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KOKIA KAINA ĮVYKO 
V. K. JONYNO PARODA 

RYTIS GALVAINIS 
(Tęsinys) 

Šypsenos, aukšti įvertinimai... 
Ir ponas-draugas (nežinome ir 
mes, kaip vadinti) V. K. Jony
nas linkčioja, kalba... Dėkoja par 
tijai ir vyresnybei (ta padėka pa
kartota ir "Gimtajame krašte" 
nr. 40). Egzaltacija pasiekia apo
gėjų. Pakiliu jausmų antplūdis 

t Dėl šios priežasties ir tenka 
j grįžti prie kalbos apie kainą... Pa 

sirodo, už tarybinę meilę reikia j 
mokėti, ir labai brangiai mokėti! | 

Leiskime kalbėti tiems, kurie 
patys nusakė, už ką taip myli- j 
mas, gerbiamas ir liaupsinamas j 
V. K. Jonynas dabartinėje Lietu
voje (čia turime galvoje "svar
biausią pakopą" — valdžią). 

Apie tai parodos atidarymo 
metu pasakė, gal teisingiau išsi
tarė Dailininkų sąjungos pirmi 

ir visokios paskirties malonės po- Į ninkas J. Kuzmickis. Nepretenduo 
nui-draugui Jonynui sutrukdo pri j 
siminti... kai kuriu likimą bran 
gioje tėvynėje... Prof. Vienožins 
kis, pirmasis dailės mokyklos stei 
gėjas, pokario metais išvytas iš 
Dailės instituto už "vakarietiš
ką raugą" ir "formalizmą". To pa 
ties susilaukė L. Truikys, T. Ku
lakauskas ir M. Bulaka. Pastara 
jam iki šiol taip ir nepavyko grįž 
ti į institutą. Bet Jonynui, rūpes
tingu globėju apsuptam, nebe
liko laiko ar noro pasidomėti, ko-

Voki 
biz 

Leciams svarous b 
izms su rusais 

Ar V. Vokietija vykdytų ekonomines sankcijas? 

darni į tikslią citatą (nesuspėjome : 
užsirašyti), perpasakosime jo žo- , „, LM MimmjmmmmrXsmKr™~'- • • —» ** * - *^«"&*m*r*m 
džius kurių esmė tokia: Mes myli Į J A V kariuomenės dalinys Egipto dykumoje. Parašiutininkų 101-sios divizijo- kariai iš Fort Campbell, Ky., po var

ginančių karinių pratimų laukia įsakymo grįžti namo, kur kariai tikisi praleisti Kalėdas. me ir gerbiame Jonyną už tai, 
kad jis duoda atkirtį Vakaruose 
tiems, kurie teigia, kad T. Lietu
voje menas suvaržytas, kad kūrė
jai neturi laisvės. 

Ką gi, aiškau ir konkrečiau 
nepasakysi! Ir komentarų nerei
kia. Štai dėl ko toks puikus kata
logas, kodėl nevaržomai kabojo 

j abstrakcionizmn dvelkia paveiks 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
paskelbė gaires prekybai su už
sienio šalimis per ateinančius 
penkerius metus. Plane, kuris bus 
patvirtintas komunistu partijos 
kongrese vasario 23 d., numato
ma prekybą plėsti su tomis Va
karu valstybėmis, kurios „paro
dys intereso". Paskelbtame eko
nominiame plane nurodoma, 
kad teks keisti būdus, kaip reikės 
mokėti už pažangią technologiją 
ir modernias mašinas, gaunamas 
iš Vakaru. Siūloma gerinti sovie
tų pramonės gaminių kokybę, 
kad prekių dalį būtų galima eks
portuoti, nes pastaruoju metu di
džiausią eskporto dalį sudaro ža
liavos. 

Muencheno „Sueddeutsche Zei-
tung" nurodė, kad Vakarai turė
tų siųsti į Lenkiją maisto, nes jo 
trūkumai sukėlę visą krizę. 

Kiti vokiečiu laikraščiai pabrė
žė „ypatingą vokiečių padėtį" de-
tantės klausime, „specialius" Bo
nos ryšius su Rytų Vokietija. Net 
pirmieji Maskvos komentarai 
apie NATO konferenciją pagyrė 
Genscherį už jo nenuolaidumą 
Washingtono spaudimui. Kartu 
Bonai buvo priminta, jog sank
cijos Maskvai gali pakeisti Ber
lyno statusą. 

Patys vokiečiai pasipiktinę vy
riausybės laikysena. „Frank
furter Allgemeine Zeitung" rašo, 

I kad voki >čiai nori turėti abu da-

LENKAI PAGERBĖ 
STREIKO DALYVIUS 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

kia dabar yra tikroji padėtis tų dai į lajs lydėjo muzika ir malonės, dė 
lininkų, net savo bendraamžių, j m e s y s ; r pagarba, net ir meilė... 
nekalbant apie jaunesniuosius, j Tai tokia kaina! Tik ar ne per-
kurie vis nepataiko "kojos", ku- j brangiai moka pats Jonvnas? Bet 
rie neįtinka su savo darbais ir ne į t e g u l }is p a t s a t s a k o į šitą klausi

mą. 

Atidarytas paminklas 1970 m. žuvusiems 

pakliūna į parodas... O tokių yra, 
nemažai yra! Bet kažkodėl po
nas-draugas Jonynas tuo nepasi
domėjo, nors šį kartą Lietuvoje 
buvo ilgokai. O gal sutrukdė... 
Yra toks skulptorius K. Bagda-
nas, pradėjęs savo kūrybinį kelią... 
Pagarsėjo "Leninu, besiklausan-

Dar viena detalė.. 

dieiią kada aš laužiu... nuostabios 
lietuviškos duonos riekę... norė
čiau šiandien... už tą duoną pa-

— Prancūzijos žinių agentūra 
! paskelbė, kad Čado prezidentas, 
į padedamas Libijos kariuomenės, 

Gdanskas. — Lenkijoje vakar čia Lenkijos antisocialistinius J išstfimė iš sostinės gynybos mi-
prasidėjo prieš dešimtį metų žu- į elementus konsoliduotis ir stip- Į nisterlo jėgas. Ministeris paskel-
vusių darbininkų minėjimas- i rinti opozicinę veiklą. Kurstoma bė, kad jis sutinka skelbti karo 
Tūkstančiai lenkų susirinko prie j kelti vis naujus nepagrįstus eko- paliaubas. Civilinis karas Čade 
neseniai pastatyto paminklo] nominius reikalavimus, kurie į prasidėjo kovo 22 d. 
Gdanske. Minėjimai įvyko Gdy-; sunkina sunkią šalies ūkio pade- į — JAV darbo sekretorius Ray 

"Gimtajame krašte' (jau mi-j n ė j e j r Sopote, buvo laikomos; tį. Dėl įvykių Lenkijoje darosi visJMarshall atvyko. į Kiniją, kur jis 
nėtame nr.) skaitome tOKius V. j gedulingos pamaldos, rengiami aktualiau atskirti tuos, kurie sten 
K. Jonyno žodžius: Ir kiekvieną j koncertai. „Trybuna Ludu" šia i giasi normalizuoti padėtį, ir tuos, 

proga rašė, kad dviejų dienų mi- j kurie trukdo spręsti sudėtingas 
nėjimai yra tautos susimąstymo: problemas, sukelia naujus sun-
dienos. Jos turi būti konstrukty-1 kūmus ir kliudo stabilizuoti, pa

gerinti ekonominę padėtį bei so-

Sovietų paskelbta statistika į lykus: Amerikos apsaugą ir pre-
apie prekybą su užsieniais per kybą su Maskva. Laikraštis abe-
pirmuosius devynis šių metų mė- j joja, ar V. Vokietija iš tiesų 
nesius rodo, kad, Amerikai su- j žengtų kartu su NATO ir vyk-
mažinus eksportus dėl sovietų in- dytų skelbiamas sankcijas. Paga-
vazijos Afganistane^ Amerikos j liau, atrodo, kad lenkai mažiau 
vietą užėmė jos sąjung.ninkai. į rusų bijo, negu mes, rašo laikraš-
Sovietų importai iš Vakaru padi-1 tis. 
dėjo 19% ir siekė 16.9 bil. doi 
Ypač savo eksportus į Sovietų Są 
jungą padidino Vakarų Vokieti-

Net ir prancūzų „Le Monde" 
konstatuoja, kad NATO sąjun
gai V. Vokietijos laikysena gali 

čiu muzikos"... Jam priklauso I dėkoti". 
garbė ir už "Leniną ir Kapsuką" j c i a i rg; norėtųsi paklausti: kam 
Saulėtekio gatvėje... Štai šis skulp j padėkoti? Jonynas turbūt geriau 
torius ir užėmė visus laisvalaikius,; 2 m 0 j negu mes, kad JAV šiais 
nes_darė_ paties Jonyno biustą... j m e t a i s T Sąjungai į » d w e ^ I ^ Į M ^ d ^ m , ^ p r f ą g ^ pade 

ne 25 mrlijonus tonų grudų. Tad Į t i e s s u p r a t j m ą ) dirbtų tėvynės 
labui. 

Žinomas JAV naftos pramoni-

vios, Lenkijos interesai reikalau
ja, kad šis susimastymas sujung
tų į vieną frontą visas lenkų jė
gas, kurios jausdamos atsakomy-

Gi pozavimas — rimtas reikalas 
...Gera, iš tikrųjų gera, kai ga i sunku nuspręsti, kieno duoną vai 

Ii ruošti parodas New Yorke ir į gai. Pasirodo, iš skonio pažinti 
Vilniuje, net kartu su žmona, bet; negalima. Žinoma, tai smulkme 
negera, iš tikrųjų labai negera, 
kai tokia pat teise nesinaudoja 
kolegos, likę Lietuvoje. Kas leidžia 
ma Jupiteriui, neleidžiama jau
čiui, ypač kai dar nepaklusnus... 
Tokiam jaučiui tik jungo dalis! 

Kultūriniai mainai — tai Jony 
no (privilegija. Ir jo akvarelių 

na. Tik nežymi detalė. 
(Pabaiga) 

Mirė Estijos 
konsulas A. Linkhorst 

Sunkios vėžio ligos iškankintas 
abstraktizmas, nors ta meno sro- j gruodžio 4 d. New Yorke mirė 
vė mūsuose baisus tabu, kuo pui
kiausiai toleruojama Jonyno dar 
buose. Mat, didysis flirtas yra 
flirtas, todėl Jonynui viskas leisti 
na. Na, jo kolegos Lietuvoje bus 
ir toliau tinkamai sudrausmina
mi, ir tegu jie nesitiki jokių val
džios malonių. Jų "pastovios gai 
rės" — socrealizmas. Ir vargas 
tam, kuris užsimanys ko kito. 
Partija ir vyriausybė puikiai žino, 
kam ir kada suteikti išimtį!... 

Tai kodėl tokia išimtis V. K. 
Jonynui? Gal iš tikrųjų tarybi
niai ponai "susiprato", pastebė
ję dailininko pripažinimą Vaka
ruose? Gal iš tikrųjų staiga pa
milo jo meną net Sigizmundas 

Estijos konsulas Linkhorst, 68 m 
amžiaus, palikdamas nuliūdusią 
žmoną ir sūnų su šeima Švedijo 
je. 

Gruodžio 11 d. estų 'liutero
nų bažnyčioje New Yorke įvyko 
pamaldos, o po jų atsisveikini
mas ir laidotuvės. 

Prie karsto buvo padėtas Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos vai 
nikas. Laidotuvėse dalyvavo ir at 
sisveikinimo žodį tarė Gen. konsu 
las Anicetas Simutis, kuris Lietu 
vos Diplomatinės tarnybos vardu 
pareiškė užuojautą našlei, Esti
jos Gen konsului Emest Jaakso-
nui ir Estijos Diplomatinei tar-
nvbai. Tarpe kelių šimtų estų ir 

Šimkus ir dėl to Jonynui beliko amerikiečių laidotuvių pamal-
I dose dalyvavo Janina Simutienė, 
Regina Budrienė ir Viktorija Če-
Četienė. 

Pamaldose ir atsisveikinimo 
ceremonijose taipgi dalyvavo ir 
žodį tarė JAV prie Jungtinių Tau 
tų misijos politinis patarėjas Da-
vid F. Lambertson ir estų orga 

"jungtis prie tos meilės?"... 

Lengva bausme 
vokiečių šnipei 

Bona. — Buvusi Šiaurės Atlan
to Santarvės štabo sekretorė Ing-
rid Garbe Duesseldorfo teismo | nizacijų atstovai, 
nuteista už šnipinėjimą Rytų Vo
kietijai. Teismas priskyrė keturių 
metų kalėjimo bausmę, tačiau 
kaltinamąją paleido, jai sumokė
jus 50.000 dol. pabaudą ir paža
dėjus liautis šnipinėjus. Belauk
dama teismo I. Garbe kalėjime 
išbuvo 22 mėn. 

Užuojautas raštu tarpe kitų 
pareiškė Valstybės Departamen 
to Europos reikalų pasekretorius 
George S. Vest, Rytų Europos de 
partamento direktoriaus pava
duotojas Harry J. Gilmore ir Bal
tijos skyriaus viršininkas Tomas 
Longo. 

ninkas Armand Hammer pirma
dienį lankėsi Varšuvoje ir susi
tiko su komunistų partijos vadu 
Stanislovu Kania. Hammer, ku
ris turi puikius ryšius su Krem
liaus vadais, nes jaunystėje bend
radarbiaudavo su Leninu, .išreiš
kė nuomonę, kad sovietai ne
sirengia pulti Lenkijos. Ypač pats 
Brežnevas esąs prieš invaziją. 

Hammer, Occidental Petrole
um Co. -prezidentas, pasirašė su 
Lenkija sutartį. Jo bendrovė par
duos Lenkijai trąšų ir pirks iš Len
kijos chemikalų. 

Solidarumo profesinių sąjungų 
centras apeliavo į tautą, ragin
damas žuvusiųjų atminimą minė-1 
ti ramiai, tvarkingai, pagerbiant 
žuvusius tinkamai, be aistrų ir 
pykčio. Vyriausybė Gdanske ir 
kituose miestuose, kur vyksta mi
nėjimai, uždraudė pardavinėti al
koholinius gėrimus. 

Sovietų „Tass" agentūra toliau 
skelbia žinias apie „socialistinės 
Lenkijos priešų intrigas". V. Čer-
nyševo straipsnyje sakoma, kad 

neramumus Lenkijoje kursto ir Va
karų Vokietijos revanšistinės „že
mietijos" —Silezijos, sudėtų, Ry
tų Prūsijos ir kitos. Tos grupės 
net skelbė žinias apie „Lenkijo
je sukilusius vokiečių tautybės 
gyventojus", kviečiančius atkurti 
Vokietiją iki prieškarinių sienų. 

Agentūra rašo, kad ,,apsimetc 
turistais, biznieriais, žurnalistais, 
j Lenkiją skverbiasi įvairiausi Va
karų emisarai, kurie užmezga ry-
š'us su antisocialistiniais elemen-

ciab'nį klimatą. Vienoje pusėje 
—visi internacionalistai, socia

listinės Lenkijos valstybės patrio
tai, jos draugai ir sąjungininkai, 
kitoje — piktanoriai slapti ir at
viri priešai, kad ir kokiais rū
bais jie rėdytųsi, rašo „Tass". 

viešės visą savaitę. 
— JAV karo laivas išgelbėjo 

jūroje 260 vietnamiečių pabėgė
lių, kurių laivas buvo sugedęs. 

— Izraelio imigracijos minis
terija paskelbė, kad lapkričio 
mėn. Izraelin atvažiavo tik 964 
imigrantai. Pernai tą patį mėne
sį buvo 2,282. Šiais metais Izra
elį pasiekė 19,230 imigrantai 

Reaganas gavo 
elektoriu balsus 

Washingtonas. — Nors visas 
pasaulis žino, kad nauju JAV pre 
zidentu lapkričio 4 d- buvo išrink 
tas Ronaldas Reaganas, forma
liai tie rinkimai tik išrinko vadi 
namus elektorius. Pirmadienį at 
skirose valstijose elektoriai bal
savo, pagal rinkimų duomenis, 
už kandidatus į prezidento vietą. 
Skelbiama, kad Reaganas gavo 
44 valstijų 489 elektoriu balsus, 
o Carteris 49 balsus iš 6 valstijų. 
Ir šis balsavimas rinkimų neuž
baigia. Elektoriu kolegijos balsus 
sausio 6 d. turės patvirtinti jung 
t'nė kongreso sesija, kaip reika
lauja konstitucinis procesas. 

Vel keliamos 
naftos kainos 

Bali. — Indonezijoje Saudi 
Arabijos naftos ministeris paskel 
bė, kad naftos kainos pakeliamos 
dviem doleriais už statinę. OPEC 
šalių ministerių suvažiavime 
laukiama dar didesnių naftos! 
kainų pakėlimų. Nigerija jau pa
skelbė, kad jos nafta kainuos tarp 
37 r 40 dol. už statinę. 

Naftą importuojančios bend
rovės mano, kad Amerikoje tuoj 
pradės kilti gazolino kainos. Iki 
kovo mėn. kainos pakils 10 nuoš. 

Ministerių konferencijoje Ira-

bė 
junga per ateinančius penkens 
metus rieks 13 bil. dol. Nese
niai Indiją vizitavęs Brežnevas 
pažadėjo 800 mil. dol. kreditų 
pramonės įmonių statybai. 

— Nepaprastas JAV ambasa
dorius Sol Linovvitz lankosi Egip
te. Jis atvežė ir būsimosios vy
riausybės užtikrinimą, kad prezi
dentas Reaganas laikysis Camp 
David sutarties. 

— Kinijoje kalbama, kad ko
munistų partijos pirmininkas 
Hua Guofeng jau įteikė atsistaty
dinimo pareiškimą. 

— Amerikos globojamos Pallau 
salos nuo sausio 1 d. taps nepri
klausomos ir vadinsis Belau res
publika. 

— Izraelio lėktuvų bendrovei 
EI Al gresia bankrotas. Jei vy
riausybė neparūpins naujų lėšų 

ja, jos prekės sudarė penktadalį j sukelti daug sunkumų. Vokietija 
visų Vakarų prekių. Per 9 šių me-1 yra per daug investavusi į deten-
tų mėnesius V. Vokietijos ekspor- į tę, kad galėtų jos lengvai atsi-
tas į Sovietų Sąjungą pakilo 31 sakyti. „Tvirtumo fronte" Vokie-
nuoš. iki 3-3 bil. dol. Prancūzi- j tija tapo silpna grandis, rašo 
jos eksportai padidėjo 33 nuoš.; laikraštis. 
iki 1.9 bil. dol. Tos dvi valsty-j 
bės šiais metais pralenkė ir japo-i 
nų eksportus. 

Amerikai paskelbus javų par
davimo sovietams suvaržymus, 
Argentina padidino savo javų 
eksportus keturiskart, o Kanada gynybos ministras 
ir Australija eksportavo 2.5 kar- Brovvn ragina Japonijos vyriausy-
tų daugiau javų negu 1979 m. Jei į bę didinti lėšas gynybos reika-

" ' lams. Gruodžio 11 atvykęs iš Briu
selio, kur tarėsi su kitais Šiaurės 
Atlanto Santarvės (NATO) mi
nistrais, Brovvnas pareiškė, jog 
NATO numato reikšmingai pa-

Ragina japonus 
stiprinti gynybą 

Tokijo. — Jungtinių Valstybių 
Harold 

pernai Amerika buvo pirmoji 
pramonės gaminių ir javu parda-

—Indijos vyriausybė paskel- Į Įįjį sovietams visame pasaulyje, 
, jog prekyba su Sovietų Są- į t a i §įernet jį buvo 'tik šeštoje vie

toje. Šiais metais Amerikos par 
duoti sovietams javai sudarė tik i didinti išteklius kariniams rdka-
55 nuoš. 1979 m. eksporto. 

Praėjusios savaitės NATO mi
nisterių paskelbtos priemonės at
baidyti Maskvą nuo invazijos į 
Lenkiją parodžiusios Vakarų pak
to vieningumo, tačiau kiek tai 
liečia biznį su sovietais, atsiran
da prieštaravimų. V. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Hans I 

lams ir ragino Japoniją sekti 
Santarvės pavyzdžiu. 

Japonijos min. pirm. Zenko 
Suzuki aiškina, kad 1981 m. lė
šas gynybos reikalams numatyta 
padidinti 9,7 proc, o tai esanti 
maksimali suma jau ir taip defi
citų alinamame biudžete. Savo 
ruožtu Brownas teigė, jog jeigu 

teks atleisti iš darbo 600 tarnau- k į j ą ' j m a n e v r ų m e todu" neturė 
t0Ju- tų būti laikomas „invazija" 

—Šiaurės Airijoje bado strei
ką paskelbė dar 23 kaliniai, rei
kalaudami politinių kalinių privi
legijų. Septyni kaliniai badauja 
jau 50 dienų, kai kurie labai nu-1 
silpę. 

— Chicago Sun-Times dien
raštis skelbia, jog JAV prezi
dentas Carteris netrukus patvir
tins įsaką, pagal kurį 415.000 fe
deralinės vyriausybės automobi
lių pradės vartoti benzino ir al
koholio mišinį, vadinamą ,.ga-
sohol". Carteris jau nuo seno re
mia „gasohol" vartojimą kaip 
pakaitalą benzinui. įsakas grei
čiausiai susilauks stipraus JAV 

Dietrich Genscher garsiai kalbė- į Japonija nesuras daugiau lėšų ka-
jo Briuselyje apie tai, kad sovie- i riniams reikalams, tai gali nei
tai, sutraukdami karines jėgas 
prie Lenkijos sienos, jau su
laužė Helsinkio paktą, kuris už
draudžia griebtis grasinimų ir 
bauginimų jėga. Tačiau, kalbant 
apie galimas sankcijas, Gensche-
ris nebuvo toks drąsus- Kairieji 
V. Vokietijos laikraščiai irgi aiš
kina, kad sovietų įžengimas į Len-

tais, teikia jiems materialine pa
galbą, duoda patarimus ir diver
sines rekomendacijas. Vakaru ma 

no delegacija paliko vieną kėdę j 'r '?"3"" . 3' . _. . . , — -~ . . . . . _ . r l Vidurvakano ūkininkų prita
rimo, nes tai atvers naujas rinkas tuščią ir ant jos pastate savo naf 

tos ministerio Mohammad Javad 
Tondguyan didelę nuotrauką. Jis 
spalio mėn. 31 d. važinėjo neto-

sinės informacijos priemonės kvie-1 Ii fronto ir buvo Irako kareivių 

jų auginamiems javams. 

paimtas nelaisvėn. 

giamai atsiliepti į kitas Japonijos 
-JAV bendrų interesų sritis. 

Tuo tarpu Japonijos užsienio 
reik. min. Joji Omuro gruodžio 
11 pareiškė, jog Sovietų Sąjunga 
smarkiai didina savo karines 
pajėgas Tolimuosiuose Rytuose. 
Anot Omuros, toje pasaulio da
lyje sovietai turi apie 1.500 kari
nių lėktuvų. Jų tarpe yra naujau
sio tipo, greitesni už garsą bom
bonešiai, Vakaruose vadinami 
„Backfire". 

— JAV pajūrių apsaugos pat
ruliai sulaikė Mississippi upe 
plaukiantį laivą, konfiskavo 75 
tonus marijuanos ir suėmė 11 as
menų. Pasak pajūrių apsaugos 
pareigūno, kontrabandinis laivas 
Tysfjord buvo registruotas Pana
moje. 

Lenkijos primas kardinolas Stefan 
Wyszynski, neseniai lankęsis Vatika
ne, patarė tikintiesiems laikytis ramiai 
ir vieningai, neprovokuoti rytinio kai
myno. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 17 d.: Lozorius, Vi-

viana, Montigaila, Lailė. 
Gruodžio 18d.: Bazilijonas, Zo

sė, Girdvilas, Eivilė. 
Saulė teka: 7:11, leidžiasi 4:21. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, temperatū

ra dieną 35 L, naktį 25 1. 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 17 d. 
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ASS ŠVENTĖ CHICAGOJE 

A.S.S. penkiasdešimt šeše
rių gyvavimo metų sukakties 
minėj imas Chicagoje buvo 
praves tas bendradarbiaujant 
ASS Chicagos skyriaus valdy
bai ir ASS Vadijai. Lapkričio 8 
d., šešt. 10 vai. ryto J aun imo 
centre, minėjimas pradėtas 
simpoziumu: „Lietuvos klau
s imo i š k ė l i m a s Amerikos 
visuomenėje: teorija ir meto 
dai", kurį moderavo fil. Algis 
Tamošiūnas , dalyvavo Saulius 
č y v a s , kuris kalbėjo apie 
„Jaun imo įsijungimą į akciją 
k e l i a n t Lie tuvos r e i k a l a s 
A m e r i k o s v i s u o m e n ė j e " . 
P r a n a s Franckevičius — apie 
„Lietuvių Jaun imo Sąjungos 
pa s t angas kelti Lietuvos reika
lus". Dr. Kazys Šidlauskas . 
ALTos pirmininkas, papa
sakojo apie lietuvių organi
zacijų, o ypač ALTos akciją 
Washingtone. Fil. Anatolijus 
Milūnas kalbėjo apie galimy
bes ir varomą darbą per JAV 
politines partijas. Praneši 
muose .ir diskusijose buvo 
pabrėžta, kad visose lietuvių 
pastangose atkreipti Ameri 
kos visuomenės dėmesį į Mask
vos pavergtos Lietuvos reika
lus, l ietuviškas j aun imas , o 
ypač studentai ir moksleiviai, 
yra sąmoningai įsijungęs. 
Simpoziumas buvo surengtas 
vykdant š.m. ASS suvažiavi
me p r i imt iš n u r o d v m u s , 
siekiant pagvvinti ASS ir jojo 
narių veiklą. 

Po bendrųjų pietų, 2 vai. p.p. 
prasidėjo ASS iškilminga suei
ga. Pradžioje, LSS Pirmijos 
pakeltos paskaut įninkėmis 
ASI) narės — J . Žukauskienė ir 
Sh. Plepytė davė skaut in inkės 
įžodį. Fil. Rima Tamošiūnienė 
pravedė Pakėlimų iškilmes. 
Pažymėtina, kad š.m. Chica
goje veik pusė ASS vienetų 
spalvas gavusių yra ..antro 
šios kar tos" akademikai skau
tai! Akademikių Skaučių drau
govės tikrosiomis narėmis 
pake l t o s : Lyda B a k a i t y t ė 
(tėvas Korp! Vytis filisteris). 
Svajonė Kerelytė (motina ir 
sesuo ASD filisterės), Laura 
Lauciūtė (motina ASD filis-
terė), Asta Motušytė, Indrė 
Zadeikytė ir Ramoną Zygaitė. 
Korp! Vytis senjorais pakelti: 
Andrius Fabijonas. Algis 
Korzonas (abu tėvai yra ASS 
vienetų filisteriai, bet ir to 
negana! Tai pirmasis „trečio
sios kar tos" akademikas skau
tas, nes jojo senelis yra senas 
ASS veikėjas, dabar t in i s ASS 
Garbės Gynėjas, buvęs LSS 
Tarybos pirmininkas) . Linas 
Leseckas, Aldis Liubinskas 
(abu tėvai yra ASS vienetų 
filisteriai), Linas Maskal iūnas 
(abu tėvai yra ASS vienetų 
filisteriai), Robertas Raudys ir 
Audrius Viktorą. Iškilmėse 
dalyvavo Clevelando ASS 
vienetų atstovai — svečiai. Iš 
to ASS skyriaus vienetų dvi 
sesės buvo pakeltos tikro
siomis narėmis ir vienas bro
lis senjoru. Davus iškilmingą 
pasižadėjimą ir pabučiavus 
vieneto vėliavą, visi gavo savo 

vienetų juos tas bei ženklelius, 
su mint imi , kad tos ASS viene
tų spalvos juos, naujas tikrą
s ias ASD nares ir Korp! Vytis 
senjorus, surišo su Akade
miniu Skau tų Sąjūdžiu visiems 
la ikams. Naujos t.n. padėkojo 
savu globėjai fil. R. Lukienei, o 
nauji senjorai savo tėvūnui fil. 
R. Korzonui. įteikdami dova
nėles. Fil. J . Dainauskas , 
sve ik indamas naujus pilnatei
sius ASS vienetų nar ius primi
nė, kad jų pareiga yra, ne t ir 
k a s d i e n i n i a m e g y v e n i m e , 
vadovaut is ASS obalsiu „Ad 
M e l i o r e m " . Nauj i n a r i a i , 
į s i jungdami į ASS šeimą liudi
ja , kad s tudento skauto idėja, 
unikal inė visame pasaulyje, 
gimusi 1924 m. Lietuvos 
Universi tete, Kaune, ir š ian 
dieną, toli nuo Lietuvos, yra 
gyva. Iški lminga sueiga buvo 
užbaigta visų dalyvių, g a n a 
ilgai užtrukusiomis, dainomis. 
Be ASS vienetų atstovų iš 
Clevelando ir Omahos matėsi 
gana daug senai matytų 
vyresniųjų ASS vienetų narių. 

Šventėje buvo pristatytos 
ASS Chicagos vienetų valdy
bos. Korp! Vytis, iš senojo 
sąs ta to , pirmininku ir toliau 
liko senjoras Ramūnas Vidžiū
nas , o na r i a i s senjorai Pet ras 
Ša lč iūnas ir Ginutis Matutis; 
bus koooptuotas dar vienas 
senjoras ir pakviestas junjorų 
t ėvūnas . ASD pirmininke iš
r inkta t .n. Gilė Liubinskaitė. o 
valdybos narėmis tikrosios na
rės R a s a Markulytė. Ramoną 
2ygai tė , Salmė Drungaitė, 
Svajonė Kerelytė ir Lyda 
Bakai ty tė : kandidačių globėja 
pakvies ta fil. Rima Tamošiū
nienė. 

Vakare Delphi an House 
Ręst. įvyko tracieinis ASS 
balius, kur iame meninę prog
ramą atliko sol. Praur imė 
Ragienė. akompanuojant Arū
nui Kaminskui . Iškilmingai 
daliai vadovavo ASS VP pava
duotoja fil. Rūta Pauperienė. 
Fil. K. Ječiui buvo pareikšta 
padėka už sėkmingai praves
tas š.m. ASS studijų dienas 
C a m p E b e r h a r d (YMCA), 
Three Rivers. Michigan. 

Sekmadienį , lapkričio 9 d. po 
bendrų pusryčių, ASS Chicagos 
vienetų nariai ir svečiai su 
v ė l i a v o m i s d a l y v a v o šv . 
Mišiose, tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų šventės 
dalyviai , ta ip pat su ASS 
vienetų vėliavomis, vyko į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines , 
ap lankyt i ten palaidotų ASS 
vienetų narių. Vien „kazimie-
r inėse" amžiną prieglobstį jau 
rado 16 mūsų narių. Padedan t 
prie kiekvieno jų kapo po gėlę, 
s imboliškai buvo pareikšta, 
gyvųjų ASS narių pagarba 
ASS vienetų mirusiems na
r iams. Taut inėse kapinėse yra 
palaidoti 2 ASS nariai , tad 
Chicagoje „ilsisi" 18 mūsų 
narių, o kiek ASS narių kapų 
yra i šba r s ty ta po visą pasaulį, 
p radedan t Sibiro taigomis ir 
ba ig ian t tolimos Australijos 
žemynu?! J. Dainauskas 

ASS metinės šventės Chicagoje simpoziumo ..Lietuvos klausimo iškėlimas Amerikos visuo
menėje: teorija ir metodai" dalyviai. Iš k.: fil. Anatolijus Milūnas, dr. Kazys Šidlauskas — 
ALTo pirm., fil. Algis Tamošiūnas, Pranas Pranckevičius ir Saulius Čyvas. Nuotr. J. Tamulaičio 

Veikli jauna v a d o v ė v.sl. Vikto
rija Kučaitė. 

Nuotr. V. Kučo 

BAIGĖ L S S 
V A D O V Ų M O K Y K L A 

1980 m. LSS Ąžuolo vadovų 
mokyklos praktinę dalį baigė 
sekantys skautai: Algis Avi
žienis. Algis Basiulis, J o n a s 
Bužėnas, Vytas Dabšys ir 
Algis Leškys — Los Angeles, 
Cal. Aras Gvildys, Paulius 

Karosas , S imonas Namikas , 
Arvydas. Saplys ir Paul ius 
Šukauskas — Toronto. Pau
lius J a n k u s ir Algis Rugienius 
— Detroi tas . Linas Liubins
kas. L i n a s Orentas , Linas Sut
kus ir T o m a s Valait is — Chica-
g o . A l ^ i s M i š k i n i s — 
Clevelandas . Andrius Stanai
tis — Hami l tonas . Aras Tamo
š iūnas — Rochester. 

VEIKLI J A U N A 
V A D O V Ė 

Vyr. skautė si. Viktorija 
Kučaitė dvejus metus suma
niai ir sėkmingai vadovavo 
Aušros Vartų tunto Žemaitės 
draugovei, kurios vadove prieš 
eilę metų yra buvusi ir jos 
mama v.s. Regina Kuėienė. 

Oficialiai skautaut i Vikto
rija pradėjo būdama še^ių 
metukų amžiaus. įsi jungdama 
j paukštyčių eiles, ji jau turėjo 
nemažą skautavimo paty
rimą, mat būdama jauniausia 
skautiškos šeimos atžala, 
stovyklauti ir sueigauti pradė
jo nė pusės metų neturėdama. 

Skautybe Viktorija yra natū
raliai susidomėjusi — kitokio 
gyvenimo būdo nepripažįsta. 
Ruošdamasi vadovavimui, yra 
baigusi skiltininkių ir draugi-
ninkių kursus. Įgytomis žinio
mis jau spėjo pasidalinti su ki
tais broliais ir sesėmis būdama 
instruktore pernai Chicagoje 
vvkusiuose skiltininkų kur
suose. Baigusi vandens sargy
binių kursus, įgytas žinias pri
ta ikė s tovykloje e i d a m a 
vandens sargės pareigas. 

Keliose stovyklose stovyk
lavo. Viktorija nelabai ir prisi
minti begali, bet Šeštoji Tauti
nė stovykla jos atmintyje liks 
iškil iausia, nes d a l y v a v o 
abejose — Australijoje ir Rako 
stovykloje vykusioje. Šeštoje 
TS duodama vyr. skautės įžo
dį, savo širdyje įžiebė lietu
viškos skautybės Gabijos 
ugnelę, kuriai, tikimasi, niekad 
neleis išblėsti. 

Yra baigusi Kristijono Done
laičio lituanistines mokyklas. 
Trejus metus šoko Grandies 
tautinių šokių grupėje. Daly 
vavo tautinių šokių šventėse. 
Mėgsta sportą, ypač plau 
kimą. l i t e ra tūrą , muziką. 
Patinka ir drabužių modelia
vimas; jau eilę metų talkina 
lietuviškų organizacijų labdn-
ros reikalams ruoši?, nose 
madų parodose, modeliuo
dama savo mamytės tam tiks
lui sukurtus drabužius. 

Gavusi Illinois valstijos sti
pendiją, universitete studijuoja 
cheminę inžineriją. 

Pastaruoju metu daug laiko 
ir dėmesio skirdama studi
joms, mažiau jo begali skirti 
skautavimui. 

Jei artimo džiaugsmas nėra 
mūsų džiaugsmu, jei artimo 
ašaros nėra mūsų ašaros — 
nesame krikščionybės sklei
dėjai. 

T. Žiūraitis 

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

M I N Ė J I M A S 
HAMILTONE 

Bendrame s u s i k a u p i m e 
dalyvavome prel. dr. J . Tada-
rausko atnašaujamose šv. 
Mišiose, kurių metu giedojo 
solistė A. Pakalniškytė, o 
akompanavo AV parapijos 
choro dirigentė D. Deksnytė-
Povvell. 

Po pamaldų visi susibūrė į 
Jaunimo centro salę. Buvo 
malonu matyti svečius iš 
Toronto — skautus ir vadovus, 
kurie savo dalyvavimu mūsų 
eiles praturtino ir mus pager
bė. Oficialios dalies metu vyr. 
skautė A. Krivinskaitė skaitė 
ps. P. Breichmano paruoštą 
Hamiltono skautų veiklos 
apžvalgą, kurioje buvo pri
siminti ir skautų rėmėjai, ypač 
daug jėgų ir darbo skautijai 
paaukojęs a.a. A. Paukšt is . 
Sve ik ino K a n a d o s ra jono 
vadas v.s. Skrinskas i r vadei
va — s. Kalinauskas. Gėlės 
prisegimu buvo pagerbti daly
vavę buvę tuntininkai, o tylos 
minute — pirmasis „Nemuno" 
tunt inmkas a.a. E. Mickūnas. 
Skautės džiaugėsi vyriausios 
skautininkės L Kereiienės 
apsilankymu. J i mus pasvei
kino ir palinkėjo toliau drąsiai 
žengti skautybės keliu, nes 
skautavimo kokybė nereika
laujanti didelio skaičiaus 
jaunimo. Ta proga ji papuošė 
„Širvintos" tunto vėliavą 
Lietuvoje austa juosta, kuri 
mums visuomet pr imins ta 
sukaktį ir liks paskat inimu 
išlaikyti skautavime lietuviš
ką dvasią, kalbą ir papročius. 

Skaidrėmis p a v a i z d u o t a 
Hami l tono s k a u t ų veikla 
(1950-1980 m.) pap i ldan t laiko
tarpiams budi r gaiš eiliuotais 
posmais, dainomis ir pasiro
dymais. Tai davė progos į 
programą įsijungti visiems 
skautams bei ž iūrovams. 

Ruošėmės tai šventei visi, 
nuo jauniausio iki vyriausio 
skauto. Nuoširdi padėka vyr. 
skautėms I. Stungevičienei ir 
M. Kalvaitienei, kurios progra
mą apjungiančius žodžius pri 
taikė ir taip ta lent ingai perda
vė, o Aldonai Matulicz už 
kanklininkų paruošimą bei 
Hamiltono organizacijų atsto
vams, tėvams ir gausiam 
būriui bičiulių, kurie su mumis 
tą sukaktį malonėjo atšvęsti ir 
duosniai aukojo išlaidoms 
padengti. « 

Sirvintietė 
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JAV7 V I D U R I O 
R A J O N O S T O V Y K L A 

P r a n e š a m a , kad paskut inia
me Vidurio rajono tunt i -
ninkų,-ių ir vietininkų suva
žiavime n u m a t y t a rajoninė 
stovykla įvyks 1981 m. liepos 
11-25 d. Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich. 

K E R N A V Ė S T U N T O 
D Ė M E S I U I 

Tradicinės Kernavės t u n t o 
Kūčios įvyks gruodžio 21 d., 
sekm., 5 va i . vak. J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje. Kerna
vės tun to sesių tėveliai i r šei
mų na r i a i malonia i kviečiami 
dalyvauti šioje mūsų še imos 
šventėje. Visos sesės daly
vauja vilkėdamos pi lnas i r 
tvarkingas uniformas. 

Kernavės tunto vadovybė 

D A L Y V A U K I M E 
K O N K U R S E 

LS Brolija paskelbė konkur
są t e m a „Mes mokame skau
tauti" . Mecenatas ps. kun. dr. 
Juozas Prunskis . Konkursas 
baigsis 1981 m. pavasarį . Visi 
broliai r ag inami jame daly
vauti. Taisyklės ir kita infor
maciją išs iunt inėta Brolijos 
vadovams. Jei dar neuž
siregistravote, ar stokojate 
informacijų, kreipkitės į s a v o 
vadovus. Dalvvauki te visi! 

M I N Ė J I M A S 
H A R T F O R D E 

Hartfordo Šatrijos vieti-
ninkija drauge su Tėviškės 
brolių ta lka suruošė Vėlinių 
minėjimą parapijos salėje. 
Šatrijos vietininkė s. Danguo
lė Banevičienė pravedė minė
jimą. Pradžioje dvi skautės i r 
skautas uždegė t r i spalves 
žvakutes: vieną už mirus ius 
karius, kitą už skautus ir skau
tes ir trečią už gimines ir ar t i 
muosius. Toliau sekė skautų i r 
skaučių išpildoma eilėraščių, 
skaitymų bei muzikos pyrfe. 

Šis Vėlinių minėjimas buvo 
skir t ingas tuo. kad n e b u v o 
kv ies tų p a s k a i t i n i n k ų a r 
programos išpildytojų, o skau
tai pa tys a t l ikdami p rogramą 
turėjo geresnę progą susi
pažinti su minėjimo p r a s m e . 
Taip pat tėvel iams ir sveč iams 
praėjo maloni valandėlė, po 
kurios galėjo didžiuotis s a v o 
jaunimu. 

Laima Šimanskytė 

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

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

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71$t St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara iiakiadieniais nuo 5 »aL ryto Od 10 vai. v a k n o . 
"Idmmllmilili nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLA1TIS 

LR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2-458 W. 69th St.. Chicago, 111. 

Visi teL 778-8000 
VmšmnArm pagal auaitarim* J 

DR. L. D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Rober ts Road 
1 myiia j vaka rus nuo H a r l e m Av 

Tel . 5 6 3 - 0 7 0 0 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a i r moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 So . Pu lask i Road (Cravrford 
M e d i c a i B u i l d i n g ) . Tel. LU 5-6446 

Jei neatsi l iepia, skambinti 374-8004 
Pr i ima ligonius paga! susitarimą 

Tel. ofiso ir bu to : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
1443 So. 5 0 t h Ave. . C icero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-3 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 M 4 vai. popiet 

i 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipea. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oi] and filters. 

GOMTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wwt S9th Strtet -_ Tai, 6R 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniai* nuo 7:00" vai. ry to iki 4 vaL popiet. 

T e l . o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
v/at.: p i rm . , antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 

Vai. popiet , treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr . A n t . R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P I U M t i RISTAS 

2 7 0 9 W e s i 51st Street 
T e l . — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7 -9 :an t rad ir penkt 10-4: šeštad. 10-3val 

Ofs . t e l . 7 3 5 4 4 7 7 : Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

T e l . - BE 3-5893 
S p e c i a l y b ė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VA IKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

v a l a n d o s pagal susitarimą 

Ofs . PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

6132 S. KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-444] 

DR. X. A.JUCAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

į s t a i g o s ir b u t o tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydyto jas ir Chirurgas 

DIPI>OMATF.. AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTICE 

1 4 0 7 So. 4 9 t h Court, Cicero, UI. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč 

ketv 10 iki 6 va) šeštad 10 iki 1 vai. 

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

Lietuv is gydy to ias 
3 9 2 5 West 5 9 t h St reet 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4 -1818 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specia lybė v i d a u s ligos 
2 4 5 4 West 71s t Street 

(71-mos fr Campbe l l A v e . k a m p a s ) 
Vahpirmad .antrad .ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Va landos, pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-657T " ~ 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LiGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE 

Chicago. III. 50502 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuv iška i ) 
0 P T 0 M E T R I S T A S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 6 3 r d Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso t e l . 7 7 6 - 2 8 8 0 . rez id 4 4 8 - 5 5 4 5 

Ofiso tel HE 4-2123 namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2 4 5 4 West 7 1 s t Street 
Vai. pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namy 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Va i : pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarimą 

• 



Lietuviškos kolonijos 

GRIAUTI AR IŠLAIKYTI 

Dabartinę lietuviškąją iš
eiviją nelabai jaudina jos pra
eitis, o taip pat ir senųjų išeivių 
sukurtų kolonijų išlaikymas. 
Bet jeigu giliau pasiknis-
tumėm, galėtumėm rasti duo
menų, kad lietuvių kolonijos 
šioje šalyje pradėtos kurti maž
daug prieš 100 metų. 

Šioje vietoje ir kitur esame 
labai daug rašę, kiek daug 
senoji išeivija padėjo likusiai 
tėvynėje tautai jos sunkiau
siais laikais. Padėjo ir nau
jiems išeiviams — politiniams 
pabėgėliams įsikurti Ame
rikoje pokario metais. Priėmė 
jie dešimtis tūkstančių "dy-
pukų" todėl, kad turėjo geras 
lietuviškas širdis, savo namus 
ir savo lietuviškas kolonijas. 

Lietuviškos kolonijos buvo 
lietuvybės stiprybė. Cia ir sa
vo parapijos, bažnyčios, krau
tuvės, biznio įstaigos, tau
pymo bendrovės, kirpyklos, 
siuvyklos, valyklos; čia lie
tuviai profesionalai — gydyto
jai, inžinieriai, advokatai, 
nekilnojamo turto pardavėjai 
ir kiti šaunūs tautiečiai susi
telkę. Čia savos lietuviškos mo
kyklos, lietuvės seselės vie
nuo lė s , l a b d a r i n g o s i o s 
draugijos, laidojimo įstaigos, 
pagaliau, valgyklos, užeigos, 
savos karčiamos ir net savi 
valkatos... Visko žmogui rei
kia, bet visko ir buvo. 

* 

Lietuviškos kolonijos buvo 
didelė lietuvių stiprybė. Labai 
gaila, -kad pastaruoju metu jos 
pergyvena didžiulę krizę, ku
rią dar paskubiname mes pa
tys. Lietuviškas kolonijas 
miestuose naikina įvairios ap
linkybės, tačiau dažniausia 
šios: 1. Senųjų kolonijos gy
ventojų išmirimas; 2. Jauno
sios lietuvių kartos per menkas 
domėjimasis senaisiais lietu
vių susibūrimais ir jų išsikė-
limas iš kolonijų darbo,mokslo 
bei profesiniais sumetimais; 3. 
Rasinės priežastys — kai lie
tuviškų kolonijų gyventojai 
nebeišlaiko savo rankose nuo
savybių, gausesnėms rasi-
"įėms grupėms neatlaidžiai 
spaudžiant; 4. Nemažos mūsų 
?.utiečių dalies išsikėlimas į 
saulėtus kraštus", kuriuos kai 

kas bando vadinti "dramblių 
kapinynais". 

Pastaruoju metu mūsuose 
ėmė reikštis smarki agitacija 
už lietuvių išsikėlimą iš senųjų 
kolonijų, kartais net į visiškai 
neapgyventas Amerikos vie
tas. Žinoma, nereikia smerkti 
pastangų kurti lietuvių kolo
nijas kitose vietose. Tačiau 
toks išsikėlimas turėtų būti 
galimai kompaktiškas ir pla
ningas. Sakysime, Chicagos 
lietuviams daug gero atnešė 
naujos lietuvių kolonijos įsi
kūrimas prie pat Chicagos 
esančiame Lemonto mieste ir 
jo apylinkėse. Cia veikiai įsi
kūrė daugybė jaunų šeimų, lie
tuviškų organizacijų skyriai, 
L ie tuv ių Bendruomenė , 
lituanistinė mokykla ir kt. Blo
giau, kai kitur persikėlę lie
tuviai nebesudaro savo naujos 
kolonijos: senąją koloniją sa
vo išvažiavimu apgriauna, o 
išvažiavę svetur pasimeta. 

Taigi mums išrodo, kad rei
kia ne ardyti, bet visomis išga
lėmis ginti ir stiprinti lietuvių 
kolonijas; ne iš jų bėgti, bet į 
jas veržtis. Nebus lietuviškų 
kolonijų — sumenkęs ar visiš
kai pranyks ir lietuviškoji veik
la. 

* 

Visi gerai žinome, kad di
džiausia ir stipriausia lietuvių 
kolonija visame laisvajame pa
saulyje yra susispietusi aplink 
Marąuette Parką, Chicagoje. 
Čia gyvena daugiausia lie
tuvių ir per dešimtis metų yra 
sutelkta labai svarbių institu
cijų. Iš šios kolonijos kyla lie
tuviška veikla; marketparkie-
čiai bet kuriam lietuviškam 
reikalui remti sudeda daugiau
sia lėšų. 

SVARSTOMAS CHEMINIO KARO PAVOJUS 
Sovietų nuodų grėsmė iššaukė susirūpinimą Šiaurės Atlanto sąjungoje 

Tačiau pastaruoju metu šiai 
kolonijai ėmė grasyti juo
dosios rasės žmonės. Jau eilė 
metų, kai lietuviai čia yra juo
dųjų kaimynų terorizuojami: 
užpuldinėjamos moterys ir vy
rai net dienos metu, merginos, 
moksleiviai, gadinamos susi
siekimo priemonės. Kartas nuo 
karto ruošiamos demons
tracijos, nukreiptos prieš bal-
tosi_-J rasės gyventojus. Parke 
ir jo apylinkės gatvėse pasida
rė labai nesaugus gyvenimas. 

Neseniai visus lietuvius be 
galo sujaudino nepaprastas 
įvykis: iš ryto buvo užpultas 
taurus Marąuette Parko lie
tuvių kolonijos ilgametis gy
ventojas, 69 metų amžiaus 
pensininkas Aleksandras Si-
liūnas. Užpuolimas buvo ty
činis. Mūsų tautietis buvo iš 
pasalų užpultas staiga atsi
radusio juodosios rasės gy
ventojo, ne vietinio, bet atvy
kusio iš gretimos kolonijos. 
Užpuolėjas kirto Al. Siliūnui 
keletą smūgių plaktuku, 
prakirto galvą. Paplūdęs krau
jais nelaimingasis buvo nu
gabentas Šv. Kryžiaus ligoni
nėn. Tačiau sužeidimas buvo 
labai smarkus, mirtinas. Medi
cinos pagalba nieko nebegalė
jo jam padėti, ir Al. Siliūnas, 
pasikankinęs keletą dienų ligo
ninėje, mirė. 

Faktas, kad A. SiUūnas už
puoliko nebuvo apiplėštas ir 
kad užpuolikas su savimi atsi
nešė žudymo įrankį, rodo, kad 
ši žmogžudystė buvo įvykdyta 
ne asmeniniais, bet grynai 
rasiniais sumetimais. Šios la
bai skaudžios, kaip ir kitų 
ankstesnių prieš lietuvius nu
kreiptų akcijų tikslas — įgąs
dinti lietuvius ir kitus bal
tosios rasės žmones, kad jie 
greičiau savo koloniją bei nuo
savybes paliktų, iš jų išsikei-
dami. 

Kai baigėsi Antrasis pasau
linis karas, gyvieji likusieji su 
didžiu palengvėjimu atsi
kvėpė, kad jo metu nebuvo pa
naudotos nuodingos dujos nei 
prieš piliečius, nei prieš kovo
jančius frontuose. 

Taip pat nei prancūzai, 
kovodami Afrikoje ar Indo
kinijoje, nenaudojo žudančių 
chemikalų nei prieš kovojan
čius sukilėlius nei prieš karius 
pietryčių Azijoje. Taip pat ir 
JAV, ilgo ir nuostolingo Viet
namo karo metu, nepanaudojo 
cheminio ginklo prieš šiaurės 
vietnamiečius. 

Staiga nuo šių metų pra
džios pradėta šio krašto spau-

Tačiau Marąuette Parko 
kolonija tebėra didžiulė, ir lie
tuviai čia galingi tiek savo 
skaičiumi, tiek nuosavybėmis, 
kad nuo vieno kito mirtino 
plaktuko smūgio kolonija dar 
nesubyrės. Viena kas skaudu 
— kolonija neturi geros or
ganizacijos, kuri energingai 
gintų lietuvių reikalus ir juos 
organizuotų. Įsivaizduokime 
nebūtą ir negalimą faktą, kad 
lietuvis būtų nuvykęs į kurį 
nors juodosios rasės apgyven
tą rajoną ir ten plaktuko smū
giu būtų užmušęs juodosios ra
sės žmogų. Kas tada būtų 
įvykę? Nesunku atsakyti: Mar
ąuette Parko lietuvių kolonijos 
nebebūtų likę — juodosios ra
sės minios būtų užpuolusios 

BR. AUŠROTAS 
> • - • • • • • • 

Aviacija Europoje gerina savo 
gynybą prieš cheminio karo 
pavojų". Tai rodo, kad ši grės
mė yra lygiai artima, kaip ir 
branduolinių bombų puolimai. 

Ne vien tik anksčiau minė
tas savaitraštis susirūpino 
cheminio karo grėsme. Taip 
pat plačiai skaitomas savait
raštis U.S. News & World 
Report savo XI .3 laidoje 
atspausdino šiai grėsmingai 
temai skirtą diskusinį straips
nį. Iš šios medžiagos pateikiu 
keletą svarbesnių minčių. 

. . . . . , OOOTI K a r o Aviacija ruošiasi... 
doje kartoti, kad „bbSK 
gamina nuodus tolimame Sibi- ... sutikti šią grėsmę. Straips-
re, Sverdlovske ir kituose nis papuoštas dviem nuotrau-
miestuose". Tai nesibaigia komis: vienoje jų Karo Avia-
vien tik rašymu ir disku- cijos l a k ū n a s apsirengęs 
sijomis. priešcheminio ginklo uni-

Mano dažnokai panau- forma ruošiasi išeiti į pra-
dojamas savaitraštis Aviation timus, kuriuose bus mėgi-
Weekly & Space Technology namą „darbuotis" chemiškai 
savo gegužės 19 d. numeryje apnuodytoje aplinkoje. Kitoje 
įsidėjo straipsnį: „JAV Karo matome kitą Karo Aviacijos 

karį, V. Vokietijos Ramstein 
aerouoste, plaujantį F - 4E lėk
tuvą - naikintoją, 86-je Takti
nėje Naikintojų Eskadroje. 

Straipsnio autorius sako, 
kad „JAV Karo Aviacijos 
vienetai yra pasirengę išlikti 
gyvi ir toliau' kovoti tuo 
atveju, jeigu Varšuvos Pakto 
jėgos, SSSR vadovaujamos, 
užpultų cheminiais ginklais 
NATO karius Europoje". 

Straipsnyje nurodoma, kad 
šiuo metu jau užbaigta pirmoji 
aps igynimo pakopa: jau 
kiekvienas Karo Aviacijos 
narys Europoje yra gavęs po 
vieną priešcheminio ginklo 
uniformą. Vienok Karo Avia
cijos vadovybė dar nesanti 
patenkinta vienu apsauginiu 
priešcheminio ginklo dra
bužiu; šiuo metu atliekami šių 
antrinių uniformų sandėlia
vimai. 

Be šių uniformų Karo Avia
cijos vadovybė Europoje sten
giasi taip pat patobulinti nuo 
priešcheminio ginklo kitas 
apsigynimo priemones. Yra 
išdėstomi įrengimai, kad jie 
padėtų įspėti apie tokių nuodu 
buvimą, lygiai kaip ir įrankiai, 
padedą panaikinti tuos chemi
nius nuodus. 

Nėra abejonės, kad įvedus 
naujas priešcheminio ginklo 
uniformas skraidančiam per
sonalui, pastarajam bus su
daryta žymių nepatogumų, 
vykdant kovos uždavinius. Tos 
uniformos ne tik žymiai padi
dins kūno prakaitavimą, bet 
skridimų metu žymiai suma
žins matomumą. O koks gali 
būti geras pilotas ar žvalgas, 

nematąs savo įrankių! Tad ir daug pavojingesnis piliečiams 
toliau teks ieškoti, studijuoti, n egu k a r i a m s " , t e i g i a 
kad pagaminus apgarinimo Matthevv Meselson, Harvardo 
neb i j anč iu s du jokauk ių Univers i te to biochemijos 
stiklus. Tektų prileisti, kad ir profesorius. Jis tvirtina, kad 
šioje srityje bus išrasti nauji JAV per dešimtmetį nega-
stiklai ir kitos reikalingos mino nuodingų dujų ginklų. 

lietuvių rajonus ir viską ug
nimi sunaikinę. 

Lietuviai tokių priemonių, ži
noma, nenaudojo, nenaudoja ir 
nenaudos. Vis dėlto reikia šis 
tas daryti. Tuo tarpu šis ne
laimingas įvykis ir be galo ge
ro lietuvio mirtis nepakan
kamai sujaudino mūsiškius, ir 
lietuvių akcija toliau savosios 
"lietuviškos balos" nenuėjo. 

Tai, žinoma, labai negerai. 
Taip elgdamiesi, mes lietuviš
kos kolonijos savo rankose 
neišlaikysime. Neišlaikysime 
ir lietuvybės. Reikia rimčiau 
organizuotis ir energingiau 
veikti. Kai valstybė ar miesto 
vadovybė neapgina savo pilie
čių gyvybės, nesuteikia jiems 
saugumo, reikia patiems gy
ventojams imtis saugumo prie
monių. Atėjo laikas, atėjo va
landa. 

* 

Užsklandai . Išeidamas 
pensijon, jaučiausi mažai kam 
reikalingas ir todėl prieš mė
nesį laiko liūdnokai atsisveiki
nau. Tačiau netrukus paaiš
kėjo, kad ir ten neturiu 
reikiamos ramybės. Pasipylė 
man ir redakcijai laiškai, tele
fono skambinimai, buvo rei
kalaujama, kad būtinai ir to
liau kalbėčiau skaitytojams. 
Vadinasi, užskleisti duris ne
pilnai pavyko. Ryžausi, rašy
damas knygas apie Lietuvos 
bažnyčias, leidėjų prašomas 
bent retkarčiais išeiti iš savo 
knygų landynės ir viena kita 
mintimi pasidalinti su "Drau
go" skaitytojais. b. kv 

„Pradėti statyti cheminio 
ginklo įmones be kongresinių 
diskusijų, kuriose būtų gami
nami nuodingomis dujomis 
pripildyti artilerijos svie
diniai, tai būtų per ankstyvas 
žingsnis", sako profesorius. 

Tenka prisiminti, kad V. 
Vokietija yra atsisakiusi nuo 
cheminio ginklo naudojimo. 
Kaip tai bus suderinta su jos 
buvimu NATO sudėtyje? 

Šiuo metu JAV kariuomenė 
dar turi didžiules cheminio 
ginklo a t s a r g a s . Pake is t i 
turimas į naujus ginklus tektų 
sumokėti apie tris milijardus 
dolerių; ir tai vis iš tų pačių 
mokesčių mokėtojų kišenių. 

Iš esmės cheminis ginklas 
yra daug pavojingesnis pilie
čiams negu kariams. Galimo 
cheminio karo atveju Euro
poje žūtų milijonai žmonių: gi, 
visų piliečių neaprengsi prieš
cheminiais ara oužiais ar vi
siems neįpirši naudoti dujo
kaukes. 

Amerika turi g a n ė t i n a i 
cheminių ginklų. Taip pat ir 
NATO apsigynimo priemonės 
yra žymiai patobulintos ir 
daug geresnės už sovietines. 
Atrodytų, kad tai galėtų su
mažinti galimybes, kad sovie-

medžiagos, kurios pašalins 
nuodų veikimą. 

Supažindina v isuomenę 
Straipsnio pradžioje minė

tas USN& WR savaitraštis, 
diskusiniame straipsnyje įdėjo 
du pasikalbėjimus su chemi
nio ginklo žinovais. Atrodo, 
kad šiuo metodu einant, 
siekiama parengti JAV visuo
menę, kaip sutikti iš SSSR 
tarpkontinentinių raketų 
pagalba į JAV didmiesčius 
atsiųsimas „sovietinių chemi
nių ginklų dovanas". 

Savaitraščio redakcija klau
sia: Ar JAV privalėtų paspar
tinti cheminio karo pasiren
gimus? 

Taip... 

... „nes yra būtina išlaikyti 
veiksmingą nuo šio ginklo 
panaudojimo atbaidomą jėgą", 
tvirtina Amoretta Hoeber, 
Sistemų Planavimo Korpo
racijos vyresnioji politikos ana
litike. Jos nuomone, šiuo metu 
JAV arsenaluose laikomi 
cheminiai ginklai yra gerokai 
pasenę. Atseit, jų negalima 
panaudoti dabar esamomis, 
moderniškomis į priešo pusę 
permetimo priemonėmis. 

Iš esmės imant, būtų daug tai griebtųsi šio rizikingo žai-
geriau sukurti veiksmingą dimo. 
ginklavimosi kontrolę, daug Žinoma, visi pasaulio gyven-
tobulesnę už dabar turimą. Kai tojai daug laimėtų, jeigu būtų 
šiandien deramasi su priešinga įmanoma sudaryti tokias tarp-
puse, tai NATO iš jos negali tautines sutartis, leidžiančias 
gauti jokių nuolaidų: demokra- šiuos ginklus vietoje kont-
tiški kra;tai atsirado silpnes
niųjų pusėje. Prisimintina iš 
visai nesenos istorijos, kad tik 
tuomet būdavę galima ką nors 
pasiekti, susitarti, kai demok
ratiški kraštai būdavę stipres
niųjų pusėje. 

Šiuo metu t o b u l i n a m i 
cheminiai ginklai gali žymiai 
sulėtinti priešo jėgų šuolį į 
priekį. Atsimintina, kad su 
dujokaukėmis ir nuo cheminio 
ginklo apsaugoj ančiomis uni
formomis labai sunku judėti; 
tokie daliniai greičiau pavargs
ta negu dėvintys normalius 
drabužius. Dar svarbiau: sovie
tinės priešcheminio ginklo 
techniškos priemonės yra men
kesnės kokybės negu NATO 
daliniuose. Taigi, SSSR, žin
odama šiuos savo nepriteklius, 
gali nesiryžti panaudoti abejo
tiną, jų nenaudai veikiantį 
ginklą. 

Ne.. . 
... „cheminis ginklas yra 

roliuoti. Tačiau, kas gali žinoti, 
kada SSSR sutiktų tokią 
sutartį pasirašyti?! 

VEIK VISI 
SUIMTI 

Grupė rusų žmogaus teisių 
gynėjų, Sovietų Sąjungoje, 
dalyvaujančių Helsinkio susi
tarimų vykdymui remti vi
suomeniniame komitete, per 
Prancūzijos komunistų par
tiją kreipėsi į Madrido kon
ferencijos dalyvius, atkreip
dama jų dėmesį į sovietų 
valdžios sustiprintas represi
nes priemones prieš žmogaus 
teisių gynėjus. Dokumente pa
žymima, kad pastaraisiais me
tais buvo suimti beveik visi 
Maskvoje veikiančio Hel
sinkio komiteto nariai. Su
sidorojimas su žmogaus teisių 
gynėjais, rašoma dokumente, 
yra grubus Helsinkio susitari
mų pažeidimas. 

KATALIKU 
SPAUDOS REIKŠMĖ 

Ryšium su Lourde buvusia 
Prancūzijos vyskupų kon
ferencijos visuotine asamb
lėja, prancūzų katalikų pro
vincinės spaudos sąjunga 
paskelbė dokumentą, kuriame 
yra iškeliama provincijos 
katalikiškos spaudos reikšmė 
Bažnyčiai ir visuomenei. 
Provincijos laikraščiai, nežiū
rint visų savo trūkumų, pasie
kia labai plačias gyventojų 
mases, ypač priemiesčiuose ir 
kaimuose. Taip jie vykdo 
Bažnyčios misiją — skelbti 
Kristaus Evangeliją, ugdyti 
krikščioniškąją mintį, sąmo
nint i klaidingų pažiūrų 
užkrėstus žmones, vargstan-
tiesiem tarti vilties ž< dį. Kata
likų provincinė spauda yra 
taip pat svarbi dėl to, kad ji 
yra spaudos ir minties laisvės 
išraiška. Dokumente primena
ma, kad vien prancūzų kata
likų provinciniai savaitraš
čiai pasiekia septynių šimtų 
tūkstančių egzempliorių tira
žą. 

i 

JAV-bių karo laivas — lėktuvnešis „Nimitz" Ramiajame 
vandenyne. Persų įlankos vandenyse. 

V. CSELIENĖ 

8. 
— Žinai, brolau, — kalbėjo šis, — pažiūrėk 

į mūsų publiką. Šilkai, kailiai... Vis dėlto 
lietuviai ne durniai. Kiek čia mes metų besa
me Amerikoj, o kiekvienas beveik susirado 
gerą darbą, prasimušė, įsitaisė namiuką... 
Žiūrėk, paimk kad ir mane — buvau tech
nikas. Čia pasidariau braižytojas — inžinie
rius. Aną dieną bosas, pasišaukęs pas save... 

Dargis žinojo gerai, kas po to seks. Jis 
buvo tai girdėjęs daug kartų. Geras žmogus 
tas Rainys, bet jau „pagyrų puodas". Kai 
pagaliau Dargis nukreipė kalbą į vakaro 
programą, buvo vėl laikas eiti į salę. Grįžęs 
prie žmonos paklausė, ar ji mačiusi mer
gaites. 

— Ne, — atsakė ji nerūpestingai, — bet 
Milda yra balkone su Rūta, o Kristina turbūt 
kur nors su Kęstučiu. Zinai jaunimas — 
nusijuokė daugiau Rainienės ausims. Ji pati 
buvo gerokai susirūpinusi. Milda buvo atlė
kusi į moterų kambarį pasipudruot ir pa
klausta apie Kristiną atsakiusi, jog niekur jos 
nebuvo mačiusi. 

Bet, užgesus šviesoms, Dargienė vėl susi

kaupė. Ji mėgo gerą chorą, ypač lietuviškas 
liaudies dainas. Pati buvo gana gera dai
nininkė. Gimnazijoj net svajojo stoti į 
muzikos mokyklą, bet karas, vedybos ir 
vaikai — taip ir liko svajonės svajonėmis. 

Šiandien choras gerai dainavo. Ji smar
kiai plojo po kiekvienos dainos, bet viduj ją 
kankino kažkoks slaptas rūpestis. Pati sau 
negalėjo išaiškinti kodėl. Kristina pastarais 
metais daug laiko praleisdavo su Kęstučiu. 
Jis buvo „geras vaikas", tik gal truputį per 
daug įsimylėjęs, per daug pavergęs Kristiną. 
Nors dar nieko apie tai nebuvo kalbėta, bet 
slapta visų buvo nuspręsta, kad už metų, 
Kęstučiui gavus magistro laipsnį, bus vestu
vės. Tėvas turtingas, padės gauti gerą 
darbą... Todėl gal ir nereikėjo rūpintis, jeigu 
Kristina ir daugiau negu reikiant praleis
davo laiko su juo. Jaunų vyrų taip mažai... 
Tačiau paskutinis mėnuo buvo kažkaip 
kitoks. Kęstutis beveik nesirodė. „Dirba", — 
trumpai atsakydavo Kristina, paklausta apie 
Kęstutį. Gerai, kad dirba, gp*eičiau baigs 
mokslus, greičiau galės vesti. Dirbo ir Kris
tina... Bet... Bet, iš kitos pusės, reikia pri
pažinti, jog ji buvo keistai nerami, dažnai 
susierzinusi, išbalusi... Dažnai skundėsi gal
vos skausmais. ,,Ar tik juodu nėra susi
pykę?" — kildavo kartais nerami mintis Dar
gienei. Todėl šiandien ji nutarė palikti 
Kristiną ramybėj. Tiek ilgai nesimatę, susi
tiko... Norės pasikalbėti, pabūti vieni. — O tas 
Dargis neduoda ramybės: „Kur Kritina. kur 
Kristina?!" 

Bet atėjus antrai pertraukai ir Dargienei 

pasidarė neramu. „Reikės eiti paieškoti". 
Tačiau buvo sunku atsikratyti Rainienės, pri
ėjo kiti pažįstami — taip ir liko. 

* * * 

Kristina kovojo su vėju, pagaliau bijo
dama, kad net prieš savo pačios norą bus nu
šluota nuo tilto. Atrodė, jog užtektų atitrauk
ti rankas nuo turėklų ir vėjas pagriebęs 
nuneštų ją žaisdamas, kaip nunešė jos mažą 
rankinuką. O tačiau rankų ji beveik nebe
jautė — jos buvo taip įšalusios. Nejautė ji nė 
kojų, ir šaltis sruveno visomis jos gyslomis, 
nuslopindamas net jos širdies skausmą, nuo
vargį ir neviltį. 

Kęstutis, pasiekęs tikto grindinį, suma
žino greitį. Tilto paviršius buvo grynas ledas. 
Prieš jį važiavęs automobilis vos beslinko į 
priekį. Kęstutis dairėsi į visas puses. Staiga 
vėjas, pagiebęs kažką baltą, sviedė skersai 
kelio. Daiktas, atrodęs iš pradžių lyg nosinė, 
prisiplojo prie tilto pakraščio. Kęstutis prasi
darė langą ir, iškišęs galvą, bandė pamatyti, 
kas ten buvo. Pagaliau, beveik jau pravažia
vus pro šalį, vėjas vėl žaismingai pagriebė ir 
apvertė tą daiktelį, tarsi tyčiom pastūmė
damas jį Kęstučio automobilio link. Šviesa 
blykstelėjo vaivorykštės spalvomis, ir Kęstu
tis pažino Kristinos rankinuką. Baimė 
sustingdė jo širdį... „Kristina, o Kristute!",— 
šnabždėjo jis drebančiom lūpom. „Ji turi būt 

čia kur nors... O gal buvo? Kur ji dabar?! 
Važiuodamas vis lėčiau, jis ieškojo akimis, — 
vildamasis ir kartu bijodamas. „Kristute, 
Kristute", vis kartojo. „Koks aš beprotis! Taip 
įžeisti! Kur ji dabar galėtų būti?" Bet Kris
tinos niekur nesimatė. Baisūs vaizdai vienas 
po kito skrido Kęstučio vaizduotėj... 

(Sustoja mašina. Vyras odiniu puspalčiu 
iššoksta, stveria Kristiną už rankos ir velka 
ją į automobilį. Kristina priešinasi... Vyras 
ją, brutaliai stumdydamas, įsodina į 
mašiną... 

Kristina stovi prisiglaudusi prie tilto pa
kraščio. Vėjas, žiaurus vėjas drasko jos 
rūbus, išdraiko jos plaukus... Ji numeta ap
siaustą, lipa ir stojasi ant turėklų... Jos liesas 
pavidalas vieną momentą ryškiai išrėžtas 
dangaus fone, o kitą momenyą jos nebėra. Ji 
krinta žemyn... bedugnėn). 

Kęstutis sudejuoja ir stumia šalin tuos 
baisius vaizdus. Bet tie vaizdai tokie ryškūs, 
jog jie stingdo jo kraują ir verčia širdį plakti 
pasiutusiu greičiu. Staiga jam ateina mintis: 
„O gal ji kitoj pusėj tilto? Žinoma, koks aš 
kvailas! Jei ji atėjo iš salės pusės, tai aišku, 
kad ji tt n būti kitoj tilto pusėj". Atgavęs viltį, 
jis, tik pervažiavęs per tiltą, tuoj apsisuka 
atgal. Vėl rūpindamasis ir neramus, jis sten
giasi važiuoti kiek galima lėčiau, vėl įsmei
gęs akis į pakraštį. 

(Bus daugiau) 
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A. A. GENEROLAS STASYS PUNDZEVIČIUS 
PETRAS TURGfiLA 

Stasys Pundzevičius buvo gi-1 Šis veiklus ir narsus karys bu-
męs 1893 rugpjūčio 21 d. Lai-! vo apdovanotas: 1921 — Vyčio 
biškių vienkiemy, Skapiškio Kryžiaus ordinu 5-jo laipsnio, 
valsč., Rokiškio apskr. 1913 bai-į 1927 — Čekoslovakijos Baltojo 
ges Panevėžio realinę mokyklą, Liūto ordinu, 1928 m. — Gedi 

mino ordinu III laipsnio, 1929 išėjo tris kursus Kijevo komerci
jos institute. 1916 m. buvo mo
bilizuotas į rusu kariuomenę. Bai
gęs Orenburgo karo mokyklą, 
buvo pakeltas karininku ir tar 
navo įvairiuose pulkuose fronte. 

Karui pasibaigus, 1918 grįžo į nio, 1935 — Latvijos Trijų Zvaigž 

keliolika metų sunkiai nukentė-/'atoslūgius". Sie potvyniai ir į produkcijos ciklas tiksliai sutam-
jo sunkvežimio nelaimėje. Ilgai atoslūgiai, pagal AL, gali keisti pa su mėnulio. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 17 d. 

nesveikavo. Nepaisydamas įvai-, slėgimą ir audinius, kuris kartu 
rių trūkumų, rėmė lietuviškąją su elektrolitiniais ir hormoni-
spaudą. 

1980 spalio 20 d. generolas 
Stasys Pundzevioius apalpo ir nu
vežtas į ligoninę tą pat vakarą 
mirė. Spalio 23 d. po iškilmin-

~ gų pamaldų palydėtas į Šv. Karolio Latvijos atvadavimo kovu 10 , . , . *- . _ • ,.. . J S r t - _ _ • . » „ icwn _ j kapines, kur jo žmona buvo anks metų sukakties medaliu, 1930 — i _ ,.T ~ ,,T i- J- i ciau 'palaidota. Kapiniu koplycio-Itahjos Corona d Italia ordinu 1 
komendoriaus laipsnio, 1933 — 
Vytauto Didžiojo ordinu III laips-

Pastaraisiais metais viso pašau 
lio mokslininkai labai domisi 
"biologiniu laikrodžiu". Šis me
chanizmas egzistuoja ir reguliuoja 

Lietuvą. Pašauktas Lietuvos ka 
riuomenėn, buvo 1-sios pėstinin
kų brigados (vėliau divizijos) 
štabo rikiuotės adjutantu nuo 
1919 liepos 4 d. iki 1921 balan
džio 5 d. Jam dažnai teko lai
kinai eiti šio štabo viršininko 
pareigas. Kai 1919 m. lapkričio 
mėn. buvo įvesti kariu laipsniai, 
Stasiui Pundzevičiui buvo nustaty
tas vyresniojo leitenanto laips
nis su vyresniškumu nuo 1917 
birželio 7 d. 

džių ordinu III laipsnio. 
1940 generolas S. Pundzevi

čius buvo Lietuvą okupavusiu ru
sų atleistas iš kariuomenės. 1944 
Pundzevičių šeima pasitraukė į 
Vokietiją, 1949 atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno Great Neck, 
N. Y. 

Prasidėjo vargai, ligos. Žmo
na sunkiai sirgo eilę metų. Sta
sys dirbo sodininkystėje. PrieŠ 

niais poslinkiais veikia žmogaus 
nervų — raumenų dirginimą. 
Dėl to gali sutrikti kai kurių ypač Į gyvu būtybių organizme miego, 
dirglių žmonių psichę. į mitybos ir dauginimosi ciklų pe-

Be to, žinoma, kad menstrua- : riodiškumą. Bet pilnai dar nežino-
cijų laikotarpiu moterų organiz | m a ) a r šis mechanizmas vidinis, 
me vyksta skysčių masės pakiti- . a r "laikrodį" paleidžia kokios nors 
mai ir prieš šį laikotarpį dažnai! išorinės jėgos. Tačiau mokslinin-

ne, kunigui sukalbėjus maldą, su- pasireiškia depresijos ir nervų su kas F. Braunas, išorinio poveikio 
giedota Marija, Marija ir Lietu- Į trikimai. j "biologiniam laikrodžiui" teorijos 
os himnas. Prie karsto stovėjo gar-j Mokslininkų biologų nustaty ] šalininkas, iškėlė hipotezę, kad 
bės sargybiniai, generolo bičių- ta, kad mėnulis veikia jūros gyvu-1 daugelis biologinių ritmų, gamin 

nų dauginimosi procesus. Anglų tinių cikliškų procesų ir repro-
iologasG. Foksas įrodė (1923 m.), dukcijos ciklai priklauso nuo mė-
kad kai kurių jūros gyvūnų re- nulio įtakos. /. Mškns 

liai, uniformuoti: šaulys agrono
mas V. Butkys ir kapitonas P. 
Jurgėla su Amerikos Lietuvių le
giono pilote ir Vyčio Kryžiaus 
kaspinu (tai buvo pirmoji Lietu
vos karo aviacijos uniforma). 

Generolas S. Pundzevičius bu
vo nuoširdus katalikas, aukštos 
doros žmogus, kuklus, sumanus 
ir narsus karys, mokslingas kari
ninkas ir garbingas vadas. 

1920 jis pagelbėjo 1-sios divi
zijos štabp viršininkui kapitonui 
Lanskoronskrui paruošti Gied
raičių kautynių planą, kuris bu
vo aukštosios vadovybės patvir
tintas ir sėkmingai įvykdytas. Už 

tančius metų žmonės manė, kad 
nuo mėnulio padėties sėjos metu 
priklauso derlius. Daugelis tuo iki 
šiol tebetiki. Daug kur paplitusi 
nuomonė, kad su mėnuliu susiję 
ir kai kurie žmogaus keisti poel
giai. 

Tačiau ilgai nebuvo kokių 
nors dėmesio vertų mokslinių 
faktų, patvirtinančių mėnulio po 
veikį žmogaus elgesiui. Maža 
mokslininkų drįso tyrinėti hipo
tezę, taip artimą prietarams. Vė
liau kai kurie mokslininkai ban
dė tyrinėti, kaip natūralusis že
mės palydovas veikia gyvūnų ir 
žmogau gyvybinę veiklą. 

Po ilgų tyrinėjimų įpirmą kar
tą gauta statistiškai pagrįstų duo 

tai šie du karininkai buvo ap-; menų apie galimą kai kurių 
dovanoti Vyčio Kryžium su kar- i žmogaus psichės sutrikimų ryšį 

su mėnulio fazėmis. Įdomių re
zultatų gavo psichiatras A. Libe 

dais. 
.1921 balandžio 5 d. vyr. ltn 

S / Pundzevičius .buvo' paskirtas j r i s ir psichologas K. Serinas — Mi 
rV-ios pėstininkų divizijos štabo 
viršininku, o 1922 labai gerai 
baigė Aukštuosius karininkų kur
sus A. Panemunėje. 1922 lapkri
čio 30 d. buvo paskirtas laiki 

ami universiteto medicinos mo 
kyklos psichiatrijos katedros 
bendradarbiai^ išanalizavę visų 
žmogžudysčių, įvykdytų 1950 — 
1970 m. Miami miesto apygar-

nai eiti Vyriausiojo štabo opera- i d o 3 e ' aplinkybes, mokslininkai 
cijų skvriaus viršininko pareigas. • atkreipė dėmesį, kad nusikaltimų 
Nuo 1923 lapkričio 1 d. iki 1925' kreivės viršūne sutampa su jau-
<palio 1 d Čekoslovakijoje lankė «^Sa i r pilnaties mėnulio faze-
karo akademiją, kurią baigęs įgi-1 m i s - Norėdami patikrinti, ar gau 

tieji duomenys nesusiję su vietos 
sąlygomis, mokslininkai panašius 
tyrimus atliko Clevelande, Ohio. 
Čia kreivės viršūnė buvo kiek pa 
sistūmėjusl į dešinę — nusikalti
mų daugiausia įvykdyta po jau
naties ir pilnaties. 

jo generalinio štabo karininko 
teises. 

1925 lapkričio 4 d. gen. šta
bo pulkininkas leitenantas S. 
Pundzevičius buvo paskirtas 5-
-io pėstininkų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Kęstučio pulko va
du, o 1927 kovo 12 d. — avia-

MĖNULIO VEIKIMAS 
Nuo neatmenamų laikų žmo-1 būna zenite viršum miesto. Taigi 

nija tikėjo, kad mėnulis veikia nustatyta, kad jas veikė mėnulio 
žemės gyvenimą. Jau prieš 2 tūks padėtis, o ne potvynių ir atoslū 

gių "prisiminimas" savo tėvy
nėje. 

F. Braunas tyrinėjo žiurkėnus 
vėl ir pastebėjo, kad ypač inten
syviai vyksta jų medžiagų apy 
kaita po mėnulio jaunaties ir pil-1 
naties. Į šiuos tyrinėjimus, ir at į 
kreipė dėmesį A. Liberis. Žiurkė- j 
nų medžiagų apykaitos kreivė j 
atrodė jam pažįstama. Nors neįti Į 
kima, bet faktas — ji beveik visiš j 
kai sutapo su nužudymų kreive 
Clevelande. O Chicaga ir Cleve-
landas beveik toje pačioje geogra
finėje platumoje. 

Tyrinėtojai nedaro jokių tiesio 
ginių išvadų iš pastebėtųjų 
faktų. Jie tik sako, kad esama ry
šio tarp mėnulio fazių ir žmogaus 
elgesio. Kodėl taip yra, kol kas | 
neišaiškinta. 

Visur gamtoje stebimas reiški | 
nių ciklas. Meteorologai su mė
nulio fazių periodiškumu sieja 
gausius kritulius, uraganus ir ki
tus atmosferos reiškinius. Daug 
įdomių mokslininkų atradimų 
buvo padaryta, tyrinėjant biolo
ginius ritmus. 

Mėnulio įtaka potvyniams ir 
atoslūgiams nuo seno žmonėms 
žinoma. Didžiulis skirtumas tarp 
žemiausio ir aukščiausio vandens 
lygio būna tuoj pasirodžius jau
načiai ir pilnaties metu. Moksli
ninkas A. Liberis spėja, kad menu 
lis gali veikti žmogaus, "vandens 
masę". 

Mat, vanduo sudaro 80 proc. 
žmogaus organizmo, taip pat, kaip 
ir jūras bei vandenynus. Kad 

Af A Veronica Banass 
Gyveno Chicago, Iii., Marąuette Parko apyl. 
Mirė gruodžio 15 d., 1980, 9:01 vai. vak., sulaukus 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 68 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs John B. Kerulis, marti Lucille, ir 

Telesfore J. Kerulis, marti Mary, 9 anūkai ir 3 proanūkai, marti Shirley 
Banass, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a.a. Joseph Banass, Sr. ir pamotė a.a. Joseph, Jr. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marč ios , ankūkai ir proanūkai . 

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, Tel. 737-8600. 

A. + A 
ALEKSANDRUI SILICNUI 

tragiškai mirus, žmoną ONĄ, dukterį NIJOLĘ, sūnų 
DONATĄ, brolį BRONIŲ bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime. 

ONA IR JUOZAS BAUŽIAI 
VALDA IR ALFONSAS PARGAUSKAI 
DALIA IR LIUDAS STANKAIČIAI 
DANA STANKAITYTĖ 

Iš 'pradžių mokslininkai buvo I nežymus būtų mėnulio gravita-
kiek nusivylę. Tačiau netrukus jie |cinis poveikis, jjh galbūt, sukelia 
atkreipė dėmesį į žiurkėnų me- cikliškus pakilimus savo organiz 

cijos viršininku. Šį pulką ir avia
ciją jis gerokai patobulino, pakė
lė drausmingumą, vieningumą, j džiagų apykaitos procesų diag 
aviacijos dalinių vadais paskyręs \ a m ą — F . Brauno 1964—1965 m 
gabesnius lietuvius. 1934 gegu- į tyrinėjimų rezultatą, 
žės 8 d. pik. Pundzevičius buvo | Mokslininkas F. Braunas, dirb-
paskirtas II-sios divizijos vadu ir Į damas Evanstone, netoli Chica-

gos, pastebėjo, kad į šią apylinkę 
iš Atlanto pakraščių, Long Is-
land salos atvežtos austrės atsi
veria pasimaitinti, kai mėnulis 

Kauno įgulos viršininku. Gyven
damas Kaune, jis dėstė taktiką 
Karo mokykloje. 

1934 birželio 16 d. pik. Pund
zevičius buvo paskirtas III-ios di
vizijos štabo viršininku Šiauliuo
se, dažnai ėjęs šios divizijos va
do pareigas. 1935 rugpjūčio 29 
d. buvo paskirtas I-sios divizijos 
vadu Panevėžy. 

1935 lapkričio 23 d. pakeltas 
į generolo leitenanto laipsnį, nuo 
1936 gruodžio 28 d. laikomas 
brigados generolu, nuo 1938 lap
kričio 23 d. —divizijos genero
lu. 

1936 generolas Pundzevičius 
buvo paskirtas egzaminuoti ka
rininkus pulkininko laipsniui įgy
ti, o 1938-1939 metais paskirtas 
žiūrėti divizijos dalių manevrus, 
Vytauto Didžiojo Aukštosios ka
ro mokyklos III-ios laidos klau
sytojų pratimus ir atskirų pulkų 
lauko pratimus. 

1939 balandžio 5 d. generolas 
Pundzevičius buvo paskirtas ka
riuomenės štabo viršininku, daž
nai pavadavęs kariuomenės va
dą. 

1919 ir 1920 metais dalyvavo 
kovose prieš rusus, bermontinin
kus ir lenkus. 

mo skysčių apytakoje — savotis 
kus biologinius "potvynius" ir 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
p.es jia plačiausiai skaitomas lie-
tjvių dienraštis, gi skelbimų kai 
•uis \ ra visiems prieinamos 

Mielam draugui 

A. f A. ALEKSUI SILICNUI 
tragiškai mirus, giliai liūdėdami, nuoširdžiai užjaučiame 
skausmo prislėgtus jo žmoną ONUTĘ!, dukrą NIJOLĘ su 
šeima, sūnų DONATĄ sų žmona, brolius BRONIŲ ir KA
ZIMIERA su šeimom ir kitus gimines bei artimuosius. 

TAMOŠIŪNŲ IR 
VENCLOVŲ ŠEIMOS 

A. f A. ALEKSUI SILICNUI 
m i r u s , 

žmoną, vyr. skautininke ONĄ SUJŪNIENĘ, ŠEIMĄ, 
BROLIUS ir GIMINES liūdesio valandoje giliai užjau
čiame. 

CHICAGOS SKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ 
CHICAGO S SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

r 
Mielai draugijos narei 

A. f A. 
[j ELENAI FRANCKEVIČIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą dukrai EUGENIJAI ir jos šei-
bei kitiems velionies artimiesiems reiškia m a i 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. + A. 
JUOZUI URBHLIUI mirus, 

jo žmoni Feliciją, gimines ir draugus liū
desio valandoj užjaučiame, 

MARIJA ir LEONAS BAJORŪNAI 
ELENA ir VALERIJONAS BALČIŪNAI 
PETRAS SVILAS 

A. f A, MARCIJONA SAMOLIS 
Gyveno Orland P a r k . I l l inois , anksčiau gyv. Chicago, 111., 

Brighton Parko apyl. 
Mirė g m o d . 14 d., 1980. 11:30 vai. ry to , sulaukus 88 m. 

amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, Te l š ių apskrityje. Amerikoje i šgyveno 6 7 

m. 
Pasi l iko d ide l iame nul iūdime sūnus Al fonso , marti Nancy, 

duktė Irene D i t c h m a n . žentas John , 6 anūkai Antoinette ir 
D e n n i s Samol i s ir J o a n , Colette , John ir Donald Ditchman, 3 
proanūkai , bro l io d u k t ė J a d v y g a Tamasev i č i enė su vyru 
J o s e p h , sesers sūnūs B r u n o ir Victor Smilg ia i , Lietuvoje brol is 
Stanis lovas N e i m a v i č i u s su še ima, ir k i t i g iminės draugai ir 
pažįstami. 

Vel ionė buvo m o t i n a a.a. Lorraine. 
Priklausė Tre t in inkų dr-jai, T. Jėzui tų rėmėjų, T. P r a n 

c iškonų rėmėjų draugi joms, ir amžina n a r ė T. Marijonų ir 9 v . 
Kazimiero seserų rėmėjų dr-jų. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje , 2424 W. 6 9 
Street . 

Laidotuvės įvyks ketv ir tadienį , gruodžio 18 d. i š koplyčios 
8:45 vai. ryto bus at lydėta į Svč. M. Marijos Nekalt . Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią , kurioje į v y k s gedul ingos pamal
dos už ve l ionės sielą. P o pamaldų bus nulydėta į Sv . Kazimiero 
l ietuvių kapines . 

Nuoširdžiai k v i e č i a m e visus: g imines , draugus ir pažįsta
mus dalyvauti š iose la idotuvėse . 

Nuliūdę Sūnus , duktė , marti, žentas, anūkai ir proanūkai . 

I^aid. direkt. S t e p o n a s C. Lack ir Sūnūs , Tel. 737-1213 . 

A L G I U I A T K O Č A I Č I U I 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
Albinai, sūnums Kęstučiui ir Drasučiui, 
tėvams ir seseriai Danai. 

Nuliūdę: 
VYTAUTAS IR ONA RĖME IKI AI 
JANINA IR VYTAS PESECKAI 
DANUTE IR VIKTORAS KOCHANAUSKAI 
ADA IR DOMAS MISIULIAI 

EU D EI KIS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-860O-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v „ Cicero 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBII IAMS STATYTI 



X Kazys Bradūnas, Kalėdoms 
artėjant ir metams baigiantis, 
sveikina visus "Draugo" kultū
rinio priedo bendradarbius ir 
dėkoja jiems už talką. Taipgi 
giedrios švenčių nuotaikos ir 
stiprybės Naujuose Metuose 
linki visiems bičiuliams bei pa
žįstamiems. 

x Dr. Raimondas Strikas, 
Akademinio skautų sąjūdžio va-
dijos pirmininkas, šių metų są
vartoje iš Chicagos vyksta į 
Australiją. Be tarnybinių reika
lų, dalyvaus Australijos rajono 
liet. skautų,-čių stovykloje "Did
vyrių žemė", kuri vyks sausio 
2-11 d. Australijos skautų sto
vyklavietėje, prie Adelaidės. 
Sausio 1 d. pas fil. dr. Nemirą ir 
Viktorą Ratkevičius vyks aka
demikų skautų susipažinimo 
popietė. 

X Kun. P. Butkus, Sidnėjuj, 
Australijoj, lietuvių sielovados 
vadas, "Draugo" štabui atsiun
tė kalėdinius sveikinimus ir 
kartu pareiškė užuojautą dėl 
a. a. Aloyzo Barono mirties. 

X DUnois valstijos Etninio 
palikimo komisijos pirm. Leroy 
Lemke paskelbė planus Etninio 
palikimo festivaliui, kuris nu
matytas įvykti Illinois valstijos 
muges (Illinois State Fair) me
tu Springfieldo mieste. Pirmi
ninkas pareiškė, kad festivalis 
rengiamas etninėms grupėms ir I 
pasiekimams geriau pažinti. 
Susidomėję asmenys gali kreip-' 
tis: Hlinois Ethnic Heritageį 
Commission, 160 N. LaSalle | 
St , Pvoom 1829, Chicago, M. 
Tel. (312) 793-7392. 

X Irena ir dr. Leonas Kriau-
čeJiūnaį Palos Park, BĮ., už ka
lėdines korteles atsiuntė 20 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X I Iituani, Ponchieili sukur
tos operos apie lietuvius, spėk-1 
taklių bilietai nuo gruodžio 13! 
d., šeštadienio, jau gaunami; 
Vaznelių piekyboje. Tai puiki 
kalėdinė dovana visiems. Ope-, 
ros mecenatai, kaip ir kasmet, 
bilietus gaus iš mūsų Operos 
vaidybos. Operos spektaklių 
datos yra kovo 14, 15, 22 ir 28 
d., Chicagoje. Bilietų kainos: 
20, 17, 14 ir 12 dol. parteryje, 
ir 17, 13, ir 10 dol. balkone. Ne
pamirškime pažymėti datos. 
Paštu bilietus galima užsakyti, 
išrašant atitinkamai sumai čekį. 
šiuo pavadinimu: Lithuamian 
Opera Co., Inc. ir užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Gifts Inter
national, 2501 W. 71st S t , Chi
cago, 111. 60629. Tel. 471-1424. 

(pr.). 
x Avalon Galerijose dovanų 

pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, L1 a d r o, Dresden, 
Hummel figūrėlių. Anri medžio 
drožinių ir daug, daug kt. Taip 
pat ir paveikslų. Antradieniais 
pensininkams duodama 10% 
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro
mas Daukšai kviečia atsilankyti 
— rasite dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Adr. 4243 
Archer Ave. (arti Sacramento 
Ave.), Chicago. Tel. 247-6969. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r. iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka-
•lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio. Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (sk.) 

X Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. ik) 
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos I 
už pusę kainos. Zenith firmos į 
ausiniai aparatai. Robert Stens-1 
land & Associates 950 Lake| 
St, Oak Park, m. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
TeL 848-7125. (ak.) J 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 17 d. 

X Kun. dr. Viktoras Pavalkis, 
Milpitas, Calif., Church of St. 
John the Baptist, mūsų nuola
tinis garbės prenumeratorius, 
atsiuntė 100 dol. už 1981 me
tus. Nuoširdžiam lietuviškos 
spaudos bičiuliui, rėmėjui taria
me nuoširdų ačiū. 

X Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, šv. Kazimiero 
Bažnyčios klebonas, mūsų lietu
viškos spaudos nuoširdus rėmė
jas, šv. Kalėdų proga atsiuntė 
55 dol. auką, palinkėdamas gra
žios sėkmės visam "Draugo" 
štabui, širdingai dėkojame už 
auką ir linkėjimus. 

X Stasė Pautienienė, staiga 
sunkiai apsirgus, paguldyta Lo-
retto ligoninėje dr. P. Kisieliaus 
priežiūroje. Ta (proga iš Kali
fornijos atskrido jos duktė Te
resė Bogutienė su dviem savo 
vaikais. 

X Ona ir Jonas Gradinskai, 
Chicago, linki savo klijentams, 
draugams, pažįstamiems ir dien
raščiui "Draugui" linksmų Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų. 

x Edmundas ir Irena K. Vait-
kai, Chicago, šv. Kalėdų ir Nau
jų metų proga širdingai sveiki
na draugus, prietelius, pažįsta
mus ir visiems linki geriausios 
sėkmės. 

X Vena ir Aleksas laurai
čiai, Willow Springs, ŪL, šį tre
čiadienį išskrenda į Kolumbiją 
dalyvauti giminaitės Dalės ir 
inž. Raimondo Mieželių dukters 
Gilaudos vestuvėse. R. Mieže
lis šiuo metu yra Kolumbijos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Lauraičiai grįš sausio 
5 d. 1981 m. 

X Vladas Mikutis, Chicago, 
UI., nuoširdus lietuviškos spau
dos rėmėjas, pratęsė prenume
ratą ir pridėjo 30 doL auką. 
Širdingas ačiū. 

X Ruv. lietuvių Policijos tar
nautojų klubas "Krivūlė", Chi
cago, JJLL. šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga pasveikino visą 
"Draugo" štabą ir lietuviškos 
spaudos stiprinimui įteikė 25 
dol. auką per jos valdybos narį 
H. Suvaizdį. širdingai dėko
jame. 

x Genė ir Viktoras Bačms-
kai sveikina gimines, kaimy
nus bei pažįstamus su šv. Ka
lėdom ir linki laimingų Naujųjų 
Metų. 

X Ignas Venckus, Chicago, 
UI., šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus. Vietoj ka
lėdinių kortelių skiria "Drau
gui" 20 dol. auką. 

x Dr. Jurgis Starkus, Chica
go, EI., atsiuntė 20 dol. auką, 
kaip geram laikraščiui ir redak
cijai palinkėjo geros sėkmės. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Lietuvos Dukterų draugi
ja turės prieškalėdinį pyragų ir 
šližikų pardavimą gruodžio 21 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet. Narės prašo
mos kepsnius nešti šeštad. ir 
sckmad. iki 12 vai. (pr.). 

x Mūsų Opera šį penktadienį 
8 vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje, rengia susipažinimą su 
I Iituani opera. Į šį I Iituani 
operos supažindinimą kviečia 
visus spaudos atstovus, radijo 
programų vedėjus ir tik Operos 
mecenatus. Gaila, kad dėl vie
tos stokos yra negalima pa
kviesti ir plačiosios lietuvių vi
suomenės, (pr.). 

X lietuvių Opf ra nuoširdžiai 
linki malonių Kalėdų švenčiu 1 
visiems Operos mecenatams, I 
meno vadovams, solistams, cho-, 
ristams, baleto šokėjams, redak
toriams bei žurnalistams, T. Jė
zuitams ir Jaunimo centro va
dovybei, radijo programų vedė
jams, visiems loterijų bilietų 
platintojams, visiems įvairių 
sričių bendradarbiams ir vi
siems Operos spektaklių lanky
tojams, (pr.). 

X Stasys, Aldona ir Algiman
tas Mažuliai sveikina visus 
draugus ir pažįstamus šv. Ka- Į 
ledų ir Naujųjų Metų proga. 

(sv.). | 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
SVAEBUS PASITARIMAS 

MABQUErTE PARKO 
PROBLEMOMIS 

Nepaslaptis, kad Marąuette 
Parko apylinkėse ėmė dažnėti 
įvairūs kriminaliniai nusikalti
mai — užpuolimai gatvėse, na
mų apvogimas, nekaltų žmonių 
sumušimai ir paskutiniuoju lai
ku žmogžudystės. Gruodžio 2 
d. Alekso Siliūno užpuolimas ir 
jo mirtinas sužalojimas sukrėtė 
Marąuette Parko apyb'nkės gy
ventojus. Nelaimingasis, są
monės neatgavęs, gruodžio 12 
d. Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė. 

Ryšium su tais įvykiais, 
gruodžio 8 d. susirinko specia
liam posėdžiui Marąuette Parko 
namų savininkų draugijos val
dyba ir plačiai aptarė visas iš
kylančias problemas. Konstata
vo, kad didėjantieji nusikalti
mai graso šios apylinkės gyven
tojų saugumui ir nutarė nedel
siant kreiptis į šios apylinkės 
seniūną ir kitus šią apylinkę 
tvarkančius pareigūnus išaiš
kinti visas problemas ir aptarti, 
kokiomis priemonėmis būtų 
galima gintis: nuo didėjančių 
nusikaltimų. 

Tam reikalui buvo sudaryta 
delegacija, į kurią įeina Mar
ąuette Parko namų savininkų 
draugijos pirnuninkas Juozas 
Bacevičius, teisinis patarėjas Ch. 
P. Kai, Algis Barakauskas, Pet
ras Martinaitis, Aleksas Patac
kas, Stasys Patlaba, Juozas 
Skeivys ir Jurgis Janulaitis. 
Pirrnininkas Juozas Bacevičius 
pareiškė, kad šios apylinkės 
saugumas ypač turėtų rūpėti 
Šv. Kryžiaus ligoninės, JJB, pa
rapijos, vienuolyno ir mokyklų 
vadovybėms, o ne vien Mar
ąuette Parko namų savininkų 
draugijos valdybai. 

Gruodžio 19 d., 7:30 vai. va
karo, parapijos salėje šaukia
mas Marąuette Parko namų 
savininkų draugijos susirinki
mas, kuriame privalėtų dalyvau
ti ne tik draugijos nariai, bet 
LB atstovai, ligoninės vadovybė, 
parapijos dvasiškiai, vienuolyno, 
mokyklų ir visų lietuviškųjų or
ganizacijų atstovai. Tai įsidė
mėtina! Susirinkimas labai 
svarbus. Nelaukite atskirų 
kvietimų. Susirinkime dalyvau
kime. Pavojus didelis, rūpin
kimės jo pašalinimu. 

J . Rimtautas 

W^W ^^ ^*[. • 

mU. ZVAIG ZD UTE Jrf n T% įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
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CHICAGA TEBĖRA 
"ANTRAS KABIAS" 

1980 m. visuotino gyventojų 
surašymo duomenys rodo, kad 
Chicaga tebėra antrasis gyven
tojų skaičiumi JAV miestas — 
"antrasis kaimas". Nors nėra 
tiksliai žinoma, kiek žmonių gy
vena New Yorke, nes dalis an
ketų sudegė sandėlyje, New 
Yorkas pasilieka pirmoje vieto
je, o Chicaga, su 2,969,570 gy
ventojų užima antrą vietą, Los 
Angeles netolimoje trečioje vie
toje su 2,950,010 gyventojų. 

X Marija Petrauskienė, Hart
ford, Conn., su pagarba ir nuo
širdumu sveikina Teresitą-Tere-
są Petravičienę. gavusią filosofi
jos daktarės laipsnį Madrido 
universitete, Ispanijoje. 

X Marija AJkevičienė, a. a. 
Vinco žmona, iši Grand Rapids, 
Mich., sveikira savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais Metais. 
Vietoj kalėdinių kortelių skiria 
"Draugui" 20 dol. auką. 

X Marija ir Vladas didžiūnai, 
Cennterville, Ma., sveikina savo 
gimines, draugus ir prietelius 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Visiems linki daug sveika
tos ir sėkmės gyvenime. Vieto
je kalėdinių sveikinimo kortelių 
skiria auką spaudai paremti. 

x Kun. R Krasauskas, Put-
nam, Conn., E. Barškutis, Chi
cago, IU., atsiuntė už kalėdines 
korteles po 10 dol., Ona Giedriū-
nienė — 3 dol. Nuoširdžiai dė
kojame. 

LAIŠRASČIU IŠKARPŲ 
KONKURSAS 

Vasaros atostogų metu buvo 
paskelbtas konkursas rinkti lietu
viškų laikraščių iškarpas. Atsira
do šeši dalyviai. Šiam konkursui 
buvo numatyta 100 dol. suma 
premijoms. Pagal atliktą darbą 
premijos taip paskirstomos: 

Pirmoji teko Jonui A. Kirkliui 
- 30 dol. 

Antroji Dariui Juškai — 25 
doi. 

Trečioji Elvyrai Valkiūnaitei 
20 dol. 

Ketvirtoji Taurui, Vijai, Rimai 
Bubliiams po 10 dol. 

Kadangi šie darbai buvo siun
čiami ne pirmos klasės paštu, il
gai keliavo į Tėvynės Žvaigždu-
ę, todėl konkurso duomenys vėlo
kai skelbiami. 

Tėvynės Žvaigždutė nuošir
džiai dėkoja dalyvavusiems kon
kurse ir atlikusiems gražų spau
dos darbą. Baigiasi metai. Gruo
džio mėnuo yra spaudos mėnuo. 
Raginkite savo tėvelius ir pažįs
tamus, kad užsisakytų lietuviškų 
laikraščių sekantiems metams. 
Tik lietuviški laikraščiai rašo 
apie lietuvių gyvenimą, visuome
ninę veiklą ir duoda žinių iš oku-
puot. Lietuvos pogrindžio spaudos. 
Neturėtų būti nė vienos lietuviš
kos šeimos be lietuviško laikraš
čio. 

Redaktorius 

DIENA, KURIOS 
NEPAMIRSIU 

Aš pirmą kartą buvau nuva
žiavusi į Čikagą aplankyti dėdę 
ir tetą. Tada buvau kokių 10 me
tų. Važiavau traukiniu, bilietas 
buvo nupirktas, ir mamytė jį įdė
jo į mano suknelės kišenę. At
važiavo traukinys ir iš traukinio 
išlipo aukštas, stambus, unifor
muotas konduktorius kartu su 
daugeliu žmonių. Konduktorius 
buvo tėvelių pažįstamas, ir tėve
liai paprašė jo, kad mane paglo
botų. Jisai sutiko, ir aš įlipau 
į traukinį. Aš jaučiausi labai drą
siai. 

Konduktorius atėjo patikrinti 
bilietus. Aš įkišau ranką į suk
nelės kišenę išimti bflietą, bet bi
lieto tenai nebuvo, tik nosinė. La
bai susirūpinau ir konduktorius 
jau čia stovėjo ir prašė parodyti 
bilietą. Aš jam paaiškinau, kad 
mamytė buvo bilietą įdėjusi į ki
šenę, bet dabar aš negaliu rasti. 
Tai jis sakė, kad gal vėliau atsi
ras. 

Nors negalėjau rasti bilie
to, bet per langą žiūrėjau, kur 
matėsi labai gražūs vaizdai, me
džiai, laukai ir arkliai. Bet netru
kus ir vėl atėjo konduktorius ir 
prašė parodyti bilietą. Aš tik pa
purčiau galvą, bijodama kad 
mane neišmestų iš traukinio. Bu
vau labai išsigandus. 

Po traukinį vaikščiojo berniu
kas pardavinėdamas visokius ska
numynus. Atėjęs pas mane klau
sė, ar aš ko noriu nusipirkti. Aš 
jam pasakiau, kad ne, kadangi 
aš turėjau pyragų ir jam papa
sakojau, kas man įvyko. 

Aš jau labai pradėjau bijotis, 
net ašaros riedėjo iš akių. Išsi
ėmiau nosinę, o iš nosinės iškri
to bilietas. Aš labai apsidžiau
giau, ir net pradėjai: juoktis. Grei
tai nubėgau pas konduktorių ir 
parodžiau bilietą. 

Neužilgo tuoj pasiekiau Čika
gą. Tai buvo mano pirmas kar
tas Čikagoje, ir mano pirma ke
lionė traukiniu. 

Elytė Rukšenaitė, X sk 
Hamiltono „Vysk. M. 
Valančiaus" lit. m-la 

Kanada „Mūsų pasaulis" 

JULYTĖS KIŠKELIS 
Julytė gavo dovanų kiškelį. Ji 

labai mėgo jį ir žaisdavo su juo. 
Vieną dieną žaisdama su kiške
liu, Julytė jį paliko ant žemės. 
Ji nuėjo atsigerti. Du šunys: Ruč-
kis ir Dručkis jį pamatė. Jie jį 
užpuolė ir tampė. Julytė atėjo ir 
apgynė jį. Labai verkdama, ji nu
nešė mamai, kad jį sugydytų kai
lį. Dabar Julytė žaidžia su juo, 
bet ji niekad nepalieka vieno kiš
kelio. 

Lilė Gelažytė 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

m-los 6 sk. mokinė 

ŠUNIUKAS 
Mano Šuniukas yra labai dide

lis ir gražus. Jo vardas Misty. 
Angelė Prišmontaitė 

KATYTĖ 
Mano katytė yra labai graži. 

Aš ją labai myliu. Aš ją pati 
užauginsiu. Dabar ji dar maža. 

Andrėj a Nelsaitė 
ARKLYS 

Man patinka arklys. Ant ark
lio galima joti. Kai užaugsiu pirk
siu arklį. 

Edvardas Budrys 
ZUIKIS 

Mano Zuikio vardas Rožytė. 
Aš jį labai mv'iu. Jis mažas ir 
labai švelnus. 

Vilija Žemaitaitytė 
Visi Los Angeles lit. m-los mo

kiniai „Saulutė". 

JŪRA 

Rytas po ryto, 
Jūra banguoja, 
Kaip ašaros krenta, 
Bet ji nesustoja. 

Bangos liūliuoja, 
Vėjas bučiuoja. 
Vėtros ateina, 
Laikas praeina. 

Kai saulė užmiega 
Ir mėnulis atbėga, 
Jūra pailsi ir 
Atranda nauja^ jėgą. 

Ramoną Lapinaitė 
Montrealio lit. m-los 

mokinė. „Lipesna" 

ŽMOGUS IR ŠUO 
Vieną dieną žmogus ėjo na

mo iš darbo. Jis pamatė šunį. Tas 
šuo buvo - pririštai prie namo. 
Žmogus perėjo gatvę, kad galė
tų pažiūrėti iš arčiau. Šuo pra
dėjo loti ir tarkšti. Jam nukrito 
grandinė ant žemės. Jis bėgo pas
kui žmogų. Žmogus bėgo taip 
greit, kad jo sportiniai batukai 

suplyšo. Šuo jį -greitai prisivijo. 
Jis šoko ir nukando žmogaus ran
ką: „Aja-jai" —sušuko žmogus. 
Šuo nukando ir antrą ranką. 
Tada žmogus paėmė savo ranką 
nuo žemės ir mušė šunį labai 
smarkiai. Šuo nubėgo namo. 

Arūnas Čypas 
Rochesterio lit. m-los mokinys. 

„Plunksna" 

GRAUDUS PRISLMTNIMAS 
Vienas giesmininkas, turėjęs 

labai negražų balsą, kartą begie
dodamas pamatė, kad viena mo
teris labai verkė. Manydamas, 
kad jo balsas sujaudino jos šir
dį, jis pasijuto didvyriu ir ėmė 
dar smarkiau giedoti. Moterėlė 
pradėjo dar labiau raudoti. Kai 
užbaigė savo giesmę, giesmi
ninkas labai patenkintas, priėjęs 
prie verkiančios moters paklausė, 
kas jai širdį taip sugraudino: 

— Ak! — ji atsakė. Aš esu ne
laiminga moteris, kuriai vakar 
vilkas sudraskė asilą. Kada aš iš
girdau tamstą giedant, atsi
miniau savo vargšą gyvulėlį \i 
man graudu pasidarė. Ak, tikėk 
man, nėra kito balso taip pana
šaus į jo, kaip tamstos! 

GALVOSŪKIAI Nr. 12 
L 

(Žiūrėkite piešinėlį). Vietoje 
paveiksliukų surašykite žodžius ir 
pilną tekstą atsiųskite 

(5 taškai) 

MANO ATOSTOGOS 
Mano atostogos praėjo pama

žu, nes nebuvo daug ko veikti. 
Pirmą atostogų savaitę aš jau
čiaus gerai, nes ka tik buvo pa
sibaigę mokslo metai. 

Mano namiškiai ir aš važia
vome į Dehli, Ontario. Mes ten 
praleidome vieną savaitę. Oras 
buvo šiltas ir saulėtas. Mes kas
dieną ėjome į Erio ežerą maudy
tis. Kai mes parvažiavome namo, 
mano tėvai ėjo dirbti, o aš toliau 
leidau atostogas namuose. 

Kartą aš su pussesere važavau 
žiūrėti filmo „Greasa". Mums 
taip patiko, kad mudvi pasili
kome žiūrėti antrą kartą. Išėju
sios iš kino dairėmės į krautuvių 
langus, bet nieke nepirkome, 
nes neturėjome pinigų. Tai to
kios buvo mano atostogos. 

Aleksandra Žemaitytė 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada, "Liepsna" 
• 

MINTYS PAGALVOJIMUI 

Savo artimui daryk tai, ko no
ri, kad tau būtų daroma. 

T . Toth 
Kas sugriauna svetimą dangų, 

tas sau pasistato pragarą. Toks 
jau yra nematomas teisingumo 
įstatymas žemėje. 

Stelzhamrner 
Geriausias būdas padaryti sa

vo gyvenimą malonų sau, yra 
stengtis jį daryti malonų kitiems. 

A.Graf 
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(Žiūrėkite brėžinėlį-. Šoferis 
Lietuvoje atvažiavo prie kryžke
lės, kur buvo šešios rodyklės. Vi
sos raidės buvo sumaišytos. Pa
dėkite jam perskaityti miestų var
dus: Anaksu, Teuna, Ūsaity, Iu-
alšiai, Rekgatin, Žysvėnepa. Už 
kiekvieną vardą po 1 tašką. 

• . 

m 
(Žiūrėkite brėžinėlį). Skautai 

apie savo keturkampę aikštę pa
statė 12 vėliavėlių taip, kad prie 
kiekvieno aikštelės krašto plevė
savo po 4 vėliavėles. Perstatykite 
vėliavėles taip, kad prie kiekvie
no aikštelės krašto plevėsuotų po 
S vėliavėles. O gal galėsite jas 
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IR NUVEŽĖ l YONiA^v 

žmonių paskirstymas i avis ir 
ožius įvyks paskutinėje dienoje. 
Iki to laiko mums yra uždrausta 
tokia klasifikacija. 

F. Sheen 

Jei esi stipresnis, pagelbėk silp
niems, jei protingesnis —neiš
mintingiems, jei turtingesnis — 
pavargėliams, jei esi mokytesnis 
—nemokytiems. 

L. Tolstoj 

sustatyti taip, kad prie kiekvieno 
krašto plevėsuotų po 6 vėliavėles. 
Už vieną atsakymą (5 taškai) už 
abu (10 taškų). 

IV 
Rakausko šeimoje kiekviena 

duktė turėjo tokį pat skaičių bro
lių ir seserų. Kiekvienas sūnus tu
rėjo dukart daugiau seserų, negu 
brolių. Kiek dukterų ir kiek sūnų 
buvo Rakausko šeimoje? (10 taš
kų) 

V 
Kurios linksniuotės yra daik

tavardis, jei vienaskaitos galinin
ke jis baigiasi galūne —ų? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIU Nr. 8 
ATSAKYMAI 

III 68 turistai kalbėjo abiem 
kalbom. 

PV Buvo apipiltas šlaku (ger-
gasu) ir pelenais, bet ne lava. 

9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 

8 + 6 + 4 + 1 + 9 + 7 + 5 + 3 + 2 = 45 

Pirmo ir antro galvosūkių brėžiniai nebuvo išspausdinti. 


