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Apie lietuvių padėtį 
Baltarusijos 
respublikoje 

(Tęsinys) 
Vėliau, baigęs mokslus, su 

savo žmona Honorata 
įsteigiau lietuvišką mokyklą 
Masteikos kaime. (Cia 
baigiasi T. Ivanausko atsiver
timo į lietuvybę istorija.) 

T. Ivanauskas yra konverti
tas, kovertitas lietuvis, nes jo 
gimtoji kalba — lenkų, ir kilęs 
nuo Lydos, iš tos vietos, kur 
jau prieš 100 metų niekas 
lietuviškai nekalbėjo. Konver
titai dažniausia būna uolūs 
priimtos naujovės skelbėjai. 
Konvertitai paprastai būna 
rel iginiai , konfes inia i . 
Ivanauskui su konfesine reli
gija buvo nepakeliui. Jo 
konfesija — tai lietuvybė, 
kurią jis skelbė žodžiu ir darbu 
visą gyvenimą nuo pąt 
atsivertimo dienos. Skelbė 
uoliai, aistringai, negailėda
mas tam laiko ir jėgų. 

Kartą pasakiau jam, — 
pasakoja vienas minėto susi
būrimo Obelynėje dalyvis, kad 
lietuviuose dažnos nelietu
viškos pavardės, o nelietuviška 
pavardė galinti liudyti ir nelie
tuvišką kilmę. „Kiek yra gryna
kraujų lietuvių, nežinau. Tokių 
lietuviškų pavardžių, kaip Dau
kantas, yra maža, — kalbėjo jis 
man. — Mano protėviai į Lietu
vą atvyko iš Vestfalijos (Vokie
tijos), pirko čia dvarus ir tuo 
būdu įsikūrė". Vadinasi, T. Iva
nausko tautybės apsisprendi
mui nelėmė nei gimtoji kalba, 
nei kilmė. 

Obelynė ;uvo vieta, kur jis 
suburdavo i uvo krašto lietu
vius. Vienas toks susibūrimas 
buvo spalio mėn. (priešpas
kutiniais metai 3 prieš jo mir
ti). Jame dalyvavo apie 30 
žmonių, beveik išimtinai 
jaunimas. Prie vaišių stalo 
kilo kalba apie šventes, kam 
kokia patinka. „O man 

smagiausia metų šventė — tai 
Velykos", — pareiškė jis. 

Paskutiniais savo gyveni
mo metais jis sirginėjo. 
Pasitaikė taip, kad Kalėdas jis 
turėjo praleisti ligoninėje 
(Kauno didž. poliklinikose). 
Kūčių dieną jis liepė pas save 
kambary (jis gulėjo atskirai 
vienas) pastatyti eglutę ir 
pareiškė: „Nors religijos 
atžvilgiu esu liberalas, bet aš 
noriu rusams parodyti, kad 
pas mus papročiai geri". Jo 
noras buvo išpildytas. Namuo
se jis visuomet valgydavo 
Kūčių vakarienę. 

T. Ivanauskas rūpinosi ir 
dėjo daug pastangų, kad 
BTSR nenutautėtų išlikusio! 
lietuviškos vietovės. Lietu
viškumo palaikymui jis skyrė 
nemaža pinigų, užsakydavo 
BTSR lietuviams lietuvišką 
spaudą, materialiai remdavo 
mokslus einanti jaunimą. 
Palaikė glaudžius ryšius su 
Šviesesniais BTSR lietuviais. 
Dėjo daug pastangų, kad ten 
būtų atidarytos lietuviškos 
mokyklos. Apgailestavo, kad 
uždaryta Pelesos bažnyčia, 
nes iš jos sklisdavo daug lietu
viškos švįesos. „Kaip gera 
būtų, kad Pelesoje būtų ati
daryta bažnyčia", sakė jis. Tą 
jo norą patvirtina pelesiš
kiai. 

BTSR gyvenančių lietuvių 
reikalams T. Ivanauskas 
išleisdavo nemažą sumą pini
gų. Vien spaudai kasmet jis 
skyrė 300 rb. Mirė jis 1970 m. 
birželio 1 d. Buvo manyta, kad 
jo materia l inė parama 
nenutruks ir po jo mirties. Bet 
įvyko kitaip. Ar dėl to, kad jis 
staiga mirė, ar dėl kitų 
priežasčių jam mirus išnyko ir 
materialinė parama, kuri jam 
gyvam esant tarnavo lietuvy
bės palaikymui. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Kubai švenčiant 25 m. revoliucijos sukaktį, Fidel Castro piktai koliojo 
JAV vyriausybę. Tai esanti „nacių, fašistų, barbarų" šalia. Karikatū
roje Andropovas sako: „Nusiramink, FideH, man irgj skauda'" 

Graikų ir turkų 
įtempimai Kipre 

KATALIKAI PASAULYJE 
Laimina lietuvius 

Vakarų Europos vyskupas 
Antanas Deksnys gruodžio 22 
d. drauge su kardinolais, 
vyskupais ir kitais Romos 
kurijos nariais dalyvavo 
kalėdiniame susitikime su po
piežium Jonu Paulium II. 
Pasakęs programinę kalbą 
apie Bažnyčios pastangas 
kovoti su nuodėme bei su jos 
socialinėmis pasekmėmis, 
gesinant žmogaus pažemini
mo, priespaudos ir neapy
kantos židinius, Šv. Tėvas 
atskirai pasimatė su visais 
iškilmingos audiencijos daly
viais. Sia proga vyskupas 
Antanas Deksnys išreiškė 
Jonui Pauliui II nuoširdžiau
sius lietuvių linkėjimus. Po
piežius parodė didelį dėmesį 
dabartiniam lietuvių rūpes
čiam ir drauge su šv. Kalėdų 
linkėjimais prašė visiem lietu
viam perduoti jo apaštalinį 
palaiminimą. 

Ukrainiečių maldos 
Visose Argentinos ukrainie

čių katalikų bažnyčiose lapkri
čio mėnesį buvo surengtos 
specialios pamaldos už apie 
septynis milijonus ukrainie
čių, daugiausia žemdirbių, 
kurie 1933 metais, lygiai prieš 
penkiasdešimt metų, Stalino 
js^fcymu buvo numarinti badu 

arba sušaudyti, nes priešinosi 
komunistinio režimo tuo metu 
p r a v e d a m a i jų ž e m i ų 
prievartinei kolektyvizacijai. 
Tai buvo negirdėto masto ir 
žiaurumo žudynės, kurios 
paliko neužgyjamą žaizdą 
ukrainiečių tautos kūne. 

2odis Gvatemalai 
Kitoje audiencijoje Jonas 

Paulius II priėmė naująjį 
Gvatemalos respublikos 
ambasadorių prie Apaštalų 
Sosto, kuris įteikė popiežiui 
savo skiriamuosius raštus. 
Diplomatui tartame žodyje po-
piežius pažymėjo, kad 
veiksmingiausia priemonė 
kovoje prieš ekstremizmą ir 
pastangose už pastovios 
taikos įgyvendinimą yra 
r ū p i n i m a s i s a p s a u g o t i 
žmogaus orumą, kai jis yra 
pažeidžiamas. Gi rūpinantis 
apsaugoti žmogaus orumą, 
reikia šalinti visas žmogaus 
pažeminimo priežastis, kaip 
neteisingumą, vargą. 

Haičio projektai 
Haiti respublikoje, tuoj po 

popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizito tame krašte, pernai 
kovo mėn. buvo įsteigta mišri 
Bažnyčios ir valstybės atsto
vų komisija svarstyti Baž
nyčios ir valstybės uždavi-

A n k a r a . — Turkijos 
vyriausybė paskelbė, kad ji 
atitrauks iš Kipro 3alos 1.500 
turkų kareivių. Ta: būsiąs 
geros valios gestas Graikai ai, 
su kuria bandoma pagerint; 
santykius. Tas gestas turėtų 
paveikti ir Kipro salos graikų 
turkų santykius. 

Graikijos vyr iausybė 
neatsiliepė į tą „geros valios 
gestą", tačiau Kipro salos 
graikai pavadino Turkijos 
pareiškimą propagandiniu 
manevru. Graikija nurodo, 
kad, atitraukus 1,500 turkų 
kareivių, Kipro saloje dar 1 ks 
23,000. 

Kipro vyriausybė yra salos 
graikų rankose. Prezidentas 
Kyprianou pripažįstamas 
Kipro valstybės galva tarptau
tinėje bendruomenėje. Jis 
vakar tarėsi Paryžiuje su 
prezidentu Mitterrandu ir 
atvyksta į Ameriką, kur turės 
pasimatymą su valstybės 
sekretorium Shultzu, su 
Jungtinių Tautų sekretorium 
Javier Perez de Cuellaru ir 
pasimatys su prezidentu 
Reaganu. Neseniai Kipre 
paske lbtą Kipro turkų 
respubliką iki šiol pripažino 
tik Turkija. Taikos derybos 
nutrūko lapkričio 15, kada 
turkai paskelbė šiaurinę salos 
dalį nepriklausoma respubli
ka. 

M a n o m a , kad turkų 

niam socialinėje ir politinėje 
srityje ir konkrečiai nustatyti 
veiklos gairėm. Komisija 
dabar rengia special ią 
žmogaus pažangos ugdymo 
chartą, kurioje bus paskelbti 
specifiniai Bažnyčios ir 
valstybes uždaviniai reli-
giniai-dvasinėje ir civilinėje 
plotmėje, siekiant apsaugoti 
žmogaus orumą, jo pagrindi
nes teises bei laisves, tam 
tikslui pravedant reikiamas 
socialiniai politines reformas 
ir įvykdant konkrečius projek
tus. 

„gestas" ir kariuomenės 
mažinimas skiriamas ir JAV 
Kongresui, kuris po atostom 
susirinks sausio 23 d. ir pradės 
svarstyti užsi* io paramos 
lėšų klausimą. J'«»rnai Turki Į a 
iš JAV gavo 715 mil. dol. 
karinės paramos, o šiais 
metais planuoja gauti dar 
d a u g i a u . V a l s t y b ė s 
departamentas spaudžia 
Turkijos vyriausybę padaryti 
nuolaidų graikams Kipro salo
je. Turkų vadas Kipre Rauf 
Denktash jau pasiūlė, kad 
Famagustos miesto dalį Varo-
shą perimtų Jungtinių Tautų 
kontrolė. Ta teritorija ateityje 
bus perduota graikams. 

Nuo 1974 m., kada Turkijos 
kariuomenė atv>ko į Kiprą, 
sala padalinta į dvi dalis. 
Šiaurinį salos trečdalį valdo 
turkai. Visos derybos dėl 
teritorijos pas idal in imo 
nedavė vaisių. Graikai net 
kreipėsi į islamo valstybių 
konferenciją, kurios vadai 
greit suvažiuos tartis į Maro
ką, kad islamo valstybės 
paveiktų Turkiją ieškoti Kipre 
visiems priimtino, realybe 
paremto, sprendimo. 

Nigerijoj greit 
nebus demokratijos 
Lagos. — Naujoji karinė 

Nigerijos vyriausybė paskelbė 
spaudos konferencijoje, kad 
b u v u s i o j i d e m o k r a t i n ė 
vyriausybė eikvojo valstybės 
lėšas ir stūmė valstybę į politi
nį ir ekonomini sugriuvimą. 
Karinės chuntos vadas gen. 
Buhari pasakė, kad ketverių 
metų Nigerijos demokratinis 
eksperimentas nepavyko ir 
nebus greito sugrįžimo į civi
linę valdžią, nes tauta 
nusivylė savo politikais. 

Naujoji vyriausybė per pusę 
sumažino prekių kainas. Kai 
kurie pirkliai atsisakė parduo
ti prekes pigiau, dėl to įvyko 
smurto veiksmų 

— Lenkijos komunistų parti
jos vadas gen. Jaruzelskis 
penkias valandas tarėsi su 
katalikų primų kardinolu 
Glempu. Bendrame pareiški
me pasmerkiamas pasaulio 
ginklavimasis, kalbama apie 
Valstybės ir Bažnyčios ryšių 
stiprinimą. 

— Iš Sirijos sugrįžęs lakū
nas Robert Goodman kurį 
laiką neskraidys, nes iššokda
mas su parašiutu iš sirų 
pašauto lėktuvo jis susižeidė 
koją. Karo laivyno sekretorius 
J. Lehman pareiškė, jog 
vadovybė patenkinta lakūno 
elgesiu ir laikysena. Galimas 
daiktas, kad Goodmano dali
nio vadas rekomenduos jį 
apdovanoti. 

— Tunise riaušes tęsiasi 
Kariuomenė jau nušovė 57 
triukšmadarius, deginančius 
maisto parduotuves. 

— Kraštutinių dešiniųjų pa
žiūrų rabinas Meir Kahane 
buvo Izraelio policijos suimtas 
už žmonių kurstymą teroro 
veiksmams prieš arabus. Jis 
ragina , vyriausybę arabus 
deportuoti arba juos taip 
įbauginti, kad patys išvažiuo
tų iš Izraelio užimtų žemių. 

— Libano politinės grupės 
svarsto kaip užbaigti civilines 
kovas. Tarpininkauja Saudi 
Arabijos diplomatai. 

— Daugelis Britanijos lai
kraščių paklausė karalienės 
rūmų spaudos sekretoriaus 
p r a š y m o n e p e r s e k i o t i 
atostogaujančios karališ
k o s i o s š e i m o s . Prie 
Sandringhamo rūmų buvo 
įsikūręs visas palapinių 
kaimas, kuriame korespon
dentai įvairiomis kameromis 
gaudė kiekvieną šeimos narių 
pajudėjimą. 

—Zimbabvės premjeras 
sumažino ministerių kabineto 
skaičių iš 57 iki 49 ministerių 
ar jų pavaduotojų. Pakeistas 
vidaus reikalų ministeris. 

— Sovietų rašytojas Michael 
Heller jau 14 metų gyveno 
Paryžiuje, dėstė Sorbonos 
universitete. Prieš savaitę jam 
buvo atimta sovietų pilietybė, 
nes pasirodė jo parašyta kny
ga, kuri „šmeižianti" sovietų 
sistemą. 

— Prezidentas Reaganas 
įrašė Grenadą ir dar aštuo
nias Karibų jūros salas į 
valstybių, kurios gaus ypatin
gą JAV ekonominę paramą, 
sąrašą. Tų salų prekės ir 
gaminiai bus įleidžiami 
Amerikon be muitų. 

— Ateinančią savaitę Dani
joje bus parlamento rinkimai. 

— Italijos pagalbinė poli
cija suėmė penkis žemės ūkio 
darbininkus. Jie kaltinami 
milijonierių šeimos narių 
pagrobimu. 

— Pernai Amerikos automo
bilių pramonė pagamino 6,-
780,912 naujų automobilių, net 
33 nuoš. daugiau už 1982 m. 

— Lenkijos valdžia paneigė 
užsienio spaudoj pasirodžiu
sią žinią, kad kalėjimuose 
laikomi politiniai priešai 
verčiami badauti ir dėl to 
sunkiai serga. Vienuolika kali
nių nebegali paeiti, rašė 
kolumnistai Evans ir Novak. 
„Solidarumo" veikėjas A. 
G wiazda praradęs visus dantis 
ir sergąs uleeriu. Varšuvos 
televizijoje pasirodė kalėjimo 
gydytojas ir paneigė žinias, 
nors pripažino, kad Kuron 
sergąs inkstų liga. 

— Iš Bengalijos išvažiavo 9 
ištremti sovietų diplomatai. 

Lenkija organizuoja pla
č ią komunis tų partijos 
konferenciją kovo ar balan
džio mėn. 

Nepatinka P. Afrikos 
ir Izraelio draugystė 
Maskva. — Sovietų spauda 

piktai puola Pietų Afrikos 
respublikos įsiveržimą į Ango
lą. Čia veikia apie 10,000 P. 
Afrikos kareivių, dalyvauja 
stiprūs šarvuočių ir aviacijos 
daliniai. Iš Angolos P. Afriką 
jau seniai puldinėja Namibi-
jos nepriklausomybės siekian
čios grupės. Puolimo tikslas 
yra suduoti suk i l ė l iams 
skaudų smūgį. 

Sovietų spauda šį P. Afri
kos puolimą vadina teroro 
veiksmais. Kartu puolamas ir 
Izraelis, kuris glaudžiai 
bendradarbiauja su Pietų Afri
ka. Vakarų pasauliui paskel
bus Pietų Afrikos respublikai! 
sankcijas ir ginklų pardavimo 
suvaržymus, ginklus Pietų 
Afrika arba gamina pati arba 
perka iš Izraelio. Praėjusiame 
dešimtmetyje „Pretorijos 
rasistai" apginklavo savo 
armiją Izraelio automatais 
„Uri", lėktuvais „Kir", rake
tomis „Gabriel", rašo „Tiesa". 
Izraelis iš P. Afrikos gauna 
žaliavas karo pramonei. Kar
tu kuriamas atominis ginklas. 
Bendros gamybos atominė 
bomba buvo išbandyta 1979 
m. rugsėjo mėn. vandenyne. 
Tuo metu pasaulio seismo-
grafiniai instrumentai sugavo 
sprogimo vietą, išmatavo 
stiprumą, tačiau niekas 
nežinojo, kas ten sprogo. 

Pietų Afrikos kariuomenė 
jau turi savaeiges 155 milimet
rų haubicas. Ruošiamasi 

Prezidento kalba 
Kubos gyventojams 

Washingtonas. - Ketvir 
tadienį prezidenc*;? Reag a?s 
pasakė kalbą Kubos g> <• enl 
jams. Kalba br-'o persi ųst 
Amerikos Balso radijo bar • 
mis anglų ir ispanų kalbomis. 
Kuba šventė savo revoliucijos 
25 metų sukaktį- Ta proga 
prezidentas pabrėžė, kad 
Castro sulaužė savo pažadus, 
duotus Kubos liaudžiai prieš 
25 metus. Kuboje toliau varžo
ma laisvė kalbėti, ką nori, 
važinėti, kur nori, organizuoti 
sąjungas ar atvirai prakti
kuoti religiją. Nuo revoliucijos 
pradžios kubiečiai buvo 
raginami aukotis ir kentėti, 
pasakė Reaganas, nurodęs, 
kad tolimuose kraštuose jauni 
kubiečiai žūva svetimuose 
karuose ir niekas nežino, — už 
ką. 

Prezidentas pranešė kubie
čiams, kad pavasarį bus 
pradedama nauja radijo 
programa, pavadinta Jose 
Marti, Kubos patrioto vardu. 
Stotis pasakys tiesą kubie
čiams apie Kubą. 

Derybos Libane 
Beirutas. — Trečiadienį 

Libane paskelbta, kad 
vyriausybė susitarė su reli
ginėmis ir politinėmis grupė
mis įgyvendinti naują saugu
mo planą, kad sustotų 
grupinės kovos. Numatoma 
steigti buferio zonas tarp 
atskirų grupių. Zonos, apie 700 
jardų platumo, skirtų vieną 
grupę nuo kitos. Libano 
kariuomenė perimtų sritis, ku
riose nėra nei sirų, nei izraelie
čių. , 

Iš daugelio vietų turėtų 
pasitraukti dabar ten esančios 
druzų ar krikščionių milicijos. 
Planą turės patvirtinti Sirija. 
Jei pavyktų planą įgyvendin
ti, galėtų pasitraukti tarptau
t inė taikos priežiūros 
kariuomenė. 

gaminti raketas , kurių 
veikimo nuotolis yra apie 1,5 
tūkstančio kilometrų. 

Sovietų spauda jau ne kartą 
rašė, jog Izraelis yra panaudo
jęs per savo agresiją Libane 
nervus paralyžiuojančias du
jas. Sakoma, kad šį cheminį 
ginklą naudoja ir Pietų Afri
kos respublika Angoloje. 

Maskvos propaganda pabrė
žia, kad draugystei tarp 
Izraelio ir rasistinės P. Afrikos 
netrukdo ir tai, kad P. Afrikos 
vadai, net buvęs prezidentas 
Vorster yra buvę antisemitai. 
Už paramą Hitlerio Vokietijai 
buvo bausti ir kiti P. Afrikos 
vadai. Izraelio ministeriai 
važinėja į Pietų Afriką. Ten 
buvęs ir gynybos ministeris 
Sharonas, kuris nuvažiavęs ir 
į Namibijos teritoriją. Pietų 
Afrika nevaržo į Izraelį perve
damų kapitalų. Per Izraelį 
pasaulio rinką pasiekia Pietų 
Afrikos deimantai. Pagal 
deimantų apdirbimą Izraelis 
tapo pirmaujančia pasaulio 
valstybe. Vien 1972 metais iš 
Izraelio eksportuota deimantų 
už 386 mil. dol. Jungtinių 
Tautų komisija pripažino, kad 
Pietų Afrika naudoja Izraelį 
kaip įrankį skverbtis į pasauli
nę rinką. Tokia rasistų ir 
sionistų santarvė kelia pavojų 
Afrikos ir arabų šalių 
tautoms, cituoja sovietai 
Mozambiko dienraštį. 

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba ketvirtadienį svarstė 
Angolos skundą. Ambasa
dorius pabrėžė, kad Angola 
turi teisę pakviesti kitų 
draugiškų valstybių kariuome
nę i pagalbą. Angoloje yra 
<rne 30.000 Kubos kareivių, 
a&au iki šiol jie dar nekovoja 

^rieš Pietų Afrikos jėgas. 

Jordano karalius 
Saukia parlamente 
Amanas. — Jordano kara

lius paskelbė, kad ateinančią 
savaitę šaukiama Jordano 
parlamento sesija Jordano 
sostinėje Amane. Parlamen
tas neturėjo posėdžių jau 10 
metų. Šiame parlamente buvo 
60 narių, o dabar gyvų liko 46. 
Dvylika atstovų gyveno Izrae
lio okupuotame Vakarų 
krante, dabar ten gyvena 
septyni. Izraelio vyriausybė 
skubiai išdavė leidimus tiems 
atstovams važiuoti į Amaną. 
Manoma, jog karalius prašys 
parlamento papildyti Jordano 
konstituciją, kad jis galėtų 
paskirti naujus atstovus vietoj 
mirusių parlamento narių. Jis 
prašys pritarimo atskiriems 
rinkimams vien tik Jordano 
teritorijoje, paliekant karaliui 
teisę atstovus paskirti Vakarų 
kranto žemėms, kurios dar 
lieka Izraelio rankose. 

KALENDORIUS 
Sausio 7 d.: Raimundas, 

Pega. Rūtenis. Rundvilė. 
Sausio 8 d.: Trys karaliai. 

Apolinaras, Gudulė, Vilantas, 
Nemira. 

Sausio 9 d.: Julijonas, 
Marcijona, Algis, Gabija. 

Sausio 10 d.: Vilhelmas, 
Juta, Gražulis. Regailė. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:35. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 35 1., 
naktį 20 1 
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KAZIMIERAS 
Seniai jį garbina mūsų tau

ta ir pasaulis. Jo vardas gy
vas ypač jaunime. Trys mūsų 
jaunimo organizacijos laiko jį 
savo globėju: Lietuvos vyčiai, 
skautai ir ateitininkai. Ateiti
ninkams jis ypatingai arti
mas. Arkiv. J . Skvirecko žo
džiais, jis laikytinas pirmuoju 
Lietuvos ateitininku, nes la
biausiai siekė visa atnaujinti 
Kristuje. 

1. Bruožai . Biografai pri
stato mums jį kaip stipraus 
žvilgsnio, kietai suspaustų lū
pų, aukštos kaktos, stačios 
stambios nosies, žodžiu — iš
mintingų ir valingų bruožų 
jaunuolį. Jo mokytojas Jonas 
Dlugošas savo metraščiuose 
yra užrašęs: "Puikus, retų ga
bumų ir nuostabaus mokslu-
mo jaunikaitis". Kitas jo mo
kytojas, italas Kalimachas, 
apie jį prasitarė: "Divus ado-
lescens — šventas jaunuolis". 
Kazimieras buvo iš tų, kurie 
žinojo, ko siekia. 

Gimė karališkajame Kroku
vos dvare 1458 spalio 3. Augo 
penkių brolių ir šešių seserų 
šeimoje. Mokėsi namų mo
kykloje. Buvo ruošiamas ka
rališkom pareigom ir jau try
likos metų buvo siunčiamas į 
Vengriją sosto užimti. Po ne
sėkmingo žygio dar mokėsi, o 
vėliau talkino tėvui valstybės 
reikalus tvarkant. 

Tėvas Kazimieras, Jogailos 
sūnus, buvo kartu ir didysis 
Lietuvos kunigaikštis. Su juo 
ne kartą keliavo į Lietuvą ir 
šventasis Kazimieras. Pirmą 
kartą buvo Vilniuje 1475, tu
rėdamas 17 metų. Antrąjį kar
tą atvyko su tėvu 1479 ir pa
siliko ligi 1481. Grįžęs į 
Krokuvą, dvejus metus pava
davo tėvą, palikusį Vilniuje 
tvarkyti Lietuvos reikalų. Sa
varankiškiau vesdamas vals
tybės reikalus, jaunasis Kazi
m i e r a s p a r o d ė d i d e l ė s 
išminties ir kietos valios. Vi
siems stengėsi būti teisingas, 
bet nesivaržė atleisti iš parei
gų netikusius valdininkus. 

Tretį kartą grįžo į Lietuvą 
1483 vidurvasaryje. Čia stip
rino misijų darbą, kurį tuo 
metu Lietuvoje vykdė vienuo
liai bernardinai. Kazimieras 
siūlė nebestatyti naujų cerk
vių ten, kur bernardinai buvo 
išvystę apaštalinę savo veik
lą. Šv. Kazimieras pasidarė 
Lietuvai simbolis kovos prieš 
Maskvą: kas tik buvo "prieš-
maskoliška", vėliau buvo sie
jama su jo asmeniu. 

2. Šventumas. Grįžęs tretį 
kartą į Lietuvą, traukėsi iš 
viešojo gyvenimo ir pasišven

tė daugiau gailestingiems dar
bams. Tuo metu ėmė reikštis 
jo džiova, gal būt, kaip pasek-1 
mė kieto gyvenimo. Jaunas 
valstybininkas, paveldėjęs jo-; 
gailaičių ir habsburgų dina
miką, kartu buvo ir asketas. 
Jo nepaveikė to meto huma
nistinės pažiūros. Jis prasi
veržė aukščiau savo laiko sro
vės. J a u s d a m a s sunkią 
valstybės padėtį ir matyda
mas diduomenės palaidumą, 
jis atgailojo ir pasninkavo. 
Dienomis užimtas darbu, nak
tis praleisdavo maldai. Tai 
įveikė jo sveikatą, bet pa
šventė jo misiją savo lai
kams. 

Šventumas jį žavėjo. Domė
josi didžiųjų šventųjų pavyz
džiais. Daug skaitė ir ypač 
mėgo šv. Bernardo raštus. Iš 
čia, greičiausiai, jo žavesys 
Dievo Motinai, papildytas nuo 
Vytauto laikų lietuviuose pa
kilusiu ypatingu pamaldumu į 
Mariją. 

Kazimieras mirė Gardine 
1484 kovo 4, tuoj po Pelenų 
dienos, vos išaušus. Šventojo 
palaikai buvo nuvežti ir pa
laidoti prosenelio Gedimino 
mieste Vilniuje. 

Nuo 1521 garbinamas kaip 
šventasis, nuo 1636 pop. Ur
bono VIII aktu paskelbtas 
Lietuvos globėju, nuo 1947 
pop. Pijaus XII — ypatingu 
Lietuvos jaunimo globėju. 
Pop. Pijus XII rasė: "Rimtai 
apsvarstę ir apaštalinės ga
lios pilnybe, tvirtiname, ski
riame ir skelbiame šventąjį 
Kazimierą, išpažinėją, visos 
lietuvių jaunuomenės ypatin
guoju danguje esančiu globė
ju pas Dievą". 

3 . Globa. Skirdamas šv. 
Kazimierą ypatingu lietuvių 
jaunimo globėju, pop. Pijus 
XII turėjo galvoje šių dienų 
mūsų jaunimą. Popiežius pri
siminė tuos iš lietuvių jauni
mo, kurie "kovojo ir atidavė 
savo gyvybes už altoriaus ir 
šeimų židinius"; tuos, kurie 
"ištremti į tolimus ir nesve
tingus kraštus"; tuos, kurie, 
"pasilikę tėvynėje, yra suve
džiojami bedievių vilioji
mais"; pagaliau tuos, kurie 
"netekę tėvynės, turi apsigy
venti Europos, Vidurinės 
Amerikos, Australijos kraš
tuose". Popiežiui atrodė, kad 
"didesnės nelaimės nėra buvę 
visoje lietuvių tautos istorijo
je". Toje nelaimėje jaunimas 
reikalingas globėjo, kuris 
"šviestų kaip aiškus krikščio
niškojo gyvenimo pavyzdys". 
Popiežiui buvo žinoma, kad 
"šios tautos jaunimas, ištiki

mas savo senam tikėjimui, su 
didesniu atsidėjimu saukiasi 
šv. Kazimiero pagalbos" (At 
'50, N. 4-5, 18). 

Šv. Sostas 1950 padarė dar 
vieną privilegiją. Leido švęsti 
Lietuvoje antrą šv. Kazimiero 
šventę — pirmąjį sekmadienį 
po Žolinės — Marijos dangun 
ėmimo. Tai šventojo palaikų 
perkėlimo diena, kuri buvo 
švenčiama Lietuvoj nuo 17 
amžiaus (LC '51, N 2. 12-14). 

Ateitininkai švenčia kovo 4-
tą, mirties dieną, kartu su vi
sa tauta; kasmet savo viene-
t u o s e r u o š i a š v e n t o j o 
minėjimus. Jauno vardo as
menybė juos žavi ir jo globa 
juos guodžia bei drąsina jų 
dvasinio atgimimo žygiuose. 

Ateitininkų dėmesys šv. Ka
zimierui buvo parodytas 
trimis studijomis, kurias pa
ruošė pirmųjų moksleivių rė
mėjas kan. Ant. Alekna, AF 
Tarybos narys Z. Ivinskis ir 
A F vadas S. Sužiedėlis. Atei
tininkai per paskutiniuosius 
20 metų yra parašę daug eilė
raščių, giesmių ir vaizdelių jo 
garbei. 

4 . Reikšmė bene gražiau
siai išreikšta vienos jaunos 
mergaitės šiais žodžiais: "Ka
zimieras panoro ne šešėlio, o 
pilnaties. Pamilo Dievą ir gy
veno skaistybėje; gelbėjo arti
mui ir save drausmino. Jis 
siekė idealo bendruomenėje ir 
asmeniniame gyvenime. Ga
lėjo būti galingas, bet nenorė
jo žemiškos galios. Degė kaip 
maža amžina liepsnelė. Žemė
je liko jo idealai, danguje — 
užtarymas. Jis mylėjo žemę, 
kurios mes ilgimės. Jis mato 
Dievą, kurį mes garbinam. Jis 
supras mūsų ilgesį, mūsų mal
das ir mūsų jaunystę" (ištrau
ka iš.M. S. užrašų). 

Platesnės reikšmės jis turi, 
kaip simbolinis vadas mūsų 
tautos kovose prieš Maskvą. 
A. Maceina rašo: "Šv. Kazi
miero pasirodymas Lietuvos 
kariams prie Dauguvos buvo 
ženklas, kad lietuvių tauta, 
nors ir maža, nėra pasiryžusi 
pasiduoti didžiulei Maskvai 
kaip tik todėl, kad ji atsto
vauja visiškai priešingai idė
jai, negu pravoslavija", o da
bar — ateizmas. "Tasai 
kuklus jaunikaitis dabar yra 
iŠ tikro ant balto žirgo sėdįs 
riteris, vedęs lietuvių tautą ko
von už Dievo žodį. Garbinti 
šv. Kazimierą šiandien reiš
kia ne tik atsikreipti į tokias 
jo dorybes, kaip maldingu
mas ir skaistumas, bet ir pri
siminti pasaulio kovą už Kris
tų. Šiandien valstybėje 
pasaulis pasiekia aukščiau
sios galios ir tuo būdu esti 
įgalinamas vesti kovą (prieš 
Kristų) pačiu žiauriausiu bū
du. Cia ir glūdi Kristaus ko
vos su pasauliu sunkumas ir 
tragiškumas. Bet kaip tik to
dėl, kad dabar lietuvis veda 
kovą dvasinėmis priemonėmis, 
jis gali labiau tikėtis šv. Ka
zimiero pagalbos, negu se
niau. Nepavargti kovoje už 
Kristų yra pats svarbiausias 
uždavinys. Šv. Kazimiero gar
binimas neleis mums pavarg
ti" (A '58, N. 3, 106). 

Kun. Stasys Yla 
(Iš Ateitininkų Vadovo) 

N a u j a s i s Ateitininkų Federacijos v a d a s dr. K a z y s Pemkus 
ka lba gruodžio 26 d. Ate i t in inkų n a m u o s e Lemonte įvyku
s i a m e naujosios ate i t in inkų v a d o v y b ė s pareigų perėmimo 
posėdyje. Greta — naujas i s Ate i t in inkų Fed. Tarybos pirm. 
J u o z a s Polikaitis. XT , 

Nuotr. J o n o K u p r i o 

I NAUJUS LAIMĖJIMUS 

Atei t in inkų tarybos s u v a ž i a v i m o .r Federacijom valdybos pareigų perdavimo - perėmimo iškil
mių da lyv ia i . 

Nuotr. J o n o K u p r i o 

Ateit ininkų Federacijos 
vadovybės pareigų p e r 

davimo 
posėdžio atidarymo žodis 

Šis AF vado pareigų perda
vimo posėdis yra neeilinis. 
Keičiasi vadovybė organizaci
jos, kuri savo veikla ir idėjo
mis iškėlė ir įteisino vertingus 
principus aetuvių tautos ap
sisprendimui, kaip nepriklau
somos Lietuvos, taip ir jos 
okupacijų metais. Mūsų orga
nizacijos pradininkai, kelda
mi lietuvių tautoje religinio 
dvasinio atgimimo idėjas, sie
kė stiprinti lietuvių tautos re
liginį sąmoningumą, moralę, 
socialinio teisingumo reformi-
nę pažangą. Jie tada nenuma
tė, kad kartu deda pagrindus 
lietuvių tautos atsparumui 
prieš okupantų terorą, prieš jų 
bandymą lietuvius pavergti ir 
priversti nukreipti nuo tiesos, 
teisingumo, laisvės, socialinio 
solidarumo idėjų. 

Kukli idėjinė kibirkštėlė, 
įžiebta lifiuvių sąmonėje, įsi
liepsnojo i audringą gaisrą. To 
pasėkoje Lietuvoje dabar iš
kyla dvasios milžinai — hero
jai. Teroro ir net mirties pavo
juose jie Kristaus, savo idėjų 
autoriaus, neatsisako. Jį drą
siai išpažįsta. 

Tie religinio sąmoningumo 
veiksniai kartu iškelia ir drą
siai kovoja už tautos savaran
kiškumo ir laisvės siekimus 
bei už visas žmogaus teises. 
Atrodo, ši religinio susiprati
mo ir tautos siekimų savital-
ka yra lyg Šv. Dvasios dova
na visai mūsų tautai. 

Laimė yra būti tokio veiks
mingo sąjūdžio nariu. Jis 

l įprasmina asmeninį gyveni
mą ir įjungia į vertingus dar
bus savos tautos ateičiai. 

Šią ateitininkų sąjūdžio pa
reigų perdavimo svarbą la
biau išryškinant, tinka tai pa-

\ M lydėti palyginimu su vieno 
4 W technologinio įnagio funkcijo

mis. 
Navigacijoje plačiai naudo

jamas gyroskopas. Jis atlieka 
dvi pagrindines funkcijas. Ho
rizontalinės ašies gyroskopas 
laivui rodo tikslią kryptį, jis 
neleidžia laivui paklysti nei 
audroje nei tamsoje. Vertikali
nės ašies gyroskopas suteikia 
laivui stabilingumo, neleidžia 
audringoms bangoms jį įsiū
buoti ir apversti. 

Yra bandymų iš šalies (ir 
per nesusipratimą iš vidaus) 

įsiūbuoti mūsų tautos ir mūsų 
organizacijos laivą ir sąmo
ningai ar nesąmoningai jo 
žmonėms ir jo veiklai kenkti 
arba jį net naikinti. Mūsų meilė 
idealui "Visa atnaujinti Kristu
je" yra mūsų gyroskopas. Mūsų 
herojiškieji broliai ir seserys 
okupuotoje Lietuvoje sumaniai 
tuo dvasiniu gyroskopu naudo
jasi. 

Linkime, kad tuo pačiu prin
cipu mūsų naujasis AF vadas, 
dvasios vadas, valdybos, ta
rybos, globėjai ir visi kiti 
veiksniai taikliais sprendi
mais, planingais vertingais 
darbais ir veiksmais vestų 
mus į naujus laimėjimus, į 
šviesesnę mūsų tautos ateitį. 

Adolfas Darnusis 
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Tikėjimas teisingam sutei
kia dvi neįkainojamas pir
menybes : n e s u t r u k d o m ą 
ramybę gyvenime ir palai
mingą viltį mirties valandoje. 

Platonas 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki S v.v. 

Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY RAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravv tord 
Medical Building). Tel. LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ' GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

Oh 735-4477: fUl 246-0067. arte 246 65* 1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
CND^TOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o — 8 antr Ii—e. penkt 10—12. 1—o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Juozas Laučka, praėjusios kaden
c i j o s A t e i t i n i n k ų F e d e r a c i j o s 
v a d a s . 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

VALDYBA 

Dr. Kazys Pemkus — pirmi
ninkas; 

dr. kun. Valdemaras Cuku-
ras — dvasios vadas, 

Grasilda Reinytė — genera
linė sekretorė; 

dr. Danutė Saliklytė — pro
tokolų sekretorė; 

inž. Stasys Tamulionis — iž
dininkas; 

Stasė Petersonienė — spau
dos d i r ek to rė ; 

Sąjungų atstovai. 
Ateitininkų Federacijos Ta

rybos pirmininku išrinktas 
•Juozas Polikaitis. 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmj 

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 šešt uždaryta 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., C kero 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪD1KIV IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81»t Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. luozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai : pirm , antr, ketv ir penkt 
^ * i 7 v.p.p. Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2SS0, m. 448-5545 

Ofiso tel . 434-2123, namif 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 WMt 71tt StrMt 
Pirm., antr., ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LKJIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



Kalbėti apie taiką — 
r 
i -4 <• 
v-

-

GYVENTI TAIKOJE 

! 

• 

m 

-I -I 

Apie taiką kalba ir tie, kurie 
taikos nesilaiko, ir tie, kurie 
nuoširdžiai taikos trokšta. Tai
ka pasaulyje, taika tarp tautų | 
ir tarp paskirų žmonių yra 
idealas, kurio siekti gali visi. 
Tik ne visi vienodai supranta 
šį šventą taikos žodį ir ne visi 
įsisąmonina taikos sąvokos 
prasmėje. Dėlto tik kalbama 
apie taiką, kad jos trokštama, 
bet ne gyvenama taikoje, ku
rios sąlyga yra pats sugyveni
mas žmonių ir tautų, norinčių 
tos taikos. 

Naujų metų visas sausio mė
nuo skirtas taikai. Apie ją rei
kia kalbėti, jos kryptimi rei
kia nuteikti savo sąžines, už ją 
reikia melstis, kad ne tik žmo
nės ją geriau suvoktų, bet ir 
Dievas dalyvautų žmonių sąži
nėse ir santykių tvarkyme 
tarp vienas kito. Lietuviškai 
taika ir ramybė nereiškia tą 
patį, nors daugelyje kalbų šios 
dvi būsenos turi tą patį žodį iš
reikšti taikai tarp žmonių ir 
ramybei žmoguje. Bet kai mes 
kalbame apie taiką, tai su
prantame primiausia tą taiką, 
kuri yra tarp tautų, valstybių 
ir žmonių, norinčių sugyventi, 
pakenčiančių vienas kito silp
nybes, bent toleruojančių kitų 
skirtybes. O tų skirtybių turi 
valstybės ir tautos, žmonių 
grupės ir šeimos. 

Kalbėti apie taiką — tai kal
bėti pirmiausia apie save patį. 
Žmogiškai imant, taika pra
sideda nuo savo sąžinės, nuo 
savo širdies ir proto, kaip tai
ka suprantama ir kaip ją išgy
venama. Žmogus yra ta mažo
ji ląstelė, sudaranti tautas, 
valstybes, grupes ir šeimas. 
Jei nėra taikos ir sugyvenimo 
tarp mažų grupių, jei nėra tai
kos ir ramybės žmogaus nusi
teikime, jos negali būti nei tau
toje ar valstybėje. Valstybė 
susideda tik iš žmonių, kurie 
sugeba taikiai gyventi, su
prasti kitus, mylėti artimą ir jį 
pakęsti, jei jis yra ir skirtin
gas. Taigi taika prasideda 
žmoguje, jo tyroje sąžinėje ir 
tik iš jo eina į viešumą. 

neturi laisvės, o tik vergiją, 
kai žmonės persekiojami ir 
kankinami dėl to, kad jie 
netarnauja partijai ar mažai 
valdžios grupei, kaip yra 
komunistiniuose arba mažai 
kultūringuose kraštuose. Gin
ti jų laisvę — tai kovoti už tai
ką, nes laisvė ir taika nėra at
skiriamos žmonių gerovės 
žymės. 

Apie taiką dažniausiai kal
ba tie, kurie taikos nenori. Ko
munistiniuose kraštuose, kur 
valdo tik keli šimtai ar gal ke
li tūkstančiai išrinktųjų, save 
tokiais pasidariusių, apie tai
ką nuolat kalbama, organi
zuojami taikos sąjūdžiai, bet 
negerbiama tikra taika, net 
neleidžiama savo viduje apie 
tikrąją taiką kalbėti. Mes ži
nome, kad tokioje Sovietų Ru
sijoje ir jos užgrobtuose kraš
tuose taikai tarnaujantieji yra 
kalėjimuose, tremtyje, psi
chiatrinėse ligoninėse. Nuo to
kių ginti taiką — tai trokšti 
tikrosios taikos. 

VANDENYNO DUGNE 
DIDELI LOBIAI 

Platina taps visų metalų karaliene 
Kaip retą gamtos stebuklą, 

daugelis yra aplankę Grand 
Canyon, esantį šiaurinėje Ari
zonoje. Jį sukūrė Colorado 
upė, išgrauždama didžiulę pra-
rają žemės paviršiuje ir at- Į 
versdama lyg didžiulę knygą, Į 
iš kurios geologai puikiai gali 
išskaityti žemės formavimosi 
eigą. Grand Canyon laikomas 
Colorado upės didžiausia i š 
grauža, kurios gilumas siekia 
iki vienos mylios ir nusitęsia 
217 mylių ilgumo. 

Panašus Canyonas, žino
mas vardu Gorda Ridge, yra 
Pacifiko dugne, kuris yra vul
kaninės kilmės. Bet jis moks
lininkams sunkiai prieina
mas, nes jis yra 10,000 pėdų 
gilumoje. 

Taika nereiškia kapų tylos 
ir ramybės. Taika gali būti tik 
teisinga, nenorinti užgrobti 
nei kito laisvės, nei gerovės, 
nei žmogaus paversti partijos, 
valstybės ar įstatymo vergu. 
Valstybė turi saugoti savo 
žmones. Ji yra sukurta žmo
nėms gyvenimą gerinti bend
romis jėgomis, saugoti juos 
nuo įsibrovimo į jų sąžines, už
tikrinti jiems saugumą ir pa
šalinti nereikalingą baimę. 
Taika, kaip minėta, yra sie
kiamas idealas. Bet tiek tau
tose, tiek valstybėse, tiek net ir 
mažose grupėse gali pasitai
kyti nesveikų, neprotingų, į 
blogį palinkusių žmonių, ku
rie yra našta ne tik valstybei, 
bet ir pavojus kitiems žmo
nėms. Šiuo metu tuo pasižymi 
nesveikas terorizmas, kuris 
kankina ne tik paskiras vals
tybes ar paskirus žmones, bet 
ir visą žmoniją. 

Kovojantieji už taiką, skelb
dami, kad nereikia blogiui 
priešintis, iškreipia taikos sie
kimą į nesveiką pacifizmą, ku
ris tik klaidina sąžines ir žmo
nes nuteikia neatskirti ribos 
tarp gėrio ir blogio. Kiekviena 
valstybė turi saugoti savo 
gerovę. Kiekviena tauta turi 
šventą teisę į laisvę ir ramų 
gyvenimą. Bet gerovė ir ra
mybė nėra absoliuti tik vienos 
valstybės ar tautos teisė, kai 
šalia gyvena ir skursta milijo
nai, kai didelė žmonijos dalis 

Taiką ginti, už taiką mels
tis, taikos vėliavą nešti yra 
įpareigotas kiekvienas krikš
čionis, kuris seka Kristumi. 
Bet ir Kristus pasakė, kad jis 
atėjo ne ramybės atnešti, o 
kalavijo. Jis taip pat pasakė, 
kad kas kalaviju kovoja, nuo 
kalavijo ir žūsta. Bet jis rei
kalavo iš savo mokinių ir se
kėjų mylėti ir savo priešus. Jei 
ir pagoniškas pasaulis pri
pažįsta dėsnį, kad nereikia da
ryti kitam to, ko nenori, kad ir 
kitas darytų, tai juo labiau 
krikščionis turi tai įsidėmėti ir 
savo gyvenime praktikuoti. 
Tai yra taikos ir ramybės sąly
ga, kurios negalima išleisti iš 
akių, jeigu norima tikros tai
kos pasaulyje. 

Kiekvienas turi prisidėti prie 
taikos pasaulyje įgyvendini
mo kad ir maža dalimi, nes 
nuo žmonių priklauso taikos 
noras ir taikos įgyvendini
mas. Taika turi būti įgyven
dinama šeimose, grupėse, par
tijose, sanbūriuose ir tarp jų, 
jei norima, kad taika vieš
patautų tautose ir valstybėse. 
Kaip gi gali būti įgyvendinta 
taika žmonėse, jeigu jos nėra 
šeimose ar mažuose sambū
riuose? Kaip gali būti taika 
žmonijoje, jeigu jos nėra tarp 
vieno likimo žmonių. 

Tai ypač reikia susimąstyti 
lietuviams ir kitiems paverg
tųjų atstovams, gyvenan
tiems laisvėje. Jei jie negali 
taikiai tarp savęs sugyventi, 
jei jie vienas kitą vandens 
šaukšte prigirdytų, jei tik pa
jėgtų, tai kaip gali tokie kal
bėti apie visuotinę taiką, kuri 
priklauso nuo daugelio žmo
nių, nuo daugelio politinių sis
temų ir daugelio skirtingų 
nuotaikų bei pažiūrų. Taikos 
trokštant, reikia pirmiausia 
pažvelgti į savo sąžinę ir savo 
gyvenimą, tik tada nemeluo
tai bus galima apie taikos 
troškimą kalbėti, kad ji būtų 
įgyvendinta pasaulyje. 

Už taiką reikia melstis. Bet 
reikia formuoti ir savo sąži
nes, reikia suprasti krikš
čionišką tiesos ir meilės įsta-

'tymą, kuris turi prasidėti nuo 
paskirų žmonių. Naivus paci-
fizmas yra taikos priešas. Tik
roji taika yra žmonių ir tautų 
mėginimas ne tik toleruoti, bet 
ir mylėti kitus, kaip norime, 
kad kiti mus mylėtų. Taiką rei
kia ir ginti, nes tai žmogiška 
vertybė, kurią tik žmones gali 
įgyvendinti. 

Valdžios sudaryta iš įvairių 
sričių mokslininkų ekspedici
ja ištisus mėnesius tyrinėjo 
Gorda Ridge canyoną. Išgrie
bus keletą tonų iš vandenyno 
dugno nuosėdų ir jas ištyrus, 
rasti duomenys nustebino sa
vo turtingumu įvairiais mine
ralais ir metalais. Geologas 
David Clague apie rastus lo
bius išsireiškė, kad, jeigu jie 
būtų buvę surasti žemės pa
viršiuje, būtų tikra pasaulinė 
sensacija ir užtikrintų, kad 
rasti metalai tą pačią valandą j 
pakeistų visą žmonijos ūkišką 
ir ekonominę padėtį- Tačiau 
šie lobiai yra nepaprastoje) 
vandenyno gilumoje, prie ku
rios priėjimas gana sunkus. 
Sukaupus visas technologines 
žinias ir priemones, kliūtys 
bus nugalėtos, kaip jos buvo 
nugalėtos, pasiekiant mėnulį, j 

Tas turtais turtingas canyo
nas yra JAV teritoriniuose 

i vandenyse ir tęsiasi pagal 
į šiaurinius Californijos, Ore

gono ir Wa8hingtono valstijų 
krantus. Nuo krantų jis tenu
tolsta tik apie 200 mylių, ku
rių nesaisto jokios tarptauti
nės sutartys. 

Rastais turtingais minera
lų ir metalų klodais ypatingai 
susidomėjo Oceanic and At-
mospheric administracija ir 
ateinančią vasarą bus atlikti 
nuodugnesni tyrinėjimai, nes 
rastuose pavyzdžiuose užtikta 
labai gausių pėdsakų penkių 
metalų, su kuriais yra susi
jungusi platina, pvz. pala-
dium, osmium, ruthenium, iri-
dium ir rodium. 

P. INDRE1KA 

nes pramonėje platina dau
giau vertinama negu auksas. 
Jos mažais kiekiais randama 
JAV, Kanadoje, Kolumbijoje, 
Pietų Afrikoje ir Uralo kal
nuose. Beieškodamas platinos 
junginių, žmogus yra perkil-
nojęs ištisus kalnus žemės, bet 
surasti kiekiai vos patenkina 
dalį pramonės reikalavimų. 
Todėl ūkišku požiūriu platina 
labai vertinama ir už jos unci
ją mokama 1000 dol. Iš žino
mų platinos kasyklų kasmet 
pasaulinei rinkai pateikiama 
apie tris milijonus troy uncijų 
(12 troy uncijų tauriųjų meta
lų sudaro svarą). 

Platina labai pageidaujama 
bet kokioje pramonėje, jau ne
minint karo, pvz. automobi
lių pramonėje vienos uncijos 
platinos užtenka 64 maši
noms, kad apsaugojus vairuo
toją nuo apsinuodijimo nuo
dingomis anglies dvideginio 
dujomis, išmetamomis iš mo
toro. 

Surastų mineralų gausumu 
susidomėjo pramonininkai, 

Kolumbijos indėnai plati
nos išgriebdavo iš upių ir iš 
jos sugebėdavo pasidaryti pa
puošalų. Ispanams įsigalėjus 
Pietų Amerikoje, indėnų rastą 
platiną jie laikė baltuoju auk
su, kuris dar neišbuvo reikia
mo laiko žemėje ir nepavirto 
tikru auksu. Apie 16 a. plati
ną atgabeno į Europą ir italų 
chemikas Julius Ceasar Scali-
ger, ją norėdamas sulydyti, 
bet bandymui nepavykus, nu
sprendė, kad platina yra indė
nų užkeikta ir yra niekam ti
kęs metalas . Platinos 
lydymosi taškas — 1769 1. C. 
arba 3216 laipsnių Farenhei
to. Mokslininkai vėliau paty
rė, kad į junginius, turinčius 
platinos priemaišų, įmaišius 
aršeniko, ji išsiskiria daug že
mesnėje temperatūroje. Pir
mas tai pastebėjo anglų che
mikas William H. Wollaston, 
lengvai platiną išskirdamas iš 
kitų junginių. Tačiau platinos 
išskyrimas iš metalų junginių 
pareikalavo prancūzų auksa
kalio Mare Etienne Janety 
mirties. Jis, vykdydamas ka
raliaus Liudviko XVI užsaky
mą nulieti iš platinos cukrui 
laikyti vazą, mirė nuo aršeni
ko dujų. Vienas jo darbų, lai
komas neįkainuojamos meni
nės vertės, yra New Yorko 
Metropolitais meno muzieju
je. 

1788 m. Ispanijoje buvo nu
lietas iš platinos kielikas ir pa
dovanotas popiežiui Pijui VI, 
kurį 1976 m. popiežius Povilas 
VI dovanojo kardinolui John 
Krol, Philadelphijos arkidio-
cezijos arkivyskupui. Rusų ca
ras, norėdamas išpopuliarinti 
platinos suradimą Uralo 
kalnuose, 19 a. buvo įsakęs nu
kaldinti St. Petersburgo mo
netų kalyklai keletą po 6 rub
lius platinos monetų. 

Gal brangiausiai kainavo 
milijonieriui Michael Marke 
išgraviruojant Roll Royce II 
automobilio raktų laikymui 
dėžutę, kurios padarymui su
naudotos 22 troy uncijos plati
nos, sumokant 30,000 dol. 

Tačiau nepaisant aukštos 
platinos kainos, KGB ją pa
naudoja ir savo priešų nužu
dymui. 1978 m. Londone buvo 
nunuodytas nuoduose pamir
kyta platinos adata bulgaras 
Georgi Markov. Jam žengiant 
į radijo stotį BBC, iš pasalų 
KGB agentas įdūrė į šlaunį 
adatą. Po kelerių dienų ir di
delių kančių jis mirė St. Ja
mes ligoninėje, ir daktarai ne
galėjo nustatyti mirties 
priežasties, nes platinos ada
ta nepaliko jokių biologinių 
pakitėjimų. Tik vėliau atlikus 
tyrinėjimus, surastos šlaunyje 
žymės atvedė daktarus ant tik
ro kelio. 

'Rimties valandėlei 

PASAULIO PRADŽIA 
IR PABAIGA 

Pagal krikščionybės moks- Kaip žinome, šv. Jonas sa 
lą, paremtą Dievo apreiškimu, vo Apreiškimo knygoje kalba 
regimasis pasaulis turi savo ~.*i........ u..~~ -.,0,-.. 

Prancūzų 18 a. garsusis che
mikas Antoine Lavosier pra
našavo, kad platina sulauks 
šviesios ateities ir taps žmo
gaus žinomų metalų karalie
ne, nugalėdama susidariusį al
chemikų mitą apie šviną, kad 
iš jo galima padaryti auksą. 
Vokiečiai II pasaulinio karo 
pradžioje pajuto, kad be plati
nos nebus įmanoma padaryti 
V-2 raketų. Jie nieko nelauk
dami 1941 m. dėjo pastangas 
iš Kolumbijos parsigabenti 
platinos. Bet anglų ir JAV 
slaptoji žvalgyba greitai suse
kė vokiečių žygius ir užkirto 
kelią. Tačiau pusė tonos plati
nos buvo slaptai išgabenta į 
džiungles ir neišaiškintais bū
dais atsidūrė Vokietijoje. 

Spėjama, kad dideli kiekiai 
platinos, mišinyje su kitais 
metalais, yra Gorda Ridge ca-
nyone, kurio sluoksnius slepia 
Ramusis vandenynas. Ateity
je ją iškėlus, niekas nežino, 
kokius stebuklus ji padarys. 

pradžią. Jis yra sukurtas Die
vo. Bet kas turi pradžią, kas 
nėra amžinas, tas turi turėti ir 
pabaigą. Kad bus pasaulio pa
baiga, yra aiškiai pareiškęs Jė
zus Kristus, kalbėdamas apie 
savo antrąjį atėjimą teisti gy
vųjų ir mirusiųjų pasaulio pa
baigoje. Taigi bus kada nors 
pasaulio pabaiga. Bet kada? 

Kitados buvo pasklidusi va
dinama "tūkstančio metų" teo
rija (millenarium), kuri skel
bė, kad pasaulis baigsis 
sulaukęs 1000 metų po Kris
taus. Kada 1000-siais metais 
nebuvo pasaulio pabaigos, ta
da skelbta, kad pasaulio pa
baiga būsianti 2000-siais me
tais. Taip galima vis nukelti 
pasaulio pabaigą kas 1000 me
tų. Bet ar tokia teorija turi ko
kį nors realų pagrindą? Jokio. 
Kada bus pasaulio pabaiga, 
mes nieko nežinome, išskyrus 
tai, kad ji kada nors bus. 

Neseniai anglų filosofas 
Rus8ell yra rašęs: „Žemė dar 
yra jauna. Ji yra perjauna, 
kad galėtų mirti. Ji yra dar tik 
kūdikio pirmieji aikčiojimai". 

Apie pasaulio pabaigą yra 
sukurta įvairių teorijų. Viena 
iš paskutiniųjų sako, kad maž
daug po 8 milijardų metų sau
lėje išsibaigs vandenilis ir dėl 
to siaubingai padidės saulės 
karštis ir šviesa. Tam tikru 
metu žemės temperatūra padi
dės tiek, kad išdžiovins visa, 
kas yra gyva, o vandenynai iš 
karto ims virti ir pagaliau vi
siškai išdžius, išgaruos. 

Pagaliau saulėje įvyks spro
gimas, išmesdamas į erdvę sa
vo įkaitusios atmosferos išori
nius sluoksnius. Lygiai po 8 
minučių nuo to sprogimo, 
karščio ir apakinančios švie
sos banga pasieks žemę su sa
vo žudančiais išspinduliavi
mais. Po 48 valandų vėliau 
mūsų planetą apsups atmos
ferinės dujos. Jos ne tik sude
gins orą, bet ir sutirpdys uo
las. Bet ar dar bus žemė? 

Artūras Koestleris vienoje 
savo knygoje pasakoja, kaip 
vienoje žvejų karčiamoje Lan
dau (Prancūzijoje) 1939 m. 
rugsėjo mėn. patarnautoja pa
duodama valgį, pasakė: "Ra
dijas pranešė, kad vokiečiai 
įsiveržė į Lenkiją". Vienas 
stambus prancūzas nuspren
dė: "Prasidėjo Apokalipsės 
era". 

apie reiškinius, kurie pasiro
dys kaip tik pasaulio pabaigo
je. 

Reikia pastebėti, kad įvai
riais laikais, kada pasaulinio 
masto nelaimės, kurios atro
dydavo daug didesnės už bu
vusias praeityje, užgriūdavo 
žmoniją, buvo galvojama, kad 
jau atėjusi pasaulio pabaiga. 
Kai kas ir paskutinio pasauli
nio karo baisumus laikė jau 
paskutinėmis pasaulio dieno
mis. Ir taip buvo nuo beveik 
pirmųjų krikščionybės amžių. 
Sv. Augustinas ir šv. Jeroni
mas, kai žuvo Romos imperi
ja, manė galį kalbėti apie grei
tą pasaulio pabaigą. Šv. 
Grigalius Didysis (540-604) sa
kydavo, kad "jau esame pa
saulio pabaigos išvakarėse: 
"ateina valanda, kada dan
gus užsidegs, jau tuoj ateis 
baisusis Teisėjas". Panašiai ir 
šv. Tomas Akvinietis, gyve
nęs XIII amžiuje (1225-1274) 
galvojo, kad jo šimtmetis gali 
būti jau paskutinis. 

Paskutiniu laiku mokslas 
pakėlė balsą dėl atominių ban
dymų, kurie nekontroliuojami 
gali sunaikinti ne tik gyvento
jus, bet ir pačią žemę. Bet tai 
būtų nenatūralus žemės su
naikinimas. 

Tačiau nėra jokių konkrečių 
duomenų apie netolimą žemės 
mirtį natūraliu būdu. Visos 
teorijos apie žemės sunykimą 
ir sunaikinimą iš išorinių 
veiksnių puses neturi jokio 
rimto pagrindo. Galima sutik
ti, kad ateis toks laikas, kada 
mūsų žemė dėl oro ir vandens 
trūkumo, arba dėl perdidelio 
įkaitimo gali sunykti, tačiau 
tai bus jau tada, kai žemėje ne
bebus jokios gyvybės. Kada iš
nyks žemėje paskutinis žmo
gus, dar praeis milijonai metų. 

J. V. 

Tiesa, kurią mes gauname 
iš kitų, prie mūsų glūdi, kaip 
dirbtinis sąnarys, pvz. netik
ras dantis ar vaško nosis; ta
čiau tiesa, kurios mes pasie
kiame savo pačių protavimu, 
yra lyg mūsų natūralūs sąna
riai, kurie tikrai mums pri
klauso. Toks iš tikrųjų yra 
skirtumas tarp originalaus 
mąstytojo ir tarp eilinio mo
kyto žmogaus. 

A. Schopenhauer 

-_ Alksninio vedama užkandinė, pavadinta „Giraitės" Kultūros Židinio išlaikymą, nes iš valdžios per 
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ŽIDINYS 
PETRAS MATEKŪNAS 

Iškilmes pradėjo 1 vai. po pietų. Šventinimo 
apeigas atliko lietuvių pranciškonų viceprovincio-
las kun. Pranciškus Giedgaudas. Pirma buvo 
pašventinti Lietuvos valdovų medaliai, o po to, 
esant gražiam orui, buvo laikomos prie naujai 
pastatyto kryžiaus iškilmingos Mišios, kurias kon-
celebravo septyni kunigai, vadovaujant vicepro-
vinciolui kun. Pr. Giedgaudui. Pamokslą pasakė 
kun, Kazimieras Pugevičius, Religinės šalpos 
reikalų vedėjas. Savo pamoksle jis iškėlė lietuvio 
meilę Kristui, paminėjo Kryžiaus Kalno, esančio 
Jurgaičių kaime, skaudų likimą ir lietuvio kovą su 
okupantu dėl religijos persekiojimo, primindamas, 
kad lietuviai, gyvendami laisvėje, jų neparmrstume 
ir jiems vienokiu ar kitokiu būdu padėtume. 

Mišioms pasibaigus, kun. Pr. Giedgaudas 
pašventino kryžių, o jaunimo organizacijų atstovai 
prie kryžiaus padėjo uždegtas žvakes. Per Mišias, 
pritariant vargonėliais muzikei Daliai Sakaitei, 
vyrų choras „Perkūnas", vadovaujamas Vytauto 

bet ir kepama mėsa šašliko būdu, o šalia „Giraitės' 
— baras, tvarkomas Romo Kezio, kuris radijo ban
gomis kiekvieną sekmadienio rytą aplanko New 
Yorko Lietuvius. Jis dirbo, kaip Lietuvoje sakydavo, 
„išsijuosęs", nes visus norėjo greitai aptarnauti. O 
eilė prie jo baro buvo ilga, nes privalgę norėjo troš
kulį nuraminti alučiu. 

Ne tik gyvas judėjimas vyko prie „Giraitės" ar 
baro, bet taip pat ir prie knygų, kurias pardavinėjo 
kun. Petras Baniūnas. Visos knygos buvo parduo
damos po vieną dolerį, žmonės ta proga pasinau
dojo ir nusipirko gerų ir vertingų knygų, kurios 
anksčiau kainavo po penkis ar daugiau dolerių. Nuo 
pranciškonų neatsiliko ir Genė Kudirkienė, Simo 
Kudirkos žmona. Ji, pasistačiusi staliuką po 
medžiu, pardavinėjo Simo Kudirkos ir Larry Richel 
knygą „For These Still At Sea". Knyga parašyta 
anglų kalba. Išleista gražiai, 225 psl. 

Gegužinės paįvairinimui New Yorko tautinių 
šokių ansamblis „Tryptinis", vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės, pašoko keletą tautinių šokių. 

Tokio pobūdžio gegužinės rengiamos kiekviene-
riais metais. Gautas pelnas skiriamas Kultūros 
židinio išlaikymui. 

dovanos ir palikimai nurašomi nuo federalinių 
mokesčių. 

Kultūros Židinys dabar pasidarė tikras kul
tūrinis lietuvių centras. Jame daro repeticijas vyrų 
„Perkūno" choras, rengiami organizacijų vadovy
bių posėdžiai, susirinkimai, suvažiavimai, kon
certai, dailininkų parodos, naujų išleistų knygų pri
statymai, skautų sueigos, minėjimai, jaunimo 
pamaldos, sporto varžybos ir t.t. Labiausiai yra 
nuskriausta Maironio šeštadieninė mokykla. Ji liko 
visai palikta už Kultūros Židinio ribų, nes statybos 
komitetas visai ją užmiršo, ir atrodo, kad daugiau 
jiems rūpėjo sportininkai, o ne mokykla. 

Kultūros Židinys jau atšventė dešimtmetį. 
Pastatytas, kaip jau minėjau, gražioje iš vienos 
pusės supamoj parko vietoje, bet susisiekimo atžvil
giu nepatogioje vietoje. Nors Jamaikos gatve eii.a 
autobusas, bet nuo Kultūros židinio geri du blokai ir 
reikia lipti į gana statų karną, ant kurio pastatytas 
Kultūros Židinys. Žiemos metu, kai pašalą, pasi-d-
aro slidu, be to, ne tik nakties, bet ir dienos metu, 
ypač dabartiniu metu, kai visur vyksta apiplėšimai 
ir net užmušimai, yra pavojinga. Jis pasiekiamas 

Pranciškonai Kultūros Židinį išlaikė, kol jį visai tik automobiliais. Ne visi, esant tokiai padėčiai, į 
užbaigė. 1979 m. Kultūros Židinį perdavė 

Prityrimas rodo, kad di
džiausia nedorėlių dalis — tai 
žmonės, kurie Dievo nepripa
žįsta. Kas gi karalius nebijąs 
Dievo? Engėjas ir budelis sa
vo valdinių! Kas gi valdinin
kai bedieviai? Plėšikai ir va-
fys! Kas teisėjai netikėliai? 

monės darą didžiausias ne
teisybes! Kas gydytojas neti
kįs? žmogžudys, kurio negali-

Pr. Gr. Daugirdo, ir jaunimo choras „Sutartinė", vadovau- nistruoti Kultūros židinio fondo korporacijai 
jamas Jūratės Vėblaitytės-Lichtfield, sugiedojo pranciškonais, kurie yra Kultūros židinio 1 

admi-
Su 

savi-
ma išsisaugoti! Kas turtuolis keletą giesmių, kurios nors ir lauke, gražiai ir dar 
be tikėjimo? Siurbėlė, čiul- niai skambėjo. Petras Tutinas po Mišių perskaitė 
pianti kitų prakaitą ir kraują! kryžiaus dedikacijos aktą. Po to gen. kons. A. 
Kas darbininkai netikį? Ap- Simutis pasakė tai progai trumpą kalbą. Daug 
gavikai, kurie, imdami algą, žmonių per Mišias priėmė Svč. Sakramentą. Pamal-
darbo kaip reikiant nedirba! dose dalyvavo New Yorko valstijos atstovas Frede-
Kas mokytojas bedievis? Svie- rik Schmidt. 
sa, kuri nešviečia! Kas jauni- Po pamaldų Kultūros židinio kiemo aikštėje, 
mas be Dievo? Sugedęs vai- kur statomi automobiliai, buvo surengta gegužinė, 
sius... užsitęsusi net iki nakties, žmonių buvo labai daug. 

ninkai, buvo pasirašyta trejiems metams sutartis 
Jei Kultūros fondo korporacija įstengs Kultūros 

Kultūros Židinį gali nuvykti, ypač seneliai pen
sininkai, kurie neturi automobilių ar dėl senatvės 
negali vairuoti, nors jie Kultūros židinio statybai 
yra paaukoję nemažas pinigų sumas. 

Taigi vieta graži, bet susisiekimo atžvilgiu 
Židinį išlaikyti, tai po trejų metų sutartis atnau- nepatogi, žinoma, pranciškonai nekalti ir visų pa

tenkinti negalėjo. Jie padarė — ką galėjo. Jiems už 
įdėtą didelį darbą, rūpestį ir kantrybę, statant jinama. 

Per įvykusį 1983 m. spalio 8 d. korporacijos 
narių suvažiavimą valdyba pranešė, kad Kultūros 
židiniui remti Lietuvių Kultūros fondo korporacija 
bus uždaryta ir jos vietoje pradės veikti nauja 

Kultūros Židinys, žiemos metu, kai pašąla, pasi
daro slidu, be to, ne tik nakties, bet ir dienos metu, 
ypač dabartiniu metu, kai visur vyksta apiplėšimai 

korporacija, pavadinta Lithuanian Cultural Center Židinio išlaikymu, kad ir ateityje, kaip ir iki šiol, 
(Lietuvių Kultūros centras, Inc.), kuri perims Kul lietuviai galėtų susirinkti ir puoselėti lietuviu 

K. Paltarokas Čia veikė pranciškonų knygų kioskas, Vytauto tūros židinio administravimą, finansus ir toliau tes dvasinę kultūrą (Pabaiga) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KITOKIOS KALĖDOS 
Prisimena 1982 m. Kalėdos 

Washingtone, daugiau pana
šios į Velykas, kai temperatū
ra tą dieną siekė 70 laipsnių 
Fahrenheito. 1983 metais jos 
buvo kitokios, sakyčiau, tik
ros Kalėdos. Jau prieš šventes 
daugelį Amerikos žemyno vie
tų buvo suspaudę stiprūs šal
čiai, sniego pūgos, sunkiai 
pravažiuojami keliai. Penkta
dienio, gruodžio 23 d., pava
kare prie NVashingtono prisi-
glaudusiame didelio judėjimo 
National aerodrome iš dauge
lio vietų atskrendantys lėktu
vai gerokai vėlavo. Taip pat ir 
iš Chicagos, kur temperatūra 
buvo nukritusi gerokai že 
miau nulio. Oro pranešėjai ir 
sostinei pranašavo žiaurų šal
tį šventėms. 

Pranašystės šį kartą išsipil
dė. Kūčių dieną atšalo ir naktį 
temperatūra sukosi netoli nu
lio. Buvo numatyta, kad iš sos
tinės šventėms į visas puses 
išlėks tarp 75,000 ir 100,000 
automobilių. Tačiau, kadangi 
daug kur siautė sniego aud
ros, tikrai nežinoma, kiek tų 
automobilių su keleiviais šven
tėms išlėkė. Nors aplamai per 
šventes sostinės gatvės buvo 
tuščios. Kai mūsų jaunimas iš 
Chicagos atskrido į Washing-
tono šaltį, jie juokavo, kad čia 
esą šilta, palyginus su Chica-
ga, kurią jie paliko slegiamą 
minus 25 laipsnių šalčio. 

Po kūčių vakarienės skubė
jom į Bernelių Mišias Šv. To
mo apaštalo bažnyčioje, prie 
didžiųjų sostinės viešbučių. 
Aplamai Kalėdų naktį ji visa
da būdavo pilna, pusvalan
džiu anksčiau susirinkę žmo
nės klausydavosi kalėdinio 
koncerto, o po jo ir Mišių. Šie-
ir.et gal tik pusė vietų tebuvo 
užimta. Šaltis baido sostinės 
gyventojus. Tokiame šaltyje 
jie neįpratę iškišti nosį iš šiltų 
butų, nes termometrai lauke 
terodė tik nulį Fahrenheito. O 
kalėdinis koncertas bažnyčio

je toks žavus, didingas, dar la
biau pažadinantis kalėdinę 
nuotaiką. 

Kalėdų dieną šalta, stiprus 
vėjas kuone iki žemės lenkia 
plisas medžių šakas. O tų me
džių daugybė puošia sostinės 
gatves ir parkus, vasaromis 
suteikdami pavėsį nuo karš
čių. 

Šiandien sostinėje, kaip ą ir 
visada, nebus jokio oficialaus 
lietuvių subėgimo. Lietuviš
kos kalėdinės Mišios buvo at
laikytos sekmadienį, gruodžio 
18 d., popietėj Trijų Karalių 

bažnyčioje Georgetowne. Į jas 
susirinko netikėtai daug Wa-
shingtono, jo apylinkių ir Bal-
timorės lietuvių, gal kokie du 
šimtai, nes po Mišių, parapi
jos salėje, vyko Washingtono 
K. Donelaičio lit. mokyklos 
Kalėdų eglutė su gyva pačių 
mokinių atlikta programa. O 
tai ir buvo atrakcija, sutrau
kusi tokį gražų būrį lietuvių ir 
į Mišias, ir į Kalėdų eglutę. 
Įdomi buvo ir kita atrakcija, 
būtent, Maros ir rašytojo Ka
zio Almenu atžalyno Astos ir 
Žalgirio Almenu išleistas laik
raštėlis, gražia lietuvių kalba, 
su fotografijomis, piešiniais, 
galvosūkiais. Tiesiog malonu 
buvo stebėti, su kokiu stropu
mu abu jaunučiai redaktoriai 

Po literatūros vakaro Los Angeles. Iš kairės: LFB pirm. 
archit. Edm. Arbas, rašyt. Anatolijus Kairys ir Barono var
do novelės mecenatas dr. Zigmas Bnnkis. 

Nuotr. Alf. Vilko 

Ten tarp medžių žiba didžiulė 
eglutė, o Kapitelio vakarinė 
siena apsupta stalažais: ji re
montuojama, stiprinama. Taip 
pat vyksta remonto darbai ir 
pačiam Kapitelyje, kur dar 
taip neseniai sprogo teroristų 
padėta bomba. Už tai Kapite
lio rūmai ir šiandien taiką 
skelbiančią Kalėdų dieną taip 
saugomi sušalusių sargybi
nių. 

Tarp Kapitelio ir Baltųjų rū
mų kelios minutės kelio. Ten 
Elipsyje juk stovi paties prezi
dento įžiebta puošni Kalėdų 
eglutė. Nuvažiuojam. Jei prie 
Kapitolio gal tik vienas kitas 
automobilis pasirodė, tai Čia 

tą laikraštėlį platino ir kaip Elipsyje ir prie Baltųjų rūmų 
suaugusieji jį pirko. Taip nuo judėjimas didesnis. Juk ir pats 
mažens auga būsimieji lietu
vių spaudos darbuotojai bei 
skaitytojai. 

Kalėdų šaltis spaudžia sos
tinę. Taip gera sėdėti šiltam 
bute prie gėrybėmis apkrauto 
stalo. Tačiau sūnus nori pa
matyti sostinės kalėdines įžy
mybes, pajusti jos nuotaiką. 
Užvedam automobilį ir išva
žiuojam tuštokomis gatvėmis. 
Jokių demonstracijų šiandien 
nėra, nesimato turistų, nei tų 
ilgų eilių autobusų iš kitur, ku
rie sostinėje kuone kasdieninė 
rutina. Nuvažiuojam iki Kapi
tolio. Sušalę sargybiniai nelei
džia apsukti rūmus iš rytų pu
sės. Nukreipia į vakarinę pusę. 

prezidentas su šeima ir drau
gais Kalėdas kaip tik švenčia 
Baltuosiuose rūmuose. Pasi-
dairom, pažvelgiam į didžiulę 
eglutę Elipsyje, kurią supa bū
rys mažesnių eglučių. 

Tuos vaizdus per televiziją 
mato visa Amerika ir visas pa
saulis. Tačiau sūnus džiaugia
si, gavęs gyva akimi kalėdi
n i u s s o s t i n ė s v a i z d u s 
pamatyti. Apsupę Baltuosius 
rūmus iš kitos pusės, leidžia
mės į šiaurės vakarus Connec-
ticut gatvės link, po to pasu
kam tuštoka Georgetovmą, 
kur vakarais pro jaunimo bū
rius, kartais būna gana sunku 
prasiveržti. Tačiau šiandien 

šaltis visus išbaidęs. Antra 
vertus, Kalėdos juk švenčia
mos namuose, šeimos židiny
je. 

Vakare paskambina kaimy
nas bičiulis dr. Vitolis Veng
ris ir kviečia užsukti valandė
lei . S u s t o j a m p r i e 
penkiaaukščio kondominiumų 
namo Connecticut gatvėje. 
Pirmiausia stabtelim to istori
nio namo vestibiulyje. Istori
nio ta prasme, kad čia, dar se
natorium būdamas, gyveno 
būsimasis JAV prezidentas H. 
Trumanas. Abu sūnūs įdė
miai žiūri į vestibiulyje paka
bintą spalvotą H. Trumano 
portretą. Kai prezidentas Har-
ry Trumanas sėdėjo Baltuo
siuose rūmuose, jie dar nebu
vo gimę. O šiandien kiek 
Trumano įpėdinių galim su
skaityti: Eisenhoweris, Ken-

nedy, Johnsonas, Nixonas, 
Fordas, Carteris, Reaganas. 
Kaip greitai bėga metai, kaip 
greitai viskas keičiasi. 

Visada geros nuotaikos dr. 
V. Vengris, apie 1960 m. iš 
Lietuvos atvykęs į JAV, pasi
tinka su netikėtu siurpryzu. 
Atpiauna visiem po gabaliu
ką torto, tik šiandien, Kalėdų 
dieną atskraidinto iš Romos. 
Tortas papuoštas Betliejaus 
prakartėle. Jį atskraidino vie
na Vengrių pažįstama stiuar
desė. Nors dr. Vitolio žmona šį 
vakarą radijo tarnyboje, o 
dukrelė skaniai miega, tačiau 
Kalėdų vakarą praleidžiam 
smagiai besišnekučiuodami. 
Magnetofono įraše klauso
mės, kaip rež. Jonas Jurašas 
deklamuoja Henriko Radaus
ko poeziją. Klausomės Mari
jos ir Jono Jurašų meniškai įs
kaitytos ir per "Laisvės" 
radiją perduotos rašytojo A. 
Vaičiulaičio apysakos "Dievo 
avinėlis". Tariausi grįžęs į na
mus dar paskambinti A. Vai
čiulaičiui ir pasidžiaugti jo 
apysaka, radijo bangomis nu
skambėjusia į Lietuvą iš akto
rių lūpų. Tačiau jau buvo vė
lokas vakaras ir nedrįsau 
Vaičiulaičių varginti. 

Taip prabėgo šaltos, ledinės 
Kalėdų šventės sostinėje — 
Washingtone. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

KAS YRA ISTORIJA? 
Istorija nėra tai, kas yra 

dingę, laikui slenkant nebū-
tin, bet tai, kas yra praėję ir 
sykiu kas tebebuvoja dabarty
je kaip palikimas. 

Antanas Maceina 

Los Angeles, Calif. 

BENDRUOMENĖ 
NAUJUOSIUOSE 

METUOSE 
Kiekvienas atsilankęs į Los 

Angeles apylinkės Naujųjų 
Metų sutikimą Šv. Kazimiero 
parapijos salėje būtų matęs 
tuos pačius elementus, kaip ir 
visuose Naujųjų Metų sutiki
muose: gražiai apsirengusius 
žmones, orkestrą, šokius, val
gius, gėrimus, balionus ir kt. 
Tačiau mūsų minimame suti
kime buvo dar vienas elemen
tas, kuris labai optimistiškai 
turėjo nuteikti tuos, kurie rū
pinasi lietuviškąja ateitimi. O 
tas elementas, — tai dalyvių 
amžius. Apie tris ketvirtada
lius dalyvių sudarė vidurinioji 
karta. Tai žmonės, kurie dėsto 
universitetuose, vykdo moks
linius tyrinėjimus, vadovau
jančias vietas turi įstaigose ir 
įmonėse; tai lituanistinių mo
kyklų mokinių ir jaunimo or
ganizacijų narių tėvai, jau
nesnieji lituanistinių mokyklų 
mokytojai, organizacijų vado
vai; tai Amerikos lietuviai, ku
riems laiko estafetėje skirta 
lietuviškąjį gyvenimą Ameri
koje pratęsti kitą šimtmečio 
ketvirtį. 

Vidurinės kartos lietuviai 
sudaro LB Los Angeles apy
linkės ir Vakarų apygardos 
valdybas. Santa Monicos apy
linkės valdybos narių am
žiaus vidurkis kiek aukštes

nis, tačiau Simui Kudirkai ir 
Z. Koriui tapus valdybos na
riais, valdyba irgi kiek pajau
nėjo. Šių vidurinės kartos 
bendruomenininkų dėka vie
nų metų laikotarpyje didžiu
lės sumos iŠ Californijos nute
kėjo į bendruosius aruodus 
Pasaulio Lietuvių dienoms, 
jaunimo kongresui, lituanisti
nei katedrai, lietuviškam Švie
timui ir kitiems projektams fi
nansuoti. Jaunesnioji karta 
atsistojo ir politinės veiklos 
Californijoje priekyje, ir iš čia 
pasiūlytos idėjos, k. t. Baltų 
laisvės diena ir Amerikos 
vyriausybės painformavimas 
visus Jungtinių Tautų narius 
apie Baltijos valstybių okupa
cijos nepripažinimą tapo isto
rinės reikšmės laimėjimais. 
Californijos jaunoji karta da
vė pareigūną ir Baltiesiems rū
mams Washingtone. 

Grįžtant į Naujųjų Metų su
tikimo salę, galima drąsiai 
teigti, kad didžioji dalis čia bu
vusių profesionalų turi gra
žias nuosavybes, kuriose su 
draugais tikrai patogiai galė
jo sutikti Naujuosius Metus. 
Bet atėjo į Šv. Kazimiero salę, 
lietuviško solidarumo vedami. 
Už tai padėka priklauso LB 
Los Angeles apylinkės valdy
bai ir veikliai bei talentingai 
pirmininkei Danguolei Vizgir
dienei. „ . 

J. &•]• 

Atsiprašymas—naudingas da
lykas, bet ne per dažnai. 

Thucydide8 

VISI DRAUGE VYKSTAME I ROMĄ 
l ISTORINĘ LIETUVIU PILIGRIMINĘ KELIONĘ 
ATŽYMĖTI SV. KAZIMIERO 500-SIAS METINES 

DALYVAUJANT SV. TĖVUI 

Išvykstama iš visų didesnių JAV ir Kanados 
miestų vasario 26, grįžtama kovo 5 arba 12. 
Užsakyti autobusai, lėktuvai (Pan Am), viešbu
čiai (Romoje — Sheraton Roma, luxury hotel), 
maistas ir daug kitų priedų. Kelionės sąlankos 
ir smulkesnės informacijos gaunamos agentū
roje Vytis arba įvairiuose miestuose pas žemiau 
išvardintus asmenis: 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
„PUSĖ MANO ŠIRDIES LIETUVOJ" 

V n 
Visi žinome, kad sutaupyti 

pinigai užtikrina mūsų 
materialinę ateiti. 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 jų gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali lums 
išaiškinti ir padėti visais 
taupymo klausimais pav. kaip 
atidarvti IRA sąskaita arba • 

-* > 
indelio Pažymėjimą (Certificate 
of Deposit), pateikti Jums 

papildoma informaciją apie 
Pinigines Rinkos Sąskaitą 
(Money Market Account) ir kt. 

Mes suteiksime Jums visus 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime Jūsų asmeninius 
taupymo reikalus. Viso ko Jums 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančių dolerių ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie 
'naudą ir privilegijas, kurias 

mes galime lums suteikti galite 
gauti paskambinus telefonais 
732-2470 ir 732-2471, arba 

aplankius mūsų Čikagos 
Pirmojo Nacionalinio Banko 

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. 

©FIRST CHICAGO 
The First National Bankof Chicago 

• , ***** 
Baltimore, Md. — A. Juškus; Boston Ma. — Kun. A. Kontautaa; Brooklyn, N.Y. — kun. J. 
Pakalniškis; Chicago — T. Jėzuitai; Cleveland — kun. G. Kijauskas, S.J.; Detroit — J. Urbonas; 
Elizabeth, N.J. — kun. P. žemeikis; Hartford, Ct., — D. Grajauskienė; Hot Springs, Ark. — kun. 
P. Patlaba; Montreal, Canada — J. Piecaitia; New York — kun. V. Palubinskas; Shenandoah -
Frackville, PA. — E. Vaicaitienė; Waterbury, Ct. — A. Paliulis; Woodhaven-Richmond Hill, 
N.Y. — M. Valinskienė; Worceater, Ma. — P. Molis. 

Šv. Kazimiero 500 m. Jubiliejaus 
Centrinis Komitetas 

Vyt. Volertas, Pirm. 
Kun. Alg. Bartkus, koordinatorius Romoje 

Techniškus kelionės reikalus tvarko 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 
2129 K n a p p St. 

B rook lyn N.Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300 

(naujai užsirašą gali skambinti ..collect") 

"Mes kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba. 

Ilona Zubrys 
Buhalteris-Vykdytojas 



Redaguoja dr. K. A. Dagys 

PASIKALBĖJIMAS SU 
KOMPIUTERIU 

(Tai yra: su Juri Andropovu) 
Prancūzijos užsienių reiKaių 

ministras Claude Cheyson, 
apsilankęs Maskvoje, minė
jo, kad Andropovo galvoj yra 
kompiuteris, sovietų vadas 
kalba tik kaip kompiuteris. 

Dančevas, kuris angliškai per 
Maskvos radiją pasakė 
visiems Rusijos kolchoznin-
kams apie sovietų Vietnamą, 
invaziją ir afganistaniečių 
žudynes, tikrai jau pasveiko ir 

(V. Europos spauda) į § p s i c h i a t r i n e 8 g ^ p r i e 

Laikraštininkas pavojin- panašaus darbo? 

^ 

gesnis nei šnipas: jis išknisa 
ir tai, ko normaliai neįmano
m a . „ S p y g l i ų " korespon
dentas užsimanė sužinoti 
slaptą Andropovo „karštos 
linijos" telefono numerį, ir tai 
jam pasisekė. 

— Kompiuteris klauso! Ar 
čia prezidentas? 

— Ne. Ar čia tas, kuris 
prieš metus ar kiek sėdo į 
Brežnevo kėdę? 

— O kaip gi, — atsiliepė 
silpnu, girgždančiu balsu, lyg 
būtų netepti krumpliaračiai. 
— O ko Amerikos kapitalis
t a s nori? Gal vis nori 
sugriauti pažangiausią pasau
ly sistemą? 

— N e mano jėgomis tai 
padaryti. Jei taip susijungtų 
visos raštininkų plunksnos, 
gal... Vakarų spauda skelbia, 
kad gydytojai pranašauja 
v ė l i a u s i a i p o 18 ar 24 
mėnesių tamstos didybės susi
tikimą su Leninu ir Stalinu. 
Kokia priešmirtinė val ia 
partijai, liaudžiai ir istorijos 
rašėjams? 

— Kompiuteris nesutinka 
diskutuoti. 

— Karinė paslaptis? 
— Klausimas rodo, kad 

-

— Nori per daug žinoti! 
Neklaidingasis kompiuteris 
Vladimiro Dančevo vardu 
pasą gali išduoti ir antrą 
kam reikia. Ar mažai mes 
turime paruošę gerų anglų 
kalbos mokovų? 

— Ar teisybė, kad tamsta, 
keturiolika metų būdamas 
v i s ų mi l i c i jos a g e n t ū r ų 
vyriausiuoju virš ininku, 
procedūrą sumoderninai ir 
padarei neregėtą pažangą? 

— Tamsta neskaitai net 
savo buržuazinės spaudos, 
kuri ir n i ek indama mūsų 
sistemą kartais pasako ir 
tiesos. Taip, sumoderninau. 
Per anuos metus prie buvusių 
trijų psichiatrinių ligoninių 
disidentams pridėjau dar 
dvidešimt septynias. Ar tai ne 
p a ž a n g a ? R a d a u 1100 
koncentracijos stovyklų, pano
rau, kad būtų apvalus skai
čius, ir šiandien yra 2000. 
Lygiai išdalinau, kad kiekvie
noj jų būtų po vieną tūkstan-
tų liaudies priešų. 

— Taip, pastebėjome, kad 
tamsta mėgst i apval ius 
skaičius. Dar pora intymių 
klausimų: kokios, tamsta 
kompiuteri,, nuomonės apie 
George Orwellio pranašystę, 

tamsta trokšti generalinio a P i e -didįjį brolį", kuris valdo 
sekretoriaus greitesnės mirties visą pasaulį kadaise iš Ameri-
ir socializmo sugriuvimo 

— Jei tai nuo manęs 
priklausytų... Tačiau, jei tokia 
pažangi, net pažangiausia 
sistema pasauly, paremta 
penkių milijonų šautuvų jėga, 
ga l i subyrėt i nuo mano 
klausimo, tai kur glūdi jos 
jėga? 

Kompiuteris tyli, neatsako. 
Per aštrus klausimas? 

— Kitas klausimas, asmeni
n i o p o b ū d ž i o , n e l i e č i ą s 
socializmo. Ankstesni buvę 
saugumo, kalėjimų ir mili
cijos vadai — Jegorovas buvo 
sušaudytas 1938, Ježovas 
1940, Berija 1953 metais, o 
tamsta ne tik išlikai, bet ir 
užėmei kėdę to, kuris liep
davo tokias figūras šaudyti. 
Ar i i pragaro toks apsukru
mas? 

— Tik kvailas nesimoko iš 
istorijos. Jegorovas ir Ježo-

* vas laukė Stalino mirties ir 
nesulaukė, Berija laukė, kad 
generalissimus pats pirma 
numirtų, ir žinai, kas paskui 
su juo, Berija, atsitiko. Kvaili 
buvo. 

— O kas žinoma apie 
staigios Suslovo mirties tikrą 
priežastį? 

— J i s be reikalo ir per greit 
sužinojo mano darbelius ir 
slaptus požemius į Kremliaus 
•ado kėdę. Būtų ilgiau negu 
keturias dienas gyvenęs. Per 
ilgą nosį turėti nepatartina, 
ypač mūsų sistemoje. 

— Tai labai naudinga buvo 
sužinot i i š pagrindinių 
•altinių, t y . i i tamstos, pone 
kompiuteri. O dar vienas 

kos išvogtais kompiuteriais, 
seka kiekvieno individo 
slapčiausias mintis, iš to daro 
tam individui nenaudingas 
išvadas. Juk pranašys tė 
neišsipildė, nors ir sulaukėme 
1984 metų slenksčio? 

— Ką nors pranašauti, vadi
nas klysti, sakydavo jūsų isto
rikas Ivinskis . A š esu 
atsargesnis. Pranašavo antai 
ir nabašninkas Chruščiovas: 
pralenksime, pala idos ime 
Ameriką iki 1970 metų; savo 
imperijoj išnaikinsim krikščio
nybę iki 1965 metų; pirmu
tinis žmogus, kuris iškels koją 
ant Mėnulio, bus sovietinis 
kosmonautas. Neišpranašavo 
nabagas net sau, kad už 
pranašystes jis pats bus 
paspirtas ir išvytas gyventi į 
mišką, kaip pasakose apie 
nelaimingą pustelninką. 

— Gal dėl to dabar pas jus 
ir naikinama anų metų perio
dika, kad pažangi liaudis 
neišgirstų, nesužinotų apie 
neįvykusias pranašystes, apie 
žadėtą nepapras tą rojų, 
perteklių jau dabartinei kar
tai? Tiesa? 

— T a m s t a į s p ė j a i , 
kompiuteris šiuokart pritaria. 

— Ir dar vienas klausimas: 
kaip sekasi sukurti naują, 
socialistinį žmogų? 

— Nori pasakyti žmogų — 
kompiuterį? Keletą pavyz
dinių egzempliorių mūsų siste
ma jau pagamino. Jie tiki tuo, 
ką Kremlius daro, galvoj 
vietoj smegenų veikia KGB-
S81 kompiuteriai. Ratukai 
gerai sukasi. Juos nesunku 

Naudinga žinoti 
Parduodama veršinga ožka. 

S k e l b i m a s a n t s t u l p o 
. , e . Aišku ir be paaiškinimų 
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Iš vengrų spaudos 

P a t y r i m a s parodė, kad 
žmogaus galva kiaura, kaip 
rėtis. 

J . J a n k u s j 
» 

Kai žmona pradeda žino
ti, kas darosi už savo namų, 
tai vyras pradeda nebežinoti, 
kas dedasi namuose. 

klausimas: ar Vladimiras pakeisti. Vieną jų, labai vyku-

Kaip Sirija elgiasi su savo globo
tiniais. 

Ii graikų spaudos 

si sukonstruoti, apvilkome 
generolo uniforma ir paskoli-
nom lenkams. Matei, koks jis 
tiesus, žvalus ir be sentimen
tų. Sentimentai, kaip ir poe
zija, smuiko muzika, saulėly
džiai — nenaudingi žaidimai, 
blogiau nei opiumas. Žudo, 
silpnina socialistinio rojaus 
statytojus. 

— Labai aiški definicija. 
Jau suprantu tamstos filo
sofiją. 

— Tai realybė, ne filosofija. 
Prisimink tamsta, kaip jūsiš
kiai teatro menininkai, norė
dami i i mūsų sistemos ir 
naujo žmogaus pasijuokti, 
sukūrė dvi mūsų naujo 
ž m o g a u s k a r i k a t ū r a s . 
L a n d s b e r g i s p a r a i ė , o 
L a p i n s k a s s u r e ž i s a v o 
vaikščiojančius kompiuterius 
scenoj ir salėj. Vietoj akių 
buvo viską matantieji žiburiai, 
vietoj rankų ir kojų — 
spyruoklės. 

— Taip, dabar man aiškes
nė jūsų sistemos ne tik filoso
fija, bet ir praktika. O gal dar 
v i e n ą , p r i e š p a s k u t i n į ir 
p r i e š m i r t i n į k l a u s i m ą ? 
Tamstos kompiuteriai įsitiki
nę, jog sovietinė sistema pati 
geriausia, žmogui gyventi pas 
jus — utopinis rojus, tai kodėl 
nei i i Amerikos, nei i i Vaka
rų į jūsų rojų niekas, anei 
vienas, nesiveržia, nebėga, o 
atvirkščiai, pro jūsų spygliuo
tas vielas į niekingą buržua
zinį pasaulį norėtų prasiverž
ti 265 milijonai piliečių? 

Kompiuteris vėl nutilo. Gal 
perkaito nuo aukšto įtempi
mo? Pasirodė net dūmai, kaip 
i i Stalino pypkės. 

— Tai ačiū ir už tai. 
Pasikalbėjimas buvo labai 
naudingas. 

— Tik be s en t imentų . 
Dėkojimas taip pat turi būti 
išrautas i i naujo žmogaus 
mechanizmo, — netikėtai at
s i l i e p ė t e b e r ū k s t a n t i s 
Kremliaus kompiuteris. Dar 
nesugedęs kaip reik. 

Kiek dar mėginau tuo pačiu 
numeriu skambinti, dar vieną 
kitą klausimą pateikti, bet v i s 
atsiliepdavo Maskvos tele
fonistė ir prašydavo neliesti 
to numerio, esą kompiuteris 
perkrautas. Tiek to. Geriau 
negu nieko. 

Patrimpas Prakala 

Tegyvuoja 
pranašai! 

„Dr. Kazys Bobelis... kada 
jis kalba nepasiruošęs, tai 
gali kartais paleisti giliau 
neapgalvotą mintį, bet kai 
pasiruošia 40-metinei VLIKo 
konferencijai ir pasirašo kiek
vieną svarbesnę mintį, o 
vėliau suvažiavusiems atsto
vams ją perskaito, tai praneši
me nukrypimų į šalį nėra. 
Paprastai Bobelis neprana
šauja. Jis rimtai kalba apie 
įvykus ius ir vykstančius 
faktus... Dr. Bobelis, nešda
mas VLIKo naštą penktąjį 
dešimtmetį (ar tikrai penktą? 
»»Spyg."), pareiškė giliausią 
savo įsitikinimą, kad šį 
dešimtmetį Lietuva vėl taps 
nepriklausoma. Sudėjęs visas 
turimas žinias ir nujautimą, 
jis pabrėžė, kad šiuo reikalu 
jis visai neabejoja" („Nau
jienos", lapkr. 16). 

„Aš tą griuvimą savo vizi
joj matau ir matau ne taip 

toli, matau artėjant kasdien... 
atnešantį laisvę Lietuvai ir 
lietuvių tautai, taiką ir ramy
bę pasauliui". 

„Jam šitaip kalbant. Dirmo-
je eilėje sėdėjo dr. K. Valiū
nas. Panašią pranašystę ir jis 
ne kur kitur, o Detroite, tik 
nebepamenu kuriame (bene 
Sheratono?) vidurmiesčio 
viešbuty, skelbė gal prieš 
pusantros ar dvi dekadas. 
Kažin, ar buvusio ir dabar
tinio Vliko pirmininkų akys 
nesusidūrė ir ar buvęs dabar
tiniam nepapurtė galvos 
įspėdamas, kad liautųsi 
pranašavęs?.." 

(A. Nakas 
„Draugas", lapkr. 25) 

—Sako, jūsų artelėje, kad 
prisisiūtum sagą, reikia išsto
vėti valandą. 

— Dabar baigta. 
- I r ką? 
— Įsigijome kėdes. 

M.L. („Šluota") 

Labai reikalingi 
suvažiavimai 

„Štai, persliugęs akimis 
paskutiniojo ALTo suvažia
vimo sunumeruotas rezoliu
cijas sužinojau tik tiek: 1. 
Suvažiavimas sveikina... 2. 
Suvažiavimas sveikina... 3. 
S u v a ž i a v i m a s r e i š k i a 
padėką... 4. Suvažiavimas 
reiškia padėką... 5. Suvažia
vimas kviečia... 6. Suvažia
vimas užgiria... 7. Suvažia
vimas reiškia pasitenkinimą... 
8. Suvažiavimas reiškia pade-
ką... 

„Tai ir viskas. Na, jeigu 
tenai būtų dar nors vienas 
punktas, kad suvažiavimo 
dalyviai išgeria į vienas kito 
sveikatą ir už komunistų 
pražūtį, tai vis dar būtų 
š iokios tok ios n a u d i n g o s 
veiklos ženklas, pateisinantis 
išlaidas, o čia nė tokio įvykio 
nepaminėta. O, varge, varge!.. 
" „Gilioj desperacijoj Jūsų 

Apolinaras Krutulis". 
„ R e d a k c i j a : Mes manome, 

kad tokie suvažiavimai yra 
labai reikalingi, nes susipykę 
veikėjai šia proga gali susi
taikyti, o seniau susitaikę vėl 
susipykti, ir tuo nepaprastai 
pagyvina mūsų veiklą". 

„Dirva" (Pro mėlynus 
akinius), gruodžio 1 

P E R Ė J O I V Y R Ų LUOMĄ? 
„Clevelando vyrų oktetas", simpatingą, gražią Ireną 

— toks parašas po šia dr. D. Grigaliūnaitę. Kada gi ji perė-
Degėsio nuotrauka pasirodė jo į vyrų luomą ir kokiu balsu 
mūsų spaudoj. Gerai įsižiū- dabar dainuoja — tenoru ar 
rėję, matome vyrų eilėj ir 

L E N K I J O J E 

— Kas yra ekspresinis 
traukinys? 

— Tai keleivinio traukinio 
p i r m a s i s v a g o n a s . J i s 
pirmiausia ateina į stotį. 

K r a u t u v ė j e s i l k ė yra 
atidžiau rodoma ir vynioja
ma, negu mūsų leidyklose 
knyga. ' 

A. Dundzila, 
„Draugas", gruodžio 3 

# 

V/*flF3 

Baly 8 Pavabalys 
TVARKA GERA, 

KAI JOS NĖRA 
Kai anglosaksai valdė visus, 
Tai buvo tvarka čia gera. 
Bet kai etnikai ėmė kelti balsi 
Kažin, ar ji bėra? 

Nors aš ir etnikas esu, 
Bet man tų etnikų baisu, 
Idant jie neužimtų vietų 
Su palaima sovietų. 

Jonas Minelga 

NAUJI METAI 
Nauji Metai, učiaučia! 
Nesilinksmint negali. 
Toks barzdočius dūdą pučia, 
Smuikus virkdo jų keli. 

Kyla taurės ligi lubų, 
Tai šampano, tai saldžios. 
Pasikėlė, kurs sukniubo, 
Ir... spektaklis nuo pradžios. 

Kas kovojo visą laiką, 
Plunksną mirkė degute, 
Siūlo tostą kelt už taiką, 
Užkukavęs gegute. 

Apsidžiaugiam, gimsta viltys: 
Mes jau taikūs vabalai. 
Ožio ragą, kuilio iltis 
Mokam slėpti tobulai. 

, , A n t a n o G r i n i a u s 
(straipsnis, „Spyg."),,. duoda 
(Vliko) seimo chronologiją su 
daugybe vardų, bet visų 
išsireiškimai arba „gražūs", 
„patriotiniai", „prasmingi" ir 
t.t. Jokio turinio! Argi tas 
seimas tik tiek tenuveikė? Ir 
kam yra įdomu skaityti tik 
pavardes, nebent tik patiems 
paminėtiesiems. Visas seimo 
aprašymas yra lyg filmas be 
garso ir be paaiškinimų". 

„Dirva", gruodžio 1 

Motina niekaip negalėjo 
atidaryti iš vaistinės par
sinešto buteliuko ir jį paliko 
ant stalo. Septynerių metų 
vaikas panoro su buteliuku 
žaisti ir jį tuoj atidarė ir 
pasakė motinai: 

— Perpilk piliules kur kitur, 
nes kai norėsi buteliuką 
atidaryti, gal manęs namie 
nebus. 

„Reader's Digest" 

Piktas žmogus panašus į 
anglį. J i s nieko neuždega, bet 
ištepa tą, prie kurio prisilie
čia. 

• Indai 

Ir lietuviai amerikiečiai, 
pagyvenę Bostone, užsikrečia 
viršenybės atmosfera. 

/ K. Gineitis, „Amerika ir 
Amerikos lietuviai", 214 psl. 

Be žvakės ir danguj tam
su. 

Ar pavyks sulaikyti? 
„Salzburger Nachrichten", 

Austrija 

P E N S I N I N K Ų 
ŽINIAI 

Užėjus sibiriniams šal
čiams, pensininkų kortininkų 
klubas savo žaidynes iš 
Marąuette Parko ( ša l ia 
cementinio patogumų name
lio) iki pavasario perkėlė į 
saugų nuo potvynio (sniegui 
staigiai tirpstant) p. J. rūsį. 

* 

Viešpatie, padaryk mūsų 
priešus juokingus! 

Volteras 

Jokia valdyba negali liepti 
savo nariui tapti vagimi. 

m.dr. 
„Draugas", X.27. 

Susidėsi su pinigais, būsi su 
ragais. 

Lietuvių liaudies priežodis 

VORO MEILĖ 
MUSEI 

Seno pastato kampe 
Voras alkanas tupėjo 
Ir beviltiškom akim 
Muses stebėjo. 

Tik staiga viena jaunuolė 
Pasirodė kad drąsuolė. 
Nutūpė prie tinklo galo. 
Vorui net širdis apsalo! 

— Ak musyte neregėta, 
Tavo grožio sužavėtas 
Meilės ugnimi degu. 
Savo širdį tau skiriu! 

Jei sutinki būti žmona, 
Prisiglauski man prie šono. 
Aš karštai tave mylėsiu, 
Visą amžių glamonėsiu. 

Musė klausės ir galvojo: 
Taip nei vienas neuylojo. 
Taip meiliai nepakalbėjo, 

Grožio jos nepastebėjo. 

Tik suplasnojo gražuolė 
Ir į glėbį vorui puolė. 
Bet kai tas ją pamylėjo. 
Vien oda tinkle kabėjo. 

E.S. Portland, Ore. Aišku ir be paaiškinimų. Piet. Zenonas Steinys, „Šluota" 
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ADVOKATV DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6006 So. Kedzie Avenue 

Patyręs lietuvis 

PIANO MEISTRAS 
HERKULIS STROLIA 

CLASSIFIED ADS 
o. a w H Td.7784000 SETUS '£?* " • * L' 

Prašau skambint 

687 - 143C 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Darbo va 
Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiinnuiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiitii 

HELP VVANTED - VYRAI 

Consceruious Manager 

Professional Service 
BRIDGEVIEW CONVALESCENT 

CENTE*, BRIDGEVIEvV 
Apj>roved for Medi«ire A Blue Crosa 

N'ui-sing — Convalt-scent. 
Your insp^ction invited. 

Hrkfcreviev. Convulocent Center 
J»I00 So. Harlciu Atrnue, 

Bridgeviefr, IL 84M58. TeL 584-5440 

RECEPTICNIST - PRIĖMĖJA 
Marąuette Parko apylinkėje, danių gv-
dytojui, dirbti daliną laiką, reikahn- • Mature steakhouse resuurar.' man;.-
e,ix suaugusi moteris priėmėja ir kiek į 8 c r w a n t e d - Mušt be honest, ha;d 

! Vvorker. Willing to work for benefu 
| of the company. Mušt have knovvled^e 
I of food business. 

Top salary for the right person. 
Mušt be vvilting to relocate. 

padėti prie pacientų. Išmokysime. 
Skambint — 925-8288 

IŠNUOMOJAMA FOR RE.NT I 
F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba i . Contact: Mary Barzda, VVestem 

__ Išnuomojamas Marųuette Parke 3-jų i „. ,. ... , u ____ ,. . . , VMM- W M. <**• <•"*»' 77Q aruiA . . . . c Jt ; sizzhn Steak House, 2900 East Harj--MU* w 06 fSZ. — . e * . 7 7 8 - 9 0 6 4 | Kambarių apšildomas butas. įėjimas : :_„ D;_„ „,..„ A J , , _ _ , l c n i ambarių apši 
| iš kiemo. Skambint 

įėji 
PR 6-0043. 

ing, Pine Bluil. Arkansas 71601. 

GREAT LAKĘS 
OVERHEAO OOORS INC. 

Doors and Openers, Reasonable Prices 
Fast Service. 28 Yrs. Experience 
5155 S. Kedzie — Tel. 925-5909 

E L E K T R O S 
| ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Cbicafoa miesto leidimą 
•—— L>irbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga- i 737-9875. 

rantuotai ir s*ilninral. i 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I riNUOV Marquette Parke 5 kamba-
i r ų butas — apšild. ir šiltas vanduo, 
j Tik suaugusiems, be gyvuliukų. Tel. 

Utenos "Saulės" g imnaz i jos direktorius kun. 
V l a d a s Butvi lą 1922-1923 moks lo meta is moky-
U/jų hf V k lasės mok in ių tarpe. Mokytojai sėdi iš 
kairės: V l a d i m i r a s Koste lnickis . dr. Pov i la s Svi
tas , Ona Birietaitė. Eleonora Garnytė . kun. Vla

d a s Butv i lą . Markul i s , O n a Dzvilaitė , J u o z a s 
K a n a p e c k a s ir K o s t a s B r a ž ė n a s . Priekyje sėdi 
mok in ia i . 

Nuotrauka gauta iš 
dai l . P r a n o G a s p a r o n i o 

KUN. VL. BUTVILĄ 
Mokinio atsiminimai 
VINCENTAS LIULEVICIUS 

sams, kurie buvo jo rūpesčiu 
įsteigti prie tos progimnazi
jos. Suorganizavo ir gana il
gai veikusį liaudies universi-

(Bus daugiau) 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos Radijai, 

Staree ir Ore Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2546 W 6 t S i tai. 776-*48f 
x x x x x > o o o » o o o o o o o o o o < > o o < » o o c 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metu patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 S. Pulaaki Rd., C i go. 

Phone — 581-4111 

'Tęsinys; 
Kun. V. Butvilą suprato no

rą vaikams papramogauti. Jo 
direktoriavimo metu, sniegui 
iškritus, buvome suorganizuo
ti užpulti tas klases, kurios 
mokėsi netoli vokiečių kapų 
esančiose patalpose. Supran
tama, anie ouvo suorganizuo
ti atremti mus. 

Bažnyčioje 
Utenos "Saulės" gimnazi

joje mokinių pamaldos turbūt 
niekuo nesiskyrė nuo kitų 
gimnazijų pamaldų. Tik vie

k a s skirtumas buvo. komuni-
Ją dalijo tokiu pat būdu. kaip 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Tik tuo skirtumu, kad ten bu
vo klierikai sustoję į dvi eiles, 
o čia berniukai į dvi eiles ir 
mergaitės j dvi eiles. Jei kas 

-prašalaičių nemokinių) pri
klaupdavo prie grotelių, tas 
negaudavo komunijos. Jį ap
lenkdavo. Mat. čia buvo moki
niams pamaldos. 

Patarnautojas buvo apren
giamas sutanuke. Atrodė, kaip 
klierikas. Tokiu "klieriku" 
patarnaudavo Vincas Raste
nis. Kitų neteko matyti taip 
aprengtų. Gal čia buvo Raste-

• nio privilegija? O gal La su-

B B A L E S T Ą T E 
kun. V. Butvilos visuomeninę 
veiklą šitaip sako: "Vikaravo 
Utenoje, kurios apylinkėse 
suorganizavo per 10 lietuviš
kų mokyklų. 1918 m. Utenoje 
įsteigė Saulės progimnaziją, 
kurioje buvo mokytoju ir direk
toriumi iki 1926 m. Nuo 1923 
m. vadovavo mokytojų kur-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIII 

Hearng Probiems? 
Speech Probiems? 

Learning Probiems? 
Services provided to cb;'dren 

and aduu.s. 
Contact 

THE SIEGEL INSTITUTE 
MICHAEL REESE HOSP-TAL 

3033 South Cottage Grove 
Chicago, IL 60616 
TEL — 791 2900 

iimiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiimmiimiiiiiii 

DR. WAFIK A. H A N N A 
Board Certified 

Practiee limited to Facial Cosmetic 
Surgery and Hair Transplants 

3 7 2 2 S. Har lem. Rivers ide , 111. 
4 4 2 - 7 1 1 1 

4 0 S. C l a y . Hinsda le , 111., 8 8 7 - 8 1 8 0 

Hitiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimtiimiiii 
KURIAM GALUI MOKĖT 

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

tanukė netiko kito ūgio patar
nautojui? 

Kadangi šeštadienį dažnai 
; eidavau pas senelius į Bilekie-

mį atsinešti kepalą duonos ir 
t kitokio pavilgio. tai sekmadie-

^ - n į nesuskubdavau į mokinių 
pamaldas, todėl tekdavo eiti į 
Sumą. Tuo būdu teko dažniau 
matyti kun. V. Butvilą sekma
dienį bažnyčioje. Išpažinčių jis 
klausydavo su berete ant gal
vos ir su stula ant kaklo. Su
mos metu jį matydavau prie 
vargonų diriguojant chorui ar
ba giedant solo. jei negiedo
davo Bražėnas. Po Sumos te
ko matyti sakykloje sakantį " 
pamokslą. Jo pamokslai buvo 
gerai suplanuoti, aiškūs ir su
prantami. Planas būdavo net 
akcentuojamas pertraukomis. 
Dalį pamokslo baigęs nutyla 
pasirėmęs žiūri į planą. Po to 
vėl sako. 

Kun. V. Butvilą ir daugiau 
originalių dalykų padaryda
vo. Spalio mėn. buvo kalba
mas rožinis bažnyčioje, kur 
ialyvaudavo ir mokiniai. Vie
ną rudenį jis man pavedė kal
bėti rožinį. Abu išeidavome 
prie altoriaus. Jis klaupdavo 
pastatytoje klaupkoje ir skai
tydavo kunigui skirtas mal
das (breviori'4>, o aš kalbėda
vau rožinį. Turbūt per lėtai 
kalbėdavau, kad kai kurie 
draugai vis mane ragindavo 
paskubėti. 

Visuomeninėje veikloje 
Kun Titas Narbutas apie 

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

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek 
nadieniais nuo 5 iO iki 9:30 vai rvto 

Stous WOPA 1490 AM 
Trarisliojam iš nuosavos studijos Mar-
pMtte PL vedėja Aldona Daukus 

New Yorker 4 dr Sedan 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

' L WH,L Lr<E usr 
4030 ARCHER — 847-1515 

tiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiifimn:? 

mfv^ti 

DAYTONA -BEACH, FLORIDA 
baigiam! statyti „Atlantic Vilias'4 Condominium Tounhouse 
butai,— 3764 S. AtLantic Ave, Daytona Beach, Florida. 

Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais) balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — į 
žaruojantį Ha)ifaxo siėnį 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1—312—425-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Box 728, Daytona Beach FL. 32029 

7159 So Maplevvood Ave., 
Chicagc O. 60629 

i e. - rm-um 

Peilininkams a'ito aodrauda 
Amžius 62 iki S0 n 

$ t2 *3 i Jhicagoje 

% :> " . 0 0 
C i c e r o j e 

i l5 JO M JM) 

6529 So Kedzie Avenue 
1. BACEVIČIUS — 778-2233 

M.IROUETTE PHOTO 

REIKMENYS lOlfKJR Ar AMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
ių reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmen.s yp<shnga proga 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas Atida r v ta pirmsd 
ir ketvirtad vakarai;, iki !• va 

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

JE! JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS į LIETUVA IR I i AIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE OTESS& TRAYEL AGEHCYJNC. 
(UCENSEC BT VTfBSHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA fSTAIGA: 1776 M0ADWAY, NEW YORK. R. Y. 10019 
TEL - MI-6590; 981-7720 

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntini); 
r>ri8tatym/is garantuotas Visi muitai apmokami mūsų jstaigoee, gavėjas NIEKO NEMOKA 

P r-c f>rmos skvhų yra krautuvės jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai 
t latisių audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais tr sekmadie 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

M O S V S K Y R I A I : 
Allentown, P a — !2« Tlljrhman Street 
Baldmore SI. Md — 1828 Fleet Street 
Brooklyn. N Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Suffalo 12, N. Y. — 701 Flllmore Avenue 

4SS-ISV 
S47-4240 
O3-00M 
8S6-O?00 

-hetter. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St _ T e t 9to—Ą7a.2y7\ 
Chiraeo n ni — 1241 No Ashland Avenue 
< hiear' , i'. «0629 — 2W)8 We«' 69th Street 
C hicanu UI. 60«22 — 2222 VVest Chicago Ave 
Clevelartd, Ohio 44134 — 5689 State Road 
Detrolt 12, M)ch. — 11801 Jos Campau Avenue 
Hamtramck. Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
Los Angeles 4. CaHf. — 159 So Vermont Avenue 
\ e w York S, N. Y. — 78 Seeow) Averue 
Nev York I N. Y. — S24 E 9 St 
Mtaml Beach. Fla U1S9 — 1201 17 st. 
Philadelphia, Pa. 19123 - 1013 N Marshaū St 
Phoenls. Art7 850?7 — ?204" War> Tanvoo Hwy 
Rahwav. N. >. — 41 Fa-;t Milton Avenue 
Silver Sprin«s M<f - i107 K*nneb*r Ave 
S<»-ith Rlver N. J. — «! Whi»eh«»a<f Avenue 
Syracus*. S. Y. 1S204 — 515 Marcefhjs Street 

.. 4SS-28'» 
... 925-2'787 

Te«: 312—227 4850 
(216) 845-«078 

9854780 
S«S-«740 

§74-1540 
475-7430 

IH 9994B9 
215-WA*«7i 

I-942-877C 
S8I-880C 

M 
257-6320 
47S-9744 

HERKIMEJL H Y — MeJEENNAN RD 
NAun srnuAt 

315-866-3939 

: ISNUOM. apšildomas 6 kamb. butas 
• (3 miegami) 1-me aukšte Naujai at- j 
! remontuotas. Apyl. G2-os ir Homan, 
I ani Kedzie. Galima su 1 vaiku. Jo-
i kių gyvu!lukų. 390 dol. mėn.. plius 1 j 

mėn. užstatas j 

SKAMBINT — 778-6506 

H E L P V V A N T E D 

VVanied: 

F L O VV E R 
S A L E S P E R S O N 

Ramblin' Rose 
2410 W. 47th Street 

R E A L E S T A T £ 

H I S C E L L A N E O U S 
i l«/2 aukšto mūras. 107-ta ir Ridge-
! way Ave. Tinka giminingom šeimom. 

' - i — . į r e n g t a s rQSyS Garažas, šoninis jva-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i žiavimuį Vertas dėmesio 

M A S l E . R P L U M B I N G : 8 6 _ t a i r Komensky Ave. L.uksusmis 
Lieenaed, Bonded, Insured j 3_jų a r b a ^^ miegamų mūro rezi-

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės ! deheija Centr. vėsinimas. Jrengtas rū-
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-' sys. 2 maš. garažas. Puiki apylinkė 
•es. Karsto vandens tankai. Flooc' 

- i control. Užsikimšę vamzdžiai išvaio i F o r d Cit-V- 5 k a m b - ~ 2'W n» e S^ių 
Į -n: elektra. Palikite pavardę • telefo- ! condom,:Pium. Pssfcaai išlaikytas, rfc-
į ną — Uetuviškai ' į 3 r a n g u s 

į SERAPINAS — TeL 6S6-2960 i s3- la ir H c m a n Ave- 2''^ b u t (< m a r o 
; pastatas. Garažas. Purnatykit. >OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KKKX><: ; 

————~————————— 87-ta ir Cicero Ave. 5 metų aenumo 
"*" — : 3-jų butų mūro pasiatas. .Nuomimn-

SIUNTINIAI I LIETUVĄi kai patys apsišildo. Nedelskit, paroa-

ir kitus kraitus ItykiT 

NEDAS. 4059 Archer Avenue 
Chicaeo. IL 666S2 Te! 927-5960 

0<>0<KK><>0<>0<>0<X>0O<>O<K>CK>CKH>Cr 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood. tel. 254-7456 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių I 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra-! 
šymai ir kitokie blankai. 
0 0 0 0 0 0 0 < X X K K > 0 < X K X > 0 0 0 0 < h > 0 0 0 | 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

Tel. 767-0600 

«.-^"--*>«^«>«i 

MODERNIŠKAS 3-JŲ BUTŲ 
Patogūs atskiri apšildymai Geras in
vestavimas Clearing apyl. 2 butai po 
3 miegamus ir-vienas 2-jų miegamų. 
Virtjvės su "dinettes". 

3 JV M'ECAMŲ 
Svaras C lami/. roūr. bjngalo su 
nauju stogu. Nauias aoilldy.T.is ga-

| zu. Kilimai Garažas. Plius daugiau. 
Apyl. 57-uS ir Frančisco. 

įvairių prekių oasirinkimas nebrangia1 j C e n t U A 2 1 — C a h l l l BrOS. 
i i mūši; sandėliu. . . _ z 

4100 W. 63 Street 
Tel. 585-6100 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 6S Ct., Chicago, IL 60629; 

SIUNTINIAI Į LIETUVA i 
T I s s s s . « a » Galima perimti 7.93; morgiCių. 
x e i . H«r-ir#J< 'Savininkas parduoda diuelj Georgkm 

stiliaus nana apyl. 73-os ir Kedzie 
2 miegamieji, valgomasis, didesnė i-S<»».-»,^v 

Vytautas Vaiaruinas 

j dau,0, kitų priedų. Naujas 2 maš. ga-
! ražas. S-6.900. Skambint (angliškai) 
i tel. 778-6197 

i I virtuvė. Labai švarus. Jrengtas rūsys 
'• >CK>OO<K>O<><><KK><>O<><><X>O-O-O-C><><K> [ V uji kilimai. Centr. oro vėsinimas ir 

A V I L I M A S 
j M O V I N G 
i Apdraustas perkraustyr.:?s 

Jvairių atstumu 
Tel. 376-1882 arto* 376-5996 

Pajamų bungalow — :',-2 aukšto mū 
c rinis. 3 butai, vienas su dviem mis 

gamais Garsias. Marouette Parko 
; centre Nebrangus. 

j OOCK>00<K>0<>0<>00<><X>OCK>C>0<><><>0- | Į 2-jų aukštų mūrinis. Pirmame aukite 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Lr vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

j € kamb.. 3 mieg. Antras aukštai pa
dalintas j 2 butus. Batsiuvio dirbtuve 
rūsyje Geros pajamos. 69-ts ir Waah-
tenaw. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — incorae Taz 

2951 W. 53rd StrM 
TeL 436-7878 

M O V I N G 
DERINAS perkraufto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli mieste leidimai ir' 
oilna apdrauda 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef — WA 5-8063 

IIIIIIIIIIIHIHIIIIIUIIIIIlimillllllllllllllllll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimui — Valdymui 

I Namu pirkimui — Pardavian* 

į INCOME TAX 
NotartetM — Vertima 

T A I S O 
I MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Į SKALBIMO Ot DŽIOVINIMO 

Kreipti; i Hermaną Dedkį 
TeL 585-6624 po 5 vsl. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

DCL RHALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2933 
Illllllllllllllllll—BISMIMM m 

" " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • S S B S B B g ^ 4 | B S J 

AUTO REPATR SERVICE 

PACKA7-F EXPRES^ 'OENCV 
M A R U / NOREIKTENf _. . _ . . ^ ^ . . 

SIUNT-:TA- : UEIW4 c U . D ^ r ^ l 
Labai pageidaujamos geros rūšie* pre 7 j l i e j p s . B r a k e s Transmisslon Work 
•ces. Maistas iš Europos sandėlių 
2608 W. 69 S t , Chicago IL 6062f j 

Tel — 925 2787 

SKELBKTTfiS "DRAUGE" 

Battenes Electrical 
icl. 737-4175 — 2641 W. 71st St. 

PT.ATTNKITE "DRAUGĄ* 



MIRĖ PEDAGOGAS 
A.A. ANTANAS GULBINSKAS 

"Draugo" ir kitų lietuviškų Jis bendradarbiavo lietuvių 
laikraščių skaitytojams gerai spaudoje ir buvo foto kores-
pažįstama A. Gulbinsko pa- pondentas daugelio laikraš-
vardė iš jo kultūrinio bei vi- eių. 
suomemnio gyvenimo nuo
traukų, kurias jis laikraščiams 
daugelį metų siuntinėjo. Ir 
prie:* kelerius metus apsigy
venęs Kalifornijoj, Arcadia 
miestely, netoli savo dukters 
Nijolės ir žento dr. Vytauto 
Grakauskų, nežiūrint dides
nio nuotolio, nuolat dalyvau
d a v o daugely Los Angeles lie-

Velionis savo darbu ir pini
gais rėmė Lietuvos laisvės ko
vą, stipriai akcentavo lietuvy
bės išlaikymą. Ir tai savo 
pavyzdžiu rodė, kad. tautini 
susipratimą galima perduoti 
gyvenant svetimame krašte, 
ne tik savo vaikams, bet ir 
vaikaičiams ir tolimesnėms 
kartoms. Jis atliko didelį dar-

tuvių susirinkirr.ų ir renginių, bą, pagamindamas daugybę 
juos fotografuodamas ir įre- nuotraukų ir įrekorduotų juos-
korduodamas. Jau keletas mė- telių, kurios yra svarbi archy-
nesių , kai jo nuotraukų spau- vinė medžiaga lietuvių išeivi-
doje nematome. Kai paskutinį jos istorijai, 
kartą buvau jį sutikęs, atrodė Velionio kūnas karste buvo 
prislėgtas, nusiminęs, sergąs, atgabentas gruodžio 26 d. 

Ir štai prieš Kalėdas paskli- vakare į Šv. Kazimiero baž-
do liūdna žinia, kad Antanas nyčią, kurioje, vadovaujant 

vių išeivija a.a. Antano Gul
binsko asmenyje neteko di
džio patrioto, nenuilstančio 
veikėjo, remiančio Lietuvos 
laisvės pastangas ir nuošir
daus darbuotojo prieš išeivi
jos nutautimą. Didžiame liū
desy liko jo artimieji — 
žmona Ilmara Gulbinskienė, 
duktė Milda ir žentas dr. Ed
mundas Lenkauskai, duktė 
Nijolė ir žentas dr. Vytautas 
Grakauskai, vaikaičiai: Vik
torija, Asta, Nijolė ir jos vy
ras Kęstutis Slotkus, Sigutė ir 
Aras; pusbroliai — dr. Adol
fas Baltrukėnas, inž. Juozas 
Jakubonis, krikšto sūnus ar
chitektas Viktoras Peteris su 
šeimomis. O Lietuvoje sesuo, 
brolis ir kiti tolimesni gimi
nės. 

J. Medžiukas 
Gulbinskas mirė g w x l ž i o 23 
d. Velionis gimęs 1904 m. lie
pos 1 d. Dūdiškių kaime, Pa-
nemur io valsčiuje, Rokiškio 
apskr., taigi rytų Aukštaitijoj, 
kurią Vaižgantas vadina poe
t išku <raštu, pilnu giliausių 
senovės atsiminimų. Gal to
dėl vaikystėje išgirdęs savo 
žemės balsą, j is panoro įsi
jungti į atgimstančios tautos 
k ū r y b k į darbą, pasirinkda
m a s mokytojo profesiją, ku
rioje tikėjosi daugiausia nu
v e i k t i , a u k l ė d a m a s ir 
mokydamas jaunąją kartą. 
Baigęs mokytojų seminariją, 
45 metus mokytojavo įvairio
se mokyklose Lietuvoje ir Vo
kietijoje (Uchtės stovykloje). 

Nesant galimybių grįžti į 
gimtąjį kraštą, persikėlė į už
jūrius ir i lgiausia išgyveno 
Chicagoje. Priklausė atei
t in inkams, daugeliui kitų 
katalikiškų organizacijų, o bū
d a m a s Aleksandravo, Kretin
g o s apskr. mokyklos vedėju 
dar Nepriklausomoj Lietuvoj, 
buvo šaulių būrio vadas, už-
pirkęs žemės sklypą ir me
džiagą statyti šaulių na
m a m s , bet š io sumanymo 
negalėjo įvykdyti, Lietuvai ne
tekus laisvės. Būdamas išei
vijoj, aktyviai reiškėsi Liet. 
B e n d r u o m e n ė j e , Lietuvių 
Fronto bičiuliuose, Lietuvių 
Fonde ir Mokytojų sąjungoje. 

GRAŽI KANADOSl 
PABALTIEČIŲ 
INICIATYVA 

Kanados estų laikraštis 
"Vaba Eest lane" (Laisvoji Es
tija) gruodžio 29 d. numeryje 
rašo apie Kanados pabaltie-
čių delegacijos apsilankymą 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijoje aptarti žmogaus tei
s ių klausimą ryšium su ruo
š iama "ekspertų konferencija" 
Ottawoje, pabaltiečių konsu-
larinės tarnybos statusą ir Eu
ropos parlamento rezoliucijai 
paramą. 

Gruodžio 15 pabaltiečių de
legaciją priėmė penki aukšti 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai. Lietuviams dele
gacijoje atstovavo Algis Pa-
cevičius, Joana Kuraitė ir Juo
zas Danys , Kanados Lietuvių 
bendruomenei vadovaujantys 
asmenys . 

Pagal laikraščio pranešimą 
delegacija prašė Kanados vy
riausybę atstatyti pabaltiečių 
diplomatams pilną pripažini
m ą ir Jungtinėse Tautose pa
remti Europos parlamento re
zoliuciją Pabaltijo valstybių 
dekolonizavimo reikalu. 

Dėl pilnų diplomatinių tei-
- s ių atstatymo pabaltiečių dip

lomatams palankaus atsaky
m o iš ministerijos pareigūnų 
negauta. Patarta tuo reikalu 
žygius daryti Kanados parla
mente. O Europos parlamento 
rezoliucijai Kanados vyriau
sybė principiniai pritaria. 

Delegacija taip pat tarėsi su 
Kanados parlamento nariu 
Sinclair Stevens, kuris paža
dėjo tuos visus klausimus kel
ti parlamento posėdžiuose. 

prel. dr. V. Bartuškai, buvo 
sukalbėtas rožinis, o kitą die
ną prel. V. Bartuška aukojo 
gedulingas Mišias už vellio-
nio sielą. Skaitymus atliko 
mirusiojo dukraitės — Viktu
tė Lenkauskaitė ir dr. Asta 
Grakauskaitė ir A. Dabšys. 
Kompozitoriui B. Budriūnui 
grojant vargonais, giedojo R. 
Dabšys ir A. Polikaitis. Po to 
i lga automobilių eilė palydėjo 
jo žemiškąjį kūną į ramybės 
kalnelį — Forest Lawn kapi
nes. Čia religines ceremonijas 
atliko taip pat prel. V. Bar-
tuška. Atsisveikinimo žodį ta
rė R. Dabšys, JAV LB Vaka
rų apygardos pirmininkas. 
Dar kalbėjo velionio duktė M. 
Lenkauskienė. Tada laidotu
vių dalyviai buvo pakviesti į 
Tautinius namus gedulo prieš
piečiams. 

Prie naujai supilto kapo 
skverbiasi mintys, jog lietu-

Tikrasis tonas paimti sun
ku ne tik dainuojant; dar sun
kiau — su žmonėmis kalbant. 
Tonas yra sielos kūrinys. Jei 
siela kieta ir šalta, tai tonas 
nejaudina kitų širdies meilu
mu ir neturi jokios galios. 

Fr. W. Foerster 

1* — M — M * pifiau mokėsite ui 
ir automobilio 
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1984 m. sausio mėn. 5 d. sulaukęs 96 metų amžiaus, mirė mū
sų brangus tėvas 

A. f A. 
JONAS VALAITIS 

Amerikoje liko duktė Aldona Marytė Markelienė, jos vy
ras Adolfas, jų dukterys, Daiva ir Rita Dagienė su vyru Linu; 
sūnus Jurgis Valaitis su žmona Nijole, ir jų sūnūs, Giedrius ir 
Andrius; sūnus dr. Jonas Valaitis, jo žmona Joana, jų duk
ros, Laura ir Rasa; sesuo Magdalena Ulėnienė su šeima; bro
lis Juozas ir jo žmona Gertrūda; pusbrolis Kazimieras Dabri-
la. 

Kanadoje liko brolienė Jozefina Valaitienė su šeima. Lie
tuvoje — brolienė Irena Valaitienė ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, sausio 7 d. ir sekmadienį 
nuo 3 v. iki 9 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
St. Chicago, 111. Atsisveikinimas bus sekmadienį 6 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 9 d. U koplyčios bus 
išlydėtas 10 vai. ryto į Lietuvių tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių 
fondui arba Tautos fondui. 

Nuliūdę Valaičių ir Markelių šeimos 

Mielam 

A. f A. 
ROMUI ISDONIUI mirus, 

jo žmonai JIEVAI, dukterims ROTAI, RIMAI ir MAR
GARITAI, jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą. 

DR. JUOZAS, ONA IR MARGARITA 
PETRIKAI 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. Viaos laidos is WCEV stoties \ 
1450 AM banga. "' J L 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. j 
p.p. i* WTIS stoties 1110 banga. 

Phoenix: šeštadieniais, 12:30 vai. p.p., 1540 AM bang 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago. IL 

60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035.* 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71it St, Chicago, 111. 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, • * , • n l s U - l M iriillih*M 

Atdara MoMiiMsnisIs nuo » TIL ryto iki 10 vsl. vakaro 
•uo 9 • • ! ryto iki t JO rwL 

Vienorių Metų Mirtioi 
Sukaktis 

# * * 

Stase Genovaite 
2advydiene 

Po didelių skausmų mirtis atskyrė a. a. Stasę Genovaitę iŠ gy
vųjų tarpa Negalima apsiprasti, kad jos nšfra mūsų tarpe. 1983 m. 
sausio 13 d. ji peržengė Amžinojo gyvenimo slenkstį. 

Minint šią liūdną vienerių metų sukaktį, jos neužmirštamam, 
brangiam atmiri-nui už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios sau
sio 15 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto per sumą Los Angeles Sv. 
Kazimiero parapijos šventovėje. 

Maloniai prašau gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šio
se pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Stasės Genovaitės sielą. 

Giliai liūdintis vyras OSVALDAS 2ADVYDAS 

A. f A. Joana Čepui - Čepuleviaene 
GLKKAIT& 

Gyveno St. Petersburg, Florida. Anksčiau gyveno Chicagoje ir 
Antioch, Illinois. 

Mirė gruodžio 22 d., 1983 m., sulaukus 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo vienuolė Seselė Maria Sko-

lastika, pranciškietė, dukterėčia Florence Milės, sūnėnas Konstan
tinas Zepul su žmona Nancy ir šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionė buvo našlė a.a. Vlado ir motina a.a. Valerijos. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Vance 

koplyčioje, **24 S. 50th Ave., Cicero, Illinois. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 11 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Sv. Antano parap. bažnyčią kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuaudė: GIMINES 

Laidotuvių direkt. — Jean Vance, telefonas 652-5245. 

Brangiam tėveliui 
A. f A. 

ALBERTUI GARTIGUI mirus, 
dukrai mielai Elenutei, žentui Stasiui 
Mickams, anūkams ir visiems artimie
siems reiškiame giliausią užuojauta* 

REGINA ir JIM TACK su SEIMĄ 
ALEKSANDRAS ir ELENA NELSAI 

A. f A. BRONIUI MATULAIČIUI 
m i r u s , 

liūdinčią dr. Reinio seimą, gimines ir ar
timuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aurelijos ir Broniaus Polikaičių šeima 
Mirga ir Algimantas Valaičiai 
Kazimieras Lašas 
Alfonsas Pimpė 

A. f A, AKT ANUI BALČIŪNUI 
m i r u s , 

jo žmonai Marijai gili ir širdinga už
uojauta, 

MARIJONAS OSTRAUSKAS 
ir SŪNUS ALGIRDAS su ŠEIMA 

A. f A. ANTANUI GULBINSKUI 
mirus, liūdinčia žmoną Iftmarą bei duk
teris Mildą ir Nijole su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

SLĖNIŲ SEIMĄ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 7 d. 

Mūsų mielai bendradarbei 

A. + A. 
IRENAI JURGILIENEI 

staiga iškeliavus į Amžinybę, dukroms REGINAI, VEDAI, 
žentams ROMUI KVIKLIUI, PETRUI PIKSRIUL bro
liui ALGIUI ŽEMAIČIUI ir jų ŠEIMOMS bei ARTIMIE
SIEMS, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

GRAŽINA BARKAUSKIENĖ 
NIJOLĖ DIMINSKYTĖ - BEAMER 
ELZĖ DIMINSKIENĖ 
SOFIJA DŽIUGIENĖ 
JOANA KRUTULIENĖ 
ONA RUŠĖNIENĖ 

A. f A. ANTANUI GULBINSKUI 
mirus, liūdinčią žmoną Ilimarą, dukteris 
Mildą ir Nijole su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame. 

MARGARITA ir VACLOVAS MOMKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIM1D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P l V C l O S 

4330-34 So. California A v en u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 °>852 

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

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

I i 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 7 d. X A. a. Olga Gerkytė Dagilie-
— — - ^ — — — — ^ — ^ - ^ j ^ ilgametė Raseinių gimnazi-

x Loretto ligoninės nauja ad- jos sekretere, mirė gruodžio 10 
ministratorė ses. Marion raštu»dieną Raseiniuose, ok. Lietuvoje. 
pasveikino visus ligoninės tar- j Paliko sūnų ir dukrą Lietuvoje 
aautojus ir medicinos štabą ; ir brolį Osvaldą Jungtinėse Ame-
Naujų Metų proga ir palinkėjo i rikos Valstybėse. Palaidota Ra-
jiems laimingai darbuotis atei-1 šeinių kapinėse. 
nančiais metais. Buvusiai admi 

LIETUVIŠKA ŠEIMA — 
NET IR BAHAMOSE 

I nist»-atorei ses. M. Stephanie 
X Lietuvos Vyčiai prisimin- j buvo surengtos išleistuvės su 

ti Lietuvos Nepriklausomybės ; pamaldomis ligoninės koplyčioje 
šventę vasario 5 d. Martiniąue i r arbatėie visiems tarnaute-
restorano salėje i engia vadina- j jams. Ses. Stephanie jautriai 
mą "Memories cf Lithuania". I v i s u s atsisveikino. 
Bus banketas ir įteikimas pažy-

X Cicero LB valdyba šį sek
madienį, sausio 8 d., nuo 8 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų Šv. An
tano parapijos mažoje salėje i 
rinks solidarumo mokestį. Visi j 
Cicero ir jos apylinkių lietuviai j 
yra kviečiami pasinaudoti šia Į 

mėjimo pereitų metų žymiausiam , s u k a k t u v i n ė s p r 0 g r a m o s r e p e t i -
šiemet 

x Antro Kaimo 20-ties metų į proga ir paremti LB veiklą. 

asmeniui ar asmenims. 
bus toks pažymėjimas įteiktas 
Šv. Kazimiero vienuolijai, at
šventusiai 75-rių metų sukaktį. 

X Lietuvių draudžiamosios 
.spaudos paroda, kurios ekspo
natai buvo sėkmingai rodyti 
Pas. Lietuvių dienų metu Chi-
cagoje ir Europos lietuvių studi 
jų savaitės metu Augsburge, 

cijos intensyviai vyksta jau keli 
mėnesiai. Jose dalyvauja ne tik 
reguliarus sąstatas (Vida Gilvy-
dienė, Jūratė Jakštytė, Indrė To-
liušytė, Eugenijus Butėnas, Juo
zas Kapačinskas, Arvydas Vait 
kus), bet ir gerai pažystami 
cagos ir apylinkių šio vieneto 
veteranai vaidintojai (Vaigalė 
Kavaliūnaitė-Duers, Marytė Ma-

Vak. Vokietijoje, šiuo metu yra žeikaitė-Utz, Juozas Aleksiūnas. į 
persiųsti į Clevelandą. Jie bus Romas Stakauskas, Jonas Žu- i 

X Kun. A. Kelpšas, MIC, Sta-! 
sys Vaičius, Liuda Klausienė, i 
Romas Libus, Mrs. Marion Smil
gius, Chicago, 111., Juozas Bar-
dauskas, New Buffalo, Mich.. 
Stasys Baniulis, Cicero, 111., Jo-

v<m-įn a g gjmukėnas, Milford, Mich., 
i _m- j Ramįįnas Bužėnas, Los Angeles, 

Cal., atsiuntė po 10 dol. aukų už 

Rasa (Kaminskaitė) ir Algis Avižieniai 

kalėdines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

Jau žirgeliai sukinkyti, 
Prie vartelių pastatyti, 
Ruoškis, sesele. 
Ruoškis, jaunoji . . . 

ambasadoriais, tačiau tokių ra-
i ginimų šiai porai, atrodo, nerei-
j kia. Rasa, baigusi komunikaci-
: jos mokslus Illinois universitete, 
j taip pat lankė lituanistikos kur-

Tckiais liaudies dainos žodžiais ' sus antrajai specialybei ("mi-
Rasa buvo veikli 

nimo žurnalo redaktoriui dr. ; Aldona Kaminskai bei Karolis į ateitininkė, "Aušros Vartų" 
F. Tallat Kelpša, Evergreen i *r Liucija Avižieniai kvietė į: skaučių tunto vadovė, neseniai 

X Kun. Kęstutis Trimakas, 
tvarkingai išdėstyti DMNP pa- Į kauskas ir k t ) . Programa vyks Fcrest Park. 111., "Ateities" jau- \ padabintu pranešimu Elegijus ir nor") Įsigyti 
rapijos didžiojoje salėje. Paro- j Jaunimo centro salėse vasario 
da bus atidarvta sausio 21 d..; 4 ir 5 dienomis. Dėl platesnės 
šeštadienį. 6:30 vai. vak.. o taip ; informacijos sekite "Draugą" 
pat visą dieną sekmadienį. Jos kasdien. 
ruoša nuoširdžiai rūpinasi ir vi- _, . . , 
sus kviečia —-»*. -«i*«i™*i! x Lietuvių Prekybos rūmų 
klebonas 
iauskas. 

parodą aplankyti! 

Park, 111., mūsų rėmėjas, atsiun- i s a v o v a i k u Rasos ir Algio su-; gavo paskautininkės laipsnį. 
tė po 15 dol. už kalėdines korte
les ir kalendorių. Labai ačiū. 

kun. Gediminas Ki- susirinkimas bus sausio 11 d., i x kabeli Geduill (Mrs.), gyv. 
•re^d:er.i. 8 vai. vak. Dariaus \ Chicago, 111., su prenumeratos 

i ir Girėno posto salėje. Bus pen- j mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. jo; S " ; 1 ? 
Ramonas kių naujų direktorių rinkimai, j 

tuoktuves 1983 m. lapkričio Baigė Pedagoginį lituanistikos 
5 dieną. j institutą, pastaruoju metu yra 

PI.JS Ryšių centro Lituanisti-Giminės ir draugai, susirinkę . . . 
švč. M. Marijos Nekalto Prasi- \ k c s ^ ^ a r ų rengimo komisijos 

bažnyčiojo. Chicagos ! n a r ė « • * * • v a s a r * b u v o J A V 

x Rašyt. Vincas 
yra susirgęs ir paguldytas Šv. ! Trejų metų kadenciją baigė: 
Kryžiaus ligoninėje dr. V. Ne- John G. Evans, John J. Galmi-
micko priežiūroje. Ligonis pa-' nas, Bruno Gramont. Julius R. 
mažu taisosi ir tikisi greitai Kuzas ir Charles D. Macke. 
išeiti iš ligoninės. 

X Dr. Kęstutis Keblys, Baton 

Brighton Parke, stebėjo pirmuo
sius Rasos ir Algio bendro gy
venimo žingsnius, kuriuos palai
mino Juozas Vaišnys. SJ. Mal
das ir šv. Rašte žodžius papil-

x Juozas Stasiulis, Chicago, j d ė Dariaus ir Laimos Lapinskų 
. atsiuntė prenumeratos mo-. atliekamos giesmės. 

paramai. Mrs. I. Gedwill skel
biame garbės prenumeratore, o 
žu malonę auką tariame nuo
širdų ačiū. 

111 
: kestį už tris "Draugo" skaity- i 

Labai ačiū. 
x Andrio L Eiva, gyvenas j pv0Uge< La., visuomenininkas.... 

Cambridsre, Mass., ''U.S. Nevvs, kultūrininkas, užprenumeravo | ' "* «•*-— . s v e čį a j rinkosi į Šv. Nicholas sa-
and WorW Report" sausio 9 d.; vįeneriems metams "Draugą" i x Petras ir Rita Dūdai, Oak j !? Oak Lawn priemiestyje. Bet 
laidoje yra išspausdinęs laišką j k a i p s iedinę dovaną savo sū-Į p ark, UI., apmokėdami įvairias i čia kažkas ne t a ip . . . Nejaugi 

nui Vytautui, j sąskaitas, pridėjo ir 45 dol. auką | n e i *• puotą pataikėme? Jau-
I kaip kalėdinę dovaną dienraščio j nU-ių stalą užsėdę kažkokie ne-

j pažįstami, įsibrovėliai! Tačiau 

Jaunimo kongreso atstovų va
dovė. Algis, kaip ir Rasa, lan
kė Vasario 16-tosios gimnaziją 
Vokietijoje, yra skautavęs, lan
kęs Lituanistikos seminarus, 
Lietuvių žurnalistų sąjungos na
rys, priklauso Santaros-Šviesos 
federacijai. Algis yra baigęs 

Su jaunaisiais pasidžiaugti p o ^ ^ m o k s h l s Chicagcs uni-

apie genocidą Afganistane. A. 
L. Eiva yra kalbėjęs apie savo 
nuotykius Afganistane Chicagos 
lietuviams. 

X "The National Catholir Re-
gister" gruodžio 25 d. laidoje 
aprašo kun. Sigito Tamkevičiaus 
okupuotoje Lietuvoje nuteisimą, 
primindamas ir kun. Alfonsą 
Svarinską, anksčiau nuteistą. 
Taip pat plačiai rašo "Tvvin Cir-
cleM laikraštis sausio 8 d. laido
je. Informacijas šiems laikraš
čiams suteikė Lietuvių Informa
cijos centras New Yorke. 

X Antanas Poskočimas dės
tys keturias lietuviškų koplytė
lių ir piaustymo bei drožinėjimo 
pamokas antradieniais nuo 7 iki 
9 vai. vak. Balzeko muziejuje. 

stiprinimui. Labai ačiū. 
i didelio vargo nebūta Gerai, 

x Sergijus Paulavičius, Da-! kad visokiem netikėtumam pa-: 
venport, Ia., vertindamas lietu- i siruoš?s, pulkas atvyko su glė-! 
visko žodžio reikšmę mūsų išei- į Diais saldainių ir galėjo savo • 

4G12 Archer Avenue, Chicago, i vijoje, kartu su prenumeratos j s t a l ą išsipirkti. Svotų Mykolo j 
111., pradedant sausio 24 d. Dėlj mokesčiu atsiuntė ir 30 dol. au- \ Drungos ir Marijos Stankus - ' 
registracijos ir tolimesnės infor- j ką jo stiprinimui. S. Paulavičių j Saulaitės kviečiami, tėvai pa- į 
macijos prašome skambinti Bal-1 skelbiame garbės prenumerato- j davė dueną ir druska, kad bū-' 

versitete, o po to dvejus metus 
studijavo kalbas. 

Jaunieji povestuvinei kelionei 
buve išvykę j Meksiką, a dabar 
gyvena Bahamose. Ners sukin
kyti žirgeliai toli juos nugabeno, 
žinome, kad ir tolimuose kraš
tuose galime rasti lietuvišką 
Avižienių šeimos židinį. 

eps. 

zekc muziejui tel. 847-2441. Šios į rium, o už 
ačiū. 

gražią auką labai 
programos yra dalis "Ethnicity 
Sparks the Arts" ir dalinai ap
mokamos City Arts II Challenge 
Grant Program, kurią remia 

x "Chicago Tribūne'' sausio j Chicago Council on Fine Arts, 
6 d. laidoje plačiai aprašo "Ni-1 National Endowment for the 

X Muz. Antanas ir Valė Skri
duliai, Daytona Beach, Fla., mū
sų garbės prenumeratoriai, at
siuntė 25 dol. už kalėdines kor

tų gera gaspadinė. O po vyno 
stiklelio, jaunieji patepė viens i 
kitam lūpas medumi, kad gyve- j 
nimas būtų saldus. 

i 
I r taip visą vakarą nestigo 

lietuviškų papročių: jaunosios 
do." restoraną, esantį Marąuet- \Humanties ir Chieago Commu- j t e , f £ P^ n k . ė j ' ° **£. " I *" a u ; **&* .tautiniai, drabužiais 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
KELIA ALGAS 

Chicagos miesto kolegijų va
dovybė susitarė su dėstytojų uni
ja, kad bus pakelti atlyginimai 

te Parke. nity Trust. 
[go" štabui sėkmės 1984 metuo 
jse. Nuoširdus ačiū už auką ir 

x Antro kaimo 20 m. sukak- j x Meilės dainų lengvosios mu- į linkėjimus. 
tuvėms specialiai sudarytoje j zjkos popietė vyks 1984 m. sau- i 
naujoje programoje bus įpinta ; sį0 8 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.!- x " l * * 0 * 0 " administracijos 
ir keletas gabaliukų su dideliu ; jaunimo centro kavinėje. Ren- organizuojama ekskursija į Eu 
pasisekimu vaidintų prieš dau- j gįa j r programą atliks Iz. Mo-
ge]i metų: Beau monde. Tiesos [ tekaitienės dainavimo studija. 

pasipuošusios, šokiu atsisveikino j i i e m e t 4 % i r . W t a i s m e t a i s v ė l 

ropą bus 1964 m, rugpiūčio 2-20 
dienomis. Plane sutarta aplan
kyti Fatimą ir Lisaboną Portu-

su nuotaka, senosios vestuvinės 
oracijos ir dainos skambėjo visą 
vakarą — nuo ižengimo iki gra
žiųjų nuvainikavimo ir atsisvei
kinime apeigų 

4%. Sutartis padaryta dve
jiems metams. Tuo pasinaudos 
1.350 profesūros narių. Pradi
nis jų atlyginimas iš 13,550 dol. 
pakils iki 16,0000 dol., o turin-

įvyks vasario 4 d. 8 vai. vak. ir yutė ir užkandžiai. Įėjimas vel
tui. 

akimirka, Kovotojas, Arrheolo- ! Akompanuos Manigirdas Mote-i , ,„,„ ,,„ 
gijos pamoka, etc. Spektakliai | k a i t i s . Programos metu - ka- j J f J ^ ^ ^ f ^ J ^ I Lietuvos ir w , -h JAV ambasa 

Liurdą ir Paryžių Prancūzijoje. 
Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos po Naujųjų metų. Eks-

x Užsakymai automobiliams kursi jos visus techninius reikalus 
j bei kitiems daiktams — tarpi-1 tvarko ir vadovauja American 

x Clearance Sale. — Didelis j ninkaujame užsakant dovanas i Travel Service Bureau, 9727 S. I 
išpardavimas po švenčių _ 40' ; į artimiesiems Lietuvoje Kalė- j Western Ave., Chicago, IHinois i ***& i r Mindaugas Bielskus 

Sveikinimai jauniesiems bų., tieji daktaro laipsnį 1986 m. jau 
vo atplaukę iš įvairiausių Ame- j & a u s 4 0 0 0 0 d o 1 

rikos miestų, iš Vokietijos, iš Į 

vasario 5 d. 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Kvietimai J. Vaznelio 
prekyboje. 2501 W. 71 St.. tel. 
471-1424. {pr.). 

Maloniai kviečiami visi. 
(pr.). 

doriaus Bahamose, kur jaunasis 
Algis tarnauja konsulu. Pulko 
vardu sveikino vyr. pabrolys 
Brian Flynn. Kiti pulko daly
viai : vyr. pamergė Audra Kubi-
liūtė, jaunojo sesuo Audra Avi-

nuolaida už kaikurias j doms ir bet kuriuo kitu laiku, j 60643, tel. 312^—238-9787. 
nuo sausio 2 d. iki Į Sutvarkome iškvietimo doku-

d. Dalia 

iki 50rr 
prekes -
sausio 9 
Daukšai, savininkai, maloniai 
lauks jus atsilankant į šį išpar
davimą — Avalon Galleries, 
4243 Archer Ave., Chicago, UI. 
Tolef. 247-6969. (sk.). 

ŽUVUS UGNIAGESIUI 
Nauju potvarkiu žuvus ug

niagesiui Chicagos mieste bus jo 
šeimai išmokama 50,000 dol. 
kompensacijos. Tokia pati kom
pensacija bus mokama ir parei
gas einančių žuvusių policinin
kų, kalėjimo sargų ir paramedi-
kų šeimoms. 

ir Romas ; mentus — American Travel Ser
vice Bureau, 9727 So. Westem 
Ave., Chicago. ID. 60643. Telef. 
312—238-9787. (ak.). 

(pr.). 
x Battic Monuments, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge-

X Akiniai siutimai į Lieta- į riausiomis sąlygomis. (sk.). 
.va. Kreipkitės j V. Karosaite—; . _ . «.^»*_ « *_ « 

x Kelionė laivu Karibų jūroje j Optical Studio, 2615 West 71! x A 0 0 * 0 "* V 1 * ^ Century 21 
(iš Miami) — 7 dienos — 1984 i Street, Chicago, DL 60829. Te-1 ? e ? i ? e _ R ? l t ^ l3^T. a t s ^ * . 
m. balandžio 29 d. Pasinaudo-; lefonas 778-6766. (sk.) 
kitę proga atostogauti gražioje; 
aplinkoje ir su lietuvių grupe! x N A M A M S PIRKTI PA-
aplankyti įdomias vietoves. Dėl j S '* 0 1 ' 0 * duodamos mažais mė-
kamų ir brošiūrų kreiptis. Ame-* n e 9 i m a i s įmokėjimais ir priei-, JAV-se ir Kanadoje, kraustan 
rfcaa Travel Service Bureau I n a m a i s nuošimčiais. Kreipkitės I lis į kitus miestus, tais reika-
9727 So. Western Avenue, CW- j į M u t u a l F e d e r a l S*™**- 22*2 j lais, suteikia visas reikalingas 

GERfclA FINANSAI 
jaunosios sesuo Andrėja Ka
minskaitė ir Karolis Drunga, 
jr., jaunosios pusseserė Gailė 
Vazbytė ir pusbrolis Algis Šilas, i Sears, Roebuck bendrovė pa-
jaunojo sesuo Jūra Avižienytė skelbė, kad pirmą kartą per pas-
ir Yvon DeLain. kurinius 97 metus gruodžio mė-

Tėvų vardu sveikino Karolis nesį jos pardavimai prašoko 3 
Avižienis ir Aldona Kaminskie- bilijonus dolerių. Tos bendrovės 
nė. Jauniesiems priminta, kad Chicagos krautuvėse buvo par-
visuomet būtų lietuvių tautos i duota 17.5% daugiau, kaip per-

Orland Park, DL, sąžiningai pa
tarnauja Chieagoje ir prie
miesčiuose, perkant, parduo- j 
dant ar išnuomojant namus. 

eago, DUnok 60643, tel. 812— 
I8M787. (sk.). 

\ U \ s 

M I M . I » 

West Cermak 
VI 7-H47. 

Road Telef. j informacijas (Oentury 21 VIP 
(sk.). Referral Service). Skambinti 

312—349-1880. ( sk) . 

K I H . X 

x Laisves besiekiant. Iš spau-; 
dos išėjo, Lietuvos Laisvės Ko-' 
votojų Sąjungos Išeivijoje leidi
nys. — "Laisvės besiekiant", 
šios sąjungos įnašas į antinacinę 
rezistenciją. Redaktorius dr. Al
girdas Vokietaitis. Knyga gauna
ma "Drauge". Kaina su persiun 
timu minkštais viršeliais — 13 
dol., — kietais — 16doL (pr.). 

X Aldona Ploplienė prašo pa
tikslinti, kad a. a jos vyro dr. 
Valentino Ploplio pomirtinėje 
padėkoje, "Draugo" gruodžio 
27 d. laidoje turėjo būti: "Dėko
jame RLB-nea nariams... paau
kojusiems 600 dol. Tautos Fon
dui, bet ne Lietuvių Fondui, 
kaip kad buvo parašyta, (sk • 

CHICAGO JE 
IR APYLTNKESE 

LOYOLOS UETUVTC 
KLUBAS 

Baigėsi semestras, bet Loyo-
los universiteto lietuvių klubo 
veikla dar neužsibaigė. Semest
ro paskutinis susirinkimas įvy
ko lapkričio 30 dieną. Susirin
kimas buvo trumpas. Buvo iš
dalinti užsakyti lietuvių klubo 
"sweatshirts", kuriuos supro
jektavo Rasa Tijūnelytė. Jonas 
Vaikutis baigė rinkti pinigus už 
parduotus M&M saldainius. Bai
gėm planuoti slidinėjimo išvyką 
] "Devils Head", kuri bus sausio 
20-21 dienomis. Kviečiame visus 
lietuvius studentus prisidėti. 
(Dėl informacijos skambinkite 
537-7949). 

Vasario rrįnes}, kaip ir praei
tais metais, Loyolos knygyne 
vyks lietuviškų eksponatų paro
da, kurią sutiko suruošti vice
konsule M. Kriaučiūnienė. Be 
jos pagalbos ir pernai sunkiai 
būtumėm apsiėję. Ateinančio 
semestro planus diskutuor'.me 
sekančiame susirinkime, kuris 
vyks sausio 16 dieną. 

Daina Tijūnelytė 

SAUGOKIS PIRKĖJAU 
Adolfo Markelio apysakaitė 

"Kalėdų Dovana" "Draugo'' šeš
tadieninėje laidoje palietė opią ir 
plačiai -paplitusią problemą — 
pardavimą padirbtų, suklastotų 
tariamai auksinių grandinėlių ar 
laikrodėlių. 

Tos grandinėlės ar apyrankės 
yra dažniausiai paženklintos 
"18 K" įspaudu ir parduodamos 
kaip neva 18 karatų aukso 
grandinėlės. Iš tikrųjų jos tėra 
elektriniu būdu paauksuotos, 
pigaus metalo, dažniausiai švi
no, 2—5 doL vertės grandinė
lės. Labai plonas paauksavi
mas greitai nusinešioja ir pigu
sis pagrindinis metalas juodina 
odą. 

Norint pažinti suklastojimą, 
užtenka tokią grandinėlę patrin
ti tarp delnų ir tuoj pastebėsi
te aukso dulkeles ant delnų 
odos. Be to, tų grandinėlių prie 
užsegimo esančios rinkutės nėra 
suvirintos ir duodasi lengvai 
praskečiamos. Tikrų 18 karatų 
aukso grandinėlių rinkutės su
virintos, kad brangios grandi
nėlės nepasimestų. 

Paprastai suklastotų grandi
nėlių pardavėjui užtenka pasa
kyti, kad pirma norite pas auk
sakalį pasiteirauti dėl jų vertės, 
kaip apgavikas pardavėjas ras 
išeitį nuo jūsų pasišalinti. 

Auksakalys lengvai pastebi 
suklastojimą Tikresniam išty
rimui, jis paskuta įtariamą 
grandinėlę ir užvarvina druskos 
skiedinio, nuo kurio po paauksa
vimu esantis metalas pažaliuoja. 

Panašiai yra su laikrodėliais. 
Įrašai "Omega", 'Tingines", 
"Bulovą", "17 jewels" ir "Swiss 
made" dar nesako, kad jie tokie 
yra. Reikalaukite kvito, kuria
me būtų pažymėta pirkinio ko
kybė, nes dažnai ir pats parda
vėjas nežino, ar laikrodis nesu
klastotas. Suklastojimui paaiš
kėjus, reikalaukite atgal pinigų. 

Vyt A. Račkauskas 

nai gruodžio mėn. Padaugėjo 
ir automobilių pardavimas. 

F.milija ir Si • Balzekii. atšventę savo vedybinio gyvenimo 80 metų MI-
K.iMj N.,<•>•-. . j * kaires: Robert Balzekas — anūkas. Emily ir StarJey 
B.il7ckas. Sr 

CHICAGOS MOKYKLOSE 
Chicagos miesto mokyklose 

šiemet juodukų 60.6% (sumažė
jo 0.1%), ispanų kilmes 21.2% 
(padaugėjo 0.8<£), baltųjų 
15.6% (sumažėjo 0.7%), azijie
čių ir iš Pacifiko salų 2.4 x (su
mažėjo 0.1%), indų ir aliaskie-
čių 0.2 (padidėjo 011%). 

900,000 DOL. INVALIDUI 
Chicagos miestas sutiko sumo

kėti 900.000 dol. Silvestrui 
Brown, 26 m., kuris negali val
dyti nei rankų, nei kojų dėl su
žalojimo, kurį jam padarė poli
cininkai areštavę 1980 m., su
laužydami sprandą. Tai aukš
čiausia kompensacija, kurią tu
rės sumokėti už policijos klaida 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYKSE 

— Linas Kojelis, Baltųjų rū
mų pareigūnas etniniams reika
lams, Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimuose kalbės 
vasario 11 d. Detroite ir vasario 
16 d. St. Petersburge, Fla. 
Sausio 28-29 dienomis Linas Ko 
jelis pakviestas dalyvauti poli
tinių studijų savaitgalyje Los 
Angeles, Calif., Sausio 28 d. an
glų kalba .sesijoje būti svarsty-
bų dalyviu trmai "Reagano už
sienio politika ir Pabaltijo val
stybių problemos", o sausio 29 
d., sekmadienį, skaityti uždaro
mąją studijų paskaitą "Istori
jos ratas sukasi". Politines stu
dijas organizuoja LB Vakarų 
apygarda, LFB Los Angeles 
sambūris, Jaunimo sąjungos Los 
Argeleb skyrius ir Baltų Lais
vės lygos lietuvių sekcija. Pro
gramos paruošimui vadovauja 
arch. Edmundas Arbas, lietu
vių Fronto bičiulių Los Angeles 
sambūrio pirmininkas. 

— Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirminin
kas, raštu painformavo Ban 
the Soviets Coalition vadovybę, 
kad pritaria šios organi^acijos 
pastangoms neleisti sovietv 
sportininkams d 'yvauti 1984 m. 
tarptautinėje olimpiadoje Los 
Angeles mieste. Ban sąjūdį Pie^ 
tinėje Californijoje pradėjo ame
rikiečiai komersantai, protes
tuodami prieš Korėjos lėktuvo 
sunaikinimą. Sąjūdžiui vado 
vauja daugelio knygų autorių? 
Davė Balsiger, su kuriuo nese
niai "Drauge" buvo padarytas 
pasikalbėjimas. 

KANADOJE 
— Prof. dr. Agota Šidlaus

kaitė buvo apdovanota specialiu 
žymeniu, parūpintu už reikalin 
gų specialios pagalbos vaikų 
auklėjimą Carp, Ont., vietovėjr. 
I tą mokyklą priimami vaiką 
nuo 7 iki 10 metų. Yra jiem? 
bendrabutis, kuriame jie išlaiko
mi ir specialiai auklėjami, pra
nešant apie medalio įteikimą, 
pažymėta, kad dr. A. šidlaus 
kaitė yra lietuvė, profesoriavo, 
si nuo 1951 iki 1979 m. Ottawc* 
universitete, dėstydama ps:~.hc 
logiją, 1965 m. universitete j-itei 
gė pedagoginį vaikų centrą ir 
jam vadovavo iki 1979 m. Da
bar ji dirba tik auklėdama vai
kus, kuriems reikalinga sn" 
ciali pagalba. Medalį jai įteikė 
Ontario gubernatorius J. B. 
Aird Toronte specialiame priė
mime. 

— Kun. dr. Feliksas Jucevi 
Sus, šiuo metu gyvenąs Toron 
te, gruodžio 17-18 dienomis vedė 
adventinį susikaupimą. Religinį 
koncertą atliko sol. Slavą žieme 
lyte, sol. Anita Pakalniškytė, 
sol. Vaclovas Verikąitis ir muz 
J. Govėdas. 
ciiiiMiiilillliillHrrrmiimniiiiinrmiiMi 

Advtkttts 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 6Srd Street 
Chieago, DL 60629 
TeL — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarai" 

pagal susitarimą 
inmiitiiiiiiiiiiiiiHiHiMiirommmimiH 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzfo Avenue 

Chieago. TL, 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

MMMNiiiiiiiNnimmmmiiiiiiiiiifiiiiii 
P R E N U M E R U O K I T E 

CATHOLIC DIGEST 
Vieneriems metams tik 

$9.97 
Jūsų auka padft.i išmokslinti broliu* 

vienuolius ir kunigus. 
PraSome raSyti arba skambinti 

FRED ELLYIN 
8219 N. Kilpatrk* Ave. DepC D. 
Skokie. TL S007C Phone: «7?-3«2T 

' » 


