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Apie lietuvių padėtį 
Baltarusijos 
respublikoje 

Mūsų mirusieji 
(Tęsinys) 

Kun. Laurinavičiaus mirtis 
yra didelis smūgis visai 
katalikiškai Lietuvai ir ypač 
BTSR lietuviams. Bet miru
sieji kartais prabyla daug 
garsiau ir įspūdingiau ir turi 
didesnes įtakos, negu gyvi 
būdami. Ties jo žuvimo vieta, 
Žalgirio-Dzeržinskio gatvių 
susikirtime, nuo lapkričio mėn. 
iki šių metų gegužės mėn. 
pabaigos visą laiką buvo 
padėtas eglių vainikas su 
raudonomis gėlėmis jo vidury. 
Tas vainikas retkarčiais būda
vo pasalinamas, bet vėl 
atsirasdavo naujas. Birželio 
mėn. vainiko nesimatė. Matyt, 
duotas griežtas įsakymas 
neleisti žuvimo vietą puošti 
raudonomis gėlėmis, kurios 
primintų nekaltai pralietą 
kraują. 

Kun. Mykolas 
Urbanavičius 

Kun. Mykolas Urbanavi
čius gimė 1890 m. Masievnos 
kaime, Astrynos parapijoje, 
Naujadvario valsčiuje, Lydos 
apskrity (Astryna yra apie 7 
km į pietus nuo Naujadvario ir 
apie 20 km į pietvakarius nuo 
Vosyliškio— T. Ivanausko 
gimtinės). Nuo 7 metų 
amžiaus Mykoliukas gyveno 
Varšuvoje, kur baigė vidurinį 
mokslą. Ten pat 1910 m. įsto
jo į kunigų seminariją, kunigu 
tapo 1915 m. Varšuvos 
universitete 1918 m. įsigijo 

teologijos bakalauro laipsnį. 
Varšuvos vyskupystėje dirbo 
pastoracinį darbą 1915-1920 
m. 1920-1921 m. buvo karo 
kapelionu Želigovskio armi
joje. 

Vysk. J. Matulaičio paveik
tas įstojo į Marijonų kongre
gaciją ir 1923 m. atvyko į 
JAV. Čia apsigyvenęs, susi
pažino su lietuviais. Kadangi 
save laikė Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos piliečiu, tai 
išmoko lietuvių kalbą ir įsijun
gė į lietuvių tautinį darbą. 

Chicagos Lojolos uni
versitete studijavo istoriją, 
sociologiją ir psichologiją. 
1923-1940 m. vedė misijas ir 
klebonavo įvairiose para
pijose, tarp kitų Aušros Vartų 
parapijoje. 1940-60 m. dirbo 
pedagoginį darbą Marijana-
poly ir marijonų seminarijoje. 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
1937 m. pakeltas garbės nariu. 
Buvo Kolumbo Vyčių dvasios 
vadas 1937-1957 m. Su 
dailininku A. Jukniu išleido 
Lietuvos istoriją paveiksluo
se. Bendradarbiavo JAV 
lietuvių spaudoje, parašė isto
rinių darbų (spausdinti„Drau-
ge" ir kt.). Iš JAV lankėsi 
Lietuvoje 1930,1940 ir 1960 m. 
(Anksčiau 1910, 1920 m.) Mirė 
1973 m. JAV. 

Prof. T. Ivanauskas ir kun. 
M. Urbanavičius yra mūsų 
senosios kartos konvertitai į 
lietuvybę. Kada iš dabartinės 
kartos Rytų Lietuvoje 
susilauksime lietuvių konverti
tų? 

(Bus daugiau) 

Grenados saloje ramu, viešpatauja taika. Sosti
nės St. George's gyventojas žygiuoja pro karinės 
policijos barikadą į savo laukus užmiestyje. 
Laikinoji Grenados vyriausybė -uošiasi teisti 

buvusios revoliucinės vyriausybės narius, ypač 
paskutinio ginkluoto perversmo vadus, kurių 
pradėtos žudynės išprovokavo Amerikos įsikisi-
mą. 

Didėja opozicija 
Libano okupacijai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Siūlo sovietinių 
mokyklų reformas 

Maskva. — Kaip buvo rašy
ta, Sovietų Sąjunga sausio 4 d. 
paskelbė planą reformuoti 
sovietų pradžios ir viduriniųjų 
mokyklų programą, sustiprin
ti švietimą ir ideologinį 
auklėjimą. Reformos paliestų 
142,000 mokyklų. Plane numa
toma pradėti mokslą vaikams 
nuo 6 metų amžiaus. Šis 
mokslo metų prailginimas 
prasidėtų palaipsniui 1986 m. 

„Pravdos" paskelbtas ir kitų 
laikraščių pakartotas švie
timo planas pagrindžiamas 
Jurio Andropovo pernai birže
lio mėn. paskelbtu priekaištu, 
kad sovietų mokytojai nėra 
pakankamai stiprūs ir iš 
mokyklų išleidžia gyvenimui 
menkai paruoštus jaunuolius. 
Jis reikalavo pagrindinių 
reformų šalies mokyklų 
sistemoje. Spauda nurodo, kad 
kai kurie plano elementai jau 
bandomi įvairiose Šalies 
mokyklose. Reikalaujama, kad 
mokytojų seminarijose 
mokslas būtų prailgintas iš 
ketverių iki penkerių metų. 
Raginama į seminarijas vilio
ti daugiau vyrų. Dabar apie 80 
nuoš. mokytojų yra moterys. 

S v a r b i a u s i a s n a u j o s 
programos punktas yra rusų 
kalbos kurso sustiprinimas. 
Reikalaujama, kad visi vidų-
riniąsias mokyklas baigę 
mokiniai, nežiūrint jų gimto
sios kalbos, puikiai mokėtų 
rusų kalbą. Dabartinė padėtis 
yra nepakenčiama, nes daug 
abiturientų rusų kalbą, baig
dami gimnazijas, moka „vos 
vos". 

Straipsnyje sakoma, kad 
modernioji pramonė reikalau
ja vis geriau paruoštų darbuo
tojų, o tam reikia stipresnės 
Švietimo sistemos. Daugelyje 
pramonės šakų jau trūksta 
techniškai paruoštų darbinin-' 
kų, nuo to kenčia darbo našu
mas, gausėja broko. Siūloma 
mokyklose jau nuo pirmųjų 
klasių įvesti vaikams darbo 
praktikos užsiėmimus. Moki
niai turi lankyti įmones, turi 
studijuoti daugiau praktiškų, 
techniškų mokslų, privalo jau 
nuo jaunystės užsiimti 
naudingais tėvynei darbais. 

Sun-Times naujoje 
vadovybėje 

Chicaga. — Sausio 10 d. 
Chicagos dienraštis Sun-
Times išėjo jau naujos vadovy
bės leidžiamas. Laikraštį per
nai nupirko Australijos 
milijonierius Rupert Murdoch 
ir pakvietė jam vadovauti 
Robert Page , patyrusį 
žurnalistą, gimusį Illinois 
valstijoje ir laikraštininko 
darbą pradėjusį Springfielde. 
Page 20 metų dirbo UPI 
agentūroje, o paskutiniu metu 
vadovavo Boston Herald 
dienraščiui. 

Kai Murdoch nupirko 
Boston Herald, tas laikraštis 
turėjo 225,000 skaitytojų, 
dabar, po 13 mėnesių, jį skaito 
317,000. Naujasis leidėjas 
pažadėjo pagerinti, sustip
rinti ir Sun-Times Chicagoje. 

Tel. Avivas. — Amerikoje, 
kaip žinoma, vis dažniau 
pasigirsta balsų, kurie 
reikalauja išvežti iš Libano 
Amerikos kareivius. Kongre
sas prieš šventes davė 
vyriausybei 18 mėnesių siekti 
Libane taikos įgyvendinimo, 
Libano vyriausybės sustiprini
mo, kad Libano valdžia pati 
galėtų įvesti savo šalyje taiką 
ir susiklausymą. Dabar 
Kongresas pamatė, Vad mažai 
vilčių tiems tikslams tapti 
realybe. Italijos ir Prancūzijos 
spaudoje irgi auga reikala
vimai išvežti tarptautinės 
kariuomenės dalinius. 

Įdomu, kad panašios nuo
taikos vyrauja ir Izraelyje, 
kuris puolė Libaną 1982 m. 
liepos mėnesį. Tuo metu 
vyriausybė aiškino, kad puoli
mo tikslas — atstumti nuo 
Izraelio Gali lėjos sienų 
palestiniečius teroristus. Tai 
atlikę Izraelio kareiviai turėjo 
grįžti namo. Dabar jų buvi
mas Libane užsitęsė. Izraelio 
Dahaf organizacija, kuri tiria 
visuomenės opiniją, paskelbė 

JT sekretoriaus 
kelionė i Afriką 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Perez de Cuellar šią savaitę 
išvyksta trijų savaičių kelio
nėn į 12 Afrikos valstybių. Jis 
siekia atkreipti pasaulio dėme
sį į Afrikoje prasidėjusį badą. 
Sausra pakenkė 22 Afrikos 
valstybių žemės ūkiams ir dar 
padidino tų šalių gyventojų 
skurdą. 

Jungtinių Tautų štabas 
pripažįsta, kad ekonominę 
krizę padidino ne tik sausra, 
bet ir civiliniai karai, invazi
jos ir vyriausybių nesugebėji
mai. Kai kuriose „socializ-
man" pasinešusiose šalyse 
valdžios ėmė steigti planta
cijas tokių augalų, kurių vai
sius galima eksportuoti į 
užsienius. Tų plantacijų: įvai
rių riešutų, pupelių eksportai 
duoda vyriausybėms lėšų įvai
riems projektams, ginklams, 
tačiau atima žemės plotus iš 
maisto gamybos. Valstiečiai 
veržiasi į miestus, kur didina 
bedarbių eiles, kada žemės 
ūkiui trūksta darbo ranku. 

ligšiolinius rezultatus. Invazi
jos pradžioje 84 nuoš. Izraelio 
piliečių pritarė invazijai ir 
vadino ją „teisingu sprendi
mu". Tų pačių 1982 metų 
pabaigoje apklausinėjimas 
parodė, kad 64 n u o š . 
apklausinėtųjų pasakė, kad 
„sprendimas buvo teisingas". 
Pernai gegužės mėn. tas 
nuošimtis nukrito iki 51 nuoš. 
o gruodžio mėn. vos 43 nuoš. 
pritarė Izraelio kariuomenės 
laikymui Libar 

Libano karu. opozicija 1982 
m. liepos mėn. buvo 13 nuoš., 
1983 m. gegužės mėn. nuošim
tis paaugo iki 44 nuoš. ir 
pernai gruodžio mėn. siekė 
jau 51 nuoš. 

Izraeliečiams dar neaišku, 
kaip dabar pasitraukti iš 
Libano. Gruodžio mėn. 44 
nuoš. pasisakė už suorgani
zavimą saugumo garantijų ir 
už greitą pasitraukimą iš 
Libano teritorijos. Kiti 25 
nuoš. kalbėjo, kad Izraelio 
kareiviai turi Libane pasilikti, 
kol pasitrauks Sirijos jėgos. 
Tik du nuošimčiai apklausinė
tų reikalavo pasilikti Libano 
pietuose visą laiką, nežiūrint, 
ką darys kitos Libane įveltos 
valstybės. 

Stebėtojai nurodo, kad visi 
ankstyvesni Izraelio karai 
ilgai netrukdavo, greitai 
baigdavosi. Dabar Libane 
Izraelio jėgos stovi jau antri 
metai. Vis auga ten žūvančių 
ar sužeidžiamų izraeliečių 
skaičius. Daug kas mano, kad 
Libano karas „neapsimokėjo", 
ir reikalauja greit pasitraukti 
iš Libano teritorijos. 

Atsisveikinimas su 
Stasiu Lozoraičiu 

Padėtis Libane 
Beirutas. — Libane buvo 

nušautas dar vienas tarptau
tinės taikos priežiūros kariuo
menės narys — prancūzas 
parašiutininkas. Du — sužeis
ti. Libane nuo prancūzų įsijun
gimo į tarptautines jėgas 1982 
m. jau žuvo 85 prancūzai. 

i Amerikiečių kareivių per tą 
laiką žuvo 262. 

Pirmadienio kovose ir teroro 
veiksmuose žuvo 6 libaniečiai 
civiliai ir 8 sužeisti. Jie pateko 
į Libano krikščionių ir druzų 
milicijų kovų kryžminę ugnį. 

Saudi Arabijoje nutrūko 
užsienio reikalų ministerių 

— Sovietų „Pravdos" re
daktorius Viktor Afanasjevas 
pareiškė, kad Rytų-Vakarų 
n u s i g i n k l a v i m o derybų 
greičiausia nebus, kol JAV 
prezidentu bus Reaganas. 

— Pirmą kartą po 10 metų 
posėdžiavo Jordano parlamen
tas. Nutarta Rytiniame Jor
dano upės krante organizuoti 
papildomus rinkimus rajo
nuose, kurių atstovai mirę. 
Vakarų krante, okupuotame 
Izraelio, naujus atstovus 
parinks karalius Husseinas. 

— Nikaragvos sukilėliai vėl 
apšaudė iš greitlaivių Potosi 
uostą. Sukilėlių radijas skel
bia, kad užminuotas Sandino 
uostas, kur atplaukia laivai su 
nafta. 

— Surinamo diktatorius 
pulk. Bouterse pašalino 
vyriausybę ir atšaukė jos 
pakeltus mokesčius bei prekių 
kainas, dėl ko kilo kasyklų 
darbininkų streikai. Surina
mas prašo 100 mil. dol. 
paramos iš Tarptautinio valiu
tos fondo. 

— Centr inės Amerikos 
Contadora grupė savo taikos 
plane siūlo demilitarizuoti 
regiono valstybes, surašyti 
v i s u s tur imus g inklus , 
panaikinti visus karinius 
užsienio patarėjus ir tada 
pradėti taikos derybas. 

— Texaco naftos bendrovė 
paskelbė, kad ji planuoja pirk
ti Getty Oil Co. Dėl šios 
bendrovės akcijų prasidėjo 
varžybos. Texaco yra trečia 
didžiausia naftos bendrovė, o 
Getty — 14-ta. 

— Tunisas įteikė Libijai 
protestą, nes teroristai iš Libi
jos susprogdino dykumoje naf
tos vamzdžių liniją, einančią 
iš Alžiro į Tuniso uostą Skhi-
rą. 

derybos dėl plano atitraukti 
įvairias karines jėgas į naujas 
pozicijas. Sirija atsisakė šį 
planą paremti ir pareikalavo, 
kad pirma būtų išvežta JAV 
kariuomenė. Sirai reikalauja, 
kad Libanas atsisakytų pernai 
gegužės 17 d. pasirašytos su 
Izraeliu sutarties. Sirija tvir
tina, kad Izraelis turi išvežti iš 
Libano savo kareivius, nes jie 
atvyko kaip užpuolikai ir 
okupantai. Sirijos kariuomenė' 
buvo pakviesta tuometinės 
Libano vyriausybės. 

Roma. — Gruodžio 28 d. 
Romoje buvo palaidotas 
nepriklausomos Lietuvos 
diplomatijos šefas ministras 
Stasys Lozoraitis. Ministras 
Lozoraitis mirė Kūčių dieną, 
šeštadienį, sulaukęs 85 m. 
amžiaus Laidotuvių pamal
dos įvyko Šv. Jėzaus Teresės 
parapijos bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukojo ir laidotuvių 
liturgiją atliko Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys drauge su Viešų
jų Bažnyčios reikalų tarybos 
vicesekretorium prelatu 
Audriu Bačkiu ir lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos prorekto
rium kunigu Algimantu Bart
kum. Pamaldom asistavo Šv. 
Kazimiero kolegijos auklė
tiniai. Dalyvavo beveik visi 
Romos lietuviai, artimiausi 
velionio bičiuliai užsieniečiai 
ir šia proga atvykę lietuvių 
atstovai iš Šveicarijos, Vaka
rų Vokietijos, Prancūzijos, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Didžiosios Britanijos. 
Karstą dengė Lietuvos trispal
vė, iš visų pusių supo gelto
nos, žalios bei raudonos 
spalvos gyvų gėlių vainikai, 
kuriais savo pagarbą velio
niui išreiškė jo šeima bei 
artimieji giminės, Lietuvos 
pasiuntinybė prie Šv. Sosto, 
Lietuvos Diplomatinė tarny
ba, Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenė, Lietuvių 
Bendruomenės Italijoje, Vokie
tijoje, Prancūzijoje ir kitos 
lietuvių organizacijos. Išly
dint iš namų, Lietuvos institu
cijų ir lietuvių organizacijų 
vardu velionio asmenybę ir jo 
darbus trumpai priminė keli 
kalbėtojai. Pirmiausia kalbėjo 
Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto velionio sūnus S >.sys 
Lozoraitis, jr., primin^ea,?-3. 
kad visas ministro Lozoraičio 
gyvenimas buvo susieta* su 
Lietuva. Didžiajai tragetujai 
ištikus Lietuvą, ministras 
Lozoraitis parodė nepaprastą 
politinį įžvalgumą, kuris yra 
dokumentuotas jo laiškuose. 
Vadovaudamas Lietuvos 
diplomatinei tarnybai, jis es
miniai prisidėjo prie Lietuvos 
valstybingumo išsaugojimo. Į 
mirtį velionis žvelgė labai 
blaiviai ir ramiai, su krikščio
niška viltimi. Tai jis išreiš
kia savo užrašuose saky
d a m a s : , , K a p a i tai 
pas lapt ingo ir gražaus 
pasaulio kalnų viršūnės". Jis 
— baigė savo žodį Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto, — jis 
dabar yra to gražaus pasaulio 
dalis. 

Lietuvos Diplomatinės 
tarnybos vardu kalbėjo iš 
Berno, Šveicarijoje, atvykęs 
ministras dr. Albertas Geru
tis. Kalbėtojas priminė, kad 
velionis daugiau kaip ketve-

Filipinų opozicijos 
suvažiavimas 

Manila. — Filipinų opozici
jos grupės praėjusį savaitgalį 
turėjo suvažiavimą ir nutarė 
dalyvauti paskelbtuose rinki
muose, jei prezidentas Marcos 
sutiks pravesti rinkimų taisyk
lių reformas. Trys pagrindi
nės politinės partijos susitarė 
įsteigti Filipinų Liaudies 
kongresą, kuriam vadovaus 
laikinoji taryba. Ji įteiks 
prezidentui savo reikala
vimus, nuo kurių priklausys 
opozicijos da lyvav imas 
rinkimuose. Kongresui, 
kuriame dalyvavo apie 5,000 
atstovų, vadovavo žuvusio 
buvusio senatoriaus Aquino 
brolis Asraoito. 

r ius metus v a d o v a v o 
nepriklausomos Lietuvos 
užsienio politikai, būdamas 
užsienio reikalų ministru. 
Ministras Lozoraitis atsto
vavo nepriklausomai Lietuvai 
Vatikane, Berlyne, Romoje. 
Pokario laikotarpyje jis 
daugiau kaip 40 metų vadova
vo Lietuvos diplomatinei 
tarnybai užsienyje, besirūpin
damas atstatyti pamintąjį 
Lietuvos valstybės suverenu
mą. Diplomatinė tarnyba ir 
toliau lieka gyvas simbolis to 
Lietuvos suverenumo, kurį 
tebepripažįsta daugel is 
demokratinių Vakarų valsty
bių. Dr. Gerutis atkreipė dėme
sį, kad ministras Stasys 
Lozoraitis mirė kaip tik Kalė
dų išvakarėse, Kūčių dieną. 
Krikščionims tai yra didžiosios 
v i l t ies diena. Kristaus 
Evangelijos šviesoje yra 
subrendę žmogaus teisių, 
tautų laisvės ir žmoniškumo 
idealai. Esame tikri, — baigė 
dr. Gerutis, — kad tų idealų 
šviesoje prisikels ir mūsų 
Tėvynė Lietuva. 

K a l b ė d a m a s I t a l i j o s 
Lietuvių Bendruomenės var
du, prelatas Vincas Mincevi
čius pažymėjo, kad velionis 
ministras Stasys Lozoraitis 
lietuviam buvo Lietuvos 
gyvastingumo ir suverenumo 
simbolis. Palydėdami šį 
Rūpintojėlių krašto sūnų į 
amžinybę, lietuviai ryžtasi 
nenuilstamai tęsti taikingą ir 
garbingą kovą už tiesą ir 
teisingumą, už teisę laisvai 
gyventi savoje tėvynėje... 
Prancūzijos lietuvių bendruo
menės vardu trumpai kalbėjo 
Ričardas Bačkos. 

Savo pamoksle šv. Mišių 
rr.etu Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas Antanas Deksnys 
nepriklausomos Lietuvos 
diplomatines atstovybes 
"akarų pasaulyje palygino 
laisvės žiburėliam. Kai 
Lietuvos žemėje didžioji 
laisvės šviesa buvo užgesinta 
ir pati laisvė pagrobta, — 
kalbėjo vyskupas, — laisvojo 
pasaulio kraštuose pasiliko 
maži laisvės žiburėliai — 
nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinybės. Tie laisvės 
žiburiai tebešviečia ir šian
dien, liudydami pasauliui, kad 
lietuvių tauta niekada 
nesiliaus tikėjusi Lietuvos 
laisve, kad Lietuva turi teisę į 
laisvę. Velionis ministras 
Stasys Lozoraitis buvo uolus 
tų laisvės žiburių saugotojas. 
Amžinybė, į kurią jis šiandien 
iškeliavo, yra plačioji laisvės 
šalis, apie kurią mūsų poetas 
Mykolaitis-Putinas sako: 

einu į didžią tylumą... 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 
Kuri priims mane, kaip lauktą 

svečią. 
Pro pilkus sutemų rūkus 
Einu pas brolius ir draugus..." 

Savo pamokslą Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys baigė Sv. Rašto 
žodžiais: „...bus palaiminti 
mirusieji, kurie miršta Viešpa
tyje... Jie turi atsilsėti nuo 
savo vargų, nes jų darbai juos 
seka..." (Apr 14,13). 

KALENDORIUS 
Sausio 11d.: Higinas, Hono-

rata, Audris, Ginta. 
Sausio 12 d.: Modestas, 

Tatjana, Vaigėdas, Gidą. 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

4:39. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, 
temperatūra dieną 22 1., naktį 
5 1. 
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Š. m. sausio 9 dieną suėjo 40 
metų, kai Clevelande tragiš
kai mirė paskutinis Lietuvos 
respublikos prezidentas, o taip 
pat ir LSS šefas Antanas Sme
tona. Dabar mūsų sąjunga še
fo neturi. Sukakties proga 
spausdiname keletą minčių iš 
šefo kalbos, pasakytos 1937 m. 
kovo 2 d. Kaune vykusiame 
skautų.-čių vadovų suvažiavi
me. 
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Ne vienoda uniforma, o 
bendrieji dorovės dėsniai ir 
auklėjimo metodai jungia iš
plitusią visur skautų organi
zaciją. Tarptautinėje politiko
je vyrauja oportunizmas, 
tariant nesilaikymas dorovės 
dėsnių. O skautų brolijos ir se
serijos, būdamos tolimos poli
tikai, siekdamos plataus kul
tūrinio bendravimo, palaiko 
tarptautinę, jei galima taip pa
sakyti, moralę ir visuotiius-
kos kultūros svorį. Jokios ki
tos tarptautiškos organizacijos 
taip gerai nesugyvena, kaip 
skautų organizacija. 

Dorovės dėsniai ir auklėji
mo metodai skautams visur tie 
patys: auklėti jaunuolių būdą 
ten, kur jie dirba, auklėtis dir
bant savo darbą, gerai atlikti 
savo priedermę, kuri pasiimta 
ir uždėta mokykloje ar kur ki
tur. Bet skautų organizacija 
nėra pas mus vienintelė orga
nizacija. Taigi skautams ne
dera užsidaryti vien savyje. 

Kai atsitinka, tai reikia dirbti 
drauge su kitomis organiza
cijomis. Kaip daržininkui, au
ginančiam gėles ar kitus ge
rus augalus, tenka pirmiausia 
susirūpinti, kad jų neapniktų 
piktžolės, taip ir auklėtojui, 
sergstinčiam jaunimą, reikia 
užsibrėžtą plotą — organizaci
ją atsitverti tvora, kad kas ne
reikalingas tenai neįlįstų. Bet 
ir daržininkai bendrauja su 
sau tolygiais, kad daugiau 
pramoktų ir ko gera patirtų 
bendrų tikslų siekdami. Auk
lėtojai vadai, kai dirba su kitų 
organizacijų vadais, pagilina 
savo žinias ir praplečia hori
zontus savo darbui. 

Taigi vadai ir auklėtojai tu
ri patys mokytis ir auklėtis, 
kad savo sielos platumu turė
tų daugiau svorio kitus beauk
lėdami. 

Dievui ir Tėvynei — aukš
čiausias skautų auklėjimo šū
kis. Vadovaudamiesi dievinos 
dorovės dėsniais, dirbame ir 
tarnaujame Tėvynei. Gera 
daug ką žinoti, bet pirmutinė 
priedermė pažinti savo krašto 
ir savo tautos istoriją, savo 
gimtąją kalbą, savo tautos me
ną ir jos kasdieninę buitį, — 
pažinti visa, kas yra mūsų, 
kas yra sava, tautiška. 

Vadai, mokytojai, auklėto
jai visur turi būti prakilnesni 

. ir pranašesni. Jie tokie bus, 
kai dirbs, judės, veiks, rūpin
sis tuo, ką įsižadėję, — kai pa
tys augs. Vadai privalo patys 
mokytis ir patys auklėtis. 

Skautų organizacija auklėja 
ir mūsų jauną inteligentiją, 
mūsų ateitį- Jai tenka augti ne 
tiek į ploti, į skaičių, kiek į 
aukšti- Skautų organizacija 
gali plėstis tiek, kiek stiprės 
jos vadovybė. Būtų klaidinga, 
neturint pakankamų jėgų, pla
čiau šakotis. Si tiesa tinka 
kiekvienai organizacijai. 

š ia proga tenka pasidžiaug
ti, kad mūsų skautų vadovy
bės veteranai tebestovi prieša
kyje ir nepailsdami tebesidar
buoja. Jų nuopelnai dideli mūsų 
moksleivių auklėjime. 

SKAUTIŠKI rVYKIAI 

« 

KAZIUKO MUGĖS 
Kovo 4 d . - Chicagoje 

Bostone. 
Kovo 11 d. — Detroite 

Hartforde 
Kovo 12 d. — New Yorke. 
Kovo 2 5 d. — Clevelande 
Balandžio 15 d. — Worces-
ter, Mass. 

STOVYKLOS 
Liepos 7 — 2 2 d. — Chica-

gos skautų ir skaučių stovyk
la Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. 

Liepos 21 — 28 d. — 
"Ąžuolo" ir "Gintaro" vado-
vų.-vių mokyklos Californijos 
skautų stovykloje. 

Rugpjūčio 18 — 16 d. — 
Atlanto rajono skautų,-čių sto
vykla Resolute Camp, Bolton, 
Mass 

Rugpjūčio 2 4 — 2 6 d. — 
Clevelando "Neringos" ir "Pi
lėnų" tuntų savaitgalio sto
vykla Camp Wandalee, Pelee 
Island, Ontario. 

SUVAŽIAVIMAI 
Balandžio 7-8 d. — Atlan

to raj. vadovų,-vių suvažiavi
mas Worcester, Mass. 

Spalio mėn. — Skautinin-
kių.-kų suvažiavimas Cleve
lande. 

Visuomet tarnaut i pasiruošę Miško broliai „Lituanic is" tunto sueigoje. 

Gegužės 26-28 d. — Skau
tiškos Susitiktu vės Dainavoje. 
Rengia Tautinio Auklėjimo 
skyrius. 

ŠVENTĖS IR KURSAI 
Balandžio 7 ir 8 d. — Stu

dijų dienos Chicagoje Vidurio 
raj. jaunesniems vadovams,-
vėms. 

Birželio 9-10 d. - Atlanto 
rajono Sporto Šventė Bostone. 

L a p k r i č i o m ė n . — 
Seserijos ir Brolijos kursai 
Atlanto rajono drauginin-
kams-kėms. 

Chicagoje 

SKAUTORAMOS 
RUOŠĖJU POSĖDIS 

Sekmadienį, sausio 15 d., 10 
vai. ryte, Jaunimo centro nau
jesnio pastato Il-ro aukšto kla
sėje bus Chicagos Jaunesnių
jų skautų.-čių Skautoramos 
ruošėjų posėdis. Visų tuntų 
iiam reikalui įpareigoti atsto
vai prašomi punktualiai daly
vauti. Atsinetami paruostų 
programos da l ių pavyz
džiai. Sio įvykio rengėjų komi
teto darbą koordinuoja ps. Jū
ratė Lingytė-Valee, tai. 
(vakarais) 422-5911. 

Nuotr. J. Tamulaičio 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
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susitarus. Redakcija už skelbimų 
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prisiunčiamos gavus prašymą. 

TARNAVIMAS ARTIMUI 
S. FIL.MARIJA MILIENE 

(Pabaiga) 
Tai buvo prieš 36 metus. 

Nebeprisimenu, kaip ta mo
terų atrodė, nežinau net, ar ji 
man ką nors pasakė; žinau tik 
viena, kad man padėdama ji 
atsisakė duonos kąsnio, kuris 
tuo metu buvo labai brangus. 

Taip, ji parodė tokią gilią ar
timo meilę, kurios aš ligi šiol 
neužmiršau. Nemanau, kad 
kas nors drįstų atmesti tokią 
meilę. 

Čia aš kalbėjau daugiau ar 
mažiau apie materialinę pa
galbą artimui. Tikiu, kad 
skautai yra gana gerai pa
ruošti tarnavimui. Bet tai yra 
tik viena artimui tarnavimo 
dalis. Yra žmonių, kurie yra ir 
sotus ir turi pakankamai pini
gų, o tačiau yra reikalingi pa
galbos? Ko jiems trūksta? 

Tam, kad užgimęs kūdikis 
galėtų tinkamai vystytis ir iš
siskleisti, kaip skleidžiasi gė
lės pumpuras, jis privalo gau
ti tėvų, arba tų, kurie jį 
augina, meilę ir šilumą. Yra 
sakoma, kad kiekvienas iš mū
sų yra išdava meilės, kuria 
mes buvome mylimi, būdami 
vaikais, arba meilės, kurios 
mes tada negavome. Bet ne tik 
vaikai reikalingi meilės. Jos 
alksta visa žmonija. Nėra 
žmogaus, kuris nereaguotų j 
meilę, jeigu tik galėtų būti tik
ras, kad jis yra mylimas. Jei 
Žmonės sugebėtų mylėti, pa
saulis greitai iš pagrindų pa
sikeistų. Kaip būtų gera, jei 
žmogus žmogui, darbdavys 
darbininkui, draugas draugui 
galėtų parodyti tik nuoširdu
mą, brolišką artumą, tarpusa
vio Švelnumą ir bendrą vie
nas kito supratimą. Šalia 
duonos, meilė yra maistas, ku
rio visi mirtingieji alksta. 

Ar mes mokame mylėti? Ar 
sutikę kitą žmogų ir ištiesę 
jam savo ranką, rodome tik 
šaltą mandagumą, ar leidžia
me jam pajusti mūsų nuošir
džią šilumą ir meilę? Ar žvelg
dami giliau į jo veidą matome 
tik to veido bruožus, ar atpa
žįstame jame Kūrėjo sutvėri
mą — žmogų? Ar mes mieliau 
kalbame apie meilę, negu ją 
praktikuojame? 

Jei pažiūrėsime į savo pačių 
gyvenimą, pastebėsime, kad ir 
mes norime būti mylimi, nori
me būti suprasti ir džiaugia
mės, kai kas nors parodo 
mums ne dirbtiną, o atvirą, be 

jokių padailinimų, nuoširdu
mą. Jei mes apie tai giliau pa
galvotume, mūsų akys geriau 
pastebėtų kitus žmones, kurie 
ieško to paties, ko ir mes ieš
kome. Mes pastebėtume tuos, 
kurie yra nusivylę žmonėmis, 
pasauliu, o gal ir patys savi
mi. Paul Tournier, šveicarų ra
šytojas ir psichiatras, buvo 
paprašytas atidengti savo pas
laptį, kaip jis padeda tiems, 
kurie ateina pas jį su savo pro
blemomis. Jis atsakė: "0, aš 
nežinau kaip padėti žmo
nėms. Aš tik myliu žmones ir 
klausaus, kai jie kalba ir išlie

ja man savo skausmus. Be to, 
aš bandau jiems parūpinti 
saugų kampelį savo namuose, 
į kurį jie gali sugrįžti, papasa
koti apie savo sveikatos pa
žangą ir būti užtikrinti, kad 
niekas jų neapkaltins ir nepa
smerks". Be abejo, Paul Tour
nier mėgsta padėti žmonėms, 
bet reikia pripažinti, kad jis 
yra suradęs paslaptį, kaip pa
sidaryti nelaimėje esančio 
žmogaus draugu, pas kurį jie 
gali ateiti ir kuris gali padėti 
jiems surasti naują gyvenimo 
kryptį. Neapsakomai malo
nus jausmas apima žmogų, 
kai jis išmoksta padėti kitam. 
Kaip gražu, kai vienas žmo
gus gali būti antram atviras, 
jausti, kad jis yra suprastas, 
žinoti, kag jam kalbant kas 
nors klausosi ir girdi. Deja, šių 
dienų pasaulyje pasikalbėji
mai yra pavirtę monologais ne 
tik politikų susirinkimuose ir 
organizacijose, bet kartais, de
ja, net ir šeimose. Visi kalba, 
bet niekas nesiklauso. 

0 kas atsitinka, kai vietoj \ 
meilės ir tolerancijos žmonės 
pajunta jiems pareikštą ne
apykantą. Pažiūrėkime į kelis 
pavyzdžius. 

1920-tų metų laikotarpyje 
Amerikoje gyveno žydas — 
Mike Gold. Jis buvo vadina
mas amerikietiško komuniz
mo filosofu. Kai komunizmas 
Amerikoje pradėjo žlugti, jo 
vardas buvo užmirštas. Tame 
laikotarpyje jis parašė veika
lą "Žydas, kuris nežinojo, kas 
jis yra". Aprašydamas savo 
vaikystę New Yorke, jis pasa
koja, kaip jo motina prigrasi
no neperžengti vienos, jam pa
minėtos, gatves ribų. Motina 
nesugebėjo jam paaiškinti, 
kad jo gyslose tekėjo skirtin
gas kraujas. Juk vaikai nesu
pranta šališkumo. Bet vieną 
dieną jo žingeidumas žinoti, 
kas darosi už gatvės ribų bu
vo toks didelis, kad jis peržen
gė tas gatves, kuriose jam bu
vo leista bėgiot, ir jis atsidūrė 
už žydų geto ribų. Netrukus 
prie jo prisistatė grupė vyres
nių berniukų. Jie jo paklausė, 
ar jis yra kyke" (taip Ameri
koje pravardžiuodavo žydus). 
Jis atsakė nežinąs; jis tokio žo
džio niekad nebuvo girdėjęs. 
Tada vaikai paklausė, ar jis 
yra Kristaus žudikas, ir vėl Mi
ke atsakė nežinąs. Jis ir to 
vardo niekad nebuvo girdėjęs. 
Tada vyresnieji berniukai pa
klausė jo, kur jis gyvena. Mi
ke gerai žinojo savo adresą ir 
atraportavo jį vaikams. "Tai 
tu esi Kristaus žudikas, tu 
esi krikščionių teritorijoje ir 
mes esan> krikščionys. Mes 
pamokysime tave būti ten, kur 
tu priklausai". Ir taip jie pri
mušė mažą berniuką, sukruvi
no jo veidą, sudraskė rūbus ir 
išvarė jį į j 0 teritoriją. Nusi
gandusi motina klausė sū
naus, kas atsitiko. Jis tegalėjo 
atsakyti tik vieną Žodį — "ne
žinau". Ji klausė, kas jį pri

mušė, jo atsakymas buvo tas 
pats — "nežinau". Kai motina 
nuplovė kraują nuo jo veido, 
aprengė jį Švariais rūbais ir 
laikė jį savo glėbyje, jis pri
glaudė savo sutinusias lūpas 
prie motinos ausies ir paklau
sė: "Mama, kas yra Kristus?". 
Mike Gold mirė 1967 m. Savo 
paskutines gyvenimo dienas 
jis praleido vienoje New Yor-
ko katalikų labdaringoje 
draugijoje, kurią vedė Doro-
thy Day. Kartą ji taip apie jį 
išsireiškė: "Mike Gold kiekvie
ną dieną valgo prie Kristaus 
stalo, bet jis turbūt niekad jo 
nepriims, nes jis negali už
miršti tos dienos, kada jis pir
mą kartą išgirdo jo vardą". 

Panašiai atsitiko ir su Mao 
Tse Tungu. Vieną dieną, jau 
būdamas suaugęs jaunuolis, 
jis išgirdo, kad jo mylimas mi-
sijonieriu8, pas kurį jis kažka
da mokėsi, atvyko į Kiniją ir 
apsistojo viename viešbutyje. 
O jis taip norėjo jį pamatyti ir 
su juo pasikalbėti. Bet jam vos 
tik įžengus į viešbutį, jis buvo 
prievarta iš jo išstumtas, nes 
ten buvo leidžiama įeiti tik 
baltiesiems. 

Mao pasidarė komunistinės 
Kinijos vadas. Kas būtų atsi
tikę, jei Mao nebūtų buvęs iš
stumtas iš to viešbučio, jei jis 
būtų turėjęs progos pasikalbė
ti su savo buvusiu mokytoju? 
Gal Kinija šiandien būtų kito
kia? 

Mes skautai esam vienos di
delės šeimos nariai ir vadina
me save broliais ir sesėmis. 
Mus jungia viena bendra idė
ja. Bet ar tas broliškumas reiš
kiasi tik tada, kai mes susi
tinkame sueigoje, ir vėl 
nutrūksta, kai einame namo? 
Ar mes esame atskiros palai
dos dalelės, ar vienas glau
džiai susigyvenęs vienetas? 
Kaip mes žiūrime į savo tau
tiečius — brolius ir seses lietu
vius? Sakome, jog mylime Lie
tuvą. Ar mylime lietuvius? Ar 
užplūsta mūsų širdis džiaugs
mo banga, kai sutinkame sa
vo tautietį? Juk tie tautiečiai 
yra mūsų tautos dalis, paskli
dusi po visus pasaulio konti
nentus. Turime nemažą skaičių' 
č ių g y v e n i m o v a k a r ą 
pasiekusių tautiečių. Vieni pri
sitaikė prie vietinio gyvenimo 
sąlygų, išmoko kalbą ir, išlei
dę į gyvenimą savo jau suau
gusius vaikus, yra labai vieni-
š i . Ar j u o s p a m a t ę 
susirinkimuose, ar kitose susi
tikimo vietose, jiems nusišyp
some ir paklausiame, kaip 
jiems einasi? Ar skiriame 
jiems bent trumpą valandėlę 
laiko pasidalinti bendrais įs
pūdžiais. O vyresnis žmogus 
džiaugiasi, kai jaunesnieji jį 
prakalbina? Ar mūsų veiki
mas susideda tiktai iš statisti
kų, kiek ir kada mes pasirodė-
me? 

Sakoma, kad žmonės leng
vai atpažindavo pirmuosius 
krikščionis iŠ to, kaip jie my
lėdavo vienas kitą. Ar Žmonės 
atpažins mus iš to, kaip mes 
mylime vienas kitą, kaip my
lime savo tautiečius, kaip my
lime visus žmones? 

01 . ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS" 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą peretne 
DR. VUAY IAJAJ 

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; Jest. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-9004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND E. 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 

Oh 735-4477: ftn 24C-00C7: ar ta 24C-4M1 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

0R. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarime -• 
Tel-585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susi tanma 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 1 2 — • 

t>—&: antr 1Z—o; penkt. 10—12. 1—6 

DR. A. S. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBE - 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 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. .. . 

Namu 584-5527 , 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Trec1 ir iešt uždaryta 

DR. MENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr. trec"., ketv ir ieitad. 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roherts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta t re i • 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, MJ>. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

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

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trec 5elt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81tt Street 

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

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Va!: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
Seit pagal susitarime. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5548 

Ofiso tel. 434-2123, namu 440-6193 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W M I 71« ftraat 
Pirm.. antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą) 

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

DR. PETRAS ZLIOtA 
CYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm.. antr ketv ir penkt 

2-6; leitadieniais pagal susitarimą 
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Komunistai konfiskuoja 

ŠIMTAMETĘ AUŠRĄ 

• 

• 

t ' 

-

Yra faktų, kurie turi būti įra
šyti juodžiausiomis raidėmis 
Lietuvos okupacijos istorijoje. 
Vienas iš tokių faktų yra, kad 
kai kurie turistai, vykstantieji 
į Lietuvą, buvo pasiėmę Chi-
cagoje Istorikų draugijos iš
leistą "Aušrą". Kaip visi ge
rai žinome, tai perspausdintas 
prieš šimtą metų Prūsuose ėjęs 
laikraštis. Maskvos muitinin
kai tą vežamą istorini leidinį 
konfiskavo. Seniau caro žan
darai* gaudydavo knygnešius, 
gabenusius "Aušrą", dabar 
raudonieji žandarai vykdo tą 
patį, tik šis okupantų veiks
mas daug šlykštesnis. Ano 
meto "Aušra" buvo to laiko 
aktualus atbundančios, lais
vės siekiančios tautos laikraš
tis, pasisakantis prieš caro 
priespaudą, o dabar tai tik 
istorinė medžiaga. Bet ir ji už
kliuvo komunistams. 

Tas faktas tai dar vienas 
įrodymas, kad komunistų cen
zūra ir priespauda jau pralen
kia caristinę. Caro laikais dar 
b avo galima iš užsienio gauti 
kokių nors leidinių kitomis 
kalbomis, o dabar okupuotoji 
lietuvių tauta yra atkirsta nuo 
vakarų kultūrinio pasaulio. 
Okupantas dabar kiečiau lai
ko lietuvių tautą negu caro lai
kais. Istorinio "Aušros" leidi
nio konfiskavimas tai didžioji 
komunistinės diktatūros gė
da, negirdėtas barbarišku
mas, kuriuo piktinasi laisvojo 
pat aulio žmonės. 

: 

-
-

-

Tačiau Maskvos tironams 
tokios žiaurios prievartos 
veiksmai ne naujiena. Mus pa
siekė labai liūdnos žinios apie 
dak arės Dalios Grinkevičiū-
tės ikimą. Kaip jau anksčiau 
mūs 4 spaudoje buvo paskelb
ta, okupantai ją drauge su jos 
motina buvo išvežę į Sibirą. Il
gokai varginta vergų stovyk
loje, ji įstengė slapta su moti
na grįžti į Lietuvą. Tačiau 
buvo taip prispausta, kad, mi
rus motinai, net negalėjo jos 
palaidoti kapinėse, nes galėjo 
išaiškėti, kad jos slapta grįžu
sios ir būtų nukentėję net tie, 
kurie jas priglaudė. Tada ji 
motiną palaidojo namų rūsy
je, iškasus duobę ir iš spintos 
padariusi karstą. Bet vėliau 
jos tragiškų išgyvenimų ap
rašymas pasiekė vakarus, bu
vo išspausdintas rusų laikraš
ty, vėliau — išverstas pasirodė 
lietuvių laikraščiuose ir net 
buvo išleista kitomis kalbo
mis. 

Jei Maskvos tironai būtų tu
rėję nors kiek žmoniškumo, jie 
būtų pasmerkę tuos, kurie tai 
nekaltai lietuvaitei sudarė to
kias kančias. Tačiau Krem
liaus valdovai patvarkė ki
taip: 1974 metais dr. 
Grincevičiūtę atleido iš tarny
bos. Ji nebeturi pragyvenimo 
šaltinio, nuolat sekama, netu
ri teisės be leidimo išvažiuoti 
net šalies viduje. Nors ji turi 
sovietinį gydytojos diplomą, 
bet nebegali priimti ligonių. 
Vaistinės nepriima jos rašytų 
receptų. Netgi sau pačiai ji ne
begali išsirašyti vaistų, nors ji 
rimtai serga širdies liga. Šito
kius žiaurius persekiojimus 
lietuvei moteriai gali sudaryti 
tik komunistai, kurie tūkstan
čius lietuvių sunaikino Sibire 
ir kurie, pralenkdami caro 
žandarus ir nacius, laiko oku
puotos Lietuvos žmones daug 
žiauresnėje priespaudoje. 

Ir tokios liūdnos žinios, liu
dijančios okupanto siau
tėjimų Lietuvoje, ateina vis 
naujos. Nuo praeitų metų Lie

tuvoje priversta slapstytis bu
vusi okupantų kankinė Nijolė 
Sadūnaitė. Persekioja ne ją 
vieną. Sufabrikavo bylą jos 
broliui, buvo jį uždarę į be
protnamį. Pasaulis žino apie 
tos nekaltos šeimos kančias. 
Vakarus jau pasiekė Sadūnai-
tės atsiminimai. Ji pasakoja, 
kaip, būdama ligoninėje, paty
rė, kad ten į sandėliuką mir
čiai išmesta naujagimė mer
gaitė. Sadūnaitė, slapta 
įslinkusi, matė ją gulinčią pa
mėlynavusią nuo šalčio. Slap
ta pakrikštijo. Būdama pati 
kalinė, negalėjo nelaimingo
sios gelbėti. Ši buvo net ligo
ninės personalo palikta mirti 
iš šalčio ir bado. Tokie daly
kai gali dėtis tik komunistinė
je santvarkoje. Dar liūdniau, 
kai sužinai, kaip tie siautėji
mai nukreipti prieš daugelį ne
kaltų žmonių. Ir tos liūdnos 
žinios ateina iš visų Sovietų 
okupuotų kraštų. Latvijoje Ja
nis Rozkalns gruodžio 7 d. bu
vo nuteistas 5 metams kalėti 
vergų darbo stovykloje ir 3 me
tams tremties. Janis Veveris 
nuteistas trejus metus kentėti 
sunkiųjų darbų lageryje. Jie 
apkaltinti palaikę ryšius su 
Latvių nepriklausomybės 
sąjūdžiu ir su Latvijos demo
kratiškojo jaunimo komitetu. 
Būtų buvęs nuteistas ir tre
čias — Airreds Levalds bet jis 
areštinėje gavo širdies smūgį 
ir mirė, jei galima tikėti, kad 
jis mirė šįrdimi, o ne nuo KGB 
rankos. Janis Rozkalns yra 34 
m., elektrotechnikas, išlaikęs 
savo 75 m. senumo motiną, 
žmoną ir du mažus vaikus. Bu
vo areštuotas 1983 m. balan
džio mėnesį ir kalinamas, 
pakartotinai tardomas dar ir 
prieš areštą. Kai Rygoje en
kavedistai 1983 m. sausio 
mėn. darė kratą, pas jį rado 
Helsinkio susitarimą, liečian
tį žmogaus teises, rado Šven
tąjį Raštą bei religinių knygų. 
Janis Veveris yra sportinin
kas, 29 m. amžiaus, kelis kar
tus laimėjęs irklavimo lenkty
nėse. Jis apkaltintas, kai jo 
bute rado medžiagos, liečian
čios Latvijos nepriklausomy
bę ir kai kuriuos latviškus lei
diniu s ? s p a u s d i n t u s 
vakaruose. 

ŽVILGSNIS l EUROPĄ 
ROTA KLEVĄ VID2ICNIENE 

KOMUNISTINĖ 
EKONOMIKA 

Washingtone praeitų metų 
pabaigoje įvyko apklausinė
jimai apie Sovietų Sąjungos 
žiaurumus, uždarinėjant disi
dentus į beprotnamius. Dr. Be
ris Zoubuk, kuris buvo Pirmos 
Maskvos psichiatrinės ligoni
nės štabo narys, o dabar yra 
pasiekęs vakarus, paliudijo, 
kaip Sovietų Sąjunga pikt-
naudoja sistemingai falsifi
kuodama diagnozę ir chemi
kalais "gydydama" prievarta 
uždarytuosius į psichiatrines 
ligonines. Dr. Walter Reich, 
psichiatrinių tyrimų progra
mos direktorius, išryškino, 
kaip neleistinai disidentai, bū
dami sveiki, Sovietų Sąjungo
je yra uždarinėjami į beprot
namius. Britų gydytojas apie 
sovietinę disidentų psichiatri
nę priespaudą dr. Peter Red-
daway papasakojo, kaip So
vietai politinius disidentus 
uždarinėja į beprotnamius, 
duoda jiems skausmingus che
mikalus. Dr. Reddavvay ir dr. 
Block surinko 500 dokumen
tuotų atvejų šitokio nekaltų 
disidentų kankinimo beprot
namiuose. 

Kai britai net mažytei Dela-
ware valstijos salai so 213,000 
gyventojų suteikė šiemet ne
priklausomybę, Maskva žiau
riai tebelaiko savo kolonijas ir 
vis dar grobia naujas. 

Juoz. Pr. 

Praeitų metų politiniai įvy
kiai ir Amerikos prezidento 
reakcijos į juos vėl aiškiai pa
rodė, kad politikoje nėra drau-
gų ir priešų, o tik savi intere
sai. Tai buvo ypatingai ryšku , 
Europos atveju. Alijantų san
tarvė, kurios užnugaryje ne
stovi ginklas, kaip pas sovie
tus, o tik žodis, pasirodė labai 
nestipriai suklijuotas viene
tas. Falklando karo veiksmų 
metu Amerika stipriai stovėjo 
Anglijos pusėje, nežiūrint, 
kiek tai atnešė žalos mūsų 
santykiuose su Pietų Ameri
kos valstybėmis, bet kai mums 
reikėjo paramos Grenados, 
San Salvadoro ir pagaliau ato
minių raketų įmontavimo at
vejais, santarvė praskydo, 
"kaip žydo bitės". 

Amerikiečiams tai buvo ga
na nuostabu. Aukojus kraują 
ir pinigus Europos sutemų die
nose, šiame krašte buvo lau
kiama pastovaus draugišku
mo, beveik bandant ignoruoti į 
ten slenkantį socializmą ir 
veiksmingas sovietų pastan
gas skaldant vakariečių san
tarvę savo tarpe. Cia ilgai bu
vo manoma, kad, jei masės 
demonstrantų ir patraukia 
spaudos ir televizijos dėmesį, 
valdžios sprendimų daryme 
galios jie visvien neturi, o val
dančioji klasė supranta padė
tį ir sovietų grėsmę žymiai ge
riau. Čia vyravo nuomonė, 
kad europiečių didesnis rafi
nuotumas ir tradiciškai dide
lis valdančios klasės išsilavi
nimas ir patirtis politiniuose 
klausimuose padės suprasti 
tikrąją padėtį ir jos pasekmes. 

Tik visai neseniai pradėta 
domėtis dabartinės Europos 
valstybių vyrų galvosena. 
"Amerikiečiai yra naivūs, 
spontaniški, idealistai ir iešką 
greitų sprendimų komplikuo
tuose politikos klausimuose" 
— skambėjo europiečių (ang
lų) spaudoje, neretai pajuo
kiant Reaganą, kaip kaubojų 
aktorių, nepajėgiantį suvokti 
realizmo ir skęstantį princi
puose. Stumte stumiama buvo 
nuomonė, kad tik europiečiai 
yra pajėgūs suvokti rusišką 
galvoseną ir pritaikyti elgesio 
dėsnius. Buvo kalbama, kad, 
palaikant su sovietais norma
lius santykius, jų sistema pa
mažu sudemokratės, o euro
piečių išmintis ir patirtis 
reikalauja dabartyje susitai
kyti su didžiulės sovietų kari
nės persvaros faktu, priimti tą 
politinę realybę ir prisitaikyti 
prie padėties, vietoj mojavus 

kardu, kaip tai daro Reaga-
nas. 

Tokios galvosenos praktiš

kų pavyzdžių jau yra daugy- liekama kitiems. Tokia galvo-
bė. Paimkim vokiečių ir ame- sena gal suprantama tuo at-

J. VAICELICNAS 

rikiečių susidūrimą Sibiro 
dujovamzdžio klausimu. Vie
nas vokiečių politikos formu
luotojas yra išsireiškęs, jog ne
realu būtų laukti, kad 
Vokietija atsisakytų 5 proc. 
prekybos su sovietais vien tik 
tam, kad parodytų savo prin
cipinį nusistatymą. Jiems 
esą socialinė piliečių gerovė 
svarbiau, negu karinės jėgos 
demonstravimas. Žodis "rea
lybė" ypač dažnas tokiuose 
samprotavimuose. 

Tradicinis galvojimas, kad 
europiečių galvos gudresnės, 
negu amerikiečių, neatlaiko 
nuodugnesnio žvilgsnio. Eu
ropos istorija pilna nuolaidų ir 
pralaimėjimų bei nepamatuo
tų sprendimų. Hitlerio įsivieš
patavimas ir anglų reakcija į 
Vokietijos didesnę karinę jė
gą, Europos pokarinis padali
nimas, karinių pajėgų suma
žinimas, nepajėgumas ginti 
savų interesų nei prekyboje, 
nei alyvos priklausomumo lau
kuose, savo saugumo nuo so
vietų agresijos apleidimas, 
ateities baimė. Kur liko jų pa
jėgumas kontroliuoti savo pa
čių likimą? 

Visoje Europos vakariečių 
spaudoje jaučiamas nepasi
tenkinimas Amerikos spaudi
mu santykiuose su sovietais ir 
nuomonė, kad jie patys geriau 
išspręstų "painų sovietų ga
lios klausimą". Žmonių nuo
taikose jaučiamas fatališkas 
prisitaikymas, kuris reiškia, 
kad iniciatyva visada bus pa

veju, kai santykiaujama su 
kitokia valdymosi sistema, bet 
kuri nesiveržia užimti kitą ša
lį, bet sovietų imperializmo at
veju tai tik prašymasis sau bė
dos. Mėgiama frazė diplomatų 
sluoksniuose yra "nuostolin-
gumo apribojimas" (damage 
limitation), tuo iš karto sutei
kiant savo politikai pasyvią ir 
savo įtaką mažinančią formą. 

Atrodo, amerikiečiai prade
da suprasti savo draugų gal
voseną ir pradeda daryti nu
tarimus patys vieni, kada tai 
liečia jų interesus. Britų laiky
sena dujovamzdžio atveju ir jų 
isterija dėl Grenados salos bu
vo puiki pamoka. Todėl da
bartinis Amerikos užsimoji
mas išstoti iš "trečiojo 
pasaulio" valdomo UNESCO 
yra labai teigiamas signalas. 

(Pabaiga) komunizmo vergus, kurie ir 
Nuostabu, kad A. Liekis gi- dabar nepajėgia žmoniškai 

ria šių laikų socialistinę-ko- apsirengti ir normaliai paval-
muni8tmę sistemą, kokios ne
buvo istorijoje. Tiesa, tokios 
sistemos istorijoje nebuvo. 
Betgi tą sistemą sukūrė ne 
ekonomistai, o komunistai su 
savo vadu Stalinu priešakyje, 
nors tas sukūrimas pareikala
vo daug milijonų žmonių 
gyvybių. Toliau jis tą pačią 
sistemą ar, teisingiau sakant, 
jos pareigūnus jau išpeikia, 
"kad pas mus dar sunaudoja
ma daug išteklių produkcijos 
vienetui pagaminti, nepakan
kamas socialistinio ūkinin
kavimo galimybių panaudoji-
•nas". Taip pat primenama 
kai kurių prekių trūkumas. 
Cia jau "to atsilikimo priežas
tys — nepakankamai geras 
ekonominių tarnybų darbas". 

Kuo gi tada nuostabi ta šių 
UNESCO direktorius reagavo laikų socialistinė sistema, ko 
į tai, sakydamas, kad ameri 
kiečiai, susidūrę su kitų skir
tinga galvosena, planais ir 
vertybių skale, "pasiima savo 
žaislus ir eina į savo kiemą". 
O kodėl gi ne? Argi būtina nu
sileisti ir taikytis prie kitų ver
tybių skalės? 

Raketų Europoje įvesdini
mas, kad ir kaip nenorint tų 
kraštų piliečiams, buvo ant
ras puikus signalas, nežiūrint 
nemažo šauksmo net ir šiame 
krašte esančių taikos mylėto
jų. Kaubojus ar ne, Reaganas 
bent privertė atkreipti visų dė
mesį ir į sovietų seniai ten pa
statytas raketas. 

k.;.os dar nebuvo istorijoje? 
Caro kariai išėjo į pirmąjį pa
saulinį karą gerais drabu
žiais, gerais batais ir jie gavo 
gerą maistą. To visko neturi 
komunistinė sistema. Mask
vos kareiviai j antrąjį pasau
linį karą išėjo medvilniniais 
drabužiais, brezentiniais ba
tai*, o valgyti kariai gavo sriu
bos, duonos, košės. Jei Mask
vos maršalai ar aukšto rango 
KGB yra gerai apsirengę ir ge
rai pavalgę, tai nereiškia, kad 
ir \ is i sovietiniai kariai yra 
gerti aprengti ir gerai mai
tinami. Tai parodo gyvenimo 
praktika. O ką bekalbėti apie 
eilinius krašto gyventojus — 

Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos reikalų vedėjas, 1983 lapkričio 9 
dienos Chicagoje įvykusioj spaudos konferen
cijoj ragina spaudą daugiau informuoti visuome
nę apie tikėjimo persekiojimą Lietuvoje. Spau
dos konferenciją sušaukė senatorius Charles 

Percy iš Illinois. J is taip pat sudarė patariamąją 
komisiją religinėm teisėm rytų Europoj ir Sovie
tų Sjungoj, kuri veikia prie JAV Senato užsienio 
reikalų komiteto. Senatoriaus sukviestoj komi
sijoj dalyvauja ir dr. Petras Kisielius. 

gyti. Jei eilinis darbininkas 
per dieną neuždirba nė 8 kg. 
sviesto ar metro vilnonės me
džiagos, tai kuo kalti tie tūks-
taneič.i ekonomistų, jei visą 
skurdą nustato komunistinė 
sistema. Ar gali keliasdešimt 
įmonė? ekonomistų pasakyti, 
kad įmonė savo darbinin
kams už darbo valandą mokė
tų po 6-8 rublius, kad dar
bininkai batus pirktų po 10-20 
rublių. 

Kokia biurokratija komunis
tinėse įmonėse, tas pats A. 
Liekis sako: "Iš tikrųjų, kai 
pasižiūri į skyriaus darbą, tai 
lieka stebėtis, kaip jo darbuo
tojai kas dieną suspėja prira
šyti tokius kalnus popierių 
įvairioms žinyboms (dargi 
dublikuojančių vienas kitą), 
užpildyti daugybę grafų įvai
riuose žiniaraščiuose. O kur 
dar nuolatiniai skambinimai į 
įmones tiekėjas (jų — per 200), 
užsako vams-preky bi ninkama, 
kur dar užduočių barams, ce
chams keitimai, laiku nega
vus reikiamų medžiagų. Tikrai 
didelio pasiaukojimo reikia, 
kai taip diena po dienos suk
tum ir suktum aritmometro 
rankenėles, barškintum skait
liukais, kas dieną, kasmet — ir 
vis tą patį skaičiuoti, rašyti, 
perrašyti... Tą darbą galėtų at
likti raštvedžiai. Tuo tarpu 
skyriuje, taip pat kitose eko
nominėse tarnybose — beveik 
visi su aukštuoju mokslu". 

Kaip duomenys rodo, dabar 
Lietuvoje žmonės su aukštuo
ju mokslu dirba ir sąs
kaitininko darbą ir gauna sąs
kait ininko at lyg in imą. 
Sakoma, kad įmonės ata
skaitose viskas gerai, viskas 
gražu. "Tačiau geros nuotai
kos nebelieka, kai reikia nusi
pirkti apavo, pagaliau audi
nių patalinei, aprėdo... Nors 
batų buvo pagaminta, kiek 
planuota, tačiau ne tokių ir ne 
tiek, kiek reikėjo pirkėjams. 
Vyriškų kostiumų pasiūta pa
gal bendrą sumą tiek, kiek pla
nuota, bet ne tokių, kokių rei
kėjo... Tuo tarpu kiekvienam 
aišku, kad socializmo sąlygo
mis kai kurių prekių deficitas 
— tai tik mūsų pačių apsilei
dimas, abejingumas ar inicia
tyvos stoka. Nors kita vertus, 
deficitas ganybininkams — 
ne tokia didelė blogybė: nerei
kia daug rūpintis produkcijos 
kokybe ir kaina — viską nu
pirks, kas pagaminta. Todėl 
ekonomistai, daug nekvaršin
dami sau galvų, ataskaitose 
įrašo: išaugo produkcijos pa-

(Nukelta į 4 psl.) 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Du brangakmeniai — vie
nas tikras, kitas netikras, ku
riuos sunku išskirti: tvirtu
mas ir užsispyrimas. 

/. G. Kohl 

Keista — žmonės teisia tai, 
ko jie nepažįsta — kito žmo
gaus vidų, ir neteisia to, ką la
bai gerai žino — savęs paties. 

Sv. Pranciškus Salezietis 

Po 1283 m. Sūduvos katastrofos tėvynėje sūdu
vių likosi ne daug. Sie, sudeginę savo sodybas, 
išsikėlę toliau nuo karo žygių kelių, kūrėsi sunkiau 
prieinamose ežerų, pelkių, miškų vietovėse. 
Sunaikintam kraštui kolonizuoti ordinas žmonių 
neturėjo. Neadministruojamas kraštas apaugęs miš
kais, ilgą laiką likosi tarpinė zona tarp kariau
jančių — Lietuvos ir ordino. 

Esamose sąlygose išlikusių sūduvių buvimas 
pakankamai patikimai atsekamas iš jų paliktų, iki 
mūsų laikų išlikusių gyvenviečių, upių, piliakalnių 
vardų, archeologinių tyrinėjimų. Sekant šiais pėd
sakais, yra pagrindo tikėti, kad platesniame 
Bartininkų krašte senųjų sūduvių gyvenę ir po 
Sūduvos sunaikinimo. 

Archeologų nustatyta, kad netoli Bartininkų 
buvusi Piliakalnių pilis įrengta XII-XIV a. ir naudo
ta karuose prieš kryžiuočius. Ji sudeginta XIV-XV 
a. 

Apie 12 km nuo J. Basanavičiaus gimtinio 
Ožkabalių kaimo link Vižainio prie administracinės 
linijos yra Sūdaviško kaimas ir Sūdaviško pina-
kalnia. Tai pasilikusių sūduvių perduoti, iki mūsų 
laikų išlikę sūduviški gyvenviečių pavadinimai. 

Tarp Bartininkų ir Liudvinavo yra upės ir trijų 
kaimų sūduviški vardai. Iš ten kilusi M. Basana
vičiaus žmona. Apie tai plačiau rašoma sekančioje 
dalyje. 

Netolimose Bartininkų apylinkėse išlikusios 
upės, piliakalnio bei 4-rių kaimų sūdaviški vietovių 
pavadinimai ir apie XII-XV a. buvusi pilis leidžia 
manyti, kad 6a išlikusių sūduvių gyvenę bene 
daugiau kaip kitose srityse. 

Sekant J. Basanavičiaus „Apie senovės Lietu
vos pilyse" suteiktomis žiniomis, Kęstutis karuose 
prieš ordiną buvęs įrengęs nenustatytą skaičių pilių 
ir sunaikintoje Sūduvoje. Jei tikėti kryžiuočių 
raštais, jie 1381 m. sunaikinę „stiprią" Šiurpilio pilį. 
Tais pačiais metais nauju puolamuoju ginklu — 
bombardomis išgąsdinę pilies gynėjus, išgriovę 
Nauenpille. Sių pilių piliakalniai yra 35-40 km nuo 
Bartininkų. Pastarąją pilį J. Basanavičius vadina 
Naujapiliu — buvusia ant dabartinio Rudaminos 
piliakalnio. „Netoli piliakalnio ir mūsų laike randi 
žemėje didelės apskričios akmeninės kulkos nuo tų 
bombardų. Ant paties piliakalnio viršūnės liūdnoj 
ramybėj šiandien ant prisigėrusios lietuvių kraujo 
žemės nuskurdęs ir pavargęs vienų vienas berželis 
auga...". Naujapilio-Rudaminos tapatybė tiksliau 
nenustatyta, tik šio piliakalnio archeologiniai 
duomenys rodo, kad šiame laikotarpyje pilis 
nustojusi karinės reikšmės. Neabejotiną praeitį 
tegalėtų atpasakoti tik piliakalnio viršūnę apjuosę 
sukniubę pylimai. 

Ordino kronikose rašoma, kad jie 1381 m. 
bombardomis sunaikinę (Lenkenisken) Lakiniskių 
Lakinu pilį. Galima manyti, kad tai yra J. Basana 

i vičiaus taip pat vadinama Lakinskų pilis, žemiau ji 
vadinama Lakinskų Lakinu vardu. Sis ramus, 
medžiais ir krūmais „apsipuošes" piliakalnis stovi 
Šešupės kranto vingyje, apie 24 km į pietryčius nuo 
Bartininkų. Prisiminęs šį pamėgtą, dažnai lankytą 
piliakalni, jis rašo: „Lietuvių narsybei su Perkūno 
garbe sunykus, šitą ramią vietą Lietuvos lakš

tingalos pamėgo; niekuomet nepamiršiu tos valan
dos, kurioje, ant šito piliakalnio rymodamas ir su 
nuliūdusia širdžia senovės kruvinus Lietuvos 
atsitikimus apdūmodamas, klausiau tūlam pažįsta
mų jų (lakštingalų)čiulbėjimo žodžių...". Mūsų 
laikais jis dar siekė virš 60 pėdų aukščio, bet išgriu
vo pylimai ir nuslinkę šlaitai priminė čia patirtus 
bombardavimus. Tik jo viršūnėje, kaip amžinąsias 
vertybes puagojąs paskutinis sargybinis-karys dar 
tebebudėjo, jau žymiai į žemę įsmegęs šventosios 
Gabijos akmeninis aukuras". 

Apie 5 km į pietryčius nuo Bartninkų yra 
„neišpa8akytinai gražioje voetoje" dideliais pyli
mais išsilaikęs Piliakalnių pilies kainas. J. 
Basanavičiaus nuomone, tai 1336 m. ordino 
sunaikintos (Pullen, Pelen, Pillen, Pillenen) pilies 
"ieta. š ią pilį jis atpažino buvus neužmirštamo 
atminties karžygio Margio heroiškos mirties vieta. 
Archeologų nustatyta, kad ji sudeginta XTV-XV a. 
Galima matyti, kad ji sudeginta XIV a. — apie tą 
pat metą, kai ir sunaikintos kitos apylinkių pilys, 
nes ji tebuvusi apie 24 km nuo išgriautos Lakniskų-
Lakinų pilies. Rašoma, kad Piliakalnių piliai nusto
jus reikšmės, žmonės kūrėsi dabartinių Rasių, Pile> 
kelnių kaimų apylinkėse, ir daroma išvada, kad 
Sūduvoje buvo gyvenama ir po jos sunaikinimo. 
Kęstučio karinės pastangos dėl vykusios Lietuvoje 
brolžudiškos nesantaikos savo paskirties pilnai 
nepasiekė. 

Bartininkų valsčiaus šiauriniame pakraštyje, 
Lankeliškiuose, kaip A. Polujanskiu pasiremdamas 
kun. J. Žilinskis rašo, čia XIV a. apsigyveno, nuo 
lenkų persekiojimų atbėgusi saujelė lietuvių, kurie 
veikiai sėkmingai įsikūrę. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petertburg, Fla. 
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St. Petersburgo mieste ir jo 
apylinkėse tenka sutikti daug 
žmonių, kurie atsikelia čia is 
Siaurės savo užtarnautam 
poilsiui. Tačiau čia jie dau
giausia nesėdi rankas sudėję, 
bet juda, kruta, steigia j vai
rius klubus, dalyvauja meno 
vienetuose, savanoriškai tal
kina darbuose vietos ligoninė
se ir įstaigose. Tikrai malonu 
matyti asme/iį, sulaukusį 
brandaus amž aus. bet atro
dant} žvaliai, jaunatviškai. 

Gražią sukaktį teko atšvęsti 
vieno tokio jaunatviškai nusi
teikusio asmens, sulaukusio 
brandaus amžiaus, 1983 metų 
gruodžio 20 d. Tas asmuo — 
tai Eugenija Gimžauskienė, 
gyvenanti St. Petersburg 
Beach. Ji visada judri, besi
šypsanti, gerame ūpe, atrodo, 
niekad nepavargstanti. 

Ta proga į Kazimiero ir 
Eugenijos Gimžauskų namus 
gruodžio 20 d. sugužėjo gra
žus būrys jų artimųjų ir drau
gų. Svečių tarpe, tarp kitų, bu
vo matyti prel. J. Balkūnas ir 
Sv. Kazimiero misijos vedėjas 
kun. Vyt. Zakaras, kuris prieš 
vaišes sukalbėjo maldą, pra
šydamas sukatuvininkei 
Aukščiausiojo palaimos ir 
tolimesniuose jos gyvenimo 
žingsniuose. Toliau Adolfas 
Armalis, Gimžauskų šeimos 
artimas draugas, pasveikino 
Eugeniją susirinkusiųjų var
du, paryškindamas svarbes
nius jos gyvenimo bruožus. 

Eugenija Vaicekauskaitė-
Gimžauskienė gimė Vadaktė
liuose, Panevėžio apskr., 1903 
metais gruodžio 20 d. Rusijoje 
baigusi keturias gimnazijos 
klases, grįžo į Lietuvą ir Šiau
liuose baigė mokytojų kursus, 
o vėliau paštininkų kursus. 
Dirbo Jonavos, Klaipėdos ir 
Alytaus paštuose. Visuomeni
niame darbe reiškėsi ypač 
Šaulių sąjungoje, išbūdama 
Šaulių eilėse dažnai vadovau
jančiuose postuose nuo 1921 

KOMUNISTINĖ 
KRONIKA 

(Atkelta iš 3 psl.) 
klausa. Ir žiūrint tik įmonės, 
savų interesų, kaip matome, 
jie teisūs". 

Komunistų valdomuose 
kraštuose visur svarbu geri 
rodikliai, ataskaitos, blankų 
užpildymai, o su gaminiais — 
nesvarbu. Nebus gerų gami
nių, pirks prastus, nes žmonės 
nuogi nevaikščios. Tai komu
nistinė sistema. Apie tai rašo 
patys komunistinės sistemos 
spaudos žmonės. Prekių savi
kaina aukšta. Savikainos 
mažinimu niekas nesirū-
pina.nes nėr tikro savininko. 
"Deja, kaip matyti to supra
timo, to principingumo dar 
daug kur pasigendama. Visa 
tai irgi nedidina ekonomistų 
autoriteto, menkina jų darbo 
efektyvumą. Beje, nelabai dar 
jie žiūri ir į realias sąnaudas, 
kuriomis remiasi, vėliau nus
tatant mažmenines kainas. 
Matyt, ir tai kelia gamintojų 
abejingumą, kuris ypač jau
čiamas įmonės cechuose. Visi 
įsitikinę, kad ir kaip bedirba, 
kad ir kaip pirkėjai vertina jų 
gaminius, ne ką pasikeis jų 
darbo pajamos. Ir dėlto, ma
tyt, nelabai kas suka galvas, 
kaip sumažinti savikainą, ko
dėl, pavyzdžiui, per pastaruo
sius metus susivienijimo ce
chuose buvo pereikvota 746 
tonos odų, kodėl lietuviški ba
tai vieni brangiausių šalyje ir 
- » — »» 
pan. 

Patys Lietuvos komunistai 
iškelia net spaudoje krašto 
ekonomines negeroves, trūku
mus. Betgi nei jie, nei gausūs 
diplomuotų ekonomistų kad
rai tų trūkumų nepašalina, 
nes jie vyksta krašte, kur yra 
komunistinė sistema. Kol 
nepasikeis ta sistema, nepa
sikeis ir tie trūkumai. 

m. ligi bolševikų okupacijos. 
Mėgo dainą ir dainavo įvai
riuose dainos vienetuose. Reiš-
kisi vaidyboje, vaidino mėgė
jų rateliuose, o Klaipėdoje net 
profesiniame teatre. St. Peters-
burge 1975 m. įėjo į LB St. 
Petersburgo apylinkės suda
rytą vaidybos trupės komi
siją. Šios trupės pastangomis 
buvo suvaidinti trys veikalai. 

Toliau A. Armalis perskaitė 
gausius sveikinimus, ypač 
daug susilaukta giminių svei
kinimų iš Lietuvos. Atrodo, 
jog "teta iš Amerikos" dažnai 
prisimena savo gimines ir juos 
apdovanoja, ką jie pabrėžė ir 
savo sveikinimuose. 

Visiems sugiedojus "Ilgiau
sių metų", susirinkusiųjų var
du jubiliatei Eugenijai, šven
čiančiai 80-ties metų sukaktį., 
Sofija Salienė įteikė kuklią do
vanėlę. 

Už sveikinimus ir linkėji
mus nuoširdžiai padėkojo pati 
jubiliatė, pabrėždama, jog jos 
gyvenimo kelius yra lydėjusi 
Aukščiausiojo globa. 

Prel J. Balkūnas gruodžio 25 
d. atnašavo Kazimiero ir 
Eugenijos užprašytas padė
kos Mišias Šv. Vardo bažny
čioje Gulfporte. 

SV 

MŪSŲ VEIKLOJ 
Gražios lietuviškų tradicijų 

gruodžio 24 d. Lietuvių klube 
St. Peteraburge. Klubo salė ne
pajėgė sutalpinti dalyvių, ku
rie išklausė oirm. A. Gudonio 
ir A. Karnienės tradicinių žo
džių, kun. V. Zakaro invokaci-
jos ir giesmių, klubo choro, va
dovaujamo muz. P. Armono. 
Sekė Kūčių valgių vakarienė 
su plotkelių pasidalinimu ir 
sveikinimais. Gražiai nu
skambėjo visų salės dalyvių 
giedamos jautrios Kalėdų 
giesmės. 

Radijo rėmėjų sambūris ir 
valandėlės komitetas surengė 
įdomų dainos koncertą 1984 m. 
sausio 5 d., ketvirtadienį, 4 
vai. popiet Lietuvių klubo sa
lėje. 

Gražią programą atliko pir
mą kartą į St. Petersburgą at
vykęs Toronto Lietuvių namų 
dainos vienetas — sekstetas, 
turėjęs 30 koncertų Kanadoje 
bei Amerikoje ir paruošęs di
delį dainų repertuarą. 

Radijo valandėlė švenčia 5 
metų sukaktį, todėl daug lietu
vių susirinko į įdomų jubilieji
nį koncertą sausio 5 d. Po kon

certo buvo kavutė. 
Lietuvos vyčiai išsirinko 

naują 1984 m. kuopos valdy 
bą: dvasios vad. kun. J. Ga
liūnas, pirm. Aleksas Krauja-
l i s , vicepirmininkai A. 
Mažeika, T. liutkienė, H. Pet
raitis, sekr. V. Kleivienė, ižd. 
E. Augustienė, finansų sekr. 

E. Petraitienė, iždo globėjai Į 
prel. J. Balkūnas ir K. Viinis, 
lietuviškų reikalų pirm. K. 
Kleiva, kultūros reikalų komi
sija: E. Praninskas, A. Šukie
nė ir E. Grušienė, ryšių pirm. 
su amerikiečiais V. Jacobson, 
korespondentė E. Petraitienė. 

Kz. Až. 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N ' E O t ' S 

Patyręs lietuvis 

PIANO MEISTRAS 3 ^ 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

į ISNUOM. Marquette Parite 5 kamba 
j rių butas — apSild. ir Šiltas vanduo 
i Tik suaugusiems, be gyvuliukų. Te) 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
AKTYVAI 18,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MAROUETTE PARKE 
2422 W. Marąuette Rd. 
Chicago. IL 60629 
TeJ. 737-2110 

CICERO 
1445 So. 50th Ave 
Cicero. IL 60650 
Tel. 656-2201 

Pirm. 2 - 6 
Treč. 2 - 6 
Sešt. 10-12 

Antr. 3—6 
Ketv. 3 - 6 
Sešt. 10-12 

MOKA: 
-9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų. 6 mėn., 1 metų, 
3 metų indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19,-
500.00 
1C o% nuo $20.000.00 iki 
$100.000.00 
11% virš $100,000.00 
11% JRA 

SKOLINA: tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansinės in-
stituci jos 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

$100,000.00 APDRAUSTA 

HERKULIS STROLIA 
Profesionaliai ir sąžiningai suderins ;r 
sutaisys jūsų pianą. 

Prašau skambint 

687 -1430 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — Tel. 778-9064 

iiiiiimiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiliiiiHiiriiiiiii 
F R E N U M E R U O K I T E S 

CATHOLIC DIGEST | 
Vieneriems metams tik 1 

$9.97 1 
JO*ų auka padės išmokslinti brolius = 

vienuolius ir kunigus. £ 
Prašome rašyti arba skambinti £ 

FRED ELLYIN I 
8219 N. Kilpatrick Ave. Dept. D. s 
9coidą O. 66076 Phone: 679-3927 

LIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIililIlIlIlIHIlIlIltlIlHIIIIIIIIIIII.'IItlIlHItHis 

JAV DRUGS VAISTINE f 
2759 W. 71st St, Chicago, Iii 60629 | 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 1 

HELP H'ANTED — VYRAI 

> O O O O O W X X K > < X K K X X X K > C O O O O O < X I 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

Starto ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486' 
X K » 0 0 0 0 0 0 \ > 0 0 0 0 0 0 < X > 0 < K K ; U-CrOC ' 

PRECISION DRILL PRESS 
OPERATOR — Nightt 

Major Chicago Area Company wanfc 
Driil Press operatore who mušt tx 
able to lay-out. set-up and operatt 
muitiple spindle and radto drills 
Mušt have 3 to 5 yeara set-up «x-
pc-rience and thelr own toola. Tto© 
wages. overtime, company paid me-
dlcal plan inciuding Eye, D*ntal a a č 
Prescriptions. 

Contact Personnel Department 
BINKS MANUFACTURING CO. 

9201 VV. Belmont 
Franklin Park, IL 60131 

TeL (312) 671-3000 
Equal Opportunity Employer 

AUTOMATIC SCREVV MACHINE 
OPERATOR — For Nights 

Major Cincago area oompany tranta 
expei .>•:.c* rr.achiniat who U able to 

I set-up i operate single apindle Brown 
& Sharpe automatics. Mušt have «ywn 

' tools. ar'-: 3—5 years previous experi-
| ence. Top wa?es. overtime, company 

paid medical plan including Eye. 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANrfE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro 

kūčios įspūdingai išgyventos {t|BgnH(uifiMHimiHftiiiifiii»flHli>f<»ii*»i "'iniiniiiiiiiliiililiiilliiiiiiiiiliiiiUilliiliiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiHUiiiiiHtmiiinuiir 

v 
w isi žinome, kad sutaupyti 

pinigai užtikrina mūsų 
materialinę ateitį. Todėl, labai 
svarbu laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

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

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

papildoma informacija apie 
Pinigines Rinkos Sąskaita 
(Money Market Account) ir kt. 

Mes suteiksime jums visus 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime JŪSŲ asmeninius 
taupymo reikalus. Viso ko lums 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančiu doleriu ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie 
Yiaudą ir privilegijas, kurias 

mes galime Jums 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 Bank of Chicago 

Mes kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba/' 

Ilona Zubrys 
Buhalteris - Vykdytojas 

10 — 20 — 3(Hi pigiau mokėsite ui 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208^ West 95tb Street 

TeL GA 4 8654 

> < X K > 0 O O 0 < K K X X > O 0 O 0 O O 0 O 0 0 0 0 < X 

MASTER PLUMBING 
Lifti—d, Ronded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
it vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikit* pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAFINAS — TeL 636-2960 
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K 

••.•nia... and Prescriptions. 
Ccr.tac; Personnel Department 

BsMKS -ViANL,rACrUiU.VG CO. 
9201 W. Belmont 

FrankJn Park, IL 60131 
TeL (312) 671-3000 

Eąuai Opportunity Employer 

FRECISiO.V DRILL PRESS 
•t-L"p Mar. required with f to S yr». 
c-up ezperienee for muitiple spir.die 

Mušt be able t» 

: Set-
i -c"*" -
• SUM raciio drilis 
j make- lay-cuts a.nd have own tcols. 1 i.op wdgoi>. overtime. Company paid 
j raedieul p.un including: Bye. Dental A 

Prtscriptions 
Conuut Personnel Department 

BINKS MANUFACTURING CO. 
9201 W. Belmont 

Franklin Park, IL 60131 
TeL (312) 671-3000 

Eąual Opportunity Employer 

VYRAI m MOTERYS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Arcber Avenue 
Ckkago, L 6*632, TeL 927-5986 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

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

NOTARY PUBUC 
4369 S. Maplewood. tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės Pra
šymai ir kitokie blankai. 
<><><>00<>0^>0<>0<K>0<X><K>0<>0<>0<><><> 

Position Available 
for individual interested in a 
career with fashion and gia-
mor oriented company. Good op
portunity for advancement. No 
experience necessary. WiU train 

For interview call 
Chris - 430-2552 

R E A L E S T A T B 
• • — • • • ' • - -

Pajamų bungalow — t% aukšto mO-
rinis. 3 butai, vienas su dviem mie 
tarnais. Garaias. Marąuette Parko 
centre. Nebraagus. 

Ivairti prakitj pasirinkimas Mbrangiai j 2-fc aukštu m*ri.U. Pirmame aukite 
i i mdsų sandeliu. Į 6 kamb., 3 miet. Antras aukštas pa 

COSMOS PARCELS EXPR£$6 ! dalintas j 2 butus Batsiuvio dirbtuvė 
2561 W. 69 Ct, Chkaco, IL 60629 j " ^ i * Gtrot P»J»moa 69-U ir Waah-

*sj|s«ejssssss> 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
T«L — 925-2737 

Vytautas VaUntinas 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

T6t S76-18S2 artm 376-5996 
<><><><><KK>0<K>0<K><><><X>000-C><>0<>00-

! t«asw 

SIMAITIS EEALTT 
Issnsranee— Incosse Taat 
2951 W. SJrd Stre«4j 

T6l.4S6.7878 

>Mi!«iM<iiHii>!!!f;:;i^-iit*HiiiiiiHHiliiiiiiu 

BUTU NUOMAVIMAS 

VA L O M E 
EBJMUS IR BALDUS 

PlausMUBM Ir vallruojaroe 
ritą rūšių grindis. 

BUBNYS 
Ttl — RE 7-5168 

• » • • • • • - » • - • • • • « • mm* * mm >«< 

Stmų pirkimą. - Pardsv 

INCOME TAX 
No ssuiatma — V 

M O V I N G 
ŠERSNAS perkrausti baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miseto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tfjlef. — WA 5-8068 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvy dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamo*. 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Ktdai* Av». — 778-2888 
m i l l l 11III IIMMMSIssjsMIlilBMIl 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Šv. Kazimiero sukaktuvi
nius metus geriausiai fpns-
mins 
šv. Kazimiero himnas 

Marijai 
I lietuvių kalba vertė 

A. TYRUOLIS 
32 pel., Kaina su persiuntimu 

$1.50 
Gaunama "DRAUGE". 

;A*-^***3M**>k* * * 

http://T6l.4S6.7878


BOSTONO ftTMmg 
M DIDŽIŲJŲ 
ŠVENČIŲ EIGOJE IS AMERIKIEČIU 

SPAUDOS 
Gruodžio 10 d. "The Boston 

Herald" įdėjo įdomią žinute 
apie Joseph Stanilionis, kuris 
rad.js piniginę danų prekybi-

, -*^«*u ninko Sven Eric Christiansen, 
Vykstant į Bernelių • prekybo8 reikalais atvykusio 
3V. Petro lietuvių pa- j Bostoną ir ten ją pame-

ivtfnn J » H . . — t u 8 i o stanilionis ją radęs 
su 998 dol. ir kredito kortelė-

Kai daug kur Amerikoje bu
vo kovojama su šalčiu ir snie
gu, tai Bostone tą Kalėdų nak
tį smarkiai salo, bet neturėjom 
sniego. V * 
MiSia8 Sv ~,*H ya-
rapijos bažnyčion, saitas vė
jas prie bažnyčios durų net 

trukdyti nionių gaudymą. Jis 
yra lietuvių kilmės iš Nor-
wood, Mass. Tie ruonių gau
dytojai gaudo mažus ruoniu
kus. Laivo kapitonas irgi buvo 
nubaustas 

"The Mjror" įdėjo Nijolės 
Sadūnaite* fotografiją ir 
"Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika" leidinio fotografiją. 
"The Mirror" rašo, kad Nijolė 
Sadūnaitė praleido 3 metus 
darbo stovykloje ir 3 metus iš
trėmimo Sibire. 

.-_„ --»* ua su y^$ dol. ir kredito kortelė- ppvr i iMiAi 
stumdė žmones. Todėl ir žmo- mis ir grąžinęs savininkui. Tai KfcNUimAi 
nių į bažnyčią prisirinko ne esami Kalėdų geroji dvasia. Kovo 5 d. E. Vasyliūnienės 
daugiausia. Tačiau Kūdikėlio Gruodžio 18 d. "The Boston parodos atidarymas Camb-
Jėzaus užgimimo miSios, cho- Heraid" rašo apie rusų hockey ridge Public Library. Paroda 
rui ir solistui Benediktui Po vi-1 žaidėja, kuris Stockholme, S ve- tesis dvi savaites, 
lavičiui giedant, džiugino vi- dijoj, buvo suimtas už "shop- Kovo 24 d. Laisvės Varpo 
sus ir net priminė Kalėdų lifting" ir praleido kalėjime pavasarinis koncertas So. Bos-
šventes mūsų tėvynėje Lietu- dvi paras. Reporterio paklaus- tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
voje, tas apie jo užsiėmimą, jis at- Įėję- * 

Išėjus iš bažnyčios, šaltas vė- sakęs, kad jam už žaidimą mo- Balandžio 1 d. Minkų ra
jas greitai visus skubino į karna. Taigi profesionalas dijo valandėlės 50 metų sukak-
automobilius, kad net ir pasis- žaidėjas. ** 
veikinti sn tnmia J^J*^—* 
veikinti su tomis didžiomis 
šventėmis mažai kas stengėsi. 

Naujų Metų sutiicjno vaka
ro oras buvo gražus ir ne taip 
šaltas. Buvo daug palankes
nis negu Kalėdų naktį. Bosto
no mieste, Bostono parke ir ei
lėje kitų vietų vyko viešas 
Naujų Metų sutikimas su įvai
riais pasirodymas ir net įvai
riaspalvėmis raketomis, ku-

Gruoižio 19 d. "The Boston 
Herald" rašo, kad KGB infor
matoriai "randa" nacius, ku
rie niekada tokiais nebuvo. 
Patriotai amerikiečiai — es
tai, latviai ir lietuviai — esą 
dažnai kaltinami kaip nacių 
kolabor£ ntai, kuo jie iš tikrų
jų nebuvę. 

Gruodirio 23 d. "The Daily 
Transcript" rašo apie Paul 

ties renginys So Bostone Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje, o 
rugpjūčio 12 d. piknikas-gegu-
žinė Romuvos parke Brockto-
ne. 

Gegužės 6 d. Motinos Die
nos minėjimas. Rengia LMF 
Bostono klubas. 

, - « iranscrrpt rašo apie Paul 
rio8 nušvietė visą padangę. Pezwick, kuris yra inžinierius 

So. Bostono Lietuvių Pilie- "Sea Shepherd II", kad Que-
čių d-jos surengtame Naujų bec teisėjo buvo nubaustas 
Metų sutikime žmonių buvo '• * " 
mažiau nei kitais metais. Dau
gumą sudarė vėlesnieji atei
viai. Tačiau tas vakaras buvo 
labai jaukus, grojant geram 
orkestrui ir net skambant lie
tuviškai dainai. Dalyvavę šia
me Naujų Metų sutikime 
džiaugiasi, kad tai gal geriau
sias ir gražiausias sutikimas, 
koks kada yra buvęs. 

PASIKEITIMAI 
KAZIMIERO PRATAPO 
STIPENDIJŲ FONDE 
1964 m. mirusio bostoniečio 

Kazimiero Pratapo testą-
. , mentu paliktą stipendijų fon-

4000 dol. už tai, jog norėjo su- dą tvarkė jo paskirti globėjai: 

KOMP. JULIAUS 
GAIDELIO MIRTIES 

SUKAKTIS 

Sausio 6 d. sukako metai, 
kai mirė komp. Julius Gai
delis. Tą sukaktį sausio 1 d. 
radijo programoje plačiai 
paminėjo Laisvės Varpas, ve
damas Petro Viščinio. Lyg 
įvadą į tą minėjimą sudarė 
kom. J. Gaidelio sukurta "Mal
da už tėvynę", atlikta Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mišraus choro iš Brocktono 
dar tuo laiku, kai chorui vado
vavo pats komp. J. Gaidelis. 
Plačiau apie komp. Juliaus 
Gaidelio kūrybą ir veiklą kal
bėjo rašytojas Stasys Santva
ras, išryškinęs jo šakotą kūry
bą ir veiklą su chorais ir kitais 
vokaliniais vienetais bei solis
tais — dainininkais, kuriems 
jis dažnai būdavo akompania-
torium. Kalbėtojas reiškė susi
rūpinimą, kas atsitiks su 
komp. J. Gaidelio gausia kū
ryba, kuri dabar yra Austra
lijoje jo sūnaus Garso žinio
je? Jei ta kūryba nebūtų 
išleista ar bent apsaugota, tai 
būtų didelis nuostolis mūsų 
tautinei kultūrai. Bet jos išlei
dimui reikia leidėjo ir lėšų, ku
rių nematyti. St. Santvaro kal
ba buvo palydėta ištrauka iš 
komp. J. Gaidelio sukurtos 
mažosios siuitos fortepionui, 
kurią atliko pianistas And
rius Kuprevičius. Visam minė
jimui toną davė įjungtas prog
ramos vedėjo P. Viščinio 1979 
m. balandžio 8 d. atliktas pasi
kalbėjimas su komp. J. Gaide
liu apie jo ketvirtosios simfo
nijos atlikimą Chicagoje. Taip 
mirties metinių proga komp. J. 
Gaidelis iškeltas ne tik jo kū
ryba, bet taip pat jo gyvu žo
džiu, paliečiančiu mūsų kultū
rinio gyvenimo aktualijas. 
Pasikalbėjimas palydėtas J. 
Gaidelio operos "Dana" fina
lu 'Tėve Mūsų", atliktu Chi-
cagos lietuvių operos su sim
foniniu orkestru. Vėliau dar 
perduota ištrauka iš J. Gaide
lio sonatos Nr. 2 smuikui ir 
fortepionui, atlikta a.a. smui
kininko Izidoriaus Vasyliuno 
ii* pianisto Vytenio Vasyliu
no. Tai pirmas komp. J. Gaide
lio mirties minėjimas, plačiai 
tą mūsų muzikos kūrėją tūks
tančiams Laisvės Varpo klau
sytojų girdint. 

Neprikl. Lietuvos Diplomatines tarnybos šefui 

A . f A. 
STASIUI LOZORAIČIUI 

m i r u s , 
jo žmonai Vincentai, sūnums Stasiui 
ir Kaziui bei Diplomatines tarnybos 
nariams reiškiame gilię užuojauta. 

LIET. KAR. KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ S-GOS 
CENTRO VALDYBA 

A. + A. 
Agota Raulinaityte - Janutiene 

Mirė Chicagoje 1984 m. sausio 10 dieną, sulauku
si 87 m. amžiaus. 

Laidojama privačiai. 

Giminės ir pažįstami prašomi pasimelsti. 

Dukterys: Severino, Julija, sūnus Kazys, 
brolis Viktoras Raulinaitis ir 
šeimos. 

A. f A. JUOZUI KIZEVIČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai KAZEI ir sūnui 
KĘSTUČIUI, seseriai AGUTEI RIMIENEI ir jos vyrui 
KAZIUI, taip pat mirusio seserims ONAI ir ANTOSEI 
gyv. Lietuvoje ir kitiems ARTIMIESIEMS. 

JURGIS IR KAZĖ GUDAIČIAI 
JŲ DUKROS GRAŽINA IR DANUTĖ 
IR JŲ ŠEIMOS 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
liūdintiems dukterei Marytei su šeima, sū
nums Jonu ir Jurgiui su šeimomis reiškia
me nuoširdžiausi? užuojauta. 

BIRUTĖ IR ELEUTERIJUS ŽILINSKAI 

A. f A. ALFONSUI GIRSKIUI 
mirus, žmonai Bernadetai, broliui Jonui ir 
seseriai Zosei Žygaitienei su šeimomis 
reiškiame gili? užuojauta ir kartu liūdime. 

IRENA VTTAUSKAITĖ - VALAITIENĖ 
BRONĖ NAVICKIENĖ 

St. Klinga, Juozas Lekys, Juo
zas Sakalauskas ir Edvardas 
Zaleskas. Vienam globėjui mi
rus, o kitiems dėl senatvės n e 
bepajėgiant administruoti sti
pendijų išdavimą ir paskolų 
atgavimą, 1983 m. rugsėjo 
mėn. pasirašyta sutartis su 
Northeastern universitetu 
Bostone, kuriame profesoriau
ja Ed. Zaleskas. Pagal testa

mento nuorodas ir įstatymus, 
įkurtas "Protaps Estate En-
dowment" tame universitete. 
Bus duodamos paskolos iki 
500 dol. lietuvių kilmės stu
dentams, studijuojantiems 
Northeastein u-te. Studentai, 
gavę paskolas seniau, turės 
jas grąžinti tam u-to fondui. 
Dokumentaciją sutvarkė adv. 
dr. M. Šveikauskienė. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. sausio mėn. 11 d. 

A» + A. 
DR. ALGIMANTUI KURGONUI 

mirus, jo žmoną Florę ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

MARYTĖ IR KAZYS AMBROZAIČIAI 
JONAS MILDAŽIS 
ALDONA IR VYTAUTAS URBAI 

Matematikos mokytojui 
A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 

sūnums, dukterims ir jų šeimoms bei arti
miesiems reiškiu gilią užuojautą ir kartu 
liūdžiu. 

Vet. Gyd. ADOLFAS DELTA - DELERTAS 

A f A. ANTANUI GULBTNSKUI 
mirus, jo žmoną Ilmarą, dukteris Mil
dą ir Nijole ir JŲ šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

MARYTE IR KAZYS AMBROZAIČIAI 

A. f A, GEDIMLNUI PODŽIUI 
m i r u s , 

mielą drauge, jo žmoną Birutę, dukras su 
šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiame. 

IRENA KIRKUVIENĖ 
ALEKSANDRA LIKANDERIENĖ 
ŽIBUTĖ ŽIUPSNIENĖ 

Kolegai 
A. f A. GEDIMINUI PODŽIUI 

mirus, jo žmoną ir dukras nuoširdžiai 
užjaučiame. 

VLADAS IR RAMINTA SINKAI 

A.f A, 
ANTANUI GULBINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu krikšto ma
mą p. Nijolę Grakauskiene ir šeimą. 

KĘSTUTIS BONTA 

Tauriam lietuviui, garbingam mokytojui 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
reikšdami gilią užuojautą mūsų draugams ALDONAI 
MAKKEUENEI su šeima, JONUI ir JURGIUI VALAI-
ČIAMS su šeimomis liūdime kartu. 

VANDA SRUOGIENĖ 
DALIA IR GEDIMINAS BYLAI 

Mielai jaunystes draugei 
BIRUTEI PODERIENEI 

ir jos dukterims reiškiame nuoširdžią 
užuojautą, jų vyrui ir tėčiui a. + a. inž. 
Gediminui mirus. 

DANGUOLĖ IR ALEKSAS 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Kaip aras pašautas ir 
blaškomas vėjo 
Toli nuo Tėvynės brangios — 

A. f A. 
VLADAS PALUBECKAS 

mirė 1983 m. sausio 2 dieną Chicagoje. Palaidota sau
sio 5 d. Šv. Kazimiero kapinėse. 

Metines šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos 
sausio 15 d., sekmadienj, 9:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje. 

Labai nuoširdžiai prašome visus draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už velionį. 

Liūdinti SEIMĄ 

A. f A. VYTAUTUI ALKUI 
užbaigus ši^ žemišką kelione, liūdesio pri
slėgtiems žmonai Elenai, dukrai vyr. sk. Dt-
janai, sūnui sk. o. Arvydui, seseriai Aldo
nai Biliūnienei ir visiems artimiesiems reiš-. 
kiame giltą užuojautą. 

GABIJOS IR BALTIJOS TUNTAI 

E U D E I K I S 
-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So. California Avenue 

Telefomu LA 3-0440 ir LA 3--«852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - - YArds 7-1741-2 

MARULI I I F FLNERAL HOMt 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago - 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. sausio mėn. 11 d. X Dr. J. J. PUkaitis, Chica-, 
go, UI., mūsų rėmėjas, J. Ja 

x Illinois universitete nuo šio sinskas, London, Ont, Kanada, 

: šešplaukis, 
j Magdelena Oberjat. Chicago, 111., 

X Balfo centro valdyba pra- i "Drauge" įsigijo įvairių leidi-
neša, kad Suvalkų Trikampio i m ų 
ir Lenkijoje gyvenantiems lie- . « . « « « _ - , 

-, ,- ' x \atalita Aukstuobene, 
tuviams yra reikalinga parama .^nouja --»u* , 

žiemos ketvirčio lituanistikos ; atsiuntė už kalėdines korteles ir 
-nacistro siekia Vilius Dundzila. : kalendorių po 20 dol. aukų. La-
Nuo pereito rudens ketvirčio j bai ačiū. 
doktorato siekia Dana Račiūne, j y B p ( m ė cn^^ Chicago, 

x Kazė Bradūnieuė, dr. Alf. j I1L, mūsų rėmėja, Walter Manai-
Vincas Liulevičius, | ka. Chicago, I1L, atsiuntė po 20 

dol. už kalėdines korteles, ka
lendorių, palinkėjo bnksmų šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų. Nuošir
dus ačiū už aukas ir linkėji
mus. 

ir toliau. Ypatingai pageidauja
mi šilti žieminiai ir avalynė, lo
vos baltiniai. Balfas siunčia 
šalpos siuntinius jau ilgus me
tus ir prašo Chicagos ir apylin- Į 
kių betuvius paaukoti gerų nau 
dotų rūbų ir avalynės, daiktus 

Munster, Ind., P. Matiukas, An
tanas ir Jūratė Budriai, K. Poš- X LB Brighton Parko, Chi-
ka, Chicago, 111.. Villa Maria cago, 111., apylinkės valdyba per 
Ręst. Thompson. Conn., Antanas Į savo iždininką Simą Jokūbaitį 

flfSk. ŽVAIGŽDUTE 
BBSSSSSMBKBJL'* J * Įsteigtas Liet%mnų Mokytojų Sąjungos Chicagos shyria 

Redaguoja J. Piu»s. Į Į s j Į s Į j sfrsjfc 33M W. fBth PUce, Oueaflo, IL S0829 

•jt — — — — — i 

Kalvaitis, Ormond Beach, Fla. 
_ | atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 

korteles ir kalendorių. Labai 
pristatant Balfo centrui, 255S VV. į acw* 
69th St, Chicago. DL Įstaigos | x Dr. J. A. VaJantiejus, Har-
darbo valandos: nuo pirmadie-! bert. Mich., J. Balskus, Chica-
nio iki penktadienio — 8:30 vai. ; go, 111., dr. Jonas Jusionis. San-
r. iki 4:30 vai. vak., šeštadieniais i ta Monica, 
— nuo 9 vai. ryto 
dienos. 

X "Klaipėdos" jurų šauliu 
kuopa sekmadienį, sausio 15 d.. 
12 vai. tuoj po šv. Mišių, Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje ren
gia Klaipėdos krašto išsivada-

Cal., Genovaitė 
iki 12 vai. Kaufmanas, Alexandria, Va., 

j Juozas Petrikas, St. Petersburg, 
F!a., Antanas Klimavičius, gyv. 
Union Pier, Mich., atsiuntė po 
16 dol. auką už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Prel. dr. Vytautas Balčiū-
vimo minėjimą, kuriame daly- j nas, Thompson, Conn., kun. An-
vaus ir Mažosios Lietuvos lietu- į tanas Sabaliauskas, Boston, 
viai. Visuomenė kviečiama da-JMass., V. Radžius. Chicago, 111., I kalendorių. Labai ačiū. 

atsiuntė 50 dol. auką lietuviško 
dienraščio paramai ir palinkėjo 
geriausios sėkmės spaudos ba
ruose per visus 1984 metus. La
bai ačiū už gražią auką ir linkė
jimus. 

X la i . Leonas BUdušas, gyv. 
Wheaton, DL, Antanas Kveda
ras, Savannah, Ga, Vytas Vait
kus, Hinsdale, m., atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
po 15 doL aukų. Labai ačiū. 

X Dr. Saulius Julius Matas, 
gyv. Topanga, Cal., Rūta Dau-
kienė, Chicago, 111., Joseph Pacz-
lunas, Chicago, DL, atsiuntė po 
20 dol. už kalėdines korteles ir 

lvvauti. Alfonsas Sabaitis, Brockton, 
X A. a. Pranciška šeporaity- M a s P ' Vj^utas^ Stuogis. Cle-

tė-Kaslienė. prof. dr. Bronio 
Kaslo žmona, mirė Wyoming, 
Pa. Laidojama šiandien, sau
sio 11 d. iš Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios Pittstone. Pa. 

vėla: d. Ohio, atsiuntė už kalėdi-
x Zenonas Butėnas, Chicago, 

111., Zigmas Brazys, La Grange, 
i nes korteles ir kalendorių po 10 Į DL» R a y Masiliūnas, Oak Lawn, 
| dol. aukų. Labai ačiū. m-» Juozas Matusevičius, Evan-

i ston, 111., už kalėdines korteles 
į ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
! aukų. Nuoširdus ačiū. 
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SNIEGO SENIS 
Žiūrim — keistas dėde, 
Prie mokyklos sėdi 
Nei jis čiaudo, nei jis kosi, 
Turi ilgą morkos nosį. 
Storas. Dramblio kojom... 
Kai aplink sustojom 
Ir sušukom garsiai: — Labas! 
Neatsakė... Tai arabas! 

Cha, cha, cha — kepurė! 
Nieks tokios neturi. 
Galvą dengdamas nuo vėjo, 
Vargšas kibirą mūvėjo. 
Kai pabiro snaigės, 
Mūs viešnagė baigės: 
Reik palikti sniego senį, 
Besmegenių besmegeni 

x Plakatų paroda, kurioje at i 
sispindi kūrybingumas išeivijoje I 
ir Lietuvoje, bus atidaryta sau
sio 13 d., penktadienį. 7:30 vz.\. 
vak. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Dail. Algis Kuraus- | 
kas parodos atidarymo metu su- I 
sirinkusius supažindins su pla- ! 
katu istorija, jų užduotimi ir j 
palygins skirtumus tarp Lietu- ' 
voje ir išeivijoje ribotų sąlygų 
sukurtų plakatų. Parodą bus i 
galima aplankyti iki sausio pa
baigos penktadieniais nuo 7 vai. , 
vak.. šeštadieniais ir sekmadie- I 
niai« nuo 11 vai. iki 7 vai. vak. į 
Galerija kviečia lietuvių visuo
menę dalyvauti. 

X Vladui Darui-Daraškpvičmi 
sausio 5 d., ketvirtadienį Maso-
nic ligoninėje buvo padaryta su
dėtinga širdies koronarinių ar
terijų operacija. Ligonis pama
žu sveiksta dr. R. Nemicko prie
žiūroje, bet dar tebėra vpatin-
gos priežiūros skyriuje. 

X Jonas Indriūnas. Roselle. 

Vyt. Čekanauskas, 

x P. Neda*, Chicago, HL, 
i Gift Parcel Service, Inc., Alek-
| sandras Marčiulionis, Chicago, 
į 111., atsiuntė po 20 dol. už kalėdi
nes korteles ir kalendorh:, palin-

! kėjo geriausios sėkmės "Drau-
I gui" išsilaikyti ir stiprėti šiuo-
į se Naujuose Metuose. Nuošir-
: dng ačiū už viską 
f 

x Kun. Antanas Naujokas, 
! Columbus, Ohio. Rytas ir Auš-
; ra Babickai, Richmond Hts., 
j Ohio, E. Ribokienė, Brockton, 
į Mass., atsiuntė po 15 dol. už 
1 kalėdines korteles ir kalendorių. 
x Labai dėkojame. 

x Jonas Dekeris. Cicero, BĮ., 
; pratęsdamas prenumeratą, at-
• siuntė 20 dol. auką už kalėdines 

Lietuvos konsulas Los Angeles, Calif., , 
-u Liet Rašytojų draugijos pirm. Ana
tolijum Kairiu po literatūros vakaro. 

Nuotr. Alf. Vilko 

i korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

X Jonas Kasputis, Bristol, 
i Conn., Pranas Gabrėnas, Orct. 
j Kanada, Martha Šidlauskas, 
;Grand Jounction, Mich.. už ka-
Į ledines korteles ir kalendorių at-
j siuntė po 20 dol. aukų. Labai 
I ačiū. 

X Hefen Schael, Wood Dale, 
UI., pratęsė "Draugo" prenume 
ratą, pridėjo 25 dol. auką jo pa
laikymui ir palinkėjo sėkmingų 

X Daina ir dr. Jonas Juoze-
vičiai, Oak Park. BĮ., dr. Aldo-

B1-, pasinaudodamas "Draugo" | na Baltch-Gravrogkas, Menands, 
platinimo vajaus proga, užprenu- " N. V., mūsų garbės prenumera-
meravo vieneriems metams toriai, už kalėdines korteles ir 
"Draugą'' Linui Butkūnui ir dar -. kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
pridėjo 10 dol. auką. Nuošir- aukų. Labai ačiū. 
dus ačiū. . .. „ _ - _ _ _ _ -

X Aurelia R. Zunde, Montgo-
X Maž. Lietuvos lietuviu dran- j mery, Alabama. T. Pranciškonai, . 

gijos Chicagoje valdvbą 1984 ' Toronto. Kanada, atsiuntė po 25 j JU jįY~U' * f s k e I b i a . 
m. sudaro Vincas žiobrys. Ra-1 dol. už kalėdines korteles ir ka- j me, S*1*68 prenumeratom o už 
_ - T, *• AI'- -- - x- B J -•- auką tariame nuoširdų ačiu. 
munas Bunt-nas. Algimantas; lendonų. Nuoširdus aciu. ^ H 

Kleinaitis. Vilius Trumpjonas ir' x J. Kardokas, Baltimorc. x TJ,^ Robert J. Maciūnas 
Algis Regis Valdybai skirstan- ; Md,. užsisakė naujausių leidiniu Rochester. Min., Henry Jasins-
tis pareigomis, pirmininku iš- i ir pridėjo 12 dol. už kalėd:ncs . ̂  Ontario, Kanada, už kalė-
rinktas Vincas Žiobrys. i korteles. Labai ačiū. j d i n e s korteles ir kalendorių at-

x O. Bukos (Bukauskienė).; X Jonas Milašius, St. Peters- i siuntė po 25 dol. aukų. Nuošir-
senutė lietuvė, ištikta širdies j burg. Fla., atsiuntė 10 dol. už j ^ u s •"•* 
priepuolio, priimtų senuką gy- kalėdines korteles ir kalendorir. '• x j ^ stenąs Lukauskas Ele-
venti nemokamai. Jos adresas: ; palinkėjo "Draugo" darbuoto-' g į j u s Kaminskas V. Paketuris, 
32 So. Berrian Rd.. New Buf- jams linksmų švenčiu ir Iaimin- f>ana Kavalas, Kazys Dargis. 
falo. Mich. 49117. j gų Naujų Metų. Ačiū už viską. į Filomena Černiuvienė, J. Litvi-

X Lietuvos Vyčių choro meti- į x Ievutė Krikščiokaitis, West \ n a s- Stefanija Rudokas. J. G. 
nK pokylis rengiamas sausio 21 I Hartford. Conn.. atsiuntė 20 dol. Meilus, Zuzana Jolosinskas, O. 
d. Vyčių salėje. Campbell ir i už kalėdines korteles ir kalendo-
47-os gatvės kampe. Pradžia : rių o laiške mums rašo: "Telai-
7 vai. vak.. o programa prasi- i mina jus Aukščiausias u£ jūsų 
dčs 8 vai.. :r ją atliks Vyčiu gorus darbus ir tikslus. Jūs esa-
choras. vadovaujamas muz. Fau- • te mažas L'etuvos kampelis ačiu. 
sto Strolios. šokiams gros Aido • svetimoje žemėje. "Draugas" x j ^ Jonas Jurkūnas, Be-
orkestras. Bilietus galima užsi- mus stiprina tautiniai ir dvasi- . Crly Shores, Ind.. P. Domkus, 

iniai. Linkiu nepavargti sun- j ^ Angeles, Cal., A. J. Alek-
i kiame darbe Savo darbą tęski- ,-iOnas, Pickerington, Ohio, A. 
į te mūsų brangiai tėvynei Lietu- Radžius, Baltimore, Md.. Vytau-
vai". Nuoširdus ačiū už para- tas Alkus, Dearbom Hte., Mich.. 
mą ir gražų laiškutį. j A . Ambrazas, Euclid. Ohio. Vy-

x Kazys Miecevlčius, Chi- tautas Ke.ršulis. EH Paso, Texas, 
cago. 111.. mūsų garbės prenu- Į Paulius Cečkus, Dearborn Hts., 
meratoriu8. rėmėjas, už kalėdi- i Mich.. Jurgis Sugintas, Oak 
nes korteles ir kalendorių at- i Lawn. 111., Alfonsas Plepys. St. 
siuntė 25 dol. auką dienraščio Petersburg Beach, Fla.. atsiuntė 
stiprinimui. Labai ačiū už dos- ' po 10 dol. aukų už kalėdines kor-
nią auką. i teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

ir J. Arlauskai, Marija Griškė-
nienė. visi iš Chicagos, atsiuntė 
no 10 dol. aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 

sakyti pas Stepą Rudoką telrf. 
451-5625. (sk i. 
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KELIONE Į PRANCŪZIJĄ 
Šiais metais aš keliavau į 

Prancūziją. Pats vienas, be šei
mos. Tai buvo pats smagiau
sias laikas mano gyvenime. 

Mano mokykla turi programą, 
kuri vadinasi "Toreign Ex-
change Program". Jei esi iš
rinktas, gali keliauti į Prancū
ziją, Vokietiją ar Ispaniją. Ten 
gali būti vieną mėnesį, gali gy
venti prie šeimos, eiti į mokyk
lą kartu su savo naujuoju "bro
liu" ar "seserimi". 

Aš ruošiaus keliauti į Pran
cūziją. Daug planavimo, paka
vimo. Pagaliau atėjo diena, kai 
reikėjo šeimai pasakyti "sudiev". 
Buvo liūdna, aš jaudinausi. 

Iš Rochesterio lėktuvas iš
skrido gerai. Kelionė buvo trum
pa, nusileidome New Yorke. Čia 
reikėjo palaukti ir toliau lėktu
vu keliauti į Islandiją (Iceland). 
Kai ten nuvykome, buvo labai 
apsiniaukę, manėme, kad vis dar 
esame debesyse. Tik staigus 
"bumt" ir mes ant žemės. Čia 
reikėjo ilgokai laukti, nePeido j 
lėktuvą, nes kažkas buvo suge
d ę . . . Kažkoks vamzdis spro
go . . . Bet pagaliau išskridome. 

Mes jau Paryžiuje. Čia daug 
pamatėme, buvo smagu. Lankė
me Eifelio bokštą, Luvro mu
ziejų, Notre Dame katedrą. 
Triumfo arką. Versalį ir kt. AŠ 
pats vienas nuėjau apžiūrėti Na-

! poleono kapą ir Les Invalides. 
Vėliau, po trijų valandų ke-

i lionės traukiniu, pasiekėme 
Chambery. čia sekančias tris 

i savaites turėjo būti mano na
mai. Kiti mano draugai labai 
bijojo pasilikti svetimose šei
mose, bet aš nebijojau. Susipa-

; žinau. Iki vidurnakčio žaidėme 
j su savo "broliu". Miegojimui 
gavau atskirą kambarį 

(Bus daugiau) 
Tomas Skučas, 

Rochesterio Mindaugo Tomonio 
lit m-los mokinys. ("Phmksna") 

VILNIUS IR LIETUVA 
Vilnius yra Lietuvos mokslo, 

kultūros ir politikos centras. Ap
link Vilnių sukasi visa Lietuva. 
Kai pagalvojame apie Lietuvą, 
mes dažniausiai įsivaizduojame 
Vilnių. 

Salia kitų svarbių institucijų, 
Vilniuje buvo pairtas pirmas 
Lietuva universitetas. Tai bu
vo daugiau. ne?u prieš 400 me
tų. Tais laikais visoje Europoje 
buvo labai mažai universitetu. 
Lietuva galėjo didžiuotis, kad 
jos jaunimui nebereikėjo vykti į 
užsieni, nes galėjo eiti aukštuo
sius mokslus savo kraite. Uni
versitetas turėjo daug sunku
mų, dažnai vykdavo visokios ne
laimės, bet jos buvo nugalėtos. 

Universiteto dėka. Vilnius ta
po kultūros centru, či* studen
tai pradėjo rengti koncertus, 

i parodas, minėjimu* h* t. t. 

Dabar tik pietų kraštuose tokį vaizdą gali matyti. PtoU Rūta 

Politiniu atžvilgiu Vilnius bu
vo ir dabar yra Lietuvos sosti
nė. Kurį laiką sostinė buvo Kau
ne, kai Vilnius buvo lenkų oku
puotas. 

Vilnius yra vienas iš gražiau
sių Lietuvos miestų, čia yra 
įvairių šventovių, kaip Aušros 
Vartai ir kitos istorinės vietos. 

Kiekvienas lietuvis jaučia mei
lę Vilniui. Aš, nors pati nieka
dos nesu ten buvusi, ypatingai 
vertinu Vilnių ir jį gerbiu, kaip 
ypatingiausią Lietuvos miestą. 
Dabar Vilnius ir Lietuva yra 
rusų okupuoti. 

Ramunė Pleinytė, 
Toronto Maironio Aukštesniųjų 

kursų studentė. ("Mūsų 
pasaulis"). Kanada. 

SLIDINĖJIMAS 
Man patinka slidinėti Slidi

nėjimas yra labai linksmas ir 
lengvas sportas Kartais par
virsti, bet neskauda. Slidinėji
mo vietų yra daug: Mammot 
Lakęs, June Mourrtain, Lake 
Tahoe, Colorado ir kt. Mano ma
ma vieną kartą virto ir išsina
rino petį. Man patinka slidinėti. 

PauttuB Kudirka, 
Los Angeles lit. m-los mokinys. 

("Jaunoji vizija"). 

TU MANĖS NEKLAUSEI 
Metų bėgyje, daugiausia pava

sarį ir vasarą, visame pasaulyje, 
ypač Amerikoje, būna dideli pot
vyniai. Tuos potvynius sukelia 
didžiuliai vėjo sūkuriai, vadina
mi uraganais, kurie lekia kai 
kada ir viso šimto mylių grei
čiu. Sie vėjai sujudina vande
nynus, juras, upes. atnešdami 
smarkų lietų. Vanduo aukštai 
pakilęs su ūžiačiomis bangomis, 
vėju ir lietumi, griauna ir apse
mia namus, ištisas vietoves, pri
darydamas didelius nuostolius ir 
atimdamas daug gyvybių, šios 
baisios audros dainai pasitaiko 
Louisianoje, Texas, Mississippi, 
Arizonoje, Californijoje ir kito
se valstijose. 

Vienoje vietovėje, esant to
kiam dideliam potvyniui, gražia
me dviejų aukštų name gyveno 
dievobaimingas žmogus. Vande
niui apsėmus jo namo pirmą 
aukštą, tas žmogus perėjo į an
trąjį aukštą, bet audra vis didė
jo. Čia pat atplaukė pagalbos 
laivas; laive esantieji žmonės 
kvietė jį į laivą. Žmogus nėjo, 
sakydamas: "Mane Dievas iš
gelbės". Vanduo apsėmė ir an
trą aukštą. Tada žmogus užli
po ant stogą Vanduo vis kilo... 
Tuo momentu atskrido helikop
teris gelbėti tą žmogų, kurio gy
vybė jau buvo pavojuje, žmo
gus ir vėl neklausė; jis pasiliko 
ant stogo. Vanduo apsėmė visą 
namą su stogu ir tas žmogus 
vandenyje prigėrė. Miręs atsi
rado danguje. Sutikęs Dievą pa
klausė: "Viešpatie, a meldžiau

si, kodėl ant žemės audros metu 
mano namelyje manęs negelbė-
jai?" Dievas jam atsakė: "Aš 
tave labai gelbėjau, atsiunčiau 
tau laivą ir helikopterį, tu bū
tum buvęs išgelbėtas, bet tu 
manęs neklausei, tada Aš pasi
ėmiau tave pas save" 

MeHssa Buceleviciutė, 
St. Petersburgo "Saulės" lit 

m-los 8 kl. makinė. 

Ž I E M A 
Žiemą galima slidinėti. Grali 

padaryti sniego senį. žiemą yra 
labai šalta, tai reikia apsirengti 
šiltai 

Kalėdas švenčiam žiemą. 
Darios Gedmintas, 

'•Židinio- neakivaizdinės lit. 
mokyklos 2 skyr. mokinys. 

GRAŽUS SAPNAS 
Kūčių vakarą mano mamytė 

kvietė tėtę valgyti. Kai pabai
gėm valgyti, man reikėjo eiti 
miegoti. Aš nenorėjau miego. 
Aš norėjau žiūrėti programą apie 
Kalėdų Senelį, žiūrėjau, man 
labai patiko. Kai grįžau namo, 
ėjau į lovą ir sapnavau apie sal
dainius. 

Vitas Žebraitis, 
Detroito "žiburio" lit m-los 
mokinys. ("Skambutis"). 

LIETUVA 
Ateis ta diena! 
Linksma bus daina! 
Kai vėl bus laisva, 
Mūsų Lietuva! 

Karina Votodkaitė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 
mokinė. ('̂ Gintaro šalis"). 

byriam* 

29 doL 17 centų sumai. Pirkėjas, 
žvilgterėjęs į sąskaitą, pasakė: 
"Jūsų apskaičiavimas netikslus. 
Krautuvininkas iš naujo suskai
čiavęs, atsiprašė ir išdavė jam 
kitą sąskaitą. Reikia išspręsti, 
kaip pirkėjas pastebėjo klaidą. 
(10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR 72 
Sudarykite žodžių laiptelius. 

Viai žodžiai prasideda raide "P'. 
Kiekvienas sekantis žodis turi 
vieną raidę daugiau, kaip prieš 
einantis Visi žodžiai turi būti 
vartojami lietuvių bendrinėje 
kalboje. Kas sudarys 10 laip
telių, gaus 5 taškus. O kas dau
giau, gaus po 1 tašką už kiek
vieną žodį virš 10 laiptelių. 

GALVOSŪKIS NR. 73 
Kaip vadinasi toji ugniakal-

nio medžiaga, kuria Vesuvius už
vertė Pompėją ir kitus mieste
lius? (5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 74 
(Žiūrėkite brėžinėlį). Su rai

de O suraskite žodžių ir įrašy
kite brūkšnelių vietoje. Vienas 
brūkšnelis skirtas vienai raidei. 
(5 taškai). 

0 

UŽUOMARŠA 
— Nešėjau, ar visi mano daik

tai yra vagone? — paklausė 
škotas, kuris turėjo važiuoti 
traukiniu. 

— Taip, visi! 
— Ar tu tikras, kad aš nieko 

nepamiršau? — vėl paklausė 
škotas. 

— Išskyrus mano arbatpini
gius, nieko daugiau nepamiršai. 

PESTYNfcS 
Senelė: — Raimundai, kodėl 

tavo veidas toks raudonas? 
Raimundas: — Aš bėgau gat

ve, kad sustabdyčiau muštynes. 
Senelė: — Labai gerai pasiel

gei. Kas gi mušosi? 
Raimundas: — AŠ ir kitas 

berniukas. 

GALVOSŪKIS NR. 75 
(Žiūrėkite raides), čia mato

te įvairias raides viršuje ir apa
čioje, viduryje brūkšneliai. Vie
toje brūkšnelių įstatykite raides 
tokias, kad skaitant žemyn su
sidarytų septyni trijų raidžių 
žodžiai Brūkšnelių vietoje turi 
būti žodis, kurį visi labai mėg
sta, ypač jaunimas. Patikslini
mas: Pirmoji raidė viršuje yra 
A, šeštoji viršuje yra D, ne O. 
(S taškai). 

£ U J 0ŲQ£ 
ft Ė60ĖRU 

GALVOSŪKIO NR 51 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 

KUDI'RKB 
GALVOSŪKIO NR 53 

ATSAKYMAS 
Žiūrėkite brėžinėlį. 
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GALVOSŪKIS NR. 71 
žmogus, įėjęs į krautuvę, sa

vininkui pasakė: "Atnešu jums 
skolą už mano paimtas prekes: 
2 dėžutes vinių, po 90 centų, 2 
kaltus, po 2 doi. 70 et. ir už 3 
kirvius ir 6 brūžeklius, kurių 
kainos aš nežinau". Krautuvės 
savininkas, prieš paimdamas 
skolą, pirkėjui išrašė sąskaitą 

GALVOSŪKIO NR 55 
SPRENDIMAS 

Kai lėktuvas nuskris 10 mylių, 
garlaivis nuplauks vieną mylią. 
Tuo būdu, kai lėktuvas nuskris 
180 mylių, garlaivis atsitolins 
nu uosto dar 18 mylių, kai lėk
tuvas nuskris sekančias dešimt 
mylių, garlaivis nuplauks dar 
vieną mylią (devynioliktai. 
Tarp lėktuvo ir garlaivio liks 
tarpas devynių mylių ilgio, o 
dvidešimtoje mylioje lėktuvas 
pasivys garlaivį. Tuo būdu lėk
tuvas pasivys garlaivį už 200 
mylių nuo uosto. 
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