žinių agentūros 
»aportus. Po ideologinių ginčų su 
Maskva, Kinija nepalaiko ryšių 
su sovietų komunistų partija. Ry
šiai pataikomi tik su Rumuni
jos, Jugoslavijos ir Šiaurė Korė
jos partijomis. Kai Vakarų Euro
pos komunistai susikerta su Mask 
va, Kinija tuoj pareiškia paramą 
europiečiams. Iš to atsirado kinų 
ryšiai su italų ir ispanų komunis
tais. Neseniai buvusiame Pran

cūzijos partijos kongrese dalyva
vo ir Kinijos delegacija. 

Kinijos vyriausybė, nežiūrint 
blogų santykių su sovietais, laiko 
save komunistinio pasaulio galy
be. Ji būtų tikriausiai išėjusi Ame
rikos pusėje prieš sovietus, jei 
Maskva būtų pasiuntusi į Lenki
ją savo kariuomenę ir būtų prasi
dėjęs konfliktas. Tačiau Kinija 
užėmė labai neutralią poziciją, 
kai savo nepriklausomas unijas 
pradėjo tvarkyti patys lenkai. Ki
nijai, kaip ir kitiems totalitari
niams režimams, negali patikti 
gyverltojų laisvės bruzdėjimai, 
opozicijos stiprėjimas. Kinijos va
dams baisu, kad ir jų masės gali 
pradėti reikalauti nepriklausomų 
darbininkų organizacijų, savo 
"Solidarumo". 

Kinija pasirašė su Lenkija pre
kybos sutartį, 136 mil. apimantį 
prekių pasikeitimą. Šalia to, Kini
ja parduos lenkams 50,000 tonų 
kiaulienos išsimokėjimui per 10 
metų. Kinija vengia kritikuoti 
Lenkijos vyriausybę, nors kinų 
spauda plačiai aprašė Kremliaus 
ginčą su Italijos komunistų va
dais kaip tik dėl tos pačios Lenki
jos įvykių. 

Šalia Salvadoro, už 18 mil. dol. Scsvietų spauda 
partijos, remiamos skelbia, kad du trečdaliai Gvate

malos valstybės biudžeto skiria
mi armijai bei policijai išlaikyti. 

Smurto ir teroro veiksmai Sal
vadore ne daug pralenkia rmurto 
veiksmus Gvatemaloje. Sakoma, 
kad per praėjusį dešimtmetį čia 
žuvo 70,000 žmonių. Smurtas taps 
dar dažnesnis gvatemai iečių pa
lydovas dabar, kai keturios pro
komunistinės grupuotės įsteigė 
"patriotinės vienybes frontą". 

Trečiadienį Gvatemalos ka
riuomenė paskelbė, jog kariniai 
patruliai gaudo būrį komunisti
nių sukilėlių, kurie mačetėmis 
nužudė 27 vyras, 10 moterų ir 
6 vaikus. Skerdynės įvyko Calan-

babvės nepriklausomybės dienos. 
Ta pačia proga Mugabe pakeitė 
ir kkus ministerius. 

Dar baltiesiems va'ldant Rode-
zigą opozicija buvo susijungusi 
dviejose grupėse. Patriotiniam 
Frontui vadovavo Nkomo, o Mu
gabe vadovavo Afrikos Naciona
linei unijai. Kada buvo bendras 
priešas, tos sukilėlių organizaci
jos bendradarbiavo. Nkomo, 64 
metų amžiaus, anksčiau pagarsė
jo nepriklausomybės kovose už 
savo šešiais metais jaunesnį kon
kurentą Mugabe. Atėjus demo
kratiniams rinkimams, Mugabė 
juos laimėjo. Parlamente jo par
tija turi pakankamai balsų ir ga
lės valdyti be Nkomo paramos. 
Vyriausybėje dar paliktas vienas 
Nkomo partijos ministeris ir vie
nas viceministeris. 

Po nepriklausomybės kovų bu
vo nelengva įjungti abiejų suki
lėlių karius į Rodezijos kariuome-

čiau tiems gandams netikėjęs. Ta
čiau kai buvo rasta ginklų, kurių 
užtektų apginkluoti 20,000 karei
vių ir 896,000 kulkų, tada prem
jeras supratęs, kad reikia imtis 
žygių, nes tos kulkos skirtos 
brolžudiškam karui. Premjeras 
apkaltino Nkomo, kad tas ban
dęs ardyti tautos vienybę, plana
vęs jėga pagrobti valdžią. Nko
mo buvo pagautas nusikaitimo 
vietoje, pasakė Mugabė. 

Vyriausybė nusavino Nkomo 
ir jo partijos veikėjų nuosavybes. 
Manoma, kad Zimbabvėje bus 
įvesta vienos partijos valdžia, ku
riai vadovaus Mugabe. 

Popiežiaus portretas 
kartu su Lenino 

Liberville. — Popiežiaus vizi
tas marksistiniame Benine, kur 
jis sustojo šešioms valandoms, 
buvo pilnas netikėtumų. Benino ne tačiau šiuo metu tas Įjungi-i .,r „ . . , — « 

c ' , . _ . . , . . , ; prezidentas pubuninKas Kereutou 
mas yra baigtas. Civilinio karo . ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dalyviai įsijungė i arminą, i poli- | ė ̂  k o m i m i s t i n i reži. 
ciją, daugelis tapo valstybes tar- I J į £ I a i m ė j i m ^ B a i g d a m a s 

Planai suvaržyti 
kreditus Maskvai 

VVashingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad ne- nautojais Nkomo partija = , f a - ^ ^ s u § u k o « p a s i r u o š e s re 
trukus Europon vyks JAV delega- i P^amą daugiausia rado Ndebele: „ j ^ ^ Emm msSmgr, 

savo mą ir jo 

paniškai kalbantys metisai, kita i te kaime, šiaurės vakarų Gvate 
maloje. Visi nužudytieji 
guiche genties indėnai. 

buvo pusė — įvairių genčių indėnai-
Naujai įsisteigęs frontas skelbia, 
kad pradėta kova baigsis okupa
vus sostinę — Gvatemalos mies
tą, kur gyvena apie 900 tūkstan
čių. Nors kraštas yra derlingas, 
turi net naftos ir nikelio, salyje 
viešpatauja skurdas. Indėnai 
pusvelčiui dirba kavos ir cukraus 
nendrių plantacijose. Spaudoje 
neseniai buvo rašoma, kad kraš
te klesti baudžiauninkų ar vergų 51,000 sandėlių, fabrikų *r par-
luomas. Dvarininkai dar gali duotuviy%'bnwo sustabdyta^60,000 
"nusipirkti" indėną darbininką 
už, maždaug, 18 dolerių. 

Lenkijos "valymas" 
Varšuva, — Lenkija paskelbė, 

kad per dvi dienas milicija tikri
no, kaip laikomasi karinės padė
ties taisyklių. Visose vavadijose 
rasti 145,000 žmonių, kurie lau-

įstatymus. Buvo patikrinti 

cija, vadovaujama paseKretonaus 
James Buckley, kuris tarsis su Eu-
rooos sąjungininkais apie .kreditų 
Sovietų Sąjungai suvaržymą. So
vietai turėtų mokėti už visas Va
karų prekes grynais pinigais. Ame 
rika planuoja suvaržyti ir sovie
tų prekių, ypač nebūtinai reika
lingų pardavinėjimą Amerikoje, 
kaip kaviaro, automobilių ar vod-
kos eksportus. 

Parama kaimynams 
VVashingtonas. 

laukiama svarbios prezidento Re-
agano kalbos Amerikos Valstybių 
Organizacijos atstovams. Jis pa
lies ekonomines Karibų 'jūros ša-

, . evoliucijai-Kova tęsiasi! 
genties ra jonuosepie tvakar ių į p ^ ^ k u r i s v a l d ž i ą ^ 
Zimbabvėje. Mugabes jėgas su-; ^ ^ R e s p u b l i k o i e 
darė daugiau Shona genties at-1 i g d a ] v v a v o s t a dįjo-
stovai. Dar neaišku, ar partijų n o i § k i I m ė s e j k u r p ^ ^ ^ l a i k ė 
vadų išsiskyrimas atneš skilimus 
kariuomenėje ir policijoje 

Europos svečiai 
Washmgtonas. — Prezidentas 

Reaganas priėmė Belgijos prem
jerą W. Martens, kuris lankėsi 
kaip Europos Rinkos preziden-1 y^~o j ^ j u n ! g a s . 

Mišias. Jis žegnojosi kartu su ki
tais. Du jo ministeriai prėmė Šv. 
Komunija. Gatvėse, tarp šūkių 
svečiui, matėsi iškabintų grasini
mų imperializmui. Prezidento rū
mai buvo papuošti jo paties, po
piežiaus, Markso, Lenino .portre
tais. Netoli kabėjo Stalinas IT 

Antradienį t a s i r , k ė l ė e l c o n o m i ™ u s k l a u s i - Popiežius vyskupams tarė, kad 
'""""- '! jis puikiai pažįsta iš savo patirties 

;kaip Bažnyčia veikia komunisti-
į niame krašte, supranta jos 

belgų užsienio reikalų ministeris 
Leo Tindemans, sekretorius Hai-
gas ir viceprezidentas Bush. 

Europiečiai skundžiasi, kad JAV liųirCentrmes_Amenkosproble- ^ . ^ ^ b a n k v 
mas. Baltieji Rūmai atidengė, kad 
kalba bus 98 nuoš. ekonominė. 

ze 

Nuo 1954 metų Gvatemalą 
valdo karinės diktatūros, kurios 
leidžia nedideles šalies pajamas 
ginklams ir išsilaikymui vyriau
sybėje. Prezidentas Carteris buvo 
nutraukęs karinei Gvatemalos 
valdžiai visą paramą, nors prezi
dentas Romeo Garcia buvo iš
rinktas prezidentu 1978 m. Opo
zicija tvirtina, kad tie rinkimai 
buvo suklastoti. Negaudamas 

automobilių, patikrinta 3,500 ka
vinių, restoranų ir užeigos namų. 
PAP agentūra -aso, kad rezul
tatai nelabai geri, karinės padė
ties taisyklės laužomos. Buvo įspė
ti 99,000 asmenų, dar 29,000 bu
vo perspėti ir išklausė pamoky
mų, 3,500 buvo sulaikyti apklau
sinėjimui, 7,000 buvo nubausti 
piniginėmis baudomis, kurios sie
kia 2.3 mil. zlotų ir 4,000 patrauk
ti teismo atsakomybėn. 

Pranešime sakoma, kad patik-

Prezidentas planuoja prašyti 
Kongreso specialių lėšų, kuriomis 
bus stiprinamos kaimyninių šalių 
ekonomikos. Bus palengvinti mui
tai kaimyninių valstybių prekėms, 
žemės ūko ir pramonės gami
niams. 

nuošimčius, o tie kenkia Europos 
finansams. Pinigai veržiasi iš Eu
ropos į JAV bankus. 

— Fanvell, Mich. išžudyta vi
sa šeima: keturi suaugę, trys vai
kai. Liko gyva vienerių metų 
mergaitė. 

ginklų iš Amerikos, Garcia pirko Į rinimuose dalyvavo 25,000 mili-
automatinių šautuvų iš Izraelio J cminkų. Buvo išaiškintos 3,500 

'"kriminalinių elementų" slėptu-
' vės. Valdžia apeliuoja i lenkus, 
ragindama būti drausmingais ir 
paklusniais valdžios nuostatams. 

— Draudimo bendrovių orga
nizacija skelbia, kad daugiausia 
plėšimų įvyksta Paryžiuje. Po jo 
eina Los Angeles, New Yorkas ir 
Londonas. 

— New Yorko meras Koch lai
komas favoritu laimėti New Yor
ko gubernatoriaus vietą. 

Mirė Hermanas Tumas 
A a. Hermanas Tumas, teisi

ninkas profesorius, mirė vasario 
17 d. Los Anegeles ligoninėje 
nuo sunkios širdies atakos. Ve
lionis buvo gimęs Prūsų Lietuvo
je, reiškėsi kaip Mažosios Lietu
vos ir senprūsių mylėtojas, įvairių 
rūšių Mažosios Lietuvos temomis 
autorius. Liko žmona prof. Elena 
Tumienė ir sūnus Vidūnas su 
žmona. 

— Vietname vasario 23 lan
kysis gynybos departamento se
kretoriaus asistentas R. Armitage. 
Bus kalbama apie Vietname 
dingusius amerikiečius. 

— Specialus JAV pasiuntinys 
Viduriniųjų Rytų reikalams Ri-
chard Fairbanks atvyko į Izraelį, 
toliau vyks į Egiptą. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis klausosi Benino prezidento, marksistinės val
stybėlės diktatoriaus, Mathieu Kerekou žodžių. Benine popiežiaus atsilanky
mo proga buvo paskelbta valstybinė Šventė. 

sunkumus. Jis ragino Bažnyčios 
vadus būti vieningais ir stipriais. 

Šiandien popiežius baigia var
ginančią kelionę Afrikoje ir grįž
ta į Romą. 

Švedii ministeris 
apie Salvadore 

Stokholmas. — Švedijos užsie
nio reikalų ministeris Ola UMsten 
pasakė kalbą parlamente, kur kri
tikavo Amerikos politiką Salva
dore. Cia taikai ir pastovumui 
kenkia ne tiek išorinis komuniz
mo spaudimas, kiek socialinė ne
teisybė, skurdas, išnaudojimas h" 
karinė diktatūra, pasakė ministe
ris. 

Jis pabrėžė, kad tokia demokra
tija, kaip Amerika, neturėtų rem-

I ti režimo, kurio neremia jo valdo
ma tauta. Washingtonas turėtų 

j spausti Salvadoro vyriausybę, 
I kad ji pradėtų derybas su opozi
cija. To reikalauja ir Jungtinių 
Tautų asamblėjos rezoliucija, ku
rią pasiūlė švedBja su kitomis ša
limis. 

KAIJEN1)OftfTJS 
Vasario 19 d.: Konradas, Beli-

na, Šarūnas, Nida. 
Vasario 20 d.: Eleuterijus, 

Amata, Visginas, Aksuolė. 
Saulė teka 6.44, leidžiasi 5:26-

OKAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

35 L, naktį 30 1. 
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KAIP JIEMS PADĖKOTI? 
Kada pereitą lapkritį, kartu 

su „Sporto apžvalgos" red. 
Vyt. Grybausku atsilankėme 
Chicagos Marąuette parko 
salėje, kurioje vyko Š. Ameri
ka Pabaltiečių krepšinio pir
menybės, išvydome apie 30 žiū
rovų, keletą komandų ir penkis 
pažįstamus darbuotojus. Tai 
nieko naujo, tą penketuką 
matome ir Toronte, ir Cle-
velande, Detroite, Baltimorė-
je... Matome visur, kur tik 
vyksta sportinės varžybos. 

Truputį vėliau, kada jau 
susipažinome su varžybų tvar
ka, aptarėme ir prisiminėme 
praeities iškiliąsias komandas 
ir paskirus žaidikus, kalba nu
krypo ir į tuos penkis Chi
cagos sporto darbuotojus. Besi
dalinant įspūdžiais apie jų 
veiklą, klausiu redaktorių: 
„Kiek metų jie jau dirba klu
buose su jaunimu?" Jis, net 
nepagalvojęs, sausai atšau
na: „Be skaičiaus!" Po to nuty
lame, nes jo lakoniškai ištarti 
„be skaičiaus", šiuo atveju 
reiškia, maždaug... 30 metų. 
Bet po mažos valandėlės, jis 
pasisukęs klausia: „Bet tu man 
pasakyk, kas būtų su Chica
gos sportininkais, jeigu šis 
penketas po šių varžybų nu
tartų — mums jau užtenka ir 
mes iš sportinio gyvenimo pa
sitraukiame". Nors ir rimtai i 
mane buvo įsmigęs jo pilkai 
mėlynas žvilgsnis, bet atsaky
mo... nesulaukė. 

Rimantas Dirvonis 

Ir kaip galėjo sulaukti? Negi 
žmogus, matydamas aplinkui 
trykštančią sveikatą, jaunys
tę, dinamiškumą ir dėl per
galės liejamą prakaitą išdrįsi 
kalbėti apie nebūtį? Ar verta 
spekuliuoti ateitimi, kada 
„šansa i" atrodo liūdnai? Ar 
verta, pasak mūsų patarlę 
„šaukti vilką iš miško?". Ta
čiau, šis su rūpesčiu iškeltas 
klausimas, kaip tik ir parodo 
tikrąją tų darbuotojų reikšmę 
ir jų nueitą kelią. J i s kartu nu
rodo ne tik jų reikšmę, bet ir 
darbuotojų stoką ateičiai. O ji, 
bent šiuo metu, tikrai yra dvi
prasmiška... 

Tad, kas tie penki? Štai jie, 
alfabeto tvarka: Z. Degutis, R. 
Dirvonis, R. Korzonas, A. Liš-
kūnas, Z. Žiupsnys. 

3 0 pe rma in ingų 
metų 

30 ilgų, permainingų, pilnų 
rūpesčių, neramių, bet nenuils
tamo darbo pilnų metų. Per 30 
metų viskas keitėsi, tik nesi
keitė jie. Šie penki. Keitėsi 
ŠALFASs-ga , jos pavadi
nimas, keitėsi valdybos, žai
dynių formatas, Sporto apy
gardos, jų skaičius; keitėsi 
sporto klubai, jų vardai, vieni 
klubai jungėsi su kitais, vieni 
ilgiau egzistavo, kiti mirė. Kei
tėsi klubų vaidybos, net jauni
mas, jų papročiai, jų šukuo
sena, apsirengimas. Keitėsi 
spr. tėvų pažiūros į patį spor
tą, klubą, klubo vaidmenį lie
tuviškame judėjime. Keitėsi, 

tiesiog, aliarmuoj ančiai spr. 
renginių rėmėjų skaičius ir jų 
sudėtis. Viskas keitėsi. Paga
liau, net šių penkių vyrų iš
vaizda — matome jų veidus ru-
p e s č i ų i š v a g o t u s i r 
sidabrinėmis gijoms pasipuo
šusias jų galvas. Tik nesikeitė 
jie, jų tikslai ir tikėjimas ei
namo kelio linkme. Ak tiesa, 
nesikeitė dar ir jaunimui sąly
gos — nuo 1950 m. neturėji
mas nuosavo kampelio, savų 
namų, salės ir net kambario. 
Chicagoje... 

Jų veikla ir reikšmė tokia di
delė, kad pašaliniam asmeniui 
kartais sunku išsiaiškinti, kas 
kam priklauso — jie klubams 
ar klubai jiems. Kada Detroito 
žaidynėse 3tovėjorae su kolega 
iš N. Yorko ir dalinomės įspū
džiais, staiga jis pastebėjo: 
„Štai, jau ir ,Neris' su ,Litu-. 
anica' atvyko". Veltui dai
riausi būrio sportininkų — kaž
kur koridoriumi nuskubėjo Z. 
Žiupsnys ir dar kitur — „Litu-
anicos" R. Dirvonis. Arba, ka
da prieš praėjusius rinkimus 
buvo iškilęs klausimas už ką 
baisuos „Neris", vienas dar
buotojas pareiškė: „Nežinau, 
nes dar neteko kalbėti nei su 
Žiupsniu nei Degučiu, nei Liš-
kūnu"... 

Kokie motyvai? 

Nežiūrint, kad šiandien 
matome blėstantį susidomė
jimą sportu ir aišku sportuo
jančio jaunimo mažėjimą, šis 
penketukas darbuojasi. Nar
siai ir nenuilstamai. Ir norisi 
svarstyti ir pradėti ieškoti tų 
motyvų, priežasčių ir Įsitikini
mų, kurie jiems diktuoja, juos 
stumia ir suteikia jėgų nepa
vargti „lakstant" paskui jau
nimą. Kokie, tad, tie motyvai? 
Meiiė jaunimui? Aistra spor
tui? Laiko „per akis" turėji
mas? Gal Mrvęa ir savo buvi
mo įprasminimas? O gal 
lietuvybės išlaikymo idėja juos 
yra „mirtinai" užbūrusi? Gali
ma būtų pasvarstyti, tačiau, 
man regis, tikrasis atsaky
mas slypi juose pačiuose... Gal 
kada nors kuris mūsų sociolo-

—* 
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Chicagos sporto darbui 
ir A. Liškūnas. 

>tojai. Iš k.: Z Žiupsnys, R. Korzonas 

„apsirašė". Todėl ir jaučiame, 
kad jau seniai atėjo laikas jų 
veiklą įvertinti. Ir padėkoti. 
Viešai ir tinkamai. 

Aiman! Skubame čia pridė
ti, kad Chicagoje ir buvo ir da
bar dar yra iškilių sporto dar
buotojų, kurių čia neminėjome, 
tačiau šis penketukas jau se
niai kreipia dėmesį į save, nes 
nežiūrint kokiose pareigose jie 
buvo klubuose ar Apygardoje, 
jie buvo su jaunimu. Pasto-

atstovus ir sporto veikėjus 
dalyvauti svarbiam pasitari
me, kuris įvyks š.m. vasario 
mėn. 27 d., 5:00 v.p.p., Jau
nimo centre, Chicagoje. Pasi
tarimas šaukiamas svarstyti ir 
nustatyti II-jų Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių kalendo
rių ir bendrą programos tvar
ką. Veikiantys sporto klubai 
yra prašomi atsiųsti bent po 
'"Hu" atstovus. 

Prieš pasitarimą, 3:00 v.p.p., 

IS V I S U R 

viai. Taip pat šia proga pri- Jaunimo centre įvyks Vidu-
simena ir kiti liet. kolonijose rinių Vakarų sporto apygar-
esą darbuotojai ir tiek pat nusi- dos suvažiavimas. Suvažia-
pelnę, kaip ir minėtieji, kaip vimo dienotvarkėje: apygardos 
pvz., buvęs ilgametis Cicero metinio sporto kalendoriaus 
„Ateities" vadovas A. Taugi- nustatymas, komitetų pra-
nas, dabartinis vadovas E. Šu- nešimai, finansinė apyskaita 
laitis, o taip pat ir „Vėtros" ! ir naujo apygardos vadovo rin-
Vanda Kaunienė. Jiems taip kimai. 
pat reikia tarti nuoširdų ačiū. 
Ir juk neveltui! 

Ir kaip visa tai atlikti? Ar ne
būtų logiška, jeigu pati C. Val
dyba tuo susirūpintų? Gal C. 
Valdyba paskirtų specialiam 
asmeniui šį reikalą tvarkyti? O 
gal, kas būtų nepaprastai reikš
minga, patys klubų nariai su 
tėvais ką nors šia linkme pra
dėtų organizuoti? Gal suvažia
vimo arba metinių žaidynių 
metu? Gal banketas, supa
žindinimo ar įvertinimo vaka
ras su trumpa programa? O 
gal jau mūsuose įsipilietinu-
siomis vakaronėmis.? Juk gali
ma pasvarstyti. 

Cia visos sportinės šeimos 
reikalas. Žinia, nesugrąžin
sime nuskendusio praeityje lai
ko... Bet asmens — spr. šeimos 
nario atliktam darbui negali
me likti abejingi... O tai būtų 

nofcnta ir pavyzdys būsi-
:»ms — ateities darbuoto-

: ' .n i3 . . . 
Baigiant, norisi pastebėti. 

<ad padėkos išreiškimu, neno
rime Z. Degutį, R. Dirvonį, A. 
Liškūną, R. Korzoną ir Z. 
Žiupsnį užkelti ant kokio dirb
tino pjedestalo ir juos pavers
ti statulomis. Jiems linkčioti. 
Anaiptol, nes statulos, daugu
moje, apdulksta ir pradeda tru
pėti... Mes norime juos dar ilgą 
laiką matyti aktyvius, nes ir 
jaunimui ir Sąjungai jie labai 
reikalingi. 

Pr. Mickevičius 

^k' -,,JKm 

Zigmas Degutis 

gas arba psichologas pažvelgs 
į juos ir į jų nueitą kelią? Gal 
kada nors kuris iš mūsų rašy
tojų susidomės dar niekuomet 
mūsų literatūroje negirdėtų ir 
nenagrinėtu sporto darbuotojo 
personažu? Nors tai yra viltys 
rytojui, bet šiandien mes tu
rime prieš akis penkis darbuo
tojus, kurių nueita kelią ne
galime niekaip kitip pavadinti, 
tik ~ auka. Auka — jaunimui. 

Kaip j i ems padėkot i 

Kiek juos žinome, jie buvo be 
jokių pretenzijų. Nei apie juos 
kiti rašė, nei jie patys save 

SVARBUS 
PASITARIMAS 
CHICAGOJE 

šALFASs-gos centro val
dyba kviečia visų Vidurinių 
Vakarų sporto klubų atstovus 
dalyvauti suvažiavime. Taip 
pat prašo atstovus ir visus 
sporto darbuotojus prisidėti 
prie 11-jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių programos 
sustatymo d i s k u s i j ų . 

— Cfevelando pasiruošimas 
metinėm žaidynėm jau vyksta 
pilnu tempu. Organizacinio k-
to p-ku pakviestas Vytautas 
Jokūbaitis jau sudarė platų k-
tą ir žada žaidynes suorgani
zuoti neblogesnes, kaip per
nai Baltimorėje. Sudarytas ir 
varžybinis k-tas: pirm. A. 
Bielskus, vicepirm. Vitas Gy
vas yra kartu ir tinklinio vado
vas, L. Kedys — krepšinio 
vadovas, Vytautas Nasvytis — 
šachmatų, o V. Svarcienė — 
Cyvaitė sekretorė. 

Valdas Adamkus, II-jų 
Pasaulio lietuvių sporto žai 
dynių komiteto pirmininkas ir 
ŠALFASs-gos centro valdy
ba kviečia visus sporto klubų 

Leonas RautinSas Kanados uni
formoje 

— T o r o n t o „Vyčio" krep
šininkai treniruojasi penkta
dienio vakarais. Jaunių dvi ko
mandos tuoj pradės Metro 
lygos pirmenybes, o prieš tai 
žais Hamiltone prieš vietos 
„Kovą". Vyrų komandos gi 
laukia Ontario lygos stipri vi
durinė klasė. 

Brolių Tado ir Jono Karpių 
žaidimas Burnharptorfe mo
kyklai tik skiria pergales ir dar 
neturi pralaimėjimo. Tarp kit
ko, Jonas šiais metais baigia ir 
jau yra nusprendęs žaisti už 
Syracuse u-tą. kur žaidžia L. 
RautinSas. 

Toronto „Aušra" savo salėje 
įtikinančiai įveikė Hamiltono 

„Kovą" 119-77 (51-44). Iški
liausi buvo S. Žulys, kurs ne tik 
tvarkė lentas, bet padarė dar 
28 taškus ir R. Kaknevičius su 
43 taškais. 

— Chicagoje „Round Ro
b in" . Chicagos lietuvių teniso 
klubo antrasis „Round Robin" 
turnyras įvyks vasario 27 d., 8 
v. vakare Hinsdale Raąuet 
Club aikštėse. Registruotis iki 
vasario 25 d. pas A. Kušeiiaus-
ką, 6636 So. Prancisco, Chica
go, II., 60629; telef. 434-2265.1 
10 dol. mokestį įeina aikštes, 
sviedinukai, užkandžiai ir gė
rimai. Kviečiami ir ne nariai. 

IS LIETUVOS 
P A D A N G Ė S 

— Lengv. a t le t ikos So
vietų sąjungos taurės varžybų 
pusfinaliuose Donecke I v. iš
kovojo A. Pušinaitis, nustū
męs rutulį 18,51 m, II v. G. Ži-
žy8 trišuolyje su 16,35 m. ir S. 
Kundrotas 2000 m bėgime, o 
trečią vietą gavo Z. Biliūnas 
šuolyje su kartimi 5,20 m ir G. 
Žilinskas šuolyje į aukštį 2,12 
m. Iš viso 13 Lietuvos atstovų 
kvalifikavosi finalinėm varžy
bom Maskvoje. 

Sov. sąjungos jaunių pir
menybėse V. Mitkus laimėjo 
pirmą vietą rutulio stūmime su 
17,59 m, o bendrai Lietuvos 
rinktinė stovi 4-je vietoje. 

— P l a u k i m o sąjungos pir
mame dešimtuke figūruoja A. 
Buzelytė 100 m krūtine trečio
je vietoje, o L. Kačiušytė 9-je 
200 m nuotolyje A. Buzelytė 
antra, o Kačiušytė 5-ta. Tuo bū
du A. Buzelytė jau pralenkė pa
saulio meisterę L. Kačiušytę. 
Dar pažymėtina R. Šupilaitė, 
kuri 100 m nugara stovi trečio
je vietoje. 

— R a n k i n i o moterų aukšč. 
lygos pirmenybėse Vilniaus 
„Eglė" laimi prieš Zaporožę 29-
22 ir prieš Tostselmašą 29-26, 
bet pralaimi prieš Novosibirs
ką 30-34 ir stovi 5-je vietoje. 
— Sta lo t en i so Sov. są
jungos pirmenybėse Leningra
de J. Danilevičiūtė iškovojo II-
ją vietą, finale pralaimėjusi I 
Kovalenkai 2 - 3, nors vedė 2-0. 
Vyrų varžybose vilnietis M. 
Krejeris vyrų dvejete laimėjo II 
vietą. 

— Sta lo Teniso Sov. 
Sąjungos pirmenybėse Lenin
grade, tarp 54 geriausių sąjun
gos vyrų ir moterų žaidėjų 
dalyvauja 5 lietuviai. Iš jų 3 
jau kvalifikavosi 24 žaidikų 
finalinei grupei. Tai kaunie
čiai J . Danilevičiūtė ir E. 
Zakarianas ir vilnietis M. Kve-
jeris. 

— Krepš in io ankšč. lygos 
pirmenybių finalinėje grupėje 
Vilniaus „Statyba" krenta 
Leningrade 70-88, o Kauno 
„Žalgiris" du kartu Maskvoje: 
prieš meisterį CASK 93-103 ir 
prieš Maskvos „Dinamo" 73-
90. 

— Futbo lo taurės varžy
boms artėjant Vilniaus „Žal
giris" su pralaimėjimu prieš 
Voronežą 2-0 baigė pasiruo
šimą prie Juodosios Jūros. Da
bar išvyko į Rytų Vokietiją dar 
kelioms draugiškoms rungty
nėms, o po to į Leningradą, kur 
prasidės Taurės varžybos 6 ko
mandų grupėje. Dvi pirmosios 
kvalifikuosis sekančiam ratui. 
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— F u t b o l o pirmenybėms 
Vilniaus „Žalgiris" ruošiasi 
prie Juodosios jūros Adlerio 
kurorte. P i rmas dvejas pasi
ruošimo rungtynes laimėjęs 2-1 
ir 2-0, jis pasiekia puikią per
galę Jerevane 1-0. Netrukus 
„Žalgiris" pradės Sov. Sąjun
gos taurės varžybas. 

— Slidžių 30 km nuotolyje 
žiemos spartakiadoje vilnietis 
M. Steckas baigė pirmoje vie
toje. 

Vilniuje surengtose 27 km 
varžybose dalyvavo 600 sli
dininkų. P i rmas buvo J. Viliū-
nas. 
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VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys, 
Vandens žolė. Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusL 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

DI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — G R 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

'Jis. tel. 735-4477; Rez. 246-006" 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKy LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos paga! susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street 

<71-mos ir Campbeli Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Minų 584-5527 
DB. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
l l s 5 Dundee Ave. 

Elgin, Iii. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236 - t575 

D R. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGU \ 

Ofisai: 
f 11 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai. pirm , antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
24S4 VVest 71 st Street 

Vai., pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

P. Mickevičius (kairėje), „Išeivijos Lietuvių Sporto istorijos" 
redaktorius klausosi buv. Lietuvos lengv. atletikos pažibų A. 
Tamulyno ir S. Budrio patarimų. N u o t r ^ DegačĮo 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč., ketv. ir šeštad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro. 

Tel. - 778-3400 



Ką reiškia 

BŪTI KOMUNISTU 
Lietuvos komunistų partijos 

oficialus organas „Tiesa" Sių 
metų 7 numery išspausdino 
straipsnį: „Ką reiškia būti ko
munistu". Šalia įprastų parti
nių deklamacijų, kaip „kiek-! 
vieną socialinį reiškinį vertinti 
iš klasinių pozicijų", šalia pa
brėžimo, kad svarbus „sugebė
jimas pulti priešišką ideolo
giją — praeities atgyvenas", 
pabrėžiama eilė dalykų, kurie 
griežtai susikerta su jų gyveni
mo tikrove. 

Rašoma, kad „partijos nario 
vardas nesuteiks nei aukšte-
nės kategorijos nei kokių nors 
privilegijų ar lengvatų". Mes 
žinome, kad partiečiai turi spe
cialias krautuves didesniuose 
miestuose, kad jie turi specia
lias privilegijas ligoninėse, net 
ir specialias ligonines Mask
voje, kad jų vaikams teikia
mos privilegijos stoti į aukš
tesniąsias mokyklas, kad jie 
naudojasi privilegijomis ke
liauti po užsienį. Turbūt, joks 
kitas režimas savo partie
čiams ir savo biurokratams ne
teikia tiek neteisingų, neleis-
t i n ų , l y g y b e a r d a n č i ų 
privilegijų, kaip Maskva. 

Skelbiama komunistų tai
syklė: „Niekada neiti prieš 
sąžinę". Bet nesiderina su sąži
ne uždarinėti sveikus žmones į 
beprotnamius, komunistų są
žinė leidžia plėšti nuo Vaka
ruose gyvenančių žmonių žiau
rius muitus už dovanas savo 
tėvams ar ligotiems gimi
nėms. Nesiderina su sąžine 
pasirašyti įsipareigojimus 
tarptautinėse sutartyse, o pas
kui ne tik tuos įsipareigojimus 
laužyti, bet net kalinti tuos, ku
rie nori budėti, kad tokie įsi
pareigojimai būtų vykdomi. 
Komunistai suderina su savo 
sąžinę, kai konstitucijoje yra 
paskelbta kalbos, spaudos lais
vė, bet už naudojimąsi tomis 
laisvėmis piliečiai uždari
nėjami į kalėjimus ir beprot
namius. Komunistų sąžinė lei
džia jaunuoliams, kuriuose 
pastebimas ryšys su religija, 
kliudyti studijas aukštesniose 
mokyklose. Nesiderina su sąži
ne, kad iš Vakarų atvykęs 
turistas tegali lankytis tik vie
name kitame atžymėtame 
mieste, bet legaliai negali ap
lankyti net savo tėvų kapų ar 
aplankyti sergančių savo arti
mųjų, kurie nebeįstengia 
atvykti į miestą jų susitikti. 

Straipsnyje skelbiama tai
syklė komunistui: „Ypač veng
ti vienpusiškumo". Jau tuo 
vienpusiškumu komunistai 
pralenkia caristinį režimą ir 
net daugeliu atvejų nacius. 
Prisiminkime keletą fak-
tų.„Freedom Reach", leidžia
mas Ohio Helsinki Council 
sąjūdžio, paskutiniame nu
meryje skelbia, kad Čekos
lovakijoje buvo 4 mėnesius ka
lintas jėzuitas kun. Fr. Lizna. 
Rusų stačiatikių vienuolė Vale-
ria Makeeva buvo uždaryta į 
Kazanės psichiatrinę ligoninę 
už tai, kad sau pragyvenimą 
pelnė, parduodama savo pada
rytas juostas su įaustais 90-tos 
psalmės žodžiais. Lietuvoje 
moksleivis Gintautas Soroka 
buvo sumuštas ir dvi dienas 
išlaikytas mokykloje už tai, 
kad 1976 m. vasario 16 d. nu
ėjo į bažnyčią šv. Mišių išklau
syti. Buvo be pertraukos tar
domas 4-5 vai., naudojant 
vadinamus elektrinius marš
kinius. 

Diplomatiškai atsargi Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo komisija Washingtone 
savo biuletenyje skelbia, kad 
dr. Anatolij Koriagin, Sovietų 
Sąjungos psichiatrijos spe
cialistas, buvo nubaustas 12 
m. kalėti už pasisakymą prieš 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTO SIGNATARAI 

psichiatrinių ligoninių nau
dojimą kankinti politinius disi
dentus. Žinomas Maskvos 
gydytojas Juri Orlov, Helsin
kio susitarimų vykdymams 
stebėti grupės steigėjas, užda
rytas vergų darbo stovyklon ir 
pasodintas į celę, kuri teturi 
tris kvadratinius metrus, ken
čia badą ir šaltį- Jis turėjo pa
kelti tokius kankinimus, kad 
gerokai palaužė jo sveikatą. 
Minėtoji Europos saugumo ko
misija 1982 m. sausio 29 d. pa
skelbė, kad jos turimomis ži
niomis 1980 ir 1981 m. 
Maskvos komunistai areštavo 
399 žmogaus teisių gynėjus — 
disidentus. Ta pati institucija 
skelbia, kad Sovietų Sąjun
goje dabar yra pusė milijono 
žydų, kurie užsiregistravo iše
migruoti iš Sovietų Sąjungos ir 
dėl to prarado tarnybas, pra
rado galimybes gilinti mokslą. 

Vakaruose veikia Netei
singai persekiojamųjų gyny
bos komitetas, kuris savo atsi
šaukime primena, kad Z. 
Benisek buvo komunistų pa
kartotinai sumuštas iki sąmo
nės netekimo. VI. Trenakwas 
buvo deginamas cigarečių 
žiebtuvėliu ir mušamas iki 
sąmonės netekimo. Išskaičiuo
jamas -visas sąrašas žmonių, 
su kuriais komunistai pana
šiai elgėsi. Veiklus evangeli
kas Jan Litonisky, 38 m., nu
teistas dvejiems metams už 
skleidimą partijai nepatinka
mų raštų. 

„Freedom Appeals" Nr. 12 
skelbia, kad komunistai areš
tavo armėną istoriką Vazha 
Zhgenti už skleidimą lapelių, 
reikalaujančių Gruzijai lais
vės. Ukrainietis elektros inži
nierius Myroslav Marynovych 
už steigimą Helsinkio susi
tarimų vykdymo stebėtojų gru
pės areštuotas ir nuteistas 7 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Ukrainietis mokytojas Mik-
hailo Monakov nubaustas 5 m. 
kalėjimo už dalinimą lapelių, 
skatinančių steigti darbinin
kų partiją pagal tikrą Mark
so mokslą. Rašytojas Viktor 
Nekipelov, Helsinkio susitari
mų vykdymo stebėtojų grupės 
narys, už darbą srityje savilai-
dos nubaustas 7 m. sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir dar 5 me
tams ištrėmimo. Rusų krikš
čionių seminaro steigėjas A. 
Ogorodnikov už įsteigimą 
krikščioniško seminaro nu
baustas kalėti už parazitizmą. 

Nobelio laureatas Sacharo
vas Gorkio ištrėmime 1981 m. 
spalio 28 d. parašė atsišauki
mą politinių kalinių dienos 
proga, primindamas įkalintus 
laisvės siekiančiuosius: S 
Kovalevą, Tatjaną Malvą Lan
dą, Alexandrą Labut, Vladi
mirą Slepaką. Toliau „Free
dom Appeal" 12 nr. skelbia, 
kad Irinai Senik darbo vergų 
stovyklose sulaužė nugarkau
lį. Invalidas Aleksėj Zorichev 
laikomas Permės sunkiųjų dar
bų kalėjime. Vladimir Krasiak 
uždarytas į psichiatrinę ligo
ninę. 

Neseniai anglų kalba išleis
tos ištraukos iš Roy Medvedev 
savilaidos raštų „An End to 
Silence". Čia išspausdintas ru
sų akademiko P. Kapicos laiš
kas Brežnevui, primenant 
reikalą nustoti sukti į neostali-
nizmą. Čia skelbiamas Jev-
tušenko raštas prieš Čekos
lovakijos užpuolimą. Čia 
akademikas A. Aganbegjan 
skelbia, kad sovietų pramonė 
yra labiausiai atsilikusi iš vi
sų pramoninių kraštų. 

Visi tie faktai išryškina, kaip 
komunistai nesilaiko savo 
sąžinės ir nusikalsta viena
šališkumu. 

J.Pr. 

(Pabaiga) 
Alfonsas Petrul i s , g. 

1873.VIII.4 Katališkių k., 
Vabalninko vis., Biržų aps. 
Mokėsi Panevėžio gimn. ir 
Žemaičių kun. seminarijoje. 
1895 m. pasitraukęs porą metų 
lankė veterinarijos inst. Lvove. 
Grįžęs vėl įstojo į Vilniaus kun. 
sem., baigęs mokėsi Petrapilio 
dvasinėje akademijoje. Kuni
gas, vikaravo įvairiose parapi
jose, kovojo už lietuvių k. teises 
bažnyčioj, steigė lietuvių 
mokyklas. 1911-1927 m. Piva
šiūnų klebonas. Būdamas ten 
klebonu ir Valstybės Tarybos 
sekret., bei turėdamas 44 m. 
amž. pas irašė Lietuvos 
neprikl. aktą. Mirė 1928.VI.28 
Musninkuose, Ukmergės aps., 
būdamas tos par. klebonu. 

Antanas Smetona, g. 
1874.VIII.10 Užulėnio k., 
Taujėnų vis., Ukmergės aps. 
Mokėsi Palangos progimn., 
Mintaujos gimn., 1897 m. 
baigė Petrapilio IX gimn., 1902 
m. — Petrapilio univ. teisių 
fak. Vilniuje plačiai įsijungė į 
liet. veiklą ir spaudos darbą: 
laikraštininkas, redaktorius, 
knygų autorius, įvairių liet. 
draugijų steigėjas, kurį laiką 
dėstė lietuvių kalbą kai kurio
se liet. gimn., nuo 1917.IX.6 
Vilniuje „Lietuvos Aido" leidė
jas ir atsakomingasis redakto
rius, nuo 1903 m. tarnavo 

L. KERULIS 

V i l n i a u s žemės banke. 
Būdamas 43 m. amž. pasirašė 
Lietuvos neprikl. aktą. Valsty-
b i n i n k a s , 1 9 1 9 . I V . 4 -
1920.VI. 19 pirmasis Lietuvos 
prezidentas. Po to, LU huma
nitarinių mokslų fak. docen
tas, filosofijos garbės dr., kny
gų autorius, laikraštininkas ir 
redaktorius. 1926.XII.19 -
1940.VI.15 vėl Lietuvos valsty
bės prezidentas. Protestuoda
mas prieš Sov. Rusijos 
1940.VI.15 vykdomą Lietuvos 
okupaciją, tą pačią dieną pabė
go į Vokietiją. 1941.111.10 atvy
ko į JAV ir 1941.rV.18 priva
čioje audiencijoj buvo priimtas 
JAV prezidento F. D. Roose-
velto. 2uvo per gaisrą savo 
sūnaus bute 1944.1.9 Cleve-
lande. 

Jonas Smilgevičius, g. 
1870.11.12 Šonių vnk., Alsė
džių vis., Telšių aps. 1893 m. 
baigė Liepojos gimn., 1899 
Berlyno univ. ekonomiką, 
veikė Varšuvos lietuvių 
draugijoje ir buvo prekybos 
įmonių vedėju. I-mo pas. karo 
metu vokiečių okupacijoje 
gyveno savame Užvenčiu dv., 
prisidėjo organizuojant Vil
niaus konferenciją 1917 m. 
Pasirašydamas Lietuvos ne
prikl. paskelbimo aktą buvo 48 
m. amž., ekonomistas — 

Petras Kriaučiūnas, ilgametis Marijampolės gimna
zijos mokytojas, lietuvių kalbos mokymosi skatintojas ir 
mokytojas. 

ūkininkas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje steigė ir dalyvavo 
įvairiose ekonominėse organi
zacijose. Mirė 1942.IX.27 
Kaune. 

Just inas Staugaitis, g. 
1866.XI.14 Tupikų k., Žvirgž
daičių vis., Šakių aps. Mokėsi 
Marijampolės gimn., 1890 m. 
baigė Seinų kun. sem. Vika
ravo ir klebonavo įvairiose 
parapijose, 1909-1912 m. reda
gavo Seinuose leidžiamą mėn. 
žurn. „Vadovą". Nuo 1916 m. 
būdamas A. Panemunės klebo
nu ir Garliavos dekanato deka
nu bei 51 m. amž. pasirašė 
Lietuvos neprikl. paskelbimo 
aktą. Pakeltas prelatu, buvo 
vysk. A. Karoso patarėju. Poli
tikas, visuomenės ir spaudos 
veikėjas, knygų autorius. 1926 
m. paskirtas Telšių vyskupu. 
Mirė 1943.VII.8 Telšiuose. 

Aleksandras Stulginskis, g. 
1885.11.26 Kutalių k., Kaltinė
nų vis., Tauragės aps. Mokėsi 
Liepojos gimn., baigė Žemai
čių kun. seminariją Kaune, 
vienerius metus gilino teolo
gijos ir filosofijos studijas 
Innsbrucko univ. Austrijoje. 
1913 m. baigė Hallės agrono
mijos inst. Vokietijoje. Agrono
mas, visuomenės ir spaudos 
veikėjas. Grįžęs iš užsienio 
buvo paskirtas Trakų aps. 
rajoniniu agronomu Alytuje. 
Persikėlęs į Vilnių įsijungė į 
visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą. 1915-1918 m. vadovavo 
Pedagogikos kursams ruoš
damas pradž. mok. mokytojus. 
Lietuvos neprikl. aktą pasi
rašė būdamas 33 m. Lietuvos 
ministrų II kab. 1918.XII.26 -
1919.111.12 ministras be portfe
lio; rV kab. 1919.rV.12 -
1919.X.7 žemės ūkio ir valsty
bės turtų ministras. 1920.VI. 19 
- 1926.VI.7 antrasis Lietuvos 
valst. prezidentas. Nuo 1927 m. 
gyveno savo ūkyje Jokūbavo 
dv., Kretingos aps. Iš ten 
1941.VI. 14 rusųbuvo su žmona 
išvežti į Sibirą, Krasnojarsko 
kraštą. Nuo žmonos atskirtas 
Sibire buvo laikomas įvairiose 
stovyklose. 1952 m. nubaustas 
25 met. kalėti, po Stalino mir
ties 1954 m. iš kalėjimo išleis
tas. 1956 m. grįžo į rusų 
okupuotą Lietuvą. Mirė 
1969.IX.22 Kaune. 

J u r g i s Š a u l y s , g. 
1879.rV.23/V.5 Balsėnuose, 
Švėkšnos vis., Tauragės aps. 
Mokėsi Palangos progimn. ir 
Žemaičių kun. sem. Kaune. 
Baigęs ekon. mokslus Berno 
univ. Šveicarijoje gavo filos. 
dr. laipsnį. 1912 m. grįžo į 
Lietuvą ir dirbo Vilniaus 
žemės banke. Visuomeninin
kas, laikraštininkas, redak
torius, įvairių liet. organizaci

jų dalyvis. Būdamas 38 m. 
amž. p a s i r a š ė Lietuvos 
neprikl. aktą. 1918-1923 m. ir 
vėl nuo 1927 m. buvo diploma
tinėje tarnyboje, Lietuvos 
nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministru Vokietijoje, 
prie Šv. Sosto Vatikane, Lenki
joje, Šveicarijoje. Prieš Sov. 
Rusijos įvykdytą Lietuvos 
agresiją ir suverenumo pažei
dimą 1940. VII.23 įteikė protes
to notas Šveicarijos ir Veng
rijos vyriausybėms. Tą pačią 
dieną pasiuntė protesto laišką 
jau Dekanazovo diriguojamai 
Lietuvos užsienio reik. minis
terijai. Mirė 1948.X. 18 Luga
ne, Šveicarijoje. Jo vertingą 
biblioteką ir archyvą įsigijo 
Pennsilvanijos univ. Philadel-
phijoje. 

Kazimieras Šaulys, g. 
1872.1.16/28 Stemplių k., 
Švėkšnos vis., Tauragės aps. 
Baigęs Palangos progimn. 
įstojo į Kauno kun. semin., 
1899 m. baigė Petrapilio dvasi
nę akademiją, gavo teolog. ir 
bažnytinės teisės magistro 
laipsnį ir Kaune buvo įšventin
tas kunigu. Buvo vikaru ir 
kapelionu Panevėžyje. Veikė 
liet. draugijose ir dalyvavo 
v i suomeninėje veikloje. 
Rūpinosi socialiniais reika
lais, rašė knygas, bendra
darbiavo liet. spaudoje. 1906 
m. paskirtas Kauno kun. sem. 
bažnytinės teisės dėstytoju, 
1916 m. — Žemaičių vyskupi
jos kapitulos kanauninku, 
eidamas vyskupo sekretoriaus 
par. ir būdamas 46 m. pasirašė 
Lietuvos neprikl. aktą. LU 
docentas, profesorius, vyskupi-
jos kanc ler i s , pre latas , 
arkivyskupo generalinis vika
ras. 1944 m. pasitraukė į Vaka
rus. Mirė 1964.V.9 Lugano m., 
Šveicarijoje. 

J o k ū b a s Š e r n a s , g. 
1888.VI.14 Jasiškių k., Nemu
nėlio Radviliškio vis., Biržų 
aps. Mokėsi Slucko ir Tartu 
gimn., studijavo Tartu ir 
Petrapilio univ., ten 1914 m. 
baigė teisių fak. Teisininkas. 
Įsikūrė Vilniuje, aktyviai nuo 
gimn. laikų dalyvavo liet. 
veikloje, buvo „Lietuvos Žinių" 
red., nuo karo nukentėjusiems 
šelpti draugijos reikalų vedė
jas. Nuo 1915 m. būdamas 
Vilniaus lietuvių gimn. isto
rijos mokytoju ir turėdamas 29 
m. amž. pasirašė Lietuvos ne
prikl. aktą. Lietuvos ministrų 
IV kab. 1919.IV.12-1919.X7 
ministras be portfelio. Vėliau 
buvo vidaus reik. ministerijos 
s a v i v a l d y b ė s dpt. dir., 
„Savivaldybės" žurn. red., 
prekybos ir pramonės banko 
dir. Mirė Kaune 1926.VII.3l. 

Jonas Vailokaitis, g. 1886.-
VI.25 Piktžirnių k., Sintautų 
vis.. Šakių aps. 1908 m. baigęs 
Petrapilio prekybos pramonės 
institutą, grįžo į Lietuvą. 1912 

m. su broliu kun. Juozu suor
ganizavo Brolių Vailokaičių 
banką Kaune. 1914 m. kilus I-
mam pas. karui likęs Lietu
voje aktyviai dalyvavo liet 
veikloje ir vokiečių buvo kalin
tas. 1917 m. išrinktas Tautos 
Tarybos nariu. Lietuvos nepr. 
aktą pasirašė būdamas 31 m. 
amž. F i n a n s i n i n k a s , 
pramonininkas. Su broliu kun. 
Juozu įsteigė Ūkio banką, 
Metalo akc. b-vę, Palemono 
plytinę ir kt. Brolių Vailo
kaičių įsteigtos įmonės labai 
daug prisidėjo prie žemės ūkio, 
pramonės ir prekybos kėlimo. 
Mirė 1944.XII.16 Blanken-
burge, Vokietijoje. 

Jonas Vileišis, g. 1872.1.3 
Medinių vnk., Pasvalio vis., 
Biržų aps. 1892 m. baigė 
Šiaulių gimn., 1892-1894 m. 
studijavo Petrapilio univ. fizi
kos matematikos fak., 1894— 
1898 m. teisių fak., kurį 
ir baigė. 1900 m. pradėjo vers
tis advokatūra. Nuo studen
tavimo laikų liet. spaudos 
bendradarbis. Leido ir reda
gavo bet. laikraščius. Steigė 
liet. draugijas, rūpinosi nuo 
karo nukentėjusių lietuvių 
šalpa. Lietuvos neprikl. aktą 
pasirašė būdamas 46 m. amž. 
Lietuvos ministrų II kab. 
1918.XII.26 -1919.111.12 vidaus 
reikalų ministras; IV kab. 
1919.IV.12 - 1919.X.7 finansų 
ministras. 1919-1920 m. 
vadovavo Lietuvos misijai 
JAV. 1921-1933 m. Kauno 
miesto burmistras, nuo 1925 m. 
LU docentas, 1933-1940 m. dir
bo Valstybės taryboje, vertėsi 
advokatūra. Mirė 1942.VI.I 
Kaune. 

Pasirašant Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
vyriausias amžiumi, 66 m., 
buvo J. Basanavičius, jauniau
sias, 26 m. — K. Bizauskas. 

Su pasišventimu dirbę Lietu
vai tėvynei jau visi iškeliavo 
amžinybėn. Laisvoje Lietuvoje 
mirė: S. Banaitis, S. Narutai-
vičiu8, A. Petrulis, J. Šernas. 
Jau nematė jie Sov. Rusijos 
riedančių tankų į Lietuvą ir jos 
pavergimo bei savo jėgomis 
statomo valstybės rūmo 
išniekinimo. 

Okupantų buvo išvežti į Sov. 
Rusiją ir ten žuvo K. Bizaus
kas, Pr. Dovydaitis, D. 
Malinauskas ir VI. Mironas, 
grįžę iš Sibiro tremties mirė ok. 
Lietuvoje P. Klimas ir A. 
Stulginskis. Vokiečių ok. Lietu
voje 1942-1943 m. mirė J. 
Smilgevičius, J. Staugaitis ir J. 
Vileišis. Pasitraukę iš Lietu
vos mirė JAV M. Biržiška, S. 
Kairys ir A. Smetona, Šveicari
joje — J. Šaulys ir K. Šaulys, 
Vokietijoje — J. Vailokaitis. 

Jų gyvenimas, žygiai ir dar
bai bei patirtos kančios byloja 
apie jų meilę savo tėvynei. 

Gerų knygų skaitymas Negaliu įsivaizduoti, kad 
atidengia mūsų pačių dvasioj knyga galėtų būti gera, jeigu ji 
užslėptas mintis. savo skaitytojų nedaro geres-

Pierremont m a u - J. J, Rouaseau 

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

72 
Tais pačiais metais, manoma, mokinio Fndotko, 

sąmoningai ar nesąmoningai, laikraštėlio leidimas 
išduotas. Paimta „spaustuvė", taikliai suimti leidu-
sieji jį mokiniai, jiems iškelta byla ir, žinoma, paša
linti iš gimnazijos. Prasidėjo tardymai ir įtariamuose 
butuose kratos. Žandaras Kislinskis atsilankęs, 
ieškodamas VIII kl. mokinio J. Valaičio, į jo tėviškę 
kaime. Paties ieškomojo neradęs, įpareigojo tėvus 
pasakyti sūnui, kad jis atvyktų į policiją. Nuvyko. Jį, 
ten atvykusį, žandaras Kislinskis tardė, pasidėjęs ant 
stalo ginklą, juo barškindamas. Valaitis, už rankos 
nesučiuptas, paleistas. Kiti kalėjimo išvengė per 
pažintis ir didelius kyšius. 

Apie suimtųjų 5-kių mokinių bylą „Tėvynė" 1909 
m. 25 nr. įsidėjo tokį pranešimą: 

„Suvalkai. Gegužės 28 d. Varšuvos Rūmų posė
dis išteisino 5 Marijampolės gimnazijos mokinius: 
Klimą, Papečkį, Bukavecką, Naujoką ir Civinską. 
Juos kaltino už tai, kad 1908 m. išleidinėjo ir platino 
ektografuotą laikraštį .Mokinių Draugą', kuriame 
būk buvę straipsniai šaukianti prie maišto ir kelian
tis vaidus tarp lietuvių ir rusų (1 str. 6 punkt. 129 str. 
Kriminal. kodekso). Dar kaltino juos už laikymą pas 
save platinimui įvairių uždraustų atsišaukimų (2 dal. 
132 str. Kriminal. kodekso). Tie mokiniai, suareštuoti 
Marijampolės žandarų viršininko Kolinskio. buvo 

išsėdėję kalėjime po 2-4 mėnesius. Liudininkais buvo: 
žand. viršin. Koslinskis, žand. vakmistras Fiodo
rovas, keletas gimnazistų. Gynė tam tyčia atva
žiavęs iš Peterburgo prisiekęs advokatas V. Dūmos 
atstovas A. Bulota. Byla buvo uždarytomis durimis. 
Per prokuroro ir apgynėjo kalbas atėjo pasiklausyti 
keletas žandarų oficierių, policijos vyresniųjų, teismo 
valdininkų ir gubernatorius. Teismas apie 2 valan
das pasitaręs išteisino visus. Tie mokiniai ant laiko 
iki teismui iš gimnazijos pašalinti. Dabar turėtų 
gimnazija atgal priimti. 

Parašas X". 
Išteisintieji visi į gimnaziją grįžo ir kitais metais 

baigė. 
P o audros tyla 

1907 m. prasidėjusi visame krašte rusų reakcija, 
1908 virto siautėjimu. „Rugsėjo 23 d. naktį pas dr. 
Grinių buvo krata. Kratė vietinė policija. Per^naktį 
nesuspėjo visko peržiūrėti: 1 indaujas užpečėtiję pali
ko kitam kartui. Pasiėmę ,Šviesos' dokumentus 
išėjo. (...) Rugsėjo 27 d. suimti ir Kalvarijon išvežti dr. 
K. Grinius, jo žmona Joana Griniuvienė, Liudvikas 
Ciplijauskas, A. Verbyla... visi .Šviesos' nariai" 
(„Šaltinis" 1908.X.7). 

Kratos vyko ir visame Sūduvos krašte pas lietu
vius veikėjus — ūkininkus, prekybininkus, „Šviesos" 
draugijos valdybos narius ir jų suėmimai. Pradėjus 
Marijampole, uždarinėti draugijos skyriai (buvo 17), 
tikrinami lietuvių knygynai. Kratos, suėmimai, suse
kimas mokinių laikraštėlio, pašalinimas iš gimna
zijos mokinių, iškeltoji jiems byla, pasklidęs gandas 
apie nutarimą uždaryti gimnaziją paveikė tėvus ir 
mokinius susirūpinti. 

Galima priežastis gimnazijai uždaryti buvo 
sudaryta ir įtariamų kelių mokinių, nukrypusių į 
kraštutinumus įtakoje miesto teroristinio jaunimo. 

Kažin kas šovęs mieste sutemus mokytoją. Kitą kartą 
užkabintas mokytojas einantis iš posėdžio. Išdaužyti 
keletos mokytojų butų langai. Mesta į posėdį silpna 
bomba, nepadariusi niekam žalos. Mokiniai, ginda
mi savo vardą ir gelbėdami gimnaziją nuo uždary
mo, tuos veiksmus pasmerkė: prieš juos protestuoda
mi, išreiškė nukentėjusiems mokytojams užuojautą 
(„Viltis" 1908 m. 63 nr.). 

Gimnazija palikta. Mokiniai vieni pritilo, kiti 
dėjosi pritilę. Apsidžiaugus atgautąja spauda, išsi
kišo ir nuomonių, ar nenaudingiau ja pasitenkinus, 
jos ir kitose leistose ribose kiek įmanoma krutėti, 
laukiant tolimesnių įvykių. Su pritilimu atėjo ir lietu
vybės atoslūgis, suplaukdamas į gimnazijos, bent iš 
pažiūros, nustatytus krantus. Gatvėje vis daugiau 
girdėti šnekančiųjų tarp savęs ir su mergaitėmis 
gimnazistėmis rusiškai. Būreliai, atsidūrę didesnėje 
grėsmėje, iro, kūrėsi nauji ir vėl iširdavo. Pavojus būti 
išaiškintiems, pašalintiems iš gimnazijos didino 
mokinių atsargumą. Bendras lietuvių mokinių ošęs 
miškelis, kad nebūtų per daug matomas, palinko kiek 
pavėjui. Patiems būreliuose vadovautis dabar pritrū
ko ir žinių, neabejojančių, nesvyruojančių ryžtin
gesnių vadovų, kurie surastų išeitį, būtų patys pajė
gūs praskleisti ateities uždangą, suprantamai 
peršviesti kovos idėją. Trūko jėgos, kuri padėtų vi
siems atsitiesti, susigriebti laike ir išbristi iš atoslū
gio. 

Tiesa, Kriaučiūno kurstantis už lietuvybę dėsty
mas, M. Gustaičio knygynas, jaučiamas, audros 
nesustabdytas, lietuviškas visuomenės pulsas, spau
da neleido ir mokiniams užgesti. Tame palinkusiame 
miškelyje būta mokinių lygiuojančių į lietuviškai 
banguojančią visuomene ir šviesuomenę. Lietuviško
ji spauda, papeikusi bendrą mokinių lietuviškame 
kelyje pasimetimą, pagiria tuos, kurie tvirtai laikosi. 

(Bus daugiau) 

ai I H H M w^m 

http://1926.XII.19
http://1941.rV.18
http://1942.IX.27
http://1866.XI.14
http://1918.XII.26
http://1919.rV.12
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http://1918.XII.26
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GHICAGOS LIETUVIŲ 2INiOS 
K A G A L I V I E N O ŽMOGAUS 

PASIRYŽIMAS 

Mul t i purpose cent ro (6117 S. 
Kedzie A ve.) socialinio skyr iaus 
d i rektorės B . A. Necpan reko
menduotos , t r y s socialinės sri
t ies da rbuo to jos sausio 29 d. 
buvo nuvežtos apžiūrėti Berwy-
no-Cicero apylinkių senelių glo
bos centrą, esantį 3817 W. Cer-
mak Rd. š i o centro dir. Cherese 
M. F r i s c h m o n aprodė pa ta lpas 
ir p a p a s a k o j o apie šdo cen t ro 
veikla. 

Dabar šiuose namuose globą 
randa apie 300 senesnio am
žiaus žmonių. Vieni čia lankosi 
visas penkias dienas, kiti ma
žiau. Arčiau gyvenantieji atei
na pėsti, o iš toliau surenka ir 
suvežą du sav i autobusai, o 
vakare parveža. Patalpose se
neliai gali laiką praleisti nuo 
9 vai. r. iki 4 vai. p. p. Silpnes
ni už priežiūrą moka 20 dol. j 
mėn., stipresni nieko nemoka. 
Vedama sveikatos stovio karto
teka. Daktaras apsilanko du 
kar tus per savaitę, o slaugė bū
na kasdien. 

ganizuoji Užgavėnių karnavalą. 
Buvo labai smagu. Sakyk ponas 
Markevičiau, kokių išdaigų šie
met numatote? 

— Reikalas y r a r imtas . Kar
navalai jsipilietino. Pi rmą ban
dymą ir tą išmislą sugalvojo 
anuo metu dr . A Paulius. Da
bar jau šešeri meta i a š varg
stu, beorganizuodamas karna
valus. Gerokai pavargau . Per
nai jau norėjau tų pareigų at
sisakyti. Na, d a r š iais metais, 

cagos aukš t . l i tuanistinė moky
kla, Taut in ių šokių vienetas 
"Grandis" , Jaunimo choras "Vai
va", Cicero lietuvių medžiotojų 
ir žuvauto jų klubas, Jaunimo 
centras , Jaun imo cen t ro mote
rų klubas , J ū r ų skau ta i : Prezi
dento Smetonos j ū r ų budžių 
įgula i r Nendrių įgula, Chica-
gos lietuvių opera, Marąuet te 
Pa rko lituanistinė mokykla, 
Susivienijimo lietuvių sąjunga 
Nr. 228, Gage Pa rko LB, ALT 

tada pensijon einu. š iemet kar- j sąjungos Cicero skyrius. 

Antrame aukšte yra dvi dide
lės salės, kuriose kiekvieną sa
vaitę apie 600 žmonių lošia bin-
go. Tai duoda šiam centrui apie 

pajamų. Valdžia, 

J i , socialinių mokslų magistrė , 
m a t y d a m a senesnio amžiaus 
žmones be t ikslo slankiojančius 
gatvėmis iš neturėjimo ką veik
ti, užsukanč ius į tavernas, ėmė 
galvoti, k a d reikia steigti senų-> iOO.OOO dol. 
jų globai kokį nors centrą, kur j įvertindama 
senesnio amžiaus žmonės die
nos metu galė tų praleisti laiką. 
Darbą pradė jo apie 1976 m., iš
sinuomojusi nedideles pata lpas 
ir kv i e sdama senuosius jomis 
naudotis. J i pati i r būrelis sa
vanorių moter iškių pradžioje 
dirbo be jok io atlyginimo, t au 
pydamos kiekvieną centą. Glo-
Dojamųjų skaičius greitai pasie
kė 20, pa ta lpos darės i per ma
žos. Turėdamos pačios su tau
piusios 15,000 dol. i r gavusios 
pa ramos iš kai kurių vietinių 
organizacijų bei įstaigų, vert i
nančių jų veiklą, nupirko dabar 
t ines pa ta lpas , buvusio banko 
namą. a t remontavo , pr i ta ikė 
senelių globos reikalams. Dali
nis r e m o n t a s tebevyksta i r da
bar. 

N a m a s didelis, dviejų aukš tų . 
P i rmame a u k š t e y r a dvi didžiu
lės salės. Sa lės priekyje y ra val
gykla, kur ioje telpa 300 valgy
tojų, už 75 c. gaunančių vadi
n a m u s "auksinius pie tus" . Mais
tas y r a t r i jų rūšių: sveikiems, 
d iabet ikams ir ligoniams, šal ia čeliūnienė aną dieną sakė, kad 
salės y ra krautuvėlė, kurioje '-• sniego nebebus, aikštės išvaly-
parduodami senelių padaryt i tos. Net policija talkon ateis, 
rankdarbia i . Užpakalinė salė; Tai Užgavėnių karnavalas, 
pe r tva rky t a kambaria is : viena- Jaunimo centre daugybė žmonių, 
me seneliai sportuoja, k i t ame visokių išdaigų, 
žiūri televiziją, trečiame gali j — Tai ką, vyrai, nesutariate, 
sėdėti ir šnekučiuotis. Yra įvai- ' Gal vėl valdžią versti ruošiatės? , 
rių p rogramų. Kas savai tę bū- i — juokaudamas prašneko vyru-; 
na šokiai, skai tomos paskai tos \ kas . 
sveika ..s ir kitais klausimais,! — O kas p a t s toks būsi? — | 
rodomas filmas, beveik kasdien pasiteirauja lyg žemaitišku ak-
pasitaiko ku r io nors globojamo- \ centu. 
jo g imtadienis , tai i r jis a tšven- — A š tave pažįstu. Tai būsi 
čiamas. ' Vytau tas Markevičius. P a t s or-

navale dalyvauja ne t 12 organi
zacijų. Tad nedvejodami ke
liaukite šeštadienį į karnavalą. 
O bus daug įdomybių. Galite 
ir su kaukėmis. 

Bus kaukių paradas , bus tei
sėjai, atžymės išrinktuosius. Ne
pamirškite užsukti į užkandines, 
jų bus keletas. Kai būsite so
tūs, duokite atgaivos sielai — 
skubėkite j Jaunimo choro "Vai
vos" būstinę, gėrėsi tės muziki-

šį senųjų globos, n i u pastatymu. Šaunus viene-
darbą, kasmet skiria paramą 
Savo aukomis prisideda ir globo
jamieji. Finansinių problemų 
šis centras j a u neturi, išlaiko 
j au keletą apmokamų tarnau
tojų. 

Pereidamos patalpas, matėme 
senųjų užsiėmimus. Vedėja 
kiekvieną pažįsta, pakalbina, 
pasiteirauja apie jų asmeninius 

j reikalus. 
Visa tai stebėdama, galvojau, 

; kiek daug gera artimui gali pa-
' da iy t i sumani vieno asmens ini
ciatyva, pasiryžimas, padedant 

j kad ir nedideliam būreliui pasi-
\ šventėlių. Ar n e laikas i r mums 
j lietuviams susirūpinti steigimu 
senesniųjų globos centro, į kurį, 
vietoj ėję j smukles, eitų mūsų 
senieji ir vieniši kultūringai pra
leisti laiką. 

P r . Masilionienė 

VISI KELIAI Į KARNAVALĄ 

Ateinantį šeštadienį, visi ke
liai veda į Jaunimo centrą. Jau
nimo centro galva Irena Kriau-

Karnava las — ge ra s dalykas 
ir ki lnus t ikslas. Organizacijos 
sukaups dolerį kilniems uždavi
niams vykdyti . O Chicagos lie
tuviai tu rės šaunią pramogą, 
kokių tepasi ta iko labai retai . 

J . Jaj iušait is 

N A U J A LIETUVIŲ 

RESPUBLIKONŲ VADOVYBĖ 

Naujoj i Lietuvių Respubliko
nų Illinois Lygos valdyba va
sario 10 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: P r a n a s J u r k u s — 

Valdyba, išrinkta dvejiems ^ 
metams, yra pramačiusi aktyvų j 
veiklos planą, kurio artimiausiu 
įvykiu yra balandžio 17 d. įvyk
stantis tradicinis banketas. Šia
me metiniame įvykyje pager
biami lietuviškoje ar š io krašto 
politinėje veikloje pasižymėję 
lietuviai ir Lietuvos reikalams 
pasitarnavę amerikiečiai. 

Lygos tikslas yra žadinti lie-į 
tuvių politinį sąmoningumą, 
skatinti dalyvavimą JAV poli
tiniame gyvenime stengiantis 
tuo pasitarnauti Lietuvos reika
lams. Lyga palaiko nuolatinį 
ryšį su įvairiais JAV politikais 
ir valdžios pareigūnais, kiekvie
nu atveju stengiantis juos įtai
goti paremti lietuviškus reika
lus. Ii 

CLASSIFIED ADS 
WOODWORKING 

tas , sugeba surast i perliukų. Be 
abejo, surasite i r L a s Vegas. j pirmininkas, Jonas Talandis, 
Tik nepraloškite savo pensijos, Aleksas Jankūnas , Juozas Ba-
bet laimę bandykite. l ie tuvių 
Opera visada pasižymėjo išra
dingumu. 

Kas norės, galės daugelyje 
vietų bandyti savo laimę viso
kiais būdais — s u k t i ratą, loš
t i kortom, t r auk t i bilietėlius ir 
t . t. Net du orkes t ra i drebins 
sales. 

Iš plakato perskai tyki te : Chi-

Niekados niekas nesiskundė, 
kad buvo per daug mylimas. 

L. Tolstojus 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimuiiutfm 
S 0 P H I E BARČUS 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

WOOD YOU DESIGN IT? 
"Where your Ideas take sbape ta 

real » o o d " 
Deoorator shelving\ Book. shelves. 

Bar Bačka, Custom Video, Stereo & 
Curio Cabinets. Kitchen Cabinet 

Doora & Refini&hing 
CalI Clin>tine Daya or Eves. — TeL 

(312) 423-7324 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIH 

NAMŲ APSITYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamomant po 6-os vai. vakaro. 

TdL 476-3950 

IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

B E A L E S T A T £ 

cevičius ir Vincas Kačinskas — 
vicepirmininkai, Vy tau ta s Jas i - Lietuvių kaiba šeštadieniais ir Sekma-
neviems — sekretorius, Juozas 
Šulaitis — iždininkas, I rena Re-
gienė — spaudos informacija, 
Regina Andri jauskienė — na rė 
ypatingiems reikalams, Algis 
J u r k ū n a s — narys jaunimo rei
kalams ir Uga Jurkuvienė — 
valdybos na rė . 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
« M * tfMML ImportuoB kvepalai, gydomos loNė I r t t 

Važiuojamos MMet. ramentai \r kt„ pirkti ar nuomoti: 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
fcsssstvvsyto 

' • • • 

M.ft-

Paid ori * « v m f * 

IntcrMt Compoundcd 

t— us for 
tyQM& financing. 

AT OUR 10W RATO 
A l T H Rt PA W l » M 

TO f ir vou» iNrnM 

renr 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel: 847-7747 

I HOURSt Non.Tw.rr 1.9-4 Thur.*-« S«t. * - l 

SERVING CHICAGOLAND S1NCE 1905 

dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotis WOPA 1480 AM 

Transliojana iš nuosavos studijos 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 80629 

TeL — 778-1543 
inim»iignnįinniiinminnnniHiiinmnn 

L I E T U V I Ų O P E R A 
s t a t o 

Weberio 
r o m a n t i n ę trijų veiksmų operą 

DER FREISCHUTZ 
TAIKLUSIS ŠAULYS 
Marijos mokyklos auditorijoje 

67th & California Ave. 

S p e k t a k l i a i 
kovo m ė n . 6 d., 8 va i . vak. 
kovo m ė n . 7 d., 3 va i . popiet 
kovo m ė n . 13 d., 8 va i . vak. 

Diriguoja Alvydas Vasai t is 
(I ir III spektakliai) 

Diriguoja A r ū n a s Kaminskas 
(II spektaklis) 

Režisuoja Nicholas Di Virgilio 
Scenos produkcija Kazys Oželis 
Chormeisteriai Alfonsas Gečas 

Emili ja Sakado l sk i enė -
Choreografė Violeta Karosa i t ė 
Scenos menedžeris J o n a s P a r o n i s 

Dainuoja D a n a S tanka i ty tė 
A u d r o n ė Simonaitytė-Gaižiūnienė 
S te fan Wicik 
Alg i rdas Brazis 
J o n a s Vaznelis 
B e r n a r d a s Prapuolen is 
J u l i u s Savr imas 
Bron ius Mačiukevičius 
Operos cho ra s 
Akt. J o n a s Kelečius atlieka Zamielio partiją. 

B i l i e t a i g a u n a m i 
Vaznelių prekyboje — Gifts In te rna t iona l 
2501 W. 71st St. , Chicago I L 60629, 471-1424 

P a š t u b i l i e t a i 
užsakomi tuo pačiu adresu s iunč ian t čekį 
L i t h u a n i a n O p e r a C o . I n c . pavadin imu. 

KVIEČIAME VISUS IR I Š VISUR 
ATVYKTI Į S P E K T A K L I U S 

NUO 
1715. 

Jūsy 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 Jo*. Gorneou Co., N.Y, N.Y c 1981. 80 proof 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IIL 60632, tel. 927-5080 

MIItlIlIlHIIIIIIIUIIIIIIIIHHIIIIUIIIiltlIlilli 

M. A. $ I M K U S 
iNCOMK TAX SERVICK 

NUTARI PUBLIC 
4259 S. MaplevvootJ, tel. 254-7450 

taip pai daromi VERTIMAI, 
UIl t lNIŲ i&kvietlmai, pildom) 
FIUKTTBfia P R A S I M A I Ir 

41 toki* blankai. 
HiHmrrmnrrrnmiiniiniitiuiuiumiiiii 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS P A B C E L 5 E X P B £ S 8 
2591 W. 60Ch S», Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUYį 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuiuuiiiiiiiriiii 

V A L O 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 

FLORIDOJ, ST. PETERSBURG BEACH 
labai gražioje vietoje parduodamas 
mūrinis namas su 2 miegamais ir 2 
tualetais. Viskas arti. 2 maš. garažas 

Teirautis tei. 813—360-3261 

N A U J A I PASTATYTAS 
5247 S. Kolmar — 1 blokas nuo Arch
er. Liuksusinis 2-jų butų namas. Pas
kutinis ką turime. Daug priedų. Įkai
notas pardavimui. Atdaras apžiūrėji-
sekmad., vas. 21 d. nuo 1 iki 5 v. p.p. 

BARRETT BLTLDEKS 
TeL — 581-5219 

Near 55th 8C Homan 
Handy Andy homeowner v# anted 
Interested in building up some 

"sweat eąuity"? This 7 rm. (3 or 4 
bedrm.) brick home has great possi-
bilities. Could be a related family. 
Owner will hold mortgage at 12% 
interest. $54,900. 

GROEBE — TeL 636-9700 
Call in English. 

• • • - • - » • • • • • • • » - . • * • • » • • * 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S U tel. 776-1486 
lilIlililIlililIlIlIlIlIlIlHIIIIIHIIIIlUllUUlII 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

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

Tetsf. — W A 5-8063 

Atdaras apžiūrėjimui — Open house 
sekmad., vas. 21 d. nuo 1 iki 5 vai 

popiet 

8327 S. Kostner Ave. 
3-jų miegamų mūrinis "raised ranch" 
namas. 1 % vonios, centr. oro vėsini
mas. Pilnas įrengtas rūsys. $71,900. 

TEL. — 581-4785 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas, Insurance, Notarjr Pubttc 
2051 West 63rd S t — TeL 436-7678 

miniiiiiiiinnfnnntiiiiiiifftiiiiifiiiiiiiitt 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

N a m u pi rk imas — Pardavime* 

INCOME TAX 
Notar ia ta* — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 77S-22BS 
SlIlIlIltlIlIllIlIlIHllllIUiilUlll 

MISGELLANHOTJS 

ALUMINUM SIDING 
Thompson Builders 

CABPE>"TER COXTKAOTOR 
AJuminum Sidlng and Trim 
Roofing and Room Addltiona 

15% Discount Witn Ad 
Fuliy Guaranteed and Insured 

Quality Craftsmanshlp 

Tel. 748-7305 

10% — 20% — SO% pigimą mok&Ut 
ui apdrauda nuo agnles ir automo
bilio pas nuu. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208y2 West 95 th S t r ee t 

Telef. O A 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii ''muiliniu 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376 . 1882 a r b a S76-5996 
imfiiifiiuiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

tmiuBiiiiiiiiiiiiimiftiiiiniiiiiiumiiiHn 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraltis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

•UIIIIIUIUUIUIIUIUUIUIIIIUIIIIIIHIIIIIIU 

lflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlINi 

Šv. Pranciškaus Dvasios 
Spinduliavimas 

Paruošė 
T. Viktoras Gidžiūnas, OJeM. 

Trylika skyrių: TSvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis 
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai. 
Sv. Klaros pašaukimas. Atgaila, ku
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėle, to
bulybė ir malda, žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios 
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje 
ir t . t 

Išleido Pranciškonai 1981 Brookly-
ne, N.Y. 

Kaina su persfuntimu $6.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 35 

e t valstijos mokesčio. 
1 iiimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiii 

- — • - i 

Kelias į altoriaus garbe 
J . VAIŠNORA, MIC 

Ark . Ju rg io Matulaičio heati-
fikacijoe bylos apžvalga. Gene
ral inės Postuliaci jos leidinys 
1969 m. 

Ka ina su persiunt imu $1.00. 
G a u n a m a DRAUGEI 

P L A T i N i U T E "DRAUGĄ". 

http://Non.Tw.rr


DAINAVA PO SNIEGU 
Žiemos mozaika 

Dainavos vartų tulpiŲ orna
mentai, pakelės pušelės ir prie 
JŲ prisiglaudęs kryžius skęsta bal
toje sniego dangoje. Pasiekus 'kal-
,os viršūnę, atsiver'a stovyklos 
vaizdas. Tarp baltų lauku ir de-
•sesėliv horizonto liniją nubrėžia 
nuo rytų į vakarus įsibėgėjęs tam
sus miškas. Horizontas, saulės 
^ritmilys ir paukščio skrydis. Tai 

'ainavos jaunimo stovyklos sim-
xAts, pradėjęs puošti Įjos oficia
liu raštų antgaivius. 

Kursai —išvykos 

Jaunimui smagu pabuvoti Dai-
lavoje vasarą ir žiemą. Jo nebai
do rudens vėjai ir lietūs, žiemos 
sniegas ir šaltis. Kiekvienas sezo
nas turi savo tikslus: vasarą jau
niesiems stovyklautojams sudaro
ma lietuviška aplinka, jiems per
teikiant tautines ir dvasines verty
bes, o žiemos metu parengiami 
vadovai tiems uždaviniams vyk-
"•yti. Kaekvieneriare metais. į Dai-
iavą suvažiuoja kursantai Padėkos 
dienos ir Kalėdų —Naujųjų Me-

'niams ir techniškiems darbams! Birželio 6 d. Detroito Ateitinin" 
vykdyti — Dainavos valdybą. j kų šeimos šventė. 

Birželio 20 —liepos 4 Moks-Pianai ir ateities rūpesčiai 

Rėmėjv suvažiavimo metu bu
vo diskutuotas ankstyvesnis nu-

Jadvyga Damušienė. 1981 m. 
gruodžio 30 d. mirė Juozas Rut
kauskas, administratorius stovyk
los ūkiniams reikalams, kuris tas ' tarimas statyti slėptuvės pastatą 

apsaugoti stovyklautojus nuo 
gamtiniu nelaimių. Deja, lė
šų trūkumas padiktavo statybą 
atidėti, kol pagerės finansinė pa
dėtis. Taip pat reikalinga įsireng-

pareigas buvo perėmęs iš J. Da 
mušienės. 

Pasitraukus ilgamečiams jauni
mo stovyklos vairuotojams, di
džioji rūpesčių našta krito ant 
naujojo ALRK federacijos atsto
vo dr. Romualdo Kriaučiūno pe-

leivių Ateitininkų sąjunga. 
Liepos 4-18 Jaunųjų Ateitinin

kų sąjunga. 
Liepos 25 — rugpjūčio 1 d. 

Lietuvi» Fronto bičiuliai. 
Rugpjūčio 1-8 d. Lietuvių Mo

kytoju sąjunga. 
Rugpjūčio 8-15 d. Lietuvių kil

mės vaikams, lietuviškai nekal
ti priemones duoti elektros srovę, i bantiems. Organizuoja J. Damu-
kai dėl naoidos nutraukiama nuo-1 šiene. 

čių. Jam teko prisiimti tarybos Į latinė energija. Tada nutrūksta! Rugpjūčio 15-22 Studentų Atei-
pirmininko ir administracines pa-' vandens tiekimas, užsikemša ka- i tininkų sąjunga, 
reigas formaliems stovyklos rei- nalizacija ir iškyla eilė proble- j Be to, numatoma, kad stovyk-
ms (tvarkyti. Po sėkmingo Dai- i mu. Reikia atlikti nemažai re- j la bus užimta Padėkos dienos ir 
navos 25-mečio minėjimo ir jau-! monto darbų, pakeisti valgyklos j Kalėdų-Naujųjų Metų savaitga-
nimo stovyklos rėmėjų suvažiavi 
mo, kuriame buvo išrinkti nau
ji direktorių tarybos nariai, spa
lio 18 d. pasiskirstė pareigomis 
ir sudarė naują direktorių tary
bą. Dr. Romuaildas Kriaučiūnas 
—pirmininkas, Bronius Polikaitis 
—I vicepirmininkas, Linas Mi-

grindų plyteles, o taip pat ir Bal-1 uais. 
tųjų rūmu grindis bei įvykdyti! Naujas stovyklos reguliaminas 

<tų gera, kad ir Dainavos admi
nistratoriaus neužimtą vietą už
pildytų jaunosios kartos atstovas. 
Dr. R. Kriaučiūnas, perimdamas 
tarybos pirmininko pareigas ra
šė: „Vienas iš pagrindinių dar
bų būtų Dainavą atnaujinti^kad 
ir pats jaunimas galėtų joje at
sinaujinti, bręsti, augti, džiaug
tis paveldėtomis tradicijomis,kur-
ti savo rytojų". Jis išreiškė rū
pestį sutelkti į Dainavos rėmėjų 
eiles jaunąją kartą. Pasirinktas tei
singas kelias. Belieka padėti kiek 
kas gali, kad ši lietuvilka oazė 
kuo ilgiau išliktų. 

Stasys Garliauskas 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 19 d. 

kulionis 

gaisro inspektoriaus reikalavimus. 
Yra visa eilė darbų, kuriuos teks 
atlikti talkos būdu ir samdyta 
darbo jėga ir kuriems išleisti rei
kės daugiau kaip 8,000 doleriu. 
Lėšų teikimui numatyta ir šiais 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 

H vk»pirminnkas, i metais suorganizuoti loteriją. 
Jonas Urbonas - -sekret., Kęstu
tis Smalinskas — iždininkas. Ta
rybos nariai: Janina Udrienė — 
Ateitininkų federacijos atstovė, 
dr. Vacys Šaulys — Gajos medi-

tų savaitgaliais. Kelios dienos pra- k u k ^ ^ a t s t sauo 
oega klausant paskaitų dalyvau- A 1 _ N f l k a h o p r a s i d ė i i m o 
jant pokalbiuose ir diskusijose, o 
laisvalaikių metu pasidžiaugiant 
Spyglio ežerėlio čiuožykla hr ki
tais žiemos malonumais. Detroi
to jaunieji ateitininkai ir skautai 
irgi po pora dienų praleidžia Dai
navoje, padraugaudami su šal
čiu. 

Rūpestį kelia sveikatos, gaisri
nės apsaugos, vandens saugumo 
ir bendrosios tvarkos reikalai. 
Prieš akis stovi ratjono bei pa-
plūdymio tvarkymo ir pagraži
nimo darbai. 

Jaunimo stovykla išaugo rė-
seselių atstovė, kun. Viktoras | mėjų gausios paramos dėka. Dau-
Krišciūnevičius — lietuviškų pa- • gelis jų mielai lankydavosi erd-
rapijų atstovas, kun. Viktoras Da- viame svečių parke, bet dėl įvai-

1981 m. spalio 18 d. buvo pa
tvirtintas naujas Dainavos jau
nimo stovyklos reguliaminas. Ja
me sakoma, kad Dainavos jauni
mo stovykla priklauso ALRK fe
deracijos Jaunimo stovyklų kor
poracijai, kuri veikia pagal sta-, 
.:..•.• . . „. . x». i - i nu&i oe "ricinos" priemaišų, tūtą, įregistruotą Michigano vals- , . . . • • _ kūne jų straipsniai verti premijų. 

Labai pasigendame Br. Aušro-

BENDRADARBIAI 
i 

"Draugo" dienraščio skaity-
I tojai mėgsta žurnalistų - veteranu 
! vedarojuosius straipsnius, rašo-
j mus įdomiai ir aktualiomis temo

mis, be ""ricinos" priemaišų. Kai 

bušis — dvasios vadas, Marija 
Kasevičienė — Lietuvių Katalikių 

rių priežasčių kasmet mažėjo, kol 
beveik išnyko. Stovyklos vadovy-

.,„ Kas važiuoja ir ko važiuoja 
į kursus 

Pažvelkime į 1981 m. Mokslei
vių Ateitininkų sąjungos žiemos 
kursus. Juos pravedė kun. Stasys 
Yla: 'Komendante Daiva Barškė-
tytė. Kursai tesėsi nuo gruodžio 
26 iki sausio 1 d. Suvažiavo 22 
•berniukai ir 24 mergaitės. Am
žius —nuo 14-kos iki 19-kos me
tų. Daugiausia atvyko iš Chica-
gos.4ftjos apylinkių — 19 kur-
sa'nfųVIš artimiausio Detroito 
vos viena mergaitė, o iš tolimo-
•jo Los Angeles 4 kursantai. Dar 
buvo atvykusiu iš New Yorko, To
ronto, Bostono, Washingtono, 
Clevelando ir Cicero. Iš 46 kur
santų buvo 27 katalikiškų mo
kyklų ir 19 viešųjų mokyklų auk
štinių. Šiuose kursuose jie tikė-
>si -geriau suprasti ateitininkų 
ieologlją, daug išmokti, stiprin-

ti -ateitininku dvasią ir geriau 
tekti. Be to, padraugauti ir pa
silinksminti. Pagaliau daugiau lie
tuviškai kalbėti. 

Šiam gausiam būriui pamaitin
ti reikėjo dviejų šeimininkių, ka
nonas buvo Valerija Norkienė ir 
Zita Soliūnaitė. Jaunimas dirbo, 
•fenksminosi ir meldėsi. Naujųjų 
Metų išvakarėse šv. Mišias au
kojo kun. A Sairlaitis ir kun. S. 
Yla. Dalyviams buvo padalinti 
lapeliai su šūkiu: Kristus vakar, 
šiandien ir visados. Siame lape
lyje buvo trys skiltys, į kurias 
maldų dalyviai galėjo įrašyti dė
kojimą Dievui už jo meilę pra
ėjusiais metais, ką norėjo atlik
ti ir ko nepadarė ir ką gera no
ri daryti ateinančiais metais. 

Tai buvo dalis Naujųjų Metų 
liturgajos, skatinanti jaunuolį pa
mąstyti ypač kalbant šią maldą: 
•Viešpatie Jėzau, paliesk mūsų 
ikis, kad matytume, kur Tau 
tarnauti; ausis, kad girdėtume pa
galbos reikalingų balsų; lūpas, 
kad nėštume paguodą ir džiaugs
mą; mūsų rankas,kad darytume, 
ką mūsų širdims kalbi, mūsų ko
jas, kad eitume ten, kur mus siun
ti! Nesimatė nė vieno nuobo
džiaujančio. Tai buvo jauna ir 
darni maldoje susikaupusi šeima. 

Manau, kad visuomenei pra
vartu žinoti, ikad jaunimas i Dai
navą renkasi ne pramogoms, bet 
<tapti geresniais ir kurti geresnį 
pasaulį, pirmiausia savųjų tarpe. 

Pasikeitimai Dainavoje 

Dainavos sidabrinė sukaktis pa
sižymėjo pasikeitimais. 1981 m. 
'iepos mėnesį pasitraiukė iš jauni
mo stovyklos direktorių tarybos 
pirmininko pareigų kun. >Vikto-
ras Datbušis, pasilikdamas dvasios 
vadu, iš tarybos vicepirmininko 
pareigų d r. Adolfas Darnusis, iš 
stovyklos administratorės pareigų 

Moterų sąjungos atstovė, Leonas !bė nori plačiau atverti vartus sa-
Petronis ir Birutė Bublienė —jvo lietuviško židinio rėmėjams ir 
nariai, o Vacius Lelis ir Vanda i jaunoms šeimoms. Numatoma 
Majauskienė - kandidatai. į sumažinti iki minimumo |važia-

Salia direktorių tarybos yra su-; vimo mokestį, atgaivinti paplū-
daroma jaunimo stovyklos valdy- į dymio svetainę ir sukurti susi- Į 
ba techniškiems darbams vykdy-: pratimo atmosferą. Suprantama, i 
ti. Dar nėra pirmininko ir vice- kad svečiai turės laikytis nustaty

tojos įstaigose. Reguliamine yra 
aptarta stovyklos administrato- į 
riaus teisės ir pareigos, stovyk
los nuomavimo nuostatai ir tvar
kos taisyklės besinaudojantiems 
stovykla. 

Dainava atsijaunina 
Stovyklą tvarkyti ateina jau

nesnės kartos žmonės. Štai jie: 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, Li
nas Mikuiionis, Kęstutis Smalins
kas, Janina Udrienė, Birutė Bub
lienė ir Vladas Šalkauskas. Bū

tos, rašiusio įdomius ir aktualius i 
politinius straipsnius. Prašome iri 
vėl jį grąžinti į "Draugą". 

Su pagarba, 
VL Bartuška 

Tie, kas kartą buvo meilužiai, j 
negali būti draugai. Jiems belie- '< 
ka būti arba meilužiais, arba 
priešais. 

R. Oldingtonas 

pirmininko, tačiau pirmininko-
-administratoriaus pareigas laiki
nai eina dr. Romualdas Kriaučū-
nas, Steponas Smalinskas — iž
dininkas, Algis Bražėnas — bu
halteris, ūkvedys — Vladas Šal
kauskas, Viktoras Veseflka, Bene
diktas Neverauskas ir Jurgis Id-
zelis —nariai specialiems reika
lams, Stasys Garliauskas - sek-
rektorius. Dainavai valdyti turime 
direktorių tarybą, o administraci-

tų tvarkos taisyklių. O tos tai
syklės draudžia alkoholinius gė
rimus, šaunamuosius ginklus ir 
šunis įsivežti į stovyklą. 

Kas naudosis jaunimo stovykla 

1982 metais 
Balandžio —gegužės mėne

siais (5 savaites po 3 dienas) 
Saline mokyklų mokiniai. 

Gegužės 29-31 prityrusių skau
čių grupė. 

Pranešame giminėms, draugams ir pa*jqta™'?rnfl, kad 

A. A. 

ADELĖ JUCHNEVIČIENE, 
gimusi Liepojuje, 83 metų amžiaus, ilgus metus gyveno Chicago-
je, o paskutiniu, laiku gyveno pietų Kalifornijoje, 1982 m. vasario 
12 d. staiga mirė ir vasario 17 d. buvo palaidota Oak Hill Memo-
rial Park kapinėse Escondido mieste, Kalifornijoje. 

Nuliūdę. Vyras VYTAUTAS ir sūnus 
VYTAUTAS ir ALEKSAS su ŠEIMOMIS. 

A. f A. TEOFILEI AUGLIENEI 
m i r u s , 

sūnui dr. Augliui, marčiai ir anūkams bei 
artimiesiems ir jos artimoms draugėms 
Brighton Parko apylinkėje reiškiame nuo
širdžiausia užuojautą ir kartu liūdime, sio 

SOFIJA IR NORMAN BURSTEIN 

Lietuvoje Sibiro kankiniui 

A . f A. 
VYTAUTUI-JONUI TOTARONUI 

mirus, jo Tėvams STASEI ir BRONIUI TATARŪNAMS, 
seseriai ZUZANAI ir broliams HENRIKUI ir KĘSTU
ČIUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą reiškiame. 

Kūrėjų - Savanorių^ L.K.V.S.-gos Ramovė 
ir D.LJZ. Birutės Dr-jos Detroito Skyrių 
nariai ir narės. 

i 

i 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė 
DR. VYTAUTAS VARDYS. Okiahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menes JAV KraSto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34.000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias -inko ii visų piieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knygc yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ±51,5 West 6Srd Street, 

Chicago, lUinois 60619 
OOaoia gyv. dar prVtada $1 M vaktljot mofc«-**to 

AGOTA NAUSĖDIENE 
SUDAITĖ 

Gyveno Villa Park, Illinois. 
Mirė vasario 16 d., 1982 m., 1 vaL popiet, sulaukus 85 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Valerija, sūnus Benediktas, 

marti Joana, anūkės Lisa ir Suzana Nausėdaitės, sesuo Valerija Ui-
andienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Steurle koplyčioje, 350 S. Ardmore, Villa 
Park, Illinois. Lankymas penktadieni nuo 3 iki 9:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 20 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Aleksandro parapijos bažnyčią, Villa Park, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti ir anūkės. 
Laidotuvių direkt. Steurle — Telefonas 832-4161. 

Mylimai žmonai 

A. + A. 
ADELEI JUCHNEVICIENEI 

Bonsall, Cal ifornijoje, mirus, jos vyrą, aktyvų Lietuvių 
paštininkų sąjungos narį, VYTAUTĄ JUCHNEVIČIŲ, 
sūnus su šeimomis bei kitus GIMINES ir ARTIMUOSIUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ PASTININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA IR NARIAI 

A, f A. PROF. HERMANUI TUMUI 
staiga mirus, jo žmoną prof. Eleną Tumie-
ne, sūnų Vydūne ir marčia nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 

EDMUNDAS ir RŪTA KULIKAUSKAI 
SU SEIMĄ 

EDVARDAS BANEVIČIUS 
KORĖJOS KARO VETERANAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 17 d., 1982 m., 1:40 vai. popiet, sulaukęs 52 m. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Dalia, 2 sūnūs Edvardas 

Jr., marti Christina ir Vytas, marti Marie, 2 dukterys: Aidona, žen
tas Walter Szynalski, Audra Banevičiūtė, anūkė Samantha Banevi
čiūtė, Kalifornijoj sesuo Gražina su vyru Wiliiam Chapman ir šei
ma, sūnėnai ir dukterėčia ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So. 
California Avenue 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 20 dieną. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios, dukterys, žentas ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tei. 523-0440. 

Mirus mylimam vyrui ir tėvui 
A. f A ANTANUI ČIAKUI, 

žmonę Emiliją, dukterį Birutę Vilutiene su 
šeima, sūnų Vytautę, Stasį Kiršiną ir kitus 
gimines užjaučia ir liūdi 

ALT Lake Ccnmty Indiana 

Mirus mylimam vyrui ir tėvui 

A. f A. ANTANUI ČIAKUI, 
žmoną EMILIJĄ., dukterį BIRUTĘ VILUTIENE 
su ŠELMA, sūnų VYTAUTĄ. STASĮ KIRŠINA ir 
kitus GIMINES užjaučiame ir kartu liūdime. 

MARIJONAS ir JŪRATĖ SAJAUSKĄ! 

E U D E i K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TR . S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

.3J.--.C 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Te!. 4T>-2345 
AIKŠTĖ AL TOMOBUIAMS STATYTI 

LAIEHDTUVIŲ DIREKTORIAI 
Utfuviy LaidotuviŲ Dirtktorfo Asociacijos Korio! 

JUR&IS F, fUJ0Mil 
331* SO. LTTUANICA AVE1VUE T«L YArdi 7-1U 

STEPONAS C, LACK iUCUWICZ) Ir S010S 
2424 U <9th STR££T T«L R£»obHe 7-1313 
į'02* Southwest Highvray, Palo* Hlū*. ffltaou T«J. r 4-4411 

PETRAS 8HU3M4S 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayv*te 34*73 

POVILAS J. RJOIKAS 
3SS4 SO. HAJLSTED STREET T«i Y A i * 7-1*11 

VASAfTIS - BUTKUS 
144* SO. SOtfa AVE.. CICERO. nJL Tsi 3-l< 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 19 d. 

X Diana Iipinytė, 6-tojo sky
riaus mokinė, su savo klase ir 
auklėtoja ses. Marlene iš Da-
rien. Iii., pravedė Vasario 
16-tosios — Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą šv. šeimos 
vilos prieglaudoje. Daina Lipi-
nytė yra anūkė mokyt. Marijos 
Pėteraitienės, gyv. St. Peters-
burg Beach, Fla., ir Onos Lipi- į 
nienės, gyv. Chicagoje. 

X Prel. Jonas Kučingis, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas Los Angeles, Calif., priė
mė pas save ilgesniems pokal
biams Kalifornijoje besilankan
tį ""Lietuvos bažnyčių" knygų 
autorių Bronių Kviklj, tarėsi su 
juo šio serijinio veikalo leidimo 
reikalu. įteikė surinkęs iš para-
piečių įdomių bažnyčių bei reli
ginio turinio nuotraukų, doku
mentinės medžiagos, paskyrė di
desnę auką knygų leidimo reika
lams ir pažadėjo ateityje įvai
riais būdais paremti šias pastan-

X Vladas Išganaitis ir Karolis ] 
Milkovaitis, Cbicagoe, šaulių or
ganizacijos ne tik vadovai, bet 
ir Kultūrininkai, buvo atvykę į Į 
"Draugą" ir galutinai susitarė 
dėl knygos "Bolševikų nužudyti 
šauliai" spausdinimo "Draugo" 
spaustuvėje. Knygą redagavo 
kun. Juozas Prunskis. Knyga 
jau atiduota į rinkyklą ir pasiro
dys šių metų rudenį. 

X Nepriklausomybės minėji
mas Lietuvio Sodyboje šį sek
madienį nuo 2 vai. p. p. Užkan-X A. a. Adelė Juchnevičienė, 

ilgą laiką su vyru, buvusiu Pa- Į <hs. Visi laukiami, 
nevėžio pašto mechaniku, gyve
no Chicagoje, priklausė ir akty
viai reiškėsi lietuvių Paštininkų 

x Marius Kiela, Chicago, Hl.v 
Sunny Hills, Fla., lietuvių kolo-
nijos atstovas Chicagoje ir ne-

sąjungos veikloje, lankė pobū- k i l n o j a m o t u r t o prekybininkas, 
vius, susirinkimus ir auka pa 
remdavo sąjungos veiklą. Pra- j 
ėjusių metų rugsėjo 9 d. išsikėlė j Labai ačiū" 
gyventi pas savo sūnų į Califor 
ni ją ir ten po sunkios ligos mirė Į 

Tautinių šokių grupės "Vytis" šokėjai scenoje, švenčiant veiklos penkmečio sukaktuves. 
įteikė "Draugui" 20 dol. auką 
už gerą "Draugo" informaciją. 

x Kazys Rutkauskas, Los An-

Nuotr. Ž. Lietuvninkaites 

Į vasario 13 d. Velionė buvo vy- j gėles, Cal., pratęsdamas "Drau-
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X A. a, Ona Piežienė, žurnal. 
Stasio Piežos žmona, po gana 
ilgos širdies ligos mirė būdama 
pas St. Piežos seserį Pennsylva-
nijoje. Apie laidotuves bus pra-! 
nešta vėliau. Liko nuliūdime! 
vyras, keturi vaikai su šeimo
mis, anūkai, daug giminių ir ar
timų draugų. 

X Petras Petrutis, "Margu-

resrno amžiaus, bet niekada ne
buvo nustojusi domėtis lietuviš
kuoju gyvenimu. Amerikoje Ii 

igO prenumeratą, atsiuntė ir 22 
dol. auką savo dienraščio stipri
nimui. K. Kilikauska skelbia-

ko vyras Vytautas Juchnevičius j nie garbės prenumeratorium, 

NAUJOJI VALDYBA 
PRADEDA DARBA 

Marąuette Parko lietuvių na-

jo vasario 13 d. Minėjimas pra
dėtas 12 vai. vidudienį, moki
niams padedant Altos vainiką 

i prie paminklo žuvusiems dėl 
ir du sūnūs su šeimomis. o už paramą labai dėkojame. mu savininkų draugijos valdy-1 ̂ ^ ^ ^ ^ 

ba, išrinkta praėjusių metų' 
X šv. M. Marijos Ginamo pa

rapijos choras ir solistai Vaclo-
gruodžio mėn. visuotiniame na
rių susirinkime, pradėjo naują 

x Jonas ir Jane Valiai, He 
| bi-cn. Conn., pratęsė prenume 

.as ir Margarita Momkai a t e i - | r a t ^ - Prid«J° 1 doL • * kalėdi-1 vienerių metų kadenciją. Pir-
nantį sekmadienį, vasario 21 d., I u e s k°rteles ir kalendorių ir 25 j mininku išrinktas gabus, anglų 

I dalvvaus Rockforde Lietuvos S ^ol- a u ^ ^ dienraščio stiprinimui. į kalbą gerai mokantis ir plačias 
• Nepriklausomybės sukakties mi- i '* *r ' • V a u u s skelbiame garbės j pažintis turintis Zigmas Miku-
nėjime. Giedos bažnyčioje šv. j prenumeratoriais, o už paramą į žis. 
Mišių metu ir atliks dalį meni-! tariame nuoširdų ačiū. 

dalyvavo tos kolonijos lietuvių | n ė s programos salėje. Chorui; x Regina RasJavičienė ir Kū-
klubo suruoštame Lietuvos ne-1 diriguos ir solistams akompa-; į a Spurgienė laimingai grįžo iš 

' nuos muz. Antanas Linas, var- į k e l i o n ė s l a i v u K a r i b ų j ū r o j e 

I Oras buvo geras ir šiltas, dėlto 
v i,- ir~^a~ K~~~^.A~ T ir ekskursavimas buvo tikros X į»v. Kryžiaus hgomnės La-

patriotinį žodį tarė S kl. moki-

"Giesmę apie Gediminą". Visų 
tarimas buvo pasigėrėtinai ge
ras. 

Mokytojos Nijolės Pupienės 
paruošti 5 kl. mokiniai pašoko 
suk, suk ratelį, o 6 kl. — suk-

čio" vedėjas, vasario 14-15 d. 
lankėsi Daytona Beach. Fla.. ir 

nė Rasa Tijūnelytė. Dalyvavo | tinį. Akordeonu grojo mokyt 
gražus būrys ir lietuviškosios | Faustas Stroha. šokių tarpe F*e-
visuomenės atstovų. 

Po iškilmių prie paminklo mo
kiniai susirinko į apatinę Jauni
mo centro salę. Minėjimas pra
dėtas šv. Mišiomis, kurias už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 

priklausomybės minėjime, a r 
čiau susipažindamas su lietuvių i gonuos Kazys Skaisgirys. 
kolonija ir jos gyvenimu. Lydi
mas inž. Vytenio Ramanausko. 
Halifax Disignor Homes Inc. j boratorijos mokykla yra įjun-

Neabejojama, kad po sėkmin
gai šiai draugijai vadovavusio 
Juozo Bacevičiaus naujasis pir-1 mokyklos mokytojus bei moki-
mininkas su visa valdyba ati-lnius atnašavo mokyklos kape-
džiai budės Marąuette Parko j iionas kun. A. Saulaitis. Jis 
lietuvių kolonijos išsilaikymo j taip pat pravedė patriotinį po-

nata Iešmontaitė 
solo padainavo dainą "Kur gin
tarais". Jai akordeonu pritarė 
Tomas Strolia, 6 kl. m. 

atostogos. 
prezidento, susipažino su lietu
vių vykdomais statybų projek
tais. 

X Komediją "Gyvenimas su 
Liudmila" šiandien, penktadie
nį, vasario 19 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro mažoje salėje 
suvaidins kun. A. Lipniūno kuo
pos moksleiviai ateitininkai sa
vo tradiciniame "Spurgų" ba
liuje, šokiams gros "Aido" or
kestras. Visi kviečiami. 

X Dr. Gedas ir Aldona Oriniai. 
Flossmoor. 111., atsiuntė 20 dol. 
auką kartu su ' 'Draugo" prenu
merata. Dr. G. ir A. Grinius 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už lietuviško žodžio ver
tinimą ir jo palaikymą labai dė
kojame. 

x Dr. Albert Gasis, Cocoa 
Beach. Fla., pratęsė prenume
ratą, užsisakė naujausių leidi
nių ir dar paaukojo 12 dol. La
bai ačiū. 

x Lietuviu Fondo Fed. Kredi
to kooperatyvas moka 14.3% 
už 90 dienų (5,000 dol. min.), 
14.75r'r už vienerių metų (1,000 
dol. min.) indėluis. (sk.). 

x "Mes norime savo muziki
niu indėliu prisidėti prie išeivi
jos lietuvių kultūrinio gyveni
mo". Taip sako smuikininkas 
Atis Bankas, kuris drauge su 
savo žmona Regina atliks pro
gramą vasario 28 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centro rengiamame 
"Margučio" koncerte. (pr.) . 

Albinas Kurlralls, mkcijų 
brokeri*, dirbąs su Rodraan Jfc 
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k. V 

x Į Vilnių išvykstam kovo 25 
d. 15 dienų kelionei. Dar yra 
vietų. Pilna kaina 1,345 dol. 
Kreiptis: Algis Grigas, Four-
Way Travel 3455 W. 63rd St., 
Chicago. m. 00629. TeLef. f 312) 
471-2500. (ak.). 

t a j šešis universitetus. Isklau- j X Halina Dilienė, 

reikaluose. Tačiau ne vieno 
pirmininko ir valdybos rūpes-

Chicago, I čiai, tai šios kolonijos visų lie-
Utica, į tuvių rūpesčiai. Todėl Marse trejų metų biologijos kursą 1111., Marija Korsakienė 

universitete, galės laikyti ket-1 Mich., Adolfas Campė, Water-! quette Parko lietuviai visomis 
virtuoju ir baigiamuoju kursu i būry, Conn., Siena Bernotienė, j išgalėmis turėtų remti šios 

; Laboratorijos mokykloj, kuri \ Mcntreal, Kanada, Vaidotas draugijos veiklą, gausiai lankyti 
prisijungė prie universitetų: St. 

| Francis Joliete. Lewis Lackpor-
į te, Ulinois Benedictine College į Centerville, Mass., Šarūnas Ri 
i Lisle, Northern Ulinois universi- \ mas, Riverside, HL, visi atsiun-

Vaičiūnas, Mississauga, Ont., 
Kanada, Valteris Lendraitis, 

kalbį. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 

dir. J. Masilionis pradėjo oficia
liąją minėjimo dalį, pasakyda
mas trumpą pagrindinę kalbą, 
kurioje, pasiremdamas gen. Do-
zier ir Irano įkaitų pagrobimo 

; tėte De Kalb, Northeastern uni 
| versitete Chicagoj ir Loras Col- j dol 

lege Dubuque, Iowa. 

cė įvairiomis progomis 
aukų. Labai ačiū. 

laisvė ir kas yra nelaisvė, ir 
išvesdamas palyginimą ko nega
li mokytis ok. Lietuvos moki
niai ir ką gali mokytis lituanis-

x Sol. Birutė Valterienė, He-
reford, Gr. Bhitain, pratęsė 
"Draugo" prenumeratą šešta
dienį ir užsisakė įvairių plokšte
lių už 99 dol. 

susirinkimus ir aktyviai daly
vauti visų klausimų svarsty
muose. 

Vasario 19 a. lietuvių parapi-
po 101 jes salėje Marąuette Parke yra 

Įšaukiamas draugijos narių į & ' a į j a į mokiniai 
• suotmis susirinkimas, kuriame 
bus prasmingai prisiminta ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo šventė — Vasario 16- ji. 
Minėjimo pradžioje JAV ir Lie 

Minėjimo metu buvo iškvies
ti ir pagerbti pirmieji mokiniai: 
5 kl. Viva Bartkutė ir Regina 
Plerytė, 6 kl. Vėjas Liulevičius, 
Ingrida Naudžiūtė ir Natalija 
Mackevičiūtė, 7 kl. Vidas Norei
ka ir 8 kl. Audrė Budrytė. 

Minėjimo pabaigai visi moki
niai, vadovaujami F. Strolios, 
įsijungus ir tėvams, kurių šį 
kartą buvo gražus būrys, padai
navo tris patriotines dainas: 
"Norėčiau aš keliauti". "Tu bu-

AUKSINIS JUBILIEJUS 
DEIMANTINIO RĖMUOSE 
Šio Šv. Kazimiero seserų 75 

metų jubiliejaus minėjimo pro
ga parapijos, ligoninės ir senelių 
slaugymo namai, kuriuose dirba 
Šv. Kazimiero seserys, ypatin
gomis iškilmėmis paminės šio 
deimantinio jubiliejaus įvykį. 
Kovo 4 ir 7 dienomis, sekmadie
nį ypatingu Apvaizdos patvar
kymu, šv. Kazimiero seserys, 
dirbančios Pennsylvanijoje, mi
nės rytinių valstijų centro — 
Vilos Juozapo Marijos įsteigimo 
50 metų auksinį jubiliejų kon
gregacijos 75 metų įsteigimo 
proga. Kovo 4 d. minėjimo cen
t re bus iškilmingos šv Mišios, 
kurias atnašaus kardinolas Jo
nas Krol. Tose jubiliejinėse iš
kilmėse dalyvaus seserys, kuni
gai, studentės ir mokytojų per
sonalas iš Vila Juozapo Marijos 
aukšt. mokyklos šv. Juozapo se
nelių slaugymo tarnautojai. 

Iš Chicagos dalyvaus kongre
gacijos centrinės administraci
jos tarybos valdyba: sesuo M. 
Joanella, generalinė vyresnioji, 
jos pavaduotoja sesuo Marilyn, 
valdybos narės seserys: Julie, 

5 kl. mokinė, į Salėsią, Almarita ir Agnesina. 
Ypatingas ir brangus svečias 
vyskupas Vincentas Brizgys pri
ėmė kvietimą dalyvauti Vilos 
Juozapo Marijos auksinio ir Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
deimantinio jubiliejaus minė
jime. 

pavyzdžiais, aiškino, kas yra i vai toks didis" ir "Kur gintarais 

X Dr. Vytautas Tauras, Chi-

Danguolė Valentinaitė, Gage 
Parko LB pirm., mokyklai įtei
kė Lietuvių Fondo ir JAV LB 
Krašto valdybos per Švietimo 

cago, Dl., pratęsdamas "Drau- j dienos prasmę kalbės šaulių są-
go" prenumeratą, atsiuntė ir! jungos pirmininkas Karolis Mil-

tuvos himnus sugiedos solistė I tarybą paskirtą 1800 dol. para-
Margarita Momkienė. Apie šios i mą. Čekį priėmė tėvų komiteto 

ižd. R. Dambrauskienė. Taip 
pat ji paskelbė Gage Parko LB 

x Edroard Sdraman (Šuma
nas) yra pažįstamas Chicagos 
lietuviams. Jis yra jau keleri 
metai politinis veikėjas ir šį 

20 dol. dienraščio stiprinimui. 
P T. V. Taurą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
dėkojame. 

X Sofija .Jonynienė. Chicago, 
JH-, pedagogė, Peter Bielskus, 
R»dgewood, N. Y., užsisakė nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

X Dr. Vladas LeJfe, Roches-

kovaitis. Poetas Kazys Bradū-
nas skaitys savąją kūrybą. Mi
nėjimas bus trumpas. 

Pažymėtina, kad šiame susi
rinkime pasižadėjo dalyvauti ir 
pranešimus padaryti Ulinois 
senatorius Frank Savickas, ai* 
dermanas F. Brady, Board of 
Election komisijonierius Kaplan 
supažindins su naujomis balsa
vimo mašinomis, apie pigiųjų 

nusėtas marių krantas". 
P . R. 

TAURAGĖS KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Tauragės klubo me
tinis narių susirmkimas buvo 
sausio 24 d. Šaulių salėje. Susi
rinkimui pirmininkavo Justinas 
Šidlauskas, sekretoriavo Vladas 
Palubeckas. Perskaityta susi
rinkimo darbotvarkė, kuri priim
ta susirinkusių be pakeitimų. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė V. Palubeckas. Priim-apyhnkes skelbto rasimu kon- f . , , . . .. . . .. _ « . tas kaip skaitytas. 

ter, N. Y., Bronė Arminas, į paskolų gavimą kalbės Dept. of 
Richmond HiU, N. Y., Anatoli
jus Dičius, Santa Monica, Cal., 
P. Marčiukaitis, Dearborn Hts., 

kartą (kandidatuoja į KCook į Mich., J. Kizevičius, Cleveland, 
County komisijonieriaus postą. Ohio, atsiuntė už kalėdines kor-
Kilęs iš Cicero, dirbęs Cook J teles ir kalendorių po 7 dol. au-, laidas padengia senatorius Frank 

Housing atstovas •Lynstrem. 
Be to, susirinkime bus aptar

ta ir šių metų svarbesnieji drau
gijos numatomi atlikti darbai. 
Po susirinkimo vaišės, kurių iš-

teismuose, mokytojavęs Chica
goje, dirbęs Pabaltiečių komite
te Washingtone, D. C Jo žmo
na yra mokytoja ir išrinkta re-
regijoninėn švietimo tarybon 
patikėtine Cook County srityje. 
Pirminiai rinkimai bus kovo 16 
d., bet už jį galės balsuoti tik 
artimieji La Grange priemies
čiai. 

x Juozas Stropus. Tinley 
Park, BĮ., J . Petuška, Southing-
ton, Conn., Bronius Grajauskas, 
Hamilton, Kanada, Antanina 
Morkūnas, Toronto, Kanada, 
Petras Bernatavičius, Chicago, 
UI., Juzė Orantas, Willowick, 

kų. Labai ačiū. 
X Inž. Petras Grigaravičių*, 

Downers Grove, UI., pratęsda
mas "Draugo" prenumeratą, pa
aukojo ir 25 doL dienraščio sti
prinimui. P. Griganavičių skel-

Savickas. J. Janusarris 

PAREIGA BB PAGALBA 
LIETUVAI 

Chicagos Aukšt. lit. mokykla 
Lietuvos Nepriklausomybės 64 

Ohio, (Algis Žemaitis. Bowie, 
X Naująją Betuvin koloniją j M d " atsiuntė po 5 dol. aukų 

Suimy Hills. Floridoje, aplan
kysime kovo 5—8 dienomis. 
Dėl informacijų kreipkitės pas 
Marių Kielą tel. 737-1717. 

(ak.). 
x "Draugo' administracijai 

reikalinga tarnautoja, mokanti 
rašyti mašinėle. Geros sąly
gos. Skambinti 585-9500 ir pra
šyti reikalų vedėją. 

(pr.) 

įvairiomis progomis. Ačiū. 

x Jnozė Augaitytė, buv. Lie
tuvos Valstybines operos solistė, 
atsiuntė čekį už dvi "Draugo" 
prenumeratas ir dar pridėjo au
ką. Savo laiškelyje mums rašo: 
"linkiu, kad tik greičiau išsiva
duotumėte iš sniego kalnų, nes 
ir uDraugas" ateina pavėlavęs 
tris keturias dienas. Geriausios 
sėkmės". Ačiū už viską. 

biame garbės prenumeratorium,!metu atkūrimo sukaktį paminė-
o už paramą dėkojame. , 

X Dail. K. Žvironas, Kailus, 
HL, pratęsdamas "Draugo" pre
numeratą, atsiuntė ir 15 dol. jo 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Vaičiulis, Union 
Pier, Mich., Liudvika Koppas, 
Woodhaven, N. Y., J. Vizbaras. 
Dorchester, Mass., atsiuntė po 
12 dol. aukų įvairiomis progo
mis. Labai dėkojame. 

x Marija Kuprienė, Cicero, 
IH., Antanas Lingis. Burbank, 
UI., Zigmas Lirgameris, Keno-
sha, Wisc., Stella Sheputis, Ci
cero, HL, OEJmil. J. Misiūnas, 
Chicago, Ui., S. M. Jameikis, 
Palm Beach Shores, Fla., Albina 
Lingienė, Radfford, Mich, Ele
na Juknevičius, Chicago, UL, 
Agnės Bigelis, Cicero, Dl., visi 
įvairiomis progomis atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

kurso laimėtojus: ir jiems įtei
kė premijas: I prem. (50 dol.) 
laimėjo Vėjas Liulevičius, 6 kl. 
mok. už rašinį "Pareiga ir pa
galba", I I prem. (30 dol.) Rasa 
Tijūnelytė ir TU prem. (20 dol.) 
— Tomas Strolia, 6 k l m., abu 
už temą "Draugystė". 

Tolimesnei minėjimo eigai va
dovauti buvo pakviesta Rasa 
Tijūnelytė, 8 kl. m., ir ji šią pa
reigą labai gražiai atliko. Vė
jas Liulevičius perskaitė savo 
I premiją laimėjusį rašinį "Pa
reiga ir pagalba", kuriame na
grinėjo, kokias mes, išeivijos 
lietuviai, ypač jaunieji, turime 
pareigas Lietuvai ir kokią pa
galbą ja i galime teikti. 

Meninę minėjimo dalį pradėjo 
8 kl. mokiniai, paruošti moky
tojo Rimo Černiaus, paskaity
dami Balio {Sruogos poemą 

Smuikininkai Atis ir Regina Bankai, neseniai atvykę iŠ okupuotos Lietuvos 
ir įsikūrę Toronto mieste, Kanadoje, atvyksta į Chicago ir vasario 28 d. kon
certuos 'Margučio" rengiamame koncerte Jaunimo centre. 

Nuotr S. Dulkau* 

Vyko valdybos narių praneši
mai iš praeitų metų klubo veik
los. Pirm. Jonas Zimkus pra
nešė iš bendros klubo veiklos. 
Vladas Paliulionis, rev. komisi-l 
jos pirm., iš piniginės veiklos, 
Petras Padvalskis kgonių lanky-1 
mo. Pirm. J. Zimkus pranešė, 
kad bus šie klubo parengimai: 
rugpiūčdo 15 d. gegužinė ir spa
lio 23 d. banketas — 25-rių me
tų nuo klubo įsteigimo minėji
mas. Abu parengimai šaulių 
namuose. Klubas aukojo spau
dai: "Draugui", "Sandarai", 
"Lasvajai Lietuvai", "Naujie
noms" po 25 dol., Altai 100 dol., 
LKKL 200 dol., radijo valandė
lėms 150 dol., Ralfui 25 dol. 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų pa
taisymui tūkstantinę. Kaip ma
tome, klubas remia institucijas. 
V. Palubeckas surinko iš klubo 
narių aukomis apie 100 dol. 
Naujai valdybai rinkti prašė su
sirinkusių, kad rinktų veiklius, 
rūpestingus valdybos narius, 
nes šiemet sueina 25 metai nuo 
klubo įsteigimo. Reikia juos tin
kamai atžymėti. Rinkimai vyko 
pusiau slaptu balsavimu. Į val
dybą išrinkti: J. Zimkus — pir
mininku, V. Palubeckas vicepir
mininku, Valerijonas Pocius — 
sekretorius, Bruno Matelis — 
ižd., Petras Padvalskis ir Jo
nas išiugždinis — ligonių lanky
mui. Klubo reikalais kalbėjo 
Balys Sebastijonas, kun. K. 
Kuzminckas ir kiti. Susirinkimas 
baigtas tautos himnu. 

Po susirinkimo buvo vaišina-

CHICAGOS 

ŽINIOS 
SOLIDARUMO 

DEMONSTRACIJA 
Chicagos mere sausio 30 dieną 

paskelbė solidarumo dieną. Tą 
dieną, šeštadienį, 12:30 vai. di
džiulis mitingas International 
amfiteatre, paremiant laisvės 
siekiančius Lenkijos žmones. 
Vienas iš mitingo organizatorių 
— aldermanas Pucinski — skel
bė apie galimybes susilaukti 
valst sekr. Haig. Demonstraci
jų rengėjai — lenkų kongresas 
ir AFL-CIO darbininkų unija. 

SNIEGO PŪGA 

Iš pietų atslenkanti pūga sau
sio 31 d, paliko daug (sniego 
Chicagoje, ypač pietinėje dalyje. 
Kai kurie susirinkimai buvo at
šaukti, kai kurios mokyklos pir
madienį uždarytos. Miestas pa
leido daugybę mašinų valyti gat
ves. Pati mere net ir naktį va
žinėjo po miestą, prižiūrėdama, 
kad valymo darbai būtų rūpes
tingai vykdomi. I š viso šią žie
mą Chicagoje iškrito 30 inčų 
sniego. 

PRIGĖRĖ BERNIUKAS 
Įslydęs į aketę prūde už savo 

sesers buto Justice priemiesty 
sausio 30 d. paskendo 7 m. ber
niukas Troy D. Lyons. Narai 
ištraukė jo lavoną. 

ŠOKIU MARATONAS 
Norint surinkti lėšų vaikams 

vasarą siųsti į stovyklas, Ulinois 
Technologijos institute, Chica
goje, Valentino dienos proga 
vasario 13 d., 4 vai. p. p. ruo
šiamas šokių maratonas, kuris, 
orkestrui grojant, tęsis 30 va
landų. 

RISTYNIU TURNYRAS 

Chicagos parkų distriktas va
sario 5 d., 6:30 vai. vak. McKin-
ley parko būstinėj. 2210 W. Per-
shing Road, ruošia ristynių tur
nyrą. 

APSVAIGINO ŠILIMA 

Devyniolika mokinių ir moky
tojas buvo apsvaiginti šilimos 
Šv. Sabinos mokykloje, 7801 S. 
Throop St., Chicagoje. Jie buvo 

mi šeimininkių Kazės Brazdenės, j nugabenti į South Side lieroni-
Martos Atkočaitienės, Elzbietos Į nę, kur atsigavo. Iš pradžių ma-
Cievich, J. Stulgienės, Rasos! nyta, kad juos apsvaigino prasi-
Tulienės ir Vladislavos Vencio-! veržusios dujos, bet ištyrus 
vienės. Stasys Patlaba ; rasta, kad oras buvo grynas. 

' 


