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Musteikos km. tragedija 
Kruvini bolševikų darbai 

Kaip vanagas užpuola lizde
lį, taip karo vanagas užpuolė 
Kabelių parapijos nuošalųjį 
Musteikos kaimą, miškų 
tankmėje prisiglaudusį prie 
Čepkelių raisto. 

1944 m. birželis kvepėjo žie
dais ir vystančia pradalgiuos 
žole. Iš Rytų atplaukdavo 
paslaptingas kovos pabūklų 
dudenimas, kuris kasdien vis 
stiprėjo. Žmonės neramiai 
laukė, kada nustos dejavusi 
žemė. Tikėjosi, kad karo 
viesulas, besiritantis į Vaka
rus, jų nepalies, nes toli keliai 
ir upės — juos paslėps ir 
apgins miškas. Bet įvyko 
kitaip. 

• 

Prieš pat Jonines, pasikin
kęs arkliuką 15 km žygiui, į 
Marcinkonis išsirengė Mustei
kos kaimo seniūnas Jokūbas 
Gaidys. Bet iš kelionės 
negrįžo. Bado žmonės miške 
negyvą, kulkos pervertą. 

Aušo gražus Joninių rytas. 
Musteikiečiai jį pasitiko 
kiekvienas savaip: kas ruošėsi 
važiuoti į mišką samanų 
paaigrėbti, kas dalgį plakė 
Gudo šalin pasipjauti šieno. 
Saulutei gerokai pakilus, 
kaimą apsupo ginkluoti vyrai, 
atvažiavę arklių kinkiniais. 
Kalbėjo rusiškai, bet buvo 
girdėti ir lietuviška šnekta, tik 
su žydiška tar t imi 

Pirmiausia užėjo į" Prano 
Tamulevičiaus sodybą ir, radę 
jį namuose, nušovė. Paskui 
surinko trijulę: Miką Gaidį (50 
m.), Miką Ilkevičių (35) ir 
Petrą Gaidį (26). Visus nusi
varė į kaimo pakraštį, Petro 
Volungevičiaus sodybon, ir 
ten sušaudė. Užpuolėjai ėjo 
per pirkias, rinko visus kas 
gyvas ir varė į kaimo aikšte
lę, kur dabar stovi trys 
kryžiai. Surinkę juos gąsdino, 
visaip tyčiojosi, terorizavo. 
P a s k u i a t s k y r ė v y r u s , 
nusivarė už poros sodybų ir 
ten sušaudė: Karolį Ilkevičių 
(26 m.), mokytoją; Petrą Svirs-
ką (43 m.), Martyną Averką 
(70 m.), Vytautą Gaidį (19 m.), 
Simą Tamulevičių (75 m.), 
Joną Grigą (26 m.) nebylį; 

Joną Tamulevičių (50 m.) ir jo 
sūnus — Domą (28 m.) ir 
Petrą (24 m.). 

Tada prasidėjo kaimo plėši
mas: ėjo per sodybas ir rinko 
drabužius, drobes, lovų paklo
des, veltinius, maistą — mėsą, 
duoną, miltus, pieną, pjovė 
avis ir kiaules... Ir viską 
krovė į vežimus. Pabaigę 
plėšti, padegė šias sodybas: 
Petro Svirsko, Miko Ilke-
vičiaus, Edvardo Sake-
vičiaus, Juozo Grinkevičiaus 
ir Jono Gaidžio. Nuo šių užsi
degė ir kitos sodybos. 

Žuvus ių n e b u v o kur 
pašarvoti — pirkios pelenais 
pavirtusios. Buvo Sarvoj ami 
išlikusiose pirkiose po du, po 
tris. 

Po kelių dienų musteikie-
čiai, kurių dabar liko v r. k 
vienos moterys ir vaikai, lydė
jo savuosius į Kabelius — 
laidoti. Išsidriekė ilga graudi 
procesija. Per rugių lauką, per 
vasarojų plaukė keturiolika 
ka r s tų . . . R a u d o s s iekė 
gretimus kaimus — Ašašnin-
kų ir Margionių. Prie bažny
čios pasitiko kun. Nikodemas 
Pakalka, Marcinkonių klebo
nas. Kabeliai jau neturėjo 
savojo klebono — kun. Pr. 
Caglys neseniai buvo miręs. 
Mažoj bažnytėlėj suguldė 
visus ant žemės — vieni 
karstai pripildė pusę Dievo 
namų. 

Netrukus miške buvo rastas 
dar vienas musteikietis 
išsukiotomis rankomis — 
sušaudyto Martyno Averkos 
sūnus Kostas (38 m.). Jo 
sūnelis tądien ganė miške 
avis ir pasakojo, kad nepažįs
tami dėdės klausė: „Kur tavo 
tėvas?" 

Žuvusių kapeliai jau baigia 
žole apaugti, laikas užgydo 
visas žaizdas, bet niekas ir 
šiandien negali pasakyti, kuo 
nusikalto šie taikūs žmonės, 
mylėję taiką ir darbą, gimtą
ją žemę ir savo tikėjimą. Tyli 
apie juos šiandien istorija, tik 
dar likę artimieji prisimena ir 
kasmet birželio 24 dieną susi
renka į Kabelių bažnyčią... 

P. Alksnis 

TRUMPAI 
Iš VISUR 

Popiežius Jonas Paulius II paskutinėje praėjusių metų audiencijoje pasvei
kino Vatikano tarnautojus ir darbininkus. Vieno tarnautojo dukrelė 
ignoravo popiežiaus žodžius ir nutarė pažaisti su savo lėle. 

Nakasone lieku 
japonų premjeru 

Prašo amnestijos 
sąžinės belaisviam 

New Y orkas . — Tarptau
tinė Amnestijos organizacija 
įteikė Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui Perez de 
Cuellar milijono ir trijų šimtų 
tūkstančių asmenų pasirašy
tą peticiją, kuria viso pasaulio 
kraštai yra raginami suteikti 
amnestiją sąžinės belais
viam. Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius, priimda
mas peticiją, išreiškė savo 
gilų susirūpinimą sąžinės 
be l a i sv ių p rob l ema ir 
pažymėjo, kad dabartiniais 
laikais neprivalėtų būti 
žmonių, patiriančių skriau
das dėl savo įsitikinimų. 
G e n e r a l i n i s sek re to r ius 
didžiai įvertino Tarptautinės 
Amnestijos organizacijos 
iniciatyvą, siekiant atkreipti 
pasaulio viešosios opinijos 
dėmesį į skaudžią sąžinės 
belaisvių problemą, ir pranešė, 
kad peticija bus perduota 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijai. Amnestijos 
organizacija iš savo pusės 
n u r o d ė , k a d s ą ž i n ė s 
belaisviais ji laiko tuos nesu
skaitomus žmones visame 
pakulyje, kuri*» yra persekio

jami ir įkalinami vien dėl jų 
politinių įsitikinimų arba reli
ginio tikėjimo, dėl jų odos 
spalvos ar etninės kilmės ir 
kurie vien tik taikingomis 
priemonėmis, niekada nepa
naudodami jėgos, kovoja už 
jiem priklausančias teises. 

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Perez de 
Cuellar Visuotinės Žmogaus 
Teisių Deklaracijos paskel
bimo metinių proga savo 
pareiškime pripažino, jog 
šiandien pasaulyje tebėra 
didelė praraja tarp žodinių 
įsipareigojimų žmogaus teisių 
apsaugojimo klausimu ir jų 
vykdymo gyvenimo tikrovėje. 
Pasaulio valstybės privalo 
u ž p i l d y t i t ą p r a r a j ą , 
pasirūpinti, kad prisiimti 
įsipareigojimai būtų tikrai 
vykdomi, pilnai apsaugojant 
pagrindines žmogaus asmens 
teises bei laisves. Nepa
kanka, kad žmogaus teisės 
būtų skelbiamos valstybių 
įstatymuose, pažymi Jungti
nių Tautų sekretorius. Žmo
gaus teisės privalo būti 
užtikrintos ir gyvenimo tikro
vėje. 

Toki jo . — Japonijos prem
jeras Yasushiro Nakasone 
pradėjo sudarinėti naują savo 
ministerių kabinetą. l iberalų 
demokratų partijos vadovybė 
pavedė premjerui toliau vado
vauti vyriausybei po to, kai 
jis viešai pažadėjo nutraukti 
visus ryšius su buvusiu 
premjeru Kakuei Tanaka. 
Ministerių kabinete nebus nė 
vieno Tanakos frakcijos poli
tiko. Nakasone pareiškė, kad 
jo neu t r a lumas T a n a k o s 
aferoje privedė prie liberalų 
demokratų daugumos japonų 
pa r l amen te sumažė j imo. 
Premjeras žadėjo veikti, Kad 
Tanakos politinė įtaka libera
lų partijoje pranyktų. 

Nakasone buvo Tanakos 
„augintinis", jo remtas, jo 
įstumtas į vadovaujančias 
Japonijos politikos pozicijas. 
Opozicijos veikėjai net pra
v a r d ž i u o d a v o p r e m j e r a 
„Tanakasone". Partijai nema
žai pakenkė skandalas, kuria
me Tanaka buvo apkaltintas, 
kyšių ėmimu iš JAV lėktuvų 
bendrovės. „Padėka" už Tana
kos patarnavimus Leockheed 
bendrovei buvo nemenka dvie
jų milijonų dolerių suma. 

Japonų liberalai demokra
tai valdo Japoniją jau nuo 
1949 m. Paskutiniuose rinki
muose partija gavo 250 atsto
vų (anksčiau turėjo 286). 
Socialistai padidino savo 
atstovų skaičių iš 101 iki 112. 
Budistų Komeito (švarios 
vyriausybės partja) turėjo 34. 

daba r tu rės 58 a t s tovus 
Socialdemokratai laimėjo 38 
vietas (turėjo 31). Komunistai 
prarado tris atstovus, turėjo 
29, dabar turės 26. Partijai, 
sakoma, pakenkė Pietų Korė
jo s k e l e i v i n i o l ė k t u v o 
s u n a i k i n i m a s . N a u j a s i s 
liberalų klubas gavo 8 vietas 
(turėjo 10). Įvairūs neparti
niai atstovai sustiprino pozi
cijas. Jų buvo 7, o dabar bus 
19. Iš jų 9 jau pažadėjo 
premjerui savo paramą ir 
bendradarbiavimą. 

Kaip jau buvo rašyta, 
paskut in iuose rinkimuose 
dalyvavo mažiausias balsuo
tojų skaičius, tik 68 nuoš. Tai 
mažiausias nešim-ip v;soje 
demokratinės v.po-jjoe isto
rijoje. 

S m ū g i s v a l d a n č i a i 
demokratų liberalų partijai 
nemenkas, tačiau partija 

| tokių smūgių yra turėjusi 
anksčiau. 1978 m. partija turė
jo parlamente 249 vietas, o 
1979 m. turėjo 248. 

Ilgai kraštą valdžiusi parti
ja yra suskilusi į daugelį 
frakcijų. Iš jų stipriausia liko 
minėto premjero Tanakos 
frakcija su 60 narių. Po jos 
didžiausią šalininkų grupę 
vairuoja Suzuki, po jo eina 
premjeras Nakasone su 40 
ištikimų rėmėjų. Po jo — 
Fukuda ir Komoto frakcijos, 
kurios pažadėjo premjerui 
savo paramą, jei jis atsisakys 
Tanakos bičiulystės. Kiekvie
nos frakcijos vadas yra arba 
jau buvęs premjeru, arba tos 
vietos dar siekiąs politikas. 

Pripažįstama, kad naujame 
parlamente vyriausybei bus 
sunkiau pravesti savo planus. 
K a l b a m a , kad l iberalų 
demokratų partija gali vėl už 
metų skelbti rinkimus, kaip 
buvo padaryta 1979-1980 m. 

Premj. Nakasone radika
liai perorganizavo vyriausybę. 
Iš senojo kabineto palikti tik 
du ministeria; užsienio reika
lų Shingtao Abe ir finansų 
Takeshita. 

Liberalų demokratų vy
riausybę pažadėjo remti ir 
nauja Japonijos politinė 
grupė — naujasis liberalų klu
bas. Jo vadas Tagawa gavo 
vidaus reikalų ministeriją. 

— Pietų Afrikoje prasidėjo 
aukšto karo laivyno karinin
ko Dieter Gerhard teismas. Jis 
prisipažino buvęs sovietų 
šnipu per 20 metų. Jo suėmi
mas išaiškino platų sovietų 
šnipų tinklą Europoje. 

— — Sovietų Aukščiau-
siojo sovieto posėdžia i 
„vienbalsiai" priėmė An
dropovo pasirašytus nuta
rimus. Pats prezidentas sesi
joje nedalyvavo. Sovietas 
pasmerkė JAV užsienio poli
tiką. Andropovo pareiškimą 
perskaitė Boris Ponomarev. 

— Pastorius Jesse Jackson, 
paskelbęs kandidatūrą į prezi
dento vietą, išvyko į Siriją. Jis 
tikisi išvaduoti juodą lakū
ną, kuris buvo paimtas į sirų 
nelaisvę gruodžio 4 d. Baltieji 
Rūmai šios Jacksono kelionės 
neremia. 

— Gdansko milicijoje tardy
tojai dvi valandas klausinėjo 
Lech Walesą, kur jis susitiko 
su pogrindyje veikiančiu 
„Solidarumo" Laikinuoju 
koord inav imo komi te tu . 
VValesa atsisakė kalbėti ir 
buvo paleistas. 

— Libano prezidentas tarė
si su sovietu ambasadorium 
Libane Alexander Soldatovu. 
Šis pasakė, kad Vakarų 
kariuomenės turėtų išeiti iš 
Libano, nes jos čia nieko 
neveikia. Sovietai reikalauja, 
kad Izraelis visai pasitrauktų 
iš Libano. 

— Pietų Afrikos karo lėktu
vai puolė teroristų stovyklas 
Angoloje. Ši skelbia, kad buvo 
numušti trys lėktuvai. 

— San Francisco ligoninėje 
iš 14 Laoso ateivių, kurie 
valgė nuodingus grybus — 

•salsvąją musmirę — tik du 
liko gyvi. 

— Grenados salos vyriausy- i 
bė paprašė Amerikos atsiųsti 
Taikos korpuso savanorius, 
ypač sveikatos, švietimo ir 
žemės ūkio specialistų. 

— Škotijoje leidžiamas 
savaitraštis „The Weekend 
Scotsman" plačiai aprašė 
lietuvį sąž inės bela isvį , 
žmogaus teisių gynėją Vik
torą Petkų, kurį tarptautinės 
rašytojų organizacijos PEN 
klubo skyrius Škotijoje priėmė 
kaip garbės narį, drauge 
rūpindamasis jo likimu. Skotų 
savaitraštis pažymi, kad Vik
toras Petkų* buvo nubaustas 
sunkia kalėjimo bausme vien 
dėl to, kad gynė žmogaus 
teises, dalyvaudamas Lietu
voje įsisteigusiame Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti 
komitete. 

Pritrūko lėšų 
kolonizavimui 

Tel Avivas. — Izraelyje 
daug ginčų sukėlė žinia, kad 
finansų ministeris Cohen-Or-
gad pasiūlė dalinai sustab
dyti žydų sodybų kūrimą 
okupuotose Vakarų kranto 
žemėse, vadinamose Judėjoj ir 
Samarijoj. Tai jis siūlo ne poli
tiniais, bet finansiniais sume
timais. Naujų kaimų ir 
miestelių statyba Izraeliui 
daug kainuoja. 

Teritorijos kolonizavimo 
šalininkai pavadino šitokį 
finansų ministerio siūlymą 
„ideologine savižudyste", 
tačiau jį remia „Taikos dabar" 
šalininkai. 

Ministeris pa ts statosi 
namus okupuotoje žemėje, 
tačiau jis įrodinėja, kad 
ekonominės krizės nebus gali
ma iSvengti, jei nebus imtasi 
griežtų taupymo priemonių. 
Reikia sumažinti valdžios 
išlaidas, sumažinti pragyveni
mo lygio kilimą. 

2ydų naujakurių organi
zacija paskelbė, kad jie sutik
tų apsigyventi menkose lūšno
se, atsisakyti patogumų, kad 
tik būtų tęsiama naujų sody
bų programa. 

Trumpas žvilgsnis 
į praėjusius metus 

(Tęsinys) 
Rugsėjis 
Buvusiam viceprezidentui 

M o n d a l e s a v o p a r a m ą 
būsimuose rinkimuose paža
dėjo darbininkų unijų federa
cija, mokytojų sąjunga. Mirė 
sen. Henry Jackson. Izraelis 
pradėjo atsitraukimą Libane į 
naujas pozicijas. JAV atsiun
tė prie Libano krantų daugiau 
karo laivų, kurie pradėjo 
apšaudyti musulmonų kariuo
menės apkasus . Izraelio 
premjeru išrinktas Shamir. 
Filipinuose opozicija kaltina 
vyriausybę, kad ji nušovė opo
zicijos vadą. Demonstracijos 
Čilėje paminėjo generolo Pino-
cheto valdymo 10 m. sukaktį. 

Rugsėjo 1 sovietų karo lėktu
vai numušė Pietų Korėjos 
keleivinį lėktuvą, žuvo 269 
asmenys. Žuvo kongresmenas 
Larry McDonald. Rugsėjo 8 
Amerika uždarė visas Aeroflo
to agentūras, NATO valsty
bės sulaikė keleivinių lėktuvų 
skridimus į Sovietų Sąjungą. 
Sovietai skelbė, kad Korėjos 
lėktuvas šnipinėjo. 

Spalis 
Amerikoj pasitraukė vidaus 

sekretorius Watt. Jį pakeitė 
William Clark, buvęs valsty
bės saugumo patarėjas. Šią 
vietą užima McFarlaine. 
Sovietų Sąjunga atsiuntė Siri
jai naujų raketų. 

Nobelio Taikos preriją 
laimėjo Lech Walesa. Prane?-

Amerika pasitrau' ~ 
iŠ UNESCO 

Paryž ius . JAV de 
cija įteikė UNESCO -
zacijos štabui Pazyžraj: 
pranešimą, kac Ame: 
pasitrauks iš organizacijom 
1985 m. sausio 1 d. Organi
zacijos sekretorius Amadou 
Mahtar M'Bow pasakė spau
dai, kad JAV rašte sakoma, 
jog pasitraukimas būtų laiki
nas ir Amerika pasilieka s? u 
teisę sugrįžti. 

Kitas UNESCO veikėjas 
pasakė, jog ši 160 narių turin
ti valstybių organizacija veiks 
toliau. Nežinia, kokių priemo
nių teks imtis, sumažėjus 
l ė š o m s , kurių Amer ika 
duodavo visą ketvirtadalį 
biudžeto. 

Badas Afrikoje 
Addis Ababa. — Jungtinių 

Tautų ekonominės komisijos 
Afrikos reikalams pranešime 
sakoma, kad ateinančiais 
metais 150 milijonų Afrikos 
gyventojų turės badauti . 
Dabartinė kritiška padėtis dar 
pablogės, paskelbė komisijos 
p i r m i n i n k a s , Niger i jos 
ekonomistas. Badas gresia 22 
šalim, daugiausia dėl sausros, 
dėl labai blogų derlių. Afrikos 
ekonomija šiais metais paau
go vos 0.2 nuos. 

— Iz rae l io okupuotose 
Libano žemėse per 4 mėnesius 
žuvo 39 Izraelio kareiviai. 

— Kinija paskelbė, kad ji 
atgaivino derybas su JAV dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo. 

— Gaisras Švedijos elektri
nėj jėgainėj buvo nutraukęs 
šviesą keliuose švedų miestuo 
se. 

— Dvi Etiopijos sukilėlių 
prieš komunistinę vyriausybę 
grupės, kovojančios dėl Eritrė
jos nepriklausomybės, nutarė 
susijungti ir vesti bendrą 
kova. 

zija nusiuntė Irakui naujų 
modernių karo lėktuvų, 
ginkluotų moderniomis rake
tomis. Burmoje teroristai 
susprogdino bombą, žuvo 20 
žmonių, jų tarpe Pietų Korėjos 
6 vyriausybės nariai. Japoni
jos teismas paskelbė, jog 
buvęs premjeras T a n a k a 
kaltas kyšių ėmimu iš Lock
heed lėktuvų bendrovės. JAV 
Senatas patvirtino valstybinę 
šventę — Martin Luther Kin
go dieną. Romoje baigėsi 
Vyskupų Sinodas, kuriame 
nebuvo vyskupų iš ok. Lietu
vos ar Latvijos. Beirute 
savižudžiai teroristai susprog
dino JAV ir Prancūzijos karei
vines. Amerikos karo jėgos 
išsikėlė Grenados saloje, 
pašalino komunistinę valdžią, 
"trėmė kubiečius ir kitų 

k o m u n i s t i n i ų v a l s t y b i ų 
„patarė jus" . Argentinoje 
spalio 30 įvyko parlamento ir 
prezidento rinkimai. 

Lapkr i t i s 
Argentinoj peronistai skau

džiai pralaimi rinkimus. Britų 
p a r l a m e n t a s p a t v i r t i n a 
vyriausybės nutarimą įsileisti 
sparnuotąsias branduolines 
raketas. JAV atšaukė kai 
kurias ekonomines sankcijas 
Lenkijai. Tyro mieste, okupuo
tame Izraelio, savižudis 
susprogdino Izraelio kariuo
menės pastatą. Prezidentas 
Reaganas aplankė Japoniją ir 
Pietų Korėją. Maskvoje 
revoliucijos dienos minėjime 
nedalyvavo Andropovas. 
Naujuoju pasiuntiniu Vidu
riniųjų Rytų reikalams prezi
dentas Reaganas paskiria 
•Jonai J Rumsfeld. Philadel-
o.H.joj išrenkamas juodas 
•>uesto meras W. Goode. Lenki 
joje vyriausybė paskelbia, kad 
teks pakelti maisto produktų 

ainas. Libane vyksta kovos 
ta rp dviejų palest iniečių 
grupių. Vienai vadovauja PLO 
pirm. Arafatas, kitoje — Siri
jos remiami jo pr ieša i . 
Pasaulyje minima Martin 
Luther gimimo 500 metų 
sukaktis. 

Gruodis 
Gruodžio 11 popiežius Jo

nas Paulius II meldėsi Romos 
liuteronų bažnyčioje. Pasauly
je pasklido žinia apie kunigo 
Sigito Tamkevičiaus nutei
simą. Kuvvaite teror is ta i 
susprogdino šešias bombas, 
vieną prie JAV ambasados. 
Irako lėktuvai daužė Irano 
miestus, keršydami už Kuwai-
to sprogimus. Gruodžio 15 
JAV kareiviai pasitraukė iš 
Grenados. PLO vadas Arafa
tas išplaukė iš Libano uosto 
Tripolio su 4,000 kareivių. 
Egipto prezidentas priėmė 
Arafatą. Amerikoje šalčiau
sios istorijoje Kalėdos. Rekor
diniai šalčiai užregistruojami 
35-se Amerikos miestuose. 
Popiežius aplankė Romos 
kalėjime turką teroristą Ali 
Agcą. dar kartą atleido jo 
kaltę už jo paleistus į popiežių 
atentato šūvius. 

KALENDORIUS 
Sausio * d.. Eugenijus, Elz. 

Seton, Arimantas, Ardanga. 
Sausio 5 d.: Jonas Nuem., 

Emilija, Vytautas, Gedutė. 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

4501 
ORAS 

D e b e s u o t a , ga l i l y t i , 
temperatūra dieną 35 ]., nak
tį 20, 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SAVYJE TURIMU JĖGŲ 
PANAUDOJIMAS 

-
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Viskuo mums reikalingu 
Kūrėjas jau mus apdova
nojo mūsų gyvybei pra
sidedant — tik mes jas 
laiku, vietoje ir tinkamai 
panaudokime! 

I š m i n t i n g o g y v e n i m o 
r a g i n i m a s 

Žmogaus sveikata yra tre
jopas jo sveikumas: protu, kū
nu ir asmenybe (nusiteiki
mais). Bent vieno iš tų trijų 
sveikatos šulų sunegalavimas 
žmogų susirgdina. Iki šiol 
mes daugiausia rūpinomės kū
no ir proto sveikata ir dejuo
davome, kad turime per daug 
girtuoklių, rūkorių, peštukų ir 
erzelį tarpusavyje keliančių-
jų. Lr stebėjomės, kodėl taip 
žmonės į niekus virsta įvai
riopai. Mes nė nepagalvojo
me, kad tie visokie čia minėti 
netvarkingieji yra ne kas ki
tas, kaip asmenybe dar tik-

.* rais žmonėmis netapusieji — 
jie yra tos rūšies pabėgėliai. 

Dejuoti dėl tokių ir dar kito
kių paliegėlių negana, jei no
rime jų atsikratyti. Reikia 
mums visiems stoti nedel
siant į reikiamą veiklą to-

„ kiems nevykėliams tinkamą 
pagalbą teikiant. Žinoma, dar 

„.,. sėkmingesnė mūsų veikla bus, 
kai mes pradėsime užbėgti as
menybės pabėgimui už akių, 
kai mes nuo mažens pradėsi
me reikiamai ugdyti vaiko as
menybę Iš tikrųjų kai mes ne
trukdysime savais elgesiais 

:.: ..pačiam vaikui vystytis į nor-
malios asmenybės tvarinį. 

Japonai ir vokiečiai 
mums pavyzdys 

Tokį reikiamą darbą vaiko 
asmenybės ugdyme dabar 
puoselėja japonai. Po toli-

.. muosius rytus važinėjusi 
farmacijos daktarė Rožė Som-
kaitė praneša, kad japonų vai-

• J kai eina tikru keliu į žmoniš
kumą. Ji matė net penkis 
tūkstančius 4-6-7 metų japo
niuku, susirinkusių aikštėje. 
Prie kas deš:imto buvo moky
toja. Jie visi kaip kareiviai 
tvarkingai laikėsi, mokytojų 
atidžiai globojami. Kai į sve
čius (kitokios spalvos veido) 
kuris vaikas pažiūrėjo, jo mo
kytoja jam nurodė žiūrėti į sa
vo Dievo altorių. Tai daktarei 
prisiminė šio krašto vaikų elg-

"**- sena: jie būtų kaip bičių avi
lys, nedrausmingai elgtųsi, 
taip gausiai į vieną vietą susi
rinkę. 

- i;- Už tai Japonijoje vyrauja 
švara, tvarka, darbštumas. 
Japonai, ką nors naujo pa
matę, sugeba jį patobulinti ir 
toli pralenkia išradėjus, kurių 
jie nedaug turi. Juos išmokė 
amerikiečiai, o dabar japonai 
juos pralenkė. 

Panašiai gerumu išsiskiria 
vokiečiai. Minėta daktarė ap
lankė daugelį kraštų moksli-

niais tikslais. Ji pastebėjo, 
kad vokiečiai ir japonai geru
mu išsiskiria iš visų kitų tau
tų. Sakysim, buvo sustojusi 
pas dantų gydytoją, savo 
draugę, kuri ištekėjo už vokie
čio ir pasiliko dirbti Vokieti
joje. Ten tokia graži švara, 
kad net miela buvoti. Ten jie 
lapą, nukritusį nuo medžio, 
paima nuo šaligatvio. Ta dan
tų gydytoja išėjo iš namo vie
no lapo paimti, nes visi kai
mynai taip daro ir ji nenorinti 
blogumu pasižymėti. 

Chicagoje inžinieriaus Kir
vaičio sūnus, vienu pirmųjų 
einąs mokykloje, stebisi, kad 
jis negalįs pralenkti moksle 
japoniuko. — „Tai galvą toks 
turi, kad nuostabu", sako pa
vyzdingas lietuviukas apie 
japoniuką. 

Kiekviena tauta turi pavyz
dingų žmonių. Jų tokių ir mes 
nestokojame. Tik jų per daug 
neturime. Mums reikia dirbti, 
kad kuo greičiau ir kuo gau
siau užsiaugintume tikrų žmo
nių: pavyzdingų lietuvių — 
trejopai sveikų žmonių. Juos 
tokius atsakingose vietose 
patalpinsime, ir mūsų gyveni
mas ims riedėti gana sparčiai 
tikru keliu. Tada ir su alkoho
lizmu mums nebus jokios sun
kenybės. Nuo tokio žmogaus 
asmenybe susveikimo prasi
dės išgijimas nuo svaiginimo-
si. Nėra, nebuvo ir negabi bū
ti kito vaisto nuo didžiausios 
negerovės tiek mums, tiek šio 
krašto žmonėms tokį vargą 
teikiančio alkoholizmo. 

Vonia ir asmenybe 
sveikas bičiulis — 

kelias į pasveikimą 
nuo alkoholizmo 

V e r o n i k a M a š i o t i e n ė — n a u j a s o d y b i e t ė <kr.) i r M a g d a l e n a 
T a p u l i o n i e n ė S o d y b o s p a ž m o n y j e k l a u s o s i m e d i c i n i š k ų p a t a 
r i m ų . N u o t r . M . N a g i o 

S o d y b o s p a ž m o n y j e S o f i j a O ž e l i e n ė p r a n e š a a p i e d e v y n i ų 
k a r i n i n k ų ž m o n ų s u o r g a n i z u o t ą b e s i k u r i a n č i a i L i e t u v o s k a 
r i u o m e n e i p a g a l b ą . K l a u s o s i s a v a n o r i s m o k y t . J . T a m u l i s 
(kair.) , K a z y s R a m a n a u s k a s ir m o k y t . S o f i j a G e d v i l i e n ė . 

N u o t r . M. N a g i o 

. t 

- . 

Suliekninimui klubų, sėdynės ir 
šlaunų gimnastika. Kojas priešą-
kin ifttiesęs, sėdėk ant grindų. 
Prisilaikyk, rankas laikydamas 
užpakalyje. Svorį lygiai išdėstyk 
ant sėdynės. Dešinę koją sukry
žiuok viri kairiosios. Tada 
pasisukdamas j dešinę pusę, su
kryžiuok kairę koją ant dešinės. 
Taip sukiokis po 20 kartų į kiek
vieną pusę. Sukryžiuodamas ko
jas iškvėpk. 

Taip svarbu kiekvienam iš 
mūsų įsigyti bent pakenčia
mai sveiką asmenybę — tada 
tik mes pajėgsime pildyti svei
katos dėsnius. Sakysim, po 
darbo visi mes eikime į savus 
namus ir lįskime tiesiog į vo
nią: joje atsipalaiduosime nuo 
kasdieninės įtampos kuo ge
riausiai visai be jokių vaistų 
pagalbos. Įtampa mus veda 
prie svaiginimosi. Todėl nuo 
šių Naujų Metų nė vienas 
nesukime pirma smuklėn ir 
negerkime alaus bei kitokių 
svaigalų. Pirma išsimaudy-
kime — šiuo natūraliu vaistu 
save atpalaiduokime nuo 
įtampos, susikaupusios per 
dieną įtemptame darbe mums 
esant. Tada sumažės ar visai 
pranyks noras sėstis prie ka
vos puoduko ar prie alaus 
bokalo, dargi degtinės stikliu
ko, jau nekalbant apie bute
liuką. 

Antrą gerą natūralų vaistą 
asmenybe susitvarkiusysis 
pasisavina — tai žmoniško, 
paprasto asmens draugystę'. 
Susirask išmintingą, papras
tą, visai net ir nemokytą as
menį ir judu besikalbėdami 
tvarkysites savus nusiteiki
mus link svaigalų. Asmenybę 
gerinti pajėgia paprastas, bet 
išmintingas žmogus nė kiek 
neblogiau už didžiausius psi
chiatrus, net profesoriaus pa
jėgumo pasiekusius. Taip, ir 
nė per plauką kitaip. Alko
holikas sutaupys pinigų ir 
gaus tą patį iš paprasto, bet 
išmintingo žmogaus, ko jis 
laukia iš profesionalo psicho
logo, dvasiškio ar psichiatro. 

Visi esame girdėję apie bu
vusius alkoholikus ir pasitai
siusius. Jie susibūrė į draugi
ją, pasivadinusią Alcoholics 
Anonymus (AA). Tai ne kas 
kita, kaip proga susitikti su 
simpatingais, artimui talkinti 
nusiteikusiais buvusiais alko
holikais. Lankydamas jų susi

rinkimus alkoholikas gauna 
paprasto žmogaus draugystę. 
Išsišnekėdamas turimas, bet 
nenaudotas reikiamai dva
sines jėgas alkoholikas palei
džia — atpalaiduoja darban. 
Taip ir susilaukia gausesnio 
pasveikimo nuo alkoholizmo, 
negu lankydami specialis
tus gydytojus, visi alkoho
likai. 

Visi žinom tokius atvejus, 
kaip nutiko su vienu lietuviu 
alkoholiku. Jis net tris kartus 
mirtinai buvo susirgęs kepeni
mis dėl girtavimo ir paguldy
tas stropiam gydymui į Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Jokie gąs
dinimai jam nepadėjo, net mir
ties giltinės dalgio žvangėji
mas jį g a l a n d a n t jam 
nesuteikė jėgų sukelti savyje 
turimą, Kūrėjo suteiktą gėrį — 
atsisakymą svaigalų. 

Atsitiko, kad jis namuose 
ujamas dėl girtavimo kreipėsi 
pas buvusius girtuoklius. Pas
tarieji paprastais pokalbiais 
paveikė mūsiškį alkoholiką, 
kad jis savo turimas dvasines 
jėgas sukaupė girtavimo 

ta tėvynė kenčia nuo jo bai
siai. Jau 1976 metais yra pa
skelbta, kad Rusijoje ir 
Prancūzijoje alkoholizmas yra 
didžiausioji rykštė visuome
nei. Mat, tuose kraštuose ke
penų ligos (cirozė — jų sukie-
tėjimas) ir susisiekimo 
nelaimės dėl girtavimo žudo 
žmones. 

Į klausimą — kas yra 
alkoholizmas, yra daugelis 
atsakymų. Vienas buvęs alko
holikas šitaip apibūdina savą 
buvusią negerovę: „Nėra jokio 
skirtumo, ką žmogus geria — 
degtinę, šampaną, alų ar dži
ną bei vyną; nėra skirtumo, ar 
jis geria prieš pusryčius ar lau
kia pietų; ar jis geria vienas ar 
draugijoje; AT jis svaiginas na
muose ar šalia namų. Jei toks 
gėrimas sutrikdo jo gyvenimą 
— jis yra alkoholikas." 

O čia kitais žodžiais aptar
tas alkoholizmas: „Alkoho
likas retai kada rengiasi pasi
gerti: jis tik nori pasidžiaugti 
keletu gurkšnių degtinės. Toks 
džiaugsmas alkoholikui, pasi
rodo, nėra galimas: kada tik 
alkoholikas nuryja vieną 
gurkšnį svaigalo — jis geria, 
iki pasigeria. Ir taip jam atsi
tinka prieš jo norą. Vėliau 
toks girtavimas jam atneša 
daug sunkenybių. Jis ryžtasi 
nė lašo daugiau negerti, bet 
pažadai lieka tik pažadais — 
jis kaip ir pirmiau gėrimą bai
gia pasigėrimu. 

Nemanykime, kad alkoholi
kų yra Madisono gatvėje ap
žėlusių, pasišiaušusių, visoke
riopai sumenkusių, visų 
apleistų, visų niekinamų... Ne, 
šimtą kartų ne! Alkoholikas 
gali būti kiekvienas žmogus: 
vyras, moteris, senas ir jau
nas, išmintingas ir Jonelis 
durnelis, išsilavinęs ir beraš
tis. Alkoholikas gali būti la
bai sėkmingas profesijoje ir 
paskutinis valkata. Net pen
sininko gydytojas gali būti al
koholikas. Taip pat dvasiškis, 
advokatas, skalbėja, kirpėjas 
ar jūsų vaiko mokyklos vir
šininkas. Daugiau apie tai ki
tą kartą. 

Išvada. Kiekvienas stenki
mės gautas iš Kūrėjo jėgas pa
naudoti savo ir artimo sveika
tos padidinimui. Tada mes 
būsime pajėgesni atsispirti di
džiausiam šiandieniniam blo-
giui-alkoholizmui. Organizuo-
kimės dabar į komitetus 
parapijos ribose pagalbai mū
siškiams alkoholikams. Čia 
dvasiškiai gali daug gero 
atlikti. Liaukimės alkoholikus 
stumti nuo savęs, juos įvairio
pai niekinti. Jie yra ligoniai, ir 
mes jiems meiliu elgesiu— tik 
nuoširdžiu ir išmintingu — 
daug galime padėti. Kaimy
nai stenkimės jų žmonoms tal
kinti jų sunkiame gyvenime. 
Žmonos ir vaikai alkoholiko 
būtinai būkime jiems meilūs, 
paslaugūs, atvirai su jais ap
tardami jų gydymą. Jokiu bū
du nepaveskime alkoholiko 
policijai bei ligoninei — visa 
tai nėra tikroji pagalba alko
holikui. Visa mūsiškė visuo
menė turi įsijungti taip nelai
mingam pagalbon. 
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Ragina išlaisvinti 
Andriejų Sacharovą 

Lisabona. — Portugalijos 
atsisakymui. Ir iki"dabar jis sostinėje Lisabonoje tris 
džiaugiasi geTa sveikata, pa- dienas vykusių vadinamų 
gijo jo kepenys ir jis užsidirba „Sacharovo, apklausinėjimų" 
pats sau duoną. Jo motinai dalyviai nauju atsišaukimu 
yra didžiausia kalėdinė dova- kreipėsi į sovietinę valdžią, 
na toks vienturčio sūnaus 
pasveikimas nuo girtavimo. 

Dabar supras visi girtau
jančio mūsiškiai, ypač moti
nos ir žmonos, kad nieko ne

ragindami ją panaikinti trem
ties bausmę Nobelio taikos 
premijos laureatui akademi
kui Sacharovui, kurio sveika
tos būklė tremties sąlygose 

padės žmonos — motinos y r a žymiai pablogėjusi, 
barimai, plūdimai, visokie Apklausinėjimų dalyviam 
gąsdinimai: reikia visiems su specialiai iškviesti liudininkai 
alkoholiku turintiems reikalų suteikė parodymus apie 
būti labai švelniems, moko- žmogaus teisių gynėjų 
viškai draugiškiems, nes alko- persekiojimą Sovietų Sąjun-
holikas yra savos rūšies — as- s*oje, įsitikinimų ir kūrybos 
menybės sumenkimo ligonis. 
Todėl visi kiek daugiau gilin
kimės į girtavimo negerybes. 

Kas yra alkoholizmas? 

laisvės slopinimą, apie belais
vių darbo jėgos panaudojimą 
pramonėje, taip pat apie nepa
kenčiamas kalinimo sąlygas 
sovietų pnverčiamųjų darbų 

Apskaičiuojama, kad devy- stovyklose Buvo pažymėta, 
niasdešimt milijonų amerikie- kad Sovietų Sąjungoje yra 
čių geria alkoholį. Nelaimė, 2,500 priverčiamųjų darbo 
kad vienas iš dešimties ge- stovyklų, o ne 250, kaip per 
riančiųjų turi negerumus dėl klaidą pranešė spaudos 
vartojimo alkoholio. Blogis šis agentūros. informuodamos 
didėja nuolat. Jau moteriškės apie „Sacharovo apklausinė
t a labai pamėgo girtavimą, jimų" eigą. Liudininkai 
Dar blogiau — jaunimas irgi pažymėjo , kad darbo 
neatsilieka. Mat, daugumas stovyklose dėl nežmoniškų 
jauniklių išsigando narkoti- kalinimo sąlygų, belaisviai 
kų ir pradėjo naudoti alu ir dažnai streikuoja, kaliniai 
degtinę. patys susižeidžia, kad nors 

Neskaitant alkoholizmo ža- trumpai galėtų pailsėti lage-
los sveikatai, kenčia nuo jo šio rio ligoninėje. Apklausinė-
krašto prekyba ir pramonė — jimų užbaigimo posėdyje daly-
18 bil. dolerių kainuoja dėl v a v o Portugalijos ministras 
girtavimo sumažėjusi garny- pirmininkas Soarel, kuris 
ba, nedarbo pagausėjimas ir pažymėjo, kad laisvė ir 
nelaimingi atsitikimai darbo- žmogaus teisės yra dvi viena 
vietėse. nuo kitos neatskiriamos sąvo-

Ne vien šis kraštas skęsta kos ir kad yra veidmainiška, 
alkoholizme. Ir mūsų paverg- pavyzdžiui, kritikuoti tai. kas 

vyksta Čilėje, nutylint įvy
kius Rytų Eruopoje. Soareš 
ragino Sovietų Sąjungą išlais
vinti akademiką Sacharovą. 

Maldos už Lietuvą 
Airijoje veikiančio Krikščio

niškosios Bendruomenės Cen
tro iniciatyva lapkričio 30 d. 
vienoje Dublino miesto centro 
bažnyčioje buvo pradėta 
Rožančiaus maldos novena už 
krikščioniškosios taikos 
įgyvendinimą Airijoje, Lietu
voje, visame pasaulyje, o ypač 
valdančiųjų širdyse. Maldos 
novena buvo paskelbta mi
nint septynerių metų sukaktį 
nuo to, kai Airijos katalikai 
Lietuvos tikintiesiem padova
nojo Švenčiausios Mergelės 
Marijos statulą. Novena tęsė
si nuo lapkričio 30 Ugi 
fruodžio aštuntosios — 

venčiausios Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo 
šventės. 

Airijos katalikų Lietuvos 
tikintiesiem prieš septynerius 
metus padovanota Švenčiau
sios Mergelės Marijos statula 
pasiekė Šiluvą tiktai šiais 
metais, vasario 16 d., nes 
sovietinė valdžia iki tol 
draudė ją nugabenti į Lietu
vą. Bet ir po septynerių metų 
statula buvo atvežta į Lietu
vą beveik slaptai, apie tai 
nepainformuojant nei kunigų, 
nei pasauliečių tikinčiųjų, kad 
išvengus jos iškilmingo priė
mimo. 

DR. 2HUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suitc 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . — 337-12»5 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n e C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . L U 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS Į 
2709 VVest S l s t Street • 

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

DR. EDMUNDAS VIZINAS 
Specialybė — Vidaus lig^ gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 W. 1 0 3 St . O a k L a w n 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal susi tarimą 

Ofs. tel Lt 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GVDYTOfftS IR CHIRURGAS 

4255 VV. t>3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm '.r ketv 12—4 

0 - 8 antr 12—o. penkt 10—12. 1 —o 
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DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia } vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Eigin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CH1RURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTO! A 
8104 S. Roberts Road " 

I mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5C3-070O 

Valar.d ancios pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviukai1 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treČ 

Tel . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak. 
Treč ir Sėst uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 5 9 S t . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą — Pirm 
antr . treč., ketv. ir šestad 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So . SOth Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 

išskyrus treč. §e i t 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. S l s t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Of i so tel. RE 7.1168; re i ld . 239-2919 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63td Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p ir ketv 2-5 p.p. 
Sešt. pagal susitarimą. ; 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Of i so tel. 434-2123, namų 448-6193 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 
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Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitanną 

O f s . tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 
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Vokiškam pasauliui vėl 

« PRABILO VYDŪNAS 
1930 m. suėjo 700 metų, kai hr bažnyčiose buvo puoselėja-

Vokiečių ordinas (1230 m.) per- ma lietuvių kalba. 1844 m. lie-

• 

-

-

• 
r 

žengė Prūsijos žemės ribą. 
Nuo tada prasidėjo aisčių že
mių užkariavimas, jų kolo
nizacija ir germanizacija, 
pasibaigusi prūsų tautos iš
naikinimu ir vakarinių lietu
vių sričių vokietinimu. Apie 
1927 m. Vydūnas pradėjo 
rašyti stambaus masto vei
kalą „Sieben Hundert Jahre 
deutsch — litauischer Be-
ziehungen", kurį 1932 m. iš
spausdino „Rūtos" spaustuvė 
Tilžėje. Veikalo apimtis — 478 
psl. Knygoje buvo 2 žemėlapiai 
ir 50 nuotraukų (dalis spalvo
tų) iš Mažosios Lietuvos lietu
vių kultūrinio gyvenimo. 

Vydūno tiksiąs buvo ats
kleisti vokiečiams tiesą apie 
Prūsijos lietuvius, kurie 700 
metų buvo jų skriaudžiami, 
niekinami, nutautinami. De
ja, šios knygos dienos nebuvo 
ilgos Tuo metu Vokietijoje jau 
įsigalėjęs nacionalsocialistinis 
režimas konfiskavę ir sunai
kino visą knygos tiražą (1500 
egz.) ir tik nedidelis egzemp
liorių skaičius išliko ligi mūsų 
dienų. Taigi praktiškai Vydū
no tiesos žodis apie Mažosios 
Lietuvos lietuvių naikinimą, 
germanizaciją bei koloniza
vimą ir kitus žiaurumus ne
galėjo pasiekti kultūringos vo
kiečių tautos masių. Ir ligi šių 
dienų nėra rimto veikalo, ku
ris kalbėtų' vokiečiams jų kal
ba apie tai, kokią didelę 
skriaudą jų protėviai lietu
viams yra padarę. 

Vydūnas mirė 1953 m., taigi 
prieš 30 metų. Skaičius ap
valinant, neseniai suėjo pusė 
šimto metų nuo jo minėtos 
knygos pasirodymo. Beskai
tant veikalo puslapius, išaiš
kėjo, kad Vydūno žodis vokie
čiams ir po 50 metų nėra 
pasenęs. 

Bet ką toje knygoje savo lai
ku rasė Vydūnas? Veikalą jis 
suskirstė į 12 skyrių, kurių I-
III pateikė daug žinių apie ais
čių (prūsų, lietuvių) žemes, jų 
kultūrą bei gyvenimo būdą. 
IV-jame skyriuje autorius ra
šo apie krašto kolonizaciją, vo
kiečių atėjimą į Prūsiją, jos už
kariavimą. Vokiečių ordino 
riteriai atėję su išsiūtais juo
dais kryžiais ant savo ap
siaustų ir su aštriais kardais 
rankose. Visa prūsų — lietu
vių žemė turėjo virsti jų tau
tos kraštu (181 psl.) Krikščio
nybė, vadinama „Meilės 
religija", buvo brukama krau
ju bei žudymais (Blutarbeit). 
Prūsuose įsitvirtinę vokiečiai 
panoro užimti Žemaitiją bei 
Lietuvą, bet buvo 1410 m. Vy
tauto ir Jogailos (Lietuvos ir 
Lenkijos) karinių jėgų sumuš
ti. Tačiau, pasak Vydūno, Vy
tautas nenorėjęs visiškai Or
diną sutriuškinti todėl, kad jis 
ir toliau liktų pavojingas jo ne
mėgtai Lenkijai. 

Prūsijos ir vakarinės Lietu
vos žemių kolonizacija vokie-
tiais buvo vedama visu įnirti
mu. Visur proteguojami 
vokiečiai kolonistai, prūsai su 
lietuviais nustumiami, paver
giami, paverčiami vergais bei 
baudžiauninkais. Kiek geres
nė lietuvių būklė buvo po Or
dino sekuliarizacijos, kai jų 
magistras tapo Prūsijos kuni
gaikščiu. Pradėtos puoselėti 
vietinės kalbos, išleisti prūsų 
ir lietuvių (Mažvydo) katekiz
mai. Atsirado ir daugiau kny
gų. Bet 1709 — 1710 m. maras 
skaudžiai palietė Prūsijos že
mę, į kurią pradėjo plūsti tūks
tančiai vokiečių kolonistų. Ta-
Ja Prūsų Lietuvoje gyvenę 
daugiau kaip 300,000 lietuvių, 
kurių pusė mirusi maru. Ma
rui pasibaigus, dar likę 160 — 
180,000 lietuvių. Jų šeimos bu
vusios gausesnės kaip vokie
čių. Taigi XIX - XX amžių 
sąvartoje iš 600.000 Prūsų Lie
tuvos gyventojų mažiausia 
500,000 buvę lietuviškos kil
mė* (318 p.). 

Ilgą laiką vietos mokyklose 

tuvių kalbos dalykas įvestas į 
Tilžės mokytojų seminariją. 
Teismuose buvo dažnai lietu
viškai kalbama, o kur teisėjai 
nesuprato lietuviškai — būda
vo vertėjai. Dvasininkai lietu
viai arba lietuvių kilmės as
menys. Net Karaliaučiuje ilgą 
laiką buvo lietuviškos pamal
dos. XIX a. Prūsų Lietuvoje 
buvo daug mokytų lietuvių, 
buvo leidžiamos lietuviškos 
knygos, spausdinami lietuviš
ki laikraščiai. Bet nuo 1871 m. 
lietuvių kalba pradėta skau
džiai vyti iš mokyklų, bažny
čių, įstaigų, iš viešojo gyveni
mo. Vis dėlto 1885 m. Tilžėje 
įsteigta Prūsijos lietuvių „Bi
rutės" draugija, organizuoja
mi chorai, suvažiavimai, jo
ninių ir kitos šventės. 

Vydūnas netaria gero žo
džio ir I pasaulinio karo metu 
Lietuvą okupavusiems vokie
čiams, jų karinei administra
cijai. Įdomiai pastebi, kad I 
pasaulinio karo metu vokie 
čiai nesujungė Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos į vieną poli
tinį vienetą. O kai jie turėjo 
apleisti Lietuvą karo pralai
mėjimo atveju, jų X armijos 
karinė valdyba 1919.1.4 sosti
nę Vilnių perdavė ne Lietu
vai, bet Lenkijai. Tuo pačiu 
metu trukdė lietuviams sukur
ti nuosavas ginkluotas pajė
gas. Bet, pagal Vydūną, tai 
buvę žymia dalimi gerai, nes 
išmokę lietuvius visuomet 
pasitikėti ne didžiųjų valsty
bių, bet tik savo jėgomis. Ir re
paracijų klausimą spren
d ž i a n t , karo be ga lo 
suvarginta Lietuva negavusi 
jai priklausomo atlyginimo. 

Nebuvę geresni ir pokario 
meto demokratiniai Vokieti
jos vadovai, jie ir toliau varžę 
Prūsijos lietuvių kultūrinį gy
venimą: išmesta iš mokyklų 
lietuvių kalba, persekiojama 
spauda, niekinami lietuviai 
kultūrininkai, cenzūruojami 
laiškai. Pagaliau tariamieji 
vokiečių „istorikai" pradėję 
skelbti, kad lietuviai Prūsų 
Lietuvoje esą iš Didž. Lietu
vos atėjūnai, kuriuos vokie
čiai „maloniai priėmę" ("vvodie 
Deutschen sie gnaedig auf-
genommęn haben" 395 psl.). 

FOTOGRAFIJOS 
PRIPAŽINIMAS MENU 
Lietuvių fotografų darbų parodos proga 

New York yra didžiausių 
kraštutinumų miestas, šalia 
prabangos ir skurdo nusi
žengimai prieš įstatymus 
pasireiškia įvairiausiose for
mose. Apiplėšimai, žmogžu
dystės, išprievartavimai, — 
tai kasdieninis reiškinys. Po
licija yra daugiau kaip nusi
kaltimų registruotoja, negu 
tvarkos dabotoja. Ir vistik 
tarp tų aukštų mūrų yra ne
mažai ir kultūrinių vertybių? 
muziejai, meno galerijos, ope
ra, šaunusis Broadway. 

Vertinant miesto centre 
kvadratinę žemės pėdą tūks
tančiais dolerių, žemutiniame 
Manhatten prieš 15 metų ėmė 
kurtis jaunieji menininkai, 
sudarydami naują Soho bend
ruomenę. Laikui bėgant, be 
studijų, atsirado ir meno gale
rijos, kurias, esant N.Y., ver
ta pamatyti. 

Apsilankydami garsioje 
Christie's galerijoje, tarp alie
jinių kūrinių pamatysime ir 
meniškas foto nuotraukas. 
Jeigu galerijose foto nuotrau
kos yra sugretintos su kitais 
meno kūriniais, tai nuopelnas 
tik vieno asmens. 

Iki dvidešimtojo amžiaus 
pradžios fotografija nebuvo 
pripažinta meno sritimi. 
Nežiūrint, kad gabių ir gerų; 
fotografų netrūko, 1900 me-i 
tais nė vienas Amerikos mu-( 

ziejus neturėjo savo kolekci
joje foto nuotraukų. Tuo tarpu 
šiandien vien tik N.Y. mieste 
yra daugiau 20 galerijų, ku
rios, be dailės darbų, pardavi
nėja meniškas nuotraukas. 
Tai vaisiai vieno arogantiš
ko, gabaus, neperkalbamo as
mens, vardu Alfred Stieglitz. 

Jaunas Alfredas, pasiturin
čios vokiečių kilmės šeimos 
sūnus, užaugo N.Y. inteligen 

EDMUNDAS JAKAITIS 

žymūs rašytojai, dailininkai 
bei scenos darbuotojai. Jau
nasis Alfredas, nors dar buvo 
paauglys, tėvų skatinamas, 
d a l y v a u d a v o d i s k u s i -
jose.Fotografija tuo laiku jam 
buvo įdomi, bet matematika 
buvo patrauklesnė. Baigęs 
N.Y. kolegiją, išsirengė į Ber
lyno Politechnikumą. Bestu
dijuodamas inžineriją, perei
na į fotochemijos kursus. Tuo 
pačiu fotografuodamas Berly
no gatves, pastatus, žmones, 
išlandžioja visus miesto už
kampius, ieškodamas ko nors 
fotografuotinc Bestudijuo
damas dažnai lanko Italiją 
bei Šveicariją. Be vaizdų, foto-

grapher" žurnalą, ėmė keisti 
ne tik leidinio turinį, bet ir iš
vaizdą. Vykstant tokiems 
pasikeitimams, nusitovėjusių 
tradicijų skaitytojų skaičius 
ėmė mažėti. Kada leidėjas pa
reikalavo spausdinti seniau 
žinomų fotografų darbus, 
Stieglitz atsisakė ir apleido 
leidyklą. 

Perėmęs „Camera Notės" 
redagavimą, Stieglitz pasi
rodo visame savo nuogume. 
Visai nekreipdamas dėmesio i 
senus bendradarbius, prade
da talpinti naujų, jaunų foto
grafų darbus. Senieji bendra
darbiai, nepatenkinti jo 
elgesiu, apšaukia jį nedemo
kratišku. Tuo tarpu jaunieji 

Kalėdų senelis Clevelando Šv. Kazimiero lit. mokykloje. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

grafuoja žmones, užsiėmusius pradeda apie jį spiestis. Pake-
savo darbais. Nutykojęs gru- hui į Paryžių dailininkas Ed-
pę vyrų, skaniai iš kažko besi- ward Steichen, vėliau tapęs 
juokiančių, užfiksuoja ant fo- Stieglitz bendrininku, priža-
to plokštelės. Patenkintas, da, kad ir būdamas tapytoju. 
savo darbais, dalyvauja fotoi* 0 4 0 ^ 8 ^ 0 8 nieno niekuomet 
konkurse, įvykusiam Ang- neapleis. 
Ujoj. L a š ė j ę s už originalumą J e i g u C . N . « . žurnalo 
medali ir kuklią piniginę do- 8 k aį t ytojai ir sutiko su jo idė-
vaną, nusprendžia, kad foto- j o m i a > ^ bendrai ^ ^ ^ 1 
grafija yra jo sritis. 

Nuo to laiko jis pradeda 
kovoti, kad fotografija būtų 
pripažinta lygiaverte kitoms 
meno sakoms. 

Išbuvęs Europoje 9 metus, 
grįžta atgal j Ameriką. Tuo 
metu, šimtmečio gale, galimy
bės verstis fotografija prily
go nuliui. Kad ir kuo besivers
damas, fotografijos nemetė. 
Jam įdomius objektus randa 
didmiesčio gatvėse. Nuotrau
kos, kaip tramvajaus vairuo
tojas girdo arklius, gatvėmis 
šėlstanti pūga buvo jo pa
mėgti siužetai. Neretai jis 
išlaukdavo iki 3 valandų žvar
biame ore, kol sulaukdavo tin-

nuotraukos, darytos su foto 
aparatu, liko besielės. Gera 
proga jo siekių įgyvendinimui 
pasitaikė, kai National Arts 
Club pasiūlė jam suruošti fo
to parodą. Pasiūlymą jis pri
ėmė jo nustatytomis sąlygo
mis. Žinoma, parodon pateko 
apie jį susispietę bendramin
čiai, kurie tada sudarė foto
grafų elitą. Parodos atidary
mu jis norėjo visuomenei 
įrodyti, kad fotografija nėra 
rankų darbo menas, bet bū
dinga priemonė individo išsi
reiškimui. Nors paroda ir tu
rėjo pasisekimą, bet Stieglitz 
tuo nepasitenkino. 

viūros rankomis suklijuotos 
ant japoniško šilko tikrai su
darė nepaprastą įspūdį. Taip 
pat prie leidinio orumo prisi
dėjo ir George Bernard Shaw 
straipsniai, kurie kartais ii 
nieko bendro neturėjo su foto
grafija. Vienu žodžiu, tai bu
vo prašmatniausias leidinys, 
bet kada išėjęs iš spaudos. 

Be „C. W." redagavimo, 
Stieglitz užsiima parodų ren
gimu. Parodos Washingtono 
ir Pittsburgho meno gale
rijose praėjo su dideliu pasise
kimu. Bet dėl savo brutalumo 
ir užsispyrimo Stieglitz būva 
sunkiai sukalbama kas su
darė jam daug keblumo be-, 
ruošiant parodas. 

1905 metais Steichen pasiū
lius, susidėję atidarė galeriją, 
kuri vėliau pagarsėjo 291 var
du. Tai adreso numeris. Po 
metų Stieglitz lieka vienas, 
nes Steichen išplaukia į Euro
pą pasigilinti tapyboje. Stei
chen tarpininkaujant, 291 
galerijoj atsiranda Rodin, 
Picasso, Cezanne darbai, 
Amerika susipažįsta su būsi
mų meno milžinų darbais. 

1903 metais jis pasiryžta sa-kamo momento. Vėliau tos 
nuotraukos buvo atitinkamai' vo išgalėmis leisti fotografi-

'tijos ratelyje. Sekmadienio po- įvertintos. - jos furnalą „Camera 
piečiais jo namuose disku- P a k v i e s t a s redaguoti Work". Leidiniui panaudotas 
sijoms susirinkdavo to laiko „American Amateur Photo- geriausias popierius ir gra-

Parašyti šios knygos II-jai 
laidai įžangą jos leidėjai pa
kvietė prof. dr. Viktorą Fal-
kenhanną (gimusį 1903 m.), ži
nomą vokiečių kalbininką, 
polonistą ir lituanistą, kelių 
studijų apie lietuvių kalbą au
torių. Jis nuo 1917 m. buvo 
Vydūno mokinys Tilžėje, 1923-
1924 m. skaitė Vydūno kny
gos „Vadovo lietuvių kalbai 
pramokti" korektūras. O kai 
Vydūnas rašė savo pagrin
dinį veikalą ir kai vokiečių 
bibliotekos Tilžėje buvo užgy-
nusios skolintis jam veikalo 
paruošimui reikalingą litera
tūrą, V. Falkenhanas paimda
vo jas savo vardu ir „per-
skolindavo" Vydūnui. Buvo ir 
daugiau ryšių tarp šių dviejų 
mokslo žmonių. Nuo 1935 m. 
Falkenhanas dėstė lietuvių 
kalbą Karaliaučiaus universi
tete, o po II pasaulinio karo, 
gyvendamas R. Vokietijoje, 
buvo Humbolto universiteto 
profesorius, parašęs ir paskel
bęs keletą baltistinių bei litu
anistinių studijų. Jo atsimini
mai apie Vydūną ir jo knygą 
paskelbti knygos 479-586 psl. 

Knygos II laidą skaitytojui 
pristatė Vytautas Mikūnas, 
Vydūno Jaunimo fondo val
dybos pirmininkas. Gaila tik
tai, kad nei dr. V. Falkenha
nas, (Sis gyvendamas K. 
Berlyne nedrįso), nei pristaty
tojas nė žodžiu nepaminėjo pa
čios didžiausios M. Lietuvos 
tragedijos, kuri įvyko jai pate
kus į rusų rankas. Apie tai Vy
dūnas, žinoma, nebeparašys. 
Šį darbą tektų atlikti išeivijos 
lietuviams. 

b. kv. 

Skautininkai ir skautai „Aušros" Jubiliejinėje 
stovykloje po eitynių. Stovykloje buvo atšvęsta 

lietuviškos skautijos 65-rių metų sukaktis. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

1909 metų paroda Albright| 
meno galerijoj Buffalo, N.Y., 
sutraukė didžiulį skaičių lan
kytojų. Kritikų atsiliepimai 
buvo geriausi. Metai slinko su 
nemaloniais pergyvenimais. 
Skyrybos su žmona, galerijos 
pastato nugriovimas, Ameri
kos įsivėlimas į karą prieš jo 
kilmės kraštą, kur jis pralei
do studentavimo metus, nu
stūmė jį į vienumą. Naujos 
draugės atradimas su skirtin-

fe/*4 gomis meno pažiūromis pa-
^ keičia Stieglitz stilių. Kurį lai

ką dingęs iš gyvenimo, 1925 
atidaro meno galeriją, kurioje 
prieglobstį randa jauni meni
ninkai. Ir 1928 metais jo sva
jonės išsipildo: New York Met
ropolitan muziejus įsigyja 
grupę jo nuotraukų. Tokios 
institucijos žingsnis galutinai 
užtikrino fotografijai reikia
mą vietą meno muziejuje. 
Tikslas pasiektas! Kada jis 
mirė. 1946 N.Y. Times nekro
logas baigėsi šiais žodžiais: 
„... ir jo balsas per amžius 
skambės meno koridoriais." 

Kaip šiandien yra foto nuo

traukos vertinamos? Mažes
nėse galerijose, prekiaujan
čiose nežinomų menininkų 
darbais, kainos 100-200 dole
rių. Senų meistrų darbai 
(Stieglitz. We8ton, Man Ray ir 
kiti), patekę į aukštos klases 
galerijas, yra išvaržomi labai 
aukštomis kainomis. Pereitą 
rudenį Christie's galerija N.Y. 
City per varžytynes turėjo 
263,000 dolerių pajamų. Dar
bai įvertinti 15,000, buvo 
išvaržyti už 20,000.Rekordas 
buvo pasiektas, kada Edward 
Weston „Kaminai ir vamz
džiai" buvo parduoti už 24,-
000. Alfred Sieglitz du darbai 
atnešė 22,000. Soetheby's 
galerija išvaržė 26 foto dar
bus. 

Kaip iš pavardžių matyti, 
senųjų meistrų darbai buvo 
tinkamai įvertinti. 

KGB NUSTOJO 2 0 
MILIJONŲ DOLERIŲ 
Lapkričio viduryje švedų 

Helsingborgo uosto muitinė 
sulaikė švedų „Elgaren" laive 
4 konteinerius su JAV pir
maujančia kompiuterių tech
nikos aparatūra skirta įrengi
mui ir nutaikymui įvairių 
sistemų raketų. Konteineriai 
buvo skirti Sov. Sąjungai. 
Laivas stovėjo uoste ir laukė 
trijų „Sovtran8porto" sunkve
žimių. Kai sunkvežimių paly
da įsitikino, kad švedų muiti
ninkai tikrins konteinerių 
turinį, jiems dalyvaujant, jie 
slaptai nuvažiavo tušti. Po ke
lių dienų suomių muitininkai 
matė tuos sunkvežimius tuš
čius skersuojant Suomijos — 
Sov. Sąjungos sieną. Sulaiky
ta aparatūra kainavo KGB 20 
milijonų dolerių ir buvo už
pirkta, apeinant Amerikos 
embargo, kaip manoma, Pie
tų Afrikos piliečio vokiečio Ri
čardo Millerio, kuris 1979 
metais buvo teisiamas JAV 
už šnipinėjimą Sov. Sąjungos 
naudai. 

T. 

Džiaugtis kito skausmu yra 
žemiausias laukiniškumo 
laipsni?. 

Anonimas 

DRAMOS KONKURSAS 
Feljetonas 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
3 

— Jei jau kalbėti apie dramos meną, **i reikia 
pradėti nuo pradžios, — autoritetingai pradėjo Vo- i 
lungė. — Štai imkim senovės graikus, kad ir tokią 
Antigoną... 

Visi nejučiomis jau siekėme vyno stiklo, nes nu
traukti veteranę neturėjom drąsos, o i i praktikos ži
nojom, kad paskaita bus ilgoka. Neklydom. Po de
šimties minučių buvom jau besiekia prancūzų dramą, 
o kur H ar liko vokiečių Brechtas ir panašūs nemir
tingieji. Laimei, ištroško ir paskaitininke duodama 
progą prabilti pirmininkui. Sekančias tris dramas 
prabėgom paskubomis, nes laikrodis negailestingai 
rodė vis tamsėjančią naktį ir nuotaiką. 

— Balsuokim. — pasiūlė kaip iš dangaus iškritęs 
Varnas. 

— Balsuokim, — nudžiugom visi. 
Pirmininkas suskaitė balsus ir nuliūdo. 
— Du, du ir vienas. Negerai, nėra daugumos. Tu

rim dar pasitarti. 
— O gal skelti premiją pusiau? — pasiūlė poetė 

Dumčienė. — Suma juk milžiniška. 
— Jokiu būdu, - pašoko nuo minkštasuolio mece

natas. — Perskelta suma darys daug mažesnį įspū
dį. Aš atsisakau skelti, turiu prisipažinti aš tas dra
mas perskaičiau prabėgomis, išskyrus ta rankraštį. 

nes jos ėjo mano pašto dėžutės numeriu. Turiu nuo
monę, kuri iš jų geriausia. Štai du iš jūsų tarpo irgi 
už ją pasisakė, tereikia tik perkalbėti dar vieną 
komisijos narį— 

Žiūrėjau į poną Kairį lediniu žvilgsniu. Už mano 
pasirinktą dramą visgi balsavo dar kažkas kitas, 
nes buvo gauti du balsai. O tačiau vidaus balsas 
man sakė, kad ji nebuvo pono Kairio išrinktoji. 

— Duokite savo argumentus dar sykį, — malda
vo dvasiškasis tėvelis. — Gal tas vienas atskalūnas 
balsas prisidės prie vienos iš tų du balsus gavusių 
dramų. 

— Kokių dar čia reikia argumentų? — stebėjosi 
poetė, šiaip visad gerbusi kunigėlio nuomonę. — Juk 
visiems turi būti aišku, kad negalime pateikti visuo
menei dekadentišką, nemoralią šių palaidų laikų iš
karpą. 

— Miela ponia, toje iškarpoje yra daug tiesos, 
nors ir ironiškoje formoje, — prieštaravo pirminin
kas, o aš pradėjau įtarti, kad tai jis tas mano 
sąmokslininkas. 

— Jokiu būdu nesutinku, — vėl pakilo iš 
minkštasuolio mecenatas — Mano pinigai negali 
būti atiduoti už tokį šlamštą! 

— Tai gal čia komisijos nė nereikia, gal tegul 
pats mecenatas skiria premiją, — nejuokais pyk
telėjau. — Jei jau kalbėti apie nepagarbą komisijai, 
tai ji slypi ne dramos pribraukytame rankraštyje, o 
šituose mecenato žodžiuose. 

— Panele Guoda, panele Guoda, — sukilo visi, 
išsigandę, kad ponas Kairys neatsiimtų premijos. — 

Spaudoje juk jau skelbta, žmonės laukia rezultatų, 
tai apie ką mes dabar čia taip susiginčijome? 

— Vyno, ponai ir ponios, prašau dar vyno, o 
žmona štai dar parengė ir kiek užkandėlių tokiai 
gerbiamai mūsų komisijai, — susigaudė ir mecena
tas, dingdamas į virtuvę. Pasinaudodama proga žo
dį vėl perėmė garbingoji Volungė. 

— Reikia sutikti su ponu Kairiu, kad ieškome 
dramos ne jaunimo teatrui, bet jaunimo auklėjimui. 
Iš veikalo turi šviesti optimizmas ir tikėjimas savo 
tautos ateitimi. Iš praeities tavo sūnūs... 

— Sutinkam, sutinkam, — energingai šoko Var
nas, spausdamas Volungės ranką ir vos neišlieda-
mas savo vyno. — Štai kur aukso žodžiai! Ką čia 
bendro'turi literatūra, mes išeiviai turime čia dides
nę misiją! 

Poetė maldingai pakėlė akis į dangų. 
— Tai gal perbalsuokime dar kartą? 
Visi subruzdo prie rūpestingai slepiamų raitelių. 

Pirmininkas surinkęs išvyniojo lapukus ir kreivai 
nusišypsojo: 

— Habemus Papam. Tu laimėjai, kunigaikšti. 
Triukšmingas sąmyšis pasitiko iš virtuves grįž

tantį mecenatą Kairį, nešiną didžiule lėkšte užkan
dėlių. Visi puolė pranešti jam smagią naujieną. 
Prieš prisidėdama prie puotos, aš atsisukau į impo
zantišką rašomąjį stalą ir virš jo kabantį paveikslą. 

— Atsiprašau, Kęstuti ir jūs kiti narsūs vadai, — 
tariau, pakeldama į juos tostą. — Atrodo, seni ka
riai tikrai niekad nemiršta. 

(Pabaiga) 



.solistas Jonas Yaznelis dainuoja su Clevelando 
filharmonijos orkestru, diriguojamu VVilliam B. 

Slocum, DMNP lietuvių parapijos ruoštame kon-

Nuotr. V. Bacevičiaus certe. 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

LB IEŠKO 
„PASAULIO LIETUVIUI" 

N A U J U 
PRENUMERATORIŲ 

JAV LB krašto valdybos 
kultūros taryba 1983 metų 

planą 12:45 v. lietuviškos pa
maldos De Andreis seminari;. 
jos bažnyčioje. Prisipildė pil
n a bažnyč i a apy l inkės 
lietuvių. Šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. Jo
nas Kidykas, S. J., iš Chica-
gos. Po pamaldų, kaip jau vi
sada, daugumas susirinko 
pabendravimui į čia pat esan-

gruodžio mėnesj paskelbė tį kafeterijos kambarį. Cia jau 
spaudos mėnesiu. O Lemonto buvo paruošti pietūs ir kava 
LB apylinkės valdyba tuoj su- su skanumynais. Norintieji 
darė spaudos platinimo komi- galėjo gauti ir raudono vyno 
siją. Ją sudaro Kazys Laukai-

pamaldas ir lituanistinėje mo
kykloje 160 dol. Taip Lemon
to apylinkėje jau surinkta per 
300 dol. „Pasaulio Lietuviui" 
paremti. Prenumeratorių skai
čių padidinti Lemonto apylin
kėje daug nesitikima, nes čia 
jau per 120 prenumeruojasi. 

Pietų metu trumpai pakal
bėjo red. Bronius Nainys, pra
šydamas paremti šias pa-
stangaSj o parėmusiems 
„ P a s a u l į Lietuvį" nuošir
džiai padėkojo. Tortus kepė ir 
padovanojo Birutė Navickie
nė, Alė ir Stasys Briedžiai. O 
paruošiant pietus, daug pasi-

ir „Pasaulio Lietuvio" redak
torius Bronius Nainys su žmo
na Brone. 

Pagal planą vėl pietus bus 
ruošiami sausio 8 d. tuoj po 
lietuviškų pamaldų, tame pa
čiame kambarėlyje. Pelnas 
bus paskirtas Lemonto Mai
ronio lit. mokyklai ir Lemon
to Montes8ori lietuvių vaikų 
darželiui. 

Nė.a čia ko iš mūsų šaipy
tis, jei ne visi Lemonto LB 
apylinkės lietuviai susirenka į 
metinį susirinkimą. Valdybą 
mes išsirenkame lengvai, ir ko 
daugiau reikia. O atsiradus 
reikalui ir valdybai papra
šius, visi ateina talkon ir puo
lasi padėti. Gaunasi ir gražūs 
ir labai geri rezultatai. Tada 
visai aiškiai matyti, kad Le
monto LB apylinkė yra dar 
stipri, o jos valdyba dar gerai 
veikia. Taip pasakė Lemonto 
LB apylinkės veiklieji lietu
viai. 

Antanas Kilčius 
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L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecti-
cut lietuviam! 

Kas penktadieni ii WEVD Stoties 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
sekmadieni, nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU). 

Direkt Dr JOKŪBAS STUKAS 
R 234 Sunlit Drive 

Watchung, N J . 07060 
Tel. — (201) 753-5636 

•iiitUIHIIIIIIimiIiilIlIHimilllllHIIUIHUM 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOft RENI 

ISNUOM. Marąuette Parke 5 kamba
rių butas — apšild. ir šiltas vanduo. 
Tik suaugusiems, be gyvuliukų. Tel. 
737-9875. 

Sąžinė be Dievo, tai teismas 
be teisėjo. Sąžinės šviesa yra 
niekas kita, kaip Dievo idėjos 
atspindys žmogaus sieloje. Su
naikink tikėjimą ir Dievą, ir 
žmogaus sieloje pasidarys 
naktis. 

A. L. Lamartine 

ris, Agnė Katiliškytė-Counsell, 
Antanas I.aurinaitis, Marty
nas Nagys. Linas Gylys ir 
Vytautas Januškis. Jie jau 
į>*siruošė ir sėkmingai dirba. . 
Manoma, kad ir kitos LB apy-
'm"kės spaudos platinime taip 
pat pasireikš. 

•JLaip žinoma, visi lietuviški 
laikraščiai bei žurnalai turi 
administratorius. Tai jų dar
bas prenumeratorius surasti ir 
tvarkyti visus finansinius rei
kalus. Administratorius turi ir 
,.Pasaulio laetuvis", bet kad 
jiedu kaip tik šiuolaiku yra 
išvykę ilgesnėms atostogoms, 
tai to darbo ėmėsi pats „Pa
saulio Lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys. Jis paruošė 
ir išspausdino lapą „Kas tas 
Pasaulio Lietuvis". Jame (vie-
;.oje pusėje lapo) pažymėta, 
kad ..Pasaulio Lietuvis" yra 
leidinys Lietuvių Bendruome
nės minčiai ir gyvenimui. Lei
dėjas PLB valdyba, redakto
r i u s B r o n i u s N a i n y s , 
administratoriai B. ir R. Kro
nai, adresas 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago, 111. 
60636, tel. 312-778-2200. 

Dar išspausdinta 18 laiškų, 
skaitytojų parašytų „Pasau
lio Lietuvio" redaktoriui. Tiek 
tilpo tame lape. Jie visi pa
lankiai atsiliepia apie gražų 
ir lietuviams naudingą žurna
lą — ..Pasaulio Lietuvj". 

Kitoje to lapo pusėje suma
žintas ..Pasaulio Lietuvio" 
1983 metų balandžio Nr. 4 
(162) viršelis ir nukerpama už-
sipre numeravimui atkarpa. 
Taip pat ir kvietimas prenu
meruotis, nes per 3000 prenu
meratų, net ir iš 28 pa
saul io valstybių, yra ne
pakankama . Yra net 169 
skaitytojai — prenumerato
riai iš tokių valstybių, kur do
leris labai brangus ir prenu
meratos mokesčio jie patys 
nebepajėgia sumokėti, bet la
bai nori kartu su kitais lietu
viais skaityti „Pasaulio Lie
tuvi". Taigi jiems siunčiama 
veltui, ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybai per 
vienerius metus jau susidaro 
net 2300 dolerių daugiau iš
laidų. Redaktorius ir leidėjai 
norėtų bent 1500 naujų pre
numeratorių. Redaktorius pa
darė ..Pasaulio Lietuvio" pre
numeratorių sąrašą ir pasiun
tė neprenumeruojantiems laiš
kus — prašymą žurnalą 
užsiprenumeruoti, o iš galin
čių dar ir auką tiems negalin
tiems prenumeratos susimo
kėti. „Pasaulio Lietuvio" 
prenumeratos bus renkamos 
iki vasario 15 d. Taigi po nau
jųjų metų sutikimo pamatysi
me to sunkaus darbo rezulta
tus. 

Gruodžio 6 d. — pirmasis 
mėnesio sekmadienis, pagal 

Labai džiugu, kad rengėjai darbąvo Juzelė, Elytė, Kęstu-
gavo 150 dol. pelno ir jį per- tis ^ K a i y s ^ Laukaičiai, Aldo-
davė red. Broniui Nainiui (ad- n a Soliunienė ' 8U sUnumi 
ministr. B. ir R. Kronai neda- U n u ' V i ta i is Umbrasas, o 
lyvavo). Dar surinkta Dries telP P a t k a r t u SR visais dirbo 
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C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — Tel. 778-9064 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo programa 

Naujoj Anglijoj 
Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamus nuo 8:00 iki 8:45 
vai ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai. 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutės pasaka šią pro
gramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic Florists-gėiių bei dovanu krautu
vę, 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
02127, Telef. 266-0489. Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas" ir rasite 
taipgi didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

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

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

MASTER PLUMBING 
Boaded, Intu/ed 

P A R D A V I M U I 

NORIU PARDUOTI LIETUVIŠKĄ 
ENCIKLOPEDUĄ 

Skambint teL 312--365-M42 

HELP WAMIED — MOTEBYS 

Reikalinga ateinanti moteris prižiūrė
ti 7 mėnesių kūdikį mūsų namuose — 
16 iki 25 valandas per savaitę. Rei
kalinga nors kiek kalbėti angliškai. 

M . . . . . . . • *,-_ * i Apylinkėje 47-os ir Keating Avenue. Nauji darbai u* pataisymai Virtuves' _, . _ . ,„ . . ^ • Skambint nuo 8 v. r. iki 12 v. d. arba 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAFINAS — TeL CSS-2M0 
>oooooooooooooooooooooooooc 

nuo 7 iki 9 v. v. TeL 582-1113. 

I E A I E S T A T I 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 2-ją aukštą 
pas mus. 

Pajamų. bungatow — l»j aukšto mū
riais. 3 butai, vienas su dviem mt« 
ganaus. Garažas. Marąuette Parku 
centre. Nebrangu* 

F R A N K Z A P O L I S 
nwyt w**t ssa sfrMt 

Tai OA 4-M64 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

ir Oro Vėsiatavai 

Pirmame aukite 
C kamb., 3 mieg. Antras aukštas pa
dalintas į 2 butus. Bauiuvio dirbtuvė 
rūsyje. Geros pajamos 69-u ir Wa»J. 
saaam 

tilMAITIS KEALTY 
losuraaee — income Taz 
2S51 VY. «Srd Street 

Tei 4M-787S 

isi žinome, kad sutaupyti 
pinigoi užtikrina.mūsų 
materialinę ateitį. Todėl, labai 
svarbu laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

Tai yra toji kalba, kuria mes 
vartuojame Čikagos Pirmojo 
Nacionalinio Banko Taupytojų 
Centre. 

MŪSŲ centras turi 
darbuotojus aptarnaujančius 
savo klientus ju gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali jums 
išaiškinti ir padėti visais 
taupymo klausimais pav. kaip 
atidaryti IRA sąskaitą arba 
Indelio Pažymėjimą (Certificate 
ot Deposit), pateikti Jums 

, . 
i 

papildoma informaciją apie - • • 
Pinigines Rinkos Sąskaitą 
f Money Market Account) ir kt.. 

Mes suteiksime Jums visus ' \ 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime Jūsų asmeninius 
tavrpymoreikalus.'Viso ko Jums 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančiu doleriu ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie 
'naudą ir privilegijas, kurias V 

mes galime Jums suteikti galite* 

Taupytojų Centrą, kuris randasi 
Dearborn ir Madison gatvių 
kampe. Centras veikia kasdien 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 8 vai. 30 min 
iki 4 vai. p. p. 

Maloniai prašome aplankyti 
mus. Mes atsakysime į Jūsų 
klausimus, padėsime Jums 
teisingai suprasti ir išspręsti Jūsų 
Taupymo reikalus. 

Taupytojų Centras ir Jus. 
Santaupos svarbios kalbantiems 
bet kuria kalba. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

x>ooooooo<x>ooooooooooooooo< 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NSSAS, 4*St Archer Av< 
fi. SStSZ, TeL K7-
saeesoBSBssassssas 

gauti paskambinus telefonais 
732-2470 ir 732-2471, arba J?9k C I D C T Cl4iCiL(Zf> 

apiank.us mūsų Čikagos $ & M K S r "UCAGO 
Pirmojo Nacionalinio Banko The First National Bank of Chicago 

Mes kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
43SB S. MapJewood. taL 2*4-745* 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes Pra
šymai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

imtiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiimiiiiiiiiiimii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimą* — Valdymą* 

Narai* pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedai* Av*. — 77S-2SSS 
•HHiniiimamisiiimiiiiiMiiiiiiiitiiiiinii 

«* j^**»* j *****p* j *» 
įvairią piakių pasirinkimas nebrangiai 

i i mfisų sandelių. 
COSMOS FARCELS EXFRE3S 

29*1 W. t* CL, Chicago, IL *0C29 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

T*į — 925-2737 
Vytautas Valentinas 

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

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MAJUJA NORETKIENt 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kes. Maistas ii Europos sandelių. 
2008 W. «» SU Chicago, IL *M2t 

Tel. — 125-2787 

oooooooooooooooooooooooooo 

A. V I L I M A S 
M O V I NG 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

T*L S7S.1SS2 a i t e 376-5999 
oooooooooooooooooooooooooo 

• eeees w i m x x VA L O 
KILIMUS m BALDUS 

BUBNYS 
! • ! — 1E 7-5168 

O V I N G 
SRRSNAS parhiauslo baldos ir kitus 
daiktus Ir ii tėti snieeto leidimai ir 
pilna ipiĮrsiid* 
Priimama MASTER CHARGE ir VISA 

Italai. _ WA 5-8063 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiHnuii 

Kitokios Lietuvos 
ilgesys 

BRONIUS RAILA 
Tai kalbos per radiją j oku

puota Lietuvą, kurios pasiekė 
"Draugą". Knyga 404 psl., gra
žiai išleista, atspausdinta "Vil
ties" spaustuves Clevelande. 
Kalbos y ra įdomios, naujų min
čių, patriotines. Kaina su per
siuntimu 6.30 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd 8t.f 

Chicago, IL 60629 
Chicago, IL 60629 

iiiiiiniiiiimimiiuiiiimiMiiiuiiiMmiHii 
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl 

šv . Pranciškaus Dvasios 
Spinduliavimas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiii 

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANA8 RAZMINAS 
Tai graži monografija, kurio

je sukaupta daugelio autorių is
torinė medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, tu
ri daug iliustracijų, 252 psl. 
Kieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 13.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, #15 W* 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
iiiiitiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiHiiniiiiiiiiiH* 

T. Viktoras GidfHmas. OJM. 

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

Išleido Pranciškonai 1981 B My
ne, N.Y. 

Kaina su persiuntimu M.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SBrd St., 
Chicago, IL 

Illinois gyventojai dar prideda :J5 
et. valstijos mokesčio 

tiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Perskaitė "Draugą' 
kitiems pasiskaityti. 

duokite 



s. 

ISTORINIS ŽVILGSNIS 
Į DIAKONATĄ 

2MOGAUS TEISIU 
DEKLARACIJOS SUKAKTIS 

Anksčiau rašytame straips
nyje pastebėta, kad sukaktys, 
minėjimai ir kiti šventimo bū
dai yra tapę priemone kelti ir 
stiprinti lietuvišką sąmonin
gumą, perduodant naujajai 
kartai savo tautos reikšmin
gus įvykius ir asmenis. Kėliau 
mintį, kad toji pati priemonė 
būtų taip pat naudojama Baž
nyčios reikšmingiems mo
mentams ir asmenims pami
nėti, tuo būdu keliant tikėjimo 
sąmoningumą. 

Jau dešimtmetis nuo Vati
kano oficialaus rašto, kuriuo 
buvo atgaivintas diakoną-
tas , yra gera proga ryžtis dau-
triau anie tai pamąstyti ir su
žinoti. Amerikoje jau yra (1982 
metais) 5,886 diakonų, akty
viai įsijungusių į Bažnyčios 
darbą. Vien Norv ( \ Conn., 
diocezijoje (pasinaudojant Put-
namo seselių sodybos patal
pomis) šiais metais trylika vy
rų baigė ruoštis diakono 
šventimams. Atrodo, lietuvių 
tarpe šis klausimas dar mažai 
suprastas ir nepakankamai 
keliamas. Ar nebus viena iš 
priežasčių, kodėl diakonatas 
mūsuose neįvertinamas kaip 
galimybė stiprinti krikščioniš
kam ir parapijiniam gyveni
mui, kad dažnai žmogus nenori 
ir nesiekia to, ko nepažįsta. 

"Retas iš mūsų lengvai prisi
ima naujus ar nežinomus siū
lymus. Mes nesame greiti pri
imti asmenis, kurie kreipia 
savo gyvenimo žingsnį neaiš
kiu keliu. Tad šio dešimtmečio 
nuo diakonato atgaivinimo 
proga pažvelkime iš arčiau, 

- kas iš tikrųjų yra diakonatas, 
^ trumpai apibūdinant šį luo-
* mą, kad lietuvių tarpe vis po 

truputį augtų šio luomo supra
timas. 

Pirmiausia — trumpas isto
rinis žvilgsnis. Skaitant Nau
jo Testamentą Apaštalų Dar
bų knygą ir šv. Pauliaus 
laiškus, matome, kad pirmie
siems krikščionims vadovavo 
episkopoi-vy8kupai, presbyte-
roi-kunigai, diakonos-diako-
nai. Atsimenant, kad šie raš
tai rašyti maždaug tarp 50-70 
m., tie išvardinimai parodo, 
kad palyginant greitu laiku 
susiformavo bendruomeninė 
struktūra ir tikinčiųjų aptar
navimas. Krikščionių skaičiui 
augant ir norint palengvinti 
vyskupams mokymo ir Evan
gelijos skelbimo darbą, Jeru
zalės bažnyčios tikintieji iš
rinko septynis asmenis 
"turinčius gerą vardą, pilnus 
Dvasios ir išminties", kurie po 
maldų ir rankų uždėjimo ėjo 
'diakonos' — patarnautojų — 
padėjėjų pareigas (ApD 6,1-6). 
Pradžioje vyskupai rūpinosi 
bendruomenę mokyti, vesti, 
prižiūrėti, o diakonai vykdė 
labdaros darbus bendruome
nėje. Šv. Rašte vardais pava
dinti ' diakonai (Pilypas ir 
Steponas) rodo, kad jie ne vien 
socialiai aptarnavo bendruo
menės narius, bet taip pat sa
kė pamokslus ir pasižymėjo 
stebuklingais darbais. 

Sv. Pauliaus pastoracinis 
laiškas Timotiejui išvardina 
elgesio bruožus (1 Tim 3,8-10), 
kurių turi siekti diakonai, kad 
savo gyvenimo būdu ir elge
siu liudytų Kristų. Matome, 
kad, aptarnaujant tikinčiuo
sius, iš diakonų buvo rei
kalaujamas elgesys, spindin
t i s K r i s t a u s m o k s l o 
įgyvendinimu. Skaitome taip 
pat, kad nežiūrint to, jog dia
konai pirmoj eilėj ėjo tarnys
tės pareigas, jie taip pat dali
nosi valdomąja galia kartu su 
vyskupais (1 Tim 3,12). Taigi 
diakonai kartu su vyskupais ir 
kunigais sudarė vietinės baž
nyčios besiformuojančią vado
vybę. 

Tie, kuriuos vadiname "Baž
nyčios Tėvais", sudaro sekantį 
krikščionybės augimo laiko
tarpį (100-400 m.). Klemensas 
iš Romos (96 m.), kreipiasi į 
vyskupus ir diakonus, kaip į 
vaisių, išaugusį iš apaštalų 
darbų. Šv. Ignotas i i Anti-

ochijos (110 m.) savo laiškuo
se mini diakonus, užimančius 
vadovaujamąją rolę (treti po 
vyskupų ir kunigų). Šv. Poli
karpas (156 m.) nurodo, jog 
diakonai, gavę savo tarnystę 
ne iš žmonių, o iš Dievo, at
spindi paties Kristaus tarnys
tę, kuri pasireiškia "žodžiu, 
Dievo garbinimu ir rūpinimo
si artimu". 

Iš šių ir kitų raštų matome 
aiškiai įsitvirtinusią diakonų 
rolę ir jų vietą tikinčiųjų tar
pe. Pauliaus laiškuose atsis
pindi besiformuojanti Bažny
čia, o Bažnyčios Tėvų raštuose 
matome jau nusistovėjusią 
tvarką: vyskupai, kunigai ir 
diakonai. Diakonų pareigos 
aiškios: tarnauti liturginėse 
maldose, tvarkyti pamaldas, 
rūpintis tikinčiųjų medžiagine 
būkle ir padėtim. Diakonai bu
vo tiesiogiai atsakingi vysku
pams ir vykdavo talkinti 
bendruomenėms ten, kur vys
kupai juos siuntė. Šio lai
kotarpio Bažnyčios Tėvų raš
tai nurodo tvarką, darną ir 
gilų tikinčiųjų rūpesti. Aiškiai 
matyti, kad diakonai padėjo 
aprūpinti bendruomenės na
rius ne vien dvasiškai, bet ir 
medžiagiškai (išskirtinai mini-
mi našlaičiai, našlės ir kiti 
vargan patekusieji). 

Po Konstantino Edikto (313 
m.), padaugėjus krikščionims, 
diakonai, be skelbimo Dievo 
žodžio, tarnavimo liturginėje 
maldoje ir rūpinimosi tikin
čiaisiais, taip pat teikė krikš
tą ir pavadavo kunigą santuo
kos metu. Dirbdami su 
vyskupu, būdami jų siunčiami 
ir jiems atsakingi, diakonai tu
rėjo mažesnį ryšį su kunigais. 
Šis tiesioginis ryšys tarp dia
kono ir vyskupo kaip tik pri
sidėjo prie diakonato silpnėji
mo ir i š n y k i m o , ka ip 
pastovaus hierarchijos laips
nio. 

Nuo 313 m. augo kunigų 
skaičius ir prasidėjo kurtis vie
nuolijos. Kadangi diakonų ry
šys buvo glaudesnis su vysku
pais, o vis daugėjantieji 
kunigai perėmė daugelį tikin
čiųjų aptarnavimo pareigų, 
kai kurie pradėjo abejoti dia
konų reikalingumu. Šv. Jero
nimo ir šv. Jono Krizostomo 
raštuose užtinkame klausimą, 
ar diakonai neturėtų patar
nauti kunigams, o ne tik vys
kupams. Diakonai Eucharis
tijos liturgijoje nevadovavo, o 
Mišios buvo svarbiausia dva
siškuos pareiga. Minėtiems 
Bažnyčios Tėvams kliuvo dia
konų galia, nežiūrint to, kad 
jie tik patarnaudavo aukojant 
Mišias. Ilgainiui diakonų 
pareigos apsiribojo dalyva
vimu Eucharistijoje, patar
naujant kunigams apeigose, 
nes kitos tarnystės buvo per
imtos padaugėjusių kunigų. 
Taigi atėjus viduramžiams, 
diakonatas pamažu buvo ta
pęs tik pakopa, siekiant kuni
gystės šventimų. 

Išryškėja vystymas, kad pir
mais krikščionybės amžiais 
(100-400 m.) diakonai ne tik 
patarnavo vyskupui liturginė
se apeigose, bet kai kurias 

Gruodžio 10 dieną visas kul
tūringas pasaulis paminėjo 
Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos paskelbimo 35-tą-
sias metines. Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija buvo 
vienbalsiai priimta Jungtinių 
Tautų organizacijos generali
nėje asamblėjoje, New Yorke. 
1948 metų gruodžio 10 dieną. 
Jungtinių Tautų organiza
cijos centre New Yorke su
kaktis buvo paminėta meti
nių išvakarėse: visą dieną 
vyko debatai žmogaus teisių 
apsaugojimo tema. Parodų sa
lėje ta proga buvo atidaryta 
speciali paroda, vaizduojanti 
t r i s d e š i m t į d e k l a r a c i j o s 
straipsnių. 

Ta proga JT žmogaus tei
sių centro direktorius austras 
Kurt Herndl pareiškė: 

"Die allgemeine Erklae-
rung der Menschenrechte, die 
vor nunmehr 35 Jahren ver-
kuendet wurde... Prieš 35 me
tus paskelbtoji Visuotinė 
žmogaus teisių deklaracija iš
reiškia gilų tikėjimą visų žmo
nių lygybės ir broliškumo 
principais, išreiškia tikėjimą 
žmogaus asmens šventumu. 
Jau pirmasis deklaracijos 
straipsnis primena, kad visos 
žmogiškosios būtybės gimsta 
laisvos, kad iš prigimties jos 
turi tą patį žmogiškąjį orumą 
ir tas pačias teises, kad jų pri
gimtis yra apdovanota protu 
ir sąžine. Dėlto žmonės vieni 
su kitais turi bendrauti bro
liškumo dvasioje. Visuotinė 
deklaracija drauge su Jungti-

pamaldas patys pravedė, rū
pinosi vargšais, sakė pamoks
lus, o dvyliktame šimtmetyje 
jie jau buvo tik kunigų patar
nautojai pamaldų metu. 

Pagaliau šv. Tomo Akvinie
čio patvirtinimas, kad yra tik 
vieni šventimai — kunigystės 
— ir kad diakonatas yra tik 
paskutinis žingsnis į kunigo 
šventimus, paneigė diakonys
tę kaip pastovią tarnybą. Ši 
Akviniečio samprata panai
kino diakonatą kaip atskirą 
luomą ir tuo pačiu išnyko iš jo 
plaukiantis pastovus ryšys su 
žodžio skelbimo, garbinimo 
bei šalpos tarnyba iki Vati- : 
kano II susirinkimo 1962 m. 
Vatikano II susirinkimas, ap
mąs tydamas susidariusią 
Bažnyčios padėtį, įžvelgė rei
kalą ir galimybes atnaujinti 
diakonatą. Vyskupų kon
ferencijos gavo įgaliojimą nu
spręsti, kur, kaip ir kada įves
ti. Amerikos vyskupai 1968 
metais paskyrė komisiją, kuri 
rūpinosi tuo reikalu Amerikos 
bažnyčioje. Romoje 1972 me
tais Sakramentų kongregaci
ja išleido raštą, kuriuo smul
k iau a p t a r ė d i a k o n a t o 
sugrąžinimą į Bažnyčios hie
rarchiją ir patvarkė, jog nuo 
1973 metų visuose kraštuose 
būtų imtasi tai vykdyti. Ir da
bar po dešimties metų Ameri
koje yra daugiau kaip 6,000 
vyrų, kurie įsipareigojo "ne 
kunigauti, o tarnauti". Tų 
tūkstančių eilėse yra vos keli 
lietuviai. Yra kuo susirūpinti 
ir apie ką susimąstyti. 

Ses. Igne 

nių Tautų organizacijos char-
ta yra pagrindiniai dokumen
tai, kuriais remiasi santvarka, 
kurią pavadinčiau šiuolaiki
nio pasaulio santvarka. Dek
laracija nustato valstybių 
veiklai tarptautines normas. 
Pagal šias normas turėtų būti 
vertinami kiekvienos vyriau
sybės veiksmai bet kurioje sri
tyje. Metams bėgant, žymiai 
išaugo šios deklaracijos svar
ba bei autoritetas. Jos įtaka 
aiškiai jaučiama daugelio vi
so pasaulio valstybių kons
titucijose bei teisynuose. Šian
d i e n v i s o s v a l s t y b ė s 
pripažįsta deklaracijos autori
tetą. J i yra dokumentas, ku
rio tautos galbūt dažniau
siai šaukiasi, kovodamos dėl 
laisvės, dėl teisingumo ir tai
kos. 

Minint 35-tąsias Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos 
paskelbimo metines, ypatin
gu būdu reikia prisiminti jos 
18-tąjį straipsnį, kuris tvir
tina, kad 'kiekvienas asmuo 
turi teisę į minties, sąžinės ir 
religijos laisvę' . Tas pats 
straipsnis toliau tvirtina, kad 
teisė į minties, sąžinės ir reli
gijos laisvę apima 'laisvę 
išreikšti pavieniui arba bend
rai su kitais tiek viešai, tiek 
privačiai savo religinį tikėji
mą ir savo religinius įsitikini
mus, išreikšti mokymu, prak
tikavimu, kulto bei apeigų 
atlikimu'. Kaip tik šioje sri
tyje pas ta ra i s i a i s meta i s 
Jungtinių Tautų organizacijo
je buvo padaryta didelė pa
žanga. Prieš dvejus metus 
Jungtinių Tautų organiza
cijos generalinė asamblėja 

priėmė istorinės reikšmės dek 
laraciją prieš bet kokia forma 
pasireiškiančią religinę neto
leranciją. Religinės netoleran
cijos temą ir dabar studijuoja 
įvairūs Jungtinių Tautų or
ganizacijos organai, ieškoda
mi būdų praktiškai įgyven
dinti šią deklaraciją visuose 
pasaulio kraštuose. Pavyz
džiui, yra renkami duomenys 
apie religinės netolerancijos 
apraiškas pasaulyje. Ateinan
čiais metais Jungtinės Tau
tos organizuos svarbų tarp
tautinį seminarą, kuriame bus 
diskutuojamos įvairios prak
tiško deklaracijos įgyvendini
mo problemos. 

Trumpai tariant, sakyčiau, 
kad Visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos dvasia ir to
liau įkvepia visą mūsų veik
lą, skatindama padvigubinti 
pastangas tarptautinio bend
radarbiavimo rėmuose, sie
kiant garantuoti tas sąlygas, 
kuriose kiekvienas žmogus ga
lėtų naudotis savo pagrin
dinėmis teisėmis, kurios yra 
taip aiškiai išreikštos Visuoti
nėje žmogaus teisių deklara
cijoje." 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 3 d. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

1984 m. sausio 9 dieną sueina 2o-ri metai, kai mirė mūsų 
brangus vyras, tėvas ir brolis 

A.fA. 
J^ETRAS BLIŪDNIKAS 

Jo brangiam atminimui šv. Mišios bus aukojamos Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje Rochester. N.Y., sausio 9 dieną, 
8:30 VHI. ryto; Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Grand Rapids, 
Michigan, sausio 9 dieną, 7:30 vai. ryto; Prisikėlimo bažny
čioje pas Tėvas Pranciškonus Toronto, Canada, sausio 9 
dieną 10 vai. ryto. 

Gimines, draugus ir visus, kurie jį pažinojo maloniai 
prašome prisiminti jį savo maldose ir mintyse. 

žmona Stefa, sūnus Ramūnas su šeima, 
Rochester, N.Y., brolis Ernestas su šeima, 
Centerville, Mass., brolis Engei bertas su 
šeima Grand Rapids, Mich. 

We sell tickets 
m 

vrras 
2835 W. 71st St. 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERN'l^KOb KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Teleron.ii I.A 3-04 40 ir LA 3 °852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeleUm.is — YArds 7-1741-2 

Nuo sausio mėn. 18-os fld £ 

26-os d. Tėvų Marijonų koply | 

čioje Romoje, prisimenant ar- | }< 

kivyskupo Jurgio Matulaičio | 

mirti, bus laikoma šv. Mišių | 

novena, praaant i i Dievo svei-

katoa h* kitų malonių per jo 

užtarimą. 

DRAUGO skaitytojai yra kviečiami prisidėti prie šių š 
Mišių. | 
Prašomi kreiptis šiuo adresu; | 

Rev. i. Dambrauskas* MIC | 
1575-A So. lOth Street | 
Mihvaukee. WI 53204 = 

Jūsų vardas ir 

Intencija 
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7 Drive-in Tellers 
Open 6 doys a week 

Osen Friday eveninga, 5 P. M. to 8 P. M. 

of Tnunday 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. W«stan Ar«nu« 

Milu lauk — MII SMrth W«ttn M M M 1 

PAVARDĖ ir VARDAS 

Street No 

City Stata 

l 

"DRAUGAS" YRA GERIAUSIA 
1984 M. DOVANA 

Naujam skaitytojui tik 45 doleriai 
vienieriems metams ! 

Kalėdų švenčių ar kitokia proga užsakykime kaip do
vaną dienrašti "DRAUGĄ" savo giminaičiam*, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų įnašas į lietuvybės stiprinimą išeivijoje. 

Pasinaudokite ha iškarpa. 
^^ _ ^ _ ,^^_. ^gjg ^ ^ , « • » ^ ^ » ^ ^ » SSJBSJ i * mmm m 

USsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo 

kuris-ri yra naujas skaitytojas. Pridedu dol 

Siųrti: 
DRAUGAS, 45Š5 W. 6Srd St, Chieaco, ItL 606t9 J Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drauge 

* * * . • • • • . • 



U A A U U A O , autraaieius, x»»4 m. sausio men. 3 d. 

x Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
L. Vaičiūnienė, P. Šilas, V. Ben-
dikas, A. Cvilikas, G. Klimas, 
Vacys Narkevičius. A. Liszkie-
wicz, J. Juozūnas, Vincas Apa-
nius, L. Banis, J. špakevičius, 
K. Dapkus, J. V. Lopatauskaa. 
Visiems ačiū. 

X Antanas Šeduikis, Brock-
ton, Mass., mūsų bendradarbis, 
atsiuntė 488 dol. ui parduotas 
"Draugo" knygas. A. Šeduikis 

x Šv. Antano par. administra
toriaus kun. J. šarausko pa
kviestas, kurt. K. Trimakas laikė 
Kalėdose 10:30 vai. šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą. Buvo skai-1 artimai bendradarbiauja su 
tomos tikinčiųjų maldos iš Si- j "Draugo" administracija ir lai-
biro maldaknygės. Kalėdines i j t u atsilygina, 
giesmes giedojo Kalėdoms susi 
būręs choras, vadovaujamas 
Bernardo Prapuolenio. Solo gie į 
dojo Eglė RūkštHytė Sand-
strom, duetus — Jonas Ragelis 
ir Jonė Bobinierė. Reikia many
ti, kad nauji pakeitimai pri
trauks daugiau lietuvių dalyvau
ti lietuviškose pamaldose 

x Ona Ivaškienė, So. Boston, 
1 Mass., visuomenininke, atsiuntė 
20 dol. dienraščio paramai kaip 
kalėdinę dovaną ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. čiuris, Lake Zurich, 
111., mūsų garbės prenumerato-

MV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus (kalba) ir tarybos prezidiumas: dr. 
Kazys Ambrazaitis, Birutė Jasaitienė. Mykolas Drunga ir Kęstutis Susinskas. Nuotr. VI Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x šv. Kryžiaus ligoninė pra- rius, Jonas V. Ruzgys, Anaheim, 
veda vaikų apsaugos kursus r ; T Gnkinas, Los Angeles, 
sausio 6 d., penktadienį. Bus 
penkios sesijos - - 7:30 vai.. 8:30 
vai., 12:30 vai., 3:30 vai. p. p. 
ir 6 vai. vak. Kiekviena sesija 
bus 45 minutes. Kviečiami daly I x Dr. A. Vaitiekaitis, Jeddo, 
vauti visi, kurie turi vaikų, ku- Mich.. Tekia Ivanauskas, Los 
rie vaikus saugoja, nes automo- Angeles, Cal., F. O. Kapteinis, 
bilių nelaimėse Amerikoje kas- j Chicago Ridge, m., Stasė Smi-

Didis 
Ka-

BRIGHAM YOUNG Pasirodyme dalyvavo 500 uni-1 kas Jėzau Gimusis ir 
UNIVERSITETAS PAGERBĖ j versiteto studentu šokėjų, ats- j Džiaugsmas — Naujalio 

VYTAUTĄ BELIAJŲ j tovaujančių dvidešimčiai tauty- \ ledų Giesmę — Adam, sol. Ai
bių. Jie šoko ant didžiulės es- j vina Giedraitienė, Tyli Naktis 1983 m. gruodžio 2 ir 3 die-

— Gruberio — soL Genovaitė 
Mažeikienė, Piemenys — P. 
Čiurlionio ir Lopšinė — Schu-
bert — sol. Margarita Momkie-
nė ir Berneliai, Bėkit — Švedo 
— sol. Vaclovas Momkus. Var
gonais palydėjo Alvyde Eitutytė 
Dirigavo muz. Antanas Linas. 

Tai buvo įspūdingos Kalėdų 
šventės, gerai pasiruošęs choras 
ir solistai, giedoję giesmes, 
šioms Kalėdoms suteikė ypatin
gai gražią ir malonią nuotaiką 
bei didingumą. 

Kalėdų dieną sumos metu 
choras taip pat su solistais gie
dojo tas pačias giesmes. 

Parapijos klebonas kun. A. 
Zakarauskas, išreikšdamas svei
kinimus ir linkėjimus parapie-
čiams, senelėms, šiltai padėkojo 
ir parapijos chorui bei jo vado
vui muz. A. linui už gražų gie
dojimą, už Dievo garbinimą 
giesme. 

Jurgis Janušaitis 

— Dr. J. Songaila, šv. Kazi
miero mirties 500 metų proga 
rengiamo Katalikų kongreso 
komiteto pirmininkas, lankėsi 
pas Toronto arkiv. kardinolą G. 

'E. Carterj painformuoti apie 
' jubiliejini minėjimą, rengiamą 
Toronte, ir pakvietė kardinolą 
būti kongreso globėju. Kardino
las sutiko ir pasižadėjo dalyvau
ti kurioje nors kongreso dalyje. 
Su dr. J. Songaila kartu buvo 
pas kardinolą ir liturginės komi
sijos pirm. kun. A. Simanavi
čius. 

— PreL dr. Juozas Tadarau*-
kas, kiek pasveikęs, grįžo į Ka
nadą ir apsigyveno Toronte 

! pranciškonų \ ienuolyne. Jis pa-
: dės, kiek sveikata leis, sielova-
įdos darbuose. 

trados. Brigham Young univer-Cal., C A. Žilvytis. Mount Hope, i nomis įvyko metinis šokių pasi-
' ^" " " " j " ^ . —«««* xi^yc, | • , . , » _ . . . , , IZ. « : sitetas yra vienas is didžiausių 

Kanada, kiekvienas atsiuntė po I rodymas didžiojoje Marnot Are-; ^„oAn.,, „T%,.„_;f„f„ ™ tZ 15 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

^ ^ ^ ^ " ^ ^ f į į valstijoje, bet ir 12,000 žmonių, šie pasirodymai j . J J^' 
vyksta prieš Kalėdų šventes j ™" 
jau 25 metai. Šia proga buvo pa-1 Po to šokių pasirodymo kitą 
gerbtas Vytautas Beliajus. Jo • dieną Salt Lake City mieste vy-
garbei aštuonio universiteto \ ko iškilmingas priėniimas, su-

. - , . , studentų poros pašoko lietuvis rengtas Linda Lungren. Prie-
met zusta 560 vaikų, jaunesmu . tienė. Dorchester, Mass., atsiun- k ^ ^ ^ j o n k e l į ^ ^ ^ s y e č i 
kaip penkenų metų. j tė ui kalėdines korteles, kalen-1 i r ^ ^ g a r s i n t u v u į b u v o , L u n g r e n į * ^ £Lm ka-

x Rašyt. Anatolijus Kairjs. d o n u a r a u k ^ dienraščio palai- p a ^ y t ^ k a d š i a i s lietuviškais; tedros architektūrinį atnaujini-

pnvacių universitetų ne tik 
visoje 

! kymui po 20 dol. Nuoširdus 
aciu. 

Liet. Rašytojų sąjungos pt-mi 
ninkas. buvo išvykęs j Los An
geles. Calif.. dalyvauti literatu-j x Birutė šontaitė, Aniceta 
ros vakare. A. Kairys yra pa- Stropienė, Chicago, HL, Jonas 
rašęs dausr dramų ir rosaar.ų. Juraitis. Fanwood, N. J., atsiun-j su šio universiteto šokėjais išti 

šokiais išreikšta pagarba Tau-1 mą, o jos svainis jTa Utah • ai 
tinių šokių puoselėtojui Ameri-1 stijos vyriausiojo teismo tei-
koje — Vytautui Beliajui. j sėjas. k. 

Vytautas Beliajus darbavosi 

IŠ ARTI IR TOLI 

ĮSPŪDINGOS KALĖDOS 
.r. kuriuos yra burnojęs pr^mi- , tė po 20 dol. už kalėdines kor- j sus 33 metus. Pirmą kartą jam i MARQUBTTE PARKE 

Taip pat jis yra išleidęs ir j ^ . t.ai.y yaK p* v i r. nuciuca n iželes ir kalendorių ir palinkėjo 
poezijos rinkinių. j linksmų švenčių. Labai dėko-

x A Numgaudis, St. Peters- j ^a m e-
burg. Fla.. Aleksandras Zujus. x Dr. Pranas Sutkus, Home-
Chicago, BĮ, Vincas Asmrmas. j Wood. UI., mūsų garbės prenu-
So. Boston. Mass., Helen Kapo- i meratorius, Jokūbas Kregždė, 
čius, Dolton. 111., už kalėdines į Cincinnati, Ohio, už kalėdines 

ten teko nuvykti 1950 metais,! švč. Mergelės Marijos Gimime 
kai universitetas paprašė jo pa- lietuvių parapija Marąuette Par 
galbos. Dabartinė universiteto j ke gali didžiuotis savo choru, 
profesorė Mary Bee Jensen bu- i kuriam jau keletas metų, mirus 
vo jo mokinė trejų pirmųjų me- j a. a. Vladui Baltrušaičiui, suma-
tų bėgyje. Taigi šios šventės \ niai vadovauja muzikas Antanas 
proga buvo ne tik pagerbtas j Linas. Choras gerai susiorga-

KANADOJE 
— Ottawa, Kanados sostinė, 

neturi daug lietuvių. Čia orga
nizuota veikla prasidėjo 1949 
m., bet vienu metu daugiausiai 
čia gyveno apie 300 lietuvių, da
bar yra tik apie 150. Bet čia 
buvo įsteigtas Kanados Lietuvių 
fondas, kurio iniciatorius buvo 
V. Ignaitis. Dabar vadovauja 
kitas įgaliotinis ir renka įmo
kas, aukas ir didina fondo apim-

nučiai, suvaidindami kalėdinius 
vaizdelius. Kun. L Januška su
kalbėjo maldą. Kūčių vakarienė
je laužė plotkeles, visi sveikino
si ir linkėjo laimingų švenčių. 
Buvo gera ir nuotaikinga šventė. 

— Skaučių "Šatrijos'' tuntas 
Prisikėlimo parapijos salėje 
gruodžio 3 d. turėjo kalėdinę 
sueigą, kuriai vadovavo ps. D. 
Melnykaitė, o užsiėmimams — 
skl. S. Saplienė. Buvo pasvei-

'̂ . . r _J J _: kinta nauja tuntininkė ps. Asta 
tį. Šiuo metu yra fonde daugiau V? T 
kaip 17 tūkstančių dol. Per fon-! SaPhen«-
do veiklos laikotarpį yra mirę i — Ue* Bendruomenės Sud-
aštuoni jo nariai: Zigmas « - * • « * < * * * apylinkė surengė Ra
kauskas, prof. dr. Antanas Ra- i riuomenės šventę ir * Aušros" 
mūnas, Kazys Rimkus, Irena j laikraščio 100 metų sukakties 
Jurkienė, Elena Vitkauskienė, minėjimą. Minėjimą po vaka-
Petras Daunius, Marija Petravi- rienės pradėjo apyl. pirm E. 

korteles ir kalendonų atsiuntė j korteles ir kalendorių atsiuntė j U e t u v i s — tautinių šokių puose- j nizavęs, turi balsingus choristus. 
Utojas, bet ir buvo pagarsintas keletą solistų. Choro reikalus 
Lietuvos vardas Utah valsti- j tvarko išrinktoji choro valdyba, 
J0^- į kuriai šiuo metu vadovauja nuo

širdus darbininkas Zigmas Mo-

po 7 dol. Po 6 dol.: Rima šile- j po 25 dol. Labai ačiū. 
nas ir Bronvs Raila. Po 4 dol.: 
J. Alb. Staras. D. Jaras ir Ale* j X A d o U a s i r d r ' ° n a BaM' 
Špokas. Po 3 dol.: Stasys Mu- " * R i v i e r a B e a c h ' F ! a " m ū s u 

reika, Juozas Matiukas, Tekia \ ******. ** kalėdines korteles 
Ruchas, R. Kasparaitis, H. John-
sonas. Z. Jaunius, J. Bakšys ir 
Vyt. Sereika. Labai ačiū. 

ir kalendorių atsiuntė 25 dol 
Nuoširdus ačiū. 

čienė ir Barbora Jurkienė. Už 
juos ir gyvus fondo narius lap-

Tolvaišienė, pakviesdama sugie
doti Lietuvos himną, Progra-

. . . . „ . .. . ! thesda, Md., mūsų garbės pre-Alelctandra Buivydienė., _ . . ^ . .. ncr , , 
T1, XT . . / x _ I numeratonus, atsiuntė 25 dol. 

auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

Chicago. 111., "Neringos"' ręsto 
rano savininkė, pratęsė prenu
meratą su 20 dol. auka dienraš
čiui. A. Buivydienę skelbiame 
garbės prenumei atore. o už pa- Oak Park, BI, mūsų garbės pre 

X Dr. Danutė SaHklytė, Ado- i liejus. Dirigentui talkina jo pa-
mas Jasas, Joana Mikalauskienė, • dėjėjas Kazys Skaisgirys, taip 
Indrė Rudaitytė, Chicago, UI., j pat ir Alvyde Eitutytė. 

x I)r. A. Broel-Plateris. Be-! ̂ s " ^ 8 * ^ ^ ^ ^ ^ ^ j Didžiosioms šventėms arte- nių. Ji buvo viena iš veikliausių 
Lemont, HL A. R. Bakaitis. Pa-1 ̂ ^ c n o r a s visada sparčiai ruo- į moterų Niagaros pusiasalyje, 
los Hta Iii "Drauge" įsigijo i?ia nauJ^ giesmių repertuarą. į Priklausė moterų klubui ir vado-
naujausiį leidinių ir plokštelių, j TaiP b u v o i r š i o m s Kalėdoms ar-1 vavo meno ansambliui "Ginta-

Į tėjant, choras intensyviai dir-! rui", kuris pasirodė net televizi-
X Stasė Jonikas, Barbara Liu- j bo ir paruošė puikią, gražią lie- i joje. Velionė buvo kilusi iš Vil-

tikas. Jonas Veiveris, Chicago, j tuviškų giesmių kalėdinę pro- į niaus krašto, ištekėjusi už Iie-

kričio 27 d. kun. V. Skilandžiu į ""* lietuviškai ir angliškai pra-
nas atlaikė šv. Mišias, giedant v e d ė Danguolė Rotkienė. Gra-
Montrealio "Pavasario" chorui. *& Petrėnienės parašytą pa-

• c- «i_ «i . . i - • • x skaitą perskaitė Petras Tolvai-— A. a. Sofija Ulbikiene mirė . 7 f ,.. , „ , . . . . T i i — ** J • i_ i -J ša. Apie "Aušrą" kalbėjo J. lapkričio 17 d. ir buvo palaido-1 f 

ta Niagara Falls, Ont., kapinė- j 
se, dalyvaujant daugeliui žmo-1 

X Dr. Arvydas Vanagūnas. 

ramą nuoširdžiai dėkojame 

X Gifts International — sol. 

UI., K. Narkevičius, Arlington, gramą. numeratorius, visuomenininkas, i.,"' ' „. --.T. '. „.- . 
' „^4. . .*A ^ ^ ..x r . ^ : - J i Maas- Stasys Vūinskas, Wind-

Kručas. Meninę programą atli
ko sol. Slavą fflemelytė iš To
ronto, padainuodama keletą 
dainų ir pasaulinių kompozitorių 
kūrinių. Akompanavo muz. J. 
Hanna. Grasė Petrėnienė papa
sakojo dr. V. Kudirkos biografi
ją ir padeklamavo jo eilėraštį. 
Marytė Rudytė jaunimo vardu 
Įteikė solistei gėlių puokštę. 

atsiuntė 25 dol. už kalėdines 
korteles ir 

Kalėdų naktį šv. Mišias kon-

aciu. •—,. i-i^MsscbšrSLrr: 
į kas. Brockton, Mass., įvairiomis 

x Ona Strimaitienė, Putnam. progomis atsiuntė po 15 dol. už 
: šioje parapijoje dirbančiais ku-

tuvos nepriklausomybės kovųj p . ^ * Tolvaišienė padėkojo 
savanono-kūrėjo Stepo Ulbiko. . . _ .,., . . 
T . , . z. / - ^ • visiems programos athkejams. 
Liko sunūs, trys dukterys ir s „ . . . . . . . . -^ 
Ą Ą Pabaigoje buvo sugiedotas Ka-L. Eimantas po sunkios 

Jono ir Natalijos Vazneliu pre- j 
kybą atsiuntė 500 dol. už par- \ 
duotas knygas Kalėdų švenčių I 
proga. j Conn.. mūsų garbės prenume- j kalėdines korteles, auką ar už 

ratorė. rėmėja, atsiuntė 25 dol.! kalendorių. Labai ačiū. 
x Vladas Civiliškas, Juro į »ž kalėdines korteles ir kalendo-

Beach, Paulius šimoliūnas. Juo- rių. Labai ačiū. 

BTyru^r!ė,mSsl^taC^M^^^ x **' E i e n a Rep^*"** Chi-į ^niP68 nepavargstanti vadovė, j Dar gerokai prieš šv. Mišias. I -^Toronto ateitininkai gruo-
D Jurgaitis Cleveland 0 , , :o V • go* n l atvyko į "Draugą".; atsiuntė 15 dol. už kalėdines kor- j 0 vėliau ir jų metu choras įspū-; džio 11d. Prisikėlimo par. sa- j ligoninės kapelionas Columbus, 
Bartuška, Villouehbv llill« l's i^^° naujausių leidimų už 90 teles ir kalendorių ir^palinkėjo j dingai giedojo Tyliąją Naktį — lėje surengė bendrą kūčių vaka-! Ohio, gruodžio 8-11 dienomis 

^ ' I dol. ir paaukojo 10 dol. už kalė- y^ems linksmų švenčių. Nuo-; Naujalio. Piernonėliams — Nau- rienę. Pasveikino trumpu žo- i vedė uždaras vyrams rekolekci-
' . . I dines korteles ir kalendorių. La- j širdus ačiū. | jalio, Betliejaus Prakartėlėje — i džiu koordinacinio komiteto pir- j jas King City, Kanadoje. Grįž 

j nigais — kun. Zenonu Gelažium, i operacijos stiprėja namuose. Ti-
! kan. Vaclovu Zakarausku, kun. j kiši vėl įsijungti į lietuvišką 
I Vitu Mikolaičin, kun. Juozu Juo- veiklą Londone, Ont. Taip pat 

X Irena Sfnfebausldenė, Oak j zevičium, kun. Kazimieru Kuz-: sunkiai serga Londono gyvento 
' Lawn, DL, <4Grandies" šokių i minsku. j jas L Pocius. 

nados himnas. 
— A. a. Gediminas Daugėla, 

57 metų amžiaus, mirė gruodžio 
11 d. Jis buvo Pūtvio šaulių 
kuopos narys. Palaidotas iš Lie
tuvos Kankinių bažnyčios lie
tuvių kapinėse gruodžio 13 d. 

— Kun. Saulius Laurinaitis, 

Vi'loughby 
Ohio, Juozas Arlauskas, 
Britain. Ct., Olga Brauklys. 

bai ačiū. mi Beach, iFla.. J. Rauba 
Woodhaven. N. Y., Leonas Ke I x Stasys PetruHs, Chicago 
Zenius. Willowick. Ohio, A. Ra-Į I1L< atsiuntė 19 dol. už kalėdi-! Z™1™*' Anelė Kirvaitytė E 
džius, Baltimore, Md., Ona Na-j n e a k o r t e l e s i r kalendorių. M a - ! ? " ? * ^ J o a n t Mkahaskaa. 
kas. Chicago, m., vieni prie pre- į rija Ročkuvienė, taip pat iš Chi iA j i U x ė Pet r a u « k ^ r ^ ̂ liC 

x Po 5 dol. atsiuntė aukų:; ^ve^°. Kalėdos — Vanagaičio, mininkė dr. O. Gustainienė. Pro-' damas aplankė Toronte lietuviš-
P. Vaitaitis. P. Druseikis, Alfons I ^ a^ti e s tyloje _ Siniaus. Svei-' gramą atliko moksleiviai ir jau- kas įstaigas. 

numeratos mokesčio, kiti už ka
lėdines korteles ir kalendorių at-1 
siuntė po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

; r a gos - - 11.50 dol. 
x Jonas Janušauskas, Chica- j donis 

go, BĮ., aplankė "Draugą", pra
tęsė prenumeratą ir dar paliko 

Edw. Abromaitis, 120 dol. dienraščio paramai. J x Kun 
Pemb'-oke Pine, Fla,. atsiuntė 
mokestį už dvi 'iJraugo" pre
numeratas kaip k-i ledinę dova
ną. Labai ačiū. 

x Ką*. PravfHonK Byron. 
BĮ., mūsų garbės prenumerato
rius, rėmėjas, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 25 
dol. auką. Î abai a M". 

Labai ačiū. ikus- P o 4 * * ~ V ' J a n u š o n i 8 -1 
| A. Motuzas. 3 dol — C. Davi- j 

Labai ačiū. 
X Biriėnų khibas. Chicago, į 

111.. per Joną Gliosą įteikė 15 
Janušauską skelbiame ga r b ^ ; ^1-'T^nuigui" kaip kalėdinę do-
prenumeratorium, o už auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

vaną Labai ačiū. 
x M. Tonkūnas, Chicago, BĮ., 

atsiuntė už kalėdines korteles 12 
dol. VI. Matulionis, Cleveland, 
Ohio, — 11 doL Po 8 dol. Ida 
ir Jonas Valauskai, St. Peters-
burg. Fla,, W. Kumeta, Rich-

x "Draugo" administracijos 
organizuojama ekskursija į Eu
ropą bus 1984 m. rugpiūčio 2-20 
dienomis. Plane sutarta aplan
kyti Fatimą ir Lisaboną Portu , M „ „.,_, „ ^, 
galijoje, SeviHją, Toledo, Madri- m o n d . »• Y> MiMaPanaras. Chi-
L Z c-w a ^ M . . T«l n <^u , cago, m., — 7 dol. Andnus dą ir San Seoaauan Ispanijoje,! ^» . _. . . „.. . 
LhirdąirParyihiPraiuKirijojeJ^11™11^ Fkrmmgton H.lls. 
Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos po Naujųjų metų. Eks
kursijos visus techninius reikalus 
tvarko ir vadovauja American 

Mich. -
aukas 

6 dol. Visiems ačiū už j 

Travel Service Bureau, «727 S, 
Western Am, Chicago, Illinois 
ROft*3. tel 312—338-9787. 

(pr.). 

X VladBA Ankeviftus, Bronius 
Agurkis, Povilas žumbakis. Chi
cago, Ui, lankėsi "Drauge" ir 
kiekvienas įteikė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai aciu. iSsiriktavu? r t i(?s Jubtlieį'n^je "AuSrcu" <i(oivvkloi#! Ku\s>A~nr 

ARGENTINOIE 
— Argentinos Lietuvių Cen

tro vyresnioji karta — pensi
ninkai lapkričio 27 d. turėjo 
pietus apatinėje Lietuvių Cen
tro saloje. Patarnavo jaunieji 
ir jaunosios L. Centro nariai, 
kad pensininkai jaustųsi pagerb
ti ir patarnaujami jaunesniųjų. 

— A. a. Karimi eras Šeškus. 
77 m. amžiaus, mirė rugsėjo 29 
d. Kilęs iš Rokiškio apskrities. 
Argentinoje gyveno nuo 1925 m. 
Ilgiausiai buvo šoferis, paskuti-

Į niu metu pensininkas. Liko bro
lio duktė su šeima, 

— A. a. Martynas Kučinskas, 
! 77 metų amžiaus, mirė lapkričio 
j 3 d. Rosario mieste. Buvo kilęs 
iš Braškių kaimo, Biržų apskr. 
Nuliūdime liko žmona ir du sū
nūs su šeimomis. Palaidotas, pa-

į lydint kun. J. Margiui, Galvez 
į kapinėse. 
; — A. a. Joana Žeimytė-llga 
į kojienė, 79 m. amžiaus, mirė 
spalio 4 d. Avellanedoje, Buenos 
Aires priemiestyje. Vyras buvo 
miręs prieš dešimt metų. Liko 

Į sūnus Antanas su šeima. Pa-
j laidota Sarandi kapinėse. 

— A. a. Anelė Mučinskaitė-
i Barzdienė, 74 m. amžiaus, mirė 
į lapkričio 24 d. Buvo kilusi iš 
i Ukmergės apskr. Gyvena Bue-
[ nos Aires mieste. Palaidota 
Į Chararita kapinėse. 

— A, a. Ona PajuodaUė-Kru-
į čienė, 78 metų amžiaus, mirė 
i spalio 9 d. Buvo kilusi iš Bitai 
į čių kaimo, Viešintų par., Pane 
1 vėžio apskr. Argentinoje gyve
no nuo 1930 m. Palaidota Lomas 
de Zamora kapinėse. Liko vy
ras Antanas Kručas. 

— A. a. Karotina Gikytė-Nar 
j bntienė, 75 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 10 d. Berisso mieste. 
Palaidota La Platos kapinėse ša
lia savo ankačian mirusio vyro. 

• Liko gimines ok. Lietuvoje. 
— A. a. Elena Dradakaitytė-

Rozumniuk, 73 m. amžiaus, mi-
j rė lapkričio 4 d. Buvo gimusi 
! Latvijoje. Argentinoje gyveno 
: nuo 1929 m. Priklausė lietuvių 
Į parapijai. Liko sūnus ir duktė 
su šeimomis. Palaidota iš Auš-

[ ros Vartų bažnyčios Lanus ka
pinėse. 

— Susivienijimo lietuvių Ar
gentinoje mažųjų šokėjų grupė 
lapkričio 6 d. Šiluvos vasarvie
tėje Villa Eisoje turėjo geguži
nę. Nors buvo lietus, bet 30 vai
kų linksmai piknikavo. Geguži
nes vadovės buvo Betty šiliū-
naitė. Ana Maria JagUnskaitė, 

i Adriana ir Angelika Stalioraity-
tes. Vaikai gegužine buvo labai 
patenkinti. 
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filNTARAS P. 6EKNAS 
2849 W. 83rd Stnet 

Chicago. IL 80628 
1M. — 778-5182 

Kasdien 9—8 vai vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
<w»wwtwiiniimwiiiimttfninmmfmi 
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AdvsJurttt JONAS GIBAITIS 
8247 So. KedUe A venos 

CUoago, IL 88629 
Tei. — 776-8700 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai vak. 
fteitad. 9 vsl. r. «H 1 n l i 

^r«i»i • • MnntT. T*rm+rU*o 


