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Tokia buvo okupanto valia 
(Tęsinys) 

Lietuvos liaudis laukė su 45 
ir 40-tdes metų sukaktimis gerų 
knygų. Tač iau nusivylė. 
Pasirodė tik karinės propa
gandos leidiniai, liaupsinan
tys tarybinės armijos triuški
nančią galią. 

Bet L ie tuva pr ivers ta 
kvėpuoti ne tik tarybinės 
propagandos, bet ir tarybinės 
a r m i j o s , i š s i d ė s č i u s i o s 
gražiausiose Lietuvos vietovė
se, užterštu oru. Tas pat buvo 
ir prieš 45 metus, kai 
Raudonosios armijos ir čekis
tų apsiaustyje vyko rinkimai į 
„liaudies" seimą. 

Lenkų rašytojas. Nobelio 
premijos laureatas. Česlovas 
Milašius, tuo laiku gyvenęs 
Lietuvoje, Šateinių sodžiuje, 
Šven tybrasč io parapijoje, 
K ė d a i n i ų a p s k r . , s a v o 
prisiminimuose rašo. kad 
rinkėjams einantiems balsuo

ti, buvo spaudžiami j Lietuvos 
respublikos išduotus pasus 
su Vyčio ženklu šie antspau
dai su-raudonu tušu: ..Renkant 
Liaudies seimą balsuota". O 
kas tomis 14-15 d. nebalsavo, 
buvo kandidatas j Sibirą. Kas 
gi turėjo būti mums Sibiras, 
nusakė vienas mokytojas. Kai 
jis buvo su kitais švietėjais 
1941 m. nuvežtas i Sibiro tai
gas, prižiūrėtojas čekistas 
parodė išlaipintiems iš vago
nų tremtiniams neužmatomai 
pla6us miškus ir pasakė: ,,Či<; 
jūsų namai, čia jūsų kapai!" 

Tik kagėbistas Zeferinas 
Jonutis, rašydamas recenzija 
knygai .Lietuvos Liaudie 
seimas", „Tiesoje" (1985.8.3 
Nr. 178). klastodamas isto 
rinius ano meto įvykius, gali 
atsakyti: „Tokia buvo liaudies 
valia". 

K. Ažuolis 

Amerikos-Irano derybos 
VVashingtonas. — Ameri

ka ir I ranas tęsia toliau dery
bas dėl la ikomų pinigų 
Amerikos bankuose. Mano
ma, kad šios derybos gali 
privesti ir prie pagrobtųjų 
išleidimo, nes Iranas gali 
padaryti įtakos, kad jie būtų 
paleisti iš Libano. 

Va l s tybės depar t amento 
kalbėtojas pasakė, kad nėra 
nieko bendro tarp dabar veda
mų . pasitarimų ir pagrobtųjų 
išlaisvinimo, bet sekančią 
dieną jau kiek kitaip kalbėjo, 
nes gali būti, kad Iranas į tai 
atsižvelgs. 

L a i k o m a s i a t s a r g i a i 
Irano parlamento speakeris 

Rafsanjani gi pasakė, kad jei 
bus susitarta piniginiais reika
lais, tai ir pagrobtųjų reikalai 
gali atsidurti kitoje šviesoje. 
Amerika šiuose pasitarimuose 
pagrobtųjų reikalu laikosi pa
syviai, kad vėl nesusidarytų 
vaizdas, jog administracija 
nori juos iškeisti, kaip kad 
spauda rašė apie ginklų 
pardavimą Iranui. Jei Iranas 
ką nors padarys tuo reikalu, 
mes tik dėkosime Dievui, sako 
Abraham Sofaef, Valstybės 
departamento patarėjas. 

I rano t u r t a s Amerikos 
bankuose atvedė Iraną prie 
derybų stalo. Pagal anksčiau 
padarytus susitarimus, Iranas 
reikalauja, kad būtų išmokėta 
506 mil. dol. Tai turėjo būti 
padaryta iki gruodžio 20 d. 
Abi pusės sutiko, kad ir šiai 
datai praėjus, susirinkti Hago
je ir svarstyti visą reikalą iš 
esmės, nes yra daug dar visiš
kai nepaliestų klausimų kas 
liečia Irano finansus Ameri
koje. 

I r a n a s r e ika l au j a 
11 b i l . do l . 

Valstybės departamentas 
pripažįsta, kad 506 mil. dol., 
kurie laikomi federaliniame 
banke, priklauso Iranui. Klau
simas yra, kiek bankas turi 
sulaikyti sau už tų pinigų 
administravimą; be to yra 
iškelti kai kurie ieškiniai, kad 
būtų iš to fondo atlyginti, 
kurie sudaro maždaug 40 mil. 
dol. Čia yra ir saugumo 
sąskaita, kurią Iranas turėjo 
1981 m. atidaryti 1 bil. dol. 
sumoje. Kita sąskaita Irano 
buvo atidaryta tam. kad būtų 
mokamos skolos ir ta suma 
yra 1.4 bil. dol. Prie šių sąskai
tų reikia dar prijungti Irano 
šacho vyriausybės įmokėtus iš 

anksto 500 mil. dol. už būsi
mas ginklų siuntas. Šitie pini
gai yra pirmoje eilėje pasitari
mų plane, ir, priskaičius 
palūkanas, gali susidaryti arti 
bilijono dolerių. 

Dar yra kitas ginklų užpirki
mas už 100 mil. dol., kurie 
niekada nebuvo Iranui išsiųs
ti, nes prez. Carterio metais 
buvo įvestas embargo, kurio 
laikėsi ir prez. Reaganas. 

Valstybės depar tamento 
atstovas Sofaer sako, kad 
Iranas dabar reikalauja iš 
Amerikos iš viso 11 bil. dol. 
Tad šios derybos yra labai 
komplikuotos ir nelauktina 
greito sprendimo. 

Gynybos departamento sekr. Cns-
par Weinberger praeitą pirma
dienį paprašė, kad Kongresas skir
tų Pentagonui papildomai 2.8 bil. 
dol. šių fiskalinių metų išlaidoms, 
kurios reikalingos strateginio apsi
gynimo programai, bet senatorius 
Sam Nun. demokratas iš Goerjna 
valstijos, kuris bus naujas Senato 
ginklavimosi komiteto pirminin
kas, pasakė, kad administracija 
turi sumažinti gynybos reikalų 
išlaidas. 

— New Yorke 54 sovietų 
emigrantai išvyko į Sovietų 
Sąjungą, nes jie pasis,) ;ė 
negalį pritapti prie Amerikos 
gyvenimo, nors čia jau buvo 
išgyvenę 6 ar 8 metus. K-n 
kurie jau buvo priėmę Ameri
kos pilietybę ir dauguma yra 
žydų tautybės. 
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Visiems lietuviams linkime 
laimingų ir sveikų 1987 metų! 

Gydytojų byla prieš 
Sveikatos departamentą 

Neaiškus naujasis įstatymas 
VVashingtonas. — Ameri- tose sąlygose atsisakyti savo 

gydytojų, pas kuriuos jie ėjo 
daugel metų, kad išvengtų 
pabaudų. Tokiu būdu, sako dr. 
Sammons, šis ak tas Medicare 
pacientus padaro „antros 
klasės piliečiais, kadangi 
paneigia teisę jiems pasirinkti 
savo daktarus". Medicare 
kategorijai priklausantieji, 
kurie eis pas daktarus, kurie 
paims didesnį atlyginimą, 
gaus tik 96% mokėti, jei jie 
sutiks su federaliniu nuosta
tu. 

D i sk r iminuo j a 
v y r e s n i u o s i u s 

Amerikiečiai hcj->' Hondūro valstybėje esančioje karinėje bazėje. 

Hondūras perspėja Nikaragvą 
Tegucigalpa. — Hondūro 

kariuomenės vadas pareiškė, 
kad jei sandinistų kariuo
menės daliniai vėl pažeis Hon
dūro teritoriją, kaip kad jie 
padarė šio mėnesio pradžioje, 
užpuldami Nikaragvos cen
t r a s kovotojus, Hondūro lėktų 
vai skris į Nikaragvą ir 
bombarduos savo pasirinktas 
vietas. 

Hoduro generolas Humber-
to Regalado pranešė, kad jų 
prezidentas Jose Azcona 
skambino Nikaragvos prezi
dentui Daniel Ortega ir 
pareikalavo, kad tuoj pat 
sandinistų trupės būtų atšauk
tos iš Hondūro teritorijos, dar 
prieš įsakant bombarduoti 
gruodžio 8 d. 

Apsigynimo tak t ika 
Hondūras sako, kad, kai jie 

bombardavo sandinistų pozi
cijas, tai buvo teisėtas savęs 
apsigynimo aktas ir jei dar 
kartą Nikaragva pažeis jų 
suverenumą, tai lėktuvai giliai 
Nikaragvos krašte bombar
duos amunicijos sandėlius ir 
sunaikins iš sovietų gautus 
lėktuvus jų bazėse. „Mes žino
me, kad nikaragviečiai kovo
ja prieš contras, bet tai nereiš
kia, kad jie turi teisę pažeisti 
mūsų teritoriją", kalbėjo gene
rolas. 

Kariniai komentatoriai 
sako, kad jei ir toliau bus 
tęsiami bombardavimai, tai 
abu kraštai prieis prie karo 
stovio. Hondūras visoje 
Centrinėje Amerikoje turi 
didžiausias aviacijos pajėgas, 
bet Nikaragva turi didžiusias 
tame regione armijos jėgas. 

Amerikiečių parama 
Managvoje žinoma, kad 

sandinistų vyriausybė yra 
nustebusi, jog Hondūro lėktu
vai išdrįso bombarduoti jų 
taikinius. Pranešama,* kad 
sandinistai dvidešimtyje vietų 
perėjo Hondūro sieną ir du jų 
kariai pradingo. Vėliau vienas 
kareivis buvo rastas nušautas 
prie medžio ir surištas. Jo 
kūnas grąžintas šeimai. Nika
ragvos prezidentas Ortega 
pripažino, kad sandinistai 
galėję „per klaidą" pereiti 
sieną, nes bekovojant sunku to 
išvengti. Hondūras tai panei
gė, nes toje vietoje yra Coco 
upė. Telefoninis abiejų prezi
dentų pasikalbėjimas nedavė 
jokių rezultatų ir Nikaragva 
tada paneigė, kad sandinistai 
visai nebuvo įsiveržę j Hondū

ro teritoriją. Po to Hondūras 
sustiprino savo karines pajė
gas prie Nikaragvos sienos. 

H o n d ū r a s p a r e i k a l a v o 
Amerikos pagalbos ir prezi
dentas Reaganas l<?ido naudo
ti helikopterius ir kitokią para
mą. Amerikieči> kareiviai 
nedalyvavo tose •kovose. Įtam
pa tarp abiejų šalių didėja. 

Nacių medžiotojai 
Britanijoje 

Los Angeles. — Britanijos 
konsulas gavo 17 pabaltiečių 
pavardžių, kurias įteikė rabi
nas Marvin Hier. Jis vado
vauja Somon Wiesenthal 
įsteigtam centrui — įstaigai 
Los Angeles mieste. Šiuo metu 
tas sąrašas yra Britanijos 
užsienių reikalų ministerijos 
žinioje. Iš ten pranešama, kad 
bet koks sprendimas tų asme
nų atveju priklauso Vidaus 
reikalų ministerijai. Teks 
išaiškinti, ar tie asmenys yra 
tiek daug nusikaltę, kad juos 
būtų galima bausti ir ar juos 
galima perduoti trečiajai 
valstybei. 

Lietuvis nešaudė 
Žydų įteiktasis sąrašas esąs 

jau ant Britanijos premjerės 
Margaret Thatcher stalo. 
Atsisakoma išduoti jų pavar
des. Tačiau viena pavardė 
paaiškėjo iš pasikalbėjimo su 
Sunday Times žurnalistu, 
kuriam pasakojo tas pats rabi
nas Marvin Hier. Tai Anta
nas Gecevičius. Jam dabar 71 
metai. Jis sakosi matės, kaip 
vokiečiai naciai šaudė žydus, 
lietuvius ir rusus. Tačiau jis 
pats neprisidėjęs prie jokio 
šaudymo. 

Teisinė problema 
Tame pačiame laikraštyje 

rašoma, kad A. Gečas (Gecevi
čius) nebūsiąs te is iamas 
užsienyje. Netrukus būsią 
nuspręsta kal t inamuosius 
perduoti toms valstybėms, 
kuriose jie įvykdę nusikal
timus. Bet nusikaltimai esą 
padaryti kraštuose, kurie 
priklauso Sovietų Sąjungai. 
Britanija neturi sutarties su 
Sovietų Sąjunga ir su Izraeliu 
išduoti nusikaltėlius. 'Britani
jos vyriausybės pareigūnai 
sako, kad šis sąrašas sudaro 
jiems teisinę problemą. Žydai 
iš JAV ir iš Britanijos reika
laus atitinkamos reakcijos 
kaltinamuosius nubausti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos miesto at
skaitomybės dokumentai yra 
dar vis archaiškai vedami ir 
todėl iš miesto gyventojų nėra 
išrinkta daugiau negu 150 mil. 
dol. Neišrinkta už išrašytas 
pabaudas už neleistinose vie
tose pastatytas mašinas. Vien 
tik 27 mil. dol. už vandens 
sąskaitas nesumokėta, 8 mil. 
už ambulansų patarnavimus 
ir visa eilė kitų sąskaitų, 
kurias gyventojai nesumokėjo 
ir niekas nepajėgė išrinkti. 

— Briuselyje David Ab 
shire, kuris yra Amerikos 
atstovas NATO organizacijo
je ambasadoriaus titulu, yra 
prezidento paskirtas specialiu 
patarėju ir koordinatoriumi 
Irano iškilusioje ginklų bylo
je. Jis bus atsakingas prezi
dentui ir turės pilną laisvę 
šiuose reikaluose su įvairiais 
komitetais, kol ši byla bus 
baigta. Pareigas pradės eiti 
sausio 5 d. Washingtone. 

— Pekingo miesto Kinijoje 
vadovybė , po įvykusių 
demonstracijų, sutiko, kad 
sekančiuose rinkimuose būtų 
išstatyti nj vienas, bet keli 
kandidatai j miesto valdžios 
pozicijas. 

— Maniloje keli šimtai 
buvusio prezidento Markos 
šalininkų degino Times žurna
lą už tai, kad įdėjo prezidentės 
Corazon Aųuinos nuotrauką ir 
paskelbė ją iškiliausia metų 
moterimi. 

. Jurašo spektaklis 
Miunchenas. — Vakarų 

Vokietijoje, Miuncheno žymia-
j a m e k u l t ū r o s c e n t r e 
, ,Kastaig", eksperimenti
niame „Black Box" teatre 
įvyko režisieriaus Jono Jura
šo spektaklio „Choristė ir 
perėjūnas" premjera. Spektak
liai buvo kartojami. Spektaklį 
„Choristė ir perėjūnas" Jonas 
Jurašas sukūrė pagal rašy
tojų Čechovo ir Nabokovo 
pasakojimus ir poetės Gipju 
poeziją. Kūrinį j u n g i a 
pagrindinių veikėjų — provin
cijos teatro aktorė ir klajūno 
— išgyvenimai. Pagrindinis 
scenografijos elementas ir 
spektaklio metafora — gele
žinkelio bėgiai, nesibaigianti 
gyvenimo kelionė. Spektaklio 
aktoriai, dailininkas ir kompo
zitorius — visi vokiečiai. 

kos Medikų sąjunga paprašė, 
kad naująjį įstatymą, kuris 
liečia Medicare aprūpinimą ir 
priimtą šiais metais, federali
n i s t e i s ė j a s p a s k e l b t ų 
nekonstituciniu, kadangi jis 
diskriminuoja vyresniuosius ir 
nedarbingus žmones. 

Medikų sąjunga taip pat 
iškeltoje byloje reikalauja, kad 
būtų sustabdytas Medicare 
įstatymo taikymas praktikoje, 
kol paliestieji gaus daugiau 
informacijų apie pasikei
timus. Medicare nuostatai, 
kurie liečia sveikatos finan
savimą apie 28 milijonams 
vyresnio amžiaus žmonių ir 3 
milijonams žmonių, nusto
jusių dėl įvairių nelaimių dar
bingumo, įsigalioja sausio 1 d. 

Ne vienodos 
taisyklės 

Teisme bylą iškėlė 272,000 
sąjungai priklausančių gydy
tojų ir keletą kitų giminingų 
organizacijų prieš dr. Otis R. 
Bowen, kuris yra Sveikatos 
departamento sekretorius ir 
kuriam pavesta, kad naujieji 
nuostatai būtų vykdomi. Byla 
užvesta federaliniame teisme 
Lubbock mieste, Texas valsti
joje. 

Pagrindinė priežastis, kodėl 
iškelta byla, yra ta, kad 
naujieji nuostatai, turinčius 
teisę į Medicare aprūpinimą, 
traktuoja skirtingai nuo visų 
kitų žmonių. Toje sistemoje tie 
nuostatai leidžia daktarams 
imti iš Medicare pacientų tik 
nustatytą sumą ir baudžia 
Medicare pacientus, kurie 
pasirenka daktarus, kurie ima 
daugiau, negu tie nuostatai 
leidžia daktarams imti. 

Antros k lasės 
piliečiai 

Dr. James H. Sammons, 
kuris vadovauja Amerikos 
Medikų organizacijai, paaiški
na, kodėl gydytojai nesutinka 
su tais Medicare nuostatais, 
nes pacientai bus verčiami 

Ščaranskis ir 
Petkus 

Londonas. Buvęs politinis 
kalinys Sovietų Sąjungoje 
Anatolijus Ščaranskis, kalbė
damas apie žmogaus teises 
įvairiuose miestuose, dažnai 
primena dar sovietų tebekali-
namą Viktorą Petkų. Su 
Petkumi Ščaranskis buvo 
kalėjime 16 mėnesių. Jie buvo 
nuteisti tą pačią dieną. Pet
kus gavo didesnę bausmę. Jis 
Lietuvoje buvo Helsinkio akto 
stebėtojų grupės narys. 

Tarptaut inė amnesti jos 
organizacija pakar to t ina i 
primena Viktorą Petkų, kuris 
buvęs geras Ščaranskio drau
gas. Jis jį gerai pažinęs ir nori 
jam padėti išsilaisvint iš 
Sovietų kalėjimo. Petkus esąs 
gilus inteligentas, kuris daug 
padėjęs Sčaranskiui morališ
kai kenčiant baisiose kalėji
mo sąlygose. 

Anatolijus Ščaranskis dabar 
sužinojęs, kad Vakarų valsty
bėse gyvena daug lietuvių. Jis 
pareiškė Tarptautinei amnes
tijos organizacijai, kad lietu
viai tikriausiai pradėsią akci
ją už Viktoro P e t k a u s 
išlaisvinimą. 

Pagal dr. Sammons, šis 
naujas aktas diskriminuoja 
vyresn iuos ius todėl, kad 
pr ivers gydytojus d a r y t i 
sprendimą, ar jie dalyvaus 
šioje programoje, kurioje jų 
atlyginimas bus mažesnis. J i s 
taip pat sako, kad vyriausybė 
nepateikė naujų nuostatų 
detalių nei gydytojams, nei jų 
p a c i e n t a m s . I r todėl t ie 
nuostatai negali šiuo metu dar 
būti taikomi praktiniame 
gydyme. 

Advokatas Tom Milam, 
kuris reprezentuoja Medikų 
sąjungą, sako, kad taisyklės 
turi būti tuoj sulaikytos, kol 
bus išsiaiškinta, nes įstaty
mas įsigalioja sausio 1 d. 

G i n č a s su 
, p a č i u K o n g r e s u 

Sve ika tos d e p a r t a m e n t o 
kalbėtojas Chuck Kline atsi
sakė ką nors tuo atveju 
p a s a k y t i , k a d a n g i 
departamentas dar nesuspėjo 
susipažinti su iškelta byla. 
Prezidentas pasirašė įstaty
mą, manydamas, kad jame 
yra daugiau gero, negu blogo, 
sako Kline. Kadangi byla yra 
prieš Sveikatos departamen
tą, tai ginčas yra su pačiu 
Kongresu, kuris išleido tą 
įstatymą. 

Paskutiniais fiskaliniais 
metais gydytojams per Medi
care programą buvo išmokėta 
daugiau, negu 18 bilijonų dol.. 
o visa ta programa kainavo 75 
bil. dol. Dr. Sammons sako, 
kad p a p r a s t a i gydytojai 
gauna 3/4 iš Medicare pacien
tų mažiau, negu gauna iš kitų 
pacientų. 

P i rmoj i t e i smo 
ses i ja š i and ien 

Adv. Milam nežino, kodėl 
Amerikos Medikų sąjunga, 
kurios centras yra Chicagoje, 
kel ia te i smo bylą Texas 
federa l in iame teisme. J i 
paskirta tiesėjui Halbert O. 
Woodward, kuris pirmąją sesi
ją kaip tik turi gruodžio 31 d. 
ir nuo jo priklausys tų taisyk
lių sulaikymas iki bus sudary
tas aiškus jų apibrėžimas ir 
viešai paskelbtas Medicare 
pacientams ir jų gydytojams. 

— Egipto archeologistai 
surado netoli Cairo dar tris 
naujus kapus, kurie gali būti 
2,400 metų prieš Kristų senu
mo. 

K A L E N D O R I U S 
Gruodžio 31 d.: Silvestras, 

Melanija, Davis. Mingailė. 
Sausio 1 d.: Nauji Metai . 

Mečislovas, Martyna. Girutis, 
Sniege. 

Sausio 2 d.: Basilijus, Eufra-
zina, Marvydis. Gailutė. 

Sausio 3 d.: Florencijus. 
Genovaitė. Aimas. Liesnelė. 

ORAS 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

4:29. 
Temperatūra trečiadienį 37 

I., ketvirtadienį 34 1., penkta
dienį 32 1. šeštadienį 30 I. 
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Redaguoja v.s. Irena Regiene, 2652 W. 65ih St., Chicago, IL 60629 

JŪRŲ SKAUTĖMS 
— 50 METŲ 

Ilgesnį laiką žengiant lietu
viškos skautybės keliu bei 
plaukiant jūrinio skautavimo 
laivais, šiandien žvilgsnis 
sustoja prie mažo unifor
muotų jūrų skaučių būrelio 
Kaune, 1936 m. žygiavusio 
Laisvės alėja per šv. Kazimie
ro švente. Nežinoma tiksli 
data, kada buvo suorgani
zuotas pirmasis Seserijos jūrų 
skaučių vienetas. To įvykio 
l iudininkai aiškina, kad 
pirmoji jūrų skaučių Birutės 
valtis įsteigta Kaune prie stud. 
s k a u č i ų d r a u g o v ė s 
Nepriklausomybės šventės 
proga, 1936 m. vasario 16 d. 
Vieneto steigėja buvo stud. 
skautė Koletą Chmieliaus-
kaitė, o jos padėjėja — buv. 
stud. skautė Halina Loren-
caitė (dabar v.s. Plaušinai-
tienė Chicagoje). Tai buvo 
pirmasis oficialus jūrų skaučių 
vienetas Seserijoje, tuo metu 
abejingai sutiktas. 

Tolimesnis domėjimasis 
jūrinėmis idėjomis ir vandens 
sportu skaučių tarpe pamažu 
plito, ir dar tais pačiais 1936 
m. Šiauliuose įsikūrė dvi j . 
s k a u č i ų v a l t y s , vė l iau 
prisijungusios prie Kastyčio 
laivo.Klaipėdoje 1937 m. 
įsisteigė j . skaučių „Bangų'' 
valtis. 1938 m. Alytuje įsikūrė 
„Žuvėdrų" valtis, o Zarasuose 
buvo įkurta „Jūratės" valtis, 
kuri su 1939 m. įkurta „Plekš
nių" valtimi sudarė „Nerin
gos" j . skaučių laivą. 1940 m. 
pavasarį Jurbarke susiorgani
zavo „Žuvėdrų" valtis, o 
Palangoje įsikūrė „Jūratės"' 
valtis. 

40 metų išeivijoje 
Sovietinė okupacija nutrau

kė tolimesnį Seserijos j . 
skaučių vienetų plitimą. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
atsikūrus LS Sąjungai, išei
vijoje atsikūrė ir įvairios Sese
rijos bei Brolijos šakos. Pirmo-
s i o s jū rų s k a u t ė s 
susiorganizavo Vokietijoje — 
Nuertingeno lietuvių stovyk
loje (DP camp) 1946 m. gegu
žės mėnesį. 

Įsteigtą j . skaučių „ Vande
nių" valtį sudarė: B. Grabaus
kaitė (Mažeikienė), A. Mažei
ka i t ė (Veselkienė) . A. 
Budriūnaitė (Pažiūrienė;, M. 
Paškevičiūtė (Vasiliauskienė) 
ir L. Liniauskaitė. Tai buvo 

tuo laiku veinintelis jūrų 
skaučių vienetas; kitiems 
vienetams s te ig t i t rūko 
tinkamų sąlygų ir gal Sese
rijos vadijos pritarimo. 

1947 m. prasidėjus emigra
cijai į JAV ir Kanadą, trys 
„vandenės", atkeliavusios į 
Torontą, toliau tęsė atgaivin
tą jūrinį skautavimą, vado
vaujant j.s. Birutei Mažeikie
nei. 

j . v. s. Br. Juodelis 

„S.K." Redakc i jos 
p r i e r a š a s : 

Prasmingos sukakties proga 
tiktų prisiminti dar keletą 
akimirkų apie liet. jūrinio 
skautavimo pirmūnes. Įkūrė
jas Petras Jurgėla pasakoja, 
kad sesė Koletą Chmieliaus-
kaitė jau 1933 m. kartu su 
tėveliu, broliu Algirdu ir 
skautu B. Rėkum dviem baida
rėmis iš Obelių per Sartų eže
rą. Šventąja ir Nerimi į Kauną 
nuirklavo 266 km; už šios 
kelionės aprašymą Koletą 
laimėjo premiją. J i taip pat 
dalyvavo bene visose filisterio 
prof. S. Kolupailos vadovauja
mose baidarių kelionėse. 1937 
m. gegužės mėn. sesę Koletą 
sutinkame Seserijos vyr. vadi
jos įsteigto vandens skyriaus 
vedėjos pareigose; ji aktyvi ir 
Kauno skautiškoje veikloje. 
Vėliau su docentu A. F. 
Jurskiu sukūrė skautišką 
šeimą. A. F. Jurskis buvo 
komunistų nužudytas, o Kole
tą ir šeima po sunkios tremties 
Sibre sugrįžo į Lietuvą. 

Įdomūs ir sesių „Vandenių" 
pirmieji žingsniai pokarinėje 
Vokietijoje. Šalia 1946 m. 
pradžioje Nuertingeno mieste 
į s i kū rus ių j ū r . s k a u t ų , 
skautininkai Kęst. ir Alg. 
A g l i n s k a i l i e p o s m ė n . 
suorganizavo ir jūrų skautes. 
Pakviestoji vadovauti „Vande
nių" valčiai Birutė Grabaus
kaitė jau Vilniuje buvo baigu
si buriavimo kursus. Deja, 
sesės jūreivės, neturėdamos 
plaukiojimo pastatų nei sąly
gų, atsidėjo laivų modelizmui 
(vadovavo inž. K. Kodatis) ir 
ėjo jūr. skaučių patyrimo 
programas: vėliau prie gražio
jo Bodeno ežero, kuris yra 
Austrijos - Vokietijos - Švei
carijos pasienyje, penkios 
..vandenės" davė jūr. skautės 
įžodį. 
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Jūrų skautės ir skautai pasiruošę irklavimo lenktynėms. 

V Y R I A U S I O J I 
S K A U T I N I N K E 

VYKSTA 
A U S T R A L I J O N 

LSS Seserijos Vyriausia 
skau t in inke vs tn Stefa 
Gedgaudienė vyksta Australi
jon dalyvauti Australijos lietu
vių skautų ir skaučių stovyklo
je. Stovykla vyks netoli 
Sydnėjaus sausio 2-12 dieno
mis. Vyriausiai akautininkei 
linkima geros kelionės ir malo
nios viešnagės pas svetinguo
sius Australijos brolius ir 
seses. 

LOS ANGELES 
SKAUTŲ ŠVENTĖ 

Lietuvių skautai, skautės 
Los Angelėje suorganizuoti 
1951 metais. Kaip pradinin
kai pasakojo, tada buvę 
keliolika skautų ir skaučių 
Dabar, 1986 m. gruodžic 7 d., 
sekmadienį, Šv. Kazimiero 
salėje švenčiant jų gražios 
veiklos 35 metų sukaktį, 
iškilmingoje sueigoje daly
vavo 68 skautai,-ės. Dar kelio
lika vyresniųjų sėdėjo svečių 
kėdėse. 

Į pakilimą salėje buvo atneš
tos šešios lietuvių skautų 
vėliavos. Pravesta įdomi suei
ga, su apdovanojimais, pakėli
mais. Keturios paukštytės 
davė įžodį. 

Buvo malonu stebėti jaunus 
skautus, mažutes paukšty
tes, visi gražiai uniformuoti. 
Dar maloniau, kai į salę pabi
ro visai mažučiai, lyg pipiriu-
kai — būsimieji vilkiukai, 
būsimos paukštytės . Tie 
mažutėliai dar per maži būti 
skautų eilėse, bet auga gražus 
prieauglis. 

Pabaigoje , salėje buvo 
pravestas skautiškas laužas, 
be liepsnos, ne žolėje, bet suse 
dus an t kėdžių. Jaunos 
skautės , skauta i pravedė 
smagias lietuviškas dainas, 
kiekvienai dainai skirtingas 
vadovas, vadovė. Pilna salė 
žiūrovų plojo po kiekvienos 
dainos. ,,.. 

Žiūrovas 

„PILĖNAI" 
IŠKYLAUJA 

Clevelando „Pilėnų" tunto 
skautai mėgsta iškylauti. Rug
pjūčio mėnesyje skautai išky
lavo dviračiais Kelle/s Island 
saloje, Erie ežere, r netoli 
Sandusky, Ohio. Skautai dvi
račiais išvažinėjo visą salą. 
Vienam salos kampe skautai 
apžiūrėjo „glacial grooves", 
tai gilūs ruožai ledynų iš
graužti akmenyje. Salos 
viduryje yra kalkių kasyklos 
kurias aplankė iškylautojai. 
Savaitgalio oras buvo puikus. 
Pernakvoję ežero pakrantėje, 
kitą dieną skautai plaukiojo 
ežere. 

Rugsėjo mėnesį skautai ir 
prityrę skautai atliko 15 mylių 
iškylą baidarėmis Tusca-
ravvas upe. Upė yra maždaug 
120 mylių į pietus nuo Cleve
lando. Iškylos metu skautai 
plaukė plačia upe pro Ohio 
ūkius. Dideli s ta igmeną 
visiems buv$ kai žuvis įšoko į 
valtį. Gai la kad neturėjome 

Nuotr. J . TamuJaičio 

meškerės. 
Rudenį, šeštadienį po pamo

kų lituanistinėje mokykloje 
vilkiukų draugininkas ps. 
Aleksas Spirikaitis vedė 
vilkiukus iškylon Euclid Creek 
Metropark. Vilkiukai paliko 
takus ir žygiavo palei upelį. 
Prie upelio buvo progų stebėti 
gamtą, ieškoti įvairių gyvūnų 
ir augalų. Dažnai reikėdavo 
pereiti per upelį, tad vilkai 
turėjo pasidaryti tiltelius pėrė 
jimui. Grįžo visi iškylos daly
viai patenkinti iškyla. 

Jauniausi „Pilėnų" tunto 
nariai — giliukai — skautauja 
su si. Linu Biliūnu. Brolis 
Linas puikiausiai dirba su 
priešmokyklinio amžiaus 
berniukais.Giliukai ruošiasi 
sueigose pirmajai iškylai 
pavasarį. Sueigos vyksta kiek
vieną p i r m a d i e n į Dievo 
Motinos parapijos salėje nuo 7 
iki 8 vai. vakare. Berniukai, 
norintieji įstoti į giliukus, yra 
kviečiami apsilankyti suei
goje arba kreiptis, pas drau
gininką Liną Biliūną (tele
fonas 257-4408). 

„Pilėnų" tunto skautai Muliolis ir Stungys rimtai mokosi topografi
jos. Nuotr V. Bacevičiaus 

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO SUKAKTIS 

Vydūno Jaunimo fondo 
sukaktuvinės šventės rengi
mo komisija jau nustatė datą 
ir numatė programą VJF 35 
metų ve ik los s u k a k č i a i 
paminėti. Sukaktuvinė šventė 
ruošiama krau) 28 d. (šešta
dienį) Lietimų Tautiniuose 
namuose. Rengimo komisiją 
sudaro filisteriai — Danutė 
Eidukienė, G. Remienė, R. 
Lukienė, J. Liubinskas ir V. 
Mikūnas. Artimu laiku bus 
išsiųsti kvietimai, kuriuose 
bus nurodyta programa ir 
kitos žinios. Šventėje tikimasi 
svečių ir iš kitų vietovių, nes 
VJF pagalba yra pasinaudoję 
arti 200 studentų Amerikoje ir 
kituose Žemynuose. 

PRASIDEDA SUEIGOS 

Pasibaigus Kalėdų atos
togoms. Chicagos skautai ir 
skautės vėl renkasi vienetų 
sueigoms sausio 10 ir 11 dieno
mis. Įprastoj vietoj, įprastu lai-

Detroi te 
- 2i 

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a i i a n k s t o 
• 

metama 1/2 metų 3 mėn. 
C h i c a g o ir Cook County $53.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje ( U . S . A . dol.) $53.00 $30.00 $20.00 
U ž s i e n y j e $53.00 $30.00 $20.00 
Kitur - Amer ikoje . . . $53.00 $30.00 $20.00 
S a v a i t i n i s (Se*tad. pried.) $30:00 $19.00 

• Admin i s t rac i ja d irba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
d ien ia i s nuo 8:30 iki 12:00. -

• Redakcija d irba k a s d i e n nuo 
*:•'«)—4:00: š e š t a d i e n i a i s nedir
ba. 

• Redakcija s tnupeniua taiso s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina tik is anks
to susi tarus . Redakcija už skel
bimų turini neatsako. Skelbimų 
kainos pris iunčiamos g a v u s prašy
mą 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ CYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

STOVYKLOS IR 
SUVAŽIAVIMAI 

G e g u ž ė s 2 3 - 2 5 d. — 
„Memorial" dienos savait
galyje Skautiškos Susitiktu-
vės, Beaumont stovyklavietė, 
Rock Creek, Ohio. 

r 
DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC1ALYBC — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Street, Chlcsgo 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 
. antr.. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest S l s t Street 
Tel. — 476-24O0 

Vai. pagal susitarimą; pirm. ir ketv 1-
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

SKAUTIŠKI IVYKIAI 
Chicagoje 

Sausio 25 d. Iškilminga 
jūrų skautų ir skaudų Klaipė
dos dienos sueiga Jaun. cent
ro maž. salėje. 

Kovo 8 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Kovo 22 d. — „Lituani-
cos" tunto sueiga. 

Kovo 28 d. — Vydūno Jau
nimo Fondo 35 sukaktuvinė 
Šventė Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 

Kovo 29 d. — ,,Lituanicos" 
tunto sueiga Jaunimo centro 
didž. salėje. 

L a p k r i č i o 15 d . — 
„Lituanicos" tunto sueiga ir 
tuntininkų pasikeitimas. 

Gegv.žės 3 d. — „Nerijos" 
tunto iškilminga sueiga Jau
nimo centro maž. salėje. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

0R. L DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL'ILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
CYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

' O f i š c T t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlCiUS 

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILD1NC 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St . 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-0; antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt , antr., ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus. 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hiils 

Ant 95tn St i blokas Į rytus nuo Rooerts Rd ) 
Te l . 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel . 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6 1 3 2 S. Kedz ie Ave. , Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. 111. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 \ . Central Ave. 

Valandos >agal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DA,\ ' CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i 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. 71st St. - Tel. 737-5140 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč" 

lemos 

Detale iš jūrų skaHČių „Nerijos" tunto sueifio*. Nuotr. J . Tamulaičio liai lankyti sueigas 

Sausio 25 d. 
iškylz. 

Vasar io 1 d. — ..Gabijos" 
ku. Sesės ir broliai prašomi uo- ir „Baltijos" tuntų bendra 

Vasario 16 sueiga. 

Tel . RE-Hance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3928 West 59th Street 
Vai.: pirm . antr.. ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 
Trec ir sėst uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: O l v m p i c 2-4150. 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus treC Sešt 12 iki4 vai popiet 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 5 9 St . C h i c a g o 
Tel. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

f 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė - C hirurgiia 
2454 VVest 7Ht Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt 

3 i k l " v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS C. RAZMA 
Specialybė Vidau* ir plaučiu ligos 

263* W 71 st St., CMceeo, m. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southw««t HĮflh«.»y 
Pato* Hetghts. IH. 60463 

(312)3614220 (312) 301-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSI.F.S IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
SeSt pagal susitar'ma 

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

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C, 
Specialybė - Vidaus ligų gvdvtoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin1 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

i 
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Laimės 

1987 METAIS 
Šiandien ir rytoj labiausiai 

girdimi žodžiai — laimės 
linkėjimas. Kas gi mus neša, 
kas užtikrina laimę? Tai svar
bus klausimas, neraminąs 
daugelio mintis ir širdis. 
Poetas Jonas Rūtenis savo 
naujausiame eilėraščių rinki
nyje „Vaivos juosta" turi pos
mą: „Lekia dienos — mano 
paukščiai. Kaip greitasis trau
kinys — Kur ta laimė, ta sva
jonė, Niekas, nieks nepa
sakys.." Taip palikęs žmogų 
abejonėje, apie vidurį knygos 
posmuoja: „Kas pakirs spar
nus paguodai, kai ji džiau
giasi dausom?" Taigi skelbia 
aiškią nuorodą, kad paguo
dos, o drauge ir laimės šal
tinis glūdi kažkur aukščiau 
paties žmogaus, aukščiau 
žemės, dausose, kurios yra 
dvasinio prado simbolis. 

Apgailėdamas modernaus 
žmogus įžvalgumo stoką, 
ilgu amžiumi besidžiaugiąs 
George Burns, knygos „Pre-
scription for Happiness" auto
rius atsidūsta, kad kai kurie 
dabarties žmonės, dvasios ra
mybės nebeina ieškoti bažny
čioje, o bėga į vaistinę. Pridė
kime, kai kurie dar baisiau — 
ima ieškoti laimės narkotikų 
chemikaluose, kurie yra tik 
kelias į savižudybę. 

Atrodo, kad labai taikliai 
buvo suformulavęs Naujųjų 
Metų linkėjimus vienas ameri
kiečių laikraštis, rašydamas: 
„Turėkite pakankamai lai
mės, kad tai jus išlaikytų 
maloniais; pakankamai iš
bandymų ir sunkumų, kad 
taptumėte stipriais; pakan
kamai rūpesčių, kad pasilak
tumėte žmoniški ; pakan
kamai vilties, kad būtumėte 
laimingi; pakankamai nepasi
sekimų, kad tai išlaikytų jus 
nuolankia i s ; pakankamai 
pasisekimų, kad tai atneštų 
jums veržlumo; pakankamai 
d r a u g ų , k a d t u r ė t u m ė t e 
paguodos; pakankamai turto, 
kad turėtumėte užtikrinimą: 
pakankamai entuziazmo, kad 
viltingai žiūrėtumėte j ateitį: 
pakankamai pasitikėjimo, kad 
išsissaugotumėte depresijos: 
pakankamai ryžto, kad įsten
gtumėte kiekvieną dieną 
padaryti geresnę, negu vakar 
buvo". 

Tai nebloga litanija šūkių, 
vedančių į Naujų Metų švie
sesnį rytojų. Mistikai gal 
palenktų laimės trokštančiųjų 
žvilgsnį kiek kita kryptimi. Jų 
knygose skaitome, kad sutik
tas vienas laimingas žmogi'*. 
paklaustas, iš kur jis gauna jė
gos ir įkvėpimo taip šviesiai 
laikytis kasdienybėje, atsakė. 
kad jam padeda trys žvilgs
niai: „Žvelgiu į kitus žmones ir 
matau, kiek daug yra nelai
mingesnių už mane, žvelgiu į 
žemę ir matau, kiek mažai plo
to reikės manajam karstui. 
žvelgiu į dangų ir iš ten semiu 
sau suraminimą" 

Daug dvasią ugdančių min
čių pateikia Chiara Lubich. 
Net kai kurie mūsų religiniai 
žurnalai į kiekvieną numerį 
deda posmelį ištraukų iš jos 
knygų. Savo knygoje „Yes to 
God" ji cituoja Kotryną Si e 
nietę, kuri dvasios ramybės ir 
vidinės laimės ieškantiems 
yra davusi šį patarimą: „Ar 
nori susilaukti ramybės ir 
pasitenkinimo širdyje? Tai 
išsižadėk savo valios, nes 
kiekvienas kentėjimas turi 
šaknis tavoje valioje". Gal 
tiksliau dabarties žmogui būtų 
pasakyti — turi šaknis savi
meilėje. Vien save tematantis 
yra be galo jautrus. Jei kas 
nors ne pagal jį vyksta, tai 
daro jo gyvenimą tamsų, jį 
įskaudina kiekvienas menk
niekis, kurį savimeilės nepa
vergtas žmogus praleistų 
negirdomis, neleisdmas dienų 
šviesumo sudrumsti. 

Ieškant la imės . reikia 
atsiminti, kad jos neatneša 
pomėgių tenkinimas Tai gali 
duoti šiokį tokį trumpa pasis-

LIETUVYBEI IŠLAIKYTI 
ATSPAROS TAŠKŲ BEIEŠKANT 

maginimą, bet ne tikrą ir 
pastovią laimę. Labai tei
singai radijo kalbėtojas Billy 
Graham savo knygoje „Till 
Armageddon" dabarties žmo
gų įspėja: „Pomėgių pasi
tenkinimas priklauso nuo 
aplinkybių, tuo tarpu tikras 
krikščioniškasis džiaugsmas 
yra nepriklausomas nuo svei
katos, nuo pinigų ar net nuo 
aplinkybių. Net kai aplin
kybės yra prieš jus, kada kiek
viena modernioji prabanga 
yra atimta iš jūsų, jūs dar gali
te pergyventi džiaugsmo 
stebuklą, j ums atnešamą 
Šventosios Dvasios, kuri gy
vena jumyse". 

Daugelio pris imenamas, 
milijonus žmonių žavėjęs 
radijo ir TV kalbėtojas, Fulton 
Sheen, savo mintis surašęs 
dėmesio vertuose veikaluose, 
savo knygoje „On Being Hu-
man" skelbia: „Gyvenimas 
darosi nepakeliamas tik tiems, 
kurie nežino, kam jie gyvena. 
Tokie žmonės laimę mato 
malonumuose, kurie visai 
kitas dalykas, jie laimę mato 
malonumo nervų pakutenime 
(ir tai yra siauras požiūris)... 
Yra tikri keliai į laimę. Pirma
sis — traulrimasis nuo išori
nės aplinkos, nuo mus įsiur
biančio pasaulio. Antras 
kelias — ieškojimas gilesnių 
dalykų, pakilimas nuo to, kas 
žema mumyse, į tai, kas aukš
čiau, pakilimas nuo mūsų 
egoizmo į Dievą". 

Net prancūzų revoliucijos 
išvakarių filosofas Montes-

• ąuieu skelbė: „Nuostabus daly
kas! Krikščionių tikėjimas, ku
ris, rodos, vien tik antrojo 
gyvenimo laimės ieško, jos ir 
čia mums suteikia". 

Mūsų filosofas Juozas Gir
nius, suvokdamas moderniųjų 
laimės klystkelius, yra perspė
jęs: „Nors vargo žmonės ir gei
džia laimės — turto, moterų, 
spindesio ir prabangos, bet 
laimė nepavejama, kaip vaka
ro horizontan be nirštanti sau
lė. Kiek gundo ji iš tolo, tiek 
subliūkšta tikrovėje. Tai skau
di kiekvieno mūsų laimės don
žuanų paslaptis". 

Plačiai pamėgtas tyros mei
lės ir laimės šauklys, daugelio 
sekamas radijos kalbėtojas ir 
labiausiai perkamų knygų au
torius Leo Buscaglia savo kny
goje „Loving Each Other" 
pabrėžtinai cituoja J. Ad-
disono paskelbtą kelio nuoro
dą: „Džiaugsmas ateina į 
mūsų gyvenimą, kai mes turi
me ką nors rimtesnio veikti, 
ką nors mylėti, ko nors tikė
tis", kitaip sakant, kai mūsų 
gyvenimo kelias nėra savi
mylos sukaustytas. Laimę n e 
ša gyvenimo įprasiminimas, 
praturtinimas krikščionybės 
idealais, ką jau pastebėjo ir 
Chestertonas, ta rdamas: 
..Džiaugsmas yra krikščionio 
kolosališka paslaptis". Tą patį 
pakelbė minėtas prof. Buscag
lia savo kitoj knygoje: „Liv-
ing, Learning, Loving", tar
damas, kad „Laimė ateina tik 
tada, kai mūsų mintys ir šir
dys ima siekti tolimiausius 
tolius, kiek tik įstengia siek
ti", kad mintys ir širdys prasi
veržia į amžinąsias erdves. 

Tačiau didžioji laimės misi
ja yra pačiam nieko neįskau
dinti, nei vieno nedaryti nelai
mingu, o nešti laimę kitiems. 
Yra išleista K. Spinko knyga: 
„Miracle of Love", kur auto
rius pasakoja, kaip iš JAV į 
Indiją nuvyko apie 14 prof e 
šorių iš įvairių universitetų. 
Jie Kalkutoje aplankė Motiną 
Teresę. Vienas iš jų paklausė: 
„Pasakykite, Motinėle, mums 
ką nors, kas mums išliktų 
atmintyje". Ji pratarė: „Šypso
kitės kitas kitam, raskite vie 
nas kitam laiko savo šeimoje. 
Šypsokitės vieni kitiems". 
Visa lietuviškoji išeivija, lyg 
viena lietuviškoji šeima. 1987 
metais visus mus pavienius ir 
organizacijas ter iša lai
mingos meilės ryšiais. 

Juoz. Pr. 

Spaudoje, įvairiose konfe 
rencijose bei svarstybose vis 
dar tebeieškoma, kas galėtų 
įžvelgti tautinio 

D. PETRUTYTĖ 

Šių dienų vaiko psichologi-
silpnėjimo jos mokslas nurodo ir įrodo, 

priežastis ir nurodytų kokias jog pirmieji šešeri metai yra 
nors gaires, ką daryti, kad svarbiausi žmogaus asmeny-
išvengus tos nelemtos ligos bės pagrindų susiformavime, 
nutautimo. Šis dėsnis galioja ir lietuvybei 

Galimybė yra, bet reikia per- bei jos tautinėms apraiškoms 
siorientavimo mūsų veikloje, įsisavinti. Nepanaudojus šios 
pereinant nuo kalbų prie prak- galimybės, veltui bus ieškoma 
tiškų darbų ir veiksmų, kurie būdų ir priemonių tautiniam 
iš paviršiaus ir atrodytų nela- nuosmukiui sulaikyti. Kitas 
bai reikšmingi. Šiuo atveju neįvert intas ir t inkamai 
vertėtų prisiminti mūsų seno- nepuoselėtas veiksnys tai savi 
lių išmintingą posakį: „Mažas lietuviški papročiai ir tradi-
kupstas apverčia didelį veži- cijos. Jos, kaip upės krantai, 
mą". Juo pasikliaudami ir būtų galėjusios prilaikyti 
pradėkime ieškoti „tų mažųjų mūsų jaunimą lietuviškoj 
kupstelių". bendruomenėj. Be to, jaunuo-

Išblokšti iš savo tėvynės liai, sukūrę šeimas, būtų turė-
pačioje pradžioje, kada vyko ję ką perduoti ir savo vai-
in tensyvus kultūrinio ir kams. 
valstybinio gyvenimo kuri- Šeima, palikta be kelrodžių, 
masis, išsiskirstėme po lais- nesirūpinimas savais pap-
vojo pasaulio kraštus. Pajutę ročiais bei tradicijomis tai ir 
pastovesnę žemę po savo kojo- buvo tie iš pažiūros nereikš-
mis, vėl pradėjome kurtis, bet mingi „kupsteliai", kurie 
vis dar turėdami viltį grįžti į pamažu vertė ir tebeverda 
tėvynę. lietuvybės „vežimą". 
Tačiau toms viltims pamažu Palikdami tėvynę, prara-

blėstant, stipriai kibome į dome stipriausią atramos taš-
materiahnių vertybių įsigiji- ką — motiną žemę, kuri mus 
mą. Politiniame gyvenime maitino ne tik fiziškai, bet ir 
energingai buvo rungtasi dėl dvasiškai. Ji buvo giliai 
pirmenybės. Gaila, kad ta ko- įsismelkusi mūsų prigimtin 
va dar ir šiandien tebėra įvairiais pergyvenimais, 
nebaigta. susijusiais su istoriniais įvy-

Ne paslaptis, kad pradžioje kiais, gražiomis legendomis, 
daug kas mums šiame krašte dainomis, padavimais. Iš to 
nepatiko ir nesivaržydami kri- kilo ir tas stiprus prisirišimo 
tikavome rastus papročius ir jausmas prie motinos Žemynė-
kalbą. Dažnai jautėmės prana- lės dėl kurios amžių bėgyje 
šesni už vietinius, anksčiau buvo tiek daug kentėta ir krau-
atvykusius lietuvius ir net pa- jo pralieta, 
čius amerikiečius. Nemažai I š v y k d a m i nega lė jome 
buvo kalbėta apie sveiko lietu- pasiimti žemės. O jei kas ir 
visko kraujo įliejimą į gana pasiėmė saują žemės, tai buvo 
anemišką čionykštę lietuvybę, tik simbolis, į kurį nebebuvo 
Deja.. 

Nuo to laiko jau praslinko 
veik 40 metų, kai gerai 
medžiagiškai įsikūrę, dvasiš
kai ir tautiškai tebeplūduriuo
jame svetimos kultūros vande 
nyse, vis ieškodami atsparos 
taškų tautinei tapatybei išlai
kyti jaunosiose kartose. Tai 
reiškia lyg prisipažinimą, kad 
sukurtieji atsparos taškai 
(lituanistinės mokyklos, jau
nimo or-jos) yra neveiksmin
gi, nes mūsasis jaunimėlis, 
nebepajėgdamas plūduriuoti, 
kaip mes, jau masiškai ima 
skęsti gyvenamojo krašto kul
tūroje bei papročiuose. 

Daugelis ir daug kartų yra 
rašę apie svarbiausią lietu
vybei išlaikyti atramos tašką 
— šeimą su jos jauniausiu 
atžalynu. Yra buvę ir prak
tinių patarimų — pradėti dar
bą nuo pradžios, įjungiant šei
mą, kaip pirmutinę žmogaus 
auklėjimo bei ugdymo institu
ciją, į Švietimo tarybos veik
lą. Bet jokio atgarsio. 

galima tvirtai atsiremti. 
Tačiau savo krašto papročius 
bei tradicijas be vargo ir sun
kumo išsinešėmė su savim. 
Tai ir buvo vietoj žemės stip
riausias dvasinis pagrindas 
savo tapatybei palaikyti, tik, 
deja, nesugebėjome ant jo tvir
tai pastatyti savo kojų, nes jų 
kaip reikiant nepuoselėjome. 
Kitais atvejais, neturėdami 
savų tradicijų, lengva širdimi 
pasisavinome svetimas užuot 
susikūrę savas atitinkančias 
tautinį charakterį ir dvasią. 
Žodis tradicija yra kilęs iš 
lotyniško žodžio traditio. kuris 
reiškia ko nors perdavimą iš 
kartos į kartą — ne raštu, bet 
gyvu žodžiu ir veiksmu. 
Tradicijos yra tampriai susi
jusios su prasmingais tautos 
gyvenimo veiksmais, dorinė
mis ir religinėmis formo
mis. Tautoje įsipilietinusios 
tradicijos turi labai stiprią kul
tūrinę ir auklėjamąją galią. 

Biologijoj yra dėsnis: auga
las našiam savo augimui būti
nai yra reikalingas atitin
kamos aplinkos su tinkamu 
maistu joje, o gyvųjų padarų 
atveju ir galimybės judėti 
pagal savo prigimtį. 

Žmogui fiziškai augti ir 
dvasiškai vystytis ir tobulėti 
reikia ne tik tinkamos aplin
kos, sveiko maisto bei prati
mų, bet ir padorių įpročių, 
inteligentiškų papročių ir kal
nių tradicijų. Tai labai svar
būs veiksniai, turį didelės įta
kos į žmogaus, ypač vaiko, 
tautinės sąmonės bei dvasinio 
p a s a u l i o fo rmavimąs i . 
Sąmoningai praktikuojami 
papročiai ir tradicijos gali 
padėti ugdyti ir grūdinti lietu
viškai tautinį savitumą. Tai 

labai svarbu gyvenant svetur. 
Tradicijų saugotoja ir jų 

perdavėja būsimoms kartoms 
yra šeima. Šį svarbų uždavinį 
tinkamai atlikti reikia šeimai 
padėti. Pagalba turėtų ateiti iš 
mūsų tautotyrininkų. Jų parei
ga, kaip tautotyros specialis
tų, kruopščiai peržiūrėti mūsų 
turėtas tradicijas ir, atsižvel
giant į dabartinį gyvenimą, jei 
būtų reikalinga, jas papildyti 
ar kai ką pakeisti. Papildy
mai ar pakeitimai, kokie jie 
bebūtų, turėtų būti glaudžiai 
susiję su tautiniais motyvais. 
Pagaliau nuo kalbų, kad rei
kia laikytis savų tradicijų ir 
papročių, pereikime prie dar-
bų-

Pradžia jau padaryta. Danu
tė Bindokienė 1986 m. „Laiš
kuose Lietuviams" 10 ir 11 nr. 
pateikia puikius lietuviškų 
tradicijų aprašymus. Svar
biausia yra tai, kad ji nesi
tenkina vien aprašymu, bet 
nurodo kuriuos beįsigalinčius 
netikusius papročius reikėtų 
atmesti , pakeič iant juos 
gražiais, prasmingais, lietu
viškais, linkėtina, kad tos 
puikios mintys neliktų tik 
parašytos, o būtų praktiškai 
įgyvendintos. Bet patirtis 
liūdnoka, nes daug gerų idėjų, 
skatinančių į prasmingą veik
lą arba patari ančių kai ko 
vengti, taip ir tebetūno laik
raščių bei žurnalų puslapiuo
se neišvydusios gyvenimo. 

Kalėdos, Dieviškojo Kūdi
kio gimimo šventė yra ir šei
mos šventė. Todėl manau, jog 
tinkamas laikas ir proga prisi
minti Lietuvių chartoje įrašy
ta sakinį „Šeima yra tautos 
gyvybė". Gyvybė turi būti 
ypatingai globojama ir sau
gojama ne įsakymais ar palie
pimais, bet parūpinant tin
kamą maistą ir reikalingas 
priemones, kad tarpdama 
neštų gerus vaisius. Tad kas 

A.a. dail. Adomas Varnas — Kalėdų senelis sveikina vaikui ius Kalėdų išvakarėse 

darytina praktiškai tautos 
gyvybei palaikyti? 

Lietuvių Bendruomenė turi 
įvairius padalinius: Švietimo, 
Kultūros, Politinių ir Socia
linių reikalų tarybas. Tačiau, 
kuris iš tų padalinių rūpinasi 
tautos gyvybe arba bendruo
menės pagrindu šeima ir prieš
mokykliniais vaikais? Berods, 
nė vienas. 

Br. Nainys savo vedamaja
me („Draugas", '86-XH-5), 
rašo: „...reikia gelbėti jau la
bai pastebimai nykstančią 
lietuvybę". Todėl, jei neno
rime išnykti „kaip dūmas" 
svetimų kultūrų poveikyje, 
nors ir labai vėluotai, įstei
kime padalinį, kuris išimtinai 
rūpintųsi lietuviškos šeimos 
ugdymu išeivijoje. 

Šitokio padalinio pareigos: 
rūpintis pačios *-2imos tau
tiniu sąmoningumu; pateikti 
gaires, kaip paruošti namų 
aplinką palankią tautiniam ir 
kalbiniam vaikų auklėjimui; 
parūpinti šeimai vaizdinių 
auklėjimo priemonių; rūpintis 
tikrų lietuviškų papročių ir 
tradicijų įgyvendinimu šei
moje ir bendruomenėje; sukur
ti naujas tradicijas, atitinkan
čias lietuvių tautos dvasią 
naujoms gyvenimo formoms. 

Čia turiu galvoje ruošiamas 
vaikams Kalėdų eglutes su 
„Santa Glaus", kuriam priker
giame lietuvišką vardą Kalė
dų senelis. Kadangi jis niekuo 
nereprezentuoja lietuviškumą, 
tai geriau ir vadinkime jį tik
ruoju jo vardu — Santa Claus. 

Pagalvokime pagaliau, ką 
darome! Kalbame apie atspa
ros taškus lietuvybei išlaikyti, 
o nesigėdiname savo vaikus 
linksminti neskoningu svetim
taučiu Santa Claus. Kokia 
skaudi lietuviškumo parodija, 
kai tas , vata apsivėlęs, 
raudonšvarkis su kaubojiš
kais „čebatais" yra iškilmin
gai atvedamas ir pristatomas, 
kaip Kalėdų senelis. O pernai 
lituanistinės mokyklos suruoš
toj šventėj toks „Kalėdų 
Senelis", triukšmingai įsibro
vęs salėn ėmė mauroti: Ho! 
Ho! Ho!.... O po to mokyklos 
vedėjas dar paragino laikytis 
lietuviškų papročių, gražių 
mūsų tautos tradicijų. 

Nesistebiu, jei kokios nors 
organizacijos motinos, ruoš
damos Kalėdų eglutę vai
kams, tai daro atkištinai, be 
jokio prasmingo tikslo, be 
jokios dvasingesnės idėjos, be 
jokio ryšio su tautiškumu. 
Tačiau nedovanotinas daly
kas, kai lituanistinių mokyklų 
mokytojai neišsiverčia be San
ta Claus su ho,ho,ho. Tuo tar
pu mūsų istorija, puikūs pada
vimai, prasmingos legendos ir 
turtinga tautosaka gali duoti 
puikiausių personažų tikrai 
lietuviškam Kalėdų seneliui. 

Kadangi iki šiol šioje srityje 
nieko tinkamo ne tik nesukur-

(Nukelta į 4 psl.) 
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ar 
— Moteriške, netituluok manęs! Vadink tamsti 

kaip tau patinka Vadinasi, mane mylėsi? Sakyk 
— Ar aš tamstai nesakiau, kad jau myliu? 

— Betgi... 
— Čia negali būti jokio betgi. Tamsta pamatysi, 

koks gražus ir koks geras vyras yra mano brolvai
kis. 

— Tai tu esi gražuolė Fraskitute!.. 
— Tamstai patinku? 
— Ir dar klausi! Nėra kitos tokios moters! 
— Tad tamsta žiūrėk... Čia nieko nėra netikra, 

— atsakė ponia Fraskita. baigdama atraityti savo 
palaidinukės rankovę, ir burmistrui atskleidė dalį 
savo rankos, vertos priklausyti kariatidei*, ir už leli
ją baltesnę. 

— Ar man patinki? — tęsė burmistras. — Dieną 
ir naktį, per visas valandas, kur bebūčiau, tegalvoju 
vien apie tave! 

— Ką tai reiškia? Ar tamstai nepatinka ponia 
burmistrienė? — paklausė ponia Fraskita su tokia 
veidmainiška užuojauta, kad būtų prajuokinusi patį 
numirėlį. — Kaip gaila! Mano Lukas man yra sakęs, 
kad turėjęs malonumą... ją matyti ir su ja kalbėti, kai 
buvo nuėjęs pataisyti laikrodį tamstų miegama
jame, kad ji esanti labai daili, labai gera ir labai 
meilaus nusiteikimo. 

— Ne taip labai! Ne taip labai! — Pramurmėjo 
burmistras su tam tikru karteliu. 

— Priešingai, kiti man sakė. — tęsė malūninkė. 
— kad ji esanti labai pikto būdo. labai pavydulinga 
ir kad tamsta jos akivaizdoje drebi labiau už žalią 
šakelę... 

— Moteriške, ne taip labai!.. — pakartojo don 
Eugenijus Zuniga y Ponce de Leon, visas išraudęs. — 
Ne taip jau bloga! Ponia turi savo ypatumų, teisy
bė... Bet kad ją pamatęs drebėčiau, tai toli nuo to. As 
esu burmistras! 

— Bet galiausiai, ar tamsta ją myli ar nemyli? 
— Tau pasakysiu... Aš ją myliu labai... ar. 

geriau pasakius, ją mylėjau pirma, prieš tave pažin
damas. Bet nuo to laiko, kai tave pamačiau, neži
nau, kas su manim darosi, ir ji pati žino. kad su 
manim kažkas darosi... Gana pasakyti, kad šiandie
ną... pavyzdžiui, paglostyti mano žmonos veidą man 
reikštų tą patį. ką paglostyti savo veidą... Tad matai, 
kad negaliu daugiau mylėti, nei mažiau jausti! Tuo 
tarpu už šios plaštakos, šios rankos palaikymą, šio 
veido ir šio liemens paglostymą atiduočiau viską, ką 
turiu! 

Ir tai sakydamas, burmistras mėgino pastverti 
nuogą Fraskitos ranką, kuria ši tiesiog lietė jo akis. 
tačiau ji, neprarasdama kantrybės, ištiesė ir su 
ramiu smurtingumu bei neatlaidumu dramblio 
straublio stiprumu prisilietė prie jo mylistos krūti
nės ir jį su kėde ir viskuo nuvertė ant nugaros. 

— Švenčiausioji Dievo Motina! — tada sušuko 
navarietė, besikvatodama. — Matyti, ši kėdė buvo 
sulūžusi. 

— Kas ten darosi? — suriko dėdė Lukas, iškišda
mas savo negražų veidą iš vynuogienojų lapų. 

Burmistras vis dar tebegulėjo ant žemės 

aukštielninkas ir su neišsakomu siaubu žiūrėjo į tą 
žmogų, kuris pasirodė ore burna žemyn. Galėjai 
pasakyti, kad jo malonybė buvo velnias, nugalėtas 
ne švento Mykolo, bet kito pragaro demono. 

— Nieko! — pasiskubino atsakyti ponia Fraski
ta. — Ponas burmistras pastatė kėdę ant briaunos, 
pradėjo svyruoti ir išvirto. 

— Jėzau. Marija ir Juozapai šventas! — savo 
ruožtu sušuko malūnininkas. — Ar jūsų mylista užsi
gavai? Ar reikia truputį vandens ar acto? 

— Aš neužsigavau ! — tarė burmistras, ir kaip 
galėdamas atsistojo. 

Ir tuoj pridūrė šnabždėdamas, bet taip. kad 
ponia Fraskita galėtų girdėti: 

— Už tai man sumokėsi! 
— Už tat. iš kitos pusės, jūsų malonybė išgelbė

jai mano gyvybę. — pažymėjo dėdė Lukas, nenulip
damas nuo altanos viršaus. — Įsivaizduok, mote 
riške. aš čia sėdėjau bežiūrėdamas į vynuoges ir 
užmigau ant šakų ir stulpelių tinklo, kurie palieka 
protarpius, pro kuriuos lengvai gali prasikišti mano 
kūnas... Tad. jei jo mylistos išvirtimas taip laiku 
nebūtų mane pažadinęs, šią popietę aš būčiau 
persiskėlęs galvą į šiuos akmenis. 

— Vadinasi, taip... a?— atsiliepė burmistras. — 
Tad. žmogau, labai džiaugiuos! Tau sakau, labai 
džiaugiuos, kad išvirtau! 

— Už tai man sumokėsi? — tučtuojau pridūrė 
burmistras, besikreipdamas į malūnininkę. 

Ir tuos žodžius ištarė su tokiu ryškiai sukauptu 
įniršiu, kad ponia Fraskita nuliūdo. 

* Kariatidė — mergaitė ilgu drabužiu, antikinėje 
architektūroje tarnavusi atremti kapitelį. 

(Bus daugiau^ 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 31 d. 

ILLINOIS SENATAS 
SVEIKINA LIETUVIŲ OPERA 

Lietuvių Operai minint 30 
metų veiklos sukakti , Illinois 
v a l s t i j o s s e n a t a s p r i ė m ė 
rezoliuciją Nr.1197, kurioje 
sako, 

kad Lietuvių Opera buvo 
įsteigta 1956 m. ir šiais metais 
su Rossini „Viliaus Telio" ope
ra, kurioje išreiškiama žmonių 
kova už politinę laisvę, pami
nėjo savo trisdešimtmetį: 

kad Lietuvių Opera praei
tyje pas t a t ė daug didžiųjų 
k o m p o z i t o r i ų ve ika lų , o 
praėjusiais metais su pasiseki
mu Don Car lo opera; 

kad Lietuvių Opera suteikia 
gal imybes Illinois muzikams, 
d i r igentams, choristams, šokė
j a m s ir muzikos s tudentams 
dalyvaut i atlikėjais spektak
liuose; ir, 

kad ši Operos kompanija 
yra tur tas muzikos gyvenime 

Chicagoje tiek daug metų, o 
ypač teikia garbę Lietuvių 
bendruomenei, 

todėl mes . 84 Illinois valsti
jos senatas , sveikiname Lie
tuvių Operą 30-ties metų kultū
rinio darbo proga, džiau
giamės aukšto lygio muzika
lumu i r p a s i a u k o j i m u n e 
tik Chicagos miesto, bet ir 
lietuvių tautybės gyvenime ir 
linkime d a r ilgus metus tęsti šį 
neįkainuojamos vertės lobį ir 
šį raštą įteikiame Lietuvių 
Operai su geriausiais linkė
jimais. 

Pasirašo Illinois sena to 
prezidentas Philip J. Rock ir 
senato sekretorius Kenneth A. 
Wright. 

Šią rezol iuci ją S e n a t u i 
priimti pasiūlė Illinois sena
torė Judy Baar Topinka. 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A M T E D 

Looklng fof a woman to live-ln and to 
neip take care o< an eioeriy woman. Room 
and board plūs good salary — references 
required. Mušt speak some English. Call 

776-3609 

REAL ESTATE 

Iš „Viliaus Telio" operos spektaklio Šveicarų partizanai renkasi iš trijų kantonų į paskirtą vietą 
pradėti kovai prieš austrus, kurie buvo pavergę Šveicariją. Lietuvių Operos vyrų choras — parti
zanai ir jų vadai — kairėje sol. Darrell Rowader, centre sol. Tomas Zielinskis ir dešinėje sol. Jonas 
Vaznelis. Nuotr. J o n o Tamulaičio 

DR. KAZIO MARTINKAUS 
POMIRTINIS 

STIPENDIJŲ FONDAS 

SLAPTAI IR VIEŠAI 
Daugelis lietuvių esame išė-

i? gyvenimo mokyklas, kurios 
nebuvo l aba i malonios, užtat 
įga l ina suprast i š iandieninius 
šio kraš to ir tarptaut inius įvy
kius beveik pirmu žvilgsniu. 
Kas galėtų neigti naudą komu
nistinių patirčių žiauraus tota
l i tarizmo pažinimui? Kas galė
tų užmiršt i nacių pamokas 
nacional in io šovinizmo ypa
tybių? 

Čia dabar , deja, matome kai 
kuriuos demokratijos sukrė
t imus. Ir než inan t visų aplin
kybių bei užkulisių, yra aišku, 
kad prezidentas R. Reaganas 
pateko į būd ingas pa in iavas , į 
kur ias gali patekti kiekvienas 
d e m o k r a t i j o s p a r e i g ū n a s . 
J i ems t e n k a veikti prieštarau
jančių reikalavimų sąlygose. 
Reikia viską daryti viešai, kad 
piliečiai viską žinotų ir galėtų 
susidaryti pagr įs tas nuo
mones. Kar tu reikia veikti 
s laptai , k a d priešai nežinotų 
visų kortų-

R e a g a n a s iki šiol lavyravo 
šiuose labirintuose. Buvo šuo 
sotus ir kumpis neliestas. 
Tačiau kai kurie slapti daly
kai pas idarė vieši per anksti , 
ta i yra neužbaigus planų ir už
davinių. Amerikiečių nuotai
kos susiūbavo — kas gi čia. 
prezidentas apgaudinėja žmo
nes! Politinė vidaus opozicija 
griebė progą populiarų prezi
dentą sumurzinti . Visokie slap
ti priešai šoko plėsti nepasi
tenkin imą kiek galima dau
giau. Pabrėžtina, kad tokie 
sovietai įvykių beveik n e k o 
mentuoja. Pagal jų charakterį 
tai reiškia, jog nenori j iems 
naud ingą sujaukimą gadinti, 
per anks tyvo džiaugsmo ro
dymu, ypač . kad amerikiečių 
spauda at l ieka mauro darbą. 

P r i s i m e n a n t W a t e r g a t e 
pavyzdį, tenka bijoti, kad 
amerikiečių sisteminės ir isto
rinės s i lpnos vietos bus žymiai 
piktnaudžiaujamos. Amerikie
čių politinė išmintis ir nuosek
lumas tarptautinėj politikoj po 
II pasaul inio karo niekada 
nebuvo ypat ingai stiprūs. 
R e a g a n a s bandė eiti aiškes
nės ir veiksmingesnės poli
t ikos keliu, bet tai netelpa į 
gražius rėmus, kai reikia k o v o 
ti su visokiais subversijos spe
cialistais, beatodariniais tero
r is ta is i r kitais modernių 
dienų puolikais. Kyla esminis 
ir senas klausimas, ar d e m o 
krati ja gali sėkmingai gintis 
nuo tokios rūšies priešų, nau
dodama t ik apibrėžtus i r iš 
anks to patvir t intus n u r o 
dymus savo įs tatymų kny
gose nenumatytose situacijo
se. 

Dilema yra ne vien politinė, 
bet ir moralinė, nes tenka nau
doti keleriopus mastus, apsi
metimą, pateisinamą m e l ą 
visokius žmonių santykių triu
kus . N e i š v e n g i a m a i kla i 
dinami ne tik priešai, saugo
m a s s l a p t u m a s , b e t 
demoralizuojami savi pilie
čiai. Žmonės su platesniu poli

t in iu patyrimu lengviau susi
g a u d o t a m s i u o s e i r 
neaiškiuose veiksmuose, laiky
senoj ir kalbose, tačiau daugy
bei tai kelia nusivylimą, net 
pyktį. Gal amerikiečiai turės 
žymiai keisti savo pažiūras bei 
įsigalėjusias ka lbas dėl viešu
mo, slaptumo ir pasitikėjimo 
vadovybe, kaip reikalauja 
realybė. 

Dabar t in is t r iukšmas kyla 
daugiausia dėl amerikietiškų 
teisėtumo ir atvirumo prielai
dų. Ne tai , kad tos prielaidos 
y ra nesvarbios, tačiau spręs
t ina , ar jos šiuo atveju tin
kamos. Tikrai y r a pažeistas 
vad inam as geras a t rodymas. 
Daugeliui Reaganas . kaip vie
šųjų s a n t y k i ų m e i s t r a s , 
nebeatrodo tiek gerai ka ip 
anksčiau. Jei teisėta opozicija 
laikysis valstybinio saugumo 
i n t e r e s ų l y g m e n y , n i e k o 
ypat ingai blogo neatsi t iks. Jei 
žinios apie I rano rolę pagal
bai Afganistano patriotų pasi
priešinimui Sovietams y r a tie
sa , dalykai yra laba i j au t rūs ir 
daugiau komplikuoti negu 
gal ima pramaty t i . Ir turėtų 
likti daugiau slapti negu 
amerikiečių įprast inė oficiali 
s t ruktūra leidžia. 

Jonas Valantiejus 

Biochemijos dr. Kaziui Mar-
t inkui 1984 m. sausio 13 d. mi
rus , jo šviesaus atminimo 
į a m ž i n i m u i y ra į s t e i g t a s 
stipendijų fondas. Stipendijų 
fondą įsteigė jo tėvai , sesuo ir 
a r t imi draugai . Stipendijų fon
d a s inkorporuotas Illinois 
valstijoje 1985 m. kovo mėn. Iš 
fondo procentų kiekvienais 
meta i s bus skir iamos stipen
dijos lietuvių kilmės studen
t a m s , studijuojantiems moks
l i n i o t y r i n ė j i m ų i r 
l i tuanis t ikos srityse. 

dentas) ir psychologo dr. Algio 
Norvilo, apsvarstę gautus 
stipendijų prašymus, nutarė 
skirti dvi stipendijas: 

1. A r v y d u i Žygui , Univer-
sity of Illinois a t Chicago 
chemijos doktorantui — 1000 
dol; 

2 . A v a i B u t r i m a i t e i , 
Toronto University Kanadoje 
studijuojančiai molekulinę bio
logiją — 500 dol. 

Suinteresuotieji stipendijas 
gauti 1987 m. prašymus gali 
siųsti: K r i s t i n a M a r t i n k u s , 
Dr. Kazys Martinkus Memo-
rial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 
60629 U.S.A. 

Ava Butr imai tė 
1986 m. lapkričio 15 d. sti

pendijos fondo komisija, susi
d a r a n t i iš a. a. dr . Kazio 
Mar t i nkaus tėvų ir sesers, 
chemiko dr. Vytauto Naručio, 
chemijos inžinieriaus Richard 
J a m b o r , f inansininko Sau
l iaus Mikaliuko („Nida Mort-
gage Corp" įsteigėjas ir prezi-

L i e t u v y b e i 

i š l a i k y t i . . . 
(Atkelta iš 3 psl.) 

ta , bet ir nebandoma kurti, vis 
giliau gr imstan t į lėkštumą ir 
banalumą, tai dr įs tu pateikt i 
t rumpą apybraižą, kaip prieš 
20 metų Lietuvių Montessori 
d-ja ruošė eglutes su lietuviš
ku Kalėdų seneliu. 

Vieta, kur vykdavo šventė, 
būdavo gražiai papuoš ta tauti
n ia is motyvais. Patogioj vie
toj buvo paruoš iama prakar-
t ė l ė ir k u k l i a i p a p u o š t a 
eglaitė. Ta i teikė dalyviams, 
dideliems ir mažiems. Šventiš
ką nuotaiką ir rimtį. Kas norė
jo po eglaite galėjo palikti 
savo dovanėles l ie tuviukams 
Sibire. J a s senelis perduodavo 
Balfui. Dalyviai su paki l ia 
nuotaika ir susidomėjimu 
laukdavo Kalėdų senelio. Rim
t is buvo natūral i , nes visi įdė
miai laukė pasibeldžiant į du
ris. 

I r štai švelniai pasibeldęs, 
niekieno nevedamas, elegan
tiškai apsirengęs, įžengdavo 
Kalėdų senelis—Vaidila, ieš
kodamas lietuvių ir jų vaikų 
juos paguosti ir pranešt i apie 
tėvynainių vargus ok. tėvy
nėje. Vaikai, pagarbiai jį pasi
tikę, pirmiausia nuvesdavo 
senelį prie prakartėlės. Pagar 
binę Dieviškąjį Kūdikėlį ir 
sugiedoję kalėdinę giesmę, 
vaikučiai pakviesdavo senelį 
atsisėsti į j am paruoštą kėdę. o 
pa tys susėsdavo aplink. Sene
l is trumpai, vaizdingai papa
sakodavo jiems supran tamą 
epizodą i š pavergtos tėvynės . 
Arba meniškai padeklamuo-

Miela Krist ina, 

Nuoširdžiai dėkoju Dr. Ka
zio Mar t inkaus stipendijų fon
dui ir Jo šeimai už man 
paskirtą stipendiją. Jaučiu 
didelę garbę už šį paskyrimą. 

Gaila, bet mokslo metu sun
ku žinoti, kada aplankysiu 
Chicagą. Progai pasitaikius 
labai norėčiau su Jumis susi
tikti. 

Pasilieku Jums visiems 
labai dėkinga, 

Ava Butrimaitė 

Išnuomoju 4 kamb. butą vyres
nio amžiaus asmeniu i /asmenims 
Marquet te Parko apyl inkėje. 

Skambinki te H E 4 - 4 4 4 0 

MISCELLANEOUS 

H Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

davo kokį eilėraštį, nukel-
d a m a s dalyvius į Lietuvos gi
r i a s , p i e v a s , l a u k u s . . . 
Pedagogiškai į jungdavo vai
kus į pokalbį, duodamas pro
gos ir j iems pasisakyti rūpi
m a i s k l a u s i m a i s , 
padeklamuoti , padainuoti ar 
a tsakyt i į pate ikiamus klausi
m u s sąryšy su lietuvybe. 
Pastebėjęs s i lpnas vietas, 
senelis palikdavo „namų dar
bo" ne tiek vaikams, kiek jų 
tėveliams. 

Lietuviškas Kalėdų sene
lis—Vaidila Val iūnas ar Dai
n ius nevilko maišo su dova
nomis , bet nešėsi kankles, 
kur ioms pri tar iant liejo į vai
kučių širdeles ki lnias idėjas, 
dėl kurių būtų ver ta aukotis. 
J o dovanėlės buvo simbolinės 
— l i e tuv i škos vė l i avė lės , 
kur ias gal ima nuleisti ir pakel
ti a rba kokie nors kiti tautiški 
suvenyrai . 

Kar ta i s Kalėdų senelį lydė
davo ir l ietuviškas piemenė
lis. 

Oriai išlydėjus Kalėdų sene
lį ir papraš ius ki ta is metais at
vykti šventės dalyviai vyko 
n a m o su pakilia nuotaika ir 
pas i ryžimais 

Nėra pilnai tobulų žmonių. 
Visi turime savo trūkumų. 
Kiekvienas žmogus yra šiokia 
tokia n a š t a kitiems, ir tik mei
lė tą naš tą padaro lengvą. Jei
gu jūs nepakęsite savo brolių, 
kaip gi jie jus pakęs? 

G. Guicciardini 

f '"% 

StNCEREST NEW YEAR'S GREFINGS TO ALL! 
^ 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

' 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už' 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W e s t 9 5 t h Street 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Ucansad, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

ks £ 
Best Wishes to our Friends and Associates For a Safe. Prosperous and 

Happy New Year 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phona: 767-9300 

r 4629 W«tt 63rd Straat Chicago, Illinois 

NEW GOLD COAST INN 
2S25 W. 71st 

434-4149 
Hali Available For VVeddings 

Bridal Showers - Funeral Luncheons 
And Ali Occasions - Up To 170 Peopte 

Ernie, Jerry & Frank 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 
- Daisy Brand Meat Products -

Phona: 277-3095 
2310 S. PulasM, Chicago. III. 

HAPPY NEW YEAR 
from 

BRIGHTON RESTAURANT 
4550 S. Pulaakl 

376-9444 
Open 24 hrs. Never closed 

Happy New Year 
From 

LAWNI_ANES 
6750 S. Pulaakl 

Chicago, M. 
592-2525 

Open bowling New Year's Day 

Best VVishes to all 
For a Safe, Prosperous & Happy New Year 

Courtesy of 
JA MAR JEWELERS 

Phona; 679-0100 
4915 Oakton St. 

Skokla, III. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybę, 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

t.. 776-0600 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky Didelis Kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl. Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar 

No. 752 - 56 Ir Pulaski — tiktai 
$58,900. 3 miegam, mūrinis, radiatorių 
šilima, ištisas rūsys, 1 auto. garažas, didelis 
kiemas, iabai švarus. Įkainuota tiktar 
S58.900 dėl palikimo sutvarkymo, šv. Turi-
bius parapijoje Skambinkite dabar. 

No. 763 - IV2 AUKŠTO — TIKTAI 
$69,900 6 kamb. su 3 miegam, savininkui 
1-mam aukšte. Gražus 2 miegam, butas 
2-tram aukšte Atskira šiluma; moderniška 
virtuvė ir prausykla. Ištisas skiepas su V2 
prausykla. 2 auto. mūrinis garažas; 5 namų 
apyvokos daiktai. Labai švarus. 
Paskubėkite ir skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėt;, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O BRIE.N FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210Carmak 

Barwyn, III. 60402 
7994969 

Home of French Cream 
Chocolate Novetties 

All Types of Boxed Candies 

Happy New Year To Our Many Fnends 
Courtesy of 

SLUDGE REMOVAL 
AND SEWER SERVICE 

Phona: 999-5175 
2315 Waat Moffat 
Chicago, III. 60647 

Happy New Year From 
ART 4 ARDEU. REIS 

OP REIS FLORIST INC. 
6239 Carmak Rd., Barwyn, III. 

494-6399 
Flovvers of Distinction. FTD. Teleflora 
AFS. All Major Credit Cards Accepted. 

Happy New Year 
To Our Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phona: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 Waat 93rd St., Chicago, III. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. U dalis 
Šioje V-to t. Il-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartinė padėtis: sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais, čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūrinių ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

592 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, gerai paruoštas leidinys. 

Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24 00 

BRONIUS KVIKLYS 

LIETUVOS 
: BAŽNYČIOS 

CHURCHES OF LITHUANIA 

lt: i 
Vilniaus arkivyskupija II 

Didis y ra T3ievas, kuris mus 
p a d a r o i š m i n t i n g e s n i u s . 
Kuriuo būdu J is t a i siekia? 
Dažnai p a n a u d o d a m a s tą pat} 
vargą, nuo kurio mes bėgame 
ir nuo kurio norime pasislėpti. 
M u m s skir ta kentėjime ir var
ge surinkti tuos išminties grū
dus, kurių negal ima rasti kny
gose. 

N. Gogol 

Kann's Family Bowllng Pro Shop 
3205 W. 59th, Chicago, M. 434-1906 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon. Wed & Fri 11 A.M. to 6 P.M 

Tues & Thurs 12 to 9 P.M. 
Sat. 11 A.M. to 5 P.M. 

SOKOL ST1CKNEY 
4131 Homa Ava. (H—r Nariam 9 39th) 

SUcknay, M. 
799-9929 

Banquets For VVeddings & All Occasions 
Comptete Package Plans Available 

Reasonable Prices 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of tne 
LOYAL CASKET CO. 

Phona: 722-4065 
134 So. Cattfornla 

Chicago, IK. 

Happy New Year 
MIDWAY LOUNGE 9 BANOUET HALL 

4222 W. 63rd St. 
Chicago. IL. 

591-4222 
Banquets For VVeddings & All Occasions 

Package Plans Available 

Happy New Year 
HOtFFKEITS THE BUSV BAKERY 

3044 W. 93rd St. 
737-0390 

Traditional or Fountain VVedding Cakes 
Sweet Trays 

Bnde's Limoosine (White) 

Happy New Year From 
SOUTHWEST FEDERAL 

SAVINOS 9 LOAN ASSOCIATION 
Phona: 436-4600 

3525 W. 63rd St., Chicago, III. 
4062 Southwsst Hlgtmay 
Homatoam, III. 42? 4500 

Also 
MANOR FEDERAL DiVlSION 

Phona: S68-G800 
5939 W. 35th St., Clcaro, IK. 

Happy New Year 
VENICE BANOUETS 

5939 W. FuHarton, Chicago, IN. 90939 
237-9007 

Banquets for all Occasions 
Facilittes for up *o 700 Peopte 

VVedding & Annivorsary Specialists 

and Best Wish.es 

to One and All. 

Tremtine - tai v nas paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZrNO ogra .šuri y didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 Weat «3rd Street, 
Chicago, IL 60829 

Ulinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

f 

http://Wish.es


AR KGB PRISIDĖJO 
PRIE SHUTTLE SUNAIKINIMO 

Security and Intelligence Foundation savo nariams aiškino, 
kad KGB galėjusi prisidėti prie Challenger sunaikinimo 

BR. AUŠROTAS 
Mano paraštėje minimas 

„Security and Intelligence 
Foundation — Saugumo ir 

JAV karinės žvalgybos 
karininkai tiki, kad kpt. W. 
Hughes arba perbėgo pas - ~—*~~**v ,̂ — saugumu ir . . . nugnes arDa peroego pas 

žvalgybos fondas" yra šio ™ . nelaimę. Taip pat buvo sovietus, ar jį komunistai 
krašto atsargos karininkų ir «ynnĄann ir po Challenger pasivogė. Yra telikę tik šios 
pensijon pasitraukusių JAV nelaimės buvusieji į erdves dvi galimybės. Vienas iš kpt. 
saugumo įstaigų pareigūnų skirti skrydžių nepasisekimai. W. Hughes dar vis „tebe 
plataus masto organizacija N ė r a Jokios abejonės, kad ieškančių" karininkų šio raši-
Ja i vadovauja buvę aukšto visos šios nelaimės giliai nio autoriui yra pareiškęs 
laipsnio kariai, kaip atsargos pažeidė JAV erdvėje esančių (angliško teksto autoriui), kad 
gen. Itn. Daniel Granam, satelitų apie priešą žinių rinki- „šis amerikiečųi karo avia-
buvęs Gynybos d-to žvalgy- m o galimybes ir sėkmę Tai rijos specialistas Sov. S-gai 
bos v-kas. J i s yra daug prisi- t a i P pat pažeidė SDI anksty- esąs vertas jo kūno svorio 
dėjęs prie SDI (Strategic v 0 erdvėse išdėstymo gynybos aukso gabalą, turint galvoje, 
Defense Initiative — Strate- galimybes", rašo šio laiško kad kpt. W. Hughes esąs 
ginė gynybos iniciatyva, — įžangoje. nepamainomas .Žvaigždžių 
aut . ) išpopuliarinimo šiame Siame rašte toliau nuro- karo' žinovas". 
k raš te . J i s yra autor ius doma, kad per prabėgusius Challengerio nelaimingas 
vadinamos erdvių gynybos mėnesius buvę surinkta skrydis įvyko pirmą kartą šių 
sistemos, jo pavadintos „High pakankamai įtikinančių įrody- skrydžių sekimo istorijoje. Kai 
Prontier". Šios organizacijos mU fPie Challenger sunaikini- Challenger kilo į erdves, tai 
pirm. yra atsargos amba- m 3 i r j^ tas baisias nesėkmes, pirmą kartą jo nesekė Sovietų 
s a d o r i u s , d i p l o m a t a s , Sie yisi faktai tyrinėtojus žvalgybos laivai. Trumpai 
n e r e i k a l i n g ų k a l t i n i m ų neįtikino, kad Challenger p r įeš Challenger įvyksimą 
nedrabstąs į pakampes — sunaikinimas tebuvusi vien nelaimę visi sovietų karo 
Elbridge Durbrow. gaivalinga nelaimė Tų faktų žvalgybos laivai nepaprastu 

dalis. JAV karo aviacijos greičiu išsinešdino iš Cape 
į t a r i a sovie tus kapitonas William Hughes Canaveral artimos aplinkos. 

pneš trejus metus pražuvo Vienas iš buvusių Gynybos 
M i n ė t a m e la iške savo Olandijoje. Kpt. W. Hughes d-to direktorių sužinojo, kad 

organizacijos nariams rašo- yra buvęs nepamainomas į lygiai tą pačią naktį, kai žuvo 
ma, kad „Fondas per pasta- erdves i ššaunamų raketų Challenger skrydis tada 
ruosius šešis mėnesius, pade- technikos specialistas. J is Maskvos KGB štabe įvyko 
damas kitų krašto saugumu m o k ė j o š i a s r a k e t a s girtuokliavimo puota kad tie 
susirūpinusių organizacijų, kontroliuoti, palaikyti su pareigūnai galėtų nemokamai 
atidžiai studijavo ir tyrinėjo jomis ryšį ir suprato apie kitus prisigerti „už pavyzdingą 
tragišką Challenger erdvėlai- erdvių ginklus. aktyviųjų priemonių panaudo

jimą . 
Sovietinė užuojauta dėl 

įvykusios Challenger nelai
mės pasiekė JAV vyriausybę 
vos po dviejų valandų po šio 
tragiško įvykio. Iš patyrimo 
yra žinoma kad tokios sovie
tinės „užuojautos" pasiek
davo JAV valdžią po kelių 
dienų ar net ir vėliau. 

Žinovai apskaičiavo, kad 
vienas po kito buvę JAV 
nesėkmingi šūviai į erdves 
tegalimi santykiu 1:1,000,000,-
000. Kitais žodžiais tariant, tie 
buvę nepasisekimai yra 
sunkiai paaiškinami. 

Po kurio laiko po minėtų 
įvykių Sovietų remiami, o gal 
ir apmokyti teroristai nužudė 
v i e n ą V. V o k i e t i j o s 
pramonininką. Nusikaltimo 
vietoje buvo paliktas raštas, 
kad „šis vokietis buvo nužudy
tas tik todėl, kad jis beatodai-
ros rėmė ir ats dalyvavo SDI 
programoje". 

Fondo pažiūra 
Saugumo ir žvalgybos fon

das apsvarstė ligi dabar jam 
žinomus faktus, liečiančius 
Challenger ir kitų į erdves 
šautų raketų nepasisekimus. 
Ir noromis nenoromis peršasi 
tik viena galima išvada, kad 
Sov. S g a panaudodama KGB 
rezervuose esamas vadina-

M05U KOLONIJOSE 
Hartford, Ct. 

J A U N A LIETUVIŠKA 
ŠEIMA 

Vis dažniau mūsų dukros ir 
sūnūs sukuria mišrias šeimas. 
Skaudu ne tik tėvams, bet ir 
visiems lietuviams. Nežiūrint, 
kad tokias vestuves aprašo 
labai gražiais žodžiais, net 
svetimas pavardes sulietuvi
nant , bet matomų plyšių 
nebeužlyginsi. Šį kartą norisi 
trumpai prisiminti tikrai lietu
viškas vestuves — tai Julijos 
ir Juozo Strungių iš Water-
burio dukters Marytės ir iš 
Hartfordo Danguolės ir Myko
lo Banevičių sūnaus Lino. 
Kaip juodviem ateity seksis 
išlaikyti lietuviškumą tai pri
klausys nuo jų pačių. 

Tiek Marytė, tiek Linas lan
kė choro repeticijas ir mielai 
dalyvavo „Berželio" tautinių 
šokių vienete. Atrodo, kaip 
žmonės s a k o , bešokdami 
„susišoko" ir sutarė kurti savo 
gyvenimo lizdą. 

Tai įvyko prieš keturis 
mėnesius, rugpjūčio 23 d. 
Kadangi Marytė kilusi iš 
Waterburio, tai ten ir buvo 
juodviejų sutuoktuvės. Bažny
čia buvo pripildyta svečių — 
koks šimtas iš jaunosios pusės 
.r antrą tiek iš jaunojo. 
Jaunuosius palaimino kun. 
Paulius Sabulis, koncelebruo-
ant Harfordo lietuvių parapi-
os klebonui kun. Juozui Matu

čiui. Gra*i vargonų muzika ir 
giesmės .aturtino šias apei
gas Ir sv* ių nuotaiką. 

Tuoj po pamaldų visi sve
čiai susirinko į Aqua Turf 
restoraną. Tai nepaprasto gro
žio aplinka, o pats restoranas 
iš lauko ir vidaus tikrai pui
kus. Kol jaunieji atvažiavo, 
svečiai buvo vaišinami ska
niais užkandžiais ir gėrimais. 
Visi turėjo progą pasikalbėti ir 
pasigrožėti vaizdais pro 
didžiulius langus. 

Atvykus jauniesiems su pa
mergėm ir pabroliais, tuojau 
visą tolimesnę eigą perėmė 
Zina Dresliūtė. Čia pat ji iš 
„Berželio" šokėjų sudarė gar
bės vartus, pro kuriuos turėjo 
praeiti svarbiausi asmenys. 
Pirmiausia buvo praleisti jau
nosios ir jaunojo tėvai. Po jų 
ėjo poromis pamergės ir pabro
liai ir čia pat jaunieji Marytė 
ir Linas. Atėjus į salės vidurį, 
jaunieji buvo apsupti šokėjų ir 
visi kartu pašoko tautinį šokį. 
Baigus šokti svečiai buvo pap
rašyti pakelti šampano taures 
ir sudainuoti jauniesiems il
giausių metų. Čia ir prasidėjo 
vestuvinės vaišės skambant 
muzikos ir dainų garsams. 
Papietavus buvo progos kele
tą valandų pašokti ir vėl 
tarpusavy pasišnekučiuoti. 
Nelaukiant priartėjo valanda, 
svečiams teko skirstytis ir leis
ti jaunavedžiams atsikvėpti. 

Jaunoji Marytė yra baigusi 
kolegija bakalauro laipsniu 
Medical Technology, o Linas 

Jaunavedžiai su savo tėvais. Iš kairės: jaunr.sios tėvai Julija ir Juozas 
Strungiai. jaunavedžiai Marytė (Strungytė) ir Linas Banevičiai, jau
nojo tėvai Danguolė ir Mykolas Banevičiai. 

Hartfordo universitetą Busi
ness Administration ir com-
puter mokslus. Savo gyve
nimo vietą pasirinko Bristol 
miestelį, bet abu dirba Hart
forde. 

Jaunavedžiams Marytei ir 
Linui tiek iš Waterburio, tiek 
iš Hartfordo artimieji linki lai
mingo gyvenimo ir nepamirš
ti lietuviškų reikalų. 

Ig. S-tis 

PRANEŠIMAS 
Pranešama Lito akcininkų 

dėmesiui, kad New Yorko 
valstijos aukščiausio teismo 
(Supreme Court of Staj£ of 
New York of County Queens) 
parėdymu V. Vebeliūno šauk
tas specialus akcininkų susi
rinkimas gruodžio 31 d. yra 
sustabdytas ir tokiu atveju bet 
kokie balsavimo rezultatai yra 
negaliojantys. 

Lito bendrovės direktorių 
taryba šių metų gruodžio 20 d., 
vadovaudamasi Lito bend
rovės nuostatais, V. Vebe-
liūną atleido iš prezidento 
pareigų. Tai buvo padaryta, 
dalyvaujant aštuoniems direk
toriams, įskaitant ir V. Vebe-
liūną, balsavimo keliu septy
niais balsais prieš vieną. 

Artimiausiu laiku direk
torių taryba, pasikvietusi spe
cialistus revizorius, patikrins 
knygas ir tuomet kvies metinį 
akcininkų susirinkimą 
Dr. Donatas Aleksandravičius 

Direktorių tarybos 
pirmininkas 

Red. pas taba . V. Vebeliū-
nas redakcijai pranešė tele
fonu, kad jis iš Lito bendrovės 
prezidento pareigų neat
sisakė. 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol.. su persjuntimu 
9.50 dol Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

mas „aktyvias pnemones" yra 
pasirengusi žūtbūt sukliudyti 
JAV, kad Amerika erdvėse 
neišdėstytų strategines gyny
bos priemones, galinčias kai 
kurias šios teritorijos dalis 
apsaugoti nuo bolševikinių 
teroro branduolinių ginklų. 

Fondo vadovybė susuma
vusi visus faktus priėjo išva
dos, kad vien tik sabotažu 
tepaaiškinama Challenger 
tragedija ir kiti po to ėję 
napasisekimai. 

Minėtas fondas šias surink
tas žinias jau šių metų rugsėjo 
pradžioje perdavė tikrinti JAV 
senatui. Pas t aba : apie toki 
senato užmojį tikrinti sovietų 
sabotažo veiksmus JAV erd
vių užkariavimo ir gynybos 
fronte plačioji visuomenė 
tikrai dar neturėjo progos 
nieko teigiamo išgirsti. Žino
ma, senato demokratams ge
riau patinka joti ant „Irano-
Contra" ginklų teikimo 

i arkliuko, negu dirbti rimtą 
darbą, -aut.). Tikrai iš senato 
sluoksnių fonde gautas 
pranešimas, kad minėtos 
sovietų galimos aferos tikrini
mas perduotas sen. Jesse A. 
Helms. 

Fondo vadovybė sužino
jusi, kad šio reikalo tikrini
mas yra patikimose rankose, 
senatoriui J. A Helms pažadė-

DRAUGAS, trečiaeilėms, 1986 m. gruodžio mėn. 31 d 

Dainavos ansamblio valdybos pirmininkę MĖTĄ GA 
BALIENĘ, liūdinčią jos motinai 

A.tA. 
NATALIJAI REKLAITIENEI 

staiga mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame ją, jos šei
mą ir gimines. 

Dainavos ansamblis 

A.tA. 
ALEKSUI MASKOLIŪNUI 

staiga mirus, jo žmoną MELANIJĄ, dukras RIMVY
DĄ ir DALIĄ bei jų šeimas, šią skausmingą liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučiame. 

Anastazija Riškienė 
Stepas Riškus 
Raimundas ir Margarita Gie> "tikai 
Kęstas ir Aldona Riškai 
Wally ir Alina Schulz 

Alkos direktoriato nariui ANTANUI MAZlULIUI, jo 

A. t A. MOTINAI 
amžinybėn išėjus, reiškiame užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Alkos direktoriato valdyba 

Nors šiuose „Pietvakariuo
se" rašoma apie man žinomus 
asmenis ir vietas, daugelį 
faktų, bet skaidau tai su 
didesniu dėmesiu negu įdomią 
apysaką. Tai įdomi, kartais 
intriguojanti reali mūsų išei
vijos istorijos dalelė. Manau, 
kad ji bus ne mažiau įdomi 
kiekvienam ją skaitančiam. 

Vysk. V. Brizgys 

PIETVAKARIUOSE 
J:A V- Pietvakariuose. 

JCzLtn* /Seto/. 

jo jo darbą paremti visomis 
jėgomis. Todėl šio fondo vado
vybės kviečia visus savo 
narius, kad jie rašytų savo 
senatoriams ir prašytų remti 
sen. Jesse A Helms pradėtą 

darbą. Reikalas yra labai 
rimtas ir yra būtina nustatyti, 
ar minėta Challenger trage
dija yra sabotažo auka ar tik 
NASA atsakingų pareigūnų 
apsileidimas. 

Skausmu 
draugijos 

dalomės J 
nare ir jos 

m MĖTA GABALIENE. 
šeima, iškeliavus 

A. t A. 
MYLIMAI MOTINAI 

į amžiną gyvenimą. 

mūsų 

Lietuvos Dukterų draugija 

Th« R«v. J. Burkų* 
809 Ramble Street 
Hot Spnngs, Arkansas 71901 

P A D Ė K A 

A.fA. 
RIMANTAS GRAŽULIS 

Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir sūnus mirė 1986 m. 
lapkričio 17 d. ir buvo palaidotas lapkričio 21 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame draugams, ištiesusiems mums 
paguodos ir pagalbos ranką: p. Alantams, P. ir C. Barth, D. 
Dutton, G. Kriaučiūnienei, Kurkuliams. L. Liutkienei, Norvi
lams, Radvilams. D. Šlenienei, Sturonams, M. Tamulionie-
nei ir Oak Forest ir kitų District 228 mokyklų mokytojams, 
administratoriams ir mokiniams. Dėkojame A. Zaparackui 
už mirties pranešimą per Detroito lietuvių radijo valandėlę. 

Gili mūsų padėka kun. A. Saulaičiui. kurio raminanti 
globa mus stiprino, už maldas koplyčioje, atnašautas gedu
lingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse. 

Esame dėkingi kun. K. Kuzminskui, mus užjautusiam, 
už maldas, šv. Mišias ir koncelebravimą gedulingų šv. 
Mišių. 

Dėkojame sol. J. Vazneliui ir muz. F. Stroliai už ypatin
go grožio giesmes. 

Dėkojame T. Bogutienei. J. Norvilienei ir kun. A. Saulai
čiui, paruošusiems prasmingą atsisveikinimo vakarą ir 
visiems kalbėtojams. 

Didis ačiū V. Beleškai, sukūrusiam muzikinį kūrinį 
„Vaivorykštės pilis" velionio atminimui. 

Esame dėkingi Oak Forest miesto policijos atstovei, kuri 
vedė laidotuvių procesiją, pagerbdama mūsų vyrą, tėvelį, 
sūnų. 

Nuoširdus ačiū V. Virškui už atsisveikinimo žodį 
kapinėse. 

Esame labai dėkingi visiems atsilankiusiems koplyčio
je, atsiuntusiems gražiąsias gėles, visiems pareiškusiems 
mums užuojautą laikraščiuose, žodžiu ir laiškais. Dėkojame 
labai visiems įrašiusiems velionį į dvasiškąsias draugijas ir 
už Šv. Mišių ir kitas aukas. Nuoširdžiai dėkojame karsto 
nešėjams ir visiems dalyvavusiems gedulingose šv. Mišiose 
ir palydėjusiems į kapines. Ačiū visiems už suteiktą paguo
dą. 

Liūdintys: žmona Nijolė, d u k r e l ė s Lidija ir Vilija, 
tėvai Balys ir Marija Gražul ia i . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas — 476-2345 

1410 So . 50 th Av., C i c e r o 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6 9 t h S t r e e t — Te l . RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy. , P a l o s Hil ls , I l l inois 
Tel . — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1986 m. gruodžio mėn. 31 d. 

x „ D r a u g o " p r e n u 
merata nuo Naujųjų Metų 
pakeliama metams 60 dol., 
pusei metų — 35 dol. Tokia pat 
kaina Kanadoje ir kitur užsie
nyje. Tik šeštadienio numeris 
su kultūriniu priedu metams 
bus 35 dol., pusei metų — 20 
dol. Prenumeratos ka iną 
pakelti administracija yra pri
versta nuolat kylančių pašto, 
popieriaus, dažų ir darbinin
kų algų kainų. 

x Pirmoji naujųjų m e t ų 
vakaronė J a u n i m o c e n t r o 
kav inėje sausio 9 d., penk
tadienį, skiriama Marijos 
Tūbelytės-Kuhlman knygos 
„įsibrovėlė" sutiktuvėms. Pra
džia 7:30 vai. vak. Apie knygą 
kalbės Dalia Kučėnienė. Iš
traukas skaitys Gailė Eidu-
kaitė. Vakaronę ruošia Lietu
vių Moterų f e d e r a c i j o s 
Chicagos klubas. Visi kviečia
mi. 

x P o v i l a s P l i k š n y s , So. 
Boston, Mass., „Draugo" bu
vęs artimas bendradarbis, 
rėmėjas, „Draugo" apsigyni
mo fondui atsiuntė 15 dol. 
auką, o už kalėdines korteles ir 
kalendorių 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. Kartu atsiprašome už 
korektūros klaidą. 

x J . W a l e n t u k i e w i e z , 
So. Boston. Mass . , pra
tęsė „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo visą šimtinę su tokiu 
laiškučiu: „...tai našlės ska
tikai laikraščio palaikymui. 
Tegul tiek skatikai padeda 
skambėti l i e tuv i škam žo
džiui... Linkiu visiems geros 
sėkmės". J. Walentukiewiez 
skelbiame garbės prenurnera-
tore. o už gražią paramą ir 
linkėjimus labai dėkojame. 

x R a i m u n d a s G r i g a l i ū 
nas , Forest Park, 111., su 
p r e n u m e r a t o s p r a t ę s i m o 
mokesčiu atsiuntė visą šim
tinę. R. Grigaliūną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

x K o n s t a n t J . S a v i c k u s , 
Oak Lawn, 111., lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą 1987 
metams su 33 dol. auka dien
raščio palaikymui. K. Savic
ką, mūsų nuoširdų rėmėją, 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už gražią paramą 
savai spaudai tariame nuošir
dų ačiū. 

x Alb in Mart i s , Charles-
ton. W.V„ pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 37 dol. auka. 
A. Martj įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x A u g u s t i n a s K u o l a s , 
Oakville, Ont., Kanada, mūsų 
bendradarbis už parduotas 
„Draugo" knygas atsiuntė 
215 dol. ir dar daugiau jų užsi
sakė. 

x A n g e l ė P o v i l a i t i s , Great 
Neck, N.Y., Jonas Banionis. 
Hartford Ct., Ona Jesunas 
Phillips. Wisc., A. Pilipavi
čius, Juno Beach, Fla., L. Lir-
gameris, Lockport, 111., Bro
nius Baras, Chcago, 01., G. 
Kaufmanas, Springfield, Va., 
J. laukaitis, Arlington, Va., 
Jane Sisas, Glendale. Cal., 
Ona Matusaitis. Worcester, 
Mass., J. Petrauskas, Toron
to. Kanada, M. Pauliukonis, 
"VVorcester, Mass., Olga Au
dėnas, Wilsonville, Oregon. 
Juzė Pl iopl ienė, Toronto , 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 15 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x S o l i s t a s b o s a s T a d a s 
Rūta dalyvaus liaudies dainų 
popietėje sekmadienį, sausio 
11 d. 3 vai. Jaunimo centro 
kavinėje. Jis ir kiti daininin
kai išpildys įvairių kompo
zitorių, lietuvių ir pasaulio 
aranžuotas liaudies dainas. Po 
koncerto bus kavutė. Visi k v i e 

*čiami atsilankyti. 
'sk.> 

x „ D r a u g a s " Naujųjų Me
tų d i e n ą ir penktadienį po 
Naujųjų Metų, sausio 1 ir 2 
dienomis, neišeis. Šeštadienį, 
sausio 3 d., „Draugas" išeis su 
kultūriniu priedu. „Draugo" 
redakcija ir spaustuvė trečia
dienį, gruodžio 31 d., t;edirbs. 
p a š t a s ir administracija 
dirbs iki 12 vai. Penktadienį, 
sausio 2 d., „Draugo" įstaiga 
dirbs kaip kasdieną. 

x D r . L e o n a s 
K r i a u č e l i ū n a s , ž inomas 
v i suomenin inkas , atvyku
siam iš Floridos žum. Jurgiui 
Janušaičiui sudarė progą 
gruodžio 29 d. susitikti ir 
pabendrauti su visuomeninin
kais ir spaudos bendradarbiais 
Sharko's restorane, kur, be 
iniciatoriaus dr. L Kriaučeliū-
no ir svečio, dalyvavo Teo
doras Blinstrubas, kun. Juo
z a s P r u n s k i s , B r o n i u s 
Kasakaitis, Antanas Juodval
kis, Mečys Valiukėnas ir 
Stasys Džiugas. Susitikimas 
praėjo jaukia nuotaika. 

x K u n . J u o z o J u o z e -
v ič iaus kilnios mintys, mal
dos už gyvus ir mirusius ir 
palaiminimas šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Alvudo pažmo-
nyje l ietuvio sodyboje. Gydy
tojo atsakymai į sveikatos 
r e i k a l u p a k l a u s i m u s , 
Kraujospūdžio matavimas. 
Šikšnosparnis — video bale
tas. Alvudo gėrybėmis pasi
dalinimas. Visi laukiami. 

x Cicero Lietuvių Bend
r u o m e n ė s va ldyba šį sekma
dienį, sausio 4 dieną, parapi
jos mažoje salėje nuo 8 vai. 
rvto iki 1 vai. po pietų priims 
sol idarymo įnašą. Visus 
narius kviečiame kuo gausiau 
atlikti šią pareigą. 

x V y t a u t a s Petrul i s , Livo
n i a Mich. „Draugo" apsi
gynimo fondui atsiuntė 35 dol. 
auką. Anthony Jasys, Colum-
bus, Oh., — 30 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x A l e k s a n d r a s Tornau, 
Chicago. m.. Jonas ir Jane 
Valiai, VVoodstock, Ct., „Drau
go" apsigynimo fondą padi
dino po 50 dol. auka. Nuošir
dus ačiū. 

x „ D r a u g o " administra
cija ruošia ekskursiją į K\i-
ropą 19*7 m. pavasarį, nuo 
birželio 12 iki liepos 2 dieno
mis. Kelionės techninius rei
kalus tvarko American Travel 
Service Bureau. 9727 S. Wes-
tern A ve.. Chicago, IL 60643, 
tel. 312—238-9787. Bus aplan
kyta Italija. Austrija ir Švei
carija. Platesnių informacijų 
bus duota vėliau. 

(pr.) 

Advokatas 

GINTARAS P . ČEPĖNAS 
2H49 W. 63rd Street 
Chicago , IL 60629 

Te l . — 7 7 6 - 5 1 6 2 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Piaza ( ourt, 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook. IL 60521 
Tel. Ofs. 990-3157 
Tel. Rez. 325-6682 

Valandos pagal susitarimą 

x M n s g . J . K u č i n g i s , Los 
Angeles, Cal., mūsų nuošir
dus rėmėjas, Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga atsiuntė 
„Draugui" 100 dol. auką. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x D r . G e d a s i r A l d o n a 
G r i n i a i , F lossmoor , 111., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 50 dol. auką su šven
tiškais sveikinimais ir linkė
jimais. Taip pat pridėjo 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

x J o n a s Č inga , Los Ange
les, C a , rašo: „Siunčiu 100 dol. 
dienraščio apsigynimo fon
dui, tik kelia susirūpinimą, 
kad tiek daug lėšų teks išleisti 
ne pozityviam reikalui. Gaila, 
kai žmonės savo asmenines 
ambicijas stato aukščiau už 
tautinius intereus"... Nuošir
dus ačiū. 

x J u l i j a P u o d ž i u k a i t i s , 
VVaterbury, Conn., atsiuntė 
„Draugo" apsigynimo fondui 
100 dol. su laiškučiu: „... 
suprantame gerai, kad šis rei
kalas yra gyvybinis, jei nori
me, kad lietuviškas žodis per 
„Draugo" dienraštį klestėtų ir 
gyvuotų. Gaila, kad net iki to 
yra prieita, kad reikia byli
nėtis"... Labai dėkojame. 

x J o n a s ir O n a G r a d i n s -
k a i iš Chicagos „Draugo" 
apsigynimo fondui atsiuntė 50 
dol. su prierašu: „Laikykitės 
tvirtai prieš ,audras ir vėjus', 
o mes padėsime". Nuoširdus 
ačiū. 

x J o n a s J a n u š a u s k a s , 
Chicago, m., lankėsi „Drau
go" admiiūstracijoje ir ta pro
ga įteikė 60 dol. auką „Drau
g o " a p s i g y n i m o fondui. 
Nuoširdus ačiū. 

x D r . R o ž ė Š o m k a i t ė , So 
Orange. N.J., užprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams 
dr. V. Adams, Downers Grove. 
111.. kaip kalėdinę dovaną. 

x B i r u t ė S v e r i e n ė , Bloom-
field Hills, Mich., atsiuntė mo
kestį už tris naujas „Draugo" 
prenumeratas. Tai gražus 
pavyzdys ir graži kalėdinė do
vana. 

x M a r q u e t t e P a r k o Lie tu
v i ų n a m ų s a v i n i n k ų drau
gija, Chicago, 111., Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1987 Metų proga 
paaukojo 25 dol. „Draugo" 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x C h i c a g o s A n g l i j o s 
l i e t u v i ų k l u b a s , Chicago, 111., 
ateinančių Šv. Kalėdų ir Nau
jų 1987 Metų proga įteikė 
„Draugo" paramai 25 dol. 
čekį. Nuoširdus ačiū. 

x A l b i n a L ipč i enė , Put-
nam, Ct., mūsų bendradarbė, 
garbės prenumeratorė, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Z i g m a s S i p a v i č i u s , Gulf-
port, Fla., suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkų kelią, 
atsiuntė 25 dol. auką ir kartu 
pratęsė „Draugo" prenumera
tą 1987 metams. Z. Sipavičių 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už mielą auką 
labai dėkojame. 

x S o l . E g l ė R u k š t e l y t ė -
S u n d s t r o m , Forest Park. 111.. 
E. Liaugaudienė. Parsippany. 
N.J., Marija Korsakas, Troy. 
Mich., A.J. Kuprėnas, Rancho 
Palos Verdes, Cal., Kazys Gri
cius, Santa Monica, Cal., A. 
Liutkus, Chicago, 111., P. Vilu-
tis, Toronto, Kanada. Stepas 
Blynas . Bridgeport, Conn., 
Antanas Vedegys, Cleveland, 
Oh., Elena Juška, Smithtovvn, 
N.Y., Matas Šimanskis, Cice
ro, 111., Pranas Nenorta. East 
Chicago. 111.. Juozas Grabys. 
VVinnipeg, Manitoba, Kana
da, I^eonardas Garlauskas, 
Chicago. 111.. Petras Šukys, St. 
Catherine. Kanada. įvairio
mis progomis atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių po 
20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū 

I f l l h . ŽVAIGŽDUTE 
• ••Mfli^Mt w^ įsteigtas Lietuviu Mokytom Sahmaos Chicaaos skyriam Redaguoja J. Piačac. Medžiagą siusti: 3206 W. 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 
6Sth Place, Chicago. IL 60629 

Naujųjų Metų proga, sveikinu visus „Tėvynės žvaigž
dutės" bendradarbius ir skaitytojus, linkiu visiems siekti kil
nių idealų, likti ištikimiems Dievui ir Tėvynei. 

Redaktorius. 

Piešė VVilliam Linas, 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinys. 

J o n a s Minei ga 

N A U J I METAI 

Dunda ratai, šlepsi batai, 
Kas dabar čia dedas? 
Atvažiuoja Nauji Metai... 
Tai šaunus paradas! 

Švilpia rogės sidabrinės, 
Gilią pusnį sklaido. 
Plerpia dūdos ir birbynės:, 
Kurstam nuo jų aido. 

Nauji Metai! Nauji Metai! 
Jų sutikt atėjom. 
Laimės tėčiui, mamai, tetai 
Ir visiems linkėjom. 

K A L Ė D Ų RYTAS 

AŠ ankstyvą rytą 
Su paukščiais pabudau, 
Pažvelgusi pro langą 
Užburtą gamtą pamačiau. 

Snaigės krito liūto kąsniais, 
Paukščiai džiaugėsi rytu 
Ir saulutė drąsiai veržės 
Plačiu horizonto kraštu. 

Aš iš lovos išsiritus, 
Pamažu žemyn lipau. 
Dar visi kiti miegojo — 
AŠ vienintelė būdau. 

Atsisėdus prie eglutės 
Žiburėlį uždegiau. 
Padėkojus už šį rytą, 
Pakelt kitus nubėgau. 

R i m a Ješmanta i tė , 
Charlotte, N.C. 

K A S Y R A KALĖDOS 

Gaunu daug rašinėlių ir 
laikraštėlių i š įvairių vietų, ku
riuose aprašomos Kalėdos. 
Vieni džiaugiasi eglute, papuo
šalais, kiti Kalėdų seneliu ir 
dovanomis, dar kiti gražiomis 
iliuminacijomis. Visa tai gra
žu, priimtina. Tik maža dalis 
rašančiųjų pabrėžia kad Kalė
dos yra Jėzaus gimtadienio 
prisiminimas. 

Jūs Švęsdami savo gim
tad ien ius g a u n a t e gražių 
dovanėlių. Tas jums suteikia 
džiaugsmo. Kaip manote, ar 
Dievulis nelaukia dovanėlių iš 
jūsų? Esu tikras, kad laukia O 
ką jūs Jam duodate? Daugu
mas atsako nieko. Mes nema
tome Dievulio, todėl nežinome 
ką duoti, nežinome, kas Jam 
patinka nes Jis visko turi. 
Teisingai, Dievulis visko turi 
ir mums daug duoda Aš 
manau, kad Dievuliui labiau
siai patiktų, kad Jo gimtadie
nio proga Jam padėkotumėte 
už viską ką gavote. Jis džiaug
tųsi, kad nueitumėte į Berne 
lių Mišias, padėkotumėte už 
tėvelius, senelius ir už visus 
geradarius. 

Dievulis gimė tvartelyje tarp 
gyvulėlių. Pirmieji Jį aplankė 
vargšai žmonės. Dievulis myli 

gerus ir neturtingus žmones. 
Dievulis pamiltų ir jus, jei 
Kalėdų proga prisimintumėte 
neturtingus, ligonius, inva
lidus ir pasidalintumėte su 
j a i s s a v o d o v a n ė l ė m i s . 
Manau, kad tai būtų geriau
sia dovanėlė Jėzuliui Jo gim
tadienio dieną. Nevėlu ir po 
Kalėdų tai atlikti. 

Red. 

KALĖDŲ S T E B U K L A S 
(legendos tęsinys) 

Auklė Katarina įėjo pagul
dyti vaikų. Dešimtame amžiu
je nebuvo papročio, kad turtin
gųjų vaikus guldytų tėvai. 
Vaikai buvo labai griežtai 
auklėjami. Mažoji kunigaikš
tytė skubiai siuvo drabužius 
neturtingiems vaikams, kada 
ji buvo viena su broliu. 
Nedarydavo, kai buvo atlie
kami kiti dienos darbai. 

Prieš Kalėdas tėvai Istro-
golov išvažiavo į Rusijos sosti
nę praleisti šventes. 

Olga ir Jonas buvo laisvi, 
todėl galėjo lengviau vykdyti 
s a v o s u m a n y m ą . A u k l ė 
mažiau vaikais rūpinosi, kai 
tėvų nebuvo namuose. 

Kūčių vakarą vaikai buvo 
visiškai vieni, visi dvasiškiai 
buvo išėję į bažnyčią išpažin
ties. Apsirengė šiltais kai
liniukais, prikrovė pilną pinti
nę drabužių, kunigaikštytės 
pasiūtų, ir va lg ių , kurių 
pasiėmė i š virtuvės. Nulipo 
laiptais žemyn. Pasidėjo pin
tinę prie durų, atidarė duris, 
kad pažiūrėtų, koks laukų 
oras. 

Buvo labai šalta naktis. 
Sniego daug. Atrodė, kad 
kelionė bus nelengva. Mėnulis 
švietė dangus buvo pilnas 
žvaigždžių. 

— D-ū, — pasipurtė Olga, 
kai juodu jau buvo lauke. 

— Kas gi? Ar tu pradėsi vėl 
bijoti? — tarė Jonas. 

— Ne, — trumpai ištarė 
Olga bet jos balsas drebėjo. 

Mėnulio šviesoje sniegas 
blizgėjo, lyg deimantai. Šakoti 
medžiai mėtė aplinkui šešė
lius, kurie atrodė, lyg kokios 
raganos ištiesti nagai, kad ką 
nors pagriebtų. Baimė apėmė 
Olgą. Jai atrodė, kad kažkas 
tuose šešėliuose slepiasi ir 
einar;t pro šalį pagriebs. 

— Skubėk, Olga Katarina 
sugrįžusi n a m o ir mūsų 
neradusi ims mus vytis. 

Baimės apimtas buvo ir 
Jonas, tik nenorėjo savo 
baimes rodyti seseriai, kad jos 
labiau negąsdintų. 

— Negalima eiti greitai su 
tokia sunkia pintine, atsakė 
Olga. — Pasikeiskime rankas. 
Jonai, — tarė Olga. Jos ran
kos jau buvo labai šaltos. 

Paėję keletą varstų (tų laikų 
ilgio vienetas, panašus į 
mylią), pasijuto esą ant kalne 
lio viršūnės, kurio apačioje 
buvo kaimas. Jie jau girdėjo 
Kalėdų varpų skambėjimą ir 

matė šviesas, kurias nešė 
rankose žmonės eidami į 
bažnyčią. 

— Na, — tarė Jonas links
mai, pasidėjo pintinę ant 
žemės. — Pailsėkime valandė
lę, jau daugiau kaip pusę kelio 
nuėjome. 

Sunkus buvo ėjimas žemyn 
nuo kalnelio. Buvo labai sli
du, kartais virsdavo. Olga 
neteko vieno kaliošo, o Jonas 
virsdamas susimušė galvą. 

— Ar pasieksime kada nors 
tą kaimą? — Sudejavo Olga 
— Jos maža kojelė be kaliošo 
visiškai sušalo. Taip pat ir 
rankos. — Jonai, aš jau 
nebejaučiu, jos man nukris. 

— Su manimi taip pat, — 
atsakė Jonas, — kas bus, jei 
mūsų rankos prišals prie pin
tinės, jas turės atkirsti. 

Olga dar labiau sudejavo, o 
Jonui net ašaros ėmė tekėti 
per veidą. Juos šaltis taip 
suėmė, kad abiejų drąsa 
pranyko. 

(Tolimesnių įvykių aprašy
mą rasite kitame numeryje). 

K A L Ė D I N Ė M A L D A 

Aš myliu Tave, Jėzulį. Aš 
myliu Tave, Marija. A š laukiu 
Tavęs, Jėzulį, ateik į mano šir-
dį! 

Marija S a n t o s k i , 
Dariaus Girėno m-los 
dvikalbės klasė? . aokinė. 

J Ė Z A U S 
G I M T A D I E N I S 

Gruodžio mėn. pirmą dieną 
mūsų šeima pradeda skaičiuo
ti dienas iki Kalėdų. Ypač bro
lis laukia kad atidarytų kas
dien naują langutį Kalėdų 
Kalendoriuje. 

Mano manymu, visi savo 
širdyse laukia Kalėdų šven
čių, ar jie tai parodo kitiems, 
artimiems žmonėms, ar to 

neparodo. Kalėdos yra lyg 
didžiulis Jėzaus gimtadienio 
balius, į kurį v isas pasaulis 
yra pakviestas. N ė vieno 
nuskriausto nėra. Net Lietu
voje yra slaptai švenčiamos 
Kalėdos. 

Maži vaikai laukia Kalėdų, 
nes žino, kad Kalėdų senelis 
jiems atneš dovanų. Tie, kurie 
jau yra paaugę, turėtų laukti 
kitos progos. Per Kalėdas visa 
šeima susirenka kartu ir pasi
meldžia pavalgo Kūčių vaka
rienę, pasidalina plotkelėmis, 
pasikeičia dovanomis. Dažnai 
visa šeima eina kartu į pamal
das Kūčių naktį ir Kalėdų 
rytą, kartu prisimindami Jė
zaus gimtadienį. 

Aš sąžiningai turiu prisi
pažinti, kad laukiu visų kalė 
dinių dovanų, bet tuo pačiu 
neužmirštu pasimelsti į Jėzų-
H. 

P a s a k a Gi n tau tai tė , 
Marąuette Parko lit. 

m-los buvusi mokinė. 
(„Vyturėlis"). 

K A L Ė D O S 
Mano mėgstamiausia šven

tė yra Kalėdos. Visi mūsų 
giminės suvažiuoja Kalėdų 
švęsti. Prieš Kalėdas mes 
nuvažiuojame nusikirsti eglu
tę. Vienas žmogus netoli mūsų 
Michigane turi eglučių ūkį ir 
mes ten važiuojame. Tą pačią 
dieną eglutę papuošiame. 

Kiekvienose Kalėdose aš 
turiu tokią kalėdišką nuo
taiką. Man atrodo, kad viskas 
yra gražu, ir noriu viskuo pasi
dalinti su visais. 

Prieš Kalėdas mes turime 
Kūčių vakarienę, kai susiren
ka visi giminės ir dalijamės 
plotkele. A š prisipažinsiu, kad 
mėgstu gauti Kalėdų dovanas 
ir klausytis kalėdinių gies
mių. 

Larą I zoka i ty t ė , V kl. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

GALVOSŪKIO N R . 3 6 
A T S A K Y M A S 

Nei su velniu obuoliauti, — 
paliksi be obuolių ir be maiše
lio. Reikšmė: „Nesusidėk su 
piktu žmogumi, nes nuken
tėsi". 

G A L V O S Ū K I O N R . 3 7 
A T S A K Y M A S 

Mažiausia 8/31. Didžiausia 
paskutinė, nes arčiausia viene 
t ui. 

G A L V O S Ū K I O N R . 3 9 
A T S A K Y M A S 

Tas dirigentas ir kompozi
torius buvo John Philip Sou-
sa. 

G A L V O S Ū K I S N R . 4 0 
A T S A K Y M A S 

Vabzdžiai mėgsta skristi į 
šviesą. Tas vyras prikišo ausį 
prie labai stiprios šviesos ir 
vabzdys i š ausies išskrido. 

G A L V O S Ū K I S N R . 5 6 

(VU 

(Žiūrėkite piešinėlį). Iš ko 
sudaryta nupieštoji arklio gal
va? 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR.57 
t 

Keturi ant keturių. Keturi 
laukia keturių. Keturi atėjo, 
keturi nuėjo, keturi liko. Kas 
ten atsitiko? Įdomi lietuviška 
mįslė, pamėginkite įspėti. Kas 
teisingai įspės, gaus 10 taškų, 
o kas apytikriai — tik 5 
taškus. 

G A L V O S Ū K I S NR.58 

Iš žodžio „alsavimas" rai
džių, sukurkite kiek galite 
naujų žodžių, nepridedami 
daugiau raidžių nei ženklų. Už 
10 naujų žodžių 5 taškai, virš 
10 naujų žodžių — 10 taškų. 

G A L V O S Ū K I S N R . 5 9 

Parašykite sakinį, kuriame 
tarinys būtų išreikštas viena 
nekaitoma kalbos dalimi. 

(5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S N R . 6 0 
Pasiskaitykite literatūros ir 

parašykite štai ką: Thor Hyer-
dahl su keliais kompanijo-
nais, pačių pasidarytu plaus
tu (ne laivu), atliko kelionę 
vandenynu nuo Peru iki 
Polinezijos salų. Vėliau jie 
parašė knygą apie savo kelio
nės nuotykius , o filmų 
kompanijos susuko filmą. 
Parašykite to kelto pavadi
nimą, kuris atatinka knygos ir 
filmo pavadinimui. 

(5 taškai) 

P A S N I N K A S 
Į okupuotą Lietuvą atvyko 

vienas stačiatikių kunigas. 
Užsuko į restoraną pavalgyti. 
Užsisakė sumuštini su mėsa ir 
taurę vyno. Buvo penktadie
nis. Šalia sėdėjo žmonių ir į jį 
žiūrėjo. Vienas iš jų pasiryžo 
kunigą paklausti: 

— Tėve, mūsų kunigai n e 
duoda mums pasninko metu 
valgyti mėsos. 

— Ir aš neduodu, — atsakė 
stačiatikių kunigas. — Nusi
pirkite ir valgykite! 




