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Apie lietuvių padėtį 
Baltarusijos 
respublikoje 

CIA LIETUVA 
Kai rusų carai XIX a. už

valdė Lietuvą ir pasiryžo šį 
kraštą surusinti, jie panaiki
no ir Lietuvos vardą, pakeis
dami jį į „Šiaurės Vakarų 
kraštą". Panašiai daro ir 
dabar raudonieji carai. Jie 
nuo Lietuvos teritorijos atplė
šė rytines ir pietines dalis ir 
prijungė prie Baltarusijos 
TSR. Taip liko nuo mūsų 
atimta Rytų ir Pietų Lietuva 
su Breslaujos, Ašmenos, Ly
dos ir Gardino miestais, — tas 
k r a š t a s , kur i s paga l 
1920.VII.12 sutartį, sudarytą 
tarp Sovietų Rusijos ir Lietu
vos, priklauso Lietuvai kaip 
jos etnografinė teritorija. Si 
teritorija nuo amžių buvo 
gyvenama lietuvių, joje iki šių 
dienų užsiliko vietovės, kurio
se kalbama lietuviškai. Jos 
prigludusios prie Lietuvos 
TSR (Apso, Vydžių, Pelesos ir 
Ramaškonių apylinkės) arba 
lietuviškos salos (Gervėčių, 
Lazdūmų). (Tačiau už 
1920.VII.12 sutarties nustaty
tų ribų liko Zietelos sala, ku
rioje dar ir šiandien kalbama 
lietuviškai). Taip atsirado 
„Baltarusijos lietuviai" nevy
kęs pavadinimas. Baltarusi
jos TSR vakarinių pakraščių 
lietuviai nėra Baltarusijos 
lietuviai, o Rytų Lietuvos, 
arba buvusio Vilniaus krašto 
l ietuviai . Pavadin imas 
„Baltarusijos lietuviai" yra 
mums okupanto primestas, o 
dabar ir patys lietuviai jį 
vartoja. Vadinasi, Maskvos 
kėslai keisti Lietuvos vardą 
rytuose laikinai yra pasisekę 
dėl pačių lietuvių nesąmonin
gumo. Laikas tai suprasti ir 
atitaisyti. 

Buvusios Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos (DLK) 
tradicijos buvo gyvos iki I 
Pasaulinio karo ir net lenkų 
okupacijos laikais (1920-1939). 
DLK žemių net iki Minsko 
rytuose ir iki Bugo pietuose 
gyventojai save laikė lietu
viais, nors lietuviškai nekal
bėjo. Rytų Lietuva išaugino 
žmonių, kurie nors lietuviškai 
nekalbėjo, bet save laikė lietu
viais ir Lietuvai vienaip ar 
kitaip pasitarnavo. Adomas 
Mickevičius rašė: „Lietuva, 
tėvyne mano, tu esi kaip 
sveikata! Tik tas tave 
branginti moka, kas tavęs 
neteko..." Panašiai kalba ir 
Liudas Kondratavičius-Syro-
komle: „Žeme mano gimtine, 
mano Lietuva šventoji..." 

Mes nepretenduojame į 
buvusios DLK žemes prie 
Minsko ar Bugo, bet mes 
negalime atsižadėti ir neatsi
žadėsime etninių Lietuvos 
žemių, kurias pati Maskva 
1920.VII.12 sutartimi Lietu
vai pripažino. 

š io Lietuvos žemių ruožo 
rytinė ir pietinė riba eina 30-
40 km atstumu nuo miestų 
(einant iš Siaurės į pietus) 
Breslaujos, Ašmenos, arba 
tiksliau Alšėnų, Lydos, Gardi
no ir Augustavo. Paėmus šių 
miestų vardų p irmąs ias 
r a i d e s , g a u n a m e žodį 
BALGA. Čia prijungta ir 
Augustavo miestas, dabar 
esąs Lenkijoje. Jei pratęsime 
nuo Gardino pusės Lietuvos 
sienos, nustatytos 1920.VII.12 
sutartimi, pietinę ribą tiesiai į 
vakarus iki buvusių Rytprū
sių, tai Lietuvos pusėje lieka 
Augustavo ir Suvalkų miestai 
su apylinkėmis — kraštas, ku
ris taip pat priklauso etnogra
finei Lietuvai. 1920.VII.12 
sutartis nekalbėjo apie Lietu
vos sieną Pietų Suvalkijoje. 
Dėl šios sienos rusai paliko 
susitarti patiems lietuviams 
su lenkais. 

Šio Lietuvos Rytų ir Pietų 
krašto gyventojų pagrindinė 
masė yra lietuviai, tik pakeitę 
kalbą. 1920.1X11 d. Ašmenos 
gyventojai prašė Lietuvos 
vyriausybę įkurti lietuvišką 
gimnaziją ir lietuvių kalbos 
kursus. Jie rašė: „Įkurkite 
lietuviškas mokyklas, ir mes 
veikiai grįžime prie savo 
protėvių kalbos". Gardino 
gyventoja i 1920.VIII.28 
a t s iuntė pas Lietuvos 
vyriausybę atstovus, prašy
dami Lietuvos kariuomenės 
apsiginti nuo lenkų preten
zijų į Gardino kraštą („Mūsų 
Lietuva", I t., JAV). Vokiečių 
okupacijos metais 1942-1944 
Gardine veikė Lietuvių komi
tetas ir buvo įsteigta lietuvių 
gimnazija („Mūsų Lietuva", I 
t.). Taip pat Breslaujos 
apylinkių gyventojų atstovai 
1919 m. prašė juos prijungti 
prie Lietuvos Advokato R. 
Skipičio Atsiminimai", išleis
ti JAV). Dėl Seinų-Suvalkų 
krašto (ir Augustavo) 1919-
1920 m. vyko kovos tarp lietu
vių ir lenkų kariuomenių. 
Lenkai nugalėjo, nes jų kari
nės jėgos buvo žymiai dides
nės, negu lietuvių. Seinai 
prieš I pasaulini karą buvo 
vienas iš stambiausių lietu
vių kultūrinių centrų. 

(Bus daugiau) 

Sirija paleido 
Amerikos lakūną 

.. - - x-
Naujųjų metų sutikimas Beirute. Libano prezi
dentas Amin Gemayel su prancūzų karininkais. 
Kairėje Prancūzijos karo jėgų Beirute vadas gen. 
Krancois Cann ir dešinėje Prancūzijos kariuo
menės stabo viršininkas gen. Rene Imbot. Prancū

zija paskelbė, kad 482 prancūzai kareiviai bus 
išvežti iš Beiruto ir nusiųsti į pietinį Libaną, kur 
įsijungs į Jungtinių Tautų ten laikomas karines 
jėgas. 

Spaudimas išvežti 
marinus iš Libano 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Washingtonas. — Prasi
dėjo 1984 metai, kurie yra ir 
prezidento rinkimų metai. 
Buvęs viceprezidentas Walter 
Mondale šeštadienį išėjo prieš 
dabartinės administracijos 
politiką Libane. Jis pareika
lavo, kad vyriausybė per 45 
dienas išvežtų iš Libano ten 
laikomus JAV marinus. Visa 
prezidento Reagano politika 
Viduriniuose Rytuose yra 
pagrįsta iliuzijomis, pasakė 
Mondale, nurodydamas, kad 
Amerikos marinai yra kovos 
daliniai, o Libane jiems civi
liai politikai neleidžia nei 
kovoti, nei gintis. j 

Atėjus rinkimų metams, 
demokratai išvystys didės c 
kampaniją prieš prezidento 
Reagano politiką Libane. Net 
ir kai kurie respublikonai įžiū
ri toje politikoje nemažų 
plyšių. Respublikonų vadas 
Atstovų Rūmuose Robert 
Micbel yra pasakęs, kad mari
nus iš Libano reikėtų perkelti 
į JAV laivus, kur jie būtų 
saugesni. 

Neseniai pravesti opinijos 

Perversmas Nigerijoj 
Lagos. — Praėjusį šešta

dienį Nigerijoje įvyko karinis 
p e r v e r s m a s , n u v e r s t a 
demokratiškai išrinkta prezi
dento Shagari vyriausybe. Po 
Indijos, Amerikos ir Japoni
jos Nigerija buvo ketvirta 
didžiausia pasaulio demokra
tija, su 82 mil. gyventojų. 
Nigerija nepriklausomybę iš 
Britanijos gavo 1960 m. spalio 
1 d. Netrukus kilo civilinis 
karas. Net 13 metų valstybę 
tvarkė kariškiai. Pagaliau 
1979 m. buvo išrinkta civilinė 
vyriausybė. Prezidentas 
Shagari buvo perrinktas 1983 
m. antrajai kadencijai. 

Nigerija yra turtinga naf
tos šaltiniais. Nafta sudaro 90 
nuoš. valstybinių pajamų. 
Pa»k'-tmiu metu valstybės 

pajamos sumažėjo, kai 
pasaulyje atsirado naftos 
perteklius ir jos kaina nukri
to. Amerika perka i i Nige
rijos daug naftos. Po Saudi 
Arabijos Nigerija yra didžiau
sia Amerikos importuojamos 
naftos tiekėja. 

Kariuomenės vadai uždarė 
Nigerijos aerodromus, uostus, 
uždraudė visų žinių siuntimą. 
Prezidentas, jo ministeriai 
buvo suimti, provincijų 
gubernatoriams įsakyta prisi
statyti į policijos įstaigas. 
Parlamentas ^ paleistas, jo 
nariai suiminėjami, politines 
partijos uždarytos. Nauja 
vyriausybė sudaryta iš 14 
asmenų, daugiausia kariškių. 
Tarybai vadovauja generolas 
Mohammed Buhari, 41 m. 

amžiaus. Baigęs Nigerijos 
karo mokyklą, jis baigė Angli
jos Aldershoto karinę kole
giją ir studijavo Indijos 
karinėje štabo akademijoje. 
Paskutiniu metu gen. Buhari 
buvo šarvuočių divizijos 
vadas. Anksčiau jis tarnavo 
Nigerijos naftos ministerijoje, 
buvo ankstyvesnės karinės 
tarybos narys ir vienos 
provincijos gubernatorius. 
Kartu su juo karinėje tary
boje yra 10 armijos generolų, 
vienas admirolas, aviacijos 
karininkas ir vienas civilis. 

Naujos valdžios pareiškimai 
kaltina buvusią vyriausybę 
nesąžiningumu, nesugebė
jimu, apsileidimu. Karinė 
taryba grasina teismais tiems 
valstybės vyrams, kurie prive 
dė Nigeriją prie bankroto. 

Su Nigerijos demokratinės 
v y r i a u s y b ė s sugriuvimu 
dabar Afrikos kontinete yra 
net 21 karinė vyriausybė, 
penkta Nigerijos istorijoje. 

Užsienio konsulatai susi
rūpinę savo valstybių pilie
čiais. Nigerijoje gyvena ir dir
ba apie 20,000 britų ir apie 
8,000 amerikiečių. Valstybės 
d e p a r t a m e n t a s pa tarė 
amerikiečiams susilaikyti kurį 
laiką nuo keliavimo į Nige
riją, tačiau ten nelaukiama 
didesnių užsienio politikos 
pakeitimų. 

tyrimai, kaip skelbia Harris 
Poli, parodė, jog 64 nuoš. 
amerikiečių norėtų išvežti 
JAV marinus iš Libano per 
kelias savaites. Įdomu, kad 
apie pasilikimą Libane pan
ašiai galvoja ir Izraelio visuo
menė. Ten 69 nuoš. pritaria, 
kad iš Libano bi'.»4 išvežta 
Izraelio kariuomenė, nežiū
rint kaip pasielgs Sirija su 
savo kareiviais. Kai kurie 
Izraelio vyrai kaltina Ameri
ką, kad ji įvėlė Izraelį į 
Libano reikalus giliau negu 
pats Izraelis būtų įsivėlęs. 
Buvęs Izraelio kariuomenės 

i štabo viršininkas gen. Gui 
pasakė, kad Rea; no reiks.1'A-
vimai, kad S rija visai 
pasitrauktų iš Libano, padarė 
sunkumų Izraelic vyriausy
bei mažinti savo reikala
vimus. 

Dėmesį Libano padėčiai 
sužadino ir paskutinis Penta
gono raportas apie marinų 
nuostolius Libane. Admirolo 
Long vadovaujama kariškių 
komisija savo 161 puslapio 
raporte (spaudai paskelbti 147 
pusi.), kritikavo kariuomenės 
vadus už apsaugos priemonių 
stoką Beiruto marinų bazėje, 
kur spalio 23 savižudis tero
ristas užmušė 241 mariną. 
Nors prezidentas Reaganas 
kilniai pareiškė, kad jis 
prisiima atsakomybę dėl 
žuvusių marinų, Pentagono 
vadovybė planuoja papeiki
mais nubausti įveltus marinų 
vadus. 

Atsargos admirolo Longo 
vadovaujamoj komisijoj buvo: 
gen. J. Palastra, buvęs 
Ramiojo vandenyno jėgų 
štabo viršininkas; gen. L. 
Snowden, buvęs marinų štabo 
viršininkas; gen. E. Tighe, 
buvęs gynybos žvalgybos 
agentūros direktorius ir R. 
Murray, buvęs karo laivyno 
sekretoriaus pavaduotojas. 
Komisija atvirai pripažino, 
kad marinus į pavojų išstatė 
politiniai sprendimai. Stebė
tojai prisimena politikų 
kišimąsi į kariuomenės veiks
mus Vietnamo kare. Tuomet 
buvo draudžiama lėktuvams 
bombarduoti užtvankas, 
draudžiama pulti taikinius 50 
mylių nuo Kinijos sienos, 
draudžiama pulti Haiphongo 
uostą ir U. Kai kurie kritikai 
pataria išvežti iš Iibano JAV 
marinus, o siųsti ten diploma
tus ir politikus, kad jie 
prižiūrėtų taiką, kurios ten 
seniai nėra ir greit nebus. 

— Marselio mieste, Prancū
zijoje bombų sprogimai užmu
šė 4 asmenis, sužeidė 58. Poli
cija įtaria Irano šijitų teroristų 
grupę. Irane Prancūzija pradė
ta vadinti mažuoju ..šėtonu". 
„Didieji", kaip žinoma, yra 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 

— Italija pranešė Libanui, 
kad tarptautinėje taikos 
priežiūros kariuomenėje bus 
1,000 italų kareivių, o ne 2,100, 
kaip iki šiol. 

— Buvęs astronautas Jack 
Lousma paskelbė, kad jis sieks 
respublikonų partijos Michi-
gano valstijoj nominavimo ir 
bandys rinkimuose nugalėti 
s enator ių Carl Lev iną , 
demokratą. 

— Sekmadienį nepriklau
somybę iš Britanijos gavo 
Brunei valstybė, šiaurinėje 
Borneo salos dalyje. Šią 2,225 
kvadratinių mylių valstybę su 
205,000 gyventojais valdo' 
sultonas Sir Muda Hassanal. 
Saloje yra naftos ir dujų šalti
nių. 

— Naujųjų metų išvakarėse 
Frankfurte, Vak. Vokietijoje 
a m e r i k i e č i a i k a r e i v i a i 
įsilinksmino, prasidėjo mušty
nės, kurias bandė numalšinti 
JAV karo ir vokiečių miesto 
policija. Apie 30 kareivių 
lengvai sužeisti. Italijoje ta 
pačia proga sužeista 596 
žmonės, daugiausia Neapoly. 

— K o n t a d o r a g r u p ė s 
d i p l o m a t a i : M e k s i k o s , 
Kolumbijos, Venecuelos ir 
Panamos atstovai vėl tarėsi, 
kaip išlaikyti taiką Centrinėje 
Amerikoje. 

— Afganistano vyriausybė 
įsakė visiems vyrams užsi
registruoti karinei tarnybai iki 
kovo 21 d. arba jiems grės 
bausmės. 

— Tunise posėdžiauja Ara
fatui ištikimi PLO didžiausios 

Damaskas. — Cikagietis 
pastorius Jesse Jackson 
pirmadienį buvo priimtas Siri
jos prezidento Assado, su ku
riuo kalbėjo pusantros valan
dos. Assadas, pasitaręs su 
vyriausybe, nutarė paleisti 
JAV aviacijos leitenantą 
Robert Goodman, kuris pate
ko į nelaisvę gruodžio 4 d., kai 
virš Libano buvo numuštas 
JAV lėktuvas. 

J. Jacksonas su svita ir 
paleistas karininkas šiandien 
per Vakarų Vokietiją turi grįž-

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J. Lukošius 

Pereitų metų gruodžio 22 d. 
mirė a.a. kun. Jonas Luko
šius, Pikelių parapijos, Telšių 
vyskupijoje klebonas. Velio-

__ nis buvo gimęs 1912 m. sausio 
12 d Kunigu įšventintas 1935 
m. birželio 20 d. Dirbo įvai
riose parapijose vikaru ir 
klebonu, paskutiniu metu 
Pikelių parapijoje. 

Tai jau šešioliktas kunigas, 
miręs pereitais metais, ir 
septintas Telšių vyskupijoje. 

ti į Andrew8 aviacijos bazę 
prie Wa8hingtono. Šis jo 
„išvadavimas" pakėlė Jack-
sono prestižą. Stebėtojai su
tinka, kad tai puikus „poli
tinis" žygis. Baltųjų Rūmų 
pareigūnai pabrėžė, kad dėl 
lakūno išvadavimo daug dirbo 
ir JAV ambasadorius Damas
ke. 

Pasikalbėjime su Assadu 
Jacksonas korespondentų 
buvo nugirstas tvirtinant 
Assadui, kad Reaganas prezi
dentu bus tik vienerius metus. 
Amerikoj esanti pažiūra, kad 
JAV kariuomenė turi būti ati
traukta iš Libano. 

Įrengtos raketos 
Bona. — Naujųjų metų 

išvakarėse Vakarų Vokietijos 
gynybos ministerija paskelbė, 
kad pirmoji JAV „Peršingo" 
devynių raketų baterija jau 
paruošta veiksmams Mutlan 
geno aviacijos bazėje. Ateityje 
Vokietijoje bus įrengtos dar 99 
raketos. 

Britanijoje baigtos įrengtf 
16 sparnuotųjų raketų JAV 
aviacijos bazėje Greenhani 
Common. Britaoi?a iš \~-ya 
gaus 160 tų raketų Dar i i i 
bus įrengtos Skrajoje *r --o 4a 
raketas plan.c. įsileisti 
Olandija ir Belgija, kun-. 
premjeras W. Martens penkta
dienį pareiškė, jog kabinetas 
pritarė sparnuotųjų raketų 
išdėstymui Belgijoje, prade
dant 1985 metais, jei iki to 
laiko Amerika ir Sovietų 
Są junga nesusi tars dėl 
branduolinių ginklų Europoje 
apribojimo. 

Mūšiai Salvadore 
S a n Salvador. — Sukilė

l iams pavyko Salvadore 
susprogdinti svarbų tiltą 60 
mylių nuo sostinės, nors tiltą 
saugojo apie 400 Salvadoro 
kareivių. Trijose Salvadoro 
apygardose vyksta stiprūs 
mūšiai. Sukilėliams pavyko 
užimti svarbią kariuomenės 
bazę, kurią sukilėliai išlaikė 12 
valandų ir pasitraukdami 
susprogdino daug svarbių 
įrengimų. 

Popiežiaus kalba 
Roma. — Popiežius Jonas 

Paulius savo Naujųjų metų 
pareiškime priminė, kad 

grupės Fatah vadai. Arafatas pasauliui gresia branduolinis 
karas, gresia badas. Jis nuro
dė, kad pasaulis suskilęs ne 
tik į Rytus ir Vakarus, bet ir į 
Pietus ir Šiaurę, kur vienoje 
pusėje viešpatauja badas ir 
skurdas, o kitoje — perteklius. 
Popiežius pasakė, kad bado ir 
karo grėsmė pasirodė žmoni
jos horizonte lyg Apokalipsės 
raiteliai, kurie neša: mirtį, 
karą, marą ir badą. Jis 
kritikavo didelį tarpeklį, kuris 
skaldo žmoniją į turtingas ir 
neturtingas valstybes. 

pasakė ugningą kalbą, ku 
rioje žadėjo kovoti kol 
palestiniečiai turės savo 
valstybę. 

— Polisario grupė paskelbė 
Alžire, kad dykumų kovose 
sukilėliai nušovė 107 Maroko 
kareivius ir sunaikino 60 įvai
rių mašinų. 

— Ispanijos vyriausybė 
pradėjo kariuomenės refor
mas. Kareivių algos bus pakel
tos, bus smarkiai sumažintas 
karininkų skaičius. 

— Šventes ligoninėje pralei
do Rose Kennedy, 93 m. sen. 
Edward Kennedy motina Ji 

Izraelio teroristai 
užimtose žemėse 
Jeruzalė. — Izraelyje prasi

dėjo teroro veiksmai Izraelio 
okupuotame Vakarų krante 
prieš musulmonų mečetes. 
Skelbiama, kad Izraelio poli
cija išaiškins ir nubaus pikta
darius. Spauda rašo, kad tero
ro veiksmus vykdo nauja žydų 
radikalų grupė „Teroras prieš 
terorą". Vienas musulmonų 
dvasiškis sprogime buvo 
sužeistas. Viena bomba buvo 
pastebėta ir išardyta prieš, 
sprogstant. Dvi granatos spro
go Hebrono mieste. 

Okupuotoje Libano dalyje 
musulmonų mečetėse įvyko 
pikti susirinkimai, buvo 
deginamos Izraelio vėliavos. 
Izraelio kareiviai su šunimis 
kratė žmonių pilnas mečetes, 
ieškojo teroristų. Tokios kratos 
sukėlė dar didesnį arabų 
pasipiktinimą. 

Libane Izraelis uždarė susi
ekimui tris tiltus per Awali 

upę. Tūkstančiai sunkvežimiu 
Urėjo grįžti atgal. Okupantai 
-'.dbia, kad jie uždarė kelius 

teroristams infiltruoti Izraelio 
valdomą teritoriją. 

Kubos sukaktis 
Havana. — Sekmadienį Ku

ba šventė revoliucijos 25 metų 
sukaktį. Ta proga diktatūros 
vadai ir Kubos spauda pasakė 
daug piktų žodžių Amerikai 
kuri jau 23 metai nepalaiko 
ekonominių santykių, paskel
bė boikotą Kubos cukrui ir 
tabakui. 

Fidel Castro buvo 31 metų 
amžiaus, kai jo vadovaujami 
sukilėliai paėmė Kubos 
valdžią. Savo kalboje Santia-
go mieste Castro gyrėsi laimė
jimais ir ragino daugiau dirb
ti, kad valstybė būtų turtinga 
ir stipri gintis nuo JAV agre-
sijos, kuri planuojama 
VVashingtone. Neutralūs stebė
tojai tvirtina, kad Kuba nebū
tų išsilaikiusi be nuolatinės 
sovietų paramos. Manoma, 
kad Maskva kasmet skiria 
Kubos paramai apie 4 bil. dol. 
Už tai Kuba atsilygina ne tik 
savo cukrumi, bet ir savo 
kareiviais, kurie kovoja už 
Maskvos interesus tolimose 
šalyse, kaip Angoloje, Etiopi
joje. 

— Iš Zimbabvės kalėjimo 
_ paleistas aviacijos karininkas 
peršalusi West Palm Beach, pasakė Londone, kad jis kalė-
Floridoje. jime buvo kankinamas. 

KALENDORIUS 
Sausio 4 d.: Eugenijus, Elz. 

Seton, Arimantas, Ardanga. 
Sausio 5 d.: Jonas Nuem, 

Emilija, Vytautas, Gedutė. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:32. 
ORAS 

Debesuota, su pragied
ruliais, temperatūra dieną 36 
1., naktį 20 1. 

i 
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TARNAVIMAS ARTIMUI 
S. FIL.MARIJA MILIENE 
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Prisimenu dienas, kai bu
vau jauna ir pradėjau skau-
tauti. Mūsų šūkis "Dievui, 
Tėvynei ir Artimui" skambėjo 
taip didingai, ir aš bandžiau jį 
vykdyti visu jaunystės en
tuziazmu. 

Mylėti Dievą, tą gražiosios 
gamtos ir viso pasaulio Kūrė
ją, buvo taip lengva. Mano tė
vai jį mylėjo ir mane to išmo
kė. Mylėti tėvynę, o taip, 
atrodė, kad dėl jos viską galė-
tum aukoti. Juk ji pati gra
žiausia. Čia putojančios Balti
jos jūros bangos apdovanoja 
mus savo turtu — gintaru; čia 
žaviosios Nemuno pakrantės 
su savo senove dvelkiančio
mis pilimis; pievos, pasipuo
šusios įvairiaspalvėmis gėlė
mis ; m i š k a i , k u r i u o s e 
gegutė kukuoja, siūbuojantys 
javų laukai, kurie per amžius 
maitino lietuvį... 

Mylėti artimą — nebepri
simenu, kaip tą šūkio dalį ta
da supratau. Nemanau, kad ji 
man sukėlė per daug rūpes-

; č^ų.Zinojau, kad reikia paval
gydinti alkaną, pagirdyti 
trokštantį ir gailėtis nelaimės 
ištikto žmogaus. 

Atėjo laikas, kad turėjau 
palikti jaukų, šilima bei meile 
dvelki? ntį tėvų namelį ir va-

_ - žiuoti į universitetą. Pasiju
tau, lyg išplaukusi iš siauro 
upelio į platų vandenyną, ku
rio krantų nebegalėjau maty
ti. Susidūriau su kitų jaunų 
žmonių pasaulėžvalgomis ir 
idėjomis. Kiekvienas gynė sa
vo įsitikinimus ir bandė juos 
įskiepyti į universitetą atėju
siems jauniems studentams. O 
juk nėra jau taip sunku pa
traukti jaunuolį į savo pusę. 
Susidūriau su cinikais, kurie 
juokėsi iš mano naivaus tikė
jimo. Tėvynė, kas ji? 'Tai tik 
sentimentas", jie tvirtino. Ma
no "Dievo, tėvynės ir arti
mo" šūkio supratimas atsi
dūrė pavojuje. Iš pradžių 
bandžiau bėgti nuo tų, kurie 
traukė mane į savo pusę. Daž
nai negalėdavau užmigti ir vis 
galvojau, galvojau... Vaikys
tėje įskiepytas tikėjimas ne tik 
neišblėso, bet stiprėjo, brendo 

"ir išliko gyvas iki šios dienos. 
Meilė tėvynei taip pat nu

lotomis spalvomis. Aš 
jau mylėjau ją ne vien dėl to, 
kad Maironis ją taip gražiai 
apdainavo, o supratau, kad 
žmogus myli savo tėvyne ne 
todėl, kad ji graži ar galinga, 
bet todėl, kad jis yra josios 
neatskiriama dalis. Tik ten 
mes esame įleidę savo Šaknis 
ir galime laisvai vystytis, 
bręsti ir augti. Mes mylime ją 
ir tada, kai ji nėra nei graži, 
nei turtinga, net tada, kai jai 
yra atimta laisvė. 

Artimo meilės supratimas 
taip pat keitėsi. Supratau, kad 
ne vien duona minta žmogus. 

kad jo siela taip pat alksta ir 
jai reikia dvasios peno. 

Tai buvo prieš daugelį me
tų, šiandien anų dienų jau
natviškas entuziazmas išblė
so. Daugelio metų klajonės, 
naujos gyvenimo sąlygos, išgy
venti vargai ir netekimas sa
vo krašto turėjo įtakos į kiek
vieno iš mūsų subrendimą ir 
šiandien nesame tie patys, ko
kie buvome vakar, prieš mė
nesį ar prieš metus. Paban
dykime sustoti ties viena 
mūsų šūkio dabmi — "Arti
mui" — ir pažiūrėti, kaip mes 
ją šiandien galime įgyvendin
ti. 

Gyvendami miestuose, nuo
lat susitinkame su žmonėmis. 
Matome juos darbovietėse, 
gatvėse, krautuvėse, susirin
kimuose. Vieni jų turtingi ir 
užima labai atsakingas tarny
bas, kiti gal turi sunkiai dirb
ti, kad išlaikytų save ir savo 
šeimą. Vieni linksmi ir paten
kinti gyvenimu, kiti nelaimin
gi ir prislėgti. Bet jie visi yra 
mūsų "artimas". Kaip mes su
prantame savo santykius su 
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„Nerijos" tunto iškilmingoje sueigoje įžodžius 
duoda: jūrų jaunės — Milda Rudaitytė, jūrų 
skautės — Tayda Rudaitytė. Vyresnes seses ste

bi ūdryžių įžodžiui pasiruošusios Neringa 
Valkhlnaitė ir Lidija Pauliūtė. įžodį gerbia ūdry-
čių vadovė g.vair. A Gražytė. 

Nuotr. Eug. Pauliaus 

jais? Ar mes skirstome žmo-
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nes pagal jų profesijas ir ban
dome juos atitinkamai vertin
ti pagal jų visuomenėje 
užimamas vietas? Kaip žiūri
me į skirtingų rasių ir tauty
bių žmones? Pabandykime 
kiekvienas iš mūsų padaryti 
tai, ką Dag Hammarskjold 
kažkada yra pavadinęs il
giausia kelione — kelione į 
mūsų pačių giliausias sielos 
gelmes. Ką ten rasime? Gal 
būt gerai, jei kiekvienas iš mū
sų paimtų tuščią popieriaus la
pą ir parašytų, kaip jis su
pranta tarnavimą artimui. 

Labai dažnai tarnavimas 
artimui yra suprantamas tik 
kaip materialinė pagalba. Tie
sa, tai labai svarbu. Ir kaip ge
ra, kai galime padėti nelai
mėn patekusiam žmogui 
maistu, pinigais, rūbais darbu 
ar patarimu. Kaip sunku ser
gančiam, kai nėra kas jį pri
žiūri; kaip liūdna senam, ku
rio jėgos yra nusilpusios ir 
kuriuo niekas nebesirūpina. 

Bet yra atsitikimų, kad žmo
nės, kuriems norime padėti, at
meta mūsų gerą širdį. Gal vie
ni yra per daug jautrūs arba 
išdidūs ir todėl nenori mūsų 
pagalbos. Freud'as tvirtina, 
kad žmonės, kuriems siūloma 
pagalba, bando lyg ir atsispir
ti arba priešintis tai siūlomai 
pagalbai. Pažiūrėkime taip 
pat į motyvus, kurie mus ska
tina padėti kitiems 

Kartais žmonės padeda ki
tiems tik todėl, kad ta pagal
ba yra susijusi su jų pačių in
teresais. Pavyzdžiu galime 
paimti įmones. Jos aprūpina 
darbininkus tam tikrais pato
gumais, rūpinasi jų sveikatos 
išlaikymu ir t.t. Bet tie visi 

patogumai duodami darbinin- j 
kui ne iš meilės, o tik todėl, 
kad jis būtų sveikas ir stiprus, 
kad galėtų duoti daugiau nau
dos darbdaviui. 

Mes taip pat galime padėti 
artimui tik pareigos jausmo 
vedami. Gal mūsų tėvai mėgo 
padėti kitiems ir juos mes se
kame? Gal padedame artimui 
todėl, kad esame skautai ir 
mūsų pareiga yra daryti gera. 
Čia mūsų gero darymas yra 
tik įprotis arba pareiga. O gal 
mes jaučiame vidinį pasiten- i 
kinimą, kai padarome gerą 
darbą ir tai yra mūsų moty
vas padėti kitiems. Gal mano
me, kad kiti, išgirdę apie 
mūsų geraširdiškumą, pava
dins mus kilniais žmonė
mis; o gal, apdovanodami ki
tus savo dovanomis, įtaka ar 
palankumu, mes būsime už
tikrinti, kad tie gavėjai liks vi
są gyvenimą mūsų dėkingais 
draugais. 

Nenoriu paneigti, kad gero 
darymas remiantis anksčiau 
duotais motyvais nėra vertin
gas, bet noriu tik paminėti, 
kad yra dar vienas artimo pa
galbos teikimo būdas. Mes 
padedame artimui grynai al
truistinės meilės vedami, neat-
sižvlegdami į tai, kas tas as
muo bebūtų. Prisimenu 1945 
metų pradžią. Išbėgus iš Lie
tuvos apsigyvenome vienoje 
įmonėje netoli Karaliau
čiaus. Artėjant sovietų kariuo
menei, susidėjusių aplinkybių 
dėka, man vienai iŠ šeimos bu
vo leista palikti darbovietę ir 
keliauti į artimiausią uostą, o 
iš ten, drauge su daugybe to
kių pat nelaimingų žmonių, 
nuplaukti laivu iki Gotenha-
fen. Oras buvo šaltas, o sovie
tai nesulaikomai veržėsi tolyn 
į vakarus. Išlipę iš laivo visi 
skubėjome į krautuves, ieško
dami duonos, kuri buvo par
duodama tik su tam tikrais ku
ponais. Atsistojau ir aš eilėn. 
Padaviau kuponus, bet parda
vėja man juos grąžino, saky
dama, kad ji negali parduoti 
tokio mažo kiekio duonos. 
Man reikėjo daugiau kuponų, 
kad susidarytų pilni 500 g. Tą 
pačią akimirką greta stovėju
si nepažįstama pabėgėlė pa
davė savo kuponus ir pasakė, 
kad pardavėja paimtų iš jo
sios kuponų trūkstamą kiekį ir 
aš gaučiau savo duoną. 

(Bus daugiau) 

IŠKILMINGA KLAIPĖDOS 
DIENOS SUEIGA 

"Nerijos" tunto jūrų skau
tės ir "Lituanicos" tunto jūrų 
skautai sekmadienį, sausio 8 
d., šaukia bendrą iškilmingą 
Klaipėdos dienos sueigą pri
siminti Klaipėdos krašto išsi
vadavimo 61-mą sukaktį. Vi
sos jūrų skautės ir visi jūrų 
skautai Jaunimo centre renka
si 10 vai. ryte. Sueigą pradė
sime 10:15 vai. r. šv. Mišio-
mis. Jaun. centro didžiojoje 
salėje. Po šv. Mišių — iškil
minga sueiga. Dalyvavimas 
privalomas visiems bebrams, 
ūdrytėms, jūrų jauniams,-
nėms, j . skautams.-tėms, gin-
tarėms ir j . budžiams. Visi da
lyvaujame pilnoje uniformoje. 
Nuoširdžiai kviečiami daly
vauti visi j . skautininkai ii 
skautininkės, tėveliai ir sve
čiai. (Primename, kad šioje 
sueigoje privalo dalyvauti šeš
tadieniais sueigaujantys jūrų 
broliai ir sesės). 
PRADEDAMOS SUEIGOS 

Kalėdų atostogos baigėsi. 
Visi šeštadieniais sueigaujan
tys (Jaunimo centre ir Le-
monte) broliai ir sesės renka-
si s u e i g o a š e š t a d i e n į , 
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sausio 7 d. Visi sekmadie
niais sueigaujantys renkasi 
sueigoms sekmadienį, sausio 
8 d., įprastu laiku h* vietoje. 

VADOVŲ,-VIU 
STUDIJŲ DIENOS 

Vidurio rajono vadija,; 
pasitarusi su tuntininkais ir 
tuntininkėmis, balandžio 7 ir 8 
dienomis Chicagoje ruošia jau
nųjų vadovų,-vių studijų die
nas. Visi tuntininkai prašomi 
iš anksto apie tai informuoti ir 
raginti visus Vidurio rajone 
veikia įčių vienetų drauginin-
kus,-kes, laivų vades.-us, skil-
tininku8,-kes, valtininkus,-kes 
ir jaunuosius vienetų vadijų 
narius,-es šiose studijų die
nose dalyvauti. 

DOSNUS RĖMĖJAS 
Kazys Sipaila iš Newark, 

N e w J e r s e y , š į m e t 
švęsdamas savo 65-tą gim
tadienį, (drauge su Lietuvių 
Skautų sąjunga), Lietuviškos 
Skautybės fondui paaukojo 
1,000 dol. Jis yra veiklus LB 
narys, veikia Lietuvos Vyčių 
organizacijoje, kurioje yra 
garbės narys. Taip pat pri-

_ klauso New Jersey Lietuvių 
Tarybai ir Newarko Lietuvių 
Piliečių draugijai. 

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00. 

M . ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i* anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

DR. KENNETH J . YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DfLVUAYBAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

OR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West Slst Street 

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

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

o —8 antr 1 2 - o . penkt 10—12. 1—o 
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Skaut in inkių miciRa Jubil iej inėje s tovykloje . Nuotr Ter^s^H M e i l u v i e n ė s 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 
Chicagoje 

Sausio 8 d. — Klaipėdos die
nos sueiga Jaunimo centre jū
ros skautams ir skautėms. 

Sausio 9 d. 7:30 v.v. Chica-
gos skautininkių draugovės 
sueiga vyks pas Ireną 
Vaitkienę, 66*41 S. Francisco. 

Sausio 29 d. - Slidinėji
mo iškyla. Organmioja "Li
tuanicos" tuntas. 

Vasario 12 d. - Visų Chi-
cagos tuntų bendra Vasario 
16 d. minėjimo sueiga Jauni
mo centre. 

Vasario 18 d. — Mardi 
Gras — ruošia Chicagos skau
tiški vienetai. 

Kovo 4 d.—Chicagos skauti-
jos Kaziuko mugė. 

Kovo 25 d.—Skautorama vi
siems Chicagos jaunesniųjų 
skautų ir skaučių vienetams 
Jaunimo centre. 

Balandžio 7 d. - LSS 
Seserijos vadijos rengiamas 
Clevelando vyrų okteto kon
certas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Ba landž io 7-8 d. — 
Vidurio rajono Jaunųjų vado-
vų,-vių studijų dienos Jauni
mo centre. 

Gegužės 20 d. — „Litua
nicos" tunto sueiga Jaun. cen
tre. 

Worcester, Mass. 
Vasario 12 d. — Iškilmin

ga Vasario 16 d. minėjimo su
eiga. 

Gegužės 13 d. — "Nerin
gos" tunto sueiga — Motinos 
dienos minėjimas. 

Clevelande 

Vasario 25 d. — Užgavėnių 
blynų balius. Rengiu "Pilėnų 
tunto tėvų komitetas. 

Ofi 735 4477 Nu. 246 0067 arb* 246-65*1 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

Kovo 2 5 d. — Kaziuko mugė 
DMNP parapijos salėje. Rengia 
"Neringos", "Klaipėdos" ir "Pi
lėnu" tuntai 

Gegužės 6 d. 
— Sv. Jurgio iškilminga sueiga 
Clevelando Lietuvių namuose. 
Rengia "Pilėnų" tuntas. 

Gegužės 19 £r 20 d. - Vyr. 
skaučių židinio renginys. 

Detroito 
Vasario 19 d. — Bendra 

abiejų tuntų sueiga — Lietu
v o s N e p r i k l a u s o m y b ė s 
sukakties minėjimas. 

Kovo 11 d. — Kaziuko 
mugė. 

Balandžio mėn. pradžioje 
— abiejų tuntų bendra pava
sario iškyla. 

Balandžio 15 d. — Šv. 
Jurgio sueiga. 

Hartford, Mass. 
Vasario 12 d. — Dalyva

vimas visuomeniniame Vasa
rio 16 minėjime. 

Kovo 4 d. — Dalyvavimas 
visuomeniniame Šv. Kazimie
ro minėjime. 

Kovo 11 d. Kaziuko mu
gė. 

Bostone 
Vasario 11 d. — "Baltijos" 

tunto iškilminga Vasario 16 d. 
sueiga. 

Kovo 3-4 d. — Kaziuko mu
gė. 

Gegulės 12 - "Baltijos" 
tunto iškilminga Motinos die
nos sueiga. 

Birželio 9-10 d. — Sporto 
šventė. 

New Yorke 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-5553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 5S2-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKS A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą . 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. R. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU K 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir Sešt uždaryta 

Kovo 12 d. — Kaziuko mu
gė. 

Gegužės mėn. — Motinos 
dienos ir paskutinė priešatos-
toginė sueiga. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

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

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-0 vai. vak 
išskyrus treč. SeJt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81 tt Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; retid. 239-2919 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 mylia > vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
ii'alba lietuviškai) 

OP I OMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta trei 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I . f lMe^H. Wi.lf. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(7l-mos ir Campbell Ave. kampas) 

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

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

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 Wt*t 71tt Street 

Pirm., antr., ketv. ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Of*. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETftf 2LI0BA 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

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

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



Laimės ieškotojų 

KLYSTKELIAI 

-

Prasidedančiuose naujuo
siuose metuose dažniausiai 
girdimas žodis yra laimės lin
kėjimas. Daug kelių randa lai
mės ieškotojai, bet tikriausi 
yra tie, kurie veda į niekad 
neapviliančius, aukštesnius 
laimės šaltinius, švytinčius gė
riu, tiesa, meniškuoju grožiu, 
tauria meile, žinoma, žmogui 
drauge turint ir būtiniausius 
aprūpinimus kasdieniame gy
venime. 

šiame krašte didelė nelai
mė, kad jaunosios kartos tar
pe plinta polinkis laimės ieš
koti narkotikų piliulėse, 
heroino dulkėse, marihuanos 
dūmuose. "U.S. News" žurna
las 1983 m. gegužės 16 d. pa
skelbė, kad 1962 m. JAV-se 
tarp 18-25 m. amžiaus jaunų 
žmonių, rūkančių marihuaną, 
buvo 4%, o 1982 m. tas procen
tas kilo iki 64%.1982 m. apie 22 
milijonai amerikiečių naudojo 
kokainą. Pramonės vadovai 
skelbia, kad dėl narkotikų ap
leidžiant darbą susidaro apie 
25 bilijonai dolerių nuostolių. 
Švietimo vadovai praneša, 
kad dėl narkotikų ir alkoholio 
per paskutinius 15 m. pajus
tas studentų pažangumo men
kėjimas. 

-

' 

. 

SEIMŲ PROBLEMA LIETUVOJE 
1983 m. lapkričio mėn. nume
ry jis pažymi, kad anksčiau 
narkotikų spekuliacija buvo 
daugiau kriminalinio pogrin
džio pelnagaudžių užmojis, bet 
dabar į tą įsijungė stiprus 
tarptautinis veiksnys. Šią pa
slaptį ryškiai atskleidė, kaip 
seklbia red. N. Adams, į vaka
rus pabėgęs Bulgarijos saugu
mo pulkininkas Stefan Sverd-
lev. Jis su žmona ir savo 5 
mėnesių sūneliu perbrido upę 
iš Bulgarijos į Graikiją, atsi
nešdamas net 500 svarbių 
slaptų dokumentų. Red. 
Adams nuvyko į Miuncheną. 
Ten tuo metu gyvenęs pulk. 
Sverdlev jam papasakojo, kaip 
1967 m. Varšuvos pakto vals
tybių saugumo viršininkai bu-
so susirinkę Maskvoje ir 
svarstė, kaip sėkmingiau pa
laužti vakarų moralinį ats
parumą. Nusprendė per Bul
gariją mesti narkotikus į 
Europą ir Ameriką. Tą paliu
dijo pulk. Sverdlev atneštas 
slaptas dokumentas Nr. M-
120-00 - 0050. To užmojo užnu
gary — Maskva. Slaptoji ko-

m u n i s t ų puose lė jama nuostatai 
narkotikų prekyba jiems pa-j 

Komunistai savo valdoma- J« V A I C E L I C N A S 
me krašte įsteigė komunistinę 
valstybę su komunistiniais narių tas nuostatas nelietė ar-
nuostatai8, įskaitant ir religi- ba jie lengvai sumokėdavo tą 
nę sritį. Jie atmetė Dievą, reli- brangų ištuokos mokestį, nes 
giją, o susirado sau religingus pats Stalinas vedė net 4 kar-
dievus, kurie po žemę rėplioja, tus. 
anot Maironio, ir savo "religi- Kiek dabar komunistų val-
ją". Kas yra komunistų vy- d0muO8e kraštuose kainuoja 
riausias dievas — nežinia. įgtuoka — nežinia. Reikia ma-
Turbūt to nežino nei patys ko- n y t i > +&& dabar tas mokestis 
munistai. Kol buvo gyvas Sta- n ė r a aukštas, nes ir Lietuvoje 
linas, komunistų vyriausias 8antUokų iširimas labai padi-
dievas buvo jis. Jam mirus ir ,jėj0 y p a c t ų §eįmU) kurios 
N. Chruščiovui Staliną šunie- praktikuoja komunistinę "re-
kinus iki baisiausio žmogžu- lįgįją". Apie tai rašo Petras 
džio kategorijos, dabar komu- Kalnius savo straipsnelyje 
nistai savo dievu dažniausiai «Nuo draugystės iki santuo-
pavadina Leniną. Kadangi ir fcog» (M. G. 1983. Nr. 4, 26 p.). 
Leninas buvo žmogžudys ir jjg r a 6 o : "Pastaruoju metu šei-
venerikas, todėl ir jo aureolė m o 8 reikalus vis daugiau 
stovi žemai. Stalino laikais, 8Varsto sociologai, psicholo-
kai suvarytų klausytojų pilno- g a i ) medikai, teisininkai. Do-
je salėje būdavo parninimas mėjimąsi šiuolaikinės šeimos 
Stalino vardas, politrukas plo- problemomis sukėlė kai kurie 
damas rankomis atsistodavo, prieštaringi jos raidos aspek-
Turėjo atsistoti ir visi salėje ^ „. ypa č . ištuokų daugėji-
esantieji. Kas mėgintų neat- m a s g ^ 1 9 8 0 m . Lietuvos 
sistoti, tam tektų greitai atei- T S R respublikinio pavaldumo 
rasti lageryje ar ir po velėna miestuose iš 100 įregistruotų 
už valstybes įžeidimą. Tokie gantuokų teko ištuokų: Vilniu-
yra komunistų "religijos" j e _ 32,4, Panevėžyje — 44, 

Komunistai pagal savo reli-
Kaune — 39,3, Siaubuose — 
36,8, Alytuje — 41,8, Palango-

— 54,5, Klaipėdoje — 47, tarnauja dvejopai: žlugdomas į ^ ~ j e 
vakariečių jaunesnės kartos Į gijos nuostatus įvedė ir vedy- ^ ^ _ 5 4 2 D^kinin-

* pajėgumas ir gaunama tvir- bmes - sutuoktuvines apei- k u Q s e _ ^ 6 V i g o j e | r f | | i 

D . , ..... XT . ,. . tos užsieninės vaUutos, kuri gas. Pradžioje tos apeigos k o j e 1 9 8 0 m e t a i g i s t u o k u užre_ 
Reidsvilleje, N. Carohnoje, panaudojama pirkti ginklus j buvo labai primityvios ir pi- ^ 8 t r u o t a x 5 k a r t o daugiau 

uždarytame automobily rasta marksistams pasitarnaujan- j gios: nuėjai į registracijos įs- ^ i g 7 Q m Q , ^ n t i s u 
negyva 23 m. amžiaus heroi- tiems partizanams ir teroris- Į taigą, sumokėjai 3 rublius, ir Jjgg m _ d a u ^ a u k a i 4 g u 
"" " " « - : 1"™ -»'-~ ™ tams. jau vedęs - «usitookes^Pana- _ a u < 

Apie tai byloja ir kiti šalti- šios būdavo ir ištuokos. Kai k a r t ^ , 
nai. Naujausias biuletenis j Leninas, o vėliau ir Stalinas 
"The Mindszenty Report" Į pamatė, kad atsirado būriai Kaip rodo gyvenimo prakti-

valkataujančių vaikų, — tai ka, ok. Lietuvoje šeimų irimas 

no naudotoja, kuri paliko 22-
ros psalmės parodiją, jos pa
vadintą "Viešpaties heroino 
psalmė". Tos valstijos senato
rius Ervin šią jos "psalmę" iš
spausdino "Congressional Re-
cord". Ji skamba taip: 
"Viešpats heroinas yra mano 
ganytojas. Aš jo visada trokš
tu. Jis paguldo mane 1 srutas. 
Jis veda mane šalia sudrums
tų vandenų, jis naikina mano 
sielą. Taip aš eisiu neturto slė
niu ir nebijosiu blogio, nes tu, 
heroine, esi su manimi. Tavo 
adata ir kapsulės paguodžia 
mane. Tu nušluoji maistą nuo 
mano šeimos stalo, tu išplėši 
protą iš mano galvos. Mano 
liūdesio taurė yra perpildyta. 
Tikrai heroino įprotis seks ma
ne per visas mano gyvenimo 

* dienas, ir aš gyvensiu pa
smerktųjų namuose amžinai". 

Dar prie jos rastas toks raš
telis: "Kalėjimas manęs nepa
gydė, nei buvimas ligoninėje 
nepadėjo ilgesnį laiką. Dakta
ras pasakė mano šeimai, kad 
būtų buvę geriau ir tikrai man 
paslaugiau, jei asmuo, kuris 
mane pagavo ant svaiginimo-
si kabliuko, būtų paėmęs šau
tuvą ir ištaškęs mano smege
nis. Ir dėl Dievo aš noriu, kad 
taip būtų buvę..." 

"Sun-Times" 1981 m. balan
džio 12 d. paskelbė, kad Cook 
apskrity 80% didesnių nusi
kaltimų padaroma dėl narko
tikų. Del marihuanos, hašišo, 
LSD, kokaino, dėl alkoholio 
mirė taip jauni scenos meno 
pažibos, kaip Janis Joplin, 
Brian Jonės, Jimi Hendrbt, 
Alan Vilson, Jim Morrison, El
vis Presley. Chicagoje vieni tė
vai savo namų pastogėje rado 
jau apgedusį lavoną jų ber
niuko, narkotikų vergo. John-
ny Cash paskelbė tokią savo 
išpažintį: "Prieš kelerius me
tus aš buvau patekęs ant nar
kotikų kabliuko. Bijodavau ry
to nubusti. Nebebuvo nei 
džiaugsmo, nei ramybės, nei 
laimės mano gyvenime. Ir ta
da savo bejėgiškume vieną 
dieną savo gyvenimą visiškai 
pavedžiau Dievui. Dabar aš 
tik laukiu ryto, kada pakilęs 
galėsiu studijuoti Šv. Raštą. 
Kartais šventraščio žodžiai 
tiesiog šoka į mano širdį... 
Jaučiuosi atgimęs". 

* 
Narkotikai vra didelė nelai

mė Žmogui ir visam kraštui 
dėl jų vergų gausių kriminali
nių veiksmų, dėl nereikalingų 
įnamių ligoninėse ir kalėji
muose. Beieškant šios nelaimės 
priežasčių, nereikia užmiršti 
to, į ką dėmesį atkreipė "Rea-
der's Digest" redaktorius Na-
than M. Adams. To žurnalo 

(1983 m. gruodžio mėn.) pri
mena, kaip 1983 m. vasario j buvo vaikai iš komunistinių labai padidėjo, įsigalint ko-

aantuokų, kurios greitai isir- munistinei sistemai. Iš to gau
davo, — komunistai ištuokas naši lengva išvada — komu-
suvaržė, pabrangino ištuokos nistinė sistema griauna 
mokestį 100 kartų, kad eili- šeimas. Nuo to ypač nukenčia 
niai darbininkai nepajėgtų to sugriautų šeimų vaikai. Vai-
mokesčio sumokėti ir gyventų kams tėvai yra tėvai, ar jie yra 
esamoje santuokoje. Partijos geri ar blogi.. Jiems tikri tėvai 

mėnesį Kubos šnipas Mario į 
Estevez Gonzales, prisipaži- { 
nęs apie savo užverbavimą, 
JAV teisme papasakojo apie 
Havanos agentų pastangas 
planingai gabenti narkotikus į 
JAV. Tą patį jis pakartojo ap
klausinėjimuose, kuriems pir
mininkavo sen. Paulą Haw-
kins. Mario Estevez Gonzales 
papasakojo, kad jis pats anks
čiau buvo įjungtas į narkotikų 
gabenimą iš Kubos į Floridą. 
Jis barža atveždavo rnilijoni-
nės vertės kiekius narkotikių 
"Quaaludes". Kartą jų laivas 
sugedo ir juos užčiupo JAV pa
krančių sargybos dalinys. 
Prieš valandėlę jie dar susku
bo narkotikų krovinį išmesti į 
jūrą. 

Gonzales paliudijo, kad nar
kotikų šmugelio metu jis tarė
si su Kubos laivyno viršinin-
ku v i ceadmiro lu Aldo 
Santamaria Cuadrado ir su 
Kubos saugumo pareigūnu. 
Jie jam pabrėžė, kaip svarbu 
JAV-bes užlieti narkotikais. 
Gonzales bendradarbiavo ir su 
komunistu Rene Rodriguez 
Cruz, kuris, kaip ir viceadmi-
rolas Santamaria Cuadrado, 
yra Kubos komunistų partijos 
centro komiteto narys. Abudu Į 
jie 1982 m. buvo Miami teisin-1 
gumo įstaigų apkaltinti suo
kalbiu gabenant įvairius nar
kotikus į JAV, jų tarpe net ir 
už 10 mil. dol. dirbtinių "qua-
aludes" tablečių. Išaiškinta, 
kad Kubos komunistai, siek
dami šių kėslų, suėjo į ryšį su 
didesniais narkotikų šmuge-
liautojais, sutikdami jiems mo
kėti net iki 800,000 dol. už nu
gabenimą į JAV 25 tonų 
marihuanos krovinio. 1983 m. 
Gonzales liudijo New Yorke 
per apklausinėjimą, kuriam 
vadovavo sen. A. D'Amato ir 
sen. R. Marino. Gonzales tada 
pažymėjo, kad nieko čia neda
roma be Castro žinios. Gau
namas iš narkotikių didelis 
pelnas panaudojamas pirkti 
ginklus ir finansuoti teroris
tus, veikiančius Centro Ameri
koje ir Kolumbijoje. Vienu me
tu net lėktuvnešis Nimitz 
Karibų jūroje buvo susigrū-
męs su narkotikų šmugeliau-
tojais, kurie Kubą naudojo 
kaip savo prieglobstį-

Narkotikų nelaimė pavie
niams asmenims ir visam 
kraštui yra įspėjimas, kad čia 
yra vienas didžiausių pavojų 
žmogaus ir visų JAV laimei. 

Juoz. Pr. 

yra artimesni už netikrus, 
nors pastarieji būtų ir geresni. 
Bet komunistams, kurie j žmo
gų daugiau žiūri iš gyvuliško
sios pusės, vaikų meilė tė
vams nėra suprantama. 

Apie komunistinės šeimos 
"pažangą" rašo: "Tai, kad 
daug santuokų išyra jau pir
maisiais gyvenimo metais, 
verčia manyti, jog dar prieš 
vedybas, tik ruošiantis kurti 
šeimą, esama reiškinių, kurie 
vėliau trukdo jai gyvuoti. To
dėl būtina išsiaiškinti, kuo sa
vita šiuolaikinė šeima, kokie 
reiškiniai vyrauja formuojan
tis šeimai, kiek jie pažangūs". 

Komunistai visose srityse, 
taigi ir šeimos gyvavimo sri
tyje, kalba tik apie pažangą. 
Gyvenimo praktika rodo, kad 
iš tos komunistinės pažangos 
daugiau susilaukiama atžan-
gos arba atsilikimo: šeimų iš
irimai ir panašūs reiškiniai. 
Komunistai pirmiausia pa
skelbė "laisvą meilę", kaip pa
žangą vyro ir moters sugyve
nime, o kaip praktika rodo, iš 
komunistų pagrindais sukur
tų šeimų išyra jų net iki 50 
procentų. Kol buvo kuriamos 
šeimos religiniu pagrindu, šei
mos buvo tvirtos ir savo tau
tai davė naudos. Kai šeimos 
pradėtos kurti komunistiniais 
pagrindais, jos išyra ir tokios 
šeimos neduoda naudos savo 
tautai. Patys komunistai pri
sipažįsta, kad gausesnes šei
mas išauginti sunkumų suda
ro socialinė padėtis: nėra 
tinkamų gausiai šeimai išau
ginti gyvenamų patalpų, la
bai menki uždarbiai, kad dar
bininkas galėtų išlaikyti 
gausesnę šeimą. Taigi šeimų 
iširimo ir jų smukimo pagrin
das yra komunistinė sistema 
ir jos žiaurus ateistinis reži
mas. 

Toliau P. Kalnius rašo: "So

cialistinėje visuomenėje suly
ginus vyro ir moters padėtį vi
sose g y v e n i m o sr i tyse , 
užtikrinus santuokos laisvę ir 
savanoriškumą bei ištuokos 
teisę, praktiškai užtikrinus 
abiejų sutuoktinių ekonominį 
savarankiškumą, susidarė ob
jektyvios prielaidos įsigalėti 
naujiems šeimos kūrimo prin
cipams". 

Jis sako, kad komunistinė 
sistema davė progos įsigalėti 
naujiems šeimos kūrimo prin
cipams. O tie principai — šei
mų iširimas. Taip pat jis sa
ko, kad komunistai sulygino 
vyrus ir moteris visose gyve
nimo srityse. Cia gal yra tie
sos, kad moterys sulygintos su 
vyrais sunkiuose ir nešvariuo
se darbuose: medžių kirtimas, 
gatvių valymas ir pan. Bet ko
munistų valdomuose kraštuo
se moteris nėra buvusi parti
jos sekretorė, arba, teisingiau 
sakant, partijos vadas, kaip 
buvo Leninas, Stalinas, 
Chruščiovas, Brežnevas, And
ropovas. Toje srityje daug di
desnė demokratija Anglijoje, 
kur soste sėdi moteris, minis-
terio pirmininko kėdėje sėdi 
moteris. To nėra pas komunis
tus, kur veikia žiauri diktatū
ra. Sako davę savarankišku
mą santuokai, o iš tų santuokų 
50 proc. išyra. Tai kokios čia 
santuokos? Žinoma — komu
nistinės, paremtos "laisva mei
le". Gal tik toje srityje pas ko
munistus ir yra laisvė, kai 
visose kitose srityse vyrauja 
žiauri diktatūra. 

P. Kalnius toliau rašo: "Ne
mažai varžančių apribojimų 
buvo ir buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje... Buvo draudžiama 
tuoktis be tėvų arba globėjų 
sutikimo, asmenims, tarnau
jantiems kariuomenėje, be raš
tiško kariuomenės vadovybės 
leidimo, tuoktis ketvirtą kar
tą, bei asmenims, vyresniems 
kaip 80 metų". 

Jis rašo apie suvaržymus 

kolchozininkes: kiaulių šėrė
jas, karvių melžėjas, nors ir 
tik su pradžios mokyklos išsi
lavinimu. Lietuvos laisvės lai
kais karininkas turėjo vesti 
mergaitę, baigusią gimnaziją 
ir turinčią gerą vardą. 

Seimų problemos komunis
tų valdomuose kraštuose pa
rodo, kokias laisves ir nelais
vės žmonės tenai turi. Tų 
nelaisvių šimteriopai dau
giau, o laisvės yra žemos mo
ralės. Nors komunistų valdo
muose kraštuose šeimos 
reikalus svarsto įvairūs spe
cialistai, bet jie nepajėgia nu
statyti tokių šeimų, kokios bu
vo Lietuvoje laisvės laikais. 

METAFIZIKOS 
AMŽINUMAS 

Metafizika egzistuoja jei ne 
kaip mokslas, tai vis dėlto 
kaip natūralus polinkis (meta-
physica naturalis). Juk žmo
gaus protas, skatinamas savo 
poreikio, o ne vien tik tuščios 
visažinystės, nesulaikomai 
prieina prie tokių klausimų, į 
kuriuos negali atsakyti joks 
empirinis proto taikymas ir iš 
jo pasiskolinti principai; tad 
visi žmonės, kai tik jų protas 
pakyla iki spekuliacijos, tik
rai visada turėjo ir visada tu
rės kokią nors metafiziką. Ir 
jos atžvilgiu taip pat reikia 
kelti klausimą: kaip galima 
metafizika kaip natūralus 
polinkis, t.y. kaip iš bendra-
žmogiško proto prigimties ky
la klausimai, kuriuos gryna
sis protas kelia sau ir kuriuos 
bando pagal išgales atsakyti, 
skatinamas savo paties porei-

Imanuelis Kantas 

ŠVEICARIJOS SŪRIS 
BE SKYLIŲ 

Šveicarijos sūrio gamintojai 
turi problemą, iš jų gamina
mo "Šveicarijos sūrio" dings
ta skylės. Sūrio skonis nėra 
pasikeitęs, bet žmonės yra pri-

kariuomenėje Lietuvos laisvės p r a t e p r į e skylėto "Šveicarijos 
laikais. Jis rašo netiesą. Ka- surįo" ir kompaktiška sūrio 
riuomenėje turi būti drausmė, m a s ė sukelia problemą, skun-
o ne visokie karių kankinimai džiasi Šveicarijos sūrininkai. 
nuo tamsos iki tamsos, duo- Skylės — koridoriai pradingo 
dant jiems sriubos su žuvų Emmentalio, Tilžės ir Appen-
kaulais, kaip buvo sovietinėje 
kariuomenėje. O gal tas pat 
yra ir dabar? Lietuvos laisvės 
laikais eilinis kareivis poligo
ne sekmadienį, kai buvo lais
vas nuo tarnybinių pareigų, 
galėjo nueiti į kitą stovyklą 
aplankyti savo pažįstamų. 

zeiler sūriuose dėl sustiprintos 
higienos prie pieno apdir
bimo. Šią nelaimę galima pa
šalinti įšvirkštus bakterijas, 
kurios ir vėl padarytų sūryje 
skyles — koridorius. 

Pirkėjas, nusipirkęs porą 
šimtų gramų gabalą švei-

Toronto vyrų choras "Aras", vadovaujamas muz. 
tuvos Kariuomenės Šventės minėjime. 

V. Verikaičio, atlieka programą Hamiltone, Lie-
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Pas komunistus poligone net cariško sūrio su skylėmis, turi 
karininkai iš stovyklos vieno j į ą pažiūrėti. Dabar tokio pat 
pakraščio negalėjo nueiti į tos svorio kompaktinės masės sū-
pat stovyklos kitą pakraštį, rio gabalėlis be skylučių, ma
nės priešais iššokdavo isteriš- žytis, sukelia "pesimizmą" — 
kas politrukas ir užbliaudavo nėra ko pažiūrėti... Tad ir Švei-
žvėrišku balsu, kad negalima carijos sūrininkų federacijos 
čia eiti. Tiesa, pas komunistus rūpestis ir problema, 
karininkai galėjo vesti net — T. 

LIETUVIŲ KULTŪROS 
ŽIDINYS 

PETRAS MATEKŪNAS 

provinciolo pareigas, 1964 m. spalio 11 d. per „Dar- per „Darbininką". Visi aukotojai buvo skelbiami 
bininko" koncertą, kuris įvyko Woodhavene Šv. To- „Darbininko" laikraštyje. Daugiausiai aukų surinko 
mo parapijos salėje, pertraukos metu pranešė apie kun. Pijus Šarpnickis. Jis asmeniškai aplankė be-
įvykusį vienuolyno tarybos posėdį, kuriame buvo nu
tarta statyti lietuvių kultūros centrą, vienuolyną, 
koplyčią ir kitus pastatus. Po šio pranešimo kalbėjo 

veik visus New Yorko ir New Jersey apylinkės lietu
vius. Jam dar padėjo aukas rinkti kun. Juozas Bace
vičius, kun. Tadas Degutis ir kiti, o kun. dr. Viktoras 

Baltakis 1969 m. pasiūlė organizuoti bingo Žai
dimus. Jo pasiūlymui lietuvių visuomenė pritarė ir 
priėmė. Jis tuo reikalu kreipėsi į LB New Yorko apy
gardos valdybos pirmininką, kad jis padėtų suor-

prel. J. Balkūnas, dr. B. Radzivanas ir kun. Petras Gidžiūnas aukas rinko Philadelphijoje, Washing-
Baniūnas. Tais pačiais metais spalio 23 d. pranciš- tone, D.C., Baltimorėje, Hardforde, New Havene ir 
konų vienuolyne įvyko organizacijų atstovų susi- kitose vietose. 

1983 m. gruodžio mėn. 3 d. Kultūros Židinys rinkimas, kuriame be atstovų (dalyvavo 37 atstovai), Bet šių aukų Kultūros Židinio statybai būtų 
atšventė 10-ties metų sukaktį. Tai neeilinė sukaktis dalyvavo dar pranciškonai, parapijų klebonai ir gen. neužtekę. Turėjo ieškoti kitų šaltinių. Kun. Paulius 
New Yorko lietuviams. Sukaktis buvo iškilmingai kon. Anicetas Simutis. Per susirinkimą prel. J " ' ' " , n e " ~ 
paminėta sukaktuviniu koncertu, kurio programą Balkūnui pasiūlius, buvo išrinktas statybos dar 
atiiko „Volungės" mišrus choras, atvykęs iš Toronto, bams vykdyti komitetas. 
Kanados. Apie sukaktuvinį koncertą, kaip jis praėjo, Kai buvo išrinkta vieta, praėjo gana daug laiko 
neminėsiu, bet trumpai paliesiu Kultūros Židinio Iš viso buvo apžiūrėta 83 vietos. Ilgėliau buvo su- ganizuoti bingo žaidimams reikalingą žmonių kiekį, 
istorinę apžvalgą. stota prie „Pypkių" fabriko, esančio prie 102 gatvės Leidimas iš vietos valdžios buvo gautas. Buvo 

Kultūros Židinio namų pastatymo mintis buvo Wodhavene. Tai viena iš patogiausių vietų susisieki- suorganizuotos dvi bingo popietės Kultūros židinio 
kilusi 1950—1960 m. laikotarpyje, nes parapijų salės mo atžvilgiu. Taip pat, kaip teko girdėti, pranciško- fondui remti: pranciškonų rėmėjų ir Lietuvių Atletų 
ar organizacijų klubai lietuvių visuomenės negalėjo nams parduotų labai prieinama kaina. Bet nuo to klubo. 
patenkinti. Didesniems susibūrimams teko samdyti pirkimo, apžiūrėjus inžinieriams, buvo atsisakyta, Kultūros Židinio žemė buvo pašventinta 1969 m. 
sales pas kitataučius. Namų klausimas pasidarė nes daug būtų kainavę jo pertvarkymas. rugsėjo 21 d., dalyvaujant lietuvių visuomenei. Tą 
labai aktualus, bet to klausimo išspręsti greitai ne- Po ilgų svarstymų buvo nutarta, kad tinka- pačią dieną vakare St. Matthias parapijos salėje 
galėjo, nors tuo reikalu jau buvo net du kartus ban- miausia vieta būtų prie Highland parko. Vieta graži, Ridgewood įvyko koncertas-yakaras, kuriame 
dyta. Tuomet buvo kreiptasi į lietuvius pranciš- kalvoje. Nuo šios vietos žemai matyti Brooklynas, meninę programos dalį atliko solistė Aldona Stempu-
konus, kad jie sutiktų vadovauti lietuvių namų ypač vakare, kai paskęsta miestas elektros lempučių žienė iš Clevelando. Per vakarienę buvo pasakyta 
statybai. Pranciškonai sutiko, nes ir jie tuo metu iei- šviesos jūroje. Jiems, kol pradėjo šioje vietoje statyti kalbų ir padėkota pranciškonams, kad jie sutiko ir 
kojo sau didesnių ir erdvesnių namų, nes Buahwick vienuolyną ir Kultūros Židinį, teko nugalėti daug vykdo Kultūros Židinio statybos darbus. 
Ave. Brooklyne namai, kuriuosejie įsikūrė.buvomaži kliūčių, nes šioje sekcijoje tegalima buvo statyti tik 1971 m. kovo 28 d. pranciškonai ir LB New 
ir nepatogūs. vienos šeimos namus ir, be to, reikėjo pašalint kelių Yorko apygarda vėl sušaukė organizacijų atstovų 

Pranciškonai iš Brooklyno vyskupo sutikimą planus, užsilikusius iš praeito šimtmečio, ir nugalėti susirinkimą, kuriame buvo apsvarstyti Kultūros 
gavo Kultūros Židinio ir vienuolyno statybos idėjai dar ir kitokias kliūtis. Tai pareikalavo, kol viską tei- Židinio piniginiai reikalai ir išrinktas Kultūros 
pritarė ne tik lietuvių parapijų klebonai, bet ir siškai sutvarkė, daug pinigų, laiko ir kantrybės. Taip Židinio statybos komitetas, į kurį įėjo 12 asmenų, 
lietuvių visuomenė, kuri pasižadėjo pranciškonus pat reikėjo šioje vietoje nupirkti 5-kis namus, tris iš Vėliau ta sudėtis buvo papildyta naujais nariais, 
remti. Apreiškimo' parapijos klebonas kun. Nor- jų nugriauti, o kitus atremontuoti ir pritaikyti Statybos komisijos pirmininku buvo išrinktas kun. 
bertas Pakalnis pirmasis davė būsimiems lietuvių vienuolynui. Paulius Baltakis, 
namams net „Židinio" vardą. Kun. dr. Leonardas Aukos statybos reikalams buvo renkamos įvai- (Bus daugiau) 
Andriekus, ėjęs tuo metu lietuvių pranciškonų riose vietose ir įvairiais būdais asmeniškai, paštu ir 
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A. A. 
BRONIAUS STEIKŪNO Brockton MaM 

i MIRTIES METINĖS 

MOSU KOLONIJOSE 

A. a. Bronius Steikūnas 

Praeitais metais sausio 5 d. po 
sunkios ir ilgos emfizemos li
gos, širdžiai sustojus, amžinu 
miegu ramiai užmigo a. a. Bro
nius Steikūnas Miami Beach, 
Fla. Palaidotas Chicagoje, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Velionis gimė 1919 m. Dejū-
nų dvare, Kurklių vlsč., Uk
mergės apskr. giliai religingų 
darbščių lietuvių patriotų ūki
ninkų Pranciškos ir Kazimie
ro Steikūnų šeimoje. Pirmuo
sius žingsnius Bronius žengė 
ir vaikystę praleido gražios 
gamtos apsuptoje vietovėje, 
tarp plačių Kurklių pievų, 
skaidrios Virintos upės, prie 
apdainuoto Anykščių Šilelio. 
Dar vaiku būdamas iš tėvų pa
veldėjo gilų tikėjimą ir savo 
žemei meilę, kuri neišdildo
mai liko iki pat jo mirties. Jis 
dažnai mėgdavo kalbėti ir pa
sakoti apie savo Dejūnus, 
Staškūniškio, Kurklių, Ko-
varsko ir Anykščių bažny
čias, jų istorijas, kurias gerai 
žinojo, nes tėvai dar mažus 
vaikus vežiodavo į pamaldas 
tose bažnyčiose. Globojamas 
savo švelnios ir religingos mo
tinos, Bronius išaugo pats 
Švelnaus būdo ir draugiškas. 
Buvo labai jautrus kenčian
čiai ir okupantų skriaudžia
mai tėvynei. Prisimindamas 
savo tėvynę, ne kartą su aša
romis akyse ją minėdavo. 

Bronius buvo vyriausias iŠ 
keturių Steikūnų sūnų. Pra
džios mokyklą pradėjo netoli 
savo namų Staškūniškio dva
ro mokykloje. Baigęs pradžios 
mokyklą įstojo į Ukmergės 
gimnaziją ir, čia baigęs šešias 
klases, įstojo j Aukštesniąją 
Technikos mokyklą Kaune. 
Jis buvo pasiryžęs baigti ar
chitektūrą, bet bolševikų oku
pacija, areštas ir kalėjimas su
žlugdė jo viltis ir palaužė 
sveikatą. Antrą kartą atei
nant bolševikinei bangai, jo 
gimtinė Dejūnai buvo išdras
kyti, trobesiai sudeginti ir Šei
ma kraujuojančia širdimi tu
rėjo apleisti savo laukus. 
Bronius ir du jaunesni broliai 
pasitraukė į Vokietiją, o Al
girdas, jauniausias iš brolių, 
liko su tėvais Lietuvoje. 

LIETUVIO 
ATOMINĖS 

TECHNOLOGIJOS 
KORPORACIJA 

BROCKTONO 
L I E T U V I U R U D U O 

Bronius Steikūnas Vokieti- Laisvai, niekieno nevercia-
joje gyveno Seligenstadto pa- mi išeivijos lietuviai susibūrę 
bėgėlių stovykloje ir čia mažoj j organizacijas, lietuviškąjį ke-
stovyklos koplyčioj susituokė lią sėkmingai tiesia, ji puošia 

Korporacijos tikslas yra pa
gelbėti atominės energijos ga
mintojams spręsti įvairias 
problemas, kurios kyla šioms 
stotims. Ji taip pat imasi už
davinių ryšium su atominės 
energijos jėgainių statyba, ap
rūpinimu bei įvairiomis su šia 
nauja technika susijomis pro
blemomis. Korporacija yra su
telkusi būrį labai prityrusių 
Šios energijos srities specia
listų. Korporacija turi tikslą 
telkti asmenis, kurie atlieka 
konstrukcijas šioje srityje. Ji 
taip pat sutinka išmokyti as
menis, dirbančius šioje srity
je Korporacijos prezidentas 
yra »J V. Strimaitis. Korpora
cijos vardas yra JVS Corpo
ration, 134 West Street, Sims-
b u r y , C t . 0 6 0 7 0 ; t e L 
2( 0451-0261. 

su Marija Slavinskaite, kurią 
jau buvo susipažinęs Aukšt. 
Technikos mokykloje besimo
kydamas, jai dar lankant Uk
mergės Mokytojų seminariją. 
Seligenstadte nuo pat pirmųjų 
dienų dirbo IRO amerikiečių 
transporto žinyboje. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 
apsigyveno Chicagos Mar
ąuette Parke pas savo atsi-
kvietėjus ir pradėjo tuojau 
dirbti. I lgus metus dirbo Rock-
well International Corpora
tion. Kai susirgo, kaip l igonis 
išėjo 1968 m. į ankstyvą pen
siją, o 1975 m. rudenį išsikėlė į 
Miami Beach, Fla., ieškoda
m a s palankesnio savo sveika
tai klimato. Išgyvenus 26 me
tus Marąuette Parke, reikėjo 
palikti draugus, gimines ir pa
žįstamus, visą kultūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą, Svč. M. 
Marijos Gimimo par. bažny
čią, kurią jis taip mėgdavo ir 
kuriai n e kartą iš Širdies au
kojo, k a d a ši bažnyčia buvo 
statoma. 

Prie Atlanto apsigyveno 
Biscayne Bay saloje, kur gy
vena nemažai lietuvių. U ž ke
lių ž ingsnių, perėjus tiltą, yra 
Šv. Juozapo bažnyčia, č ia pat 
švarus vanduo ir skoningas 
Surfside su gražiomis rezi
dencijomis, kuriose taip pat 
buvo nemaža lietuvių. Šioje 
vietoje j i s atsigavo, sveikata 
pagerėjo ir jis su žmona Mari
ja tuojau įsirašė į Miami Ame
rikos Lietuvių klubą. A. a. Bro
nius priklausė A l t a i Baltui ir 
"Aušros" šaulių kuopai. Kuk
liom aukom ir darbu rėmė lie
tuvišką veiklą ir pats joje da
l y v a v o . N u o v a i k y s t ė s 
priklausė skautams, Vokieti
joje Jūrų skautams, Chicagoje 
Panevėžiečių klubui. V i są lai
ką rėmė Vasario 16 gimnaziją 
ir buvo jos garbės narys bei 
nuolatinis rėmėjas. Taip pat 
aukomis rėmė šio krašto inva
lidus — Amerikos veteranus. 
S iųsdamas jiems auką, kiek
vieną kartą žmonai Marijai 
primindavo, kad šio krašto 
didvyriams reikia atiduoti pa
garbą, nes jie savo gyvybėmis 
gynė š io krašto laisvę ir gero
vę. 

1982 m. gruodžio vidury, 
orui atšalus , sunegalavo ir po 
kelių savaičių Miami Heart 
institute sausio 5 d. a. a. Bro
nius Steikūnas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Palaidotas š v . 
Kazimiero lietuvių Kapinėse 
sausio 8 d. netoli savo jaunes
nio brolio a. a. Antano, kuris 
nuo širdies priepuolio mirė su
laukęs tik 44 metų. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Mariją 
Floridoj, brolio a. a. Antano 
Šeimą Chicagoje, brolį Vytau
tą Vokietijoje ir brolio Algirdo 
dukras Violetą ir Simoną ok. 
Lietuvoje. Brolis Algirdas mi
rė vasario mėnesį, lygiai po 
mėnesio, ir buvo palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse netoli 
Kauno. Taip iš keturių Dejū-
nų Steikūnų liko tik vienas 
Vytautas Steikūnas. 

A. a. Bronius Steikūnas gra
žiai sugyveno su žmona ir bro
liais, su savo giminėmis ir 
draugais. J i s buvo v isų myli
m a s ir su pagarba prisimena
mas . N e veltui vienoje užuo
jautoje žmonai buvo pareikšta: 
"... jeigu yra tokia vieta, kaip 
dangus , tai tokiam žmogui 
kaip Bronius ji yra skirta". 

Tegul galybių Viešpats a. a. 
Broniui bus gailestingas, nes 
jis mylėjo Dievą, savo gimtą
ją žemę ir žmones 

1982 m. sausio 5 d. Choro vai 
dybos pirm. Vyt Eilrinas ati
darė pobūvį, kvietė choristus rinantys choro garsai 
uoliai dalyvauti choro repeti- v ia is esame mes 
rijose, Mišiose sekmadieniais. 
Choras turi išlikti gyvas ir 
stiprus. Tikėkime, turėsime ir 
vadovą. 

Gruodžio 11 d. š v . Kazimie
ro parapiečiai su šeimomis 
susirinko salėje kalėdiniam 
pobūviui Pasimeldus su kleb. kruoščiai paroštose pro-
kun. P. Šakaliu, dalinosi plot- j gramose klausytojas išgirsta 
kelėmis ir linkėjimais, vaiši- įvairių sukakčių minėjimus, 
nosi suneštais kepiniais, gie- j žymių asmenų, chorų bei so-
dojo giesmes (angliškai nes listų programas, Lietuvos, iš-

nį lietuviškąjį kelią tiesė, lie- anglų kalba kalbančių buvo eivijos ir apylinkės lietuvių 

nevystančiais žiedais, kad mū
sų vaikai ir vaikaičiai juo ei
dami didžiuotųsi, būdami lie
tuviais. Trumpai pažvelkime, 
kaip Brocktono ir apylinkių 
lietuviai "Aušros" metų rude-

Didelė lietuviškojo kelio tie
sėja — "Laisvės Varpo" radi
jo programa. Kiekviena sekma
dienio rytą 9 vai. iŠ Brocktono 
radijo stoties WCAV-FM ban
ga 98.0, pasigirsta lietuvį stip-

Lietu-
g imę, 

lietuviais norime ir būt". Prof. 
kun. A-Jurgelaitis angliškai 
paaiškina, kad girdite lyg 
antrąjį Lietuvos himną ir duo
damas vertimas. 

"Laisvės Varpo" radijo va
landos vedėjo P. Viščinio 

tuvių garsą kėlė. 

Rugsėjo 5 d. Darbo dieną vy
ko Sopulingosios Motinos — 
Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
vienuolyno 38-ji metinė šven
tė su Šiluvos Marijos atlai
dais. Šventė pradėta iškilmin
g o m i s padėkos Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje, lietu
viams kunigams atnašaujant 
Po pamaldų įvairiatautė, mar
goji visuomenė iš kelių valsti
jų pripildė erdviąją vienuoly
n o s o d y b ą , v a i š i n o s i 
lietuviškais patiekalais. Susi
tikimai įvairios pramogos tę
sėsi iki vakaro. Rugsėjo 15 d. 
toje pačioje vienuolyno sody
boje pašventintas Romoje su
kurtas Sopulingosios Motinos 
Marijos paminklas. Dalyvavo 
Bostono vyskupijos vysk T. 
V. Daily, daug lietuvių ir kita
taučių kunigų, vienuolių, ar
chitektų, vienuolyno rėmėjų ir 
kt. 

Rugsėjo 18 d. Martyno Jan
kaus šaulių kuopa minėjo 25 
metų sukaktį- Taip pat vyko 
Trakų rinktinės Nauj. Angli
jos suvažiavimas. Atnašautos 
iškilmingos Mišios, pašven
tinta rinktinės vėl iava Po to 
— pusryčiai, pietūs, žymenų 
įteikimas nusipelniusiems šau
liams ir meninė programa, ku
rią atliko Hartfordo Moterų 
ansamblis "Paslaptis". 

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
vyko Naujosios Anglijos aps
krities L Vyčių suvažiavi
mas, globojamas Brocktono 1 
kp. vyčių. Per iškilmingas Mi
šias Šv. Kazimiero bažnyčioje 
prisiminti gyvi ir mirusieji vy
čiai. Suvažiavimui vadovavo 
N. Angį. vyčių pirm. dr. P. Bi-
zinkauskas. Darbingi posė
džiai vyko parap. salėje. 

dauguma). 
Gruodžio 11 d. vyko kitas 

kalėdinis renginys — vyčių 1 
kp. suruoštos kūčios Raynha-
me, Pr. Bumilos erdvioje salė
je kūčios su lietuviškais val
g ia i s , plotkelių laužymu, 
giesmėmis, kalbomis praėjo 
gražiai. 

Gruodžio 24'd. vakarą lietu-

Šviesias ir liūdnas žinias. Pa
baigoje angliškai — Birutė 
Duobaitė, Silvia ir Jonas Ged-
raitis garsina Lietuvą ir lietu
vius. 

Naujojoj Anglijoj radijo 
bangomis taip pat girdimi S. 
ir V. Minkai iš Bostono ir Edv. 
Meilus iš Worcesterio. 

Brocktone prie lietuviškojo 
vių šeimos, kaip tėvynėje, kad kelio tiesimo daug prisideda 
būdavo, šventė tradicines kū- Ant. Šeduikis, platindamas 
Čias su 12 pasninko valgių, lietuviškąją spaudą, knygas, 
plotkelių laužymu, malda ir Sekmadieniais Irena ir Stasys 
giesme. Prisiminė artimuo- Eivai po pamaldų parap. salė-
sius kalėjimuose, Sibire ir psi
chiatrinėse ligoninėse. Prisi
minė mirusius Sibiro taigose ir 
tėvynėje nežinomose vietose 
esančius... 

Po kūčių vakarienės 11:30 
v a i naktį šv . Kazimiero baž
nyčios varpai šaukė į bažny
čią choro kalėdinių giesmių 
giedojimui vargonais paly
dint muz. Marytei Crawley. 12 
vai — iškilmingos Bernelių 
Mišios. Mišias atnašavo kleb. 
kun. P. šakalys su dr. kun. A. 
Jurgelaičiu ir talkininku kun. 
Fr. Brendan. 

je vaišina parapiečius ir sve
čius arbata, kava ir kepiniais. 
Dėka šių trijų pasišventėlių 
lietuviai su džiaugsmu renka
si salėje. Čia gauna dvasinio 
ir fizinio peno. Neretai organi
zacijų valdybos susėdę apie sta
lą aptaria reikalus, pasidalina 
sumanymais. 

Pradėdami Naujuosius me
tus, prisiminkime ark v. J. Ma
tulaičio skatinimą: "Drąsiai 
eikime į tikslą, tvirtai tikėda
mi, kad Dievo Apvaizdos ran
ka mus veda ir neša". 

E. Ribokienė 

KASA U E T U V I V F E D E R A L I N Ė KREDITO U N I J A 
AKTYVAI 18,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE 
2422 W. Marquette Rd 
Chicago, IL 60629 
Tel. 737-2110 

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

Pirm. 2—6 
Treč. 2 - 6 
Sešt. 10-12 

Antr. 3—6 
Ketv. 3 - 6 
Sešt. 10-12 

MOKA 
9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metų, 
3 metų indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19,-
5O0.00 
10.5% nuo $20,000.00 iki 
$100.00000 
11% virš $100,00000 
11% IRA 
SKOLINA tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kitos finansinės in
stitucijos. 

Spalio 72 — 23 dienomis tu-
rengtas Balfo direktorių šuva-! 
žiavimas, pirmą kartą nuo jo 
įsteigimo, Brocktone. Suva
žiavimą globojo Brocktono 
Balfo 72 skyrius. Sopulingo
sios Motinos seserų vienuoly
no salėse vyko direktorių po
sėdžiai, kuriuos globojo garbės 
viešnia sesuo M. Annunciata 
Mažeikaitė. Dalyvavo centro 
valdyba, pirm. M. Rudienė, di
rektoriai ir įgaliotiniai. Vaka
re Sandaros salėje suruošta iš
kilminga vakarienė. Rytą šv . 
Kazimiero bažnyčioje Mišios 
už gyvus ir mirusius baltinin
kus, padėka Viešpačiui ir pra
šymas stiprybės Balfo dar-
buotuojams. 72-sis Balfo skyr. 
Brocktone šį rudenį centrui iš
siuntė 2,000 dol. aukų. 

Spalio 27 d., ketvirtadienį, 
vyko Naujosios Anglijos kuni
gų vienybės suvažiavimas 
Brocktone. Šv. Kazimiero baž
nyčioje koncelebruotos Mišios 
už mirusių Kunigų vienybės 
kunigus (paskutinis šiemet mi
ręs kun. Stasys Yla). Po pa
maldų pietos ir svarstymai, 
kaip išlaikyti lietuviškas pa
rapijas išeivijoj, š v . Kazimie
ro metų minėjimai, l iet kuni
gų pašaukimai ir kt. 

Lapkričio 27 d. sušauktas g 
lietuviškų organizarijų susi
rinkimas pasiruošti šv . Kazi
miero 500 metų sukakčiai 
Išrinktas komitetas iš visų or
ganizacijų, kuris posėdžiauja, 
svarsto. 

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 APDRAUSTA 
FEDERALINĖS VALD2IOS. 

SPEOAL RENTAL APARTMENTS 
A Hmited Hmrtnf ef 1 bedroom apartments on Chicago's northside 
wiQ soon be avaik*ble with s spėriai rent subsidy If you are a 
single penon Uving akne, to be etigfbie you mušt be over 62 
years of age, or bnmtlrappad or disabled, or displaced by govern-
ment action and hnv» su armual income of under $17,600. 
Two penon f amiUes mutt have a combined annual income of under 
$20,100 in order to be eligible. 
Monthly reot will be no more than 30% of your monthly income 
minus $55 monthly uttlity alkmaacs. 
For eoEampte if your monthly income is $1250.00, your rent is 
$375 minus $55 alknrance for Utilities, you pay $320 monthly rent 
If your income is $400 par month times 30% $120 tubtract $55 
utility allowance and your monthly rent is $85. 

None of the apartments nava been lived in. They are valued at 
$530 monthly plūs utilitiea.. Ali have modern appUances including 
dishwashers, new carpetmg. Our hocury building has an degant 
lobby, a 24 hour doorman, a laundry room, a parking garage and 
food stora. 
Par to v4aw our 

989-8359 
N i a t t f i a 

Ms. Baker 

CLASSIFIED ADS 
• I S C E L L A N E O V S 

mran-jr-aassr/ 
F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 £ t — TeL 778-9064 

^©OOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOK 

MASTER PLUMBING 
Ueaaaad, Boadad, Iararod 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood 
oontrol. Užsikimšę vamzdžiai iivalo-
aū elektra Palikit* pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SBaVAFINAS — TeL 63S-2M0 
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X X K 

HELP WANTD> — MOTEBYS 

Reikalinga ateinanti moteris prižiūrė
ti 7 mėnesių kūdikį mūsų namuose — 
16 iki 25 valandas per savaite. Rei
kalinga nors kiek kalbėti angliškai. 
Apylinkėje 47-os ir Keating Avenue 
Skambint nuo 8 v. r. iki 12 v. d. arba 
nuo 7 iki 9 v. v. TeL 582-1113. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

10 — 30 — 30% pigiau mokėsite už 
ugnies ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
ttOSi* Wsst 96tl 

Tai. GA 4-8964 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

TELEVIZIJOS 
ir paprastos. Radijai, 
ir Oro Vctututvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
W. m S t , m T76-14M 

> 0 © 0 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 © 0 < 

ISNUOM. Marąuette Parke 5 kamba
rių butas — apšild. ir šiltas vanduo. 
Tik suaugusiems, be gyvuliukų. Tel. 
737-9875. 

R E A L E S T A T I 

Pajam*} buncalim — 1% aukfto mū
riais. 3 butai, vienas su dviem mie
gamais Garažas. Marquette Parko 
centre. Nebrangus. 

2-įą aukštų marini* Pirmam* aukite 
t kamb.. 3 nūag. Antras aukltas pa
dalintas j 2 butus. Batsiuvio dirbtuve 
rūsyje. Geros pajamos. 69-ta ir Wa«n-
t*oaw. 

SIMAITIS REALTY 

2151 W. 63rd Strsst 
XBi4S6-?87t 

iltltlllllltllllllllllllllll|||||||MIMIIHHIIIIII 
BUTC NUOMAVIMĄ* 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

•AS, mm Archer Aveaa* 
IL mt», TeL 937-59M 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

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

NOTARY PUBLIC 
4381 S. Maplewood. t*L 254-748S 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes Pra
šymai ir kitokie blankai. 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

nebrangiai i - . l j , , 

COSMOC PARCELS £XPRE3S 
2M1 W. SS Ct, Chkago, IL 9H2i 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TsL — 925-2737 

Vytautas Vat—Haas 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<KX>-

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

Apdraustas perkraustytas 
įvairių atstumų 

TsL S7S-1882 arba 976-5996 
0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Narnų pirkimM — Pardju 

INCOME TAX 
Notartotas — Vertinas* 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedsie Ava. — 778-22U 
^tuuuunmummmmimmMšmmmm 

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

Patyręs lietuvis 

PIANO MEISTRAS 
HERKULIS STROLIA 

Profesionaliai ir sąžiningai suderins ir 
sutaisys jūsų pianą. 

Prašau skambint 

687 -1430 

• • • » • • • • • • • • • * • • < 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vinį rasią} grindis. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

• I I IHHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l I l I l I l I l l t l I l i i iH 

DR. Juozas Vaišnora, M.I.C. 

Jurgio Matulaičio kelias 
į Vilniaus vyskupo 

soste 

2 
Šv. Sosto atstovo Ratti 

vizitas Lietuvoje ir 
Latvijoje 

Leidinėlį išleido Tėvai 
ciskonai 1982. 

Pran-

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraus to baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidi .-n ai ir 
Pilna apdraudė. 
Priimam* MASTER CHARGE ir VISA 

S i l s i — WA 5-809S 

Kaina su persiuntimu 5 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, M5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
imiimiiiiiiiiiimiiiiiimiinuuiuiiiimiiii 

P. Staky$ Sandfa(M „fofr į v Ktnnie. 

Ašara gali išdžiūti, bet šir
dis — niekada. 

Egiptiečiai 

ro parp. choras surengė vaka 
rą su vaišėmis. Jau metai cho
ras neturi pastovaus vadovo, 
mirus a. a. komo. J. Gaideliui 

mn 

JAY DRUG8 VAISTINĖ 
2759 W. 71* St, Chicago, UI. 60629 

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

SALDUMYNAI • IDsMElTaOS REIKMENYS 
D. EUHLMAN, M * l l l l mlill I1H1 

asjo t tai ryto iki 10 Tai vakaro 
t vaL ryto M M i raL 

T A I S O 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
SKALBIMO R DŽIOVINIMO 

Krdptfs ) Hermaną D*6M 
T«L SŠMtM po S raL rak. 

KalMti lietuviškai 

Apsimoka skalbtis dien. DRAUGE, 
nea jis plaiiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai-
BOS yra visiems prieinamos. 

SRELBKITeS "DRAUGE" 

Lietuvos senovės 
paminklai 

Marijus Blynas 

£j leidinį sudaro aštuoni skyriui: 
Vilniaus senoviniai pastatai. Senovės 
Lietuvos pilys XII-X1V amt. Viln u 

i senoviniai požemiai. Senovines \ .• 
niaus gynybines sienos. Meniškiau
sios Lietuvos bažnyčios. Kauno forti
fikacijos. Kauno senieji pastatai ir 
bažnyčios. Naujesnės Lietuvos pilys. 

Knyga didelio formato, turi daug 
iliustracijų, 264 psl. Išleido Kęstučio 
Jeronimo Butkaus Fondas 1982 m 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tfkS W. 6Srd St. 

Chicago, IL 606*9 
<»^4»<a^^a<a»av!a^JV»>**a>«^<»» 



LAISVĖ - KAM? 

Jei galima visa rinktis, ta? 
kaip tik reikia atsakymo, ką 
verta rinktis. Ne pati laisvė 
atsako į šį klausimą, nes kaip 

tik ji pati kelia sį klausimą. 
Laisvė — kam? Užuot buvusi 

iralės kriterijus, laisvė yra 
ralinga vertybių šviesos. 

Juozas Girnius 

Clevelando Š̂  Kazimiero lit. mok. choras atli a kalėdinę programą su solistu Julium Kazėnu. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

PASITINKANT 1984-SIUS METUS 
Italijos žydų laikraštis 

"Šalom" rašo: "Keturios heb
rajų alfabeto raidės: tau, šin, 
mem, dalet — kiekviena jų 
reiškia ir skaičių. Tie BL l ičiai 
sudaro kaip tik ateinančius 
žydų kalendoriaus 5744-sius 
metus. Bet minėtos keturios 
raidės-skaičiai sudaro ir žodį 
"Tašmad", o jis reiškia "su
naikinimas". Toliau laikraš
tis "Salom" aiškina: "Izraelio 
švietimo ministeris Zevulun 
Hammer prieš kiek laiko pa
siūlė pakeisti raidžių- skaičių 
eilę, kad būtų išvengta nema
lonaus supuolimo. Bet religi
nių reikalų ministerija kalen
doriuje vis tik paliko žodį 
"Tašmad". Bet dar ne viskas. 
Minimas laikraštis aiškina to
liau: "Iš žodžio "Tašmad" 
šaknies išvedami kiti žodžiai, 
kurie reiškia "apostaziją", ka
tastrofiškus pasikeitimus". 

Kad žydai perdaug nebijotų 
tų 5744 nelaimingų metų, "Ša
lom" paduoda du raminan
čius motyvus, žinoma, žydu 
požiūriu. Esą, jei ateinantieji 
metai bus žydų istorijoje tra
giški, nereikia nusiminti, nes 
praeityje tokių tragedijų yra 
buvę pakankamai. O antroji 
paguoda — "Nepasakyta, kad 
sunaikinimas palies žydus, 
gal greičiau tuos, kurie yra žy
dų tautos priešai". Taigi žy
dai gali būti ramūs. O visi ki
ti? 

Atrodo, kad šie 1984 metai 
atneš baisių dienų ne tik heb-
raiškame, bet ir krikščioniš
kame laiko skaičiavime. Dar 
neaišku, kokios reikšmės 1984 
metais turės musulmonų me
tų skaičiavimas — Egira — 
Mahometo bėgimas iš Mekos į 
Mediną. Bet ir tame laiko 
skaičiavime tikriausiai nieko 
gero. Pridėkime dar Nostra-
damus, gyvenusio XVI a., pra
našavimus. Jo "Centurijų" 
aiškintojai buvo išskaitę, kad 
pasaulio pabaiga turinti būti 
1943 metais. Kai tie metai 
praėjo, imta aiškinti, kad iš
šifravime paslaptingų Nost-
radamus "Centurijų" padary
ta klaida: metai turėjo būti ne 
1943, bet 1973. Nostradamus 
1973 metų pranašystę paliu
dijo ir gyviai, kurie letargo 
miegui tais metais įsikasė į 
žemę daug giliau, negu pap
rastai darydavo. Kad imta 
rimtai baimintis dėl 1973 me
tų katastrofos, rodo tas, jog 

daugelis pripildė tada sandė
lius, požemius maisto atsar
gomis, laukdami baisių įvy
kių ir bado. 

Iš istorijos žinome, koks 
siaubas buvo apėmęs Europą, 
kada artėjo 1000 metų nuo 
Kristaus gimimo. Yra ir da
bar pranašaujančių, kad 2000 
metų po Kristaus jau bus 
šiam pasauliui paskutinieji. 
Jehovos liudininkai ir kiti 
sektantai nuolat nustatinėja 
pasaulio pabaigos metus, o 
jiems praėjus ir pranašavi
mui neįvykus, nukelia pasau
lio pabaigą vis į ne tolimą lai
ką. Taigi pasaulio pabaigos 
psichozės yra pakankamai. 

Bet palikime jšalia visus 
tuos spėliojimus, pranašavi
mus, gąsdinimus, prietarus ir 
atsikreipkime į tikėjimą, skai
tykime Šv. Raštą, o ne miglo
tas Nostradamus "Centuri
jas". Pamatysime, kad 1984 
m. dar tikrai nebus pasaulio 
pabaigos. Reikia nepamiršti 
Kristaus draudimą spėlioti pa
saulio pabaigos ženklus ir lai
kus: "Ne jūsų reikalas žinoti 
laiką ir metą, kuriuos Tėvas 
nustatė savo nuožiūra" (Apd. 
1,7). Paskutinioji diena nie
kam nėra apreikšta: "Tos die
nos ir tos valandos niekas ne
žino, nei angelai danguje, nei 

Sūnus (kaip žmogus), vien tik 
Tėvas" (Mk. 13, 32). Pasaulio 
pabaigos diena ateis "kaip va
gis", kada mažiausiai ji bus 
laukiama. 

Tad žengdami į naujuosius 
1984 metus būkime bent šiuo 
klausimu ramūs: pasaulio pa
baigos ateinančių 12 mėnesių 
bėgyje dar nebus. 

O sakysite, atominė iš
sprogdinta bomba gali taip 
sunaikinti visa, kas gyva že
mėje, ir tada tikras pasaulio 
galas. Net ir filmai rodomi, 
kaip pasaulis atrodys "po 
to"... Tačiau reikia viena ži
noti: kas panaudos atominę 
bombą priešui sunaikinti, su
sinaikins ir save. O savižu-
dystės niekas nenori. 

Viena gali būti tikra, kad be 
visuotinio sunaikinimo ar su
sinaikinimo ir 1984 m. bus 
mažesnių sunaikinimų, pa
naudojant žudančius ginklus 
ne prieš kariuomenes, bet 
prieš nekaltus žmones, kūdi
kius, moteris, senėmis. Dau
gelyje vietų bus vykdomas ir 
toliau genocidas, nes žmogus 
žmogui tapo ne broliu, o vil
ku, pagal posakį "Homo ho-
mini lupus est". Kai taip, tai 
ir nekaltiems avinėliams nė
ra gyvenimo. Bet tai dar ne 
pasaulio galas. 

A. f A. 
IRENA JURGILIENE 

ŽEMAITYTE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 2 <L, 1984 m, 2 vai popiet, sulaukus 62 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Regina ir Vida, žentai Ro

mas Kviklys ir Petras Pikšrys, brolis Algis, broliene Giedra ir jų 
jų duktė Rima, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2 iki 9 
vai. vakaro Perkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuves įvyks penktadienį, sausio 6 d B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NuttOdr. DUKROS, 2ENTAI ir BROLIS m ŠEIMA 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
ilgos ir sunkios vėžio ligos, sulaukęs 66 metų amžiaus, Detroi
te mirė 

A. f A. 
Vytautas Alkus-Alkevičius 

Amerikoje išgyveno 37 metus. 
Laidojamas sausio 4 d. iš Sv. Petro bažnyčios, Holy 

Sepulchre kapinėse. 
Giliame nuliūdime liko žmona Elena, dukra Diana, 

sūnus Arvydas, seserys Aldona Biliūnienė ir Birute Alkevi-
čiūtė, daug artimų giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Prašome visus prisiminti velionį savo maldose. 
Nuliūdus 2mona ir vaikai 

A. + A. 
DR. ALGIMANTUI KURGONUI 
mirus, jo žmonai Florentinai ir artimie
siems reiškiu gilią užuojautą ir kartu liū

džiu, 
ALDONA VASONIENĖ 

Nepriklausomos Lietuvos ministeriui, Diplo
matijos Šefui, L.K.V.S. Ramovės Garbės nariui 

A. t A. 
Stasiui Lozoraičiui 

netikėtai mirus Romoje, Jo žmonai Vincentai, 
sūnums Stasiui, Kaziui, jų Šeimoms, Nepriklau
somos Lietuvos Diplomatinei Tarnybai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

L.K.V.S. Ramovės Centro v-ba. 

i A,f A. 
DR. ALGIMANTUI KURGONUI 

nelauktai amžinybėn iškeliavus, liūdesyje ir 
skausme likusią tremties keliones draugę 
Florą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

ŽUKAUSKAI 
Klemensas ir Anelė 
Jonas ir Irena su šeima 
Bronius ir VirgMa su seimą 
Vladas ir Julytė su seimą 

Liet DipL Šefui Ministeriui 

A. f A. STASIUI LOZORAIČIUI 
• * 

m i r u s , 
gilią užuojautą reiškia žmonai VINCENTAI, sūnums 
STASIUI ir KAZIUI ir visiems NEFRIKL. LIETUVOS 
PASIUNTINIAMS ir KONSULAMS. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 

A. + A. LIUDUI BARKUI 
Australijoje mirus, 

nuoširdžiausiai užjaučiame giliame liūdesyje likusius: 
žmoną JANINĄ, dukrą RAMUN3? su vyru ZIGMU GRI-
GANAVICIUS, jų sūnus EDVARDĄ ir VIKTORĄ s u 
žmona CJNTHIA. 

f 
MARYTE GRAU2INYTĖ 
ROTA IR VYTAUTAS GRAUŽINIAI 
SOFIJA IR JUOZAS GRAU2INIAI 

A x A 

DR. ALGIMANTUI KURGONUI 
mirus, žmonai Florai Kurgonienei ir posū
niui Kęstučiui Zapkui gilią užuojautą reiš
kia 

STASYS IR MILDA BUDRIAI 

Mielam 
A. f A. 

ALGIRDUI GRIGALIŪNUI 
mirus, žmoną NIJOLĘ, dukrą RAMONĄ, sūnų VIK
TORĄ ir seserį LIUDĄ su ŠEIMA nuoširdžiai už
jausdama liūdžiu kartu. 

INGRIDA RAMONIENĖ 

Mūsų brangiai tetai 

A t A 
ALEKSANDRAI KYBARTIENEI 

mirus, dėdę ANZELMĄ ir pusbrolį EDMUNDĄ 
su 6ELMA nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

JANE IR JUSTINAS VIZGIRDAI 
SU ŠEIMA 

DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. sausio mėn. 4 d 

A. f A. 
MARIJAI BRIZGLENEI 

mirus, jos vyrą, mūsų giminaitį SIMONĄ, jo 
SEIMĄ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

JADVYGA IR KAZYS JUKNELIAI 

A. t A. 
BRONIUS MATULAITIS 

Buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas, ilgametis Kauno 
ir Vilniaus susisiekimo policijos viršininkas. 

Gyveno Oak Lawn, Illinois. Amerikoje išgyveno 34 metus. 
Mirė 1983 m. gruodžio 31 d. 
Gimė Pentiškių km., Sintautų valse., Šakių apskr., Lietu

voje. 
Liko Lietuvoje brolis Jonas su seimą, sesuo Bronė, 

giminės ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 3 d., 2 vai. p.p. Pet-

kaus Marąuette laidotuvių koplyčioje, 2533 W. 71 St., Chicago, 
111. 

Laidotuvės trečiadienį, sausio 4 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po 
pamaldų nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: REINIU ŠEIMA 
Laid. direkt. D. Petkus. Tel. 476-2345. 

E U D E I K I S 
LAIDOTL'Yiy DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TKVS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Galifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 °852 

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

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

> . *• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1984 m. sausio mėn. 4 d. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos švento Varde vyrų 
draugijos specialios pamaldos 
bus ateinantį .sekmadienį, sausio 
8 d.. 8 vai. ryto. Po to para
pijos salėje bus susirinkimas ir 
bendri pusryčiai. 

x Lietuviu Istorijos draugijos 
X Emilija Sakadolskienė, ke- n a r įu ir jų bičiulių susirinkimas 

lerius metus dirbusi "Draugo" Į vy^s gausio n dieną 4 vai. po 
redakcijoje, nuo sausio pradžios \ p i e t u A Rūgytės bute. Pradė-
išėjo iš redakcijos darbo ir pra-. 3 ^ jubiliejinius 500 metų nuo 
dėjo studijuoti muzikes magis- ; mirties karalaičio Kazimiero 
tro laipsniui įsigyti. Redakcija ; 1484-1984 m. Paskaitą tema j 
linki sėkmės studijose ir tikisi,! • šventas Kazimieras" skaitys 
kad buvusi redaktorė liks ir to- i Alicija Rūgytė, 
liau bendradarbe. ^ A n | l B o P o s k o č i m o b u s k e-1 Vyriausybės įstaigos griežčiau 

x Prof. Balys Vitkus yra su- '. t u r ios pamokos, kaip drožinėti \ P"***" y ^ ^ ^ f ^ l L ? * " " 
sirgęs ir paguldytas St. Francis > lietuviškas koplytėles 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GRIAUS IR STATYS 
Baigiami paruošiamieji darbai 

nugriauti Chicago and North 
Western geležinkelio stoties pa
statą. Toje vietoje bus pasta
tyti 39 aukštų North Western 
stoties rūmai Statybą numaty
ta baigti 1986 m. vasarą. Sau
sio vidury bus pradėtos įrengti 
laikinos stoties patalpos, 

NUBAUDĖ 
COMMONWEALTH EDISON 

Edison 

i l l k ŽVAIGŽDUTE 
kMMflfc»L* J* ^ ^ Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chimgos skyriau 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3208 W. 65th Piace. Chicago, IL 60629 

Balzeko I S11"1*- Commonwealth 
ligoninėje. Ligonis pamažu svei- j Lietuvių kultūros muziejuje. ' bendrovė vėl nubausta 10.000 
ksta gydytojų prižiūrimas. >dol. Pamokos bus antradieniais nuo į «*»• «* nusikaltimą tiems sau-

7 iki 9 vai. vak. Prasidės sau-1 ^ m o nuostatams. Tai jau 10 ta 
sio 24 d. ir baigsis vasario 14 d. pabauda šiai bendrovei šiemet. 

Iš viso bendrovė 1983 m. buvo 
Juozas Steponaitis. Chica- į nubausta 800,000 dol. 

X Zigmas Moliejus, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos choro 
valdybos pirmininkas ir Lietu- j 
vių Operos narys, yra susirgęs | g0 i\\ m u S ų rėmėjas, pratęs- į 
ir paguldytas šv. Kryžiaus ligo- j damas "Draugo" prenumeratą | p E B KLAIDA 
ninėje. Pamažu ligonis sveiksta Į u z 1934 m e tus , atsiuntė 20 dol. j UŽDARYTAS 31 M. 
ir tikisi greitai grįžti namo. dienraščio palaikvmui ir 5 dol. I — ,„—* « . . . . . _ T. . , 

• . , , . , . * , , i Is Kinijos imigravęs David x Pranciška Ačienė yra pa- už kalėdines korteles ir kalen-
guldyta šv. Krvžiaus ligoninėje d o r i u J- Steponaitį skelbiame 
ir laukia operacijos, bet gal ga- ^ a r b ė ? prenumeratorium, o už 
lės apseiti ir be operacijos tik j P a r a m * ^ ^ s P a u d a i t a r i a m e 

medicinišku gydymu. 
X A. a. Bronius Matulaitis, 

82 metų, buvęs Lietuvos kariuo
menės karininkas ir paskiau il-

Tom, dabar 54 m., nemokąs an
glų kalbos, per klaidą buvo pa
laikytas psichiškai nesveiku, pa
vojingu ir todėl uždarytas j psi
chiatrinę ligoninę, kurioje jis 

x Alfonsas ir Marija Končiai,. išbuvo 31 metus. Dabar išaiš-
Livor.ia, Mich.. kartu su prenu- j kinta, kad jis nebuvo psichiškai 
meratos pratęsimu atsiuntė ir 1 nesveikas ir išleistas. Jį priglau-
25 do!. dienraščio paramai. Alf. I dė Porr sąjunga globojanti ki-

nuoširdų ačiū. 

gametis Kauno ir Vilniaus eismo , - . . , , . . 
policijos viršininkas, po k r 8 u . !"-M. Končius skelbiame garbės ; nus, atvykusius is Indonezijos. 
jo išsiliejimo smegenyse mirė 
Christ Community ligoninėje 
gruodžio 31 d. Laidojamas šian
dien Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse iš Petkaus Marąuette lai
dojimo koplyčios. Po pamaldų 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje, bus nulydėtas į kapines. 

x A. a. Anelė Gribienė. su
laukusi 93 metų amžiaus, mirė 
Chicagoje. Palaidota sausio 3 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Nuliūdime liko jos duktė 
ses. Frances. Pittsburgho pran-
ciškiečių vienuolijos narė. ją 
ilgai ir nuoširdžiai slaugiusi. 
Taip pat liko daug anūkų, pro-
anūkų ir gimimų. 

x A. a. Irena Jurgilionė po 
trumpos širdies priepuolio ligos 
mirė ligoninėje. Gyveno Mar-
ąuette Parko rajone. Liko dvi 
ištekėjusios dukterys: Regina 
Kviklienė su vyru ir Vida Pikš-
rienė su vyru, brolis Algis su 
šeima. 

ŠALČIUI SALTANOSIUI 
Kas dienelė šalta šalta, 
Kas dienelė vis šalčiau — 
Oi, tu šalti, šaltanosi, 
Kad sušaltum tu greičiau! 
Tu kimbi man prie ausyčių, 
Prie rankučių man kimbi, 
Su šiltutėm pirštinaitėm 
Man rankutės, štai, abi. 

Oi, tu šalti, baltabarzdi, 
Ko bastaisi po gatves — 
Ciužu-užu su rogutėm 
Užvažiuosiu ant tavęs! 

Šiltos mano kojinytės, 
Tavo žnyplių nebijau, — 
Tinkš — tilinkš! tau ledo nosį 
Sudaužysiu aš tuojau. 

Vytė Nemunėlis 

NAŠLAITĖS KALĖDOS 
Buvo našlaitė vardu Onytė. 
Ji gyveno pas labai neturtin

gus gimines viename bute. Jau 
ruduo praėjo. Trumpos dienos, 
ilgos naktys. Tuoj bus Kalėdos. 
Onytė džiaugėsi, kad pagaliau 
atėjo Kūčios. Ji pradėjo ieškoti 
dovanų. 

Teta jai pasakė, kad šiais me
tais Kalėdų Senelis neatėjo. Jis 
turbūt nežinojo, kad Onytė čia 

GALVOSŪKIS NR 68 
Jei septynios katės pagauna 

septynias peles septynių minu
čių laikotarpy, kiek kačių pa-

gais. Mano amerikiečiai draugai 
toli gražu taip nerūpi, kaip man 
rūpi mano lietuviai draugai. Jie 
mai yra kaip mano antra šeima. 

Mano lietuvybė man yra labai j gaus šimtą pelių per penkiasde 
didelis dalykas. Ar ja džiau-išimt minučių? (5 taškai). 
giuosL Nė vienas iŠ mano kitų J vrksittrt* V R . «» 
draugų neturi to, ką aš turiu, i GALVOSŪKIS NR. 69 
Jie negali suprasti, kas man yra i Vienas berniukas, rytą pabu-
Uetuvybė. I dęs, pažiūrėjo pro langą ir gar-

Aš manau, kad kuo toliau, tuo j *iai pasakė "Snowing'\ Langas 
labiau stiprės mano lietuvybė.! buvo aprasojęs ir tą zodj pirštu 
Daugiau lietuvių pažinsiu, dau-! P a r a š ė a n t l an&° s t i k l ° - P a s l " a u 

giau lietuvių kolonijų aplanky- Į nutrynė raidę n, liko žodis ''So-
siu. Kai tekėsiu, tai tik uz ne 

prenumeratoriais, o už savos \ ši įstaiga yra Chicagos šiaurėje. 
spaudos rėmimą labai dėko 

I iame. i LAUKĖ 132 VALANDAS 
x Klemensas .Juškevičių*. Chi- j Jim Murphy. 34 m norėda- j ^ ^ M t o m s K a l M o m s 

;cago. 111.. apsilankė "Drauge",! mas pats pirmas gauti leidimą i a t e i g 
pratęsė prenumeratą. įteikė au- j ių klubo gegužinei Pioneer 
ką už kalėdines korteles, o savos Į Woods miškeliuose, nuvyko 
spaudos stprinimui paaukojo 20 gruodžio 28 d. 4:30 vai. p. p. į 

: dol. K. Juškevičių skelbiame | Cook apskr. rūmus Chicagoje 
prenumeratorium, o už j laukti 132 valandas, kol bus 

į pradėti duoti leidimai. Jo klubo 
i nariai padėjo jam į laukiamąjį 
nugabenti televiziją, radiją, dra
bužius, atlošiamą kėdę ir miego
jimo maišą. Jo laukimas — iki 
sausio 2 d. 5 vai. ryto. kada 

lietuviško žodžio vertinimą ta
riamo nuoširdų ačiū. 

x Kostas Bružas, Homewood. 
111., lietuviškų organizacijų ener
gingas darbuotojas, mūsų gar-

Mergaitė pradėjo verkti. Pa
matė kaimynai ir klausinėjo: 
"Kodėl tu verki?" "Kalėdų Se
nelis nežino, kad aš čia gyvenu, 
tai negavau dovanų . . ." Marytė, 
kuri gyveno gretimame name, 
sakė: "Kalėdų Senelis tik apsi
riko. Jis pas mane atnešė tau 
dovaną. Palauk, tuoj atiduo
siu". 

bės prenumeratorius, pratęsda-j m i e g t o v a l d y b o s i š d u o d a m a s p i r . 
mas prenumeratą, pridėjo 50 
dol. dienraščio paramai. K. Bru
žą ir toliau laikome garbės pre
numeratorium, o už nuolatinę 
paramą savai spaudai, tariame 
nuoširdų ačiū. K. Bružas Nau
jųjų Metų proga visam redakci-

1 jos štabui palinkėjo geriausios 
: sėkmės lietuviškame darbe. 

mas leidimas 
eilėje. 

esančiam pirmam 
1 

I X Dr. Sylvia Bamett, Colum 
; bus. Ga., mūsų garbės prenume-; Bonus nupirko 
ratorė, pratęsė prenumeratą už bankas. 

i 1S81 metus su 20 dol. auka. Dr. - • •• 
; S. Bamett ir toliau laikome 
': garbės prenumeratore. o už nuo-

X "Pirmieji žingsniai". Kr. į latinę paramą nuoširdžiai dė-
Donelaičio lit. mokyklų mokinių ! kojame. 
laikraštėlis, pereitų metų gruo- x Juozas Rudzinskas. Union 

x Augustinas Varškys. dirbą? 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, nelai
mingai susilaužė koją ir po su
tvarstymo dabar gydosi namie. 

20 MIL. STUDENTU 
PASKOLOMS 

Northvvestern universitetas! 
Chicagoje išleido bonų už 20 
mil. dol., kad galėtų finansuoti 
paskolas studentams. Bonų pa
lūkanos atleistos nuo mokesčių. 

First National 

x Dr. J. žmuidzinas, Toron
to, Kanada, Jonas Kutka, Chi- , 
rago, 111., Jonas Mikeliūnas.' 
Rast Chicago, UI.. Ant. Prišman-; 
tas, Omaha, Nebraska, Pranas j 

džio mėnesio numeris, pasiekė '. pįer, Mich., mūsų bendradarbis,' Nenorta, East Chicago, 111., at- ! 
redakciją. Laikraštėlyje pačių į pratęsdamas prenumeratą už siuntė po 20 dol. už kalėdines ' 
mokinių išspausdinti rašinėliai, j 1984 metus, atsiuntė ir 20 dol. 
įvairenybės, taip pat pačių mo- j dienraščio stiprinimui. J. Ru-
kinių iliustracijos. Redaguoja ! dzinską skelbiame garbės prenu-
mokyt. Danutė Bindokienė. tai-1 meratorium, o už rėmimą savos 
kininkauja mokytojos Danutė |;spaudos labai dėkojame. 
Puodžiūnienė ir Svajonė Kere- i 
lyte, finansuoja Tėvų komitetas.!, y Ą%m™s ******" 
Laikraštėlio viršelis pieštas As-

korteles ir kalendorių. Labai j 
dėkojame. 

X Stasys Žymantas, Tinley 
Park, UI., mūsų rėmėjas, pra-1 
tęsdamas "Draugo" prenume- į 

Vladas i r a t * ' atsiuntė 20 dol. dienraščio j Marytė atidavė jai savo dovaną. 

Kryžių kalne 
Piešė Rūta 

KODĖL Aš TURIU MYLOTI 
DIEVĄ, TĖVUS IR LIETUVĄ 

Dievas sukūrė visą pasaulį. 
Jis sukūrė mane, tave ir visus 
žmones. Kristus mirė už mūsų 
nuodėmes, nes Jis mus labai my
lėjo. Dievas mums pažadėjo 
amžinąjį gyvenimą, todėl ir my
liu Dievą. 

Tėvai yra mano geriausi drau
gai. Mane užaugino, mane labai 
myli, viską nuperka. Ir aš juos 
labai myliu ir gerbiu. Kartais 
tėveliai ant manęs supyksta, 
jeigu būnu negera, bet aš su
prantu, kad jie tą daro dėl mano 
gero. Mamytė kai kada padeda 
pamokas paruošti, o tėvelis dvi
ratį sutaiso. 

Mano tėvų tėvynė yra Lietu
va. Jie ten gimė ir užaugo. Jie 
visada ilgisi Lietuvos. Aš Lietu
vos nemačiau, bet daug išmo
kau ir sužinojau apie Lietuvą iš 
tėvelių ir lituanistinėje mokyk-

tuvio. Mano vaikai mokės lie-
tuviškai. Jei reikės, aš juos mo-! 
kyšiu pati. 1 

Audra Veitaitė, 
Bostono aukšt. lit. m-los! 

7kl . mokinė. ("Švilpukas"). | 

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
m DOVANOS 

Dieną prieš Kalėdas mes visi 
padedame dovanas po eglute, i 
Pavalgius Kūčių vakarienę, aš j 
atidarau močiutės, tetos ir dė •; 
dės dėžutes su dovanomis. Pas
kiau visi einame į Bernelių Mi- į 
šias. Po mišių atidarome šeimos 
dovanų įpakavimus. Aš labai I 
laukiu, kada galėsiu atidaryti į 

tėvelių dėžutes, nes jie visada į 
duoda gerų dovanų. 

Vita Mikelevičiūtė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė, ("Vyturėlis"). 

wmg". iserniukas susidomėjo ir 
ėmė trinti vieną raidę po kitos 
ir vis gavo žodį. Pagaliau liko 
tik viena raidė ir ta raidė buvo 
žodis. Kaip tas berniukas trynė 
raides ir kokius žodžius gavo? 
Parašykite visus žodžius ir tų 

' žodžių lietuviškas reikšmes (iš-
i verskite į lietuvių kalbą). (10 
' taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 70 
Cia matote penkių daiktavar

džių galūnes: ies, o, aus, ens, 
ers. Kurių linksniuočių šie daik 
tavardžiai, kurie čia linksniai? 
(5 taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAS 

loję. Kadangi aš myliu savo tė
vus, tai kartu myliu ir tėvynę I ?ĮJo'DanielS» 
Lietuvą. Mokaus Lietuvos isto
riją ir daug žinau apie Lietuvos 
didingą praeitį. Lietuva — tai 

PRANEŠIMAS 
Šykštuolis išvažiavo prekybos 

reikalais. Pardavė prekes ir nu
sprendė pasiųsti žmonai tokią 
telegramą: 

— Prekes pardaviau pelnin
gai, namo grįšiu penktadienį. 

^ ^ ^ . * ! ? L . A 1 5 ^ 2 I Paduodu prekes, tuos nereika-
lingus žodžius reikia išbraukti. 
Telegramoje liko: 

tos Kižytės 

Bielinis, Chicago, TE., Petras Į paramai. St. Žymantą skelbia-: 
Petraitis. Richmond Hills. N. Y.. 
Jonas Didžbalis, Toronto, Kana-

"Draugo'* administracijos Į da, Albert Vinick, East Chica-

me garbės prenumeratorium, 
už auką labai dėkojame. 

Kr. 
Piešė Daina Paikute 

Donelaičio lit. m-los mokine 

Kai Onytė pamatė dovaną, la-

1 liu Lietuvą ir noriu, kad ji būtų 
Į laisva. 

Elena Tuskenytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė. 
P. S. Šis rašinėlis Altos pa

skelbtame konkurse laimėjo I 
grupėje 75 dol. premiją. Mece
natas kun. dr. J. Prunskis. 

MANO SANTYKIS SU 
LIETUVYBE 

Iš pat mažens mano tėvai 
mane moko, kad aš esu lietuvai
tė ir visados ja turiu būti. Jie 
mane augino su visais lietuviš
kais papročiais ir lietuvių šeimų 
veikla. Tikrai nežinau, a r tai to
dėl, kad taip buvau užauginta ir 
taip man buvo įkalta į galvą, ar 
todėl, kad, kai pradėjau bręsti, 
pati apsisprendžiau, bet mano 
santykiai su lietuvybe yra labai 

organizuojama ekskursija į Eu
ropą bus 1964 m. rugpiūčio 2-20 
dienomis. Plane sutarta aplan
kyti Fatimą ir Lisaboną Portu
galijoje, Seviliją. Toledo. Madri
dą ir San Sebastian Ispanijoje, 
Liurdą ir Paryžių Prancūzijoje.' 
Smulkesnės informacijos bus pa-! 

go. Ind.. Peter Pranis. Vista. 
Cal.. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

x Dr. Joseph Gustaitis, gyv. 
Scranton, Pa., dr. Antanas G. 
Razma. Oak Lawn, EI., A. Pra-

. x Ann Jakučhlnas, Milwau- j b a i džiaugėsi.' Vėliau teta pade-1 *'*'** " T T**'.™* ™' 
kee. Wisc., kartu su prenumera-i k o i o Marytei Ta atsakė- "Kai! P a t i kdavo visos lietuviškos pa 

Į ta. atsiuntė ir 25 dol. dienraščio j p a m a c i a U t k a i ^ š i r d e l ' 8 k a u . \ reigos. Turėjau lankyti mokyk-
! paramai. Ann Jakučiūną skel- d ė j o > a t i d a v i a u vieną savo do-1 l l ! f r . 1 . ' J l * L S 5 * ! ! ^ 
biame garbės prenumeratore. o ; Vaną" 
už paramą labai dėkojame. 

• Traukiniams susitikus, jų vie
tų pasikeitimas buvo lygus 
36-U45=81 kilometrui per va
landą, arba 22,5 metrų per vie-

;ns sekundę. Tuo būdu, pirmo-
\ jo traukulio ilgis yra 22,5 m. 
į x 6 sek. = 135 metrai. 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAI 

į 1) skalikas — hound, 2) šuo 
— dog, 3) lapė — fooc, 4) vil-

• kas — wolf, 5) karvė — cow, 
16) voverė — aąuirrel, 7) antis 
! — duck. 8) kirstukas — shrew 
į 9) ponis — pony, 10) šeškas — 
i skunk, 11) žebenkštis — wea-

ar-
klys — horse, 14) jautis — 
bull, 15) kiaulė — pig, 16) bar
sukas — badger, 17) povas — 

— Grįšiu namo penktadienį. | peacock, 18) kirmėlė — worm: 
Tavo Danielius. Į19) peteliškė — butterfly, 20) 

Vėl jam pasirodė, kad reikės i vabalas — beetle, 21) putpelė — 
daug mokėti. Juk aišku, kad 1 ąuail, 22) vieversys — lark 
grįšiu namo ir iki sekmadienio! 23) jaunas elnias — fawn, 24) 
nesėdėsiu be reikalo ir veltui ne- vanagas — hawk, 25) žąsis — 
leisiu pinigų. Telegramoje liko j goose. 
tik: I 

- Tavo Danielius. į GALVOSŪKIO NR. 48 
Aišku, kad jos, o ne kieno M- ATSAKYMAS 

Telegrama pasirodė jam per 
ilga, brangiai kainuos. Juk žmo-

j na žino, kad aš visada pelningai g e l j U) ^ ^ _ ^ m 

to. Tai kam be reikalo mėtyti 
pinigus? 

Suplėšė telegramos blanką ir 
išėjo iš įstaigos. 

Iš likusių raidžių sudarytas 
žodis bus a v i ž i e n a . 

GALVOSŪKIS NR. 66 

skelbtos po Naujųjų metų. Eks-

X Juozas Mikonis, Richmond 
Hts., Ohio, mūsų mecenatas, 
garbės prenumeratorius, pra-

GsUė BottN 
Kr. Donelaičio lit, mokyklos 

VI sk. mokinė. 
puolenis, Downers Grove, 111 

kursi-įos n .s^hnuiiusreikahTs1 £ S £ H"**?** f ^ f / I tęsdamas* prenumeratą vėf at-1 Ž I E M A 
tvarko ir vadovauja American! M i l l b r a e ^ atounte po 20 dol. s i u n t ė ^ d o l ^^n^^ ^ipri- ; Man labai patinka i 
T-nvel Service Bureau 9727 S j Uz k a l e d i n e s k o r t e l e s , r k a l e r " \ nimui. J. Mikonį ir toliau laiko- [ čiuožiam ant ledo ir 

dorių. Labai ačiū. VVestern Ave.. Chicago, Dlinois 
ftOft43. tai 312—238-9787. 

(pr.). 
x Arch. Vytas Pekla, Chica-

jgo, 111., inž. Kazimieras Pocius, dėkojame 
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r>everly Shores, Ind., mūsų gar
bės prenumeratoriai, atsiuntė 
[>o 20 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Liucija Stasiūnienė, Chi 

žiema. Mes 
žaidžiam 

me garbės prenumeratorium, o j sniege. Man patinka, kai yra 
už dosnią i r gražią auką labai | daug sniego ant Žemės ir mes 

negalim važiuoti j mokyklą, žie
mą yra Kalėdos, visi suvažiuoja 
ir švenčia Kalėdas linksmai. 
Mes papuošiam eglutę ir pasida-
linam dovanas. Man patinka 
žiūrėti, kaip snaigės krenta ir 
apdengia medžius. Medžiai at
rodo apdengti balta vata. 

Renata Amulkstytė, 
Dariaus - Girėno l i t m-los 

mokine. 

X Andriu** Vaitkus, Belleville, 
111.. vertindamas lietuviškos 
spaudos reikšmę išeivijoje, at
siuntė 20 dol. auką prie prenu 
meratos pratęsimo mokesčio ir 

cago, 111., atsiuntė 20 dol. 'Drau- dar pridėjo 20 dol. už kalėdines 
go" stiprinimui ir. kartu pratę- į korteles ir kalendorių. A. Vait-
se prenumeratą. L. Stasiūnienę kų skelbiame garbės prenume-
skelbiame garbės prenumerato- j ratorium, o už gražią auką ta
rė, o už paramą labai dėkojame 1 riame nuoširdų ačiū. 

1 rėti televizijos. Pamokos turėjo 
būti paruoštos ir negalėjau eiti 
žaisti su draugėmis, kol nebuvo 
paruoštos. Turėjau skautų su
sirinkimus, į kuriuos turėjau eiti 
ir negalėjau greitai grįžti namo 
ir eiti į lauką žaisti 

Kai pradėjau bręsti, mano lie
tuviai draugai pradėjo man dau
giau rūpėti. Bet dar vis mano 
angliškas gyvenimas buvo svar
besnis. 

Dabar man yra visai kitaip. 
Negaliu sakyti, kad man labai 
patinka mokykla, bet vistiek 
man daug geriau, negu būdavo. 
Mano lietuviai draugai užima 
labai svarbią vietą mano gyve
nime. Su jais užaugau, prie jų 
priartėjau. Su jais galiu dau
giau viskuo dalintis ir daryti, 
negu su savo amerikiečiais drau-

G ALVOSCKIO NR 50 
ATSAKYMAS 

Vienskiemeniai žodžiai neke 
liami į kitą eilutę. Pvz. šliaužk 

(Žiūrėkite brėžinį), čia yra , griebs, šniokš, žvilgt i r t . t. 
nubraižytas mažo miestelio pla- — 
nas, kuris susideda iš šešiolikos Į 
blokų. Mėginkite suskaičiuoti, 
keliais skirtingais ir vienodo ii- < 
gio maršrutais galima susisiek-; 
ti keliaujant to miestelio gatvė-' sako: 
mis nuo taiko A iki taško C? Dievuli, aš už visus mažesnė 
Atskiromis savo dalimis tie niekas manęs ir nežino. Padą 
maršrutai gali ir sutapti. Kas! ryk taip, kad kam aš įgelsiu 
suskaičiuos visus galimus marš- Į kad tas tuoj numirtų. 
nitus, gaus 10 taškų, o kas tik ^evas , gerai neužgirdęs bitė* 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Bitė 

Bitė nuskrido pas Dievą ii 

dalį maršrutų — 5 taškus. prašymo, tarė: 
— Gerai, kai tik tu kam įkąsi 

tuoj numirsi. (Gruzdžiai). 
* 

Sliekas 
Jei po lietaus sliekai ženv 

vaikščioja, tai rodo giedrą. 
(Ariogala). 

Jei sliekas lenda iš žemės 
bus lietaus. (Kėdainiai). 

Jei rytą atsikėlęs rasi žemę 
sliekų išpurptą, tai lauk lietaus 

GALVOSŪKIS NR. 67 ^(Panevėžys). 

Iš kurio gyvulio žarnų buvo Kas kūčių dieną nevalgo žu 
daromos smuiko stygos? (5 tas- Į vieš, tą kitais metais apsės utė 
kai) . įlea. 

r . j / 


