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J.E. vyskupas Vincentas Sladkevičius 
užima Kaišiadorių vyskupo sostą 

(Tęsinys) 

Iškilmėje dalyvavo vysku
pai — Liudvikas Pavilonis, 
Julijonas Steponavičius ir 
Antanas Vaičius kartu su 
vysk. Vincentu Sladkevičių 
koncelebravę šv. Mišias. Mišių 
metu kalbėjo pats Kaišia
dorių vyskupas . Štai jo 
pamokslo santrauka: 

„Lygiai prieš 50 metų, 1932 
m. čia, šioje katedroje, aš stovė
jau paskui ateitininkų vėliavą 
kaip mažas dvyl ikamet is 
berniukas. Vaikiškais, bet 
pilnais entuziazmo balseliais 
mes giedodavome ateitininkų 
himną. Dabar, praėjus 50-čiai 
metų, aš vėl stoviu prieš jus 
kaip šv. Tėvo paskirtas Kaišia
dorių vyskupijos apaštališ
kasis administratorius, jūsų 
vyskupas ir ganytojas. J u s 
žvelgiate į mane smalsiais 
žvilgsniais, tarsi klausdami: 
kuo būsi? Į šį klausimą 
neatsakysiu ir negabu atsaky
ti, — į tai atsakys visas mano 
gyvenimas, atsakys istorija ir 
Dievo teismas. Aš gabu tik 
pasakyti, kuo aš privalau būti 
pagal Kristaus mintį ir Bažny
čios paskyrimą. Šitai aiškiau
siai atskleidžia šv. Tėvo Jono-
P a u l i a u s II t e l e g r a m a , 
pasiųsta mūsų krašto vyskupų 
konferencijos p i rmininkui 
vysk. Liudvikui Poviloniui. 
Šventasis Tėvas, atsiųsdamas 
tokią turiningą, nuostabiai 
mus paguodžiančią telegra
mą, parodė mūsų kraštui 
nepaprastą palankumą. Dabar 
visi atidžiai išklausykime šv. 
Tėvo telegramos žodžius: 

„Paskatinti meilės ir rūpes
čio Mums labai brangiai Lietu
vos Bažnyčiai, Mes kreipia
mės į brolius Vyskupus tą 
palaimingą dieną, kurią 
konsekruojamas naujas vysku
pas Antanas Vaičius, kuris 
valdys kaip Apaš ta l in i s 
A d m i n i s t r a t o r i u s Te lš ių 
Vyskup i j ą i r K l a i p ė d o s 

Prelatūrą. Tos katalikiškosios 
bendruomenės džiaugsmu ir 
Mes džiaugiamės ypač, kad 
vienu kartu ir garbingasis 
sielų ganytojas Vmeeatafl 
S l adkev ič ius už ima savo 
vyskupavimą kaipo Kaišia
dorių Apaštalinis Administra
torius. 

Vyskupas tikrai yra Bažny-
čiai Dievo suteikta nejk5.1r._c-
j a m a dovana, nes Vyskupas 
užima apaštalų vietą ir ranki] 
uždėjimu bei konsekravime 
žodžiais įgyja Švente M M Dva-
sio8 malonę ir šventą charakte
rį. To galia prakilniu ir nuosta-
biu būdu jis atstovauja patintu 
Kristui,Mokytojui, Ganyte; ai b 
Vyskupui ir veikia J o Asmens 
galia, kad suburtų Dievo tautą 
tiesoje ir šventume ir j a rūpintų
si melsdamasis, sakydamas 
pamokslus ir at l ikdamas visus 
meilės darbus. 

Kunigai gi, kurie yra visos 
Kristaus kunigystės dalyviai 
ta rnaut i Dievo tautai , dėl šio 
dalyvavimo kunigystėje ir 
pasiuntinybėje, tepripažįsta 
vyskupą savo tėvu ir jo su 
pagarba teklauso. Pagaliau 
visa katalikiškoji bendruome
nė, kur ios t i kė j imas y r a 
išbandytas tiesos sunkenybių 
ir vargų, teranda savo gany
tojuje sielos globą, užsidegimą 
ir sustiprinimą ištverti tikėji
me su galinga viltimi ir meilės 
airaoia. kad galėtų gyventi 
v e r t i n g a i , p r a k t i k u o d a m a 
krikščioniškas dorybes, kurios 
papildo tautos išsiauklėjimą ir 
mokslingumą. 

Lietuvos katalikiškąją šeimą 
pavedame Dievo Gimdytojai, 
gailestingumo Motinai, meilės 
p i l n a š i rd imi su t e ikdami 
A p a š t a l i n į p a l a i m i n i m ą 
v y s k u p a m s , k u n i g a m s , 
jaunuoliams, pašauktiems į 
Viešpaties dabą, taip pat vi
siems pasišventusiems Dievo 
garbinimui ir visiems tikintie
siems. 

(Bus daugiau) 

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. V. Stirbys 

Gruodžio 8 d. Alsėdžiuose, 
Telšių vyskupijoje, ok. Lie
tuvoje, mirė a.a. kun. Vaclovas 
Stirbys, tos parapijos klebo
nas. Palaidotas gruodžio 12 d. 
Alsėdžių kapinėse. 

Velionis buvo gimęs 1912 m. 
lapkričio 24 d. Žemaitijoje. 
Gimnaziją baigė Marijampo
lėje, Kunigų seminari ją 
Telšiuose. Kunigu įšventintas 
1937 m. birželio 6 d. Telšiuose. 
Nepriklausomoje Lietuvoje dir
bo ilgiausiai Klaipėdoje, 
paskui buvo Telšių antrosios 
bažnyčios rektorius ir keliose 
parapijose klebonas. Po karo 
buvo išvežtas į Sibirą, iš kur 
grįžęs vėl buvo Judrėnuose ir 
kitose Telšių vyskupijos 
parapijose, atnaujindamas 
bažnyčias. Paskiausiai kele
rius metus buvo Alsėdžiuose 
klebonas. 

Tai jau dvidešimtas šiemet 
okupuotoje Lietuvoje miręs 
kunigas, ketvirtas iš Telšių 
vyskupijos. 0 jau apie 45 
Telšių vyskupijos bažnyčios 
neturi kunigo. 

Rinkimai Hamburge 
Bona. — Rinkimai Hambur

ge parodė, kad dabartinei Vak. 
Vokietijos koalicijai bus 
nelengva išsilaikyti valdžioje 
kovo mėn parlamento rinki

muose. Balsavo apie 80 nuoš. 
iš 1.2 mil. provincijos ir miesto 
balsuotojų. Socialdemokratai, 
kurie biržebo mėn. gavo 42.7 
nuoš. balsų savivaldybės rinki
muose, šį kartą surinko 51.3 
nuoš. Krikščionys demokratai 
gavo 38.6 (birželio mėn. buvo 
gavę 43.2 nuoš.). „Žaliųjų" 
partija nukrito iš 7.7 nuoš. iki 
6.8 nuoš. Laisvieji demokra
t a i , k u r i e i š s t o j o i š 
socialdemokratų vadovauja
mos koabcijos ir perėjo į 
krikščionių demokratų koali
ciją, tegavo 2.6 nuoš. balsų ir 
legislatūroje atstovų neturės. 
Birželio mėn. jie buvo gavę 4.9 
nuoš. balsų. 

Kanc le r io Kohl par t i j a 
(kr ikšč ionys demokra ta i ) 
baug ino ba lsuoto jus , kad 
socialistai ir ..žalieji" sudarys 
naują politinę sąjungą — 
„raudoną-ža l i ą " . Tačiau 
Hamburge socialdemokratai 
atokiai laikosi nuo „žabųjų", 
nes čia jie pakrypę į marksisti-
nę-leninistinę stovyklą. 

Hamburgo rinkimai parodė, 
kad V. Vokietijoje dar reikia 
skaitytis su „žaliųjų" rėmė
jais. Hamburge jie prarado 
vieną, tačiau seimelyje turės 
aštuonis narius. 

Paskutinė Lech 
Walesos kalba 
Ragina lenkus „siekti idealų" 

Buvęs Vakarų Vokietijos kandant E 
Schmidt ir Hamburgo lnirmintino Klan 
Dohnanyi alumi užgeria H 
laimėjimą. Socialdemokratą 

aiškią daugumą, suduodami smūgį krikščionims 
demokratams ir, ypač, laisviesiems demokra-

x:xi-j^tį^ tams. 
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Naftos valsty oių 
konferencija 
Iranas reikalauja didesnių kvotų 

— Buvęs britų diplomatas ir 
s o v i e t ų š n i p a s D o n a l d 
Macljean. 69 metu. paguldy
tas Maskvos ligoninėn. Jis 
Sovietų Sąjungon pabėgo 1959 

Viena, — Austrijoje prasi
dėjo naftą eksportuojančių 
valstybių (OPEC) suvažia
vimas, kuris svarstys naftos 
kainas, eksporto kvotas ir pana
šius klausimus. Paskutinis 
toks suvažiavimas buvo balan
džio mėn. Buvo nuspręstos 
gamybos kvotos, kad pasaulio 
rinka nebūtų užpilama nafta. 
Buvo sudaryta keturių narių 
komisija, kuri prižiūrėjo, vado
vaujama Jungtinio Arabų 
Emirato naftos ministerio 
Ota iba , k a s kiek naftos 
eksportuoja ir kas kiek už ją 
ima. 

Nustatyta, kad kai kurios 
valstybės pagamina ir parduo
da daugiau naftos, negu buvo 
šios organizacijos paskirta. 
Kai kurios ima už savo naftą 
brangiau, kitos — pigiau, negu 
buvo nustatyta. Svarbiausias 
susitarimo laužytojas yra Ira
nas, kuriam reikia lėšų karui 
su Iraku. Irano naftos minis-
teris Gharazi pareiškė konfe
rencijai, kad jo valstybė reika
lauja pakelti jai nustatytą 
kvotą. Jis pasakė, kad gamy
bą turėtų sumažinti Saudi Ara
bija, kuri turi mažai gyventojų 
ir jai tiek pajamų nereikia. 
Iranui reikia daugiau lėšų, nes 
jis turi daugiau išlaidų. Irano 
mini8teriui pritarė Venecuelos 
ministeris Calderon Berti, 
sakydamas, kad reikia „derin
tis su realybe". 

I ranas gali, pagal OPEC 
susitarimą, parduoti kasdien 
1.2 mil. statinių naftos, tačiau 
parduoda 3 mil. statinių. Kiti 
naftos gamintojai bijo, kad 
toks gamybos didinimas gali 
numušti naftos kainas, nes 
pasaulyje atsirado perteklius. 
Saudi Arabija savanoriškai 
sumažino savo eksportus-

OPEC narių tarpe yra 
Iranas ir Irakas, tarp kurių 
karas vyksta jau treti metai. 
Abiejų valstybių naftos 
produkcija sumažėjo, abiem 
*-eikia daugiau lėšų ginklams. 
Iranui pikta, kad daugelis naf
tos valstybių atvirai remia Ira
ką. Šio vyriausybė atsargiai 
ima suktis j Vakarus, nors 85 
nuoš. Irako ginklų yra sovietų 
gamybos ir Irake veikia apie 
1,000 sovietų karinių patarėjų 
pagal 1972 m. pasirašytą 
draugystės sutartį. Irakas 
neturi su JAV diplomatinių 

santykių, tač iau Belgijos 
ambasadoje, JAV interesų 
sekcijoje, vyksta gyva veikla. 
Gruodžio 15 JAV žemės ūkio 
departamentas paskeioė, kad 
vyriausybė garantavo 210 mil. 
dol. kreditus Irakui, kuris užsa
kė Amerikoje 200,000 tonų 
kviečių, 50,000 tonų miežių ir 
ryžių už 80 mil. dol. 

Irakui vis daugiau prekiau
jant su Vakarais, Iranas 
daugiau ginklų perka iš komu
nistinių valstybių. Vakarų 
žvalgybų žiniomis, apie 40 
nuoš. visų ginklų ir amuni
cijos, kurią Iranas pirko, šiais 
metais atėjo iš Šiaurinės Korė
jos. 

Latvijos katalikų 
naujas vyskupas 

Gruodžio 12 d. Rygos kated
roje, Latvijoje, įvyko neseniai 
paskirto Rygos ir Liepojos 
vyskupo pagelbininko Janis 
Cakuls konsekracijos iškil
mės. Vyskupystės šventimus 
suteikė Rygos ir Liepojos 
apaštalinis administratorius 
vyskupas Julijonas Vaivods, 
asistuojant kitiem dviem lat
vių vyskupam, apaštalinio 
administratoriaus pagelbinin-
kam: vyskupui Valerijonui 
Zondaks ir vyskupui Kazimie
rui Dulbinskiui. 

Naujasis latvių vyskupas 
Janis Cakuls yra gimęs 1926 
metais, kunigu įšventintas 
1949 metais. Paskutiniu metu 
buvo šv. Marros Maedelenos 
: • ••':-•_: --? Rv£ -: klerr.aa ir 
Rygos arkivyskupijos kurijos 
sekretorius. 

Paskyrus naują vyskupą 
Janis Cakuls (56-šerių metų 
amžiaus), Latvijoje yra iš viso 
keturi vyskupai. Julijonas Vai
vods (87 metų). Valerijonas 
Zondaks (74 metų) ir Kazimie
ras Dulbinskis (76 metų 
amžiaus). Vyskupas Dulbins
kis, kaip žinoma, jau daug 
metų yra tremtyje. Valdžia 
jam neleidžia eiti vyskupiškų 
pareigų. 

Latvijoje yra apie pusė 
milijono katalikų. Jie priklau
so Rygos ir Liepojos vyskupi
jom. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidentas Reaganas pa
sirašė lėšų įstatymą, kurį 
Kongresas priėmė posėdžiau
damas naktimis. Įstatyme 
nėra lėšų naujai MX raketai, 
tačiau yra Atstovų Rūmų 
narių algos pakėlimas. Priim
tas ir gazolino kainų 5 c. galio
nui pauiuinimas, KUTIS prasi
dės balandžio 1 d. 

— Jordano karalius Hussei-
nas vakar lankėsi Pentagone 
ir vėliau pas prezidentą Reaga-
ną. 

— Naujasis Kremliaus va
das Andropovas pasiūlė savo 
kalboje sumažinti sovietų rake
tų skaičių, jei Vakarai nedislo
kuotų Europoje naujų raketų. 
Britų premjerė Tha tcher 
pareiškė, kad šis siūlymas skir
tas spaudai. 

— Lenkija paskelbė, kad 
teisingumo organai tiria Lech 
Walesos pajamų mokesčius ir 
„Solidarumo" f inans in ius 
prasižengimus. 

— Kinijos premjeras Zbao 
Ziyang atvyko Į Egiptą. J is 
aplankys 10 Afrikos valstybių 
ir praleis kelionėje visą mėne
sį. 

— Ispanijos komunis tų 
suvažiavimas patvirtino naują 
partijos vadą Gerardo Igle-
sias, 37 m. Jis pasakė, jog 
laikysis Europos komunistų 
linijos ir bus nepriklausomas 
nuo Maskvos. 

— Indija nepakvietė Kambo-
dijos į neutraliųjų valstybių 
konferenciją, kuri įvyks kovo 
mėn. 

— Iš pareigų pasitraukė 
Nikaragvos ambasador ius 
Washingtone Fiailos Navarro. 
Jis pasakė spaudai, kad jo 
kraštui gresia komunistinė 
diktatūra, kuriai jis negali 
pritarti. 

— Irakas ilgų distancijų 
raketomis apšaudė Irano mies
tą Dezful. Cia žuvo 62 žmonės, 
sužeista 287. Sugriauta daug 
namų. Irano premjeras įspėjo 
arabų šalis, kurios padeda Ira
kui, nekurstyti liepsnų, nes jos 
gali persimesti ir j jų sienas. 

— Jungtinių Tautų asamblė
ja vėl priėmė rezobuciją, 
raginančią pasaulio valstybes 
neduoti paramos Izraeliui, nes 
parama skatina jo agresv-
vumą. Už rezoliuciją balsavo 
113, prieš — 17 ir 15 susilaikė. 

— Buvęs CIA valdininkas 
Edwin Wilson nuteistas 15 
metų kalėti už nelegalų ginklų 
siuntimą j Libiją, kur jais 
naudojosi teroristai. 

G d a n s k a s . — B u v ę s 
„So l ida rumo" p i rmin inkas 
Lech Walesa žinodamas, kad 
valdžios milicija jam gab 
neleisti pasakyti kalbos prie 
Gdansko paminklo, išdalino 
savo kalbos tekstą užsienio 
korespondentams iš anksto. 
Walesa kalbėti negalėjo, nes, 
kaip jis pasakė, „buvo pagrob
tas" . Jo kalboje parašyta: 

„Ką aš galiu pasakyti jums, 
būdamas šios didelės sąjun
gos, kuri nebeegzistuoja, pirmi
ninku. J i gyvena mumyse, net 
ir tuose, kurie nuo jos nusi
s u k o . M u m s n e p a s i s e k ė 
įgyvendinti savo idealų, kaip 
mes planavome. Mūsų drama, 
kad mes negalėjome šį kartą 
pakeisti savo tėvynės gyveni
mo, reformuoti jį taip, kaip 
sako mūsų svajonės ir mūsų 
tautos sugebėjimai. Mes galbūt 
norėjome tai pasiekti per 
greitai. Tačiau nepraraskime 
savo vilčių. 

Aš tikiu, kad mes pasėjome 
sėklą, kuri gub gibai. Mes jau 
nesame tie patys žmonės, kurie 
buvome prieš rugpjūtį. Daug 
žmonių atidavė savo gyvybes 
gindami mūsų idealus, Soli
darumo idealus ir jo gerą var
dą. Mes to neturime pamiršti. 

Daug kas ateina ir klausia 
manęs: kas dabar? Pirmiau
sia, atsakysiu apskritai: mes 
turime būti ištikimi idealams, 
kuriais pradėjome. Didysis 
l enkas , popiežius J o n a s 
Paubus apie tai kalbėjo. 
Atsimenat? Jis mums visiems 
kalbėjo, kad reikia moralinio 
atgimimo, reikia išlaikyti vidi-

Popiežius pasmerkė 
ginklų lenktynes 

R o m a . — Sekmadienį 
tūkstančiai vaikų giedojo 
popiežiui Jonui Pauliui kalėdi
n e s g i e s m e s . P o p i e ž i u s 
palaimino prie eglutės susi
rinkusius vaikus ir pasakė, 
kad Kalėdos yra vaikų šventė, 
primenanti, kad ir Jėzus buvo 
pradžioje kūdikis. 

Savo pareiškime Naujųjų 
m e t ų p r o g a p o p i e ž i u s 
pasmerkė pasaulio ginkla
vimąsi. Praėjusieji metai paro
dė, kad žmonės toliau bando 
ginklais spręsti savo nesutari
mus, nebandydami suprasti 
vienas kitą. 

Popiežiaus pareiškimas vėl 
skelbia Naujųjų metų dieną 
„Taikos diena". Popiežius 
smerkia ekonomikos militari
zavimą, mokslininkų įjungi
mą į naują ginklų gamybą, 
ragina ieškoti tarptautinės 
tvarkos, kurioje teisingumas, 
lygybė, pažinimas ir susiprati
mas viešpatautų. Apaštalų 
Sosto pareiškimas išsiuntinė
jamas viso pasaulio valstybių 
gaivoms. 

nę laisvę, orumą. Kaip mes 
galime jungtis į tą programą? 
Mes turime veikti visais bū
dais viešai, atvirai, demokra
tiškai už savo profesines sąjun
gas ir kitas draugijas. 

Praeityje mes pasiėmėm 
daug uždavinių kaip unija, 
kaip socialinė jėga. Dabar 
laikas šiam dideliam socia-
bniam judėjimui, šiai didelei 
upei išsidabnti į kelias ištakas 
ir taikingai plaukti į savo tiks
lą. Pirmoji upė — profesinės 
sąjungos, kurias mes laimė
jom. Antroji upė — mūsų 
darboviečių savivalda, atrem
ta į ekonominę logiką. Trečia 
upė tai nepriklausomos artistų 
draugijos, kur vyraus išmin
tinga, tačiau laisva mintis. 
Ketvirtoji upė tai nepriklau
somos organizacijos, draugi
jos ir sąjungos mūsų jauni
mui, kur jis galėtų laisvai 
kalbėti. Mes negalime jauni
mą versti gyventi melu, moky
ti juos veidmainiavimo, per 
kurį jie būtų sėkmingi gyveni
me. Turbūt Lenkijos ateitis 
priklausys nuo šito daugiau 
negu nuo ko kito. Mūsų užda
viniai nenukreipti prieš nieką. 
Mes nesistengiame nuversti 
valdžią. Mes priimame poli
tinę realybę, kurią sukūrė 
pasaulis ir istorija. Mes visi 
norime savo tėvynei gero. Aš 
prašau jūsų visų. kūne laukia
te šitų vilčių išsipildymo, eiki
te namo taikiai, apgalvokite 
visa tai ir dirbkite tiems 
^i iv 3 i. ei 1X1S 

— Itali jos pa r l amen ta s 
išklausė vyriausybės praneši
mų apie bulgarų diplomatų 
įsivėlimą į sąmokslą nužudyti 
popiežių Joną Paulių II. Varšu
vos pakto valstybės popie
žiaus nužudymą laikė būtinu, 
kovojant prieš darbininkų 
sukilimą Lenkijoje. Buvo 
svarstoma, ar nužudyti popie
žių, ar ruošti invaziją į Lenki
ją, pasakė italų gynybos minis
teris Lagorio. 

— P r a n c ū z i j o s uos tų 
da rb in inka i , re ikalaudami 
didesnių algų, paskelbė 24 vai. 
streiką 

Padėtis Afganistane 
I s l a m a b a d a s . — Pakista-

nan pabėgę du aukšti Afganis
tano saugumo valdininkai 
pareiškė spaudai, kad Afganis
tane yra ne tik Sovietų Sąjun
gos kareivių, bet ir karių iš 
Kubos, Vietnamo, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos ir Rytų Vokie
tijos. Generolas Mirakay 
p a t v i r t i n o , kad sov ie tų 
kariuomenė Afganis tane 
vartoja nuodingas dujas. 

Maskvoje suruoštoj spaudos 
konferencijoj Afgan i s tano 
prezidentas Babrak Karmai 
pareiškė, kad „su banditais" 
nebus jokių derybų ir kompro
misų. Jie bus persekiojami, kol 
pasiduos. Sovietų kareiviai 
išeis tik tada, kai baigsis 
pasipriešinimas ir bus duotos 
rimtos garantijos, kad nebus 
kišimosi į Afganistano reika
lus iš kitų šalių. Kada reakcija 
ir imperializmas sustabdys 
savo veiklą, pasakė Karmai. 
Jis pripažino, kad sukilėliai 
padarė Afganistanui sunkių 
nuostolių. Neminėdamas kari
nių taikinių. Karmai papasa
kojo, kiek „banditai" sunaiki
no m e č e č i ų , m o k y k l ų , 
ligoninių, kiek nužudė moky
tojų, senelių ir vaikų. Iš šios 
konferencijos komentatoriai 
sprendžia, kad Andropovas 
neplanuoja keisti „Afganis
tano politikos". 

KALENDORIUS 

Gruodžio 22 d.: Floras. 
Demetrija, Gedvilas, Dobile. 

Gruodžio 23 d.: Jonas K., 
Viktorija, Velbutas, Žibutė. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 
4:23. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra die

ną 40 1.. naktį .30 1. 

I 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KU RAMOVĖ 

Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

KALfcDŲ VARPAMS SKAMBANT 

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu mielus 
brolius — seses, jų tėvelius ir skautų rėmėjus. 

Kristaus gimimo šventė testiprina jaunimo ryžtą iš
likti tvirtais lietuviais skautaujant visados tautiškoje 
Lietuvių Skautų Sąjungoje. 

Linkiu laimingų ir darbingų LSS jubiliejinių metų. 
Broliškumo ir seseriškumo nuotaika tegaubia mus susi
tikus 1983 m. Jubiliejinėje stovykloje, Kanadoje. 

Budėkime! 
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos Pirmininkas 
v.s. Danute Eidukienė 

Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. Vytautas Vidugiris 

Brolijos Vyriausias Skautininkas 

s. fil. dr. Raimundas Strikas 
ASS Vadijos Pirmininkas 

* 

Kalėdų varpams skelbiant Didįjį Džiaugsmą, susi
kaupę melskime Taikos Viešpatį priartinti Lietuvai lais
vės rytą. Stiprinti Tėvynėje kovojančių brolių ir sesių 
ryžtą, lengvinti kenčiančiųjų kančią; išeivijoje ugdyti 
tautinį sąmoningumą, stiprinti Tėvynės ilgesį ir meilę. 
Lietuviškos Skautybės keliu žygiuojantiems - nuošir
džiai siekti tarnavimo Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir laimingų 1983-čiųjų jubi
liejinių metų linki 

"Skautybės Kelias" 
* 

Seses ir brolius, tėvelius ir rėmėjus sveikiname Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėse. 

Kalėdų nuotaika telydi mus per visus 1983-čius jubi
liejinius metus. Testiprina mūsų skautiškumą, ugdo lie
tuviškumą. 

"Aušros Vartų" tuntas, 
"Kernavės" tuntas, 

"Nerijos" tuntas, 
Chicagos skautininkų,-kių Ramovė, 

Chicagos skautininkių draugovė 

Nuoširdūs Šv. Kalėdų sveikinimai ir geriausi Naujų 
Metų linkėjimai visame pasaulyje pasklidusioms se
sėms skautininkėms. 

t.n.ps. Mylita Nasvyiienė 
LS Seserijos skautininkių sk. vadovė 

* 
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai Sv. Kalėdų ir Nau

jųjų Metų proga visiems broliams, sesėms, tėveliams ir 
rėmėjams. 

JAV Vidurio rajono vadovybė 

GERO VĖJO! 
Kalėdų ir Naujų Metų Švenčių proga sveikiname bro

lius ir seses jūrų skautininkus ir jūrų skautininkes ir lin
kime glaudaus bendradarbiavimo "GRANDIES" gre-
tose' 

T.L.J.S. "GRANDIES" centro vadija 

Stiprybės ir vilties linkime visiems lietuviams. Telydi 
mus kalėdinė nuotaika ir džiaugsmas per visus atei
nančius Naujuosius Metus Ar nušvis vilties žvaigždelė 
išblaškytiems po visus kraštus ? Tikėjimas į ateitį yra di
delė jėga, kuri padeda svajoms tapti realybe. 

Dėkojame visiems rėmėjams už paramą sėkmingai 
mūsų veiklai, 30 m. sukaktį minint. Jūsų paramos dėka 
vis siekiame naujų laimėjimų. 

Vydūno Jaunimo Fondas 
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Pašto iš laidas mažinant, pakvi tavimai už gautas prenumeratas 
nesiuncdami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavua is jo 
mokestį, a tžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

Tradicinis žvakių uždegimas Kernavės tunto Kūčiose. 

SKAUTIŠKOS ŠEIMOS 
KŪČIOS C H I C A G O J E 

Gruodžio 11-tos vakare, pir
majai žvaigždelei danguje su
žibus, Chicagos skautiškoji šei
ma sėdosi prie bendrų Kūčių 
stalo Jaunimo centro didžio
joje salėje. Dalyvavo čia 
"Kernavės", "Aušros Vartų", 
"Lituanico8" ir "Nerijos" tun
tų sesės ir broliai, jų tėvai ir ar
timieji. Nors ne visi šį vakarą 
galėjo atvykti pasidalinti plot-
kele, išreikšti šventiškus linkė
jimus ir pabendrauti, salė bu
vo p i l n u t ė l ė , teko n e t 
priedinius stalus pasienyje sta-

-tyti. Didžiausias rūpestis teko 
šeimininkėms: žvelgdamos į 
pro duris salėn plaukiantį "na
miškių" srautą, jos rūpinosi, 
kur visus susodinti, kaip pa
vaišinti. Iš anksto nežinant 
nors apytikrio dalyvių skai
čiaus, šeimininkėms ir rengė
jams rūpesčiai neišvengiami. 
Nežiūrint to, visi buvo malo
niai sutikti, pavaišinti ir grįžo 
namo širdyse nešdami esi ar
timumo jausmą ir meilę sesei-
broliui. 

"Kernavės" tunto tuntinin-
kės ps. Yolandos Budelskytės-
Laas pakviesti, dalyviai susė
do prie baltom staltiesėm 
apdengtų šventiškai papuoštų 
ir Kūčių patiekalais apstatytų 
stalų 

Iškilmingoji dalis pradėta 
įspūdingu tradiciniu žvakių už
degimu, kurį įvykdė visų ketu
rių tuntų atstovės,-vai. Tam
sos gaubiamoj salėj kalėdine 
melodija suskambo kanklės (g. 
v.v. Alvyde Eitutytė). Prasivė
rus durims salėn įžengia lietu
vaitė (Lina Meilytė), degančia 
žvake — Tėviškės namų židi
nio liepsnele nešina. Lėtu 
žingsniu priartėjusi prie sce
nos, žvakę įstato medžio kel
mo žvakidėn ant linine staltie
se apdengto, tautinių raštų 
juosta papuošto stalo. Vieni
šai žvakelės liepsnai plazdant, 
lietuvaitė eilėraščių pyne pra
byla: 

puoselėti jaunime lietuviškų 
papročių praktikavimą; apie 
"Kernavės" tunto Kūčių tra
dicijas, apie kalėdinius lietu
vių papročius. Vyresniems 
klausant malonu prisiminti, 
jaunesniems įdomu sužinoti ir 
bent mažytę dalį jų šiandien 
čia patiems patirti. 

Scenoje pasirodo "Dubysos" 
draugovės p a u k š t y t ė s , su-
vaidindamos tuntininkės para
šytą ir režisuotą vaizdelį "Ką 
kalbėjo gyvuliai Kristui gi
mus". Šis vaizdelis dalyviams 
atskleidė ne tik Kūčių nakties 
paslaptis Betliejaus tvartely
je, bet mažųjų paukštyčių vai
dybinius sugebėjimus, jų ne tik 
gražų lietuvių kalbos mokė
jimą, bet sugebėjimą ir loty
niškai išmokti... 

Gintarei v.v. Alvydei Eituty-
tei vadovaujant, būrelis vyres
nių visų tuntų sesių ir brolių 
sugieda keletą kalėdinių gies
mių, visiems dalyviams prita
riant. * 

Kūčios lietuvių tradicijose 
yra iškilminga šeimos vaka
rienė, kurion susirenka visi šei- . 
mos nariai. Gale stalo palieka
ma tuščia kėdė — nesant iems. 
V.s. Nijolės Užubalienės min
timis vedami prisimenam čia 
nesančius ar amžinybėn išėju
sius savo artimuosius ir drau-
gus, pnsixn8nam šiuo me^u ser
gančią ir dalyvauti šioje 
šventėje negalinčią Lietuvos 
gen. konsuię s. J. Daužvardie-
nę, prisimenam kalėjimuose 
kenčiančius lietuvius sąžinės 
kalinius ir kt. 

Kun. v.s. Juozui Vaišniui 
perskaičius Kalėdų evange
liją LSS Vyriausioji skau
tininke v.s. Danutė Eidu
kienė pakviečiama pradėti tra
dicinį dalij imasį p lo tke le . 
Dalyviai tiesia vieni į kitus 
rankas, dalijasi plotkelėmis ir 

Nuotr. A. Grigaičio 

L E G E N D A A P I E 
LAIMĘ 

Pasakojama, kad, apgyven
dinęs žmones šiame pasauly
je, Dievas panoro jiems duoti 
galimybę surasti laimę ir būti 
tikrai laimingiems. Tačiau, 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

Chicago ir Cook County 
Kanadoje 
Užsienyje 
Kitur — 
Savaitinis 

(U. S. A. dol.) 

Amerikoje 
(Seštad. pried.) 

metams 
$45.00 
$45.00 
$45.00 
$43.00 
$30.00 

/2 metų 
$27.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

3 mėn. 
$19.00 
$19.00 
$19.00 
$18.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimu 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

A R ŽINAI , KAD... 
... Pasaulio skautija šiemet 

švenčia savo 75-metį ir kad 
kad toji laimė būtų labiau įver- per tą laikotarpį per skautijos 

eiles praėjo per 200,000,000 
skautų? 

... 98-niuose kraštuose 
6,000,000 skaučių? 

y r a 

... 150-tyje valstybių yra 
16,000,000 skautų? 

... daugiausiai skautų yra 
JAV (tarp pusės ir trečdalio vi
so pasaulio skautų)? 

... antrą vietą skautų skai
čiumi užima Indonezija (apie 2 

tinta, Dievas nutarė ją kur 
nors gerai paslėpti. 

Pasikvietęs tris savo arti
miausius angelus — pata
rėjus, Dievas paklausė jų, kaip 
ir kur būtų geriausiai tą laimę 
paslėpti. 

P i r m a s i s a n g e l a s , kiek 
pagalvojęs, pasiūlė laimę slėp
ti giliame jūros dugne. Dievas 
tačiau jo pasiūlymą atmetė, 
pastebėdamas, kad žmonės, 
sužinoję apie laimės buvimą 
jūros dugne, tuoj suras prie
mones ten nusileisti ir, kiek tik 
norės, galės tos laimės sau 
pasisemti, pilnai jos neįvertin
dami. 

Antras is angelas galvojo, 
kad gal būtų geriausiai tą lai
mę paslėpti aukščiausiojo kai- |Tel.ofi»HE4-5849,j« : 388-2233 
no viršūnėje. Bet ir šis pasiūly
mas Dievui buvo nepriimtinas 
— Jis gerai žinojo, kad vieną 
dieną net ir pačio aukščiausio
jo kalno viršūnės pasiekimas 
bus visiems žmonėms lengvai 
prieinamas... 

Staiga trečiojo angelo vei
das nušvito giliu pasitenkini
mu. "Slėpkime laimės paslaptį 

mil.), o trečią Filipinai? 
... kad mažiausiai skautų tu

rįs kraštas yra Monaco (105)? 
... nepriklausomos Lietuvos 

laikais Lietuvoje buvo apie 
10,000, o dabar išeivijoje yra 
apie 5,000 lietuvių skautų,-čių?. 

Parinko J.Z. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akuše r i j a ir mote rų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6449 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal sus;.arimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 S t . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Šiaudiniai Kalėdų papuošalai. IS ASS Vydūno Jaunimo 
Fondo išleisto kalėdinių kortelių rinkinio. 

"Kur tu šiandien, sesuo? 
Kur jūs, draugai likimo... 

Eilėraščių pyne nuveda į tė
viškę, kur žėri jokių audrų 
neužgesinamas tėvų sodybos 
žiburėlis; nuklysta į šaltąsias 
Sibiro taigas; prisimena pla-
čiajan pasaulin išklydusius... 
Ir šaukia, kviečia visus sugrįž
ti į tėviškės namus... Jos kvie
timą išgirdę atsiliepia sesės,-
b r o l i a i iš Austra l i jos , 
Kanados , Europos, Pietų 
Amerikos ir kt. Visi, atitin
kamu eilių po3mu atsiliepę, už
dega žvakes — žvakidė pasi
puošia septyniom degančiom 
žvakėm. Šio simbolinio akto 
dalyviai nusileidžia į salę,neši-
ni Tėviškės namų židinio lieps
nele ir įžiebia ją mūsų namuo
se, uždegdami žvakes ant stalų 
salėje. 

"Kernavės" tuntininkė Yo-
landa Lass pasveikina visus 
dalyvius, išreiškia šventinius 
linkėjimus. Šiai šeimos šven
tei vadovauti pakviesta poetė-
rašytoja v.s. Nijolė Užubalie-
nė p a p a s a k o j a a p i e 
Lietuviškos Skautybės siekius 

linkėjimais. Mažieji stengiasi 
kuo daugiau draugų ir svečių 
apibėgti ir reiškiant linkėji
mus kuo didesnį plotkelės ga
balėlį atsilaužti... 

pačio žmogaus viduje, — jis pa
siūlė, — retas žmogus tepagąi-
vos pradėti laimės ieškojimą 
pačiame savyje!" 

Nuo to laiko, Dievui sutikus, 
tikros laimės paslaptis glūdi 
giliai paslėpta kiekvieno žmo
gaus širdyje. Tik, deja, ne visi 
dar supranta, kaip ją surasti, 
ieškodami visų pirma jos pas 
iCxi/U.S u JDSLIijLlirSu.O.XIII* X£t€L i/i&. 116 
patys yra tos laimės šalti
niai... 

K. M. 

S K A U T I Š K I Į V Y K I A I 

Chicago je 
Gruodž io 2 5 d. — ASS 

rengiami šokiai jaunimui 
Jaunimo centro didž. salėje. 

G r u o d ž i o 27-30 d. slidinė-

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., an t r . ketv. ir penkt. 
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet. 

D r . A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. C1ARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

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

Oti 735-4477: ftuz. 246-0067: irto* 2*£65Bl 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

6—8: an.tr. 12—6; penkt. 10—12,1—6. 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
Y1JY I UJAb IK L r l i K u K b A S 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitaria 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin, 111. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. &LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

šeimų 
Delis. 

Šis vakaras slėpiningų atei- jirno iškyla visų tuntų skau-
ties spėjimų vakaras . Daug 
įvairių spėjimų - būrimų mūsų 
liaudies kalėdiniuose papro
čiuose. Sekant šią tradiciją, šių 
Kūčių dalyviai tiesia ranką po 
staltiese ir iš ištraukto šiaudo 
spėja, koks bus tolimesnis gy
venimas... Pakviesti vaišintis 
visi pradeda gausių Kūčių val
gių ragavimą. Ir ko čia nėra... 
Įvairiai paruošti grybai, sil
kės, žuvis, mišrainės, prėsku-
čiai, kisielius, aguonų pie
nas, pyragai ir kt. Beveik 
kaip namuose pas mamą. 

Ofiso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEV1CIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago tye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

Vakar iene i p a s i b a i g u s , 
"Kernavės" tunto tuntininkė 
padėkojo visiems už dalyva
vimą ir įvairiopą prisidėjimą 
prie šios tradicinės šventės. 
Linkėdami vieni kitiems links
mų švenčių dalyviai skirstėsi 
namo šventinėje Kalėdų nuo
taikoje, dėkingi "Kernavės" 
tuntui už vadovavimą Šiai 
šventei ir kitų tuntų vadovy
bėms už įsijungimą į bendrą 
Kūčių šventę. 

t ams , - t ems ir jų 
nar iams, Wisconsin 
Organizuoja „Lituanicos" tun
to jūrų skautų skyrius. 

S a u s i o 9 d. — Klaipėdos die
nos iškilminga sueiga. Ruošia 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntas 
ir „Lituanicos" tunto jūrų 
skautų skyrius. 

V a s a r i o 20 d. — Visų 
Chicagos skautų ir skaučių 
bendra Vasario 16 d. minė
jimo sueiga. 

K o v o 13 d. — Kaziuko 
mugė. 

B a l a n d ž i o 17 d. — Sv. J u r 
gio iškilminga sueiga. 

D e t r o i t a s 
S a u s i o 29-30 d. — Išvyka į 

Dainavą. 
V a s a r i o 20 d. — Vasario 

16-to8 minėjimas Kultūrinia
me centre. 

K o v o 6 d. — Kaziuko mugė. 
B a l a n d ž i o 24 d. — Iškil

minga Šv. Jurgio sueiga. 
Gegužės 21 d. — Debiutan-

čių balius. 

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-070C 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
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DR. V. TUMASGNiS 

CHIRURGAS 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS , 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 
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2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Šv. Kalėdų proga 

BŪKIME GERESNI 
Šių metų Šv. Kalėdų šven

tės jau ranka pasiekiamos, o ir 
Naujųjų 1983 metų pradžia čia 
pat. Tai vis geros progos per
žvelgti mūsų siekius bei dar
bus, pagalvoti apie save ir nu
statyti, ar mes geru, ar blogu 
keliu einame, kas mumyse ge
ra ir kas bloga, ką reikia sa
vyje skatinti ir ko vengti. 
Pagaliau, ar mes gerai, ar blo
gai atliekame pareigas net tik 
savo šeimai, bet savai tautai, 
tėvų žemei ir kraštui, kuriame 
mes šiuo metu gyvename. Ar 
mes daugiau duodame, ar dau
giau gauname, o gal galėtu
mėm dar daugiau duoti? 

Sustokime pirmiausia prie 
nesutarimų. Jų nemažai yra 
mūsų šeimose: vyras nesugy
vena su savo žmona; dažnos 
skyrybos, ypač jaunųjų tarpe, 
bet išsiskiriamą ir po kelias
dešimt bendro gyvenimo me
tų. Apie vedybas mes dažnai 
girdime, spaudoje skaitome, 
puošniai pasipuošusius jau
nuosius ir jų palydą matome, 
bet skyrybos visada vyksta 
lyg paslapčiomis, ir neteko gir
dėti, kad kas iš besiskiriančių-
jų suruoštų „šaunų" skyrybų 
balių su keliais šimtais ar
timų svečių. O tai yra dėl to, 
kad ir patys besiskiriantieji 
skyrybų, matyt, nelaiko labai 
padoriu reiškiniu. 

Vaikai dažnai nepatenkinti 
savo tėvais ir dažnai yra jiems 
nedėkingi. Daug senatvės su
laukusiųjų ir vaikus užaugi
nusių lietuvių yra be tinka
mos vaikų globos ir turi amžių 
baigti ne savo namuose, ne sa
vo vaikų priežiūroje, bet skur
džiose prieglaudose, senelių 
namuose, svetimųjų prižiūri
mi, o dažnai ir neprižiūrimi. 

Mūsų visuomeniniame gy
venime vis dar reiškiasi nesu-
gyvenimas, intrigos, pavy
das. J o kupinas žmogus 
pirmiausia griauna savo pa
ties laimę, nes nemoka džiaug
tis kito laime. Artimo pasi
sekimai jam teikia skausmą. 
Pavydas nuteikia žmogų prieš 
žmogų, lietuvį prieš lietuvi, 
partiją prieš partiją, organi
zaciją prieš organizaciją, 
veiksnį prieš veiksnį, net brolį 
prieš brolį. Istorikai teigia, 
kad pavydas esąs daugelio 
tautų, valstybių bei kultūrų žu
vimo priežastimi. Pavydas 
mėgsta menkystes, jas iške
lia, garbina ir labai dažnai per
sekioja kūrybą, talentus, iš
plėšia iš žmogaus norą kurti, 
dirbti savo krašto labui. Pavy
das ir neapykanta — mūsų 
išeivijos didžiosios nuodėmės, 
labai skaudžiai darko sklan
dų išeivijos darbą ir savotiš
kai užnuodija mūsų laimėji
mus. Kai kurie „vadukai" 
mano esą vadai, pasišovę tik 
jie vieni išeiviją vesti „tikruo
ju keliu". Kartais jie taip ap
temdo mūsų akis, kad imame 
garbinti tik save, tik išeiviją, 
nebematome savo tėvynėje 
kenčiančios tautos žmonių, jų 

neremiame, nesidžiaugiame 
kovojančiųjų pastangomis, 
trukdome vieni kitiems ir liū
dime, kai kitiems sekasi. 

Išeivijoje neturime nei savo 
valstybės, nei teritorijos, ne
turime valstybinių pajamų, 
bet mūsų reikalai labai platūs 
ir jiems visiems patenkinti 
reiktų valstybinio iždo su-
mų.Turime išlaikyti lietuviš
kas parapijas, vienuolynus, 
laikraščius, žurnalus, knygų 
leidyklas, radijo valandėles, 
lituanistines mokyklas, įvai
rius institutus, jaunimo or
ganizacijas, skautus, atei
tininkus, sportininkus, chorus, 
dainų bei muzikos ir tautinių 
šokių ansamblius, apmokėti 
reikalingų ir mažiau reikalin
gų kelionių išlaidas. Ruošia
me Lietuvių dienas, dainų ir 
tautinių šokių šventes, moks
lo ir kūrybos simpoziumus, 
teatro festivalius, sporto žai
dynes, Statome ir išlaikome 
bažnyčias, klebonijas, vienuo
lijas, jaunimo centras, kultū

ros židinius, įruošiame sales; 
leidžiame knygas, dainų bei 
muzikos plokšteles, puoselė
jame teatrą, net operą. Vis tai 
didžios vertės, reikalingi daly
kai. Jų sąrašą būtų galima gal 
dar dvigubai pratęsti, tačiau 
dėl to mūsų finansiniai rei
kalai nepagerėtų. 

Visų čia suminėtų renginių 
išlaidos gula ant mūsų išeivi
jos pečių. Tiesa, turime fon
dus (net milijoninį), bet ir jis iš 
mūsų pačių išeivių aukų su
kurtas. Be galo svarbi ir rei
kalinga institucija. Jeigu jos 
nebūtų, mūsų išeivijos veikla 
būtų žymiai sunkesnė. 

O kas gi sudeda veiklai rei
kalingą kapitalą? Milijonierių 
lietuvių, kaip kitos tautos, mes 
kaip ir neturime. O jeigu vie
nas kitas ir yra, tai jų milijo
nai ne lietuvybei tarnauja ar
ba labai mažai tepasitarnauja. 
Pasiteiravus aukas gauna
mose organizacijose, aiškėja, 
kad didžiausias aukų sumas 
sudeda mažų pajamų žmonės, 
dažniausiai pensininkai ar 
menko uždarbio žmonės. Vidu
riniosios, aukštų pajamų kar
tos indėlis šioje srityje yra 
daug mažesnis. Teigiama, kad 
net „kas daugiau gauna, ma
žiau duoda" ir atvirkščiai. Tie
sa, yra ir viduriniosios kartos 
darbuotojų, kurie daug aukoja 
ir gal dar daugiau aukojasi, 
duodami neapmokamą savo 
darbą, bet jų tiek nedaug, kad 
jų paskiros asmeniškos aukos 
nevirsta dideliais kapitalais. 
Yra daug pavyzdžių, kad ke
liasdešimt tūkstančių metinio 
atlyginime- gaunąs lietuvis au-

jkoja kelis dolerius, kai tuo 
tarpu dažnas pensininkas au
koja dešimtimis a r net šim
tais. 

Bet ir mūsų pensininkų au
kos rodo tendencijos mažėti. 
Jų pajamas išsunkia gydymo 
įstaigos, aukštos vaistų kai
nos, nuolat didėjančios pragy
venimo išlaidos. Kai visa tai 
apmokama, nebe kas atlieka. ir 
todėl pensininko auka neretai 
ima virsti „našlės skatiku": ji 
yra labai brangintina, nuošir
di; parafrazuojant Kristaus žo
džius, pensininkas „daugiau
sia duoda", bet vis dėlto jie 
negali plačiai išsišakojusių lie
tuviškosios išeivijos poreikių 
patenkinti. Reikia tad. kad 
juos vis labiau paremtų pini-
gingesnė vidurinioji karta. De
ja, ji nėra tokia dosni, ką paro
dė, kad ir pastangos Įsteigti 

laiku mes šioje vietoje siū
lėme, kad susitelktų 1000 
mokslus baigusių ir geras pa
jamas gaunančių lietuvių aka
demikų, kurie aukotų po tūks
tantinę ir tokiu būdu sutelktų 
milijoną. Deja, tokių rėmėjų 
nedaug teatsirado, gal tik ne
pilna šimtinė, gal kelias
dešimt. Panašiai yra ir kitose 
mūsų lietuviško darbo srityse. 

NIiiLE MTAC 
1>TX X. r i u 

SKAIČIAVIMAS EUROPINĖS NUOTRUPOS 
Vėl a t šv i lpė kiti metai, tarsi 

nea tpaž in tas skraiduolis. Nie
ko apie juos nežinome. Net ryt
diena, t ok ia a r t ima , nesilei
d ž i a , k a d j ą ž v i l g s n i u 
paliestume. Kuklumas neap
sakomas, b log iau už maudy
mosi a p r a n g ą , kuri žmogų 
dengdavo n u o kulnelių iki 
smakro, — m ū s ų ateitis jokio 
nuogumo nepr ipaž įs ta . 

Visi k a l e n d o r i a i ir metų skai
čiavimai y r a nelemtos išmo
nės. Nelemtos , bet lemtingos. 
Augame, b r ę s t a m e , senstame. 
Pyks tamės , ta ikomės, taiso-
mės, g e n d a m e . I r vis liekame 
toje pačioje vietoje. Dvasiškai 
nepra lenkėme viduramžiais 
gyvenusio žmogaus , neprašo
kome m a ž a v e r t i š k u m o tvorų. 
Lėktuvas, kompiuter is , elektri
nis v i rdulys šios pažangos n e 
matuoja. L a u k i n i s pas sveti
mą moterį i rdavos i plaustu per 
upę, š i and i en t renkiamas i mo
torlaiviu. Anksč i au žmonės 
meluodavo ir v ienas kitą ap
gaudinėdavo a n t kelmo sėdė
dami, d a b a r ka imynu i dūmai 
pučiami, minkštasuol iuose su
dribus. Ka i reikėdavo vergų, 
juos p i rkdavo . Dvidešimtame 
amžiuje kar iuomenių tankai 
okupuoja i š t i s a s t au tas ir jas 
išnaudoja. Vis ėjome pažan-
gon, iš m i š k o neišžengdami, o 
štai j au ba ig ia s i du tūkstan
čiai metų, k a i už žmogaus ra
ginimą į t ikrąją jo paskirtį tu
rėjo mir t i Kr i s tus . 

Atėjo kit i metai , vėl įsi vy
nioję pas lap ty je , tik žmogus 
pe rma tomas kiaura i , — koks 
buvo, toks l iks. Anksčiau ame
rikiečių v a i k u s beprotnamin 

siųsdavo narkotikai, dabar 
siųs ,video games'. Anksčiau 
lietuviukai angliškai kalbėda
vo iš įmantrumo, dabar kalbės 
dėl nemokėjimo lietuviškai. 

O gal atsukti šiai vėtrai at
virą veidą ir bandyti stumtis 
pirmyn? Tegu raižo skruostus, 
bus skaidresni. Tegul plėšo se
nus drabužius, įsigysime nau
jesnius. Tegu pykina. Protin
gas įniršis skatina darban, 
neleidžia sugniužusiems snū
duriuoti. 

Nustojome už nieką neįgyja
mo kolegiškumo artimiesiems, 
stipresnių ryšių šeimose. Apsi
pratome su amerikietiška ap
linka, laisvesne morale, pavir
šutiniška malda, profesionalu 
— gal net amatininku — dva
siškiu, automatiška auka. Ap
sipratome su Vliku, Altą, apsi-
pras ime su LB, Da inų 
šventėmis, Šokių festivaliais, 
Pasaulio lietuvių seimais, nes 
jau nieko nesurandama, tik 
baision grūstin kraunami seni 
dalykai, nes jau einama prie 
uniformos. Kai nebus mintims 
paskatos, kai nerasime lygini
mams mastelių, neliks erdvės 
jokiai pažangai. 

Tai šie metai... 
Vėl mirs žmonės, vėl verksi

me, liūdėsime. Bus jungtuvių 
tarp savų jaunuolių, bus miš
rių šeimų. Ir krikštynų pasitai
kys. O bręstantieji ir subren
dusieji, kurie išvengs nelaimių, 
vėl sėdės, vėl kalbės įprasti
nes maldas ir dėl niekelių gin
čysis, besiginčydami pame
luos, įpiršti nupirks knygą, jos 
neskaitys, elgesy rodys ameri
kietišką nerūpestingumą, abe
jingumą, dėmesį tik sau. 

Laikas nestovės. Tai gal ir 
visai visuomenei paieškoti 
kokių nors subruzdėti, pajudė
ti raginančių priemonių? Vy
resnieji, neperpūskime skundų 
nei fiziniu, nei dvasiniu nuo
vargiu. Jei pajudame be dide
lio skausmo sąnariuose, ma
ž iau sėdėk ime ir išėję 
susispieskime. Nors šiais lai
kais jauni nepriima jokios vy
resniųjų išminties, išskyrus pi
n i g u s , ir su ,, s e n i a i s " 
bendrauti vengia, bendrauki
me savo tarpe. Jei pajėgiame 
tiksliai apskaičiuoti sąskaitas 
ir taip apmąstyti išlaidas, 
kad trupinėlis visada rytdie
nai užsilieka, sugebėtume ra
miai pasitarti apie išeivijos 
ateitį ir apspręsti įvykius to
kia kalba, su kuria jaunimas 
sutiktų, — tiesa, šitai negerai, 
tiesa, šitai būtina. Iki šiol jau
nesnius tik pabarinėjame, 
skelbdami aksiomas, kurios 
dažnai esti ne aksiomos, bet hi
potezės. 

Jauniems snaudulio negali
ma prikišti, tačiau jų bruzdėji
mas yra panašus į bičių akty
vumą uždarame avily: mažai 
skridimų į naujas tolumas. Po
būvis Chicagoje, renginys Bos
tone, ,party' Philadelphijoje, 
daug kalbų apie slidinėjimą, 
apie pasivažinėjimą, daug pa
sitarimų apie sekantį susitiki
mą. Mažai minčių LB, savam 
žurnalui, lietuviškai knygai. Ir 
gal neklystama, kai apibend
rinama: ir šiandien mūsų jau
nimas gausiai lanko aukštą
sias mokyklas, bet prieš 10 — 
15 metų daug didesnis jų nuo
šimtis siekė aukštesniųjų — 
magistro, daktaro — mokslo 
laipsnių. 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Sovietų Sąj. susisiekimo 
min. J. Pavlovskis atleistas iš 
einamų pareigų, pakeičiant jį 
buv. pavaduotoju M. Konava-
revu. Tai pasekmės Andropo
vo kritikos komunistų partijos 
suvažiavime, kai naujas „bo
sas" smarkiai išpeikė geležin
kelių nenašų darbą. Pavyz
džių Andropovas turėjo labai 
daug, primindamas pirmiau
sia netoli pramoningo Sverd-
lovsko esantį svarbų Kozlovo 
mazgą. Čia turėjo būti iškrauti 
javai. Per kelias dienas į Koz-
lovą atvyko 12-ka sąstatų su 
2102 vagonais. Tačiau nebuvo 
pakankamai darbininkų nei 
sandėlių. Teko javus išpilti 
prie bėgių, o šimtus vagonų pa
siųsti į kitas stotis, norint at
leisti vagonais perpildytus bė
gius. Po pusės metų tie 
vagonai surasti už 1000 km 
nuo Kozlovo, savaime aišku, 
jau su pagedusiais javais. Tai 
ne vienintelis pavyzdys, ar blo
go planavimo išdava, bet kaip 
rašo „Mannheimer Morgen" 
dienraščio Maskvos korespon
dentas — tiesiog kasdieninis 
reiškinys. 

Nežiūrint investuoto kapita
lo, įruošiant pav. dideles pre
kių stotis, nenormali padėtis 
geležinkeliuose tęsiasi ir to
liau. 

Tačiau tai menkniekis, paly
ginus su pavogtu... visu trau
kiniu. Jau Sibire 52 vagonai su 
puikiausia mediena, skirta Ka
zachstano baldų kombinatui, 
buvo išvogta, o patys vagonai 
pasiųsti atgal į rytinį Sibirą. 
Moldavijoje ir Ukrainoje din
go du garvežiai, o visoj S. S-goj 
kiekvieną dieną neiškrauna
ma 17 tūkst. užplanuotų iškro
vimui vagonų. 

Korespondentas teisingai sa
ko, kad geležinkelio bėgiai dau
gumoje yra caro laikų paliki
mas , s e n a i r e i k a l i n g i 
pataisymo. Remontuojama kur 
ne kur, tačiau nepakankamai. 
Vagonų ir garvežių dingimai, 
netvarkingos didelės prekių 
stotys — tipiškas to milžiniško 

Advento pabaiga, Kalėdų 
šventės ir Naujieji metai mus 
verčia padaryti lietuviškos 
tautinės sąžinės sąskaitą ir 
pasukti mūsų gyvenimą kita 
linkme. Pirmiausia, būkime 
patys geresni, atlaidesni savo 
šeimose, sukalbamesni ir ma
žiau ambicingi organizacinia
me darbe. Neniekinkime vieni 
kitų ir atleiskime vieni ki
tiems tiek asmenines, tiek par
tines, visuomenines nuodė
mes. 

Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventės bus prasmingos ir gra
žios, jei mes patys joms pasi
ruošime tiek fiziškai, tiek dva
siškai. Mūsų artimieji bus geri 
mums. kiek mes patys būsime 
geri jiems. Tauta tėvynėje bus 
tiek patvari, kiek mes patys 
jos pastangas išlikti tautiniai 
gyvai remsime. Pagaliau ir 
naujai užgimęs Kūdikėlis Kris
tus maloniai murns šypsosis ir 
laimins tik tada. jei būsime ge
resni. 

b. kv. 

rakučių liepsnelėmis ir giesme Hartfordo lietu
viškoji skautija iškilmingoje sueigoje mini vėli-

nsimena mirusiuosius. 
Nuotr. P. ; - : K O 

Šie metai duos progų stip
riau fiziškai ir dvasiškai pasi
mankštinti. Ir visoms kar
toms. Tai kongresas. Lietuvių 
dienos, dvidešimtmetis nuo 
v atikano II suvažiavimo, pa
siruošimas šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai. Impul
sai yra, tik nežinome reakcijos 
į juos. 

us 

krašto vaizdas. Neturima pa
kankamai kontrolierių, galin
čių nors dalinai užkirsti va
gystėms kelią. „Pravda" 
tačiau rašo, kad papeikimo 
verti taip pat keleiviniai trau
kiniai ir jų tarnautojai. Labai 
dažnai stotyse konduktoriai 
pardavinėja bilietus į Juodo
sios jūros kurortines vietas, 
imdami dvigubas ar trigubas 
kainas, daug vagonų žiemos 
metu nešildomi, kontrolieriai 
būna šiurkštūs ir aptingę. 

ANDROPOVO 2MONA 
Šiokios tokios žinios gauna

mos Vakarų pasaulyje apie 
naują Kremliaus vadą Andro
povą, tačiau paslaptingu šydu 
yra apgaubtas jo privatus *-
šeimos gyvenimas. Vienų vals
tybių slapta draugystė sako, 
kad jo žmona turinti labai di
delę įtaką net ir į politinį gyve
nimą, kiti slapukai skelbia, 
kad jo žmona yra mirusi. Ta
čiau yra tikra, kad iš pirmos 
žmonos jis turi 37 m. sūnų Igo-
rį ir iš antros — dukrą Ireną, 
disidente, suimtą tris kartus. 
A. Sacharovo pareiškimu And-
ropvas svarbiausiuose klausi
muose paprastai pasitaria su 
žmona Tatjana, pav. jos pata
rimu nežygiuoti į Lenkiją. 

S. S-gos ambasada Bonnoje, 
užklausta Andropovo žmonos 
vardo „Bild" dienraščio redak
cijos gavo tokį atsakymą:,,Ap
gailestaujame, tačiau jums pa
dėti negalime, paskambinkite 
TASS agentūrai". TASS atsa
kymas: „Nieko negalime pasa
kyti — paskambinkite Novosti 
agentūrai". Pastarosios atsa
kymas: „Gaila, negalime jums 
padėti, paskambinkite S. S-gos 
ambasadai". 

Andropovo mėgstamas gėri
mas yra vodka. Apie sūnų Igo-
r į puikiai kalbantį angliškai, 
jis atsiliepia gražiausiais žo
džiais sakydamas: „Jeigu Igo-
riui nesiseks gyvenime, jis ga
lės būti vertėju". 

Pristatant pirmą kartą būsi
mą žentą aktorių Aleksandrą 
Filipovą ir jam atsisakius nuo 
siūlomo konjako stikliuko 

Andropovas pasakė: „Gerk, nes 
KGB ranka labai ilga". 

Ribotas žmogus mato tik 
išorę ir pagal tai sprendžia: jis 
seka savo įspūdžius, savo 
simpatijas ir smerkia viską. 
kas nesutinka su jo idėjomis 
ar veikimo būdu. 

Kun. K. Barauskas 

VIEŠNAGĖ 
VILNIUJE 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

P a š ė r ę s šunelį, Domeika nuėjo į savo kambarį-
Rakteliu a t i da r ė sienoje mažą spintelę ir, pasirausęs 
tarp įvair ių dokumentų, pasiėmė mažą ryšulėlį 
pageltusių popierių, perrištų šilkine juostele. At
sinešęs į salonėlį , atsisėdo sofos gale, atsargiai atrišo 
ir pradėjo juos sklaidyti. 

P i r m i a u s i a Tomo akis pagavo motinos fotogra
fija. Drebanč i a ranka ją pakėlė prie lūpų ir ilgai ste
bėjo: j a u n a , la iba moteris, apsivilkusi senoviškais rū
bais, ka š ton in iu s plaukus supynusi į dvi storas kasas, 
didelėmis akimis žvelgė kažkur į tolį. Antroje nuo
traukos pusėje Tomas vos perskaitė laiko apnaikintą 
įrašą: „ Z u z a n a Vivulskaitė-Domeikienė", foto studio 
Wilno 1872. Laikydamas rankose motinos nuo
trauką. T o m a s juto, kaip brangūs vaikystės dienų 
pr is iminimai bėgo jo vaizduotėje ir gili ašara ritosi 
raukšlėtu skruostu. 

— Šta i ir tėvo pasas, atsivežtas iš Vilniaus. — 
Tomas a t s iminė , kad tėvas prieš mirtį jam buvo rodęs 
šitą dokumen tą ir buvo prašęs jj saugoti kaip šeimos 
relikviją, Domeika atidžiai vartė rankose tėvo pasą. 
deja, n ieko negalėjo perskaityti. Rašytas rusiškomis 
raidėmis, kurių jis nesuprato. Tik po gerai išsilikusia 
tėvo paso nuot rauka buvo padėtas parašas lietuviš
kai: . .Vladislovas Domeika, sūn. Aleksandro". Wilno, 
ulica Niemiecka Nr. 22. 

žiūrėdamas į tėvo nuotrauką, Tomas gyvai prisi
minė jo didelius, suraitytus ūsus, kuriuos jis mėg
davo pešioti, kai tėvas, sugrįžęs iš darbo, paimdavo jį 
iš motinos rankų panešioti. Kaip per miglą atsiminė 
Tomas ir tėvo sakytus žodžius: „... Tomuk. kai 
užaugsi ir būsi tvirtas vyras, nesigailėk dolerio, nuva
žiuok į Vilnių, į mano gimtą miestą. Aplankysi jo gra
žias bažnyčias, papoteriausi už mane Aušros Bromo 
koplyčioje prie stebuklingo Šv. Marijos abrozo. Tada 
pajusi, pamatysi, kur buvo augę tavo tėvai. Plati, 
bagota ir garsi, sūnau, yra buvusi Domeikų giminė 
Lietuvoje. Tavo senelis Aleksandras buvo Vilniaus 
bajorų maršalka. Daug mokytų ir garsių vyrų, sū
nau, yra davusi Domeikų giminė... — susimąstydavo 
tėvas. — Pralėbavo tėvai savo dvarus, ir aš turėjau 
nuo caro vaisko bėgti į užjūrį--"- Ir, padavęs mane 
motinai, tėvas liūdnas nueidavo į savo kambarį-

Laikydamas rankoje tėvo pasą, Tomas pakyla iš 
vietos, pereina per kambarį ir vėl atsisėda sofoje, o 
tėvo žodžiai, kadaise pasakyti, skamba ausyse: 
„Sūnau, užaugęs nuvažiuok į Vilnių!...". Ten 
Domeikų giminės lopšys. 

— Tik pamanyk. Burokas ten jau buvo ir su
grįžo. Pasimatė su giminėmis ir susirado naujų. O aš. 
Domeika, visą amžių sėdžiu, kaip kelmas apsama
nojęs galulaukėje, ir nė iš vietos. Sarmata... Ir ko aš 
sulauksiu? Giltinės... Kreizi. kuo tu blogesnis už 
Buroką? Žinoma jis už mane daugiau gramatnas. 
Lietuvoje gimęs... Vyras pamokytas... Kas tiesa, tai 
tiesa: moka ir ruskai susišnekėti, įskaito ir ruską 
raštą. Nesiginčyk!... — kalbėjosi su savimi Tomas, 
vaikščiodamas po kambarį- — J į nuvykusi Vilniuje 
susitiko giminės, o kas tave, Domeika, ten sutiks? 
Tėvai su giminėmis nesusirašinėjo, o per vainas — 
ten viskas pasikeitę... — susimąstė Tomas. 

Tačiau pamatyti tėvų gimtinę geismas vis augo. 
Ir juo daugiau apie tai ga lv jo, juo didesnį traukimą 

jautė važiuoti... 
— Pasitarsiu su Juozu Buroku. Tokia kelionė — 

ne baika. Pinigų turiu. Liks jų ir vaikams. Tuščia jų — 
važiuosiu!... Tegul iš manęs nesišaipo Steve Grybas, 
nevadina manęs skrudžu. Kuo geresnis dypukas 
Bobinas su keliais vaikais, ir tas buvo nuvažiavęs. 
Tik sugrįžęs — tyli. nieko nekalba. Aš amerikonas, tai 
ko aš paisau? Jei nesurasiu giminių, tai nors po 
Vilnių pamandravosiu. Nebus sarmata po mirties 
susitikti nabašniką tėvą. Vot. tavo Tomukas buvo ir 
Vilniuje, gėrė arielką ir išpildė tavo norą... cha, cha, 
cha! — kvatojo pralinksmėjęs Domeika ir, susirišęs 
dokumentus į ryšulėlį, nuėjo į savo miegamąjį. 

Vėlai pabudęs, ilgai tįsojo lovoje, galvodamas 
apie naktį pasikartojusį sapną: jis su tėvu rogėmis 
važinėjo po didelį miestą. Jo gatvės buvo siauros ir 
kreivos. Namai labai aukšti. Tėvas sustojęs kažko
kiame kieme, į kurį įvažiuojant senas vyras atidaręs 
vartus. Tomas pastebėjo, kad vyro kairioji ranka 
buvo kruvina ir parišta skara po kaklu. Iš išgąsčio 
surikęs ir pabudęs... 

Po pusryčių. Margiui linksmai šokinėjant, 
Domeika sugrėbstė gatvėje ir kieme prikritusius 
lapus, sukimšo juos į maišus, ir, pastatęs prie šiukš
lių dėžės, išvažiavo pas Juozą Buroką. 

— Burokas vyras ne kvailas, svieto matęs — 
patars. Ir aš jam daug padėjau, kai atvažiavo po 
karės suvargęs iš Germanijos kempių Darbštus 
žmogus, vaišingas, o jo žmonelė tai tikras aniuolas. 
Pasišnekėsiu, duos rodą. Dvi galvos, vis geriau — 
samprotavo važiuodamas Domeika 

— Sveikutis, Tomai! Abudu su žmona laukėme. 
Seniai jau mus lankei, o čia tik sugrįžau iš mūsų 
Lietuvos. Tai bus kalbos, ir lauktuvių parvežiau, ne
pamiršau — tarškėjo plepusis Burokas, lydėdamas 
svečią į kambarį-

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
G R A 2 I KALĖDINĖ 

V A K A R O N Ė - KŪČIOS 

Bostone tapo jau tradicija, 
kad Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubas kiekviene-
riais metais rengia bendrą ka
lėdinę vakaronę — Kūčias, 
kuriose gali dalyvauti visi lie
tuviai. 

Šiais metais vakaronė bu
vo gruodžio 12 d. So. Bostono 
Lietuvių piliečių d-jos didžio
joj auditorijoj. Ponios labai 
gražiai papuošė ir sustatė sta
lus, aplink sėdėjo žmonės, o vi
duryje per visą salę buvo sta
las apkrautas Kūčių valgiais, 
nuo kurio kiekvienas galėjo 
pasirinkti kas kam patinka. 

Vakaronę — Kūčias pradėjo 
pirm. Elena Vasyliūnienė 
trumpu žodžiu. Šv. Petro lietu
vių parapijos vikaras kun. Ro
bertas Volungevičius sukalbė
jo maldą ir palaimino valgius. 
Tada visi laužė ir dalijosi pa
plotėlius ir pradėjo rinktis 
maistą: silkes, žuvį, kopūstus, 
kompotą, pyragus, preskučius 
ir įvairius kitus Kūčių skanu
mynus. O kai jau visi prisiso
tino, tada prasidėjo meninė 
programa. Onos Ivaškienės 
vadovaujami mažieji šokėjai 
deklamavo ir pašoko kelis tau
tinius šokius. Aktorė - režisie
rė Aleksandra Gustaitienė pa
skaitė porą trumpų eilėraščių 
Jono Minelgos, o tada iš nau
jausios Prano Naujokaičio 
knygos paskaitė: „Pasikalbė
jimas su Kalėdų Kristumi", 
kur žmogus ieško atramos, at
gaivos ir net pats savęs. Solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akompanuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, padainavo ke
lias kalėdines giesmes ir porą 
kitomis kalbomis. Trumpą žo
dį tarė ir kun. Volungevičius. 

Pirmininkei Vasyliūnienei 
padėkojus visoms ponioms ir 
panelėms už didelį rūpestį ir 
darbą paruošiant Kūčių vaka
rienę, programos atlikėjams ir 
visiems atsilankiusiems, tuo 
kelių valandų kalėdinė vaka
ronė — Kūčios ir baigėsi. 

Tik gaila, kad šiais metais 
gamta nebuvo palanki šiam 
vakarui. Krito pirmasis šių 
metų sniegas Bostone, o radi
me ir TV oro pranešėja: per vi
sa dieną vįs ragino, sad oe bū
tino reikalo niekur nevažiuot 
automobiliais. Tas raginimas 
atsiliepė ir į dalyvių skaičių. 
Susirinko gal pusė tiek, kiek 
rengėjos tikėjosi ir buvo pasi
ruošusios priimti ir pavaišin-

Mirė smu ik in inkas 
I z i d o r i u s Vasy l iūnas 

Rašant šias Bostono žinias. 
-a?<a— c : - " :e".etbr.u ir prane
šė <z.c Carronaee BeUlvią 
parapijos bažnyčioje, kur Izi
dorius Vasyliūnas buvo var- _ 
gonminkas . Šiandien, t. y. 5 
gruodžio 14 d. ryte, baigiant E 
groti a r jau baigus šv. Mišias, I 
soa:2a rr.rė Izidorius Vasyliū- I 

r 
\ f i n ė s .Jackaus Sondos i 

90 metu nukakt i = 

Išrinkti: pirm. Aleksandras 
Čaplikas, vicepirm. Danielius 
Averka, sekr. Vytautas Jurgė-
la, fin. sekr. Petras Nava-
dzelskis, ižd. Algis Mitkus, 
maršalka Raimondas Bačiu
lis, revizijos komisija: Tomas 
Ašmenskas, Romas Veitas ir 
Dana Aušrota, direktoriai: 
Brutenis Veitas, Antanas An
driulionis, Stasys Griganavi-
čius, Gediminas Ivaška, Lion
ginas Izbickas, Arnoldas 
Plevokas ir Alfonsas Želvys. 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-ja yra gal didžiausia or
ganizacija narių skaičiumi vi
soj Naujojoj Anglijoj, o taip 
pat gal ir turtingiausia. 

RENGINIAI 
Ske lb tas Vasyl iūnų k o n 

ce r t a s sausio 9 d., smuikinin
kui Izidoriui Vasyliūnui mirus, 
neįvyks. 

J a c k a u s Sondos 90 metų 
sukakt ies minėjimas įvyks 
sausio 15 d. 

L i e t u v o s n e p r i k l a u s o 
mybės šven tės minėjimas 
įvyks vasario 13 d. 

Minkų r ad i jo v a l a n d ė l ė s 
49 metų sukakties renginys 
kovo 12 d. 

Laisvės Va rpo p a v a s a r i -
r in is r e n g i n y s balandžio 10 d. 

Parap i jos r e u n i o n — sue i 
ga balandžio 17 d. 
" A u š r o s " 100 metų sukak
ties minėjimas balandžio 24 d. 
d. 

Ju l i aus Gaide l io operos 
"Mindaugo" pristatymas ge
gužės 1 d. 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

SV. PETRO 
BAŽNYČIOJE 

Kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko pastangomis ir įdė
tu darbu šįmet lapkričio 7 die
ną, 11 vai. ryto, vyko bažnyti
nis koncertas. Šis koncertas 
buvo skirtas Šv Pranciškaus 
800 metų jubiliejui paminėti. 
Koncertą atliko Berklee kole
gijos choras, jų instrumen
talistai — tenoras iš Bostono 
konservatorijos, mums gerai 
žinoma solistė Marytė Bizin
kauskaitė ir šio koncerto su
manytojas ir organizatorius 
Jeronimas Kačinskas. Per per
trauką istorinę Šv. Pranciš
kaus apžvalgą davė istorikas 
kun. dr. Viktoras Gidžiūnas. 

Gediminas Butkus, antrus 
metus lankąs Bostono konser
vatoriją, švelnus tenoras, pra
dėjo koncertą rusų romantiko 
Sergej Rachmaninof „Le 
Christ Renait" veikalu. J į var
gonais palydėjo kompozito
rius J. Kačinskas. Vidutinio 
stiprumo balsu, kuris, metams 

bėgant, stiprės, Butkus lyg 
„sušildė" klausytojų širdis. 
Berklee kolegijos choras, ku
riam reikia atiduoti pagarbą 
už griežtą discipliną, tiksliai 
giedojo ir gerą koncertą atliko. 
Daugumas choristų yra daina
vimo studentai, taigi turi pa
statytus balsus ir gaidas skai
to, kas palengvina pačiam 
dainininkui ir ypač dirigentui 
chorą paruošti. Dirigentas, 
dėstąs balsą ir dirigavimą, bu
vo Brian O'Connell. Paklaus
tas, kiek laiko ruošė chorą, jis 
atsakė, kad du mėnesius. Jis 
turi gabius choristus: atskiri 
balsai taip sulyginti, atrodo, 
kad vienas balsas traukia. Di
namika irgi gera: piano, cres
cendo, diminuendo, pauzės — 
viskas pagal dirigento mostą. 
Nesijaučia skubotumo, malo
nu klausytis taip paruošto cho
ro. Choras atliko Ego sum pa-
nis vivus — Esąuivel, Glory 
to God in the Highest — F. 
Guerrero, Warum ist das Licht 
— J. Brahms, (1833-1897) vo
kiečių romantikas su klasiniu 
pagrindu, Christus factus est 

A. Bruckner, (1824-1896), 

La i škas 

D Ė L DOMSAICIO 
KŪRINIŲ 

Šiomis dienomis per „Mar
gučio" radijo valandą buvo 
perduotas pasikalbėjimas su 
dailininkais R. Viesulu ir P. 
Lape apie dail. P. Domšaičio 
meno kūrinių palikimą, tik
riau sakant, pardavimą Lietu
vių Fondui, už kuriuos sumo
kėta net 60,000 dolerių. 

Iš bendro pasikalbėjimo at
rodo, kad dar nėra pirkinys rei
kiamai sukataloguotas, nors 
pirktas maždaug prieš dvejus 
metus, bei tinkamai sutvarky
tas. Pokalbio dalyviai šį pirki
nį teigiamai įvertina ne tik me
džiaginiu atžvilgiu, bet ir 
didelį meninį kultūrinį laimė
jimą Lietuvos reprezentacijai. 

apie tą palikimą ir pirkimo 
transakciją, paaiškinta, kad 
čia nėra pirkimas; o tik esanti 
paprasta paskola. Tad šiuo at
veju sunku suprasti tokį pali
kimo pirkimą ir dar su pasko
la. Iš to viso atrodo, kad yra 
lengva mokėti ir skol ' i t i vi
suomenės sudėtus pinigus. 

Dar daugiau — iš minėto ra
dijo pasikalbėjimo suprasta, 
kad vertingi kūriniai yra likę 
pas velionio žmoną, todėl su-
gestijuojama, kad L.F. įsigytų 
visus dail. Domšaičio meno kū
rinius. Savaime aišku, kad, 
taip padarius, būtų Chicagoje 
įsteigta trečia meno galerija, 
nežiūrint, jog jau ir taip tu
rime dvi Čiurlionio meno ga
lerijas, kurios irgi kaupia me
no kūrinius būsimai laisvai 
Lietuvai, kaip išeivijos dova
ną. Anekdotiškai tar iant , 

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

Įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai i i mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS £XPR£SS 
2501 W. 69th l t , Chicago, H. 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TtL — 925-27S7 

Vytautas Valaatina* 

R E A L E S T A T E 

3511 W. 75 Plmce. 3-jų miegamų mū 
ro rezidencija, {rengtas rūsys. Gara
žas. Prašo $63,500. 

19 metų senumo — 3-jų butų kampi
nis mūras. Atskiros šilumos. 2 maš 
garažas. Prie 64-os ir Austin. Vertas 
dėmesio. 

Žinoma, tas viskas būtų gra- daroma pažanga — turime dvi 
žu, naudinga ir pateisinama, lypes organizacijas, o dabar tu-
jei visuomenės tarpe nesklistų rėsime trilypę, kurios siekia 
kontraversinių pasisakymų. 
Kalbama, kad nupirktieji kūri
niai neturi savyje jokios lietu
vių tautinės tematikos — tai, 

vienodų tikslų savo darbuose. 
Bendra išvada: neatidėlio

jant turėtų būti suruošta įsigy
tų kūrinių (bet ne visų P. Dom-

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS 686-2960 

8 butų mūras. Geros pajamos. 
60-os ir California. $115,000. 

Prie 

6 butų naujesnis. Geros nuomos. Pui
kus investavimas. Prie 73-čios ir Ked-
zie. Prašo $160,000. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 

esą, ekspresionizmo stiliaus, šaičio sukurtų darbų) paroda, 
austrų neoklasikas. Marija ^ mažos išimties, nenusisekę kad visuomenė galėtų p a m a 

^ 

Bizinkauskaitė, mums gerai 
žinoma ir mylima dainininkė, 
padainavo jau nekartą girdėtą 
jos koncertuose Ave Marija iš 
operos Otelio - Verdi. Šis vei
kalas yra sunkus ir jis rodo 
Marytės kaip solistės pribren- £ 
dimą. Jos balsas didelis, sod
rus, įgaunantis dramatinio 
atspalvio. Čekų kompzitoriaus 
Anton Dvorak įspūdingai pra
skambėjo Sanctus iš Te 
Deum, atlikta M. Bizinkaus-
kaitės su vyrų choru. Roman
tinė muzika, vyrų balsai suda
rė lyg foną ir gražus sopranas, 
lyg šviesos spindulys švietė 
tamsesnėje tolumoje. Vyrų 
choras, kaip ir mišrus, labai 
gerai paruoštas. Kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko buvo 
atlikti du veikalai — Haec _ 
Dies, atliko choras ir varinių ty 
instrumentų ansamblis, ir Šv. 
Pranciškaus šventei Saulės 
Giesmė, kurios žodžius i lietu
vių kalbą išvertė poetas Sta
sys Santvaras. Veikalas pa
rašytas chorui, solistams ir 
orkestrui įprastame Jeronimo 
Kačinsko stiliuje, kur kiekvie
na mintis turi savo naują mu
zikinę invenciją. Kompozito
r ius rodo nesikar tojant į 
išradingumą tiek melodijoje, 
tiek ritme, tiek harmonijoje. 
Veikalo pabaigoje girdėti lyg ir 
fugos ėjimas, kuris duoda vei
kalui savotišką grožį. 

Šį veikalą atliko M. Bizin
kauskaitė, G. Butkus, choras ir 
orkestras. Solistams pritarė 
vargonais Jeronimas Kačins
kas. Malonu buvo klausytis 
disciplinuoto jaunimo ir patir
ti jų entuziazmą. Keli choris
tai, su kuriais kalbėjau, labai 
entuziastingai kalbėjo apie 
ruošiamą programą ir kom
pozitorių Jeronimą Kačinską, 
kurį jie gerbia ir myli. 

Elena Vasyliūnienė 

piešiniai, neužbaigti darbai ir 
nieko nepasakantieji škicai. 
Blogiausia, kad tie kūriniai 
yra lietuvio dvasiai visai sve
timi. 

Pasiteiravus pas žinančius 

tyti ir pasisakyti tuo svarbiu 
reikalu ypač L.F. nariai, kurie 
daugiausia nepritaria tokiai 

prekybai", nes L.F. paskirtis 
yra visai kitokia 

J. Tijūnas 

Nuoširdžiai Imkime mūsų rėmėjams ir geradariams 
džiaugsmingos IŠGANYTOJO ŠVENTK ir dvasiniais tur
tais pilnų NAUJŲ METŲ 

Visus prisimename savo maldose. 

SV. PRANCIŠKAUS SESERYS 
SES. MARIAU, 
Generalinė Vedėja 

Pittsbiurgh, Pa. 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IlIflIIIIIItlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilUullIUIII 
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M. A. Š I M K U S 
INC OME TAX SERVICB 

NOTAUT PUBLIC 
4259 S. Mapie-Aood, tei. 254-7430 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
O l M i N I V Iškvietimai, pildomi 

PILIETTBftS PRA8TMAI ir 
•šitokie blankai. 

iimmrminmniiniiiiuuiiuuiuiuiiiiiiii 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čio. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė 
jimas. Savininko paskola iŠ 10% 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl 
2-jų butu medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apvl 

Skambint 436-787? 
SIMAITIS REAJLTI 
2951 West 6Srd Street 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
- ir -

LALMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime nariams ir visiems lietuviams. 

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ DR-JA 

LEONAS VASILIAVAS — Pirmininkas 
HELEN VILKELIS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNGYS — Nutarimų raštininkė 
BERNICE ŽEMGULIS — Financų raštininkė 
PETRAS VILKELIS — Iždininkas 

EUGENIJA STRUNGYS — Korespondentė 
^ 

VA LOME 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

niniirmrmmnTniMiiifimiimifUiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

1NC0ME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTCltS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Eedzie Ave. — 778-2233 
tlllllllllllllllilIlIUIIIIIIIIIUUUUlIlUlIllNI 

H E L P WANTED MOTEBYs 

ATSIŠAUKIMAS I BUV. JAUNYSTĖS DRAUGUS 
gyvenusius Lenkimuose, Skuodo valse., Kretingos apskrityje. 

Kviečiu, buvę mieli jaunystės draugai, po ilgų tremties 
metų i galutinį susitikimą - pasimatymą per įvykstančias 
ateinančią vasarą Viso Pasaulio Lietuvių Dienas Chicagoje. 

Dėl aiškesnio susitikimo plano rašyti: 
JUOZAS B R I C K U S, 

1850 S.W. EK Rd., Wesx Linn, Oregon 97068 

siHiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim — 

l ^ ^ % ^ 
Prasminga šv. Kalėdų ir gausios 

Dievo palaimos 
ateinančiais metais linkime visiems 

mūšy rėmėjams ir bičiuliams. 
TĖVAI JĖZUITAI 

Bostone susidarė specialus 
k o m i t e t a s , k u r i s r e n g i a J a c 
k a u s S o n d o s , m ū s ų S p a u d o s gmii!iiIilll!!!!Hi: >t?!!!HĮ!!UH!!<mhlll!!!! !UH!1?":n -
darbuotojo ir visuomenininko, 
90 metų amžiaus sukakties mi- ^ 
nėjimą 1983 m. sausio 15 d., 
Šeštadienį, 6 vai. vakaro A. L. 
Tautinės sąjungos namuose. 
484 E. 4th Street, So. Bostone. 

Programoje — rašytojo An
tano Gustaičio ^odis apie jubi
liatą, VLIKo atstovo inž. Jur-
g : 0 V a l a i č i o ir k i t ų 
sveikinimai, o tada vaišės. 
^/•nsr^ai kviečia . i: minėji-

VAUJA DRAUGIJOS 
VALDYBA 

So. Bostono lietuvių Pilie
čių d-ja gruodžio 12 d. rinko 
!983 me tams d-jos valdybą. 

• ^ 

Mieli ateitininkai ir Ateitininku namu 
fondo rėmėjai, 

Sveikiname jus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
linkėdami tyro džiaugsmo ir nepalaužiamos sveikatos as
meniniuose kasdieninio gyvenimo rūpesčiuose bei pasiry
žimo atsinaujinimui Kristaus mokslo šviesoje ir lietuvy
bės ižlaikymo puoselėjime. 

Garbė Kristui, o Jo palaima Jums ! 

ATEITININKŲ NAMŲ FONDO 
TARYBA 

k 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G A S " 

Naujam skaitytojui tik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų yra tikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo artimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių ar kitokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų įnašas IZEJTUVYBEa. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N E D A S , 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
įERfilNTAS perkrausto baldus 
e i tus d a i k t u s . Ir i š toli miesto le 
dimai i r p i lna apdrauda. 
°rii maine MASTER CHARGE ir V15 

Tfelef. — WA 5-8063 

nnnmKuiiiuiuimiHHiiHummimr 

TELEVIZIJOS 
S p a l v o t o s ir paprastos . Radi j ' 

S t e r e o ir Oro Vėsintuvai. 
P a r d a v i m a s ir ^alsymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SU tei. 776-1486 

IlIlIlIIIIlllllllilIlllIIlIlIIlUIilllIIIUUlIiliil 

10% — »©<*> — 30% pigiau mokėsit 
n i iipd randą niK> ugiil— Ir automo
bilio p u i m u 

F R A N K ZAPOLIS 
320812 West 95th Street 

Te!ef. GA 4-8654 

REIKALINGOS PRITYRUSIOS 

S I U V Ė J O S 
Michigan Avenue ir Ohio Street 

SKAMB. — 664-6550 

-

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

5nuom. 4 kamb. butas (2 mieg.). Apyl. 
0-tos ir Fairfield. Karštu vandeniu 
>šild. Skambint 247-4463. 

3 I G Y K I T E D A B A B 
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Užsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo. 
kuris-ri yra naujas skaitytojas. Pridedu 

Siųsti: 

PAVARDfi ir VAJRDAS 
No. Street 
City State 

dol. 

n p 

•4 
DRAUGAS, 45h5 W. 6Srd Stt Chicago, TU. 60629 
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Kaledu giesmių 
plokštele 

Gauta nauja plokštelė "Kalė
dos**, kurioje Montrealio Lie
tuvių choras atlieka populiarias 
Kalėdų giesmes: Tyliąją naktį. 
Skubėkite piemenys. Nakties 
tyloje. Piemenėliams vargdienė
liams. Angelų balsai. Sveikas 
Jėzau gimusis. Linksmą giesmę 
ir kitas. 
Išleido "Vilnius" records, Mon-
treal, Kanada. Direktorius Alex-
andre Stankevičius. Kaina su 
persiuntimu S12.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51(5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

-S/3 MIHItUUHHIUIHUmiUUimiinHIHHIHH 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festiva
lyje Los Angeles, Calif. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. 
Tai puoSni dail. POVILO PUZINO 
monografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 28 spalvotas reprodukcijas. 
Kartu ir XX amžiaus Madoną. Kaina 
su persiuntimu 27 dol. Puiki dovana 
ir tinka bent kuriomis progomis įteik
ti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629. Illinojaus gy
ventojai prideda $1 50 valst. mokesC 

4iiiiiirinnnuiiiiiiiimiiiniiuiiiiiniruiii< 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE„ 

ne, jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų Kainos yra vi 

šiems prieinamos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

— ». 



A.A. KAZIUI SAPALUI 
l AMŽINYBĘ 
IŠKELIAVUS 

V I N C E N T A S L I U L E V I C I U S 

(Tęsinys) 

Nesigirdėjo, kad kas būtų 
buvęs nepatenkintas K. Šapalo 
veikla ar jo pareigų atlikimu, 
nes jis buvo pajėgus atlikti 
Federacijos valdybai tenkan
čias pareigas. Buvo rūpestin
gas ir iniciatybos pilnas parei
gūnas. Nors ir buvo išrinktas 
generalinio sekretoriaus parei
goms visam penkmečiui, bet iš 
tų pareigų pasitraukė po viene
rių metų. Nauju generaliniu 
sekretorium buvo pakviestas 
I g n a s Skrupskel i s (SR). 
Atrodo, po pasitraukimo iš eitų 
pareigų K. Šapalas išvyko 
mokytojauti. Arba atbulai: 
kadangi turėjo išvykti moky
tojauti, todėl pasitraukė iš 
eitųjų pareigų (VL). 

trajame aukšte, pietų gale ir 
šiaurėje, buvo neįrengto ploto. 
Iš šio ploto K. Šapalas padarė 
tris klases ir mokytojų kamba
rį., Tuo būdu vėliau (vokiečių 
okupacijos metu) įstengė 
sutilpti apie 300 mokinių. Tik 
dvi klases teko įkurdinti 
pradžios mokyklos patalpose. 
K. Sapalas rūpinosi sodu. 

Gimnazijos raštininku buvo 
pasamdytas sodininkas. Laikė 
du tvir tu arkliu, kuriais 
įdirbdavo sodo žemę ir 
nuvažiuodavo, kur buvo reika
las. Net sportininkus Zenonas Į 
(sargas) paveždavo į rungty- j 
nes Jurbarke. Nors laikė du 
arkliu ir karvę, kuriems žolė 
buvo labai reikalinga, bet kūno 

kultūros užsiėmimams buvo 
tikrai didelės dvi aikštės. 

K. Šapalas su mokytojais 
nebuvo d r a u g a s , bet jų 
nepersekiojo, pamokų nelan
kė, tačiau surasdavo būdų, kad 
mokytojai patys stengtųsi būti 
gerais mokytojais. Bet, jei 
buvo reikalas, mokėjo ir griež
tą žodį pasakyti. 

(Bus daugiau) 

A t v y k i t e į 

RAMUNĖS RESTORANĄ 
Skanūs lietuviški ir amerikoniški 

valgiai. Puikus "rib-eye" steikas. La
bai prieinamos kainos. Šviežias mais
tas ganu namas kiekvieną diena. 

Pobūviams yra salė — vestuvėms, 
gimtadieniams ir t-t. 

Nauji savininkai maloniai kviečia 
visus atsilankyti. 

2547 West 69 Street 
TeL 925-5588 

Dievo duotas veidas 
A u k š č i a u s i a s d a v ė t a u vie

n ą ve idą , o t u p a s i d a r a i v i s a i 
k i t o k į . 

— Anonimas 

Tavo namai 
Tavo namai yra maloni vie

ta, iš kurios tu semies laimę. 
— Anonimas 

P e d a g o g i n i s d a r b a s 
K. Šapalas, baigęs studijas ir 

vienerius metus pabuvęs gene
raliniu sekretoriumi, 1928 m. i 
rudenį išvyko į Kražių „Žibu
rio" gimnaziją mokytojauti 
(„Švietimo darbas", 1928,1061 
psl.). Ten buvo išrinktas vicedi
rektoriumi. Jo buvęs mokinys 
prisimena, kad K. Šapalas i 
buvęs aukšto ūgio, aukšta ] 
kakta, iš lėto kalbantis. Jam ' 
(III kl.) dėstęs visuomenės 
mokslą, o vyresnėse klasėse — 
filosofijos pradmenis. J is prisi- j 
mena, kad visi K. Šapalą ger
bė, todėl klasėje buvo tylu. K. į 
Šapalas skaitęs vieną kitą \ 
paskaitą ateitininkams, kas 
sukėlė mokiniuose pagarbos ; 
jausmus. K. Šapalo visa laiky-
m ir pati išvaizda dvelkė j 
r imt imi , sus ikaupimu ir 
niekam iš mokinių neateidavo 
į galvą prisegti jam kokią 
etiketę. Iš ten jis 1929 m. rude
nį buvo paskirtas į Šakių 
„Žiburio" gimnaziją direkto
riumi (APB). 

Šakių „Žiburio" gimnazijos 
direktoriumi 1918 m. trumpai 
buvo kun. Vincas Vizgirda. Po 
jo pasidarė direktoriumi pilnas 
energijos kunigas Ignas Star
kus. J i s gavo iš žemės refor
mos komisijos gimnazijai dide
lį žemės sklypą, gražioje 
vietoje. Čia kun. Ignas Star
kus pastatė gimnazijos rūmus. 
direktoriui gyventi namelį ir 
kitus ūkinius trobesius. Prieky
je gimnazijos užvedė parką net 
su dekoratyviniais medeliais 
( s i d a b r i n ė s e g l ė s ) ir 
pasivaikščiojimo takais. Vaka
rų pusėje susodino vaisinį 
sodą. 

Po kun. Igno Starkaus 
direktoriumi vienerius metus 
buvo kun . A u g u s t i n a s 
Vai t ieka i t i s . Ir po kun. 
Vaitiekaičio atvyko Kazys 
šapa las . Jis toliau vykdė kun. 
Igno Starkaus suplanuotą 
darbą. Gražino gimnazijos 
aplinką, aptverdamas didelį 
sklypą tvora šimtais metrų, 
nutiesdamas pietiniu ir ryti
niu šonu šaligatvius, nes be jų 
pavasarį ir rudenį Šakių 
dumblynėje buvo labai sunku 
pasiekti gimnaziją. Visada 
buvo gražiomis gėlėmis 
apsodintas kliombas prieš 
gimnazijos frontines duris. 
Nuo vartų iki gimnazijos buvo 
nutiestas platus šaligatvis, 
lanku apjuosiant ir kliombą. 
Gražiam orui esant, moki
niams ir mokytojams buvo 
graži vieta pasivaikščioti. 

Kai K. Šapalas į Šakius 
atvyko direktoriauti, gimna- j 
zijoje rado, rodos, tik daugiau i 

kaip 160 mokinių aštuoniose | 
klasėse. Mokinių skaičiui 
pradėjus augti, reikėjo daugiau 
patalpų- Reikėjo minėjimams 
ir pramogoms salės, kurios 
nebuvo. K. Šapalas iš dviejų 
šiaurinių klasių, įjungiant ir. 
tarp jų koridorių, padarė salę, 
sceną ir dar liko nedidelė klasė 
(už scenos), vaidinimų metu 
n a u d o t a m a v a . d : nt ' .oarr . -

LIETUVIŲ FONDO FEDERALINIS 
KREDITO KOOPERATYVAS 

2 4 2 2 W. M a r q u e t t e Rd. 
T e l e f o n a s : 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
7 3 7 - 2 1 1 0 

A K T Y V A I — $2,700,000 

K A S O S V A L A N D O S : 
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p. 
Šeštadieniais 10:00—12:00 

2422 W. Marąuette Rd., Chicago 

Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p. 
J aun imo centre 5620 S. Claremont 

1 2 - 2 1 - 8 2 MOKA UŽ: 

Einamąją Sąskaitą 8% 
90 Dienų Certifikatus (min. $5,000) 8.75% 
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000) 9% 
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000) 9.75% 
All-Savers Certifikatus 6.49% 
IRA — pasirinkimas: 90 dienų, Vienų Metų, ir Trijų Metų 
Certifikatai. 
* Procentai keičiasi k a s savaitę. 
* Visos sąskaitos apdraustos iki $100,000. 

P A S K O L O S : 

Asmeninės n u o 12.5% 
Namų (Mortgages) n u o 12.5% 

A. + A. 
ALEKSANDRUI POŠKAIČIUI 

L I E T U V O J E M I R U S , 
jo žmonai ANGELEI, dukrai AUŠRAI, žentui ALGIUI, 
vaikaičiams LENAI ir VYTAUTUI ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą liūdesio valandoje reiškia 

ANTANAS ir ALEKSANDRA MASIONIAJ 
ALGIMANTAS, TERESĖ, GINTARĖ ir 

AUŠRA GEČIAI 
RIMANTAS, DANGUOLĖ, RYMANTĖ 
ir TADAS VIZGIRDAI 

JAY DRUGS V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI R 
SALDUMYNAI • KO 
D KUHLMAN. E 

Atdara šioki 

!PTA1 • FANNIE MA' 
)SMETIKOS REIKMENYS 
RecistruoLas rmistlninkas 

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

U 

UIT 
A. A. 

Muzik. 
ADOLFAS M0NDEIKA 

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, 
šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvelis 
Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 dieną buvo palaidotas Queen of 
Heaven mauzolėjujc 

Jo brangų atminimą minint, aštuoniolikos metų mirties sukak
ties proga, šv. Mišios už velionies sielą bus atnašaujamos 8 vai. 
ryto, gruodžio 27 d., mirimo dieną, Sv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Ciceroje, taip pat ir kitose lietuvių parapijų bažnyčiose ir vienuo
lynuose. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge pasimelsti už misų mylimo vyro 
ir tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: žmona Antanina, dukros Marija ir Teresė, 
žentas Steponas, brolis Antanas su šeima 
ir kiti gimines. 

P A D Ė K A 
1982 m. lapkričio 2 d. Bramptone, Kanadoje, sunkios ligos 

i š v a r g i n t a s , su šiuo pasaul io ats iskyrė mūsų mylimas tėvas, 
uošvis ir senelis 

A.fA. Alfonsas Urbonas 
V y k d a n t jo norą, velionis buvo pervežtas į Čikagą, pašarvo

t a s D. Pe tkaus laidotuvių namuose ir pala idotas 1982 rn. lapkri
čio 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

E s a m e dėkingi velionio a r t imam draugui J . Tamuliui, suor
g a n i z a v u s i a m iški lmingą atsisveikinimą su velioniu. 

Nuoširdi p a d ė k a Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
klebonui kun . A. Zakarausku i už m a l d a s koplyčioje, a tnašau tas 
šv. Miš ias ir į spūdingą gražų pamokslą. Taip pat didelė padėka 
k a n . V. Z a k a r a u s k u i už maldas koplyčioje ir palydėjimą bei 
ape igas kapinėse . Ačiū muzikui A. Kalvaičiui už grojimą var
gona is . 

Nuoši rdus ačrū J . Vilučiui už įvadinį žodį ir vadovavimą 
a ts isveikinime su velioniu laidotuvių išvakarėse. 

Dėkojame organizacijų a ts tovams, tarusiems atsisvei
k inimo žodį: J. Tamul iu i kūrėjų-savanorių vardu, E. Vengians-
kui — Lietuvių Karių Veteranų sąjungos „Ramovė", J . Macko
niui — šau l ių sąjungos. St. Vanagūnu i — Pensininkų sąjungos, 
J . Mackevičiui — BALFo vardu. 

Ypač dėkojame kūrėjams-savanoriams. ramovėnams ir šau
l iams, ėjusiems garbės sargybą su vėliavomis prie karsto. 

Taip pa t nuoši rdi padėka kars to nešėjams, visiems atsilan
kiusiems laidotuvių namuose , palydėjusiems į kapines, aukoju
s iems šv. Mišioms, Tautos Fondui, atsiuntusiems gėles. Esame 
dėkingi visiems m u s užjautusiems žodžiu, raš tu ar per spaudą. 

Paga l iau nuoši rdus ačiū mūsų mieliems bičiuliams Aldonai 
ir Kazimierui Veselkoms m u s visus keturis priėmusiems ir t a i p 
nuoširdžia i globojusiems. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donaldui A. Petkui už visą 
rūpestį. 

Visiems dėkingi — 

s ū n u s V y t a u t a s , m a r t i Fe l ic i ja , 
v a i k a i č i a i R ū t a i r K ę s t u t i s su 
š e i m o m i s . 

P A D Ė K A 
A.-A. JURGIS BUKŠNYS 

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1982 m. gruodžio 
8 d. sulaukęs 69 metų amžiaus. Buvo gyvenęs Omahoje, Nebr.. 
prieš pusę metų persikėlęs į Houstoną, Tex., palaidotas gruodžio 
1 1 d . Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame: 
Kan . V. Zakarauskui už m a l d a s laidojimo koplyčioje, šv. 

Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir palydėjimą amži
n a m poilsiui į kapines. Ta ip pat klebonui kun. Zakarauskui už 
a p l a n k y m ą ir m a l d a s koplyčioje. 

Solistei Natal i jai Aukštuolienei už giesmes per šv. Mišias 
bažnyčioje ir visokeriopą pagalbą laidotuvių reikaluose. 

Giminėms, d raugams ir pažįs tamiems už aplankymą laido 
j imo koplyčioje, už dalyvavimą laidotuvėse, už pareiškimą užuo
jau tos žodžiu ir per spaudą, už gėles ir aukas šv. Mišioms. 

Art imiems giminėms už karsto nešimą ir Petkaus laidojimo 
persona lu i už paskutinį pa ta rnav imą šios žemės kelionėje. 

Ginklo d r augams už palydėjimą į kapines ir Omahos ramo
v ė n a m s už užuojautos pareiškimą. 

J ū s ų visų a r tumas šiomis dienomis palengvino m u m s 
s ie lvar tą netekus mylimiausio šeimos nario. 

P a s i l i k ę l i ū d e s y j e : ŽMONA, S Ū N U S , MARTI I R 
A N Ū K E S 

DRAUGAS, trečiadienis,, 1982 m. gruodžio mėn. 22 d. 

Mielam broliui 
A, f A. ANTANUI MIKŠIUI 

Lietuvoje mirus, Onutę, Kazimierą ir Jonę 
Kanadoje, Stasį Lietuvoje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 

ROŽĖ KRIAUČIŪNIENĖ 
ANTANAS IR VYTAUTAS BEINARAUSKAI 
IRENA IR PETRAS BEINARAUSKAI 
JONAS IR BRONIUS LUKOŠEVIČIAI 
ALFONSAS ANIULIS 
VLADAS IR ELENA PALIULIONIAI 

Mylimai sesutei 
A. f A. ELENAI ŠNIUKŠTIENEI 

Lietuvoje mirus, liūdinčius Stefą. Šidlaus
kienę, jos vyrą Justiną ir kitus gimines už
jaučia ir kartu liūdi 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 

A. f A. 
MARIJAI BALTUŠAUSKIENEI 

m i r u s , 
dukrai LIUDMILAI SIRUTAVICIENEI ir sūnui LEO
NUI su ŠĖMOMIS ir visiems ARTIMIESIEMS reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

IRENA IR VYTAS RADZIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GA'lDAS. ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArd"s 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Utfyvjiį Laidotuvių Dirtktori^ Aiociacijo* Karlai 

STEPONAS C UCK (UCMWICZ) ir SOMOS 
MU W. mt* STREET 
11028 So«tfcw««t ffic*w 

TM. REpvbUe 7-1*11 

m. TeL §74-4410 

US MELIONAS 
i»4S « ) fiAIJFOJLNlA 4VR T* . LAf»7«t*» J-151* 

YASiiTiS - 1UTKUS 
444 SO. M i V X CICERO, UJU Tai. O L r s p i * 2-190* 

OPrSiT-PHt 
Gi n p a s t a t o 



• DRAUGAS, trečiadienis,, 1982 m. gruodžio mėn. 22 d. 

X Jonas Mekas bus paminė
tas lietuviškojo Sophie Barčus 

X Eleonora ir agronomas Vla
das Velžai, St. Monica, Cal., mū
sų rėmėjai, bendradarbiai, lie
tuviškų organizacijų darbuoto-

šeimos radijo programoje (ban- jai, pratęsė prenumeratą su 100 
ga 1490 AM) šį sekmadienį, i dol. čekiu dienraščio paramai 
gruodžio 26 d., 8:30 vai. ryto. i E. ir VI. Veizus skelbiame gar 

X "Draugas" Kūčių deną, 
gruodžio 24 d , išeis su kultūri
niu priedu. Penktadienį, gruo
džio 24 d , "Draugo" redakcija 
ir spaustuvė nedirbs, administra
cija bus atidaryta iki 12 vaL — 
kaip šeštadieniais. Po Kalėdų pir
madienį, gruodžio 27 d , "Drau
gas" dirba kaip paprastomis 
dienomis. 

X Inž. Valdas Adamkus, Vi
durio Vakarų rajono švaros ap
saugos viršininkas, per televizi
ją ir radiją gruodžio 20 d. pa
reiškė, kad žalingos medžiagos 
iš Waukegano ir kitų miestų pa
ežerėje bus pašalintos. Tai bu
vo j c pareiškimas spaudos kon
ferencijai. 

Apie jo kūrybą kalbės ir jo 
kūrybą skaitys Algirdas T. An
tanaitis ir Gailė Antanaitytė, 

X šv. Mišios bus atnašauja
mos Kalėdų dieną Lemento lie
tuviams DeAndreas seminarijo
je, I27th Street, Lemonte, 12:45 
vai. popiet. Kviečiame visus 
apylinkės gyventojus dalyvauti 
kalėdinėse Mišiose. 

X Antanas Mažiulis, Boston, 
Mass., sveikina draugus, pažįs
tamus, "Draugo" redakciją ir 
administraciją su šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1983 Metų šventėmis. 
Vietoj kalėdinių kortelių skiria 
"Draugui" 25 dol. auką. 

X Lietuvių Pensininkų s-ga, 
Chicago, Dl., jos nariai ir valdy
ba sveikina "Draugo" leidėjus 
ir redaktorius su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais. Ta proga 
siunčia "Draugui" auką 50 doL X Albinas Dzirvonas, Balfo 

ir kitų lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, buvo susirgęs ir pa
guldytas Billings ligoninėje. Iš
gulėjęs t r is savaites ir sėkmin
gai pasveikęs po operacijos 
gruodžio 21 d. jau grįžo į savo Į d*"™ D " ^ 0 malonių. Vietoj ka-
namus, kur pamažu sveiksta. 

bės prenumeratoriais, o už gra
žią auką tariame nuoširdų ačiū. 
E. ir VI. Velžai y r a buvę Chi-
cagos gyventojai ir tik prieš ke
lerius metus apsigyveno Kali
fornijoje. 

X Dr. Adolfas i r Alge Šležai, 
Flosmoor, m., visuomenininkai, 
"Draugo" ir kitų gerų darbų 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
ir kartu atsiuntė 50 dol. "Drau
go" stiprinimui. Dr. A. ir A. 
Šležus skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už paramą ir lie
tuviško žodžio vertinimą taria
me nuoširdų ačiū. Dr. A. Šle
žas yra "Ateitininkų namų fon
do" tarybos pirmininkas. 

X Juozas Mikonis, Richmond 
Hts., Ohio, visuomenininkas, mū
sų rėmėjas, "Draugo" romano 
mecenatas, pratęsė prenumeratą 
ir paaukojo 32 dol. dienraščio 

Mikonį ir toliau lai-

I K ZVAI G ZD UT£ 
ftJ1 44 • įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chteaaps skiriat 

Badaguoja i. PUčas. Medžiagą ttųsu 3206 W. SMb CUeaco, EL 

Prisimindami Kristaus gimtadienį, džiaugiamės ir linkime 
vieni kitiems taikos, sveikatos, meilės ir sugyvenimo. To paties 
linkiu visiems "Tėvynės Žvaigždutės" bendradarbiams ir skai
tytojams. REDAKTORIUS 

X Valentinas Ramonis ilgu 
straipsniu aprašytas "Chicago 
Tribūne" gruodžio 19 d. laidos 
"Magazine", pailiustruotame jo 
su žmona nuotrauka. Straips
nyje paminima, kad jis yra lie
tuvis, su tėvais išbėgęs iš ko
munistų rusų okupuotos Lietu
vos, dabar dirbąs meno srityje. 
Nors pradžioje gyveno Vene-
cueloje, bet atvykęs netoli Chi-
cagos gerai yra įsikūręs ir dir
ba meno praturtinime 

, paramai. J 
X Leonas ir Laima Budusai, ( kome garbės prenumeratorium, 

Wheaton, DL, sveikina šv. Kalė- o už paramą tariame nuoširdų 
dų ir Naujų Metų proga visus \ ačiū. 
savo gimines ir draugus, linkė- w „. _t_1L__^ _ _ ... . „ 
, . r . . ,_. ' . X Kazimieras Pravibonis, By-
dami Dievo malonau. Vietoj ka- ! _ _ , , . , _ ' , , . , . . , . .. . . «ft , 1 ron Motei savuunkas, Byron, Dl., ledinių kortelių skina 20 dol., , . 

* 1 mūsų garbės prenumeratorius, 
rėmėjas, atvyko į "Draugą", 
pratęsė dvi prenumeratas, pridė-

"Draugui". 
X Adolfas ir Jadvyga Danui 

šiai, Southfield, Mich., nuošir-1 jo 20 dol. už kalėdines korteles 
džiai sveikina visus savo drau-Įir kalendorių ir dar įteikė 40 
gus ir pažįstamus šventų Kalėdų, dol. savo dienraščio stiprinimui, 
ir Naujų Metų proga. Vietoj i Ta proga K. PraviUonis palinkė-
sveikinimų laiškais, pridedame Į jo visam "Draugo" štabui links 

.a^mf 

auką 'Draugui". 
X Dr. Nijolė šlapelyte-Yaite-

kūnienė, Great Falls, Virginia, 
Vliko valdybos narė, mūsų 
bendradarbė, rėmėja, pratęsė 
"Draugo" prenumeratą su 60 

«_-- «_ c . . M . , . dol. auka dienraščio stiprinimui. 
•Juozas ir ^tase Mackoniai „ . , , „ , . , _ . 

-. i N. siapeiytę-vaiteiruriienę sKei-
biame garbės prenurneratore, o 
už lietuviško žodžio vertinimą 
tariame nuoširdų ačiū. Ta pro
ga dr. Nijolei 'Draugo" redak
cija reiškia užuojautą jos ma
mytei mirus. 

X Su Šv. Kalėdom ir Naujais 
Metais sveikam savo sesers sū
nų Viktorą 2aroną ir visus gi 

sveikina visus gimines ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais — 1383 metais, linkėdami 
kuo geriausios sveikatos, daug 

"ir Visagalio palaimos. 
(sv.). 

x šventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metu proga sveikiname visus 
mūsų mielus artimuosius ir prie-
telius. Linkime sveikatos ir 
džaatigsn-O- Vieton sveikinimo 
kortelių aukojame spaudos rei-

N. ir Z. Lirgameriai 
(sv.). 

X Kalėdų dovanoms didelis 
pamrmkirnaj- auksinių, deiman-
tinių papuošalų ir įvairių ginta-
rir ių karolių, sagių, apyrankių. 
daug kristalo. Liado figūrėlių, 
porceliano lėlių rinkėjams, mu
zikinių dėžučių ir kt.. viską ne
įmanoma išvardint. Todėl Dalia 
ir Romas Daukšai maloniai kvie
čia jus a'isi'ankyti į jų dovaninių 
or^-uu rarduotuvę pasirinkti ir 
įrilgyti puikių daiktų Kalėdų do
vanoms — Avalon Galerija, 4243 
Archer Ave. f arti Whipple St.).. 
Chicagoje. TeL 247^6969. At
dara kasdisr iki S vai. vak., 
šeš tad iki 6 vai. vak. ir sekmad. 
iki 5 vai vak fsk.). 

mų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jų 1983 imetų, dirbant lietuviš
ką darbą išeivijoje. K Pravilio-
nį laikome ir toliau garbės pre
numeratorium, o už gražią auką 
dienraščiui tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Kun. Jonas Krivickas, Stu-
yvesant Falls, N. Y., mūsų rė
mėjas, pratęsė "Draugo" prenu
meratą su 37 doL auka. Kun. J. 
Krivicką skelbiame garbės pre
numeratorium, o už paramą la
bai dėkojame. 

X Antanas Drazdys, Baitimo-
re, Md, Gasparas Kazlauskas, 
Los Angeles, Cal., atsiuntė už 

minės. Vladą Bganaitį, Šaulių! kalėdines korteles ir kalendorių 
pinrininką, seses ir brolius šau
lius. Julija Sinkevičiūtė 

(sv.) 

x Izolda ir Kęstutis čermai, 
West Bloornfield, Mich., sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir linki 
Dievo -palaimos Naujuose Me-

po 17 doL aukų. Labai ačiū. 

X A. a. Vlado Vaišvilos ketu
rių savaičių mirties atminimui 
šv. Mišios bus laikomos gruo
džio 25-tą dieną, 10:30 vai. švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje ir gruodžio 26-tą, S vai. 
ryte Jėzuitų koplyčioje, (pr.). 

KALĖDŲ STEBUKLAS 

Ispanija. Netoli Gadaveros, 
kur Izellinos upė vingiuoja me
džiais apaugusiais kloniais, tarp 
žaliuojančių pievų, stovi sena, 
pilka pilis, paskendusi medžiuo
se, prie aukštos, akmeninės 
uolos, kybančios virš upės. Pilį 
pastatė Gracijano Lizmano pro
tėviai XI šimtmečio pradžioje. 

Tarp apelsinų ir akacijų me
džių buvo maža koplyčia, apau
gusi samanomis ir jau pusiau 
apgriuvus. Ji buvo pašvęsta 
Kūdikėlio Jėzaus garbei. Ji buvo 
pastatyta įvykusiam stebuklui 
atžymėti, šio įvykio aprašymas 
atrastas pilies archyvuose ketu
rioliktame šimtmetyje. 

Grafas Liudvikas Lizmanas 
turėjo vieną dukterį ir tris sū-1 
mis. Dukters vardas buvo Iza-. 
bele. J i buvo nepaprastai graži į 
ir gera. šelpdavo vargšus ir daž
nai melsdavosi koplytėlėje. Jos 
motina buvo nurusL Jai globoti 
tėvas atsikvietė savo seserį, 
kuri buvo labai pavydi ir žiauri 
Izabelei. Dažnai buvo mušama. 
Ji kantriai kentėjo ir tėvui ne
siskundė. Tėvas ją labai mylė
jo, bet nieko apie skriaudas ne
žinojo. 

Pilies gyvenimas buvo links
mas. Grafas buvo svetingas. 
Vieni svečiai išvažiuodavo, kiti 
atvykdavo. Kartą į rūmus atvy
ko Anglijos lordas Lyntonas iš 
Lyncourt su savo vienturčiu sū
numi, kuris buvo silpnas, men
kos sveikatos, paliegęs. Angli
jos klimatas kenkė jo sveika
tai, todėl atvyko į Ispaniją, kad 
pasitaisytų sūnaus sveikata. Sū
nus dėl sveikatos stovio negalė
jo dalyvauti pokyliuose ir kito
se rūmų pramogose. Kadangi 
Izabelė nemėgo tų pramogų, tai 
nemažai laiko praleisdavo su 
-ivntonu. Vienas kitą geriau pa

tuose. (sv.). X Ona DidžbaHenė sveikina 
x Marija Noreikienė sveikina \ gimines, draugus ir pažįstamus 

3 K . ."-- į jį--' 
O r- H ( J 

' Kalėda proga didžiausias 
pasirinkimai žydinčių gėlių. 
Įva i rų =pai--*ų poinsetijos, cik-
lamenai. azalijos. Kūčių stalui 

u puokštes. 3"i žvakė-
Pr.imar.e užsakymus 

i kitus miestus. Viską galima 
susitarti per telefoną. Baltie 
Blossoms, 24"1 W. 69 S t TeL 
434 - 2036 (sv) 

x Snnny HilH FlArtdoja lan-
kvsime sausio 4-—T dienomis. 
Skambinkite Mariui Kielei tei. 
•737-171-. (*• ) . 

visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus, linkėdama visiems malo
nių Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų. Vietoje sveikinimo kor
telių aukoja "Draugui", (sv.). 

x Kra tė ir Šarūnas Taurai 
nuoširdžiai sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų proga ir linki visiems 
džiaugsmingų ir laimingų Naujų 
Metų. (sv.). 

X Vladas Išgaraitis sveikina 
su Šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais visus gimines ir pažįstamus, 
linkėdamas daug laimės, svei
katos ir laimingų sekančių metų. 

(sv.). 

su šv. Kalėdomis ir ateinančiais 
Naujais Metais, linkėdama ge
ros nuotaikos ir sveikatos, (sv.). 

X Stanley Abramavičius, Har-
risville, Wisc., Kalėdų švenčių 
proga sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus. Vietoje šventinių 
sveikinimų skiria auką "Drau
gui' (sv.). 

X Teofilė ir Zigmas Mišaus-
kai iš Union Pier, Mich., sveiki
na visus gimines, draugus ir 
pažįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais. (sv.). 

x i. Bobelis sveikina su šv. Ka
lėdomis ir Naujais metais savo 
vaikus, gimines, Wisconsin Delis 

Jonas Laucius ir Evange- Į kaimynus ir pažįstamus — nuo 

žino ir susidraugavo. Po ilges
nio laiko vienas antrą pamilo. 
Teta su pavydu sekė jų draugy
stę ir visur, kur tik galėdavo, ją 
įskaudindavo. 

Kartą grafas pasakė Izabelei, 
kad turės metams išvykti į Ma
dridą, į karaliaus rūmus, kad 
kaip jauna panelė galėtų paben
drauti su savo amžiaus kilmin
gomis mergaitėmis. Izabelė skau
džiai pergyveno tą įvykį, nes ne
beturės progos su Lyntonu drau
gauti. Teta labai džiaugėsi 
Izabelė mėgino tėvą perkalbėti, 
bet veltui. Prieš išvažiuojant 
ji norėjo su Lyntonu atsisvei
kinti, bet teta ją užrakino kam
baryje. Verkdama Izabelė iš
važiavo į karaliaus rūmus. 

Madride ji turėjo labai gerą 
pasisekimą, nes ji buvo gražiau

sia ne tik rūmuose, bet ir visa
me mieste. Princai ir kunigaikš
čiai buvo jos palydovai, tačiau 
ji jų nemėgo. Jie buvo tušti , 
išdidūs, nenuoširdūs. Tik vieną 
Lyntoną širdyje turėjo, bet ne
galėjo jo pasiekti. Jos tėvas 
nekentė Lyntono už tai, kad j is 
buvo silpnos sveikatos ir niekur 
nedalyvavo pasilinksminimuose. 

Kartą tėvas pasikvietė Izabe
lę ir jai pasakė, kad ją pažadė
jo vienam prancūzų markizui 
Luzjgnanui. Tai esąs jaunas, 
kilmingas ir turtingas, Izabelė 
labai nuliūdo ir prašė tėvą, kad 
atsakytų pažadą. Tėvas nesuti
ko. Vestuvės turės įvykti Kalė
dų dieną jo rūmuose. 

Po metų Izabelė grįžo į savo 
rūmus. Nerado Lyntono. J i visą 
laiką verkė ir meldėsi koplytėlė
je prie Dievo Motinos Marijos 
altoriaus, kuriame buvo statula, 
laikanti rankose kūdikėlį Jėzų. 
Juo artėjo Kalėdos, tuo ji blo
giau jautėsi. 

Pagaliau prašvito gražus Ka
lėdų rytas. Susirinko daugybė 
svečių, Izabelė papuošta vestu
viniais drabužiais. Nuo silpnu
mo vos ant kojų laikėsi. Atėjo 
kunigas jų sutuokti. Izabelė ne
beišlaikė ir pradėjo graudžiai 
verkti. Ji pažvelgė į Marijos su 
Kūdikėliu Jėzumi statulą, sto
vinčią altoriuje, ir pradėjo mels
tis: "O Kūdikėli Išganytojau, 
argi savo gimimo dieną manės 
nepasigailėsi ir leisi ištekėti už 
nemylimo žmogaus?" 

Ir štai, matant daugybei susi
rinkusių žmonių, Švenčiausias 
Kūdikėlis ištiesė savo ranką ir 
tokia stipri šviesa iš jos išėjo, 
kad markizas Luzignanas nuo 
jos apako. Tą pačią minutę su
dundėjo kieme karieta ir iš jos 
išlipo lordas Lyntonas su savo 
sūnumi, kuris jau buvo pasvei
kęs ir sustiprėjęs. Jis a t rodė 
aukštas, vikrus ir gražus vyras . 
Tuoj įjuodu nuėjo į koplyčią. 
Izabelė tuojau prie jų priėjo. 
Jos tėvas, pamatęs tą įvykį, pa
keitė nuomonę, atšaukė savo 
pažadą. Tą pačią dieną, toje pa
čioje koplyčioje įvyko Izabelės 
ir Lyntono jungtuvės. Vėliau 
juodu gražiai gyveno, mylėjo 
vargšus ir jais rūpinosi. 

Tam įvykiui paminėti, buvo 
atnaujinta koplyčia. Jos bokšte 
buvo pakabinti septyni sidabri
niai varpeliai, kad visi vaikai iš 
arti ir iš toli, išgirdę jų skam
bėjimą, garbintų Kūdikėlį Jėzų. 

GALVOSŪKIS NR. 59 
(Žiūrėkite piešinį), čia ma

tote nupieštus keturis kalėdinius 
papuošalus. Pagal savo meni
nius sugebėjimus papuoškite 
juos ir nuspalvokite. (5 taš
kai). 

Kas ypatingai gražiai atliks 
darbą, gaus 10 taškų. 

važinėtis ir čiuožti ant ledo. Mes 
visi einame į bažnyčią per Ka
lėdas. Man labai gražu, kai ap- į 
šviečia papuoštą eglutę. 

Aurelija Kapočiūtė, 
Marąuette Parko lit. m-ios 

mokinė. ("Vyturėlis" ) . 

MŪSŲ EGLUTĖ 

Mes savo namuose vis puošia
me didelę eglutę. Šią savaitę visi 
važiuosime ieškoti miške eglu- į 
tės. Eglutė y r a labai gražus me-
dis. J i žaliuoja ištisus metus, j 
Savo eglutę papuošiame lietu
viškais šiaudinukais. Papuoša-
tas padarė mūsų mamytė. Po Į 
eglute Kalėdų rytą randame | 
daug dovanų. Mano sesutė la
bai laukia eglutės. 

Aida Bublytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė. ("Mūsų žingsniai" 
— "Vaikų pasaulyje"). 

NEGALIMA MAUDYTIS 

Policininkas: — Ponia, aš jus 
areštuoju, nes šiame ežere yra 
uždrausta maudytis. 

Ponia: — Poucininke, kodėl 
jūs man nesakėte anksčiau, 
prieš man persirengiant maudy
mosi kostiumu. 

Policininkas: — Būti su mau
dymosi kostiumu nėra įstaty
mais draudžiama. 

GALVOSŪKIS NR. 56 
Jonukas už dviejų metų bus 

du kartu vyresnis, negu jis buvo 
prieš dvejus metus, o Marytė už 
trejų metų bus t r i s kar tus vy
resnė, negu ji buvo prieš trejus į 
metus. 

Reikia sužinoti, kuris iš jų 
yra vyresnis ir koks yra jų da
bartinis amžius. (10 taškų) . 

GALVOSŪKIS NR. 57 

Kurios linksniuotės yra toks 
daiktavardis, kuris vienaskaitos 
vardininke baigiasi galūne — is 
ir yra vyriškosios giminės? (5 
taškai) . 

GALVOSŪKIS NR. 58 

(Žiūrėkite piešinį). Čia mato
te nupieštą mažą Kalėdų senelį 
arba jo palydovą — nykštuką. 
Tą piešinį perkelkite — nupieš
kite j pridėtus rėmelius su 16 
langelių. Nuspalvokite. (5 taš
kai) . 

KALĖDOS 
Man patinka eglutę puošti ir 

Į gražių giesmių pasiklausyti. Man 
I patinka baltu sniegu rogutėmis 

x Lietav^U Fondo Fed. Krė
s t o kooperatyvas duoda pas
kolas oama-ns pirkti fmort-
gage) ir skaito Vl^"o CSK.J 

x NAMAMS PIRKTI PA-
8KOLOS duodamos mažais mė-

lina Kungys, sveikina visus sa
vo gimines, draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais. (sv.). 

X Dr. R Povilaitis ir šeima 
' sveikina savo gimines, draugus 

ir pacientus Šv. Kalėdų pro-
ea. Vietoje kortelių aukoja 
Skautų Fondui. (sv.). 

Atlanto kranto, Daytona Beach 
Sbores. (sv.). 

X Jonas ir Uršulė Raiškai. 
Chicago, HL, sveikina savo gi
mines ir draugus Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, skirdami au
ką "Draugui". (sv.). 

X Šv. Kalėdą ir Naujų Metu 
proga sveikiname draugus, pa-

X Kalėdiniai šokiai Jaunimo i žįstamus ir lietuvių visuomenės 
centro didžiojoje salėje įvyks, bei spaudos darbuotojus. Lin-
gruodžio S d, 8 vai. vak. Visi Į kime džiaugsmingų šv. Kalėdų 
studentai su universiteto liūdi- Į ir laimingų bei produktyvių atei-
jimais (H) card) ir jaunuoliai j nančių Naujų Metų. Vietoje 

; . , . -rpnk<Mimais ir eriei- sulaukė 18 metų amžiaus kvie- kortelių skiriame auką dienraš-!\ewniaj» pi.j*tj»* ~«* r •* . . - * • • „n •»» 
-amais rmoAim&am Kreipkitės į č;am: dalyvauti. Apsirengimas čiui Draugui . 
vfutua* Federai S&vings. 2212 s^mi-formalus. Gros Vytis. Ren- Olga Vatentinienė, 
W e s t Cermak Road. — Teief. gia Akademinis Skautų Sąjūdis į dukros Danguolė ir žvaigždė 
VI 7-T747. (•k.). (pr.). (3V.) Kr 

PteS* Vita Krtt«Hln«itft, 
Donelaičio Sit m-los raokinft. ("Pirmieji žingsniai'*) 

GALVOSŪKIS NR. 60 

Atsakykite j šiuos klausimus. 
Už teisingą atsakymą gausite 
po vieną tašką. 

1. Kuris gyvulys turi labai il
gą kaklą. 

2. Kuris gyvulys turi aštrius 
spyglius. _ 

3. Kuris gyvulys šliaužia pilvu 
4. Kuris gyvulys mėgsta sūrį. 
5. Kuris gyvis gieda. 
6. Kuris gyvulys vadinamas 

gudriu. 
7. Kuris gyvulys gąsdino Rau

donkepuraitę. 
S. Kuris gyvulys žvengia. 
9. Kuris gyvulys išduoda gar

są, panašų į juoką. 
10. K u m gyvulys gali ilgiau

siai gyventi be vandens. 

GALVOSŪKIO NR. 36 
ATSAKYMAS 

Kalvis perkirto penkis sutrū
kusios grandinės žiedus, t. y. 
antros ir septintos dalies visus 
žiedus ir juos suvirinus sujun
gė likusias šešias tos grandinės 
dalis. 

GALVOSŪKIO N R 37 
ATSAKYMAS 

Arčiausias šių trijų žodžių 
(žalingas, nuostolingas, kenks
mingas) yra C paaiškinimas. 

GALVOSŪKIO NR. 28 
ATSAKYMAS 

Nuimkite pagaliukus nr. 10 ir 
12 ir sukryžiuokite kvadrate 
1—3̂ —4t—6. Gausite 4 mažus 
kvadratus ir bus likę dar 2 di
desni. Taigi iš viso bus 6 kva
dratai. 

GALVOSŪKIO NR. 40 
ATSAKYMAS 

Kaip reikėjo padalyti žemės 
plotą į tris dalis, matote nupieš
tame piešinyje. 

TRYS VYRAI 

Kartą t rys vyrai skrido lėk
tuvu. Nelaimė — vienas iškri
to. Laimė, kad apačioje jo buvo 
šieno krūva. Nelaimė, kad buvo 
įsmeigta šakė viršun. Laimė, 
kad nepataikė ant šakės. Nelai
mė, kad nepataikė į šieno krūvą. 


