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Lietuvos KP Centro Komitetui 

(Tęsinys) 

Gintis ir ginti tikinčiuosius 
nuo valdiškų ateistu išpuolių 
yra kiekvieno kunigo pareiga. Si
tai supranta kiekvienas blaiviai 
galvojantis žmogus, tačiau kaž-

bai gaila, bet šiuo metu Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis Petras 
Anilionis užsiima ne tiek tarpi
ninkavimu, kiek Bažnyčios ad
ministravimu — rūpinasi, kad 
vaikai nebūtų katekizuojami, kad 
į Kunigu seminariją nepatektų 
geriausieji kandidatai, kad kuni
gai būtu mažiau aktyvūs savo 
ganytojiniame darbe ir panašiai. 

Dabartine-s Lietuvos tikinčių
jų bei kunigų problemas neįma 
noma išspręsti iš jėgos pozicijų 

kodėl nenori suprasti valdžios j arba kažką apšaukiant "ekstre-
ateistai, kuriuos reprezentuoja da į mistais". Todėl mes siūlome Lie-
bartinis Religijų reikalų tarybos į tuvos KP Centro Komitetui ap-
įgaliotinis, paprastame gynimesi į svarstyti mūšy iškeltas problemas 
įžiūrįs preišvalstybinę politiką ir į ir painformuoti TSKP Centro 
tarybinės santvarkos griovimo į Komitetą, ko nori Lietuvos kuni-
darbą. i 2a* lr tikintieji — pilnos religi-

Tarybiniuose laikraščiuose,! "ės laisvės, kurios principai išdės-
knygose ir kitose bendravimo prie į tyt II Vatikano susirinkimo pr-
monėse gausu įvairiy priekaištų | imtoje "Religinės laisvės deklara-
tikėjimui, Bažnyčiai, aibės tiesio- cijoje 

SOVIETAMS TRŪKSTA 
PAŠARINIŲ JAVŲ 

Karves šeriamos "paskanintais" šiaudais, spygliais 
į Washingtonas. — Sausio 4 su
ėjo metai, kai prezidentas Carte-

i ris suvaržė javų pardavimą So-
Į vietų Sąjungai. Praėjusią savai-
j tę prezidentas pratęsė šį suvar-
I žymą dar vieneriems metams. Bū 
; simasis prezidentas Reaganas pra-
j ėjusį penktadienį pareiškė Palm 
; Beach laikraštininkams, kad vy

riausybė gerokai pastudijuos šį 

skaninami šakniavaisiais, koncen
tratais, melasa, praturtinami spyg 
lių pasta". 

Kitoje vietoje gyvulininkystės 
specialistas aiškina, kaip ištirpin 
ta melasą skaninami šiaudų ka
pojai, 'pelai ir kiti pašarai.. 

Iš ŠIŲ komunistų organo 
čių matosi, kad "socialiniame 
lenktyniavime" dalyvauti verčia 

eilu 

javų pardavimo klausimą. Svar- j mos ir karvės: mažiau pieno — 
biausia nustatyti, ar šis boikotas! mažiau pašaro. Tačiau karvėms 
turi sovietams kokį efektą, ar jis ! nelengva, paskutinius šiaudus 

ginių šmeižtų, todėl kyla klausi! 
mas, kas, kada ir kur į tuos | 
šmeižtus bei priekaištus turi at
sakyti? Katalikiškų laikraščių, 
radijo bei televizijos neturime, I 
todėl sakykla bažnyčioje yra vie-; 
nintelė vieta, kur šalia tikėjimo 
tiesų dėstymo, galima ginti tiek 
krikščionišką pasaulėžiūrą, tiek 
teisę pagal religinius įsitikinimus' 
gyventi. Deja, kunigai ir tikime į 
ji, bandantieji apginti tikėjimą ir! 
Bažnyčią nuo valdiškų ateistų i 
išpuolių, apšaukiami reakcioniei 
riais, ekstremistais ir tarybinės! 
santvarkos juodintojais. Toks ei- į 
gesys — tai vienas iš pačių ne-1 
garbingiausių kovos prieš Baž-1 
nyčią metodų. 

Religijų reikalų tarybos įgalio-] 
tinis pagal savo pareigas yra tar- \ 
pininkas tarp Bažnyčios ir ateis-) 
tinės valstybės ir turėtų pasirū- j 
pinti, kad Lietuvos kunigai bei j 
tikintieji turėtų apsigynimui to- j 
kias priemones, kokiomis jie vai 
džios 

Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto nariai 
—kunigai: 

Jonas Kauneckas, Alfon
sas Svarinskas, Sigitas 
Tamkevičius, Vincas Vė-
lavičius, Juozas Zdebskis. 

Pabaiga 

JAV ambasados Irane vyriausias diplomatas Bruce Lu:ngen 'dešinė;•) sveikina^ Kalėdų dieną su Alžiro ambasadorium 
Teherane Abdelkarim Gheraieb. Prie jo stovi Michoc! Howiand. Sėdi JAV ambasados politinis karininkas Victor 
Tomseth (kairėje) ir Alžiro konsulas Ben Hossein. Praėjusį Šeštadienį trys amerikiečiai buvo perkelti iš Irano užsie
nio reikalų ministerijos, kur jie buvo laikomi nuo lapkričio 4 d, j nežinomą vietovę, kur laikomi kiti įkaitai. 

Tailandijos skundas 
Jungt. Tautose 

Bangkokas. 

97 - tasis Kongresas 
pradėjo darbus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

daugiau nuskriaudžia amerikie
čius ūkininkus. 

Kaip žinoma, Amerika nenu
traukė javų prekybos su sovietais. 

! Kaip pasirašyta ilagalaikėje su-
i tartyje, sovietai toliau perka 8 mi I 
Į lijonus metrinių tonų per me- į 
i tus. Vyriausybės raportas rugpiū i 
j čio 1 apžvelgė pusės metų sovietų 
j ūkiui padarytą žalą. Suvaržymų 
' įvedimas atėmė iš sovietų 18 
j mil. tonų javų 

Suvaržymas palietė 13 mil. 
I tonų Amerikos kukurūzų, 4 
! miljon. tonų kviečių ir apie 

1.3 mil. tonų sojos pupelių 
ir jų miltų. Daugiausia grūdų 
boikotas -palietė sovietų gyvuli-

ėdant, įvykdyti partijos "pagrin 
dinių krypčių" reikalavimus., 
pakelti produktyvumą lOnuoš. 

Sunkūs metai 
Derrotras. — Didžiosios JAV 

automobilių bendrovės paskelbė 
savo praėjusių metų biznio 
statistiką, kuri rodo sunkią auto 
mobilių pramonės padėtį. Dau
giausia pakenkė dideli bankų 
nuošimčiai už paskolas naujiems 
automobiliams pirkti. 

Penkios didžiosios bendrovės 
pernai pardavė 6.432,924 auto
mobilius. Tai yra 20 nuoš. ma-

Prisaikdintas 91 naujas Kongreso narys 
Washingtonas. — Pirmadienį; 
Washingtoną suvažiavo nau-1 Tailandiia oasis l! . ,._ , , . . . 

-<-.:ndė jMHgtir.MBs Tautoms dė l l , a S ! S ' f' " a s -"v* ' ~' r" ' ' 
įsibrovi Vietnamo kariuomenės = — — c i a l i a i i š r i n k o s a v o v a d u s ' k o m i 

Pirmoji die-1 
na buvo skirta formaliam sesijos; 
atidarymui, susipažinimui, nau- j 
jųjų narių: 18 senatorių ir 73 j 

m n ; —-— *~ fc s. .. -,r. .(tetų pirmininkus mo Į lailandijos teritoriją. Viet 
namo artilerija Kambodijoje daž
nai apšaudo Tailandijos kaimus. 
Kambodijoje vyksta karo veiks
mai, kurie dažnai persimeta per 
sieną. Vietnamas atmetė Tailan
dijos protestus, kurie esą Vietna 
mo šmeižimas ir prasimanymai. 

monstrantai nešiojo šacho sū
naus Rizo portretus ir smerkė 

jau trečią sykį 234 — 183 balsais. J ajatolą Khomeinį. Vėliau ta pati 
Mažumos vadas išrinktas Robert; iraniečių grupė demonstravo prie 
Michel, atstovas iš Illinois. ; sovietų ambasados, smerkdama 

Šią savaitę senato atskiri komi- j Invaziją Afganistane. 

žiau už 1979 metus. General Mo-
ninkyste. Nors sovietams pasisekė; tors biznis nukrito 16 nuoš., For 

. . gauti apie 6 mil. tonų kitose ša j do — 30 nuoš., Chrysierio — 28 
- Londone įvyko demonstra- ^ d a u g i a u s i a Argentinoje, ta- ; nuoš., American Motors - 7 nuoš. 

: - irano amsasados. Do- į j j a u pritT^.0 a p i e g m i l tonų. j Tik Volkswageno bendrovė par-
Oficiali sovietų statistika birže I davė pernai 7.2 nuoš. daugiau 
lio mėn. parodė, kad kiaulių; automobilių. 

Atstovų rūmų narių priesaikos i 
ceremonijoms. į 

Naujasis senatas turi 53 respub- ; 
Iikonų partijos narius ir 46 de- į 

Užsienio stebėtojai mano, kad I mokratus Vienas senatorius yra . 
Kambodijoj dar veikia apie 30,000 > nepartinis. Atstovų rūmuose yra : 

a : e ; v r a ; a _ ^ . j Kambodiios buvusio režimo par-; 243 demokratai, 192 respublikoj 
' tizanų, jų tarpe daug vaikų.' nat. Jau o0 metų praėjo nuo tų , 

Partizanai, kurie gauna paramą dienų, kada abu kongreso rūmus j 
iš Kinijos, dažnai bando slėptis | kontroliavo skirtingos partijos, i 
Tailandijos pasienyje, kartais 
pabėgdami į pačią Tailandiją. 

Lenkijos valdžia 
tariasi su Walesa 

Varšuva. — Lenkijos naujųjų i 
unijų vadas Lech VValesa pirma-! 
dienį lankėsi Varšuvoje ir ilgai \ 
tarėsi su vicepremjeru Jagielskiu j 
bei su Bažnyčios primų kardino; 
lu Višinskiu. Daugiausia rūpes
čių kelia šeštadienių darbo klau 
simas. Unija tvirtina, kad vyriau
sybė pažadėjo visus šeštadienius 
padaryti nedarbo dienomis, ta
čiau paskutiniu metu reikalauja 
dirbti kas antrą šeštadienį. To 
reikalauja sunki ekonominė pa
dėtis. Valdžia siūlo laisvus šeš
tadienius įvesti pamažu iki 1985 
m. Unija su tuo nesutinka. 

Afganai pabėgėliai 
Islamabadas. —Sovietų ka

riuomenės invazija į Afganista 
ną sukėlė sunkią problemą kai
myniniam Pakistanui, kur atbė
go milijonas afganų. Per praė
jusius metus sieną perėjo kas mė 
nesį po 89,000 pabėgėlių, dau
giausia moterų ir vaikų. Mais
tui, medicinai, palapinėms Jung
tinių Tautų ipabėgėlių komisą 
riatas išleido apie 200 mil. dol. 
Pakistano vyriausybei pabėgėliai 
kainavo dar apie 100 mil. dol. 

Indijoje lankosi Afganistano 
švietimo ministerė Anahita Rateb 
sad, kuri susitiko su Indijos prem 
jere Gandbi ir kitais vyriausybės 
nariais. Afganistano ministerė 

; pareiškė, kad jos vyriausybė pa
sirengusi derėtis su Pakistanu ir 

Irakas giriasi 
jau laimėjęs karę 

Bagdadas. — Irakas šventė sa 
vo kariuomenės 60 metų sukak
tį. Ta proga gynybos ministeris 
gen. Adnan Khairallah pasakė 
kalbą, kurioje pasigyrė, jog Ira
ko tikslai kare su Iranu jau pa
siekti. Iranas karą pralaimėjo, ta
čiau nenori realiai pažiūrėti į sa
vo padėtį ir pripažinti teisybę, 
pasakė generolas. 

Irako žinių agentūra paskelbė, 
jog nuo karo pradžios žuvo 9.413 
Irano kareivių. Sunaikinti 558 ka 
ro lėktuvai, nuskandinti 147 lai 
vai, Iranas prarado: 1,089 tan
kus. 440 artilerijos pabūklų, 155 
raketų svaidyfojus, 44 radaro 
stotis ir 70 naftos pramonės įren 
girnų. J Irako nelaisvę pateko 
964 iraniečiai. 

Tą pačią dieną Irano radijas 
paskelbė savo laimėjimus. Nuo 
rugsėjo 22 Iranas sunaikino 3,000 
Irako tankų, nušovęs apie 20,000 
irakiečių ir sunaikinęs 90 nuoš. 
Irako aviacijos. 

Iranu, ieškant politinio sprendi
mo Afganistano sunkumuose. Tas 
derybas galėtų prižiūrėti Jungti 
nių Tautų atstovai. Nors dar 
nepavyko sunaikinti visų "liau
dies priešų", pasakė ministerė, 
padėtis vis gerėja. 

Atstovų Rūmuose demokratų 
partija išlaikė daugumą, nors 
respublikonai laukia paramos iš 
40 pietinių valstijų demokratų, 
kuriems artimesnė respublikonų 
partijos programa. 

Atstovų rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neill savo atidaromo 
ie kalboje pažadėjo bendradar
biauti su naujuoju prezidentu, 
padėti jam soresti visą tautą lie-1 
čiančius klausimus. O'Neill bu- j 
vo išrinktas rūmų pirmininku | 

Iranas paskelbė 
naują ofenzyvą 

Teheranas. — Irano preziden-1 
tas Bani Sadras paskelbė, jog pir
madienį, 10 vai. ryto Irano ka
riuomenė pradėjo ilgai lauktą 
ofenzyvą. Prie Ahvvazo miesto 
nušauti 200 Irako kareivių ir 
500 paimti nelaisvėn. Kitas 100 
irakiečių žuvo įprie Gilano, toliau 
j šiaurę. 

I Tžsienio stebėtojai mano, kad 
šis prezidento paskelbimas risti
nas su politine kova tarp religinių 
vadų ir pasauliečių politikų, 
kurių tarpe svarbiausias — Bani 
Sadras. Aiatola Ali Montazeri, 
kuris laikomas Khomeinio įpėdi 
niu, jau kuris laikas kritikuoja 
Bani Sadrą, — vyriausiąjį Irano 
kariuomenės vadą, kad iis nesu
geba vadovauti, gaišina laiką, ne 
išmeta Irako kariuomenės iš Ira 
no žemės. 

toiai pradeda svarstyti būsimo
sios vyriausybės narių kandida
tūras. Penktadierj bus svarstomas 
naujojo valstybė^ sekretoriaus Al 
eksandro Haigo patvirtinimas, se 
nato užsienio reikalu komitete 
laukiama aštrių 
natorių klausim 
vaidmenį VVatergate byloje. 

Pirmadienio vakare VVashing-
tone apie 500 aukštų politikų da 
!wavo senatoriaus Hovvard Bake. , 
pagerbimo vakarienėje. Naujame I čiaį atsisakė ją spausdinti, 
senate sen. Baker tapo daugu- j —Buvęs valstybės sekretorius 
mos vadu. Jis ža::ėjo uoliai rem- i Kissingeris baigė vizitą Izraelyje. 
ti naująjį prezid ntą Reaganą ir Jjs pasisakė už sujungtą, nedalo-

skaičius sovietų valstybiniuose 
ūkiuose sumažėjo 2 nuoš., lygi
nant su 1979 m. Sovietų mėsos 
gamyba nukrito apie 500,000 to-

— Graikijos sostinėje įvyko ce j nų, sumažėjo pieno gamyba 4 
remonijos, mininčios Graikijos. nuoš. 
įstojimą į Europos rinką. ; Gegužės mėn. buvo žinių apie t 

— Italijos vyriausybė atme-1 sovietų įmonėse įvykusius darbi- į m ė s buvusio diktaroriaus 
tč teroristu reikalavimus, kurių i ninku nerimavimus: Togliatti ir i J s e Tungo našlei ijang Qu*nS-

demokratų se- j neišpiiclžius grasinama 
apie Haigo | 6 pagrobtą teisingumo 

Kinai reikalauja 
mirties bausmes 

Pekinas. — Kinijos spauda gau 
na daug skaitytojų laiškų, ku
riuose reikalaujama mirties baus-

Mao 

s u . a ^ v Gorkio mieste. Mėsos gamyba per; Teismas baigė posėdžius ir šiuo 
metu svarsto, kokias bausmes 
skirti "keturių gaujos" nariams 

ministe- i nai ir užpernai buvo mažesnė ne 
rijos pareigūną. Teroristai reika-! gu sovietų planuotojų nustaty 
lavo paskelbti spaudoje savo or- • tos 1975 metų normos. 
ganizacijos proklamaciją, tačiau ; s 

Pašaro ' ' r šešiems "išdavikams". Jie visi 
, toka verčia ūkius skersti mažės-: kaltinami valstybes 

senatoriai Hovvard Baker' didieji Romos ir Milano dienraš- nio svorio galvijus. Per praėjusius į žmonių persekiojimu, 
išdavimu, 
žudymu, 

jo vyriausybę, siekiant, kad Ame 
rika vėl taptų švyturiu visam pa
sauliui. 

Britu policija 
suėmė žmogžudį 

Ix>ndonas. — Britų policija su 
ėmė 35 m. amžiaus sunkvežimio 
vairuotoją, kuris įtariamas nužu
dęs 13 merginų iper praėjusius 
penkerius metus. Keturios mote-
rvs liko gyvos. Minia, susirinku
si prie policijos būstinės, grasino 
šį žmogžudį tuo paikarti. Suim
tasis Peter Will ;am Sutcliffe bu
vo vadinamas "Yorkshire Rip-
per". Jis savo a'kas labai žiau
riai sužalodavo. 

mą Jeruzalę. 
—Bendroje Europos Rinkoje 

j pasikeitė pirmininkai. Anglas 
i Roy Jenkins, tarnavęs 4 metus, 
j perdavė pareigas Liuksenburgo 

metus gyvulių skaičius Sovietų j kankinimu, sąmokslu paimti vai 
Sąjungoje sumažėjo 2 — 3 nuoš. \ džią. 
.Prezidentas Carteris pernai Ka-1 Užsienio korespondentai ma-
lifornijoje pareiškė, kad jis neat-I no, kad dabartine valdžia jau se 
šauks javų prekybos suvaržymų, niai bausmes paskyrė, tik jos dar 

I atstovui Gaston Thorn. 
— Čekoslovakijos 'komunistų 

organas "Ruda Pravo" rašo, kad 
Lenkija grįžta į normalią pade 

kol sovietai aiškiai neparodys, jog 
jie užbaigia savo invaziją Afga 
nistane. 

Vilniaus "Tiesa" rašo apie 
Alytaus rajono Alovės kolchozo 
gyvulių žiemojimo sąlygas. "Fer 
mose karvės šeriamos pagal jų 
produktyvumą, sudarytos septy i 

. . . . . . i nios šėrimo grupės. Pašarai ! s i z u d y t l -
ti, mazeja įaudies pnesų įtaka t r I , »^. . . f , « . • 
'' , .. , ., , ; kruopščiai sveriami, smulkinami, 

anarchijos elementų veikla. 
—Lenkijos baptistų bažny

čioje garbės daktaro laipsnis bu
vo įteiktas amerikiečiui pamoks 
lininkui Billy Graham. Jis pasa
kė kalboje, jog meldžiasi už Len
kiją. Iš Varšuvos Graham išvyko 
į Vengriją. 

nepaskelbtos. Pripažįstama, kad 
Mao našlė turi Kinijoje daug ša
lininkų, jos vyro "didžiojo vai
ruotojo" gerbėjų. Ji laikoma ce
lėje, kurios sienos apkaltos minkš 
tais aipmušalais. Ją dieną naktį 
saugo budrios merginos, nes bi-

* į joma, kad Jiang gali bandyti nu-

—Amerikoje "taikos mylėto
jai" suruošė demonstracijas 40 
miestų protestuodami prieš jau
nų vyrų registravimą. Bostone 
vieną valandą skambėjo bažny
čių varpai. 

Uganda prašo 
kaimyno paramos 

Nairobi. — Ugandos preziden 
tas Milton Obote nuvyko į kai
myninę Keniją, kur susitiko pre
zidentą Daniel Arab Moi. Praei 
tyje tų dviejų valstybių santy
kiai nebuvo labai šilti, tačiau Ke 
nijos prezidentas labai draugiš
kai sutiko Obote, kuris perėmė 
Ugandos prezidentūrą gruodžio 
mėn. Obote prašė Kenijos ekono 
minės paramos, nes Ugandos 
ūkis sugriautas, nualintas ilgai 
užtrukusio civilinio karo. 

SUaip voJticOų spauda (Badische Neueste Nachrichten) vaizduoja Lenkijos Kalėdą 'Tyliąją naktį" 

KALENDORIUS 

Sausio 7 d.: Raimundas, Pega, 
Rūtenis, Rudvilė. 

Sausio 8 d.: Apolinaras, Gudu-
lė, Vilantas, Nemira. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:35. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 15 

1., naktį 5 1. 



^ ^ ^ w 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. sausio mėn. 7 d. 

SflJlYBES 
GLOBOJA C H 1 C A C O S SKAUTININKU, -KL RAMOVĖ 

Redaguoja sktn. Irvn.i Regiem-. 2652 \V. fv>tli St.. Chicago. II. riiHilN 

Telefonas 47H-7089 

MAŽOJI LIETUVA - MŪSŲ ŽEMĖ! 
Sausio 15-tą vėl minėsime gai ir apgalvotai tvirtinosi 

Klaipėdos krašto atvadavimo Prūsų žemėje, statė miestus ir 
sukaktį. Klaipėdos kraštas tė- jų apgynimui pilis (žiūr. že-
ra tik maža mums kryžiuočių mėlapį). atiminėjo iš prūsų 
užgrobtos, o dabar rusų nuo 
Lietuvos atplėštos Mažosios 
Lietuvos dalis. LS Brolija, 
siekdama skautiškąjį jau
nimą supažindinti su mūsų 
sentėvių palikimu, vadovams 
skirtoje "Krivūlė" nr. 1 tal
pina sekantį straipsnį pa
vadintą "Mažoji Lietuva — 
mūsų žemė", parašytą V.V. 

Mažosios Lietuvos vardu 
vadiname pietvakarines lie
tuvių žemes abiejose Nemuno 
žemupio pusėse. Šiaurinė sri
tis, esanti dešinėje Nemuno 
pusėje, vadinama Klaipėdos 
kraštu. Kairėje Nemuno pu
sėje esančios pietvakarinės 
Lietuvos žemės dažniausiai 
vadinamos senu Prūsų Lie
tuvos vardu. Mažoji Lietuva 
apima Nemuno žemupio, Įs
ros, Unguros. Priegliaus. Dei
menos. Alnos upių sritį, šiau
rine Rytprūsių dalį. Šiaurėje 
plačiu ruožu (apie 250 km.) re
miasi į Baltijos Jūrą. o taip 
pat prieina Kuršių Marias bei 
Aismares: rytuose ribojasi su 
Sūduva, pietuose prieina Mo
zūrų ežerų sntį ir senąsias 
Mozūrų žemes; vakaruose sie
kia prie Aismarių esantį Šven-
t ainį (Heiligenbeil). Tai be
veik taisyklingas trikampis. 

Šis Mažosios Lietuvos api
brėžimas ir žemėlapis paimti 
iš B. Kviklio "Mūsų Lietuvos" 
IV-jo tomo. 

Senaisiais laikais visa teri
torija nuo Vyslos iki Nemuno 
buvo vadinama Prūsija, ir 
Mažoji Lietuva yra tik dalis 
tos teritorijos. J au 1748 m. 
A.H. Lucanus savo parašyta
me veikale liudija, kad ordi
n a s karų p ra tuš t in tuose 
nadruvių ir skalvių kraštuose 
įkurdinęs belaisvių iš Lie
tuvos ir Žemaičių. Atkeltųjų 
lietuvių kraštas gavo Mažo
sios Lietuvos vardą, kuris vė
liau prigijo šiam šiaurės vaka
rų Prūsų kampeliui. Taigi 
šiandien drąsiai galima tvir
tinti, tose nadruvių ir skavių 
srityse, esančiose Didžiosios 
Lietuvos pasienyje, gyveno ne 
mums giminingi prūsai, bet 
vakariniai lietuviai. Matyt, tai 
davė pagrindo ir vėlesniais 
laikais šį Rytprūsių šiaurės 
vaka rų kampą pavadint i 
Mažąja Lietuva su adminis
traciniu centru Gumbinėje. 

Šiame visame Prūsijos plo
te, tarp Vyslos ir Nemuno. 
suskirstytame į 11 sričių, gy
veno lietuviams gimininga 
baitų tauta — prūsai. Jie ra
miai prekiavo su kaimynais, 
skandinavais ir iš toliau at
plaukusiais pirkliais, skynė 
miškus ir statėsi sau sodybas. 
Visi buvo pagonys, garbino 
gamtą ir turėjo daug šventų 
vietų savo miškuose. į kurias 
svetimšaliams buvo drau
džiama įeiti. 

Jų ramų gyvenimą su
drumstė pirmieji vienuoliai, 
atvykę skleisti krikščionių 
tikėjimo. Šie jų bandymai 
nepavyko. Naujo mokslo skel
bėjai buvo prūsų nužudyti. Ta
da Vakarų Kuropos didžiūnai 
nutarė prūsus jėga apkrikš
tyti. Taip 1230 m. buvo pa
skelbtas prūsams "šventasis 
karas", ir pasamdytasis Kry
žiuočių Ordinas įsiveržė į Prū
sų žemę. Ordino riteriai buvo 
gerai ginkluoti ir prityrę ka
riautojai. Jiems daugiau rū
pėjo nukariauti prūsus ir pasi
glemžti jų turtus, o ne skleisti 
naująjį tikėjimą. Jie sistemin-

nuosavybes ir jas dalijo 
atvykusiems kolonistams — 
vokiečiams. Atvykėliai tapo 
šeimininkais, o prūsai ir ten 
gyvenę lietuviai — baudžiau
ninkais. 

Nesigilinsime į tolimesnę 
Ordino prūsų okupacijos eigą 
ir tą tautą ištikusį genocidą. 
Tas Ordino ir vėlesnės Prūsų 
kunigakštijos bei karalijos 
laikotarpis įdomiai aprašytas 
B. Kviklio "Mūsų Lietuvos" 
IV-me ir Lietuvių Enciklo
pedijos XV tomuose. Tais 
šaltiniais pasinaudota ir šį 
straipsnį ruošiant. 

Nukilkime į 1918 m.: Didysis 
Karas jau baigiasi, laimėtojai 
rengiasi tvarkyti pokarinę Eu
ropą. Tų metų lapkričio mėn. 
16 d. Tilžėje įsikuria Prūsų 
Lietuvos Tautinė Taryba, kuri 
lapkričio mėn. 30 d. skelbia 
deklaraciją, kad Mažoji Lie
tuva nori atsiskirti nuo Vokie
tijos ir susijungti su Didžiąja 
i ietuva. Vėliau. 1919 m. 
balandžio mėn. 8 d. Versalio 
taikos konferencijoje ta pati 
Taryba, pasiremdama Prez. 
Vilsono paskelbta tautų apsis
prendimo laisve. įteikė sąjun
gininkams reikalavimą, kad 
Rytų Prūsijos lietuviškos sri
tys būtų sujungtos su Nepri
klausoma Lietuva. Kaip žino
me, Lietuvai buvo priskirtas 
tik Klaipėdos Kraštas, šiau
rine Mažosios Lietuvos dalis. 
Ir tai, 1923 m. sausio mėn. 15 
d. turėjo įvykti sukilimas, kad 
tą mažą Mažosios Lietuvos da
lį galutinai prijungtų prie Lie
tuvos! 

Mums lietuviams yra malo
nus Clemenceau, Versalio tai
kos konferencijos pirmininko, 
pareiškimas vokiečių dele
gacijai, kuris dar kartą pa
tvirtina Mažosios Lietuvos sri
čių lietuviškumą: "Minėtas 
kraštas visada yra buvęs lie
tuviškas: dauguma gyventojų 
kilmės ir kalbos atžvilgiu yra 
lietuviška, nors pačiame Klai
pėdos mieste didelė dalis yra 
vokiečiai. Visa tai dar nepa
teisina, kad tas kraštas turėtų 
būti paliktas Vokietijos suve
renume, ypač turint galvoje, 
kad Klaipėdos uostas yra vie
nintelis išėjimas į jūrą." 

Taip pat neseniai pasirodė 
vokiečio H. Geriacho knyga: 
"Liko tik vardas. Senųjų Prū
sų šlovė ir žuvimas." Šis 
vokietis, beveik užmirštos tau
tos palikuonis, savo knygoje 
rašo: "Žemė tarp Vyslos ir 
Nemuno upių. vėliau Rytprū
siai, iš pradžių buvo ne ger
manų, ne slavų - lenkų apsi
gyvenimo vieta. Yra įrodyta, 
kad šioje teritorijoje jau nuo 
akmens periodo gyveno tauta. 
kūnu gyventojus dar šiandien 
šen ten "senaisiais prūsais" 
vadina. Kartu su lietuviais, 
kuršiais, livais. latviais Rytų 
Prūsijos pirmieji gyventojai 
priklausė baltų tautų šeimai. 
Jie buvo Vidurio ir Rytų Eu 
ropos atsparesnė tauta, kuri 
viduramžiais tapo žiaurios 
kolonizacijos auka. Ilgiau kaip 
3000 metų jie išsaugojo savo 
tėvynę nuo užkariautojų. Net 
per tautų kilnojimosi laikotar
pį jie išsilaikė nepaliesti. Bet 
vokiečių ordinas su lenkais, 
turėdamas tobulesnę karo 
techniką. XII šimtmetyje pa
laužė jų pas ipr ieš in imą. 
Pavergti ir belaisviai jie dar 
tris šimtmečius išgyveno savo 
tėvynėje ir dingo. Nugalėtojai 

Šven t i ška i nus i t e ikus ios vyr . s k a u t ė s . .Kernavės" t u n t o Kūčiose. Iš k.: D. Kerelytė . V. T r a š k a i 
tė . L. C h i a p e t t a ir R. R a s u t y t ė . Nuotr. R. Lintakaitės. 

priėmė jų vardą ir kaipo "prū
sai" gyveno toliau. (Citata iš 
"Draugo" š.m. sausio mėn. 26 
d.). 

O kur pačių kryžiuočių karų 
kronikos, vėlesnis Rytprūsių 
a d m i n i s t r a c i n i s susk i r s 
tymas, kur vokiečių moksli
ninkų F. O. Tetznerio, A. 
Zvvecko etnografiniai žemėla
piai, nurodą lietuvių gyvena
mus plotus Prūsijoje, kur 
"nesuvokietinami" vietovar
džiai, kur lietuviškos ir skir
tingos nuo vokiečių sodybos, 
jų architektūra, kur istoriniai 
paminklai? Visa tai aiškiai 
byloja, kad Mažosios Lietuvos 
ir kitos Prūsijos sritys nėra bu
vusios vokiškos, o tik jų jėga 
kolonizuotos. prūsų tauta 
išnaikinta. Ir šiandien drąsiai 
galime tvirtinti, kad visa 
Mažoji Lietuva — mūsų žemė! 

Tiesa. šiandien didžioji 
Mažosios Lietuvos dalis, pasi
b a i g u s A n t r a j a m P a s a u 
l in iam Karu i . P o t s d a m o 
konferencijos 1945 m. liepos 
mėn. 17 d. nutarimu pavesta 
administruoti Sovietų Sąjun
gai ir administraciniai įjung
ta į Leningrado sritį. J i pava
dinta Kaliningrado' sritimi. 
Paklausykime, ką apie Mažą
ją Lietuvą rašo Lietuves po
grindžio spauda. 

Apie dabartinės Mažosios 
Lietuvos dalį . e sanč ią į 
vakarus nuo Nemuno žem
upio, paskutiniu laiku dažnai 
rašo Lietuvos pogrindžio spau
da. Čia paduodame iš traukas 
iš "Perspektyvų" straipsnio 
"Brangių mirusiųjų žemė", 
spausdinto "Draugo" 1979 m. 
lapkričio mėn. 28 d. numeryje: 

' 'Prūsų Lietuva. Keliauji per 
šį kraštą ir negali užgniaužti 
skausmo. Nejučiomis prisime
ni istoriją, kančias ir nelai
mes, be perstojo alsinusias 
vakarinių lietuvių žemę. Bet 
nei geležinis kryžiuočių kumš
tis, nei kaizerio valdininkų 
savivalė, net hitlerininkų įtū
žis prieš visa, kas lietuviška, 
neįstengė išdildyti žymių, kie
no šitas kraštas... Bet štai atū
žė baisi paskutinio karo vėtra, 
1945 metų žiema, kuri nušlavė 
visa. kas buvo dar likę po am
žių negandų. Gyventojai pa
bėgo, o kurie pasiliko arba ne
spėjo, hitlerininkų varomi 
pasitraukti, vėliau buvo rusų 
prievarta iškeldinti. Veltui 
reiškė lietuvių šviesuomenės 
viltis, veltui tikėjosi A. Venc
lova, kad "prisiglaus vėl prie 
Vytauto žemės ir Manto tėvy
nė." Nesikėlė vargšė žemelė, 
ankstyvieji vėjai neišgairino 
klaikiojo sapno... Net šešio
lika milijonų vokiečių, o kartu 
su jais ir paskutiniai Mažo
sios Lietuvos lietuviai, buvo 
perkelti iš rytinių žemių. Tai 
rimčiausias gyventojų judėji
mas po didžiojo tautų kraus
tymosi, nesiderinąs nei su tei
singo karo idėja, nei su 
socializmo intersais. Rūpėjo 
didžiavalstybinės, rusiškojo 
šovinizmo išpuoselėtos, už
mačios iš carizmo paveldėti 
kolonizatoriški sumanymai... 

Ir štai dabar ten. kur Tilžė ir 
lazdynėliai, kur Pilkalnis, 
Stalupėnai ir Širvinta, nėra 
lietuviškų vietovardžių, kurių 
nedrįso išnaikinti net hitle
rininkai. Ir štai nebeskamba 
ten graži senųjų lietuvininkų 
šnekta. Ir veltui svajojo kai 
kurie literatai dar bent K. 

Donelaičio aprašytai būrų vie
tovei sugrąžinti Tolminkiemio 
vardą. Net tie 25,000 lietuvių, 
kurie šiandien ten susikėlę gy
vena, negali turėti gimtąja 
kalba mokyklų. Pasirodo, visi 
užkariautojai vienodi. Ir jau 
nėra Prūsų Lietuvos, nelabai 
drįstama prisiminti, kad ji kaž 
kada vadinosi netgi Mažąja 
Lietuva. Keliauji per ją tar
tum važiuotum brangių mi
rusiųjų žeme..." 

Mažoji Lietuva 1945 m. nu
stojo egzistavusi. Mūsų tėvy
nėje ji laikoma "mirusiųjų že
me". Gal ji tokia šiandien ir 
yra. Tačiau, nežiūrint kietos 
šios žemės kolonizacijos ru
sais (700—800.000), ši žemė nė
ra "Kaliningrado sritis", kaip 
oficialiai ji vadinama. Mažoji 
Lietuva, mūsų brangių miru
sių ar išžudytu brolių ir sesių 
žemė yra Lietuvos ir lietuvių 
kraštas. 

SKAUTIŠKOS K Ū Č I O S 
D E T R O I T E 

Skautiškoji šeima gruodžio 
14 d. kartu atšventė Kūčių 
vakarienę. Gabijos ir Baltijos 
tuntų sueigai ir bendrai su 
šeimomis kūčių vakarienei 
susirinko į Dievo Apvaizdos 
Kultūros centrą. Vyr. skautės 
papuošė didelę eglutę lietuviš
ka i s š i aud inuka i s , k u r i a 
džiaugsis visi kultūrinio cent
ro lankytojai. 

D E T R O I T O 

S K A U T U O S 
T R I S D E Š I M T M E T I S 

Detroito skautija švęs savo 
30 metų sukaktį sausio 17-18 
dienomis. Šeštadienio vakare, 
7 vai. įvyks l inksmavakaris su 
jaunimo talentų programa, šo
kiais prie "Romant ikos" or
kestro ir lietuviškais valgiais 
ir gėrimais apkrautų stalų. 
Programoje jau sutiko da
lyvauti jaunimo talentai iš 
Clevelando. Detroito skautija 
kviečia svečius, ypač jaunimą 
iš Clevelando. Chicagos ir 
Kanados dalyvauti šventės 
H n k s m a v a k a r y j e . Sekma
dienį, sausio 18 d. skauta i 
organizuotai dalyvauja mišio
se ir iškilmingoje 30-čio tuntų 
sueigoje. 

L A N K O S I 
A U S T R A L I J O J E 

Australijos Lietuvių dienose 
ir netoli Adelaidės vykstan
čioje skautų-čių stovykloje 
lankosi LS Brolijos vyr. skau
t ininkas v.s. Vytautas Vidugi
ris ir ASS pirmininkas fil. s. 
Raimundas Strikas. Stovyklo
je vadovauti jaunųjų vadovų-
vių "Ąžuolo" ir "Gintaro" 
mokykloms atvyko tų mokyk
lų vadovai v.s. Vanda Alek
nienė ir s. Romas Fabijonas. 

Detroito aka -.tų Kūčiose ateit į bur ia brol ia i P a u l i u s J a n k u s . P a u l i u s 
-Jurgutis. Algis Rug ien iu s ir d r a u g i n i n k a s A n t a n a s P a s k ų s . Vyres
n iuos ius brolius s tebi s m a l s ū s v i lk iukai . 
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JAY DRUGS V A I S T I N E 

2/59 W. 71st St. Chicago, DL 60629 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- lij 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
9. KUHLMAN, 8.S.. Registruotos vaistininkas 

Aičtn Šiokiadieniais nuo 6 caL ryto fld 10 vai vatam, 
Stiaaadianiais nuo 8 va}, ryto iki &20 vai. vakaro. 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

* 

Padanges. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas, itabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

i 
COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 

2423 West 59th Street Tel. GA 6-TT77 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
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Neužtenka padaryt i žmosrų JURGIS JANKUS 

tiktai geru specialistu. Žmogus An-miii- D U 4 A 2 * M # 
ne maš ina Auklėjimo tikslas AnajJtlS RyTOJaUS 
turėtų būti: grožio nujautimas Romanas •'< •-• 
ir moralinių gvvenimo vertv- «__ , _ , . . 
«.- .. Z ' , , , . . . 296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
bių paž in imas . Auklėjimas. S p a u d ė « D R A U G 0 » apauitnv*. Ap-
kuns ŠĮ tikslą aplenkia išugdo lankas autoriaus. Kaina su penriun-
specializuotas būtybes, pan- timu $7.73. 
aš ias į t reniruotus šunis. m. gyv. prideda 5% valstijos 

Al bert Einstein mokesčiu. 
Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLAITO 
t a 

VINCAS RRIZGYS 

ru. 

t 

2456 W. 69th S t . Chicago, 

Visi teL 778-8000 
pag&i Auattarizn* 
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DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
i mylia : vaitams nuo Hadem Av 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

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

l 6449 So. Pulaski Road (Crawford 
\ Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč Sešt 12 !t(r 4 vai popiet 

Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
" GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
I Vai Eir-n ant ' . ketv ir penkt 100 - 5:00 
'j /ai popiet, treč ir šešt tik susitarus 

i 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

i 0R. ECMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6 2400 

•Vai oaga1 SuSitar.-^ia. pirmac 'ketv l-4ir 
17-9:anfrad irpenkt K M šešiad 10-3va' 
į Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839 

i DR. E. DECKYS 
I GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
| Specialybė — Nervu ir 

Emocinės ligos 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

į 6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal sus i ta ' i^a 

* • 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Va! : pirm . a n f . ketv ir penkt,nuo 12-4 
va> popiet ••' 6 8 vai vak Treč ir šeš: 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR.CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 31st Street 

Vai : KasJ en nuo 10 v. ryto Ši I v. p.p 
Ofiso tel RE 7 1168. rezid 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street -

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va! pir-riac! . antrad ketvirtad irpenKtad 
3 iki 7 v p p TIK susitarus 

Ofiso te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
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Ar Amerikoje 

JAU PER DAUG LAISVĖS? 

H 

Taip! — atšautų dažnas į mū
sų an t raš tės klausimą. J u k 
matome, ka ip gatvėse siaučia 
kriminalistai, nebesuvaldomi 
nei teismų, nei kalėjimų. Iš tie
sų, tenka sutikti, kad šio kraš
to kriminalinio teisingumo sis
tema yra sužlugusi ir savo 
funkcijų j au kaip reikiant 
nebeatlieka. Tačiau iš šito vie
no, tegul ir didelio bei akivaiz
daus fakto dar nederėtų prieiti 
radikalios išvados, kad ir vi
sose kitose gyvenimo srityse 
šiame kraš te yra laisvės per
teklius. Priešingai, tos laisvės 
iš tikrųjų t am tikrais atvejais 
yra netgi per mažai. Trumpai 
tad perbėkime tik keletą atve
jų, kur vyriausybės įsakymu a r 
sutikimu rutiniškai pažeidi
nėjamos žmogaus laisvės a r 
teisės. 

Krikščioniškuoju požiūriu 
gal pats tragiškiausias pavyz
dys, ta i valdžios sankci-
jonuojaftnas negimusiųjų žudy
mas. Nors abortų atvejis y ra 
tam tikra prasme specialus, jis 
psichologiškai siejasi su mažė
jančiu respektu žmogiškajai 
gyvybei aplamai . O šios lega
lizuotosios žmogžudystės kie
kybiniu atžvilgiu Amerika 
netrukus turės "garbės" lygin
tis su Kremliaus ir Pekino 
žmogžudžiais, kurie, tiesa, ne
daro skirtumų tarp savo aukų 
amžiaus. 

Antra, švietimo srityje kraš
to vyriausybė nesilaiko savo 
įsipareigojimo gyventojų vai
kams parūpinti geros kokybės 
išsilavinimo saugioje atmosfe
roje. J au nekalbant apie švie
timo programos ir jos vykdy
mo pasibaisėtiną lygį, t enka 
tik prisiminti priverstinį moki
nių vežiojimą iš vieno rajono į 
kitą, dažnai tuo ne tik t rauma-
t i zuo jan t va ikus ps icho
logiškai, bet išstatant juos ir į 
fizinį pavojų. Be to, stiprių reli-

-gimų ar dorovinių įsitikinimų 
tėvams beveik visai a t imta 
laisvė apspręsti savo vaikų 
ir>okyklinio auklėjimo kryptį. 
Viešosiose mokyklose nėra tei
sės pasirinkti tikybos ir mora
lės dėstymo. O tėvai, kurie dėl 
Mos priežasties savo atžalyną 
bando įrašyti į negausias (nes 
valdžios diskriminuojamas) 
privatines mokyklas, privesti 
mokėti dvigubą mokestį: pir
ma, mokslapinigius privačia-
jai įstaigai, antra, nesavano
r i š k u s m o k e s č i u s 
nepriimtinoms valdinėms mo
kykloms išlaikyti. 

L a i s v o a p s i s p r e n d i m o 
n e p a t e i s i n a m ų s u v a r ž y m ų 
ypač gausu ekonominėje sri
tyje. Medikamentų gamybos 
firmoms griežtai susiaur inta 
teisė vystyti ir rinkon paleisti 
naujus vaistus, jų tarpe ir to
kius, kurie jau seniai aprobuo
ti tokiuose demokratijos židi
niuose, ka ip Vakarų Vokietiją, 
Skandinavija ir Izraelis. Nera
cionalios biurokratinės kont
rolės retežiais apkaus ty ta 
t ransporto industrija: pvz., 
sunkvežimių vairuotojai, ati
davę krovinį pristatymo punk-, 
te, neturi teisės grįždami pri
siimti naują krovinį (nors tai ir 
būtų ekonomiškai racionalu), 
jiems ta ip pat dažnai uždraus
ta pasirinkti trumpiausiąjį ke
lią tarp dviejų punktų. Šitokių 
p a v y z d ž i ų bū tų g a l i m a 
suminėti ad infinitum. Jų visų 
pasekmės — gamintojų ir 
vartotojų laisvo apsispren
dimo pažeidimas, produkcijos 
mašumo bei kiekio žlug
dymas, pinigų vertės destabi-
lizavimas, siaurų interesų 
iškėlimas bendrojo gėrio sąs
kaita ir t.t. Studija po studijos 
yra parodžiusi, kad interven
cijos į piliečių privačius eko
nominius santykius nauda la
bai dažnai mažesnė už jos 
nešamą žalą. Šiąja prasme 
ypatingai , atrodo, nusikals ta 
JAV-ių Energi jos depar 
tamentas , ICC (Interstate 
Dommerce Commission), C AB 
(Civil Aeronautics Board), 
FDA (Food and Drug Ad-
ministration), CPSA (Gonsu-

mer Product Safety Commis
sion) ir visa virtinė kitų 
įstaigų, savo grubia var
žomąja veikla tik paaštrinusių 
ar (ypač energijos srityje) net 
sukūrusių t as problemas, ku
rių sprendimui a r išgyvenimui 
jos buvo įsteigtos. 

O vis dėlto, nežiūrint minėtų 
laisvės suvaržymų, Amerika 
vis tiek pasauliui švyti lyg 
koks žmogaus teisių bei lais
vių apogėjus. Apie jos šia 
prasme t rūkumus mažai tekal
bama, ir jie nesukelia gai
valingos internacionalinės 
reakcijos. Tam yra bent ke
letas priežasčių. 

Pirmiausia, žvelgiant isto
riniu ir lyginamuoju požiūriu, 
reikia pripažinti, kad JAV-ės iš 
tikrųjų yra pasiekusios labai 
aukštą politinės ir net eko
nominės laisvės lygį. Antroji 
to paties medalio pusė y r a ta, 
kad jose vykdomi žmogaus tei
sių pažeidinėjimai, išskyrus 
specialų abortų atvejį, iš tiesų 
blukte nublunka prieš tąjį 
dehumanizacijos siautėjimą, 
kuris y ra apėmęs žmonijos di
džiumą komunistų užgrob
tuose kraštuose ir vadinama
jame "trečiajame pasaulyje". 

Toliau pastebėtina, kad 
tobulas žmogiškųjų teisių ir 
laisvių įgyvendinimas yra 
idealinė riba, kurios praktiš
kai juk nė viena šalis nėra 
pasiekusi. Dėl to ypač mažes
nieji nukrypimai nuo šio idea
lo nėra taip j au labai akivaiz
dūs. Be to, ryšium su kai 
kuriais aukščiau minėtais 
žmogaus teisių suvaržymais 
rimtų žmonių tarpe kar ta is nė
ra sutarimo, a r tai iš viso yra 
tikri žmogaus teisių pažeidi
nėjimo atvejai. Net katalikų 
teisininkų ir politikų tarpe atsi
r a n d a tokių, ka ip buvęs 
k o n g r e s i n i n k a s Rober t J . 
Drinan, S.J., kurie mano, jog 
abortų uždraudimas ka ip tik 
būtų ne žmogaus teisių ger
bimo, o moters laisvo apsis
prendimo teisės atėmimo atve
jis. Gi ekonominėje srityje 
valdžios intervencija visokio 
plauko marksistų, socialistų 
(jų tarpe ir kikščioniškųjų), 
"liberalų" ir šiaip kietesnio ar 
minkštesnio proto kolektyvis-
tų yra vaizduojama, kaip rei
kalinga visuomenės apsaugo
j imui nuo a p g a v y s č i ų i r 
išnaudojimo. Tai , beje, gerų in
tencijų, bet prasto empirinio 
pagrindimo pažiūra. 

Galop, ekonominės laisvės 
varžymai nesulaukia visuo
tinio pasmerkimo dar ir dėl to, 
kad je atrodo esą specialiai nu
kreipti prieš visuomenės la
biau pasiturinčius narius 
(nors, aplamai paėmus, tai ne
t iesa) . O t u r t i n g e s n i o j o 
skriaudimas retai besukelia 
kokį didesnį pasipiktinimą. 
Aišku, turtuoliui paprastai 
lengviau pakelti savo teisių pa
žeidimus negu vargšui, leng
viau nuo jų ir apsiginti. Ta
čiau negerai, kai manoma, jog 
turtas jau savaime yra kažkas 
gėdingo (ir kuo didesnis, tuo 
gėdingesnis), už ką jo savi
ninką kar ta is ne pro šalį 
arbitrariškai "nubaus t i " kad ir 
jo žmogaus teisių pamindžio-
jimu. "Nuosavybė — tai va
gystė!" Anuomet šaukė Proud-
honnas , ir ši mintis tebėra 
gyva šiandieninių marksistų, 
socialistų ir kitokių, "svieto 
lygintojų" praktikoje. 

Sovietų S-gos propagan
distams, žūt būt nusistačiu
siems rasti kokių nors žmo
gaus teisių pažeidimo atvejų 
Amerikoje, niekada neateitų į 
ga lvą m i n t i s p a s i n a u d o t i 
minėtų ekonominės laisvės su
siaurinimų pavyzdžiais. Ir 
tai, žinoma, ne dėl to, kad jie 
bijotų Amerikai prikišti tai, 
kuo jie patys ir nepalyginamai 
didesniu mastu kalti. Sovie
tams ir jų pasekėjams ap
lamai jokio įspūdžio nedaro 
"tu quoque" argumentas . Jie 
mielai šaukia apie nesamus 
"politinius kal inius" ir apie iš-

RYTŲ VOKIETIJOS ŠNIPŲ VADOVAS 
Bolševizmo išauklėtas vokietis dirba prieš Vakarus 

Apie pasaulinio garso šni
pus - žvalgybininkus niekada 
netrūko nei romantiškų, nei 
prakeikimu skambančių įvai
rių istorijų. Daug įvairios li

tu jis žymiai pasidarbavo, or
gan izuodamas Rytų Vokieti
jos šnipinėjimo centralę. 

Šiuo metu, pergyvenęs vi-

C e n t r a s 
Rytų Berlyne, Norman-

nenst r . 22 y r a įsikūrusi SSSR 
kontrol iuojama R. Vokietijos sus " v a l y m u s " KP narių ei-, 

teratūros prirašyta apie jų Vals tybės Saugumo Minis- lėse, jis gyvena patogiai, KP 
veiklą. Suprantama, jeigu jie terija. J o s sudėtin įeina bonzų kvar ta le , Majakovvs-
dirba mūsų naudai — jie kar- Haup tve rwa l tung Aufklae- kiring, 18, dviaukštyje pasta-
žygiai. Gi jeigu priešingai pu- rung — HVA: Žvalgybos Vy- te. M. Wolf ištikimai dirba 
sei — išdavikai. Kitaip išri- riausioji vadovybė. Fakt i ška i Kremliui; SSSR interesus jis 
kiuoti būtų sunkoka. Čia yra ta i yra K G B jaunesnysis dali- s tato aukščiau už savo gim-
vieno Vakarų priešo trumpa n inkas . Netenka aiškinti , kad tojo krašto. Už šį vergišką par-
apybraiža, atspausdinta š.m. ši į s ta iga , kaip ir visos tokio sidavimą sovietai apkabino jo 
gruodžio Reader's Digest lai- pobūdžio žinybos, yra sau- krūtinę daugybe medalių, ku-
doje. 

sigalvotą "mažumų persekio
jimą" Amerikoje, visai nepai
sydami, kad pas juos faktiškai 
žiauriai persekiojama gyven
tojų dauguma ir t am tikra 
prasme beveik visi piliečiai yra 
politiniai kaliniai. Bet ten, kur 
teisėtai būtų gal ima JAV-ių 
valdžiai prikišti žmogaus tei
sių laužymą, būtent, pvz., 
ekonominiame bare, sovietai 
tyli, nes toks jų politinio pa
saulėvaizdžio reikalavimas. 
Verčiau komunistas nusikąs 
sau liežuvį, negu pasistatys sa
ve pozicijon, kurioje atrodytų, 
kad jis ginąs "buržujų" ekono
mines teises. 

* 

Šiuos svarstymus pradėjo
me, klausdami, a r šiame kraš
te svarstyklės nebus jau per 
daug pakrypusios laisvės pu
sėn. Tame sąryšyje minėjome 
anarchiją, išsikerojusią čio
nykštėje kriminalinio tei
singumo sistemoje. Tačiau 
dabar galime pastebėti, kad ši
toje nusikaltėlių "laisvė" kaip 
tik nerodo tikros piliečių lais
vės pertekliaus. Priešingai, 
valdžios aparato nesugebėji
mas gyventojų deramai ap
saugoti nuo kriminalizmo ant
plūdžio yra tik dar viena 
piliečių teisių (būtent, šiuo at
veju, jų s a u g u m o teisės) 
ignoravimo iliustracija. Ne
svarbu, ar kriminalistai būtų 
pritavūs asmenys, kaip čia 
Amerikoje, ar užgrobę vals
tybės aparatą, kaip sovieti
nėje Rusijoje. Ir vienur, ir ki
tur sauvaliaujanti, niekeno 
efektyviai nesutramdoma, jo
kios moralinės atsakomybės 
savo artimojo atžvilgiu nejau
čianti mažuma terorizuoja gy
ventojų daugumą. Skirtumas 
tik toks, kad mažesnioji blogy
bė yra privačių piliečių ir todėl 
ribotas prievartos priemones 
teturinti padugnių "mafija", 
negu visomis oficialaus auto
riteto ir absolučios policinės jė
gos resursais disponuojantis 
valdinis despotizmas. 

Ameriką iš tikro kamuoja 
daugelis bėdų. Tačiau atsar
giai su išvada, kad viena iš jų 
— tai per daug tikrosios lais
vės %jr r> 

M. Dr. 

gomojama pačių ištikimiau
sių vergų! 

HVA bosas — gen. ltn. Mar
kus " M i š a " Wolf. Vakarų Vo
kietijos ir JAV žvalgybos 
įs taigos "Mišą" skaito vienu iš 
gabiaus ių ir pavojingiausių 

rių svarb iaus ias 
ordinas. 

Lenino 

I š n a u d o j a m o t e r ų 
s i l p n y b e s 

Sakoma, kad jis buvęs pir
mas is , įvertinęs gal imus lai-

žvalgybos žaidimo dirigentų. m ė j imus šnipinėjimo sferoje, 
Per 30 metų šis " i š rad ingas panaudojan t V. Vokietijos mo-
vokietis r u s a s prigamino d a u g terų si lpnybes. J o įstaiga 
nesuska i tomų plyšių ir pinigi- a t r inkdavus i gražius, pa-
nių nuostolių Vakarų vals- trauklius, j a u n u s vyrus, pamo-
tybių gynybos užtvarose". Tei- kydavo "meilės meno" ir siųs-
g i a m a , k a d šio a s m e n s davo į Boną, Vak. Vokietijos 
vadovau jama HVA yra t a ip s o s t i n ę . Šiems rinktiniams bū-
puikiai su tvarkyta , kad KGB davo p a v e d a m a art imai susi-
šią į s ta igą yra palikusi, be pažinti su t en įsikūrusiomis ir 
kontrolės^ '^darbuotis" prieš dirbančiomis įvairių ministe

rijų sekretorėmis. Dažniausiai 
jos būdavo vienišos, sunkiai ir 
sąžiningai dirbdavo įstaigose. 
J a s aukš ta i vertindavo jų bo-

Vak. Vokietiją. Tikima, k a d 
pastarojoje "Miša"' esąs užvei-
sęs tūks tanč ius aktyvių ir 
"mieganč ių" agentų. Ga l ima 
prileisti, k a d V. Vokietija y ra s a i . Kai tokia auka įsimylė-
tiesiog aplipusi priešo agen- davo ir ne t ištekėdavo, ja i tek-

d a v o v o g t i i š s e i f ų 
vyriausybės paslaptis. Šios 
pas lap tys patekdavo į mie
gamuosius, kur jos "myli
masis - š n i p a s " t a s paslaptis 

t a i s , lyg kokiais šašais, besi 
darbuojančių bolševizmo la 
bui "herojų". 

S u R a u d o n ą j a Armija 
Gn. l tn. M. Wolf yra pus iau fotografuodavo ir siųsdavo į 

vokietis, pusiau rusas, gimęs R- Berlyną. 
1923 m. Hochingen, buv. Vak. š t a i v i e n a s p a v y z d y s . 
Vokietijoje. 1933 m. Wolf šei- Lothar Lutze nesisekė gauti 
ma , n a c i a m perėmus subyrė- norimo darbo, kai jis, HVA 
jusios Weimaro respublikos užverbuotas, to niekam ne-
kontrolę, pabėgo į SSSR ir ž inan t ir neį tar iant , iš Rytų 
aps igyveno Maskvoje. Šioje Vokietijos "pabėgo" į Vakarų 
bolševizmo sostinėje būsi- Vokietiją. Ta ip Lothar L. 1972 
mas i s šnipų vadovas lankė m. s lampinėjo Koelne po kavi-
mokyklas , kuriose buvo ruo- nes ir medžiojo... J a m pavyko 
š iami komunizmo vadai. J i s susipažinti su sekretore Rena-
pr iėmė rusišką "Mišą" vardą, te Ubelacker, vieniša mer-
SSSR pilietybę ir pastarosios gina, dirbusia Gynybos Minis-
n i ekada neats isakė. terijoje. Tiesa, L. Lutze buvo 

J i s a tvyko 1945 m. pavasar į bedarbis, bet Renate taip gei-
į Rytų Berlyną su bolševikų dė ištekėti, kad "pasirinko šį 
plėšikaujančiomis ordomis, valkatą". J a u taip likimas lė-
Tada , j a u n a s le i tenantas , j is mė, kad L. Lutze, savo žino
j au padėjo "organizuoti" pir- nos Renate proteguojamas ga-
mąją R. Vokietijos satelitinę vo t a r n y b ą toje pačioje 
vyr iausybę. J is tebuvo vos 22 ministerijoje "bylų skirs-
metų amžiaus vaikinas . R. Vo- tytoju". 
kietijoje, terorui siautėjant, Kai tik L.L. gavo šią tar-
a n t jo laurų taip p a t klestėjo ir nybą, jis informavo savo ry-
Miša. Čia jis greit užėmė vado- šininką R. Berlyne apie jo būk-
vaujančio propagandisto vaid- lės pasikeitimą: raporte jis 
menį ir vietą. priminė, kad ne tik jis, bet ir jo 

Po penkerių metų M. Wolf žmona dirba HVA naudai... 
grįžo į Maskvą, su diplomati- "Darbu i" prasidėjus, beveik 
ne misija. Tuomet jis susipaži- kiekvieną vakarą Lutze porelė 
no su vadovaujančiais ko- fotografuodavo slaptus doku-
munizmo šulais. Pabuvęs mentus; ry ta is , L. Lutze juos 
metus Maskvoje, 1951 m. jis grąžindavo įstaigon ir pa-
vėl grįžo į R. Berlyną. Šiuo me- skirs tydavo į a t i t inkamus stal

čius. R. Berlyne HVA bosas 
trynė delnus iš džiaugsmo. \ 
SSSR rankas pateko NATO 
skysto kuro teikimo linijos 
(žinoma slaptos)! Taip pat pil
nas V. Vokietijos gynybos pla
nų įvertinimas mobilizaciniai 
planai bei bėdos atvejoprie-
monės. Vokiečiai pripažino, 
kad "daugelis šios poros iš
dav imų y r a s u n k i a i pa
taisomi". Tikima, kad ir ki
tuose V. Europos miestuose, 
kur sutelkti NATO štabai, dar 
ir dabar sukinėjasi gražūs vy
rai, pasirengę "pasi tarnauti 
vienišoms moterims". 

Dvigubas s m ū g i s 
Gen. Wolf 1978 m. biržei? 

pats nuvyko į pasimatymą 
Stockholme susitikti su 58 m. 
amžiaus V. Vokietijos gydy
toju, Socialdemokratų partijos 
veikėju dr. Friedrich Cremer. 
Pastarasis išsigynė, neži
nojęs, jog jo susitikta su R. 
Vokietijos šnipų vadovu. Vie- fizikai bei elektros jėgainių 
nok, V. Vokietijos vyriausybė inžinieriai, 
gydytoją apkaltino "pasi- Aišku, kad už šį išdavimą 
tarnavus svetimos žvalgybos W. Stiller R. Berlyne buvo nu-
interesams". teistas miriop, ir už jo galvą 

Sunku atspėti kodėl pats M. gen. Wolf paskyrė 560,000.00 
Wolf panoro susitikti su p. dol. arba vieną milijoną mar-
Cremer. Tačiau Vakarų sek- kių. Tai buvo stiprus žemės 
liams pavyko nufotografuoti sukrėtimas po HVA generolo 
daktarą pasimatymo metu su ir įstaigos kojomis. Bet KGB 
gen. Wolf. Šios nuotraukos at- jo nenušalino. J is ir toliau pla-
spausdintos viename žino- nuoja. kaip įvykdyti "naujus 
mame V. Vokietijos leidinio žygdarbius". Bs. Aš. 

pirmajame puslapyje. Visą gy
venimą išsaugojęs savo slap
tą asmenybe, gen. Wolf pa
teko į spaudą. Paslaptis buvo 
išaiškinta! 

I šdav imas Prieš vidunaktį, 
1979 m. sausio 18 d. fizikas 
Werner Stiller atvyko į R. Ber
lyno geležinkelio stotį su sun
koku lagaminu. Jo dokumen
tai buvo ne visiškai tvarkingi. 
Tačiau tikrintojams jis buvo 
asmeniškai pažįstamas, kaip 
HVA pareigūnas. Po kelio
likos minučių W. Stiller jau 
buvo saugus V. Berlyne. J is 
kontroliavo eilę Vak. Vo
kietijos agentų - fizikų, bran
duolinės energijos ir eiektros 
jėgainių specialistų. Šiame 
lagamine jis atsivežė į Vaka
rus apie 20,000 psl. mikrofil
mų - dokumentų iš HVA vyr. 
būstinės!!! 

Kai tik W. Stiller pasiekė V. 
Berlyną tai tuč tuojau buvo 
suimti 17 agentų, gi 15-kai pa
vyko pasprukti į Rytus, nuo 
juos suimti atvykusių polici
jos pareigūnų. Suimtųjų tarpe 
buvo branduolinės energijos 

Irako kareiviai, laimėję mūšj prieš iraniečius 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. U N T U L I S 

3 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą viso viešojo kata

likų veikimo centras buvo "Žiburys". Bene pats gau
siausias ir veikliausias skyrius buvo Seinuose. įsteig
tas 1906 m. rugpjūčio 29 su 13 narių. J a u 1908 metais 
narių buvo 300, o 1910 -*- 336. Kaip rašo kun. P . 
Dambrauskas, "Žiburio" pirmininkas kun . J. Lau
kaitis buvo skyriaus gyvo veikimo varikl is . 

Atgavus spaudą, kartu su ki ta is kunigais J . 
Narijauskus ir V. Dvaranausku, 1906 meta i s Seinuo
se jis įsteigė "Šalt inio" bendrovę ir pradėjo leisti lie
tuvišką laikraštį "Šaltinį". Bendrovė be laikraščio, 
spausdino ir įvairias knygeles, maldaknyges , gies
mių knygutes ir kita. Spaustuvės užpirkėjas ir s tam
biausias finansuotojas buvo kun. J . Laukait is . Už
pirktoms mašinoms atėjus į Seinus, ne tu rėdamas d a r 
reikiamų patalpų joms įmontuoti, j is liepė j as iškrau
ti lauke, netoli seminarijos. Vieną dieną, lietui smar
kiai pilant, pamatęs tai sulenkėjęs prel. Blaževičius ir 
sako kun. Laukaičiui: „Ar tu ne kvai lys su savo pra
simanymais. Juk mažiausiai 500 rublių nueis t au 
niekais, lygiai kaip nueis ir jūsų lietuviškos vaikiš
kos svajonės". 

Kaip vėliau pasakojo prel. J. Lauka i t i s savo bro
lėnui mokytojui J . Laukaičiui: "Nieko j am neatsa
kiau, o tik pagalvojau, ką tu,prelate,pasakytum, jei ži
notum, kad čia yra iškrauta ne 500 rublių, o 2000 
rublių objektas. Gi aš pats buvau visai r a m u s dėl m a n 
daromų priekaištų, nes žinojau, kad maš inos yra la

bai gerai įteptos ir l ietus joms nepakenks, gi dėl lie
tuviškų 'vaikiškų svajonių', tai jos išaugo, išsiplėtė ir 
gavosi gražus l ietuviškas vaisius". 

"Ša l t in i s" Seinuose turėjo labai didelės reikšmės. 
Šis l ietuviškasis k r a š t a s buvo labai sulenkintas , ne
turėjo jokios savo spaudos ir lietuvybė išliko daugmaž 
tik kaimuose. "Ša l t in i s " pritraukė daug jaunų kuni-

. gų ir katal ikiško jaunimo. J a u po poros metų lietuviš-

. kas j a u n i m a s Seinuose turėjo savo atskirus ratelius, 
juose šokdavo taut in ius - lietuviškus šokius ir dainuo
davo l ietuviškas da inas , kur ias išmokdavo iš laikraš
čio a r jo leidžiamų knygelių. Daugelis jaunų kunigų ir 
besimokančio jaunimo pradėjo bandyti savo publi
cistinius gabumus , iš kurių ypatingai buvo du gabūs 
redaktoriai: kun. J . Vailokait is ir kun. A. Civinskas. 

Kaip rašo Amerioje miręs prel. F . Bartkus, jo pir
mos žinios apie prel. J . Laukaitį buvo iš "Šaltinio", 
įstojęs 1906 m. į Marijampolės gimnaziją, j is gyveno 
pas kun . M. Gustaitį . Laisvomis popietėmis jis daž
nai savo globėjui ska i tydavo ką nors iš "Šalt inio" ar 
iš naujai pasirodžiusių lietuviškų knygų. Kun. M. 
Gustai t is labai dažna i su pasigėrėjimu pasakydavo, 
kaip malonu y ra skai tyt i "Šaltinį", kuriame atnau
jinta lietuvių kalba. Ir j is su gailesčiu jaunam gim
nazistui F. Bartkui pasakydavo, kaip gaila, kad tokio 
laikraščio ir tokios "Šal t in io" bendrovės nėra Mari
jampolėje. 

J a u s d a m a s , kad kunigams lietuviškiems pa
mokslams t rūksta medžiagos, prel. J . Laukaitis 1908 
metais įsteigė kun igams skirtą "Vadovą". Juo pla
čiai naudojosi to laiko dvasiškija, kurios lietuvių kal
bos mokėjimas buvo g a n a menkas. 1909 metais, nu
statyti bažnyt inės kalbos terminams, jis į Seinus 
porai mėnesių pasikvietė žymiuosius to laiko kal

bininkus: J. Jablonskį, K. Būgą, J. Baičikonį ir J. Šla
pelį, su kuriais jis įtemptai dirbo ir davė pagrindą 
bažnytinei lietuviškai terminologijai, kurios dau
gumas dar ir šiandien naudojamas. 

1905 metais Žemaičių kunigų seminarijos pro
fesoriaus kun. P. Januševičiaus įtikintas, vyskupas 
M. Paliulionis išsiuntinėjo 7-niems kunigams: V. 
Jarulaičiui, P. Januševičiui, J . Laukaičiui. M. Mieži-
niui. K. Olšauskiui. J. Strimavičiui ir J . Visbarui kvie
timus būti Šv. Kazimiero draugijos steigėjais. Ši drau
gija buvo įregistruota ir buvo pradėta knygų ir kt. 
spaudos leidinių spausdinimas ir leidimas. Ši drau-
gija^pradėjusi savo darbą su 1800 rublių, jau 1940 m. 
turėjo daugiau kaip du milijonus pelno, per tą laiką iš
spausdinusi ir išleidusi daugybę knygų, laikraščių ir 
žurnalų. 

Rusijos Dūma 
Vis didėjanti lietuviška veikla Seinuose. "Šalti

nio" populiarumas, jaunųjų klierikų ir kunigų di
delis noras ir palinkimas įsitraukti i liet'-, viską dar
bą labai erzino vietinius lenkus ir jų veikėjus, 
neišskiriant nė dvasiškijos. Viso šio priežastimi jie 
laikė kun. J . Laukaitį. Pačiuose Seinuose ir kurijoje 
prasidėjo didelė reakcija prieš jį. Tuo metu buvęs Sei
nų vyskupas A. Karosas, nenorėdamas, kad pačioje 
Seminarijoje ir net Seinuose iškiltų didesnių intrigų 
bei nesusipratimų, 1910 metais kun. J. Laukaitį at
leido iš Seinų Dvasinės seminarijos profesoriaus pa
reigų ir nukėlė į mažą Dzūkijos Leipalingio miestelį 
klebonauti. Jis tapo auka prolenkiško nusitatymo 
kunigų ir Seinų lenkų prieš jo lietuvišką veiklą. 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Boston, Mass. 

P E N S I N I N K Ų KALĖDINIS 
B A U U S 

Šv. Petro lietuvių parapijos kle 
bono rengiamas pensininkų ba
lius tapo tradicija. Vyresnio a m 
žiaus žmonėms susitikti ir keletą 
valandų pabendrauti su sava-
amžiais yra gražus malonius pri
siminimus ištisiems metams palie 
kas įvykis. 

Toks S. Bostono Šv. Petro pa
rapijos pensininku ika ledinis ba
lius įvyko gruodžio 28 d. 3 v. p. p. 
parapijos salėje. Klebonas kviečia 
visus parapijos pensininkus. Bi
lietu nėra. Visas išlaidas paden 
gia klebonas. O maistą pagami
na ir prie stalų patarnauja vy
čiai ir sodalietės. 

Susirinko didel is būrys pensi
ninku. Čia jie buvo vaišinami 
įvairiais užkandžiais ir net stip
resniais gėrimais. Visų nuotaika 
buvo ipakili. Vis i užkandžiavo, 
šnekučiavosi, o Juozas Lubinas 
yr. visą 'laiką grojo vargonėliais, 
kuriuos parapijai neseniai pado
vanojo Francis ir Ruth Yakavo-
nis D e Paola iš N e w t o n o . 

Pasistiprinus, seselei Kristinai 
vadovaujant, visi giedojo Kalė
dų giesmes, o vėliau ir lietuviškas 
liaudies dainas, kurios būdavo 
dainuojamos Lietuvos kaimuose. 

Dalyvavo ir pats kleb. kun. 
Albertas Kontautas bei vikaras 
kun. Robertas Volungevičius. V y 
resnio amžiaus žmonėms tokie 
subuvimai yra labai mieli , kai sa 
vaamžių tarpe gali praleisti kele
tą gražių ir l inksmų valandų. 

I VYČIU KALĖDINĖS MIŠIOS 

] Gruodžio 23 d 7:30 vai. va
karo Bostono vyčiai turėjo užpra 

Įšę jų intencija kalėdines Šv. Mi
šias Šv. Petro parapijos bažny
čioje Atnašavo kun. Robertas 
Volungevičius. Susirinko gražus 
būrys vyčių. 

NAUJI ADVOKATAI 

Laikraštis "Boston Herald 
American" gruodžio 1 d. paskelbė 
ilgą sąrašą naujų advokatų, ku 
rie liepos mėnesį išlaikė advoka 
tūros egzaminus. Tame sąraše 
yra ir kelios lietuviškos pavar
dės: Peter M. Bizinkauskas, prof. 
dr. Peter Bizinkausko sūnus iš 
Brocktono, Walter J. Raudoni
kis, Jean S Stripinis ir Vincent 
A Vilkas. 

AKTORĖ A N N JILLIAN 
NAUSĖDATTĖ 

Laikraštis "Boston Herald 
American" gruodžio 7 d. įdėjo 5 ak 
torių nuotraukas ir ilgesnį apra 
šymą apie jas. Daugiausiai rašo 
ma apie A n n Jillian. Ji ištekėju
si Chicagoje už policininko, kuris 
vėliau metęs policininko darbą ir 
tapęs jos menadžeriu. Ann Jillian 
yra lietuvaitė Nausėdaitė tik jos 
mergautinė pavardė neminima. 

Tol iau apie ja rašoma, kad jos 
motina "Old World Lithuanian" 
aristokratė, o tėvas Lietuvos avi
acijos kapitonas, kuris pabėgęs 
nuo komunistu ir atvykęs į JAV. 
Tėvas nemokėjęs anglų ka'Iibos, 
tai plaudamas lėkštes uždirbda

vęs šeimai duoną- Jos motina pa-; 
ti svajojusi būti aktore. Jos svajo j 
nė tapusi tikrove dukroje. 

Aktorę Ann Jillian jau eilę kar 
tų teko matyti televizijos progra 
mose. 

V A S Y L I Ū N Ų KONCERTAS 

Smuikininko Izidoriaus ir pia
nisto Vytenio Vasyliūnų koncer
tas įvyks kovo 1 d., sekmadie 
nį, 7:30 vai. vakaro, First and 
Second Church salėje, 66 Marlbo 
ro St. Bostone. 

Worcester, Mass. 
MIRUSIEJI 

Besibaigiant 1980 metams šie 
mūsų kolonijos gyventojai iške
liavo į Amžinojo Tėvo namus: 
Ona Antanavičiūtė, Vytautas Ma
čys ir Ieva Thompsonienė. Amži
ną atilsį ir ramybę suteik jiems 
Viešpatie. 

J. M 

A. A. VYTAUTAS MAČYS 

A. a. Vytauas Mačys mirė su-
lauksę 74 m. amžiaus. Gimė Lie
tuvoje. Lietuvoje baigė universite
tą. Į VVorcesterį atvyko po antro
jo pasaulinio karo. 
Nuliūdime liko žmona, vienas sū
nus Chicagoje, o antras Indiano
je. Duktė šiuo metu gyvena su 
motina Worcestery. 

Dirbo privačiai, dekoruodamas 
namus. Priklausė Lietuvių pilie
čių klubui, kur eilę metų ėjo fi
nansų ir protokolų sekretoriaus 
pareigas. 

V. Mečys buvo aukšto išsilavi
nimo, inteligentiškas ir labai ma
lonaus būdo. Worcesterio lietuviai 
liūdi jo netekę. 

Antanas Bučmanas 

LAIŠKAI DRAUGUI 
N E T E I S I N G A S 

APIBŪDINIMAS 

"Draugas" (1980. XII. 27) , 
pranešdamas apie Jono Laužiko 
mirtį, priduria: "Buvo įsiteikęs 
bolševikų valdžiai ir jos apdovano 
tas visa eile 'garbės ženklų', o taip 
pat N. Krupskajos medaliu". Ne
žinau, iš kur "Draugas" paėmė tą 
informaciją apie žinomo pedago
go prof. J. Laužiko įsiteikimą bol
ševikų valdžiai. Kas turėjo progos 
pažinti J. Laužiką, kaip šio laiško 
autorius, ir jo tiesų ir kietą cha
rakterį, tas negalės nei prileisti 
minties, kad jis bandytų įsiteikti 
bet kokiai valdžiai. Nežiūrint sa
vo puikaus pasiruošimo ir didelių 
nuopelnų pedagogikos mokslui ir 
savo kairių pažiūrų, jis nepadarė 
įjokios karjeros, net negalėdamas 
išsilaikyti Pedagoginio instituto 
direwtoriaus poste. Su J. Laužiko 
mirtimi Lietuva neteko vieno iš
kiliausių savo pedagogų. 

V. Trumpa 

Kas Kūčių dieną parsiveža iš 
miško nors vieną vežimą malkų, 
tam visus metus gerai sekasi dar
bai, i 

S O P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i VTOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. ILL. 

New 
Checking 
Account 
For You... 

With 
5%% Interest 

From CIs. NOW Account Checking Is Now Available At 
Standard Federal Savings. Now Earn 51A% Interest 
On The Entire Balance In Your Checking Account 
LOW MINIMUM BALANCE REGKIIREMENTS 
Standard Federal Offers No-Service-Charge Checking: 
• When you maintain a minimum balance of just $100. 
• No minimum balance if you have $2000 o r more in a singie Standard Federal savings or certificate account. 
• Only $10 minimum balance for Senior Citizens with direct deposit of govemment checks to their checking account. 

Standards interest earning checking account provides another money making opportunity youre sure to appreciate. 
5VA% interest will be compounded daily and credited monthly. And, each month your cancelled checks will be 
returned to you along with an itemized statement showing deposits made, checks cieared and interest earned during 
the period. Checking and savings accounts at Standard Federal are insured to $100.000 by the FSLIC. 

Now you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place. Sign up for your 
checking account now and start earning interest immediately. Stop in soon at any one of our ten convenient locations 
and get all the facts from one of our Savings Counselors. 

(įįg SlfiNDflRD FEDER/U- S/uANGS 
Įmmml *SSETS OVER S534 MILUON ^Jir\ *fiįfe f ^ 
'^F^F^F* Į - ~ ! J *••"•* rrvr; itEr 
HOME OFFICE 
4192 Archer Avenue 
Chicago. Illmois 60632 
Phone 847-1140 

GARF1ELD R1DGE 
6141 Arrher Avenue 
Chicago. Illinois 60638 
Phon* 767-5200 

47TH STREET 
2555 West47th Street 
Chicago, Illinois 60632 
Phone 523 1083 

DOWNERS GROVE 
5100 F orest Avenue 
Downers Grove Illinois 60515 
Phone 963-1140 

LOMBARD 
23 Morth Mam Street 
Lombard. Illinois 60148 
Phone 627-1140 

OAKLAWN 
10350 South Pulaski Road 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Phone 424-5910 

HICKORYH1LLS 
9357 South Roberts Road 
Hickory Hills. Illinois 60457 
Phone 598-5050 

HILL CREEK 
Hill Creek Shopping Center 
Hickory Hills. Illinois 60457 
Phone 599-1977 

AURORA 
301 West Galena Boulevard 
Aurora, Illinois 60507 
Phone 892-1140 

BCKJLDER HILL 
21 Boulder Hill Pass 
Boulder Hill. Illmois 60538 
Phone 897-1166 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
B E A L E S T A T E 

J I I I I I M • • ^ I — • • • ! • I —I 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas _ Vertimai 

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

6529 S. Kedae Av. — 778-2283 
IIIIIItlIlMIlIlHllllllll 

MLšCEJJLAAEOLS 

ŠIMAITIS REALTY 
Insuranse — Iocome T&x 

Notary Public 
2051 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

P A B D A V I M C I 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iŠ Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 312—436-9667 

arba po 7 v. v. 769-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 

j b ĮĮSJBSJSJĮSĮ skaitomas lie

tuvių disarsltls, gi skelbimų kai
tos yra 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius | gazinius. 
ALBLN B A N Y S , TeL 447-8806 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , teL 776-1486 
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4EJLP VVANIED — MOTERY^ 

! REIKALINGA 

3 MOTERYS VALYMO 
DARBUI 

VALYTI RASTINES 
3710 South VVestern Avenue 

Vakarais nuo 5:30 iki 8:30 vai. 
5 dienas savaitėje 

Susitarimui kreiptis į — 
M. WALSH, Sr. — TeL 927-4131 

ui apdrauda nuo ogntos Ir 
10% — 30% — 30% piflaa 
billo pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y, West 96ta Street 

Telef. — GA 4-8654 

V A L O M E 
KELMUS m BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rfiih} grindis. 

Tel. RE 7-5168 
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M. A. $ I M K U S 
IJfOOMK TAX SERVICE 

NOTARY PCBUO 
4259 So. Maplew«>d, teL 254-74*0 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iftkvictimsi. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai. 
iiiiinrirriTrnrrrriiininiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiii 
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P L U M B I N G 
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vamsdaiai iivalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 688-8860 
iinmimuiiii.nii„m..M.M..«......1|f||.t|t 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

IŠNUOM. privačiame name 5 kamba
rių butas Lyons, Illinois. 

Skambint — 447-4577 

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

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

MASTER CHARGE ir VISA 
Telef. — WA 5-8043 

SIUNTIMUI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 80632, teL 927-5980 

IlilIltlIUIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllUllllt 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1888 arba 376-5896 
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ĮSIGYKITE DABAR! 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir it. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4645 W. 63rd »., 

Cnteap, IL 60629. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii 
J; Ira ir i , vntOų p M t r U U m n m* 

bmn«*M ai mo*a sssMMht 
COSMOS PARCELfl EXFRXSS 

2501 W. 00 St., Chieaco, QL 00629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 915-S7S7 

Vytautas Valantinas 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIUIIIIUUUJ 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARMA XOREIKIE>'£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
aeos w . ssth st., chicago, rL eo62» 

TEIA. — WA 5-2787 

NAMŲ TR AUTO APSAUGAI 
įdedu naujus ir pakeičiu DURŲ SPY
NAS, RAKTUS IR KOMBINACIJAS. 
Darbą atlieku tiksliai, greitai ir sąži
ningai. Esu apdraustas specialistas. 
JULIUS ŽEBRAUSKAS, Tel. 229-164S 

SKELBKTTfiS "DRAUGE" 

REMKTTE "DRAUGĄ* 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 
L LIETUVA, TĖVYNE M©SU -

Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai. Lietuviais esa
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada uo
liu verkia, atrankos ii Verdi operos "Trubadūrai" 
ir kitos. 

t fOKTME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meiles istorija ir L t. 

S TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi taukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok. Dėdės Jo-
Siū naktety (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta, 
no polka ir kitos-

i. ANTANAS KUČINGIS -
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsus miškai, Tyliai, 
tyttel NemunėHs teka, IS operų "Eugenijus Orrie-
gtoas" "Don Juan" ir t L 

S. SKAITO DALIA JUKNEVICIGTt -
I pusė — Vincas Kreve-MickeviCius, Janina Degu
tytė: EilėrsJčiai. 
n posė — Liūne Sutems Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai. 

S. LEONAS BARAUSKAS -
Sandaros skrynia, žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektoosi, 2emaičių dama, AS lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum. Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sol. Juzė Krikstolaitytė-
Ko vėjai pučia, Pamlėjau vakar, Treji gaidžiai ne-
gtodojo, Verpsto, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto, 

Ir kitos dainos. 

A. DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 Šokių su daino
mis. Ne tik Šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
L Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
S Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n 
L Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis - tango 
6. Turiu dvi merginas — Fokstrotas 

Kaina tik S6.00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūketevičiutė ir L. Sutema-Katiliš-
kienė. Sią plokštelę klsusydami, gausite sodrų dva
sini malonumą. Kaina tik $8.00. Ją jsigydami, pa 
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prtsimmkime Joną AlstL Jis pats savo kūrybą {kalbėjo 
t plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , Chicago, IL 00829 

Užsakant pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių. 
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 



SKRENDAM AUSTRALIJON 
Gruodžio 20 dienos šaltokas mendavo ypač šauniai. Aikštėje 

rytas. O'Hare aerodrome prie laikėsi drąsiai, smūgiai taiklūs ir 
American oro linijos grupuojasi stiprūs. Jaunom 'kovietėm buvo 
gražus būrys jaunimo. Į sunkiai įkandamas riešutas. To

dėl ir pasekmės išėjo, sakyčiau, 
gana skaudžios. Pirmame sete mū
siškės laimi 15:1. antrame 15:5 
ir trečiame 15:4. Tenka pasigėrė-'' 
ti mūsų komandų gražiu laiky
musi aikštėse. 

Atšventę Sydnio Lietuviu klu
be bendras Kūčias, sportininkai 
išvyko į Adelaidę, į Lietuvių die
nas. 

Gruodžio 23 d. vakare PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas, 
Lietuviu Įdubę Sydnyje lietu
viams padarė išsamu pranešimą, 
kuriame palietė PLB darbus, san
tykius su mūsų kitais veiksniais. 
Pranešimas susilaukė didelio dė
mesio. Buvo iškelta Vliko, Reli
ginės šalpos, „LKBK" ir daug ki
tų reikalų. 

Kalėdos Sydnyje ramios. Visi 

- : —.... -

— Keliame sparnus Austrai* 
jos 4ink, — šūktelėjo sportinin
kų išvykos Australijon vadovas 
Zigmas Žiupsnys. Apie jį spiečia
si gralcščios tinklininkės, tinkli-
ninkai ir krepšininkai. Čia pat ir 
vienintelė lauko tenisininkė Tal-
lat-Kelpšaitė. Mūsų reprezentaci
nės sporto komandos atrodo 
tvarkingos. Džiaugsmas veiduose. 

Į šią kelionę jungiasi PLB pir
mininkas Vytautas Kamantas. 
Dar valandėlę dalinamės minti
mis ir tariame pasiliekantiems 
sudie. American oro linijos mil
žinas laimingai pakyla ir skren
dame Los Angeles link. Viskas 
puiku. Lėktuvas švarus, bekeik 
naujas. Visų nuotaika gera. Ke-

letai valandų stabteilėjame Los An
geles. Susikraustome į Pan Am B 
747 milžiną. Keleivių apie 500. I keliai Australijos lietuvius veda 
Lėktuvas senyvas. Po 4 vai. 301 į Adelaidę, Lietuvių dienas, kur 
min. skridimo leidžiamės Hono- j pajusime šio kontinento lietuvių 
lulu —Hawajuose. Naktis, šilto-j visokeriopos veiklos ir gyvenimo 
•ka. Aerodrome mažas judėjimas, i pulsą. 
Štai ir pirmoji nesėkmė: po va-! , . . , . s . , i , v , . , . , , r

 t Šiuo metu vidurvasaris. Šilta, landos praneša, kaa lėktuvas tu- « ,. v. „. . , , . . . . i , , • w . T Tv iZvdi rožes. Didele sausra. Keista, n problemų su stabdžiais. Už- / , . _ _ . . . . . 
T , , . . T . . . . I Kad ir cia paruostos Kalėdų eg-

truks, kol pataisys. Ir turėjome' . , J*~ . . . . . . ° 
, , ' . 5 i j A- ; lutes, SKamba 'kalėdines giesmes, 
laukti net o valandas. Ž inoma, , . ' . . , , ° 

., . vi •• T !Žmones skuba su dovanomis, 
nuotaika truputi pabiogejo. Jau- j 
nimas išsitiesė poilsiui ant grin- j I r kitame pasaulyje skamba tie 
dų aerodrome. Visiems išdalino Į patys linkėjimai —Linksmu Ka-
3 dol. vertės bilietėlius restora- j Jėdų švenčių ir laimingų Naujų-
ne veltui užkąsti ir išgerti ka- m Metų. 
vos. Norinčius gerti vaišino ska- j S u š i a i s lįj&įįįnMJ,. i r atsisvei-
nia havajietiška apelsinų sunka. | k i n u j u s > m i e i i „Draugo" skaity-
Pagaliau 6 vai. 30 min. ryto pa-1 t0]-ai i r s k u b u Adelaidės link! 
liekame Hawajus ir be sustojimo" 
skrendame į Sydnį. Čia atskrido
me gruodžio 22 d. 1 vai. p.p. 
Lėtai dirba bagažo iškrovimo dar
bininkai. Sako, streikuoja. Tad, i 
kol atsiėmėme savus lagaminus, į 
užtruko apie 2 su puse valandos, j 
Tarnautojai mandagūs, linksmi., 
Muitininkai grupės bagažo net į 
visai nepažiūrėjo. 

Laukiamajame daug laukian- i 
čiųjų savo artimųjų ir pažįstamų. | 
Sportininkus ir ekskursantus pa
sitiko „Mūsų pastogės" redakto
rius Vincas Kazokas, sportine 
veikla besisielojąs žurnalistas An
tanas Laukaitis, Aldona Jablons
kienė, Stašioniai, LB atstovai ir 
artimieji. Matyti gražių gėlių 
puokštės atvykusiems svečiams. 

Svetingi Sydnio lietuviai jau- j 
nimą perėmė savo nuoširdžioni 
globom 

Kelionė ilgoka, kiek išvargino, i 
Bet jaunimas lieka jaunimu. Prieš i 
lėktuvui nusileidžiant, visi pasi

puošė gana gražia, nauja uni-1 
forma. Jas puošė Vyties ženklas. | 
Rūpestingai sportininkus lydi ir i 
globoja išvykos vadovas, iam tai- > 
kiną simpatinga žmonelė Žibutė, j 

Šioje "ekskursijoje dalyvauja ir 
mūsų skautų veikėjai: v.s. V. Vi
dugiris, L.S. Brolijos vyr. skauti
ninkas, v.s. Vanda Aleknienė ir 
v.s. R. Fabijonas. Jie vyksta į 
tuojau po Lietuvių dienų Adelai
dės apylinkėse įvykstančią VII-
-tąją Rajono „Didvyrių žemės" 
vardo skautų stovyklą, kur R. 
Fabijonas vadovaus Ąžuolo va
dovų mokyklai, o Vanda Alek
nienė Gintaro vadovių mokyklai. 

Gruodžio 23 d. mūsų tinklinin
kės ir krepšininkai turėjo pirmą
sias draugiškas rungtynes su Syd
nio Kovo berniukų krepšinio ir 
mergaičių tinklinio 'komandomis. 
Rungtynės vyko vakare, gražia
me Condell Park 'krepšinio sta
dione. Rungtynes stebėjo gal 
apie 150 žmonių. Mūsų krepšinio 
jaunių rinktinė pradžioje jautėsi 
nedrąsiai, todėl koviačiai žai
dynes pradžioje vedė kelių taš-

' ku persvara. Po keliolikos minu
čių „apšilę" pasekmes išlygino ir 
•pirmąjį puslafkį baigė 26:22 mū
sų rinktinės naudai. Antrame pus
lankyje mūsiškiai prieš koviečius 
laikėsi gerai ir žaidynes baigė 
48:39 mūsiškių naudai. Žinoma, 
daug gražių situacijų tiek mūsų 
rinktinė, tiek ir Kovas nesuge
bėjo tinkamai išnaudoti. Sparta 
gyva, parodė gražių komandinio 
žaidimo momentų. Žaidynių 
įtampa išlaikyta iki baigmės. 

Mūsų tinklininkės užsireko-

CHICAC0S 
ŽINIOS 

RADO GINKLŲ &ANDĖT4 

Oak Lawn policija surado 19 
šaunamų ginklų pas žmogų, ku
ris gyrėsi, kad su 15 draugų jie 
sudaro mažą armiją ir kad sa
vo karo manevruose jie naudoja 
tikrus ginklus. Areštuotas jų 
vadovas Leslie I to , 27 m. Pas 
juos rasta ir 1.500 šovinių. Ito 
buvo sugautas parduodąs ma
rihuaną. 

UŽMIGO SNIEGE 

Audie Drummond, gyvenąs 
1230 N. Larrabee, Chicagoje. 
šalčiausią Kalėdų dieną, kai 
temperatūra kri to iki 8 laipsnių 
žemiau nulio, įsikaušęs užmigo 
lauke, sniege, būdamas vienmar
škinis. Nugabentas j Henrotin 
ligoninę, buvo išgelbėtas nuo 
mirties, bet gali tekt jam nu-
pjaut abi kojas i r rankas. 

PRAGYVENIMAS 
PAKILO %A<fc 

Chicagoje pragyvenimo išlai
dos lapkričio mėnesį pakilo 
2.4 fr. Tai didžiausias pabrangi
mas per paskutinius 33 metus. 
Daugiausia pabrango namai ir 
butai — net 4.4%. Visose 
JAV-bėse pabrangimas mažes
nis. 

BRANGIAUSIA VAŽMA 

Nuo sausio 1 d. pakėlus mies
to susisiekimo važmą Chicagoje 
iki 80 et., čia bus važiavimas 
brangiausias visose JAV-se. Ki-

Jurgis Janulaitis | tur pigiau. Pvz., Pittsburghe — 

VYRAI PRAŠO PAGALBOS 

Neseniai viename Turkijos i 
kaime vyko sužieduotuvių poky- i 
lis, kurio metu ištiko gaisras ir ; 
žuvo 97 moterys ir vaikai. Jokio 
vyro patalpose nebuvo, nes, pa- I 
gal tradiciją, moterys puotavo 
atskirai nuo vyrų. Dabar 31 i 
našlys prašo pagalbos iš vai- j 
diios. Anot vieno, "Be moters 
vyras yra bejėgis. Mes nemo
kame virti, nemokame skalbti, 
nemokame vaikų prižiūrėti". Dėl 

to našliai reikalauja, kad val
džia pasirūpintų surasti j iems 
naujų žmonų arba suteikti pa
šalpos pasogoms užmokėti. Šiuo 
metu kaime pasogų didumą nu
stato paklausos :r išteklių dės
niai. Kadangi yra mažai likę 
vedybinio amžiaus moterų, pa-
sogos siekia 2,800 doL 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 
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Mylimai Motinai 

A. f A. JADVYGAI TIJONATTIENEI 
m i r u s , 

nuoširdžiai užjaučiame dukrą BIRUTĘ SAJLDUKTENE, 
jos ŠEIMĄ, gimines ir artimuosius. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS SKYR. 
VAŠINGTONE 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
Uršulės Kosmonienes Armonaites 
Penkeri Pomirtiniai Metai greit prabėgo, bet mūsų 

ilgesys, liūdesys ir širdgėla neleidžia jos užmiršti. Mirties 
sukaktuvėms paminėti šv. Mišios už jos sielą bus atna
šaujamos Tėvų Marijonų koplyčioj saus. 11 d. 10 v. ryto. 

Visi artimieji ir draugai prašomi prisiminti velionę 
savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė ir jų šeimos. 

A. f A. JUOZUI STROPUI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ANICETAI, sū
nums JUOZUI, VLADUI, ANTANUI, ROMANUI ir RI
MUI, taip pat dukrai DANUTEI ir jų ŠEIMOMS bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems. 

VYTAS ir MARIJA RAUDŽIAI 

Rašytojui 

A . f A . 
A. M. KATALIŠKIUI - VAITKUI 

mirus, jo ŠEIMAI, SESERIMS ir SVAINIAMS, čia ir Lie
tuvoje, reiškiu nuoširdžią mano užuojautą. 

S. STANEVIČIUS 

A. f A. JONUI ACUI mirus, 
liūdesio prislėgtus jo žmoną ADELĘ ir sūnų VYTAUTĄ 
su šeima Lietuvoje bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

/ . MARDOSIENĖ 
J. GREBLIAUSKAS 
VjU. AIDIEČIAI 
t. SLABŠINSKAS 

K. MERECKIS 
O. STANKIENĖ 
E. JANKAUSKIENĖ 
P. V. GUDAIČIAI 

A. f A. KAROLIUI BALIUI mirus, 
jo žmoną 
timuosius 
jais. 

STEFANIJĄ, sūnų KĘSTUTĮ i r kitus 
labai užjaučiame ir liūdime drauge 

JADVYGA JOKUBAITIENĖ 
ALGIMANTAS JOKŪBAITIS 

ar
šu 

Mylimai motinai, uošvei, močiutei, 

A. f A. 
PETRONĖLIAI REŠKEVIČIENEI 

m i r u s , 
sūnų ALBINĄ, dukterį BIRUTĘ LAKE su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime 

ANTANĖLIŲ, DAPŠIŲ ir DRAZDŽIŲ ŠEIMOS 

A. f A. JONUI ACUI mirus, 
žmonai ADELEI ir Lietuvoje likusiam sūnui DR. VY
TAUTUI ir jo ŠEIMAI bei artimiesieins reiškiame gilią 
užuojautą. 

JULIJA ADIENĖ 
GENOVAITĖ ir BRUNO BAKAI 
ANTANAS DOVYDAITIS 
ELENA ir PETRAS DALINIAI 
KOSTAS DIMA 
EUGENIJA ir ALBINAS GESIAI 
VINCAS JUŠKA 
VANDA ir JONAS KIRTIKLIAI 
VIKTORIJA ir VACYS KRIAUČIŪNAI 
VLADAS MORDOSA 
VERONIKA ir JONAS PLESKAI 
GABRIELĖ ir JULIUS RINKŪNAI 
KONSTANCIJA ir BENIUS RAZGIAI 
QNA ŠIAUDIK1ENĖ 
PETRONĖLĖ ir MYKOLAS VITKAI 
STEFANIJA ir KAZYS VAIČIAI 

Lietuvos Kariuomenės kūrėjui savanoriui 

A. f A. 
Med. Dr. Jurgiui Prialgauskui-Gedaugui 

mirus, jo SŪNUI, DUKTERIMS, ŠEIMOMS, giminėms, 
draugams j r pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

LIET. KAR. KŪR. SAV.-S-GOS VD CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA IR NARIAI 

A.f A, 
Dr. Jurgiui Prialgauskui - Gedaugui 

minis, dukterims GABRIELEI ir ALEKSANDRAI su 
ŠEIMOMIS sūnui JURGIUI ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. 

STASYS JANKUS, MJ>. 
DAINORA ČEIČIENĖ 

A. + A. 
Dr. Jurgiui Prialgauskui-Gedaugui 

mirus, c ikteris ALEKSANDRĄ ir jaunystės draugę 
GABRIEIJC ir jų ŠEIMAS, sūnų JURGĮ bei visus gimi
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

ALEKSANDRA {ANDRIUŠAITYTĖ) 
ir EUGENIJUS LIKANDERIAI 

A. f A, 
Vet. dr. STASIUI TAIJLAT-KELPŠAI 

m i r u s , 
žmonai MARIJAI, seseriai ONAI JURSKTENEI ir jos 
ŠEIMAI bei visiems giminėms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime 

STASĖ IR VACLOVAS TALLAT-KELPŠA 
BRONĖ IR ALGIRDAS UKRINAI 
ELENA IR SIMONAS ZELBAI 

Brangiam vyrui ir tėveliui 

A. f A. ALGIUI ATKOČAIČIUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą ŽMONAI, buvusiai "Gabijos" 
tuntininkei, SŪNUMS ir kitiems šeimos nariams bei ar
timiesiems. 

GABIJOS ir BALTIJOS TUNTAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermi t age A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

S S S S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 737 -8600 
T e l . 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Te!. #76-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBIIIAMS STATYTI 

£ 
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X Kazys Baradukas, Chicago, 
111., atsiuntė 8 dol. Taip pat po 

CHICAGOS 2INIOS 
MUZIKINE MOZAIKA 

. . , . , % ? . 

X Kun. P . cinikas, "Draugo" 
administratorius, pereitą pirma
dienį paguldytas Oak Park li
goninėje patikrinti sveikatos. 
Jis yra dr. S. Palutsio priežiū
roje. 

X Jonas Aoliftnas. buvęs so
cialinės apsaugos tarnautojas i r 
socialinės gerovės redakcinio 
kolektyvo narys, pradėjo dirbti 
"Draugo" redakcijoje. 

Pary teatras, 1225 W. Bel-
8 dol. pridėjo _ Jonas Stoškus,: m o n t C h i c a ^ o j e j t u r i t u r t i n ^ 
Chicago K. J . Zemeckas, In- j m u z i k i n p r o g r a m ą . . 3 ^ to 
dianapohs Ind. Po 5 dol. - B r o a d w a ^ K u r t W e i i r > . T a i 
Teodora Penikas, Antanas Be-

TfČ*' 

niušis i r Antanas E d e n a s , 
šiems širdingas ačiū. 

Vi-

x Antanas Bertulis, Hot 
Springs, Ark., prie prenumera-

vaidybinė dainų mozaika, suda
ry ta iš rinktinių gabalų, pasiro
džiusių Berlyno, Paryžiaus, 
New Yorko scenoje. Dainos 
jungiamos su vaidyba ir baletu. 

tcs čekio atsiuntė ir 20 dol. auką j palydint pianinu. Labai gyva 
s u t r u m p u laiškučiu: "Jaučiu Į slinktis, skambios melodijos, 
didelę garbę būti •'Draugo' skai- j gausu solo, duetų, kvartetų, kvin 
tytojų eilėse. J i s y r a man ne- j tetų. Scenoje pasirodo šeši 
pamainomas. Kar tu linkiu vi-1 solistai - aktoriai, turį ir baletinį 
sam 'Draugo' štabui linksmų, lai-! apmokymą naujoj formoj. Pa
mingu ir darbingų Naujų 1981 naudojama nemaža dalis Brechto 
Metų". Nuoširdus ačiū už auką kūrybos. 

:Puk. ŽVAIGŽDUTE 
••'•h. 

Redaguoja 4. Ptačas. Medžiagą siusti: S206 W. «5th Chiemgo, 
įsteigtas lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

EL 60629 

ir linkėjimus. A. Bertulį skel
biame garbės prenumeratorium. 

X "Laiškų Lietuviams" gruo 
džio mėn. numeris laiku neišėjo x *- Bušmanas, "VVorcester, 
dėl Putnamo spaustuvės kėlimo j M a a s - atsiuntė 10 dol. auką su 
j naujus namus. Tikimasi už sa- ] P a r a š u : 'Sveikinu ^Draugo' 
vaitės išleisti tą numerį. 

X Atsiuntė už kalėdines kor 
teles po 5 dol.: Kazimieras Bag 
donas, Frank Joga, Petras MBa 
sius, Regina Andrijauskas. Pe 
ter Manelis, A. G. Vinick, Ju 
liūs P. Bulota. Eugenija 

j personalą su Naujais Metais, 
į linkėdamas daug laimės i r iš-
i tvermės". Ačiū už linkėjimus 
ir auką. 

x "Draugo" skaitytojas (be 
! pavardės ir adreso) atsiuntė 5 

SUDEGĖ AUTOMOBILY 

Susidūrus automobiliui su 
traukiniu, automobily sudegė C 
Maron, 26 m., D. Nolen, 19 m., 
V. Tomas, 20 m. Užmuštas ir 
vaikutis. Sužeisti 4 žmonės. Ne
laimė įvyko ties 89 gatve ir Ash
land. Nelaimingieji privažiavę 
geležinkelį, rado jau nuleistus 
barjerus, bet vairuotojas norėjo 
skubiau pro juos pralįsti apva-

Sinads-! d ° L . a U k ą * l a i š k e l * su t am tik-1 duodamas. Tuo metu užlėkė 
kytė, Vida Baleišytė. 
širdingas ačiū. 

Visiems romis pastabomis. Ačiū uz 
viską. 

X A. Slapkauskas atsiuntė 
4 dol. už korteles, o po 3 dol.: 
Antanas Januška. A. Liutkus i r Į 
A. B. Juozapavičius 2 dol. už ka
lendorių. Ačiū. 

X Jonas Šiaučiūnas, Cleve-
land, Ohio, atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 

I Po 5 dol. Kazys Kriaučiūnas ir 
Kazys Stankus. Nuoširdus ačiū. 

X Leonas Nekas, Beverly 
Shores, Ind.. atsiuntė 8 dol. au
ką su prenumerata, širdingas 
ačiū. 

X Birutė ir Algis Prasauskai, 
Lomita, Cal., užprenumeravo 
• 'Draugą" vieneriems metams 
kaip kalėdinę dovaną savo duk-

t rai Laimai ir žentui Antanui 
X Naujos Algimanto Kezio i Balčiams, kurie sukūrė lietuviš-

fotografi^os parcdos at idarymas į ką šeimą gruodžio 27 dieną. 
bus šj penktadienį, sausio 9 d.. Prasauskus sveikiname už gražų 
nuo 5 iki 9 vai. vak. "Galerijo- j pavyzdį, o jauniesiems linkime 

an t jų traukinys. Jiems reikėjo 
palaukti tik kokią minutę laiko 
ir traukinys, kuris teturėjo du 
vagonu, būtų pralėkęs. 

20 M. UŽ BLOGUS ČEKIUS 
Chr. Griffin nuteistas kalėti 

į 20 metų. Jis buvo prikalbėjęs 
j dvi moteris rašyti nepadengtus 
; čekius, už kuriuos iš krautuvių 
j išėmė žiedų, laikrodžių, lagami-
! nų ir kitų reikmenų už 40,000 
' dol. 

Praėjo Kalėdos su dovanėlėmis ir eglutėmis. 
Beliko laukti Velykų su margučiais ir kiškeliais. 

IS Bostono lit. m-los laikraštėlio "Švilpukas" 

PINIGŲ MAIŠAS 

Jei rajčiau pinigu maišą, ku-
UGNIAGESIŲ ARBITRAŽAS riame būtų vienas milijonas do-

Chicagos ugniagesių unija i r | l e r i u > & * m a i š {* nuneščiau i 
miesto vadovybė paskelbė, kad P r i j o s stotį. Po kiek laiko, jei-

je", 744 N. YVells St. (pr.) . į gražaus gyvenimo. jeigu jiems artimiausiu laiku 
nepavyks susitarti dėl trijų da-x šie New Yorko valstijoje ; x ž a r n Alfonsas Nakas ve-

gyvenantvs asmenvs paaukoio ' < S * N gyvenimą pradėjusiems j ba r ginčijamų punktų, ta i tie 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos" «m> vaikams Jonui ir • " - - « ^ " ^ h»* " * " ^ a r b l 

gu tų pinigų savininkas neatsi
imtų ir jie man tektų, tai didelę 
dalį dėčiau į banką. Daug pi-

K^TŠti-i klausima? bus Išrišti"arbitražo | n i W norėčiau duoti lietuvių baž 
keliu. Tie t rys klausimai yra-! n y c i a i ' neturtingiems x ~ Gvnimo fondui- 50 dol. — J o - n a J - u z u o t siuntęs kalėdinę do- į _ . . . . . 

nas Klivečka. Lionginas Morkū- vaną, užprenumeravo "Draugą" j atlyginimas.leitenantų ir kitų 
nas- 30 dol — dr Da ivaR Ba- j vieneriems metams. Girtinas j vyresnių priklausymas unijai ir 

pavyzdys. Sveikiname naujus I reikalavimas, kad ugniagesiai jorūnas: 25 dol. — Virginija i r 
Regina Jakštas, Gailė Janušo
nis, A. Uknevičius, kun. J. Pa- \ 
kalniškis, Aloyzas Balsys; 20j 
dol. — kun. A. Grigaitis. Alek-
sandra ir Petras Matekūnai. dr . j 
Jonas ir Dana Bilėnai, P. ir N . I 
Baltmlioniai. Peter ir Anelė Po- į 
vilaičiai; 15 dol. — Regina Pu- ; 
rienė, Anthony ir Rima Gudai- j 
čiai; 10 dol. — Irena Banatienė, ; 

skaitytojus. 
X Birutė Keimežaitė ieško lei

dėjo a r mecenatų savo poezijai 
"Nebijok žaibų, nei vėtrų" iš
leisti. Eilėraščiai y ra klasiki
nio eiliavimo. Rinkinio apimtis 
t a rp 125-135 puslapių. Rašyti: 
Birutė Kemežaitė, 7124 So. Mo-
zart St., Chicago, m . 60629. 

(sk.). 
Martinas R. Brakas, Leonas Ba 
jorūnas. Maria Jasėnienė. Wal- | x LietuvosVyčių choro meti-
ter Umbrazas, J. Steponaitis. K. i " ^ manketas įvyks sausio 24 d., „ 
ir J. Norvilą. V. MaSelis. Leon- ' šeštadienį. 7 vai. vak. Vyčių sa-1 gražių Naujų Metų. Mana Vi-
ginas Drangauskas, O Adams, i ^ ' e P r i e Campbell Ave. ir 471 dumene užsisakė knygų ir pn-
P. V. Dubauskas, D. Mikulskis, i S ' v ė s - B " 8 š a l t * i r • * • v a k a " 
K. Bacauskas. kun. Račkauskas, | rienė- G r o s V a J l v Tenclinger 
Pulkerija Turulis: 5 doi. — Mi- ' orkestras, bus rožių valsas ir 
chael V. Majikas Stasys Čepas; i laimėjimai. Programą atliks 
2 dol. - Walter C. Yurkis; i *&* choras, vadovaujamas 
1 dol. K. Žoromskis. JAV L J S ! m u z - F a u s t o Strolios. Rezerva-
vaidyba dėkoja už paramą. i c i J o m s skambinti Julijai Zafcar-

(pr.) 

žmonėms 
ir kitiems reikalams. 

Jei turėčiau daug pinigų, no
rėčiau nusipirkti didelį namą, 
gražią mašiną ir daug gražių rū
bų. Nuo to laiko daugiau nei
čiau į pigias krautuves pirkti dra
bužių. Po kiek laiko norėčiau ati
daryti drabužių krautuvę, tuo 
būdu galėčiau daugiau pinigų už
sidirbti. Būtų smagu po pasau
lį važinėti, matyti daug gražių 
vietų, valgyti kitataučių restora
nuose. 

X Viktoras Samatauskas, Aš norėčiau savo draugėms 
Miami, Fla., pridėjo didesnę au-j nupirkti gražiy dovanų Jei joms 
ką ir 'Draugo' štabui palinkėjo 

gyventų Chicagoje. 

KYŠININKUI 12 METŲ 

Buvęs Chicagos policijos mo
torų tiekimo padalinio viršinin
kas A. C. Kovic, 56 m., nubaus
tas 12 m. kalėjimo už kyšių ėmi
mą ir dar turės sumokėti 93,000 
dcl. pabaudos. 

protys yra palikti vaško ant sta
lo ir dvasios pakeis tą vašką, 
kad žmonės žinos, ar jie ilgai 
gyvens ar ne. 

Vidas Paulius, 
6 sk., Dariaus Girėno lit. m-la. 

LAIKAS IR MINUTĖS 

Stovi laikrodis ant stalo, 
Skaito minutes. 
O tas laikas toks begalis, 
Bėga nejučia. 

Jau prabėgo kūdikystė, 
Nieks nesugrąžins. 
Nuskubėjo jaunos dienos, 
Nieks nesutaikys. 

Skaito, skaito jis >per dienas, 
Skaito per naktis. 
Ir taip laikas tomis minutėmis, 
Bėga, skuba vis. 

Stovi laikrodis ant stalo, 
Skaito minutes. 
O tas laikas toks besotis, 
Jis visas nuneš. 

M. Merkevičius 

mėnulį. Juk astrologija yra moks
las!" Ką mama galėjo sakyti, kai 
aš taip gerai jai atsakiau. 

„Gerai, —saiko mama, — 
tik penkias minutes, ne dau
giau!" Buvo graži naktis ir mė
nulis švietė taip šviesiai! Aš ne
galėjau atitraukti savo akių nuo 
mėnu'lio. Staiga pamačiau juo
dą dėmę ant mėnulio. Kas tai 
buvo? Ar buvo amerikonų vadi
namas U.F.O.? Tada ta dėmė 
pradėjo judėti. Norėjau nubėgti 
į savo kambarį k pasiimti foto 
aparatą, bet žinojau, kad mano 
mama tuojau pasakys, kad turiu 
eiti miegoti. Tai aš nejudėjau iš-
tos. Pasaukiau tėvelį parodyti jam, 
kad ant mėnulio buvo didelė dė-

rV. Poromis surašytuose- 3o* 
džiuose kartojasi tie patys prie-' 
balsiai; pirmuosiuose žodžiuose 
priebalsiai yra kieti, antruosiuos 
se — minkšti. 

GALVOSŪKIAI NR. I S c, 
I r *ė 

(Žiūrėkite brėžinį). BrėžinyjB 
yra nubrėžta devyni rutuliukai, 
kurie išdėstyti į 8 eiles po tris 
rutuliukus kiekvienoje eilėje. 
Kiek jūs galite sudaryti eil ių-po 
du rutuliukus? Parašykite skaį-
čiais ir nubrėžkite brėžinį. (10 t ^ . 

MIELASIS KALĖDŲ SENELI, 

Šiais metais aš buvau labai ge
ras: klausiau tėvelių ir bandžiau | m ė . Jis pradėjo juoktis ir sakė: 
gauti gerus pažymius mokykloje, i j u (kvailute! Tai lapas ant me-
Tai aš manau, kad turėčiau gau- džio juda vėjui pučiant. Tas me
ti teisingą atlyginimą. Noriu, kad j dis yra prieš mėnulį". Aš išbė-
tu atneštum kai ką visai šeimai, I gau iš kambario nepatenkinu 
ne tik man: 

x Neprigirdintiems — Ne- ] 

mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. ild 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St., Chicago, m. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates 950 Lake 
S t , Oak Park. m. Atdara t ik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
TeL 848-7125. (sk.) 

X Dėmesio! Didebs išparda
vimas Avalam Galerijose nno 
sausio 2-os iki 11-tns d. — 1 0 ^ 
iki 50*^ nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų, Lladro. Dresden. Hum-
mel figūrėlių, Anri medžio droži
nių ir daug kt. Taip pat ir pa
veikslų. Dalė ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi
naudoti papigin+omis kainomis. 
Adr. 4343 Archer Ave. ( ta rp 
Sacramento Ave. ir !Whipple 
St .) , Chicagoje. Tel. 247-6969. 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to : pirmad. ir ketvirtad iki 8 
vai. vak.; antrad.. trečiad.. 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (PV.) 

ka tel. H E 4-7785 arba Estelle 
Rogers, 925-3948. (pr.). 

X šie asmenys, gyvenantys-
New Jersey valstijoje, paaukojo 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
Gynimo fondui: 50 dol. — Ka
zys ir Nastė Kaliai: 25 dol. — 
Kazimieras ir Lucy Jankūnai, 
V. F . Volertas, K ir V. Dabrū-
nai; 20 dol. — B. ir P . Šidlaus
kai, Vincas ir Ona šalčiūnai, A. 
Šmulkštys; 10 dol. — Leonas 
Morkūnas. E. ir P . Balčiai. Paul 
ir Joanna Ivaškai, Sophia Rau-
bertienė, Matuskai, Vita ir V. 
J. Matušaičiai, Balys Raugas. 
Bronė Karaškienė. Antanas ir 
Aleksandra Masioniai; 5 dol. — 
Vaclovas ir Ona Budrikai, Elena 
Raubertienė, John Mingaila, 
Arūnas Bitėnas, Stasys Karaš-
ka; 3 dol. — Juris A. Balodis: 
1 dol. — Rimantas Bitėnas, Al-
bert P . Macelis. Al. Kbnk. JAV 
LTS valdyba dėkoja už paramą. 

(pr.). 

DKNGIAME m TAISOMU 
V1SC RCSIŲ STOGUS 

Vi savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 
Tel. — 4S4-9855 

dėjo 5 dol. auką. širdingai dė
kojame. 

X Nijolė ^lapelytė - Vaikekū-
nienė su savo vyru inž. Aleksu 
šiomis dienomis persikėlė gy
venti iš Park Ridge, UI.. į naują 
vietą Great Falls, Virginia. Vai
tekūnas pradėjo dirbti Depart
ment of transportation — NHT-
SA agentūroje kaip director of 
the office of fuel economy com-
liance. Vaitekūnienė pakeisda
ma naują adresą pratęsė "Drau
go*' prenumeratą ir pridėjo 73 
dol. auką lietuviškos spaudos 
stiprinimui. Nijolė skelbiama 
garbės prenumeratore, o u i pa
ramą tariame nuoširdų ir didelį 
ačiū. 

1 pinigų trūktų, tai joms duočiau. 
Man patiktų nusipirkti daug že
mės įvairiose pasaulio vietose. 
Ten pasistatyčiau namus, kad 
žmonės galėtų išsinuomoti. 

Visą gyvenimą galėčiau būti 
turtinga, nes mano pinigai nie
kuomet nesibaigtų. Banke pini
gai vis augtų. Daug pinigų už
sidirbčiau drabužiu krautuvėje. 
Po daug metų, kai aš pasenčiau, 
pasamdyčiau tarnaitę, kuri man 
padėtų valyti namą, valgį ga
mintu ir kitus namų darbus at
liktų. 

Violeta Doveinytė, 
Detroito „Žiburio" lit. 

mJlos mokinė. „Skambutis". 

LIETUVIŠKI KŪCIU 
PAPROČIAI 

Yra daug Kūčių papročių. Vie
nas jų yra padėti šieno po stal
tiese, priminti, kad Kristus gimė 
ėdžiose. Antras paprotys yra pa
dėti 12 valgių ant stalo, primin
ti Kristaus apaštalus. Trečias pa
protys yra nevalgyti mėsos per 
Kūčių vakarienę. Ketvirtas papro
tys yra padėti tuščią kėdę prie 
stalo prisiminti mirusius.Penktas 
paprotys yra laužyti ir valgyti 
plotkeles, priminti Kristaus Kū
ną komunijoje. Šeštasis paprotys 
yra duoti šieną, kuris buvo po 
staltiese, gyvuliams, kad jų ne
užpultu ndiaimės ar ligos. Sep
tintas paprotys yra galvojimas, 
kad gyvuliai 12 vai. kalba žmo
gaus balsu. Jei žmogus išgirstu 
jų kalbą, jis išgirstu apie savo 
mirtį. Žmonės manydavo, kad 

Mano sesutei atnešk violeti
nės spalvos „Corvette", nes jai 
labai patinka tas automobilis. 

Mano mamai prašau atnešk 
kailinį švarką, nes žiemos čia la 
bai šaltos, o ji jau seniai nori 
kailinio švarko. 

Tėveliui, prašau, duok tūks
tančio galliono benzino tanką, 
nes jis vis sako, kad benzino kai
nos baisiai aukštos. 

O man prašau atnešk mažą 
„Leer Jet" lėktuvą. Tik ne per 
didelį, nes aš nenoriu, kad tu j 
daug pinigų mano dovanoms iš
leistum... Be to aš noriu, kad 
jis tilptų garaže 

Mielasis Seneli, man labai rei
kia to lėktuvo, nes savaitgaliais 
norėčiau skristi aplink pasaulį. 
Prašau nusipirkti roges su raketi
niu motoru, nes tavo senos ro
gės negalės panešti mano lėktu
vo. 

Gerasis Linukas iš VIII klasės, 
K. Donelaičio lit. m-la. 

KAS PER KALĖDOS BE 
DOVANŲ 

Aš savo mamai padėjau ruoš
ti Kūčias. Mes važiavom pas 
draugus pietų. Padėjau eglę puoš
ti. Mano teta, tetėnas ir pusbro
liai atsivedė svečių iš Australi
jos. Jie labai keistai kalbėjo. Man 
labai patiko Kūčios šiais metais; 
aš gavau daug dovanų. Per Ka
lėdas važiavome pas draugus. 
Ten buvo daug vaikų, mes su 
jais žaidėme. Per Naujus Metus 
aš važiavau pas Danutę. Mes 
žaidėm ir valgėm skanėstus. Aš 
ten ir nakvojau. Kitą dieną ma
no tėveliai atvažiavo pasiimti ma
nęs. Buvo labai gražu lauke. Pas
kutinę atostogų dieną mes nuren
gėm eglę. 

Vaiva Vėžytė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los mokinė, „Vyturėlis". 

DĖMĖ ANT MĖNULIO 

. ^ „ , , . , . . D ., , ištraukti ilgiausia šiaudą reiškia 
F Andnunas, Phtladelohijos Ralfo sky- • * o "•-'<* •»«•«§ 

! riaus pirmininkas, kalba Balfo kon- J ogiausiai gyventi. Mergaitė, kun 
: certe Philadelphijoje. • ištraukia trumpiausią 

šiaudą, 

Audronė Reivytytė, 8 sk. 
Lemonto „Maironio" lit. m-la. 

IŠKABA 

Vienas prekybininkas nuėjo 
pas dailininką užsakyti, kad nu
pieštų jo krautuvei iškabą su Šu-
nies vaizdu. 

— Kokio šuns vaizdo nori, vil
kinio ar buldogo? — paklausė 
dailininkas. 

— Vilkinio šuns vaizdas kai
nuoja 50 dol, o buldogo — 150 
dol. 

Pirklys pagalvojo, koks skirtu
mas, kad tik šuo ir užsakė pigų
jį. Kai dailininkas baigė darbą, 
prekybininkas sumokėjo pinigus 
ir pakabino iškabą. Po keflių die
nų užėjo didelis lietus ir nuplo
vė šurts vaizdą nuo iškabos. Jis 
tuoj nuskubėjo pas dailininką iš
siaiškinti: 

— T u tokio norėjai, aš tokį ir 
nupiešiau, — pasiteisino daili
ninkas. — Vilkinius šunis piešiu 
vandeninais dažais, o buldogus 
—aliejiniais. 

G A L V O S U K n j N r . i l 
ATSAKYMAI 

I. Žiūrėkite brėžinį. 

n 
(Žiūrėkite brėžinius). Į bruks 

nelių vietą įrašykite tai, kas bū-p 
tų reikalinga įrašyti: 1. Raistiniui' 
pastate ji ištisą na t t i -
2. Dažnai debesis skrodė 
kad pakiltų į dangaus mėlynę^ 
Už teisingai suprastą mintį gau-
site po 5 taškus. 

//ST 
Effl 

M* 

M 
• _~ v 

i 
>i....... 

Jr:t 

(Žiūrėkite brėžinį). Mergaite 
nori pasiekti grybą, padėkite jai. 
Kaip manote, ar tą grybą į ga
lės valgyti? (5 tašk.). 

II. Žiūrėkite brėžinį. 

III. Stumkite kairės pusės -pi-

i %'uotr. Au«ros Bag<l<m?v«iates 1 greičiau ištekės Dešimtasis pa-1 sėdėti prei lango ir pažiūrėti j Į lieka centre. 

Žiūrėjau į mėnulį, kai mama į nigėlį aplinkui į dešinę pusę. Vi-
man sakė, kad laikas miegoti, dūrinio pinigėlio pozicija pasikei-
Aš jai pasakiau: „Mama, leisk I čia, jis lieka kairėje pusėje, o de- I šulinį, iš kurio geri, negali-
man tik penkias minutes dar pa- j šinės pusės pinigėlis nepaliestas ma mėtyti akmenų. 

Brūkšnio vietoje parašykite 
vieną žymų Europos miestą: „Kur 
teka upė Vltava, esu ir aš aufc-
sinė ". (5 taškai). 

V 
Kiek vienas hektaras turi kvad

ratinių metrų? (5 taškai ) . 

V. 

V. Tie skaičiai yra L A 3. 
1 + 2 + 3 = 6. 1 x 2 x 3 . 
= 6. 

Talmudas 

i < 

http://GALVOSUKnjNr.il



