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LIETUVIAI IR LENKAI 
(Tęsinys) 

Antrasis pasaulinis karas abi 
tautas nuvedė skirtingais keliais, 
nors JŲ likimai turi ir šiokio to
kio panašumo. Lietuva, vienai 
okupacijai keičiant kitą, taip ir 
neatgavo laisvės. Ryty grobikui 
mūsų. respublika — langas į Va
karu Europą, placdarmas būsi
moms agresijoms į Vakarus, pui
ki strateginė padėtis ir gana ne
blogas aruodas amžinai alkanam 
rusui... O tolimesnėse šalyse, kaip 
XIX amž., Lietuvos vardas jau 
sunkiai beprisimenamas. Gal tik 
mūsų "Kronika" dar kartais su
drumsčia pasaulio sąžinę. 

Lenkai, iškentę visas okupaci-
cijos, konclagerių bei pažemi
nimo kančias, buvo sovietu iš
laisvinti ir vėl atgavo nepriklau
somybę. Bet kokia ta nepriklauso
mybė! Lenkų tauta nuo seno lin
kusi į Vakarus ir visada pasiruo
šusi bendradarbiauti su jais prieš 
savo tradicinį priešą — Rusiją, 
pastarosios buvo labai gudriai 
pririšta prie tarybinio rėžimo.Ta-
rybu Sąjunga, atėmusi nuo seno 
valdytas* ukrainiečiu ir baltaru
siu žemes, lyg "patraukė" Lenki
jos teritoriją keliais šimtais kilo
metrų į Vakarus — Lenkijai at
rėžė gerą gabalą 700 mėty vo
kiečiu valdytos Silezijos. Ši šalis, 
ilgai svajojusi apie mažytį- lange
lį į Baltiją, gavo kelis šimtus kilo

ta ir skriaudų, patirtu iš sovietu 
pusės. Ar gali lenkai užmiršti 
Varšuvos sukilimo tragediją 1944 

m.? Kadangi dauguma sukilėlių 
buvo pro vakarietiškos orientaci 
jos ir siekė atkurti senąją prieška 
rinę Lenkiją, tarybinė armija, pri
ėjusi prie Varšuvos, staiga "pa
vargo". Stalinas nutarė vokiečiu 
rankomis susidoroti su priešinin
kais. Tr vokiečiai tai įvykdė labai 
stropiai, lyg pagal specialų rusu 
užsakymą. Nors pašonėje už Vys
los stovėjo galinga rusu armija, 
nuo kurios jie ilgą laiką nesusto-
jamai traukėsi, vokiečiai ramiai 
kelis mėnesius "darbavosi" Var
šuvoje. To "darbo" rezultatas 
kalnai lavonu, o iš milijoninio 
miesto — tik degėsių krūvos ir na
mu griaučiai. Ir tik kada vokie
čiai iki galo sudorojo visus komu
nistų priešus, Tarybinė armija pa
galiau "pailsėjusi" užėmė tą griu
vėsių krūvą, kažkada vadintą 
Varšuva. Ne, šitai ir už šimto 
metu neužmirštama! Šito neat 
pirksi Varšuvos kultūros rūmų, 
grynai tarybinio stiliaus pastato 
ir šiuo metu labai gadinančio 
Varšuvos panoramą, statyba 

O ir pokario metais džiaugsmo 
buvo labai nedaug. Ar gali len
kas džiaugtis šalies ekonomikos 
laimėjimais, jei ta ekonomika, vi 
ęų pirma, skirta stiprinti tarybi
nės sistemos galią, o liaudies ge 

NATO MINISTERIAI 
PASMERKĖ MASKVĄ 

Graikija ragino nesmerkti Sovietų Sąjungos 
Briuselis. — Nato bloko užsie-1 kad Nato valstybės neturi mora-

nio rekalu ministerių konferenci- linės teisės pasmerkti karinį reži-
ja pasmerkė Sovietu Sąjungą už mą Lenkijoje, kada pačioje Nato 
aktyvią paramą Lenkijos kari- į organizacijoje yra karinė vyriau-
niam režimui ir įspėjo Maskvą, sybė, laužanti savo piliečiu teises 
kad Vakarai gali imtis ekonomi 
niu sankcijų. Nato pareiškime sa
koma, kad Sovietu Sąjunga atsa
kinga už karinę padėtį Lenkijoje. 
Sovietai neturi jokiu teisių nu
spręsti socialinį ar politinį Lenki
jos išsivystymą, sakoma komuni
kate. Reikalaujama leisti len
kams patiems išspręsti, nesikišant 
iš šalies, savo problemas, reika
laujama gerbti lenkų tautos dau
gumos troškimą tautinio atsinau
jinimo reformų. 

Nato konferencija griežtais žo-

—Turkijos valdžia. 
Vos kelioms valandoms praė

jus nuo Nato komunikato pa
skelbimo, Sovietų Sąjungos "Tass" 
agentūra pareiškė, kad tai nepa
kenčiamas kišimasis į suvereninės 
Lenkijos reikalus. Varšuvos radi
jas paskelbė, jog Nato šalys tie
sioginiai kišasi į Lenkijos proble
mas. "Tass" pranešime sakoma, 
kad Nato pasidavimas Amerikos 
spaudimui prieštarauja tarptauti
nei teisei, Jungtinių Tautų čartai, 
Helsinkio Baigiamajam aktui. 

džiais pasmerkė masinį žmogaus į Varšuvos pareiškimas skundžia-
teisių laužymą Lenkijoje ir ragi- £ ka<j x a t o šalys bando diktuo-

Briuselyje baigėsi Nato valstybių užsienio reikalų ministerių konferencija, kun pasmerkė sovietų vaidmenį Lenkijos 
krizėje ir reikalavo užbaigti Lenkijoje civilinių teisių laužymu*:. Nuotraukoje — JAV valstybes sekretorius Alexan-
der Haig ir Nato generalinis sekretorius Josef Luns. 

metrų pajūrio- Reikėtų tuo tik j r o v ė s kilimas — tik kažkelintoje 
džiaugtis, bet kodėl to džiaugsmo Į vietoie? Ar gali lenką patenkinti 
nėra, kodėl lenkams viskas kren- Į ^ k a (j Lenkijos valstybės vežimo 
ta iš rankų? į vadeles laiko Maskvos rankcs? 

Lenkai, kaip ir lietuviai, laukia I A r gaij tfįm tikintis lenkas kata-
permainų. Bet jeigu lietuviams' 1^3, būti patenkintas gyvenimu 
permainos gali atnešti tik laisvę, j matydamas, kad jo mokami mo 
tai lenkams ir baisų vokiečių kerš
tą. Mūsų turistai, apsilankę VDS, 
ne kartą yra pasakoję, kad, klai
dingai juos palaikę lenkais, vo
kiečiai nenorėjo su jais kalbėtis; 
tik sužinoję, kad jie lietuviai, vo
kiečiai maloniai juos priimdavo. 
Tad nori nenori — lenkams ten
ka būti lojaliems Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu. O juk jie nepamirš-

kesčiai naudojami ateistin'i pro 
pagandai ir Bažnyčios griovin.- i? 
Ar galėjo jis įamiai /'urėti, kai 
lenkų kariai buvo varomi į Čeko-

APIE T 
MAŽUMAS 

"Solidarumo" sąjūdis Lenkijoje 
išjudino tautinių mažumų klau
simą; laisvųjų profsąjungų bei 
oficialioje spaudoje dažnai pasi
rodė ir Lietuvos vardas. Ypatingą 
kontroversiją sukėlė sovietinio 
plauko "darbo herojaus" Albino 
Spiwako pastabos rugpiūčio mė
nesi įvykusiame lenkų komparti
jos centrinio komiteto plenume. 

NES 
LENKIJOJE 

Slavo (1981. IX. 20), kuris pabrė
žė, kad Lenkija tebėra daugiatau
tė valstybė. (Lenkijos šaltinių 
žiniomis, Lenkijoje dabar yra 
apie pusė milijono tautinių ma
žumų). Įsikūrus "Solidarumo" 
sąjūdžiui, tos mažumos pradėjo 
drąsiau reikalauti savo teisių. Jų 
reikalavimus parėmė laisvųjų 
profsąjungų savaitraštis "Solidar 

TRUMPAI 
I* VISUR 

no fkarinę valdžią laikytis savo 
pažadų, atstatant civilines laisves 
ir pažadėtas reformas. 

Ministeriai nutarė atidaryti 
Madride Europos Saugumo ir 
kooperavimo konferenciją, kurio
je Europos delegacijoms pradžio
je vadovaus užsienio reikalų mi
nisteriai ir kels žmogaus teisių 
laužymus Rytu Europoje. 

Nato ministerių konferencijo
je viena Graikija nepritarė ko-

ti Lenkijai. Jos ignoruoja specifi
nes Lenkijos problemas ir užmirš
ta lenkų vyriausybės pažadą už
baigti karinę padėtį, kai tik sąly
gos leis, sako Varšuvos PAP. 

Ten Spiwakas taip kalbėjo: "Prieš I nosc". Šių įvykių poveikyje buvo 
1939-uosius metus Lenkijoje bu-

slovakiją, kad apsaugotų Tarybų vo įvairių tautinių tautų (nacje 
Sąjungos interesus? Gal todėl !en- narodowe. Aš turiu galvoje lie-
kams darbas krinta iš lasrfr, gal 
todėl lenkai tiek daug geria... 

(Bus daugiau) 

KAMPANIJA PRIEŠ 
LENKIJOS ŽYDUS 
Įrodinėjama — žydai tvarko "Solidarumą" 

(Tęsinys) 

Partijos užkulisius žiną lenkai 
tvirtina, kad "Trybuna Ludu" 
gruodžio 18 d. straipsnis prieš dr-
Geremeką, kuris vadinamas sio
nistu, nebūtų pasirodęs be Stefa-
no OIszowskio, politbiuro nario 
ir spaudos, televizijos, radijo vir
šininko žinios. Lenkai, kurie žino 
Geremeko veiklą "Solidarume", 
tvirtina, kad kaip tik jis ragino 
laikytis atsargiai, veikti nuosai
kiai, nesikarščiuojant. Stefano Ol-
szowskio pažįstami žino, kad jis 
ir 1967 metais turėjo nemažą 
vaidmenį išvalant "sionistus" iš 
lenkų komunistų partijos. 

Komentatoriai teigia, kad an
tisemitizmo aistros šiuometinėje 
T>enkijo}e turi mažai pagrindo. 
Lenkijoje gyvena apie 5,000 — 
8,000 žydų, jų tarpe daug senelių, 
kuriems per vėlu kur emigruoti 
ir pradėti gyvenimą iš naujo. Ko
munistų viršūnėse nėra žinomų 
žydų, jų nėra ir valdžios įstaigo
se. Nežiūrint to, pernai kovo mėn. 
įvyko Varšuvoje demonstracija, 
kuri paminėjo "sionistų klikos" 
lenkų aukas. Stalino laikais lenkų 
saugumą valdė žydai. Iš tų dienų 
gimė "Grunvvaldo" organizacija. 

turinti kelis tūkstančius narių, ži
nomų savo nuotaikomis prieš žy
dus, tačiau didesnės įtakos Lenki
joje neturinti. Ši grupė leido laik
raštį, pasižymėjusį straipsniais 
prieš žydus. 

Ir "Solidarumas" neišvengė iš-j 
sišokimų prieš žydus- Varšuvos 
skyrius kartą net sušaukė spaudos 
konferenciją, kurioje įspėjo, jog 
"tam tikros jėgos" Lenkijoje ban
do panaudoti antisemitizmą prieš 
KOR grupę ir prieš "Solidarumą". 
Štetino "Solidarumo" veikėjas 
Marian Jurszyk vienoje kalboje 
kaltino, kad komunistų partijoje 
daug svarbių narių yra tik prisi
dengę lenkiškomis pavardėmis. 
Trys ketvirtadaliai komunistų va
dų esą žydai. Tuoj po šio Jurszy-
ko pareiškimo Varšuvoje pasiro
dė lapeliai, kuriuos pasirašė "Žy
diški KOR nariai". Lapelis smer
kė antisemitizmą, skelbė vieny
bę ir susiklausymą. Lapelį pasi
rašė be kitų ir Jaeek Kuron, kuris 
visai nėra žydas. KOR greit pa
skelbė, kad lapelis ne tos grupės 
darbas, bet, greičiausia, saugumo 
provokacija, siekianti sujungti 
KOR su žydais. 

(Bus daugiau) 

tuvius, žydus, ukrainiečius ir 
ypač vokiečius. Jų pakako suda
ryti subversyvią "penktąją kolo
ną". Ir ji buvo sudaryta. Buvo šū
vių i nugarą ir špionažo. Lenki
jos armija tapo disorganizuota. 
Tikslai buvo tie patys: sudaryti 
tramplyną įsiveržimui į Sovietų 
Sąjungą". Spiwakas pareiškė, kad 
ir šiandien žmonės su panašiais 
tikslais nori išnaudoti tautines 
mažumas. "Bet šiandien", sako 
jis, "nebėra įvairių tautinių tau
tų — pirmą sykį Lenkijos isto
rijoje lenkai viena tauta". 

Šis Spivvako pareiškimas susi
laukė atkirčio ukrainiečių mažu
mos Lenkijoje savaitraštyje Naše 

įsiregistravusi ir lietuvių studen
tų sąjunga Lenkijoje. 

Lenkų šovinizmo atstovas Spi-
wakas visad buvo su didele pa
garba linksniuojamas Maskvoje. 
Kai iš jo primityvumo pradėjo ty
čiotis lenku žurnalistai ir "Soli-

— Naujoji Ganos vyriausybė 
paskelbė, kad atnaujinami dip
lomatiniai ryšiai su Libija. Ganos į munikatui. Graikija pasisakė prieš 
diktatorius Ravvlings yra didelis į Sovietų Sąjungos pasmerkimą. 
Libijos Khadafio gerbėjas- Iš | nes nėra įrodymų, kad sovietai ki-

darumo" nariai, Sovietų spauda, j autonomijos. 

Libijos į Ganą atvyko didelė dele
gacija, kuri patars kaip įsitvirtin
ti valdžioje. 

— Sirijos užsienio reikalų mi-
nisteris Khaddam neužilgo vyks 
į Maskvą pasitarti su sovietų vy
riausybe. Užvakar Sirijos ministe-
ris lankėsi Saudi Arabijoje. 

— Prancūzijos parlamentas 
pradėjo svarstyti įstatymą, kuris 
suteiks Korsikos salai autonomi
ją, išrinks 61 asmens Korsikos sei
meli. Korsikoj, kurią prancūzai 
valdo 213 metų, gyvena 229,000 
žmonių, kurie seniai reikalauja 

Šasi į lenkų reikalus. Graikų me
morandumas tuo klausimu sako. 

įskaitant ir lietuviškąją, labai tuo j 
pasipiktino. 

(Elta) 

Potvyniai Lenkijoj 

Pabėgėliai puolė 
savo valstybe 

Santo Domingo. — Iš Haiti 
atvykę pabėgėliai Amerikoje suor
ganizavo vyrų grupę, kuri pasiry
žo nuversti Haiti valdžią su pre
zidentu Duvalier. Miami gazoli
no stoties 
Sansaric su 

|lė ir užėmė Tortuga salą. Čia 3.000 

— Varšuvos teismas nuspren
dė, kad du "Solidarumo nariai, 
kurie organizavo streiką Hutą 
Warszawa plieno liejykloje, yra 
nekalti. Trečias buvo nubaustas 
lygtinai. Žmonės kalba, kad Var
šuvos teisėjai yra švelnesni už ki
tų miestų. Sunkiausios bausmės 
"Solidarumo" nariams skiriamos 
Katovricuose. 

— Automobilių darbo unija 
pradėjo derybas su Fordo bend-

bend rovės 

Varšuva. — Šalia politinės ir 
ekonominės Lenkijos krizės, kilo 
dar viena problema, — negirdė
tas Vislos potvynis. Gruodžio 
pradžioje Lenkijoje gerokai pasni
go, o praėjusią savaitę buvo kelių 
dienų atodrėkis, sunešęs į Vislos 
upę daug vandens. Staiga vėl už
šalo, nauji ledai užkišo upės te
kėjimą ir vanduo pakilo 10 pėdų Į giams prieš Haiti, 
virš normalaus lygio. Apsemti 
laukai, žemiau gulinčios gyven
vietės 14-koje vaivadijų. Teko 
evakuoti 12,000 žmonių. Blogiau
sia padėtis prie Plocko, Konino, 
Koszalino ir Szczeeino apylinkė
se. 

Varšuvos radijas skelbia, kad 
3,000 kareivių prisiųsti gelbėti 
žmonių ir galvijų. Potvyniai gre
sia tiltui prie Plocko. Per tiltą 
eina keturios naftos vamzdžių 
"inijos, dvi siekia Rvtų Vokietiją. 

rovė. Pirmąją dieną 
savininkas Bernard j atstovai pareiškė, kad JAV bend-

vyrų grupe puo- j r o v e s negali konkuruoti su Japo
nija, kurios darbininkai dirba už 
10 dol per valandą mažiau. Uni-

Lenkų ministeris 
lankėsi Maskvoje 

Maskva. — Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Josef Czyrek 
lankėsi Maskvoje, tarėsi su Užsie
nio reikalų ministerių Gromyko. 
Skelbiama, kad buvo svarstomi 
abiejų šalių ryšiai, buvo pasmerk
tas Amerikos kišimasis į lenkų rei
kalus. 

Czyrekas nėra karinės gelbėji
mo tarybos narys, tačiau jis yra 
komunistų partijos politbiure ir 
yra vienas nacionalinių partijų 
sekretorių. 

Maskva paskelbė, kad Vakarų 
bloko sankcijos prieš Lenkiją sie
kia padidinti Lenkijos sunkumus, 
kuriuos sukėlė komunizmo prie
šai. Reikalavimai užbaigti karinę 
padėtį siekia sugrąžinti Lenkijon 
chaosą, sustabdyti žygį į normalią 
padėtį, rašo sovietų žinių agentū
ra. 

Taivanas negaus 
nauju lėktuvu 

Pekinas. — Kinijon išvyko vals 
tybės departamento sekretoriaus 
asistentas Rytų Azijos reikalams 
John Holdridge. Jo uždavinys įti
kinti Kinijos vyriausybę, kad 
Amerika turi parduoti Taivanui 
ginklų dalių. JAV vyriausybė pir-

Schmidtas tariasi 
su Mitterrandu 

Bona — Vakarų Vokietijos 
kancleris Schmidtas šiandien 
vyksta į Paryžių pasitarti su prezi
dentu Mitterandujuodviejų pasi
matymas buvo numatytas vasa
rio 24 d., tačiau Lenkijos įvykiai 
ir Vakarų sankcijos pareikalavo 
ankstyvesnio susitikimo ir abiejų 
šalių pažiūrų suderinimo. Vokie
čių kancleris norįs pademonst
ruoti bendrą vokiečių — prancū
zų frontą Lenkijos klausimu. 

Ministeris - gyvas 
Kuala Lumpur. — Malaizijos 

kalnuose sudužo nedidelis, pri
vatus lėktuvas. Valdžia paskelbė, 
jog žuvo trys asmenys, jų tarpe 
užsienio reikalų ministeris Ghaza-
li bin Shafie, išbuvęs vyriausybė
je 12 metų. Jo pagerbimui buvo j madienį paskelbė, jog Taivanas 
sakomos kalbos, reiškiamos už- Į negaus modernių kovos lėktuvų, 
uojautos, apie jo nuopelnus kai- j tačiau bus duodama motorų ir ki-

vietinių prisidėjo prie užpuolikų, 
j jų "armiją" perbėgo ir 20 saloje 
buvusių kareivi',:. Pabėgėlių jėgos 
išaugo iki 600. tačiau jiems labai 
reikia ginklų ir amunicijos. 

Kaimyninė Dominikonų res
publika sustiprino sienos apsaugą, 
kad Haiti pabėgėliai nenaudotų 
Dominikonų teritorijos savo žy-

Tesiamos Ženevos 
ginklu derybos 

Ženeva. — Šveicarijoje po 
švenčių pertraukos sausio 12 d. 
vėl prasidėjo Amerikos — Sovie
tų Sąjungos derybos dėl viduti
nio nuotolio strateginiu ginklų. 

Valstybes sekretorius Haigas 
Briuselyje pareiškė, kad šios de
rybos bus toliau tęsiamrs, nežiū
rint santykių tarp Washingtono 

valdžia paskelbė 
cenzūros palengvinimą. 

Jei vanduo ir ledai tiltą sugriautų,: ir Maskvos pablogėjimo. Jos būtų 
nutrūktų ir naftos tiekimas, apie į nutrauktos tik dėl labai svarbių, 
50,000 tonų per dieną. išimtinų aplinkybių. 

ja nereikalauja algų pakėlimų, 
manoma, kad darbininkai atsi
sakys kai kurių algų priedų, ta
čiau reikalaus darbo "saugumo" 
garantijų. 

— Pakistano 
dalinį 
Laikraščių leidėjams nereikės ro
dyti atskirų straipsnių valdžios 
cenzoriams, tačiau jie bus baudžia 
mi, jei praleis nepageidaujamus 
straipsnius. 

— Iš Anglijos pėstininkų pulko 
kareivinių dingo nedidelis kiekis 
ginklų. įtariama, kad ginklus pa
grobė Airių respublikos armijos 
agentai. 

— Atlantos mieste suvažiavo 
juodųjų organizacijų 'adai ir pa
skelbė vienos savaitės minėjimą 
kun. dr. Luther Kingo gimtadie
nio proga. Juodieji kalbėtojai rei
kalavo, kad Amerikoje būtų pa
skelbta valstybinė šventė, — 
Kingo diena. 

bėjo draugai ir priešai. Apie mi-
nisterio mirtį pranešė pasaulio 
spauda. 

Po kelių dienų nelaimės vie
toje buvo rastas Shafie gyvas ir 
sveikas, lengvai sužeistas į dešinę 
ranką. Matydamas, kad lėktuvas 
sminga į kalnuotas džiungles, 
ministeris. pats patyręs lakūnas, 
iššoko iš lėktuvo ir pakibo me
džių šakose. Jo du bendrakeleiviai 
žuvo, kai lėktuvas atsimušė į kal
ną. 

Šalta žiema 
Miami. — Gili žiema pakenkė 

Floridos apelsinų ir pomidorų 
plantacijoms. Neįprasti šalčiai 
pasirodė visoje Amerikoje, šalčio 
rekordai buvo sumušti 38 mies
tuose. Nuo šalčio ir sniego žuvo 
47 žmonės, daug kelių neprava
žiuojami, daug aerodromų užda
ryti dėl pusnių. Rekordinis snie
gas iškrito Austrijoje, ir britai ne
atsimena tokios sunkios žiemos. 

tų dalių Taivane jau gamina
miems F — 5E lėktuvams. Peki
nas reikalauja, kad būtų sustab
dyti bet kurių ginklų Taivanui 
pardavimai. Kinų žinių agentū
ra pabrėžė, jog visos dabartinės 
Amerikos — Kinijos ryšių pro
blemos kyla iš JAV užsispyrimo 
pardavinėti ginklus vienai iš Ki
nijos provincijų — Taivanui. 

Valstybės departamentas skel
bė, kad Taivanas negaus moder
nių F — 16 lėktuvų, nes jam to
kių lėktuvų nereikia. 

KALENDORIUS 

Sausio 13 d.: Hilaras, Veroni
ka. Dargaudas, Gilvė. 

Sausio 14 d.: Feliksas, Makri-
na, Laimis, Auksė-

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:41. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, vėjuota 
temperatūra dieną 15 1., naktį 
5 1. 
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LSS SUVAŽ 
LSS Suvažiavimo j 

mas jau išsiuntinėjo 
Suvažiavimo dalyvian 
letenį" Nr. 3 ir gražiai 
tą visą balsavimo m 
dabar kiekvienam 
vimo dalyviui tenka ti 
suoti — išrinkti nav 
vadovybę ir įvairius L.' 
vybės organus ateina: 
jų metų kadencijai. Vii 
reigą nedelsdami i 
Paskutinė balsavimo 
siuntimo data yra sau 

"Biuletenis" Nr. 3 yi 
Pirmuoju jo puslapiu 
vimo prezidiumo pirm 
Liuda Rūgienienė ra 
sus suvažiavimo da ly 
suoti, o paskutiniam 
pyje detaliai išdėstj 
balsavimo eigos tvari 

Šiame biuletenyje U 
Tarybos pirmininko 
mas, LS Seserijos 19 
veiklos apžvalga, LS 
vyriausio skautininke 
m. veiklos apžvalga, A 
jos pirmininko pra 
"Skautų Aido" reda 
administracijos pra 

PAGALIAU 
BALSUO: 

Ar nebūtų gražu, k 
LSS suvažiavime 
kiekvienas dalyvi 
parodytų LS sąjung 
mę, narių sugyve 
pareigingumą. 

Pagaliau, kartu su ž 
teniu siunčiame b 
lapus ir raginame vis 
siant pabalsuoti. N< 
kitam kartui, nes ka 
jūsų pamiršite, kaip I 
su registracijos iapaif 
si: „Pasidėjau ir j 
negaliu surasti..." 
labai daug laiko pag 
ką balsuosite, nes 
kand ida tų sąrašą 
paskelbtas spalio m< 
biuletenyje rasite 
kandidato apibūdinu 
anksčiau skelbtam* 
pasikeitimų nėra, 
vieną: 

Į LSS tarybą bendr 
Šu įtrauktas 'B 12 pi 
kas Remigijus, perk 
LSS tarybą Brolijos 
paties pageidavimu. 

LSS suvažiavime 
sąraše JAV Vidurio i 
užsiregistravo: A 
Bielskienė Danguol 
ps. Puodžiūnienė Dj 

Kai kurie iš jūsų tei 
reiškia numeriai pi 
džių. Kiekvienam b 
yra duodamas eigos 
kai jis yra užregistrt 
reiškia, kad jis b 
gistruotas penktu iš 

Labai prašau seki 
mo taisykles, kurios 
paskutiniame biuleti 
puslapyje. Prezidii 
daug kartų perrašinė 
si, kad būtų nekomp 
visiems suprantamo 
Orentas, mandatų 
pirmininkas, prižada 
naktį budėti prie 
atsakyti į klausim 
kurie nepripažįsta r 
tymo. 

Visus LSS su 
dalyvius noriu p 
Naujų Metų proga i: 
Aukščiausiojo pau 
asmeniškame ir sk 
gyvenime. Visiems 
1982-jų metų! 

Budžiu! 
s.fil Liuda R 

I*SS suvažiavimo p 

lOS SKAUTININKIV-KŲ RAMOV! 
;ienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60 

AVIMUI BAIGIANTI 
rezidiu- Lietuviškos skautybės i 
risiems ir LSS garbės teisme 
s 'Biu- mininko pranešimai. 3 
paruoš- puslapiai pašvęsti LS! 
džiagą; važiavimo dalyvių pas 
uvažia- mams ir pasiūlymams. 
: pabal- k iant ga lu t in į kand 
ią LSS sąrašą, devyniolika ši 
S vado- dinėlio puslapių pašven 
čių tre- trumpoms visų kandida 
i šią pa- meniškoms ir skautiškos 
tlikime. los biografijoms. Daugeli 
apų iš- lapių apačioje graži; 
io 25 d. įdomiai primenama pas] 
140 psl. balsavimo lapų išsiuntir 
iuvažia- ta, raginimas balsuoti 
ninkė s. mintys yra lyg asmei 
ma vi- suvažiavimo prezidiumo 
ius bal- s u kiekvienu šio suvaži 

pusla- dalyviu. 
;a visa Visi balsuokime ir j 
*• kime prezidiumą užbai 
ipa LSS kruopščiai dirbtą, sava 
praneši- ką įsipareigotą, nelengv 
9-81 m. gai užsitęsusį darbą. 
Brolijos Dalį "Biuletenyje" ti 
1979-81 pranešimų spausdi: 

SS vadi- "Skautybės Kelyje', nes 
lešimas. tualūs visiems LSS na 
cijos ir n e vien LSS suvažiavimt 
įešimai. vavusiems. 

JIME! 

td šiame 
balsuotu 
i? Ta i 
8 draus-
timą ir 

uo biule-
ilsavimo 
EIS nedel-
atidėkite 
kurie iš 

ad įvyko 
Teisino-

amiršau, 
Turėjote 
tlvoti, už 
)asiūlytų 
5 buvo 
n. Šiame 
iekvieno 
ią. Jokių 

sąraše 
išskyrus 

lojusąra- Tikiu, kad dabart 
Beizins- tiesiausias kelias į ateit 

iliamas į tis priklauso nuo da 
tąrašu, jo Visa tai, ką atliksim ši 

galvodami apie rytdie 
dalyvių tos rytdienos pamatai 

aione dar kad lietuviškos skauty 
586 ps. ties pamatams būtina 
ir S 585 trijų „didžiųjų plytų": p 

nutė. gumo. sistematingai 
•avosi, ką orientuotos veiklos ir 
e pavar- kalbos vartojimo, kai 
ilsuotojui liučios būtinybes ska; 
numeris, Tai turėdamos prie 
>jamas. 5 lietuvių Skaučių i 
vo užre- vadija planavo savo \ 
iilės. Šiuo metu Seserijoj* 
. balsavi- 21 sesių vienetą ir 1C 
3urašytos Vienetų lankymas bsn 
nio Nr. 3 mano vienas iš sva 
mas jas veiklos punktų. Laiškž 
o, stengė- fonu pasikalbėjimai s 
ikuotos ir negali atstoti pasima 
i, o brolis vadove. Tik aplankiu 
komisijos tą, dalyvavus jo 
o dieną ir stovykloje ar Kaziuko 
telefono, gali arčiau pajusti 

is tiems, gyvybę; tik pasikall 
ištų skai- vadovėmis ir išklai 

pasisekimus ir nesėkr 
ažiavimo jas geriau suprasti, jo 
įsveikinti ti. Todėl stengiausi a 
palinkėti beveik kiekvieną 
įmos jų vienetą. Veikla priklj 
utiškame vadovės, kaip ji sugeb 
darbingų tis. 

Vasaros metu ki 
Seserijos vienetas st 

įgienienė, ja. Kiek sąlygos leidi 
rmminkė. kiau daugelį etovyklu 

goję Clevelando ska 

SESERIJO: 
VEIKLA 

1979-1981 I 

13 d: 

^ 

529 

i^«- i 

!bndo, 
» pir-
Penki 
3 su-
isaky-
Patei-
ida tų 
o lei-
fiama 
tų ąs-
veikę 

io pus-
li ir 
kutinė 
no da-
; šios 
liškas 
ryšys 
avimo 

galin-
gti šį 
moriš-
ą ir įl
ipusių 
asime 
jie ak-
riams, 
; daly-

IR 

Cleveiandietę sesę Viją Bublyt 
puošusia prityrusios skautės 

Ateities vadovių lavinim 
Seserija turi „Gintaro" vač 
vių mokyklą, kuriai vadovą 
ja v.s. V. Aleknienė. „Gintar 
mokyklos įvyko: 1980 i 
Romuvoje, Kanadoje; 1981 i 
Rakė, JAV ir pirmoji Austi 
lijoje. Čia vėl susiduriame 
vieneto vadove: jei grįžusiom 
vienetą sesėms yra paskir 
ma vadovė, kuri jas paragii 
ir joms pagelbsti, to viene 
sesės užbaigia savo darbus 
sėkmingai GV mokyklą b 
gia. 1980 m. įsteigti „skra 
jantys" draugininkių kurs 
kuriems vadovauja v.s. 
Milukienė. Kursai sėkminį 
buvo pravesti Toronte, Kai 
doje ir Chicagoje, JAV. 

Visa eilė Seserijos vadoi 
lankė ir baigė „Miško ženki 

tė duoda jaun. skautės įžodi iškilmin-
utų.-čių sueigoje. 

Nuotr. V. Bacevičiaus. 

Vi. 

is yra 
į ir atei-
barties. 
andien, 
ną, bus 
Jaučiu, 
bes atei
ti reikia 
areigin-
ateitin 

lietuvių 
p abso-
įtavime. 
š akis, 
seserijos 
eiklą. 
i turime 

mišrių, 
/o ir yra 
rbi ausiu 
ii ir tele-
įiekados 
tymo su 
s viene-
Sventėje, 
mugėje, 
vieneto 

įėjus su 
įsius jų 
nes, gali 
ms padė-
plankyti 
Seserijos 
MM nuo 
a tvarky-

ekvienas 
ovykiau 
D, aplan-

kursus — Gilwellio moky 
Šiuo metu visos baigusios 
sėkmingai įsijungusios į S 
rijos veiklą. 

Veiklos pagyvinimui, id 
pianų pasikeitimui, skauti 
pažinčių atnaujinimui ir m 
užmezgimui buvo ruoši 
vadovių suvažiavimai. 19? 
lapkričio 23-25 d. Beaumo 
Ohio. įvyko pirmoji Seserij* 
Brolijos tuntininkų,-ių ko 
rencija. Programą paruoš 
jai vadovavo v.s. Č. Kiliui 
v.s. L. Kiliulienė. 1980 
rugsėjo 26-28 d. suruo 
skautininkių ir vyr. sk. 
niečių suvažiavimas Cl 
landė. Programos paroo? 
rūpinosi LS skautininkių 
riaus vedėja s. R. Smolins 
nė ir LS vyr. sk. Židiniečii 
vedėja s. V. Plepienė. S 
žiavimą giobojo s. fil. S 
Gedgaudienė. 1981 m. geg 
2-3 d. Toronte įvyko Sese 
vadov ių s u v a ž i a v i n 
Programą paruošė v.s. 
Vasiliauskienė, globojo K 
dos Rajono vadeivė s. 
Gvildienė. 1981 m. gegužė 
25 d., Kapų puošimo sa 
galį, Beaumonte, Ohio, 1 
suruošta pirmoji Literat 
olimpijada skautėms ir j 
rusioms skautėms. Tik 
įdomiu, prieinamu, žaidin 
v a i d i n i m ų f o r m o s b 
supažindinti mūsų jaunirr 
lietuvių literatūra. Pra 
buvo parinktas Pietario „ 
mantas". Programos pi 
Šimu rūpinosi s. fil. L. R 
nienė. 

1980 m. LS Seserija si 

v po įžodžio pasi- kiną v.s. A. I 
kaklaraiščiu svei-

ii konkursą „Kelionė su daina" 
> skautėms ir prityrusioms skau-
i- tems. Konkursą paruošė Sese-
i" rijos prityrusių skaučių sky
li, r i aus vadovė s. fil. L. 
i. Rūgienienė. Konkurso mece-
i- n a t a s buvo kun. dr. J. 
u Prunslris. 
t j Seserijoje turime gražią 
a- tradiciją kasmet suruošti vyr. 
a skaučių, gintarių, sk. vyčių ir j . 
0 budžių sąskrydžius . Juos 
ir organizuoja skyrių vadovės, 
d- kviesdamos vietovių vienetus 
o- šiuos sąskrydžius globoti ir 
ii, sudaryti programą. Programą 
L. sudaro asmenybę tobuli
au nančios ir intelektą ugdančios 
a- paskaitos, pašnekesiai, disku

sijos. Čia jaunos vadovės turi 
ių progos išsakyti savo mintis 
>" rūpesčius, pageidavimus ii 

nepasitenkinimus. 1980 m 
j t Darbo dienos savaitgalyje 
? Romuvoje, Kanadoje, įvyko 
^ ..Antrosios šiaurės pašvais 
%, tės" suvažiavimas. Globoje 
H Toronto vyr. skautės ir sk 
R vyčiai. *-~ 
H Pagyvinti, sujudinti vyr 
M skautes, gintares, sk. vyčius i; 
m j . būdžius bei duoti pavyzd 
B vienetams, kad to amžiau1 

m jaunimą galima suburti i: 
B sudominti, Seserijos vadiji 
• nutarė ir pavedė vyr. skaučii 
JP skyr iaus vadovei s. D 
j | Dundzilienei suruošti vakare 
m nę, kviečiant Chicagos viene 
SĘ tų minėtas seses ir brolius t 
Ui vakaro programai paruošt 
Ę atlikti ir ją pravesti. Vakaron 
J§ įvyko 1979 m. spalio mėn 

pavadinta „Ūtaronė". 
Seserijos vadija stengias 

suruošti kultūrines vakarone 
visuomenei ir skautams, 

ią. kurias kviečiame ne tik skai 
rra tiškose eilėse subrendusiu 
se- menininkus, bet ir kitus mūs 

kultūrininkus. 1979 m. spali 
;jų, 12 d. t u r ė j o m e p r o g 
jkų pasidžiaugti ir arčiau susipi 
ujų žinti su dviejų „Kernavės 
Lmi tunto sesių kūryba, tai dail.} 
m. Aleknienės ir rašytojos I 

ite, Jankutės-Užubalienės. Vy 
s ir skaučių židiniečių skyriai 
įfe- v a d o v ė , s. V. P lep ie r 
s ir suorganizavo išvyką į Cbic 
s ir gos meno muziejų apžiurę 
m. Toulous Loutrec parodą. Dal 

tas vavo apie 50 sesių ir broli 
idi- pradedant nuo vilkiukų i 
jve- skautininkų,-ių. 1980 m. lapk 
mu čio 21 d. suruošta paroda da 
įky- D. Jurgutienės ir vakaronė i 
kie- rašytojais Baliu Gaidžiūnu 
sk. Stasiu Santvarų. Šiais meta 

iva- spalio 16-18 d. suroganizuo 
iefa tautodai lės paroda, dal 
įžės vaujant sesėms Reginai Petr 
ijos tienei, Ramutei -CesnaviČien 
a s . Gilandai Matonienei, Mild 
M. Kvedarienei ir Audronei Bari 

na- tei. 
L. Seserijoje veikiąs socialir 

23- skyrius šelpia užjūryje mū 
pait- pagalbos reikalingas seses, 
uvo siuntinių išsiųsta Brazilij 
iros sesėms. Reikalui iškilus, pa( 
lity- dame visoms sesėms, pate! 
las: šioms į vargą. Per pas! 
ų ir tiniuosius trejus metus skyri 
i d u išleido šalpai arti 2,000 d 
1 su Pinigai suplaukia iš vien* 
žiai gerųjų darbelių bei paski 
î lgi- sesių aukų. 
ruo- Periodinis Seserijos leidin 
tgie- „Gabija", redaguojama v.s. 

Užubal ienės. Čia deda 
eibė vyriausios skautininkės įsai 

/ 

i 

etukauskienė 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

mai, vienetų veilklos prane
šimai, vadovių straipsniai ir 
pan. Vadovių informacijai 
siunčiami vyriausios skauti
ninkės aplinkraščiai, laiškai ir 
s k a u t a v i m u i r e i k a l i n g a 
medžiaga. Skyrių vadovės, 
savo ruožtu, palaiko ryšį ir 
informuoja vienetus. 

1979 m. rudenį, pradedant 
darbo metus, buvo atspaus
dintos ir visiems vienetams 
i š s i u n t i n ė t o s „ P a t y r i m o 
laipsnių ir specialybių progra
mos". Skautei, išlaikiusiai kurį 
programos punktą, egza
minuoto j a pasirašo tiesiai į šią 
knygą. Tuo būdu išvengiame 
atskirų egzaminų lapų, kurie 
dažnai pasimeta. 

Spausdinimui jau atiduota 
keletą metų ruošta, „Sese, 
budėk!" knyga. Tai ilgų metų 
darbas darbščios redakcinės 
„Pelėdų" skilties. Šiuo metu 
vyksta knygai išleisti vajus. 
Vajaus pirmininkė s. V. Plepie
nė. 

Seserijos vadija turi regulia
rius posėdžius. Juose svars
tomi įvairūs Seserijos reikalai. 
Posėdžiaujama ir su atskirų 
skyrių vadovėmis, komi
sijomis ir pirmijos nariais . 
Planuojame, darome, stengia
mės pavyzdžiu parodyti, infor
muoti, instruktuoti, bet nuo čia 
atiduodame vienetų vado
vėms. Kiek jos vykdo ir kaip — 
priklauso nuo jų. Mes tik gali
me paraginti, paprašyti. 

Siūlau ir prašau atkreipti 
dėmesį į suvažiavimų i r 
sąskrydžių dalyvių pageidavi
mus, pasiūlymus ir priimtus 
nutarimus. Nepadėkime jų į 
stalčių iki kito suvažiavimo, 
kuriame vėl pageidausime, 
siūlysime ir nutarsime. 

SOS šaukiasi lietuvių kalba, 
j kuri sueigose dažnai jau 

pakeista į anglų. Yra vienetų, 
. kurie naudoja ir skautams 
< perduoda instrukcijų vado

vėlius anglų kalba. Ir tai daro 
ne mūsų jauni vadovai, bet 
suaugę, net buvę tarybos 

j nariai. Kur mes einame? Mūsų 
i lietuviško skautavimo lygiui 

pakelti ir jį išlaikyti ar never-
i tetų daugiau dėmesio kreipti į 
._ kokybę, o ne į kiekybę? 

Prašau visas vyresnes vado-
j[ ves į talką pasidalinant savo 
: gausiomis skautiškomis žinio

mis su jaunesnėmis, tuo būdu 
B turėsime nenutrūkstantį lietu-
r viškos skautybės, su jos tradi-
s rijomis, tęstinumą. Baigdama 
a šias pareigas, nesigailiu joms 
r. įsipareigojusi, nežiūrint, kad 

ne visi mano planai buvo 
į įgyvendinti, ne visi troškimai 
J išsipildė, ne visi rūpesčiai 

pranyko. Šios pareigos mane 
dar labiau surišo su LSS ir dar 
labiau įtikino skautiškos idė
jos svarba ir reikalingumu šių 

g laikų žmogui, jaunam ir vyres-
niam. Šiais laikais, labiau 
negu bet kada, mums visiems 
labiausiai reikia tikėjimo savo 
principais, apsiimtų pareigų 
svarba, didžiųjų ver tyb ių 

Į nekintamumu ir Aukščiau-
u siojo pagalba. To seseriškai 
' linkiu naujai vyr. skautinin-

kei ir jos vadijai. 

's Budžiu! i 
jj u.s. Irena Kerelienė 
v . LS Seserijos vyr. skautininke 
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K I E K J A U N I M U I R E I K I A LAISVI 

"Kernavės" tunto vyr. skau
tės ruošia apvalaus stalo dis
kusijas sekmadienį, sausio 17 
d., 10:30 vai. ryto Jaunimo 
centro 203 kambaryje. Tema: 

"Kiek jaunimui reikia lais
vės?". Pasisakys: l i n a s Ku
čas, Rasa Kaminskaitė, Snie

guolė Zalatori 
Tuskenis. Mod< 
gaitytė. Diskui 
dalyvauti visi 
kiama atsilan 
cagos tuntų v 
vyčius, gintart 
Po diskusijų -
nus pabendra\ 

DR. K. G. BALUKAS 
Akuše r i j a ir mo te rų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Ch i ru rg i j a 

6 4 4 9 So. P u l a s k : Road ( C r a w f o r d 
M e d i c a T B u i l d i n g ) . Tei L U 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambint i 374-8004 
Priima ligonius pagal susrtanmą 

Tei o f i so H E 4 - 5 8 4 9 . rez 3 8 8 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 Wes t 71st S t reet 
Vai.: p i rm., a n t r , ketv. ir penkt 11:30 
vai. ryto ik: 3 vai. popiet 

Tei of iso ir but 

DR. P. I 
GYDYTOJAS 
1 4 4 3 So. 5C 

Kasdien 1 3 vai i 
ueč Sešt 12 rki 4 

Or. An t . R u d o k o kab ine tą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 Wes t 51st S t reet 
T e i . - C R 6 - 2 4 0 0 

Vai pagai sus' tanma pirmad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad. 10 3vai 

Ofs. te!. 735 -4477 ; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVL) IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal scGitarimą 

DR. IREI 
GYDYTOJA 

KŪDIKIU I! 
SPE< 

MEDICA 

3200 W 

Va! Kasdien nuo 
Ofiso tei RE 7 11( 

Ofs. HE 4-181; 
DR j . m 
GYDYTOJAS 

Spec ia lyb 
2 4 5 4 We; 

( 71 -mos «r Cam 
Va1 pmnad , antra 
3 ik; 7 v D P Tik 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te« - B E 3 5 8 9 3 
S p e c i a l y b ė Ak iu l igos 

3 9 0 7 West 103 rd St reet 
Va landos paga l sus i ta r imą 

O f i s o t e i . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

V A I K Ų LIGOS 
6441 S. Pulask i P d . 

v a l a n d o s paga l sus i ta r imą 

Ofs 742-0255 

Dr. ALG 
ORTOPEDINĖS 

1185 
Elgir 

Valandos i 

Tei. 3 

Dr. RGft 
AKiŲ LlGC 

111 NO 

Valandos 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 8 4 4 VVest 63 rd S t ree t 

Va landos paga l sus i ta r imą 

6132 S Ked7ieAve Chicaco 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

į s ta i gos ir b u t o tei 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydy to jas i r Ch i ru rgas 

DIPLOMATE, AMERICAN BOARIT 
OF FAMILY PRACT1CE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seSt 

DR. L D 
DANTĮ 

8104 S 
1 rnyda i vaka 

Tei. 
Valandos 

DR. FRAI 

OPT0 
Tikrina akis 

"Cor 
2618 W 71st 

Vai Dagai sus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 5 9 St.. Chicago 

476-2112 
Va) pagal susitarimą Pirm ant r , treč 

ketv 1 0 i k i 6 v a l Sestad 10 iki 1 v*a< 

Tel. REliance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Va! pirm . antr ketv ir penM nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

DR.LEOr 
INKST 

PROSTA 
2 6 5 6 ' 

Vai antr I 4 po 
Ofiso te l 7 7 6 

Ofiso tel. 434-

DR. V. 
C H 

2454 V 
į Vai.: p i rm , antr 

ir 6-7 — i 
I 

Ofs tel 586 

DR. PI 
GYDYTO. 

674! 
Vai pirr 

2 - 7 ) šeštai 

DR. K. 
DR. S 

DAN' 
2654 \ 

Vai. pagal su: 
ketvirtad K 

Tel 

* 

US-i 
daily except 

laater by the 

r, Illinois and 
ries $45.00. 

prenumeratas 
«o. gavusia jo 

men, 
!19.00 
19.00 
519.00 
J18.00 

oius taiso savo 
iotų straipsnių 
na tik ifi anksto 
a už skelbimų 
telbimų kainos 
s prašymą. 

:s 
tė ir Albertas 
ruoš Daiva Gri-
ijose kviečiami 
dalyviai. Lau
pant visų Chi-
T . skautes, sk. 
s ir j . būdžius, 
vaišės ir nsalo-
imas. 

: Olympic 2 4159 

ISIELIUS 
R CHIRURGAS 
:h Ave.. Cicero 
6 8 va! vak išskyrus 
et popiet 

A KURAS 
R CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

IALISTĖ 
BUILDING 

8 l s t Street 

0 v ryto ik; i v p p 
): rezid 239 2919 

; Rez PR 6-9801 

ŠKAUSKAS 
IR CHIRURGAS 

v:daus hgos 
t 7 l s t Street 
>bell Ave kampas) 
! ket^rtad 'roenktao 
usitarus 

Namy 584-5527 

S PAULIUS 
IGOS - CHIRURGIJA 
undee Ave. 
III 60120 

agal susitarimą. 

2 5222 236-6575 
AS PETKUS 
> — CHiRURGljA 
Ofisai 
WABASH AVE 

)»ga! susitarimą 

PETREIKIS 
GYDYTOJA 

Roberts Road 
J S nuo Hariem Ave 
363-0700 
agal susitarimą 

IK PLECKAS 
l ie tuv iška i ) 
/IETRISTAS 
Pritaiko akinius ir 
act lenses ' 
>t. - Tel . 737 5149 
anrrtg Uždaryta treč 

AS SEIBUTIS 
J. PŪSLĖS IR 
0 CHIRURGIJA 
1 6 3 r d Street 
iet ir ketv 5 7 vak 
8 8 0 . rez id 448-5545 

1123. namų 448-6195 

rUMASONIS 
R U R G A S 
est 71st Street 
id . ketv. ir penktad 2-5 
anksto susitarus 

3166: namu 381 3772 

TRAS 2LI0BA 
IS IR CHIRURGAS 
West 63rd Street 
. antr ketv ir penKt 
eniais Da<zal susitarimą 

Ą. ŽYMANTAS 
T. CHIRBAN 

I) GYDYTOJAI 
est 63rd Street 
tanma: antr trečiad , 
v ryto iki 6 v vakaro 
- 778 3400 



Sergančios ekonominės padėties — 

KITA MEDALIO PUSĖ 
Neretai girdime populiarų 

išsireiškimą, kad "šokiui rei
kia dviejų partnerių". Taip 
galėtume sakyti ir žvelgiant į 
dabartinės ekonominio gyve
nimo ligos pagerėjimą. Ne
galima ir neteisinga yra tvir
tinti, kad vien tik, pavyzdžiui, 
aukšti darbininkų atlyginimai 
yra pagrindinė ekonominės 
suirutės priežastis . Kiek
vienas medalis turi dvi puses. 
Amerikos ekonominio gyveni
mo tvarkyme už jo pasise
kimus ir visas bėdas atsakingi 
yra ne tik darbininkai, bet ir jų 
valdytojai — prekybinės bend
rovės. 

Tiesa, kad dažnai, ypač auto
mobilių gamybos industrijoje, 
šio krašto darbininkai buvo 
daug geriau atlyginami negu 
kitose pasaulio šalyse. Bet tai 
dar nereiškia, kad Amerikos 
automobilių pramonės nega
lavimo pagrindinė priežastis 
yra tik aukšti paprastųjų dar
bininkų atlyginimai. Anaip
tol. Įvairūs statistiniai duo
menys rodo, kad ir automobilių 
gamybos industrijos didžioji 
nesėkmės priežastis buvo ne 
tik staigiai iškilusi Japonijos 

• pramonės konkurencija, bet ir 
blogas Amerikos bendrovių 
darbo ir gamybos planavimas 
bei nenoras dalintis pelnu su 
darbininkais. Dar daugiau. 
Donald E. Petersen, Fordo 
bendrovės prezidentas, gruo
džio 21 d. "Business Week" žur
nale labai aiškiai prisipažįsta, 
kad prie jo vadovaujamos 
bendrovės nesėkmių prisideda 
ypač nenormaliai didelės bend
rovės vadovų algos. J i s nuro
do, kad vien tik Š. Amerikoje 
Fordo bendrovė per metus 
menedžeriams išmokėjo al
goms 4 bilijonus dolerių, tai 
yra maždaug "dvigubai dau
giau negu Japonijos autopra-
monės išmokėjimai". Beto, For
do bendrovėje yra net 12 
skirtingų menedžerių laipsnių 
ir kiekvienas jų gauna vis 
aukštesnį atlyginimą. 

Anot Petersono, Fordo ir ki
tų bendrovių pagrindinė "per
krovimo menedžeriais" prie
žastis yra ta, kad šio krašto 
bendrovių vadovai nepasitiki 
savo darbininkais. Taip nėra 
Japonijoje. Manding, to dar
bininkais nepasitikėjimo pa
grindine priežastimi mes tu-, 
r ime l a i k y t i A m e r i k o s 
bendrovių nenorą dalintis pel
nu ir tuo pačiu atsakomybe už 
pažangą su darbo jėga. To pa
sėkoje Amerikos bendrovės yra 
priverstos nepaprastai stro
piai ir nuolatos prižiūrėti kiek
vieną darbininko judesį. Užtat 
ir geriausi, išpūsti ir riebūs 
atlyginimai atitenka mene
džeriams. Darbininkų unijos 
aiškiai mato, kaip dažnai pri
žiūrėtojai gauna daug dides
nius atlyginimus negu papras
ti darbininkai. 

Atlyginimų ir pajamų skir
tumo dydis tarp menedžerių ir 
darbininkų Amerikoje nuo
latos didėja. Žinomasis eko
nomistas Lester C. Thurow tei
gia ("News week",spalio5d.), 
kad prie to skirtumo didėjimo 
prisideda ir dabartinė krašto 
valdžia, suteikiant daugiau 
lengvatų žmonėms, gaunan
tiems aukštesnius atlygini
mus bei nutraukiant paramą 
žemesnio išsilavinimo žmonių 
paruošimo geresniems dar
bams. 

Nepaprastai įdomią analizę 
apie Amerikos prekybinių 
bendrovių aukštųjų valdinin
kų atlyginimus ir neužtarnau
tas privilegijas pateikė "The 
New Republic" žurnalas (sau
sio 6-13 d.) savo straipsnyje 
"Richer than all their tribe". 
Autorius Mark Green teigia, 
kad nebūtų taip skaudu, jei di
dieji bendrovių egzekutyvai 

LIETUVĖ BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE 

(Įspūdžiai iš trečiosios Baltųjų Rūmų Senimo konferencijos) 
DR. R E G I N A M I C K E V I Č I Ū T Ė - K U L I E N Ė 

gautų tik algas ir jei jie tų iš
pūstų atlyginimų užsitarnau
tų. Bet taip nėra. Savo tvirtini
mui paremti jis nurodo 
daugybę pavyzdžių. Jie yra la
bai įdomūs. 

Pavyzdžiui, Hartz Moun-
tain bendrovė savo menedže
riams duoda nemokamai au
tomobilius — per metus tai 
kainuoja 51,000 dol., bendrovė 
m e n e d ž e r i a m s u ž m o k ė j o 
(Eas te rn Airlines) 38,000 
"country club'' nario mokestį. 
Hay Associates bendrovė nese
niai pravedė tyrinėjimus ir pa
aiškėjo, kad vidutiniai mene
džeriai, kurių algos yra apie 
100,000 dolerių per metus, ša
lia to dar gauna įvairių priedų 
ir lengvatų būdu apie 30,000 
dcl. per metus. 

Štai, Richard M. Bressler, 
vien tik už sutikimą pereiti iš 
Atlantic Richfield bendrovės į 
Burlington Northern, gavo 
25,000 šėrų. Tų šėrų dolerinė 
vertė šiandien yra apie vienas 
milijonas dolerių. 

Dabartinio valstybės sekre
toriaus Alexander Haig alga 
yra 64,630 dolerių. Tačiau kai 
jis buvo United Technologies 
bendrovės prezidentu, jis gau
davo 738,000 dolerių per me
tus. ITT bendrovės prezidento 
alga — 934,564 doleriai me
tams. 

Įdomu, kad Japonijos Nis
san automobilių bendrovės 
prezidento alga yra 140,000 do
lerių, o prancūzų Renault de
šimties vyriausių egzekutyvų 
algų vidurkis yra 100,000 dol. 
General Motors bendrovės pre
zidento alga yra 942,000 dol., o 
Fordo prezidento — 892,000 
dol. 

Paprastai neretai yra teigia
ma, kad įvairiems bendrovių 
prezidentams ir menedže
riams aukštos algos mokamos 
todėl, kad jie jų yra verti. J ie 
rūpinasi ir yra atsakingi už 
bendrovės pelno didėjimą, už 
pažangą, už iniciatyvą plėstis, 
Gaila, bet tai netiesa. Mark 
Green nurodo visą eilę pavyz
džių, kur aukštieji bendrovių 
valdininkai gauna milžiniš
kas algas ir naudojasi įvai
riausiomis privilegijomis, o tuo 
tarpu bendrovės neša nuosto
lius ar net bankrutuoja. 

Prieš dvejus metus Dow 
chemijos bendrovės preziden
tas gavo 51 procentą algos pa
kėlimą, nors bendrovės pelnas 
smuko 9 procentus. 1980 me
tais, "Business Week" žurnalo 
žiniomis, kai daugelio bendro
vių pelnas krito net 24 procen
tus, bendrovių menedžerių al
gos pakilo 6.5 procento. 

Šiomis dienomis nepaprasta 
žinia buvo, kad United Auto 
Workers unija sutiko peržiūrė
ti kontraktą ir, galbūt, net su
tiks ir su mažesniais atlygini
mų pakėl imais (apie 20 
procentų, vietoj 35 procentų tri
jų metų laikotarpiui). Tuo tar
pu "The Wall Street Journal" 
rašė, kad bendrovių menedže
rių atlyginimai 1980-siais me
tais pakilo 14 procentų. Šitie 
pakėlimai, atrodo, bus pana
šūs ir 1981 bei 1982 metais. 

Kai bendrovė neturi darbo, ji 
atleidžia darbininkus ir tuo pa
čiu sumažina išlaidas. Tačiau 
dažniausiai dėl darbo neteki
mo nukenčia paprasti dar
bininkai. Chryslerio preziden
tas Lee Iacocca ar Fordo 
beadrovės vadovai vis tiek 
gaus milžiniškas algas, nors 
auto bendrovės darbininkai 
atleidžiami tūkstančiais. 

Yra labai lengva kaltinti au
to pramonės darbininkus dėl 
visų nesėkmių. Tačiau yra ne
moralu nematyti ar užsimerk
ti prieš tikruosius nesėkmių 
savininkus — vadovus su rie
biomis algomis, kurių blogo 
planavimo dėka visa auto in
dustrija pateko į akligatvį. 
Japonija dėl to trina rankas iš 
džiaugsmo. 

J. Soliūnas 

(Tęsinys) 

Komitetų p a s k i r s t y m a s 
Delegatai porą mėnesių prieš 

konferenciją buvo prašomi 
pasirinkti kuriame iš žemiau 
išvardintų komitetų jie norėtų 
dalyvauti, pažymint pirmą, 
antrą ir trečią, pagal svarbą, 
savo pageidavimą: 

1. Senstančių žmonių įtaka 
ekonomijai. 2. Ekonominė ge
rovė, 3. Vyresnio amžiaus 
amerikiečiai kaip tautos tur
tas, 4.Sveikatos išlaikymas, ir 
ger in imas , 5. Sveikatos 
priežiūra ir patarnavimas, 6. 
I l g a l a i k i o a p t a r n a v i m o 
galimybės, 7. Šeimos ir ben-

! druomenės pagalbos vienetai, 
I 8. Apsigyvenimo pasir in-
! kimai, 9. Sąlygos dėl nuolati-
I nio bendruomenėje dalyva-
| vimo, 10. Išsimokslinimo ir 
| pas i ruošimo progos, 11. 
i Senstančių moterų rūpesčiai, 
j didėjant skaičiui ir moterų 
į specialios problemos, 12. 
Į Privačių grupių rolės, struktū-
j ra ir progos, 13. Valstybės 

institucijų rolės ir struktūra, 
14. Tyrinėjimas. 

Asmeniškai, pavyzdžiui, aš 
pažymėjau, kad labiausiai 
norėčiau dalyvauti „Sveikatos 
priežiūros ir patarnavimų" 
komitete, vėliau „Ilgalaikio 
ap t a rnav imo ga l imybės" 
komitete ir trečioj vietoj 
„Šeimos ir bendruomenės 
pagalbos systemos" komitete. 
Delegatai buvo iš anksto 
perspėti , kad gal i būt i 
neįmanoma visus paskirti į 
labiausiai norimus komitetus, 
nes dėl įvairių priežasčių kai 
kurie komitetai gali būti labai 
populiarūs ir perpildyti. Tuo 
atveju, jei 50 procentų dele
gatų pasirinktų kurį nors 
v i e n ą k o m i t e t ą , b ū t ų 
neįmanoma juos visus ten 

į paskirti, nes tas komitetas 
j pasidarytų per didelis ir jame 
j būtų sunku ką nors diskutuoti. 
I Tuo tarpu kiti komitetai būtų 
I per maži. Savaime aišku, buvo 
l atsižvelgiama ir į kitas dažnai 

„paslaptingas" priežastis; pvz. 
norą turėti svarbiuose ekono
miniuose komitetuose dele
gatus, kurie nesipriešintų 
dabartinės valdžios užsimo
jimams, bet juos aktyviai 
remtų. Konferencijos metu 
buvo kalbama, kad paskutinę 
savaitę prieš konferencijai 
prasidedant Baltieji Rūmai 
paskyrė 400 ekstra delegatų. 
Daugelis delegatų išreiškė 
nepasitenkinimą, kad jie nebu
vo paskirti į pasirinktą komi
tetą, kur jie būtų buvę žino

vais , o buvo pask i r t i į 
komitetus, apie kurių nagrinė
jamas problemas jie nieko 
nežinojo ir kurio jie iš viso 
nebuvo pasirinkę. Vienas 
ilgametis unijos veikėjas buvo 
labai nepatenkintas ir garsiai 
visur p ro tes tavo , kad jo 
nepaskyrė į sveikatos komi
tetą, ypač kai jis buvo labai 
gerai susipažinęs su darbi-
ninkų-pensininkų sveikatos 
problemomis ir reikalavimais. 
Tuo tarpu jis buvo paskirtas į 
„Senstančių moterų rūpesčių" 
komitetą, kuris jam buvo 
neaktualus ir jo visai nedomi
no. Dalis delegatų taip pat 
išreiškė nepasitenkinimą, kad 
jiems buvo pranešta, kuriame 
komitete dalyvaus, tik dvi 
savaitės prieš konferencijai 
prasidedant. Kadangi nebuvo 
išdalinti delegatų sąrašai su 
komiteto paskyrimais, tai 
nebuvo progos to pačio komi
teto nar iams iš anksto vienam 
su kitu susirišti ir pasitarti. 
Tas pasiruošiamasis momen
tas labai skyrėsi nuo Antrosios 
Baltųjų Rūmų Senimo konfe
rencijos pasiruošimo, kuri 
vyko 1971 metais. Tuo metu 
Amerikos ligoninių sąjunga 
(American Hospital Associa-
tion), labai didelė ir įtakinga 
organizac i ja , buvo mane 
paskyrus kaip vieną iš savo 
dviejų delegatų. Mes, tos 
konferencijos delegatai, iš 
anksto žinojome kokiame 
komitete dalyvausime ir iš 
anksto buvo ruošiamasi tų 
komitetų diskusijoms. Jau 
va sa r ą į v a i r ū s komitetai 
rinkosi skirtingose vietovėse 
kelių dienų diskusijoms, kad 
būtų galima nuosekliau pasi
ruošti Baltųjų Rūmų konfe
rencijai. 

De lega tų p a s k y r i m a s 
1981 metų Baltųjų Rūmų 

Senimo konferencijos dele
gatais tapome taip: 

1. Buvo paskirti valstijų 
(statė) gubernatorių (kiekvie
nas gubernatorius turėjo teisę 
paskirti delegatų skaičių, 
atatinkantį tos valstijos vyres
nių gyventojų skaičiui), 

2. Buvo paskirti Baltųjų 
Rūmų. 

3. Buvo paskirti senatorių a r 
kongreso atstovų (kiekvienas 
senatorius ir kongreso atsto
vas turėjo teisę paskirti vieną 
delegatą). 

4. Buvo išrinkti vyresnio 
amžiaus žmonių organizacijų 
suvažiavimuose (Illinois tie 
r inkimai įvyko 1981 m. 
gegužės 27-28 dienomis Illi
nois Baltųjų Rūmų Senimo 
konferencijos metu Urbanoje, 
111.). 

5. Buvo paskirti svarbių, su 
vyresnio amžiaus žmonėmis 
dirbančių organizacijų. 

Iš viso Trečioji Baltųjų 
Rūmų Senimo konferencijoje 
dalyvavo apie 2,200 delegatų ir 
1,200 stebėtojų. 
Konferencijos a t i d a r y m a s 

Konferenciją oficialiai 
atidarė lapkričio 30 d. 9 vai. 
ryto Constance Armitage, 
konferencijos pirmininkė, kuri 
prieš keletą metų buvo „Natio
nal Federation of Republican 
Women" organizacijos prezi
dentė. Pagrindiniai kalbėtojai 
buvo Richard Schweiker, 
dabartinis Socialinės apsau
gos ir sveikatos departamento 
sekretorius ir kongresmenas 
Claude Pepper, demokratas iš 
Floridos, kuris jau 34 metai 
kaip yra kongreso narys. 
Schweikeris užtikrino susi
rinkusiems, kad prezidentas 
Reaganas nori išlaikyti 
„Sočiai Security" sistemą ir ją 
išgelbėti nuo gresiančio sužlu-
gimo. Tam tikslui įgyvendinti 

Senimo konferencijos metu lietuvių surengtoje "American 
Heritage" parodoje atsilankė ir lietuvių atstovai. Iš kairės: 
Genovaitė Radžiuvienė. Alfonsas Petrutis — Amerikos Bal
so lietuviškos programos vedėjas, Elvyra Vodopalienė, paro
dėlės organizatorė. 

prezidentas pasiūlė sudaryti 
komisiją, kurią sudary tų 
abiejų politinių partijų nariai. 
Tos komisijos uždavinys — 
išanalizavus padėtį, pateikti 
prezidentui ir kongresui reko
mendacijas, ka ip ,,sočiai 
security" sistemą išlaikyti ir ją 
sustiprinti. Kada Schweikeris 
paminėjo, kad prezidento 
Reagano paskirtas Baltųjų Rū
mų senimo konferencijos direk
torius David Rust negalėjo 
tęsti savo einamų pareigų 
Baltųjų Rūmų konferencijoj, 
3alėje pasigirdo garsus „baubi
mas", nes dauguma susirinku
siųjų buvo įsitikinę, kad Rust 
buvo atleistas iš pareigų kitais 
sumetimais. Aštuoniasdešimt 
vienerių metų Pepperis, kuris 
šiuo metu yra „House Select 
C o m m i t t e e on A g i n g " 
pirmininkas, buvo sutiktas 
audringom ovacijom, kadangi 
jis kovojo ir kovoja už vyres
nių žmonių ekonominę gerovę. 
Rep. Pepperis tvirtino, kad 
seniems žmonėms yra labai 
svarbu žinoti, kad jie yra 
reikalingi ir naudingi ir jis 
delegatams siūlė pasiieškoti 
būdų, kaip tą reikalingumo 
jausmą galėtų jie įgyvendinti. 
J i s taip pat stipriai pabrėžė, 
kad, jo nuomone, seni žmonės 
yra užsitarnavę saugią ir 
ramią senatvę ir kad yra 
beširdiška tą finansinio saugu
mo jausmą iš jų atimti. 

Komitetų posėdžiai 
Po oficialaus atidarymo visi 

keturiolika komitetų atskirai 
posėdžiavo penketą kartų po 3 
v a l a n d a s . T r u m p a i 
pail iustruosiu, kas įvyko 
sveikatos komitete, kuriame aš 
dalyvavau, nes visi komitetai 
daugiau ar mažiau vadovavo
si panašia tvarka. 

Komitetų posėdžiuose galėjo 
dalyvauti tiktai delegatai ir 
stebėtojai, kurie buvo paskirti į 
tą komitetą. Laike posėdžių 
visą laiką prie durų stovėjo 
sargai, kurių pareiga buvo 
neleisti į salę tam komitetui 
nepriklausančių žmonių. Dele
gatai sėdėjo atskirai nuo stebė
tojų ir stebėtojai neturėjo teisės 
dalyvauti vykstančiose disku
sijose. Tikra to žodžio prasme, 
jie buvo tiktai stebėtojai. 

Pirmajame sveikatos komi
teto posėdyje, kuriame dalyva
vo 185 delegatai, du sveikatos 
žinovai skaitė pa ska i t a s , 
pateikdami delegatams trum
pas, reikalaujančių sprendi
mo, problemų santraukas. Dr. 
Robert Butler, Director of the 
National Institute on Aging ir 
labai įtakingos knygos ,,Why 
Survive Being Old in Ameri
ca" autorius, pabrėžė, kad senų 
žmonių priežiūros problemos 
didelės ir bus ateityje labai 
aktualios. Svarbesnės priežas
tys:!, moterys, kurios tradici

niai buvo ir yra vyresnio 
amžiaus žmonių prižiūrėtojos, 
dažniau ir dažniau susiranda 
apmokamus darbus. Todėl jos 
vis mažiau turi laiko atlikti 
praeityje užimtas roles ir parei
gas; 2. faktas, kad vyresnių 
žmonių skaičius smarkiai didė
ja, ypač virš 75 metų amžiaus 
kategorijoje ir tai reiškia, kad 
vis daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių bus reikalingi priežiū
ros. Pavyzdiui, duomenys 
rodo, kad 14 procentų žmonių, 
tarp 65 ir 74 metų, be pagalbos 
negali savęs prisižiūrėti. Tuo 
tarpu, j au 31 procentas 
žmonių, kurie yra virš 85 metų 
amžiaus, nepajėgia savimi 
apsirūpinti, kadangi šeimos 
nariai — moterys — ateityje 
turės mažiau laiko prižiūrėti 
senus žmones, tai tos priežiū
ros reikalingas senimas atsi
durs sunkioje padėtyje. Ką 
tokiu atveju daryti ir kaip 
tiems seniems žmonėms 
pagelbėti ir tai yra viena iš 
labai svarbių, sprendimo 
reikalaujanti, problema. 3., 
apie 25 procentai vyresnio 
amžiaus žmonių neturi vaikų. 
Neturėjimas vaikų yra labai 
svarbus reiškinys, nes vaikai 
yra pats svarbiausias senų 
žmonių pagelbos šaltinis. 
Bevaikiai vyresnio amžiaus 
žmonės dažnai a t s idur ia 
slaugymo namuose, vien tik 
todėl, kad jie neturi, kas jiems 
suteiktų nors ir labai nedidelę 
pagalbą. 4, Amerikos sveika
tos teikimo ir priežiūros siste
ma yra nepritaikinta gydyti 
žmones, kurie daugiausiai 
serga chroniškomis ligomis ir 
kurie yra neįmanoma pagydy
ti. Seniems žmonėms dažniau
siai reikia priežiūros, bet ne 
aukštai technologiniai išvysty
tos greitos pagalbos. Dažnai 
vyresnio amžiaus žmonės atsi
duria brangiose ligoninėse (tuo 
tarpu, kai juos būtų galima 
prižiūrėti kur nors kitur), vien 
tik dėl to, kad Medicare užmo
ka už gydymą ligoninėje, bet 
dažniausiai nemoka už priežiū
rą s laugių namuose ar 
namuose. Todėl nenuostabu, 
kad beveik pusė visų Ameri
koje išleistų pinigų sveikatos 
priežiūrai yra išmokomi ligo
ninėms. 1978 metais iš 43 
procentų visų visų vyresnio 
amžiaus žmonių sveikatos 
priežiūrai išleistų pinigų buvo 
išmokėta ligoninėms, 23 
procentai gydytojams, 26 
procentai slaugių namams ir 
tik 8 procentai visoms liku
sioms programoms. Medicare 
padengė 44 procentus visų 
išlaidų. Medicaid (programa, 
kuria gali naudotis tik varg
šai) 13 procentų. Privačiai 
buvo sumokėta 37 procentai ir 
6 procentai iš kitų valstybės 
programų; pvz. karo veteranų. 

(Bus daugiau) 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Jo pamokos, anot M. Gustaičio, „buvo senovės 
gaiybės giesmė, tautinio susipratimo etapas, patrio
tizmo kalvė" (...) „Netrukus matome mokinius įsigi
jus idėjų, nusistačius gyvenimo planą ir susispie
tusius apie Kriaučiūną — savo dvasios tėvą". 

Vaizdingai, gyvai jis dėstė ir lotynų kalbą, tuo 
įrodydamas kad ir čia atitinkamą metodą turi. 
Rimuotais pavyzdžiais pritaikyta meliodija, lydima 
smuiko, jis atgaivina negyvos lotynų kalbos grama
tikos taisykles ir gausias išimtis. Tą meliodijos ritmą 
klasė tuoj pagauna ir smagiai dainuoja jau žinomą 
iš pirmiau maršą „Tegu girios šlamščia, ūžia"... 

Tai bus vyriškos giminės daiktavardžiai su galū
ne is. Ir čia neiškenčia neįterpęs (nors dėstomoji 
kalba griežtai rusų) lietuvišką lygiagretę: kad būtų 
aiškiau Žodžių daug galūne is — ir tuoj susigrie
bęs — 

„masculinis generis: 
panis, piscis, erinis, tinis, 
ignis, lapis, pulvis, cinis... 
tra ta, tra ta, tra ta ta, 
tra ta ta, tra ta ta..." 

„Man esant ketvirtoje klasėje, lotynų kalbos 
pamokos teko ir pas mus P. Kriaučiūnui (...) 

klasė dainuodavo jo taisyklių sustatytas išimtis. 
Tokiu būdu be didelių pastangų ir greitai visa klasė 
išmokdavo. Jam pamoka būdavo trijų dalių: 1. 
išklausinėti vakarykščią pamoką, 2. paaiškinti 
naujai užduodamą, 3. likusis laikas — be pasiruoši
mo praktiški vertimai.Trečioji dalis būdavo vadi
nama lakūs sakiniai. Mokytojas trumpai pasaky
davo sakinį rusiškai, klausiamas mokinys turėdavo 
pasakyti tą patį sakinį lotyniškai. Kadangi aš sėdė
davau pirmame suole iš krašto, tai į lekiančius 
sakinius patekdavau bemaž kasdien. Tai laiky
davau savo nelaime. Bet kai įstojau į seminariją, kur 
viskas buvo dėstoma ir atsakinėjama lotyniškai, 
laimindavau Kriaučiūną ir jo lekiančius sakinius, 
nes nė sykio man neteko seminarijoje naudotis žo
dynu", — pasakoja vysk. P. Būčys. 

P. Kriaučiūno darbas (pirmuoju atveju) gimna
zijos truko 6-rius metus. „Atsiminus tų laikų režimą, 
reikia stebėtis, kad jam pasisekė kelerius metus išbū
ti mokytoju", rašo savo atsiminimuose P. Leonas. 

Tačiau P. Kriaučiūno vaidmens I-sis svarbiau
sias veiksmas jau buvo spėtas suvaidinti. Jis, palik
damas mokinius, jautęsis paliekąs juos ne tik uždeg
tus, bet uždegime išsilaikančius, palikęs juose dalį 
savęs ir sukrautą mokslą — turtą susigulėti, atželti ir 
pražįsti. „Nuo Kriaučiūno laikų iš Marijampolės 
gimnazijos jau neišėjo nė vienas nesusipratęs lietu
vis, o kai kurie išėjo karštais patriotais", teigia kun. 
J. Staugaitis. Tik jį atleidus tolimesnis tautinio 
prisikėlimo istorinės dramos veiksmas su kitimais 
(periperimis) plėtosis įstojus naujiems veikėjams. 
Lietuviams patriotams vadams rengti jis paliko 
sukurtą slaptą akademiją, pavadintą „Sniego rutu
liu" (Boule de neigė). Rutulys risdamasis daug inteli-

Kriaučiūnas puikiausiai dėstydavo tą kalbą turėjo gentų ir mokinių surinko ir sulipdė bendram tauti-
daug gerų priemonių palengvinti išmokti atmintinai niam darbui. 
uždavinius. J is buvo drauge ir muzikas, atsinešdavo Plokščiuose, ant Nemuno kranto, savo ūkį P. K. 
smuiką ir dainuodamas pritardavo smuikui; visa paverčia lietuvybės sostine, išgarsėjusia ir kituose 

kaimyniniuose kraštuose (Suomijoj, Latvijoj). Cia 
persikelia, atskilęs nuo Marijampoliškės dramos, 
naujas veiksmas, su vyriausiuoju veikėju P. K. 
Marijampolėje pas jį, taurų valstybinės gimnazijos 
mokytoją, nedrįsę žandarai daryti kratos, dabar 
Plokščiuose atsigriebs, krėsdami Kriaučiūną teisėją, 
išsiveždami sergantį Kudirką. 

Plokščiai apipinami legendomis, poezija. „Ei į 
Plokščius, pas Kriaučiūną! Ten kur atminimai tūno" 
(F. Kirša). O K. Samajauskas ..Plokščiams tik Nemu
no krantų grožybėms gali prilygti Europoj tiktai 
Reino krantai. Plokščiai Kriaučiūno metais tai 
bundančios iš amžių miego Iietuvos Romuva, anot 
lenkininkų, tai Mekka, kurion būriais keliaudavo 
piligrimai litvomanai"... 

Čia palikę P. Kriaučiūną, grįžkime į Marijam
polę. 

Vincas S tan išk is (1850-1920) Išlandžių kaimo. 
Gižų valsč., Marijampolės apskr. Baigęs gimnaziją 
tada dar 7-nių klasių, apie 1869 metus, vienas pirmų
jų stipendininkų studijavo Maskvos universitete. 
Ten baigusį istorijos-filologijos mokslą, tiesiog atke
lia į Marijampolės gimn. atidirbti už gautąją stipen
diją. Čia gauna žemesnėse klasėse lotynų ir graikų 
kalbų pamokas ir atsitiktinai vieną kitą lietuvių 
kalbos pamoką. L. Enciklopedija mini. kad jis čia 
atkeltas apie 1880 metus. J. Basanavičius liudija, jog 
1874 m., kai jis jau studentas, Kalėdų laikotarpiu 
atvykęs į Marijampolę, Staniškiui sutinkant, buvęs 
jo lietuvių kalbos pamokoje V kl., kur matęs ir V. 
Kudirką. Basanavičius mokiniams šnekėjęs apie 
lietuvių kalbos senumą, grožį, aukštą vertę. Tam 
pavaizduoti parodė atsineštą prof. Geitferio knygą 
„Litauische Studion", kurioje yTa išspausdintas 
„Anykščių Šilelis", ir jo gražiausias dalis paskaitė. 
Ir dabar tos pamokos gyvas vaizdas su mokytojumi 
Staniškiu stovįs jo akyse. 

(Bus daugiau) 

I 
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KALĖDOS JAMAIKOS PLIAŽE 

gau. Ten viskas sava. Izraelis? 
Man kibucai nereikalingi. Matai, 
kaip bloga mano anglų kalba- Jos | 
niekada neišmoksiu. Mano kalba 
yra rusu kalba. Literatūrinė kal
ba. Tik ja galima perduoti save 
ir savo žinias, — į vieną tašką 
žiūrėjo Jaša. 

Jašos drama man buvo supran
tama. Daugelis mūsiškiu ją anks
čiau išgyveno, norėdami likti 
žmonėmis. 

Vakarinėje programoje hipno
tizuotojas juodukas rodė savo su
gebėjimus. Į estradą pakvietė de
šimt vasarotoju. JŲ tarpe ir žydų 
tautybės svečią, atkeliavusi iš pie
tų Afrikos, Michael. Kai visi imi-

Reportažas iš Karibų jūros 
BRONIUS JUODELIS 

(Tęsinys) 

Saloje ir vasarvietėje oficiali 
kalba buvo anglų. Salos juodukai 
t a rp savęs kalbėjosi kažkokiu ang
lišku žargonu, kuris mums buvo 
nesuprantamas- Svečių tarpe gir
dėjosi vokiečių, prancūzų, italų, 
ispanų kalbos. Su Algiu ir Milita 
kalbėjomės lietuviškai. 

— Kokia kalba jūs kalbatės? — 
teiravosi programų vedėja Tania . 

— Lietuvių. — Tania žiūrėjo 
į m a n o skaitomą lietuvišką kny
gą-

— Ar jūs iš Lietuvos? O kur 
yra Lietuva? 

—Europoje. Prie Baltijos jū
ros. D a b a r rusų okupuota. 

— Nesu lietuvių sutikusi. Jūs 
pirmieji. Ar jus rusai išleido? 

— Rusai nieko neišleidžia.Mes 
gyvename Amerikoje, — aiškinau. 

— Rusai Jašą išvarė. Ar jūs su
tikote Jašą iš Maskvos? — klau
sia Tania-

— Kokį Jašą? 
— Jašą iš Rusijos. Nagi, kur 

vakar p ianinu skambino. Ten jis 
prie baro. Su didele skrybėle, — 
T a n i a rodė i vidutinio ūgio svečią. 

Jašą sutikau vakar, užbaigus 
šachmatų partiją su Algiu. 

— Žinau Lietuvą, Latviją ir. 
Estiją, - labai laužyta anglų kai- P r i e 'b,a

v
r0 gurkšnojo alų 

ba aiškino Jaša. 
— Jų tarpe daug disidentų, kaip 

ir aš buvau- Ten, Maskvoje. 
— Kaip jus Maskva išleido? 
— Išleido? Jie mane išmetė. 

Tiesiai iš *• Liubiankos kalėjimo. 
Saugumas pasišaukė ir pasiūlė 
emigruoti į Izraelį. Kaip žydui. 

— Pasiūlė emigruoti? Maskva 
juk ir norinčių neleidžia, — ne
žinojau ar tikėti Jašos aiškinimui. 

— Viską nulėmė mano dėdė iš I 

BOSTONO 2IMOS 
KODĖL MAN GARBE BCTI 

UETUVIU.-VE 

Lietuvių radijo valandėlės ve
dėjai Steponas ir Valentina Min
kai praeitą vasarą paskelbė kon
kursą jaunesnės kartos lietu-

; viams: Kodėl man garbė būti 
lietuviu,-ve. Tam konkursui pa
skyrė 500 dol. 

Konkursui pasibaigus, dabar 
Minkai paskelbė konkurso laimė
tojus. I-mą premiją 200 dol. lai-

, rodė žinių laike. Taip p a t pa
žymėjo , k a d dalyvauja lietuviai,^ 
latviai ir estai . Fenual salėje, ! 
ku r susirinko demonstrantai , 
kalbėjo feder. kongreso atstovė 
Margarfet Heckler, Bostono 
miesto ta rybos na rys Raymon 
Flynn ir ki t i . 

RENGINIAI 
Vasario 14 d. Bal tų d-jos kon-

CLASSIFIED ADS 
stočiai, o Pe t ras Viščinis i r to
liau ves visą programą, š i o pa
sitarimo laiku š iam reikalui po 
100 dol. įnešė Tautinių šokių 
organizatorė ir vadovė Ona 
Ivaškienė, inž. Romualdas Vei-
tas , Andrius Keturakis , o Milda 
Norkūnienė ir Danielius Averka! cer tas F i r s t & Second Church 

salėje. Bostone. 
Kovo 2 1 d. Minkų radijo va-

po 50 dol. Be to, j au kiek anks
čiau 100 dol. įnešė Juozas Ju
cevičius. 

Tad, norint išlaikyti Laisvės 
mėjo Gražina Kriaučiūnienė iš i Varpą VCAV radijo s to ty je ban-
Lansing, Michigan, 2-rą — irgi 
200 dol. — A r a s Sužiedėlis iš 
Brocktono, Mass., ir 3-čią — 
100 dol. Perkūnas Krukonis iš 
So. Bostono, Mass. 

Šios premijos paskyrimas yra 
labai gražus pavyzdys, kaip rei
kia rūpintis lietuvybe ir patrauk-

tavo važiavimą automobiliu ir t i janimą susidomėti savo tėvų 
nuspaudė stabdžius, Michael lyg 
maišas nuslydo nuo kėdės ir iš
sitiesė ant grindų, lyg negyvas. 

— Kaip jūs tai greit užmigot? 
— klausėm jį sekantį rytą. 

— Nežinau. Kažkas susirišo 
su išgyyvenimais Johanesburge. 

— Jūs iš taip toli. O kada grįž
tate? 

— Gal ir nebegrįšim. Perdaug 
ten diskriminacijos. Gal įsikursi
me Toronte, greta giminių, — 
žiūrėjo į savo žmoną. 

Du raudonbarzdžiai vokiečiai 

— Iš kur būsit? — bandžiau 
kalbinti vokiškai. 

— Iš Hanoverio. Atostogau-
jam, 

— Ar Jamaikoje daug atosto
gauja vokiečių? 

— Anksčiau būdavo daugiau. 
Daug prekybininkų čia gyveno. 
Negrų riaušės dalį išbaidė. Čia 
pigiau už kitas salas. 

Tiesa. Salos laikraščiuose dalis 
skelbimų ir dabar turėjo vokiškus 

Bostono. Žymus fizikas. T u o me- j pnerašus: Deutsches Witrshaft 
tu jis buvo Maskvoje, kai saugu- ar kitus prierašus vokiečių kai
m a s m a n e pakvietė iš kalėjimo. 
Mano tarnybos dokumentuose vi
sur buvau užpildęs, kad užsieny
je jokių giminių neturiu. Už mela
vimą, sako, esi pašalintas. 

— O kur jūs dirbote? 
— Buvau Sovietu Sąjungos le

d o ri tulio olimpinės komandos 
treneris. Buvau figūrinio čiuoži
m o treneriu. Padariau doktora
tą Maskvos fizinio lavinimo ins
titute. Dvi knygas parašiau. 

— Ar tos pačios komandos, ku
ri olimpiadoje pralošė prieš ame
rikiečius? — klausiau. 

— Tos pačios. Čia atvykęs no
rėjau treniruoti amerikiečius, kad 
Maskva visuomet pralaimėtų. Pa
sakė, kad nereikalingas. Persikė
liau į Kanadą. Jų valdžia patarė 
a t i d a r y t i privačią ledo ritulio 
mokyklą Toronte. Jau keli metai, 
ka ip ją turiu. Visa arena mano I sės viešbučiai tas pats, kas pas 
rankose ir esu turtingas žmogus, j mus trečios, — aiškino iš Zu-

ba. 
Kai su burlaiviu aplėkęs kelias 

mylias besitęsiančią Karibų pa
krantę grįžau į prieplauką, joje 
maudėsi dukra su vidutinio am
žiau tėveliais. Bandžiau nugirsti, 
kokia kalba jie kalba. 

— Geras vėjas buriavimui, — 
anglų kalba užkalbino ponia su 
vokišku akcentu. 

— Vėjas labai geras. Ar jūs iš 
Vokietijos atvykote? — teiravau
si. 

— Ne. Mes iš Šveicarijos. Iš 
Zuericho. 

— Iš taip toli. Ar nėra vasar
viečių arčiau? 

— Per Kalėdas Europoje visur 
šalta. Pernai buvom Floridoje. 
Nepatiko. Ir brangu. 

— Ne tik brangu ,'bet ir vieš
bučiai prasti. Floridos pirmos kla 

a r protėvių žeme, kultūra, is
torija i r panašiai. Tuos rašinius, 
kaip buvo paskelbta, galėjo ra 
šyti lietuviškai a r angliškai. Tai 
paskatinimas j a u ir nemokan
tiems lietuvių kalbos susidomė
ti lietuviais ir Lietuva. 

Be to , kai t ik buvo susirūpin
t a ir paskelbta, kad reikia pini
gų Lietuvos atstovybės pastatui 
Washingtone remontuoti, Min
kai tuojau pa t pasiuntė tūkstan
tį dolerių. Tai irgi yra labai gra
žus lietuviško patriotizmo pavyz
dys. 

LAISVfiS VARPAS SKAMBĖS 

IR TOLIAU 

Nuo lapkričio 15 d. ligi gruo
džio 27 d Laisvės Varpo pro
gramos buvo perduodamos iš 
WCAV radijo stoties FM banga 
98 sekmadieniais nuo 9 vai. ligi 
10 vai. ryto. bandymo pagrindu. 
Už tri jų sekmadienių laiką radi
jo stočiai susitvarkė pa t s Lais
vės Varpo vedėjas Petras Višči
nis, o už keturis kitus sekma
dienius sumokėjo Aloyzas As
t ravas ir Antanas Andriulionis, 
kiekvienas jų skirdamas tam rei
kalui p o 200 dol. 

Bandymas parodė, kad ši ra
dijo s tot is y ra labai plačiai gir
dima. Tad 1981 m. gruodžio 29 
d. Astravo ir Andriulionio dėka 
buvo susirinkę grupė lietuvių 
aptar t i tolimesnį šios radijo va
landos likimą. 

Ir, š tai , sausio 3 d. 9 vai. ry to 
vėl suskambėjo Laisvės Varpos 
iš tos VCFV stoties banga 98. 
Cia Pe t ras Viščinis pranešė, jog 
yra susitarta, kad ta grupė rū
pinsis iš šios radijo stoties Lais
vės Varpo veikimo piniginiais 
reikalais, apmokėdama radijo 

ga FM 98, yra mintis suburt i 
52 organizacijas ir a t sk i rus as
menis, pirmoje eilėje profesiona
lus ir versUninkus, kurie sutik
tų skirti metams po 1 0 0 dol. 
Tuo būdu kiekvienos programos 
būtų k i tas mecenatas, organi
zacija, a r asmuo, o taip p a t or
ganizacijų ar asmenų grupė , su
dariusi 100 dol. reikalingų ap
mokėti radijo stočiai vienam 
sekmadieniui. Ta ip susiorgani
zavus, Laisvės Varpas skambėtų 
be rūpesčių ir kitokių finansinių 
vargų. 

Kaip žinome, Laisvės Varpas 
sekmadieniais y ra ir iš k i to s sto
ties banga 1460 AM iš Brockto
no, bet daug gyvenanti toliau 
nuo Brocktono jos (negirdi ar 
girdi su t rukdymais . J i s i r to
liau iš šios stoties skambės . Ir 
kaip dabar atrodo, kad i r FM 
banga 98 bus išsisprendęs. 

Be to, Bostono žinių korespon
dentui P . Žičkui Lietuvių Ben
druomenės Bostono apygardos 
pirm. Jonas Rūtenis rašo, kad 
1982 metų kovo — balandžio 
mėn. būsimajame L B Bostono 
apygardos apylinkių pareigūnų 
suvažiavime bus iš esmės spren
džiami i r Laisvės Varpo reikalai. 

UENKU DEMONSTRACIJOS 

Naujų Metų dieną, no r s ir la
bai lijo, bet lenkai demonstravo 
dėl padėties Lenkijoj. Televi
zijos s to tys t a s demonstracijas 

landėits 4g metų sukakties ren
ginys So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje. 

Balandžio 18 d. parapijos ban
ketas Lantaną res torane Ran-
dolphe. 

Balandžio 18 d. Baltų d-jos 
koncertas Firs t & Second 
Church salėje, Bostone. 

Balandžio 25 d. Laisvės Var
po pavasarinis renginys So. Bo
stono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėj. 

Tač iau ne to man 
reikia, kad Maskva visada pralai
mėtų. Supranti? Ar tu supranti? 
T ik tie amerikiečiai ir kanadie
čiai labai kvaili. Jie manęs nesu
pranta , — energinagi aiškino 
Jaša. 

— Ar jūs vienas? 
— Turėjau žmoną. Bolšoj te

atro baleriną. Liko Maskvoje. 
Privertė persiskirti. Toronte turiu 
draugę. Jai tik 29 metai. Aš mėgs
tu jaunas , nors man jau 51 , — 
tauškėjo Jaša- Pasakojant rudos 
J a š o s a k y s lyg t a s lero r i tulys 
arenoje. Jis aiškino pragyvenimo 
sunkumus Maskvoje, nors ir turė
jo profesoriaus atlyginimą, nemo
kamas keliones ir kitas tarnybi
nes privilegijas. 

— Čia esu laisvas žmogus. Su 
visomis žmogaus teisėmis. Galiu 
sakyti ką noriu. Galiu gyventi 
kaip noriu. Tik vis negaliu pri
prasti prie tos skirtingos aplinkos. 

— Sakyk, Jaša, o ką darytum, 
jei Maskvoje įvyktų pasikeitimas? 
Jei žmogui būtų suteiktos pagrin
dinės teisės? Jei būtų demokrati
ja, jei a tgautum turėtą tarnybą? 
Ar grįžtum? 

— Rytoj! Pirmu lėktuvu. Viską 
palikes, — žaibavo Jašos akys. 

— Ar tu supranti mane? Nors 
aš ir žydas, bet mano Šaknys 

reikia. Man ' richo ponas vokiečių kalba. 

PAIEŠKOJIMAS 
Padekime lietuviui 

Kas pažinojo dail. Jurgį Juodį Lie
tuvoje ir norėtų jam pagelbėti — ke
liamoje OSJ Ivestigation byloje, kaip 
..karo nusikaltėliui" — remiantis ko
munistų suklastotais - inkriminuojan
čiais dokumentais, pasinaudojant žy
dais, kaip įrankiais. 

Prašau man pranešti šiuo antrašu: 
NYOLA GRYBAUSKAS 
Attorney and C. at Law 

3631 Fifth Avc. No. 
St. Petersburg, Fla. 33713 

.riiiiiiiiiminiiimiiiuiiimiiiiiimimiiiiit 

Kelias § altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Ju rg io Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

iiimiiiiimnuiiimiimmmiimiiiiiiiiiii 

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

ir kitus kraštus 
MLD/INSKAS, 4'J5a Archer Avenue, 

Chicago, ItL 60632, tel. 927-59S0 

itliillllilliilillliuiiiiiiiiiuaiiiiiiiilllllifii 

M. A. Š I M K U S 
INCOMK *VAX S £ R V I C £ 

N O T A R ? rasue 
4259 S. Alapleuood, tel. 254-7450 
Tuip pai daromi VERTIMAI. 
OIMlNiy iškvietimai, pildomi 
n u e m a PRAŠYMAI tr 

A t tokie blankai. 
t:iisrnrrninnrn!(niiiiiiiiiiuimiiiiiiiuu> 
Ullllllllllllllllllllllllliuifllllillllllllllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš —.ūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS E X P B E S 6 
2501 W. 69th Sc, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiuimiiiiniii 

! 

JAY D R U G S V A I S T I N E 
2759 W. 71st St., Chicago, BL 60629 

RCPFSTTNGAT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENIS 

D KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 

Sekmadieniais nuo 9 vai rvto iki 8:30 vai. vakaro. 

«r..i I 

— Kaip jums čia patinika? 
— Nekaip. Du kartus keitėm 

vasarvietę. Daugiau čia nevažiuo
si m. 

Daugumą Negril Beach Villa-
ge vasarotojų sudarė turistai iš 
JAV ir Kanados. Tarp 25 - 35 
metu. Su nedideliais reikalavi
mais, vasaros metu savame kieme 
naudojama apranga. Nereikėjo 
čia puoštis nei vakariniu progra
mų ar vakarienės metu, kas prak
tikuojama Club Med vasarvietė
se. Prie kasdieniško paprastumo 
ir basumo buvo pritaikytos va
karų programos ir muzika, tipiš
ka juodukų pomėgiams. 

Kalėdų dienos išvakarėse dau
gelis, anksčiau buvę Club Med 
vasarvietėse, laukėme iškilmingos 
vakarienės ir kalėdinės progra
mos. Laukėme ir Kalėdų dienos 
su Kalėdų pamaldomis, su iškil
mingomis Kaldėų vaišėmis, su 
dovanomis ir paradais. Deja, kaip 
Club Med, ypač Meksikoje, čia 
nieko nebuvo. Ta pati kasdieny
bė. Kūčių vakare ja net suprasti
nant, kviečiam apsirengti su pa
klodėmis, lyg imituojant Afrikos 
safari ar jos gyventojus. Džiung
lių šokiai su paklodėmis ir buvo 
Kūčių vakaro programa. Mes ir 

Maskvoje. Ten gimiau ir au-1 eilė kitų svečių protestuodami jo

je nedalyvavome. 
— Kada yra Kaldėų pamaldos 

bažnyčioje? — klausiau adminis
tracijoje tarnautojas. 

— Nežinom. Nuvažiuokit į 
kaimelį ir sužinosit. 

— Kaip nuvažiuoti? 
— Jei norit, mes iškviesime 

taxi. 
— O kada važiuoti? 
— Nežinom, — tarnautoja pur

tė galvą. 
— Ar jūs visai nešvenčiat Ka

lėdų? — klausiau. 
— Švenčiam. Eglę pastatėme. 

Ryt duosime kalėdinių dainų. 
— Tik tiek? — nustebau. 
— Ar neužtenka? — nustebo 

tarnautoja. 
Pamačiau, kad mūsų šventiniai 

reikalavimai labai skirtingi. Čia 
užteko džiaugtis gamtos teikia
mais patogumais ir vasarvietės 
duodamais malonumais. Reikėjo 
čia džiaugtis saule ir vandeniu. 
Tam buvo ir naujas vasarvietės 
vardas: Hedonism II. Aplinka, 
rodos, sakė, kad čia džiaukis kūno 
sveikata, o dvasios peno čia ne
ieškok. 

Kai po savaitės saulės nude
gintais veidais grįžome į savus na
mus, pas draugus ir artimuosius, 
čia atradome Kalėdų švenčių nuo
taika, labai lauktą pašte pavėla
vusią plotmelę ir Kūčių vakaro ši
lumą, kurios negalėjo suteikti 
kaitri Karibų saulė. 

(Pabaigt) 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

{dainavo A. Dvarioną*. Šoktu muziko* rinkiny* XXV 

{dainavo Biruti Tamoitflnteni šokių rinkinys "Svajonių sūkurys' 
Septintame rojuje — angių vaisa* 7. Jaunystes meile — tango 
Mūsų susitikimas — tango 8. Ta naktis — anglų valsas 
Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samb* 
Klajojančios rožės — lėtas fokstrotas! l. Sudie — anglų valsas 

1Z Gal būt gal būt — bolero Ilgesys — tango 

IdainsTo A. 
1. Kur lankos Žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 
i. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Marytė mėlynakė - fokstrotą.* 
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

Šokių muzikos rinkinys XXVI 
7. žibuoklė* — valsas 
8. Balti žiedai — manbc 
9. Svajonė — tango 

9. Nakties serenada — tangc 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotą* 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

(dainavo Birutė TamosrOniens.. *0 Ramunėle, pasakyk", tokių auzftr 
1 Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4 O Ramunėle, pasakyk — vaisa-
a Tavo akys — rumba 
6. Žavingos naktys — fokstrotas 

7. Senam sode — tango 
S. Niekad sekmadieni — cha cbr 

9 Jauna kai buvau — beguin* 
10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip ir ai — rock 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitienė 

2. Cavalleria Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitienė 

3 Kai mes augom du broliuką 
Jaudies daina 

4 Vai nekukuok 
Liaudies daina 
Įdainavo S. Graužinis 

5. Gražinos arija 
1 Gražinos arijos tąsa 

įdainavo F Sauleviciute 

Lstruviskų dainų ir operų rinkiny* VTJ 
l. Mano gimtinė 

įdainavo A. Rutkauską* 
2. Užginu daina 

{dainavo A. Rutkauską* 
S. Prapuoliau, motule 

{dainavo K Petrauskas 
4. Du broliukai kunigai 

įdainavo K. Petrauskas 
5. Sudiev, kary 

{dainavo K. Orantas 
6 Ispaniška meilė 

{dainavo K. Orants i 

"•"«-• Uos plokšteles kainuoja tik po $8.00 Gaunamos 

D R A U G A S 
4545 W 63rd St„ Chicago. III. 60629 

* UžSakant pridėti S0 c. ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois 
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui { Kanadą reikia pridėti pn 

$1.75 pašto išlaidoms 

r • • • » • • • • • • « « 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
iiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiE 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kL plytelės. Glass taiocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
i t l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l t l j l u u t l u u i i u j t u i l l 

M 6 V f N~G~~ 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

HlHi l l l l imi l l l l f t I IMI lMI l l I l l I i l I l I i l I iMiHiS 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a rba 376-5996 
lillllllllllllllliuiuillllllllllllllllllllllllllll 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
"ž npdratida nuo ugnie* Ir autouto-
Mlio pa* mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% West 95th S t ree t 

Telef. 6 A 4-8654 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax. Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878 

mniiirrrmTmninii'iiiMmiliiiiftiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

N a m o pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 

lUIllIlHIIIIIIIIUIIUlUlUIIIUIIIIIIt 

IŠNUOMOJAMA FOR KES1 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas 1 ar 2 su
augusiems rimtiems žmonėms. Mar-
ąuette Parko apyl. Skambint 776-3727 

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
4 kambarių apstatytas butas. 

Skambint 737-6986 

D fi M E S I O 

NiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Chicago Churches 
and Synagogues 

An architecturad pilgrimage 
by GEORGE A. LANE, S J. 

Photographs by . 

ALGIMANTAS KEZYS 
and George LANE 

1981 Loyola Universi ty Press. 
Pr in ted in t h e Uni ted States of 
America, 256 pages, hard cover. 

Knyga su pers iunt imu kainuo
j a $27.00. 

Užsakymus s ius t i : 

DRAUGAS, tftf W. 63rd St. 
Chicago, IU. 60629 

Illinois gyv. d a r pr ideda $1.50 
valstijos mokesčio. 

įiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiimiiimiiiiiiiimii! 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Ka« *«ttadieni iŠ WEVD Stotie* 
New York* nuo S Iki 9 vai. vakaro, 
97.9 me{. FM. Talppat klausykit** 
"Music of Lithuania" pr"?r*mo* kaa 
trečiadieni, nuo 6:05 ik, ":00 vai. 
vakaro, ii Seton Hali Univer %*to *to-
ttes. 89.5 FM. (WSOTJ) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Suniil Drlv* 

VYatehung, N. J. 07066 
TeL — (201) 753-5636 

ilIlimimilllllllllllllllllltimilllMIIIIIHI' 

uiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiimimtitiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

iiifiimiiiirmmiMmmiiiniiiitiHUHiiiiii 

r i A T I N J U T K "DRAUGĄ" 

iiHiiimnuiiiiimniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- Chicago, DL 
80629. 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiniuiiiiiiniimiiHiinnimiiiHHiiim 

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimimi 
T H E F 0 R T Y YEARS 

0 F D A R K N E S S 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevičms 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.65 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 81 , 

Chicago, m. 60620 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FELIKSAS BREDfERIf 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.43. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

l I 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Su Petersburg, Fla. 
ATVYKSTA LOS ANGELES 

VAIDINTOJAI 

Los Angeles Dramos sambūris 
po sėkmingu A. Škėmos 3-jų pa
veikslu legendos „Živilės" pasta
tymų Los Angeles, Toronte ir 
Chicagoje atvyksta į St. Peters-
burgą, kur 1982 m, sausio 30 d. 
4 vai. p.p. Floridos Lietuviu klu-

i sudaro inž. M. Krasauskas — 
j pirm., A. Gruzdys —vicepirm., 
V. Palčiauskienė —sekr., K.Urb-
šaitis — ižd., J. Krivis —Liet. 
Fondo įgaliot., A. Kliorrenė — 
šviet. reikalu vadovė, J. Pupelie-
nė — soc. reikaly vadovė ir S. 
Veltasis —parengimų vadovas, 
kurio pastangomis ir įvyksta ir 
šis iškvietimas. 

Tikimasi, kad Floridos lietu-
iviai iš artimesniu ir tolimesniu 

gerbs iš taip toli atvykstančią 
teatralų grupę ir parems mūsų 
kultūrines apraiškas. 

Bilietus galima rezervuoti 
skambinant ižd. Kaziui Urbšai-

įčiui (tol. 813-347-4658 adresas: 
6325 6th Ave. S., St. Petersburg, 
FL 33707). 

M . K . . 

SALFASS sąjungos centro vald. naujasis pirmininkas Valdas Adamkus ir 
buvęs pirmininkas Pr. Bemeckas po susirinkimo. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

AMŽINYBES AKIMIRKSNIS 
Simfoninis koncertas Dievo Motinos parapijoje 

Clevelande 
Ludwig van Beethoven gimė; Beethoveno kūryba skirstoma 

1770 gruodžio 16 Bonnoje ir mi- trimis laikotarpiais. Pirmąjį — jau 
rė 1827 m. kovo 26 Vienoje. Buvo j natvės laikotarpį, sudaro savęs 
Ramu muzikų kilmės, kunigaikš-1 ieškojimo metai, kur jis dar eina 
čio rūmų choro dainininko ir to Mozarto ir savo mokytojo Hayd-

Mirus 

pat dvaro virėjo dukters sūnus. 
Iš pat mažų dienų rodė nepap-

no pėdomis. Sukuria pirmąsias 20 
sonatų fortepijonui, pirmąsias 9 

rastų muzikos gabumų, 12 metų i sonatas smuikui, styginius kvar-
puikiai skambino fortepionu, gro- tetus (opus 18 grupėje), tris pir-
jo smuiku ir sukomponavo keletą 
sonatų. 17 metų išvyko Vienon 
tolimesnių studijų. Staigi motinos 
liga pertraukė studijas ligi 1792, 
kai jis galutinai persikėlė gyventi 
Vienon. Jo mokytojas buvo J-
Haydn ir teoretikai Schenk ir 
Albrechtsberger. Iš Salieri mokė
si vokalinės kompozicijos. 

Pradžioje Eeethovenas pagar
sėjo kaip nepaprasto ryškumo 
pianistas. Nuo 1795 ėmė rodytis 
jo kūrinių. Per pirmąjį savo kar
jeros dešimtmetį labai išgarsėjo 
ne tik kaip kompozitorius, bet ir 

muosius koncertus fortepijonui ir 
pirmąsias dvi simfonijas. 

Antrasis laikotrapis prasideda 
su Beethoveno trečiąja simfonija 
— Eroica. Paul Henry Lang apie 
kūrinį išsireiškė šitaip — "Tai 
pats svarbiausias vieno individu
alaus kompozitoriaus žingsnis vi
soje simfonijos ir bendrai muzi
kos istorijoj". Šiame ir vėlesnia
me laikotarpyje sukurti Beetho
veno kūriniai stato vis didesnius 
reikalavimus muzikams ir klausy
tojams. Čia pasireiškia Beethove
no asmenybės savumai, klasiki-

bo salėje duos jau ketvirtą šioįv i e t o v i Ų a t v y ] l S p a i r i a t v t i š i ą m u . 
įdomaus veikalo pastatymą. Šioi s u t r a g i š k o j o t a u t o s gyvenimo 3 i 
veikalo pastatymas ir vaidyba bu- i s k i r t i n g a s e p o c h a s a p į m a n č i ą fe. { 
vo visur labai gerai žiūrovu įver- g e n d ą i r m apsilan!kymu pa 
tinta ir šiitai priimta. Žiūrovai, 
nors ir 'braukdami ašaras, džiau
gėsi dvasine atgaiva, nes „tai ir 
vėl pamatėme tikrą teatrą". 

Veikalą režisavo ilgametė Dra- j 
mos" sambūrio režžsorė Dalila 
Mackialienė. Dekoracijos Algio į 
2aliūno, kuris su sambūriu dir- j 
ba jau daugiau kaip ketvirtį! 
šimtmečio. Veikėjų rūbai sukur- į 
ti Emos Dovydaitienės, kuri sam- j 
būrio veikloje reiškiasi „nuo lop- j 
v <« 
SIO . 

Spektaklyje vaidina Sigutė Mi- į 
kutaitytė-Peterson, Aloyzas Pe- į 
čiulis, Antanas Kiškis ir Vincas j 
Dovydaitis. Pasakotojo —Sva- į 
jūno rolėje matysime pačią reži-
sorę D. Mackialienę. 

Los Angelės Dramos sambūrį 
kviečia ir globoja LB St. Peters-
burgo apylinkės valdyba, kurią 

— Tu laiminga, brangioji, — 
sako vyras, — o aš turiu skran
džio žaizdą. 

* 

Mylėti žmones — pašėlusiai 

sunikus uždavinys. 
N. Pagodinas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. sausio mėn. 13 d. 

Mylimam sūnui 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
mirus, didelio skausmo prislėgtiems tėvams LIONEI ir 
ANTANUI SKETVALAMS reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

A. A. 

kaip pianistas bei dirigentas..Bet|nė f o r m a pasiekia aukščiausio to
šie didžiausio XIX šimtmečio mu- į Imlumo. Šiam laikotarpiui pri-
ziko ir komoezitoriaus pasisekimų i k I a u s o sonatos (opus 53 — 90), 
•viršūnėje laukė didi asmeninė | paskutinioji sonata smuikui ir 

fortepijonui, styginiai kvartetai, 
dauguma garsiųjų uvertiūrų, 6 
simfonijos (pradedant III-ja), 
ketvirtasis ir penktasis koncertas 
fortepijonui ir vienintelė Beetho
veno opera — Fidelio. 

Trečiasis — paskutinysis kū
rimo laikotarpis pasireiškė naujo
mis formomis. Sukuria du milži
niškus veikalus — Missa Solem-
nis ir K-tąją simfoniją, paskuti
nes penkias sonatas fortepijonui 
ir styginius kvartetus (Opus 119 
— 126). 

Šie paskutiniai kūriniai laikomi 
žymiausiais žmonijos pasiekimais, 
ypač prisimenant sąlygas, kurio-

tragedija — jis pradėjo apkursti 
ir netrukus buvo visai kurčias. 
Beethovenas nelaime skaudžiai 
išgyveno, bet niekada neprarado 
pasitikėjimo savimi. Draugui ra
šė; "„.„Kovosiu su likimu ir nie
kad nepasiduosiu". Pasitraukė nuo 
žmonių, artimai bendravo su 
gamta, giliai domėjosi literatūra 
ir visą savo energiją paskyrė kom
pozicijai. 

Savo muziką jis girdėjo "ki
tomis ausimis". Apkurtimas jo ne
suvaržė — priešingai, jį išlaisvi
no ir leido ieškoti naujų idėjų. 
Laikai buvo labai audringi, Ame
rikos ir Prancūzijos revoliucijos 
skelbė kiekvieno žmogaus, ne 
vien diduomenės, gyvenimo pras
mę ir kilnumą. Laikų nuotaikos! 
atsiliepė ir meno srityse — iki šiol; 
vyravusią aristokratišką eleganci-! 
ją ir grakštumą pakeitė audringi Į 
jausmai, paprastas atvirumas ir 
jautrumas. i 

Laisvės dvasia palietė ir Beetho-, 
veno kūrybą. Kartu su prancūzų Į 
revoliucijos šalininkais Beethove-
nas tikėjo, kad kiekvienas žmo- i 
gus yra gimęs su teise būti lais-1 
vas. Si savo nusiteikimą jis išreiš- j 
kė Įjungdamas Schillerio "Džiaugi 
smo giesmę" i choralinę LX-tosios j 
simfonijos pabaigą. Galinguose 
didžios giesmės žodžiuose "Visi 
žmonės yra broliai" skamba ir 
Beethoveno asmeninė gyvenimo 
filosofija. 

Savo kūryboje Beethovenas tę 
sė Mozarto ir Haydno klasikinę 
kryptį, bet nuo pat pirmųjų kū
riniu davė visai naujų elementų. 
Lengvos, žaidžiančios ar juokau
jančios muzikos vietoje, Beetho
veno kūriniai rodo sukauptą rim
tį, didelę vidaus įtampą. Kūri
niai turi gyvybės energijos, nuo
lat besikaitaliojančios su giliai 
tragingais momentais. Sis priešin 
gų, geležinių minties vieningu
mu surištų nuotaikų keitimas bu
vo bene tipingiausia Beethoveno 
muzikos savybė. Savo kūrinių 
minties vieningumu jis iškyla 
aukščiau už visus muzikus- Jo di
desni dalykai visuomet turi gilią 
bendrą idėją; atskiros, kartais 
kontrastuojančios dalys daro har
moningą visumą. 

Tel. — 778-1543 
se jie buvo parašyti. Kurčias, men- imiiiiinuHiUHiiiiiuiiimii inimiiim 

kos sveikatos, garsus, bet medžią- j 
giniai suvargęs, Beethovenas nu-i 
gali kančią ir sukuria didingą, pa- j 
čią žmogaus dvasios esmę palie-! 
čiančią muziką. Savo ryžtą ne- į 
pasiduoti likimui jis įvykdė — li
kimas prieš jį tebuvo silpnas prie
šininkas. 

1982 sausio 24 d. Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje įvyks-
tančiame simfoniniame koncerte 
išgirsime tik akimirksnį didžios 
Beethoveno muzikos, bet tai aki
mirksnis, kuris niekada nemirš
ta, nes jį jau palietė amžinybės 
pirštai. 

Paruošė Nijolė Kersnauskaitė 

mimiiiiiiiimiimiiimimiiimiiumiHiii 
S 0 P H I E BARČUS 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos! 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. j 

7159 So. Maplewood Ave.. 
Chicago, IL 80629 

DR. KONRADUI KARNAUSKUI, 
nuoširdžiausia uzuojautę reiškiame jo 
žmonai p. Genovaitei Kaniauskienei, 
dukrai, žentui ir anūkams, Ypač p. Ge
novaitei ;egi£ pakelti šį didelį gyveni
mo smūgį. 

JUOZAS IR SALOMĖJA 
PETRAUSKAI 

\. f A. CASIMIR NORUSIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 12 d., 1982 m., sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 64 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Norman, marti Mary Jane 

ir Richard, 4 anūkai Veda, Norman Jr., Kim ir Dawn. sesuo Anna 
Kasperson, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a. Cassie, 
Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post No. 271. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 5 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuves įvyks ketvirtadienį, 
sausio 14 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
•capines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkai 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213. 

Mylimam vyrui 

A . f A. 
Vet. dr. KONRADUI KARNAUSKUI 
mirus, dideliame liūdesyje pasilikusią žmoną, mielą GE
NUTĘ ir dukrą SILVIJĄ su šeima širdingai užjaučiame 
ir liūdime drauge. 

HALINA IR ANTANAS MILAKNIAI 
VITA IR ALBINAS MARKEVIČIA1 

Santa Monica, Calif. 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad pergyve
nęs skausmus, 1982 m. sausio 3 d. mirė mano brangus mylimas 
vyras. 

A. f A. ADOLFAS BAGDONAS 
Gimęs Lietuvoje, sulaukęs 78 m. Amerikoje išgyvenęs 30metų. 

Gimęs Lietuvoje, sulaukęs 78 m. Amerikoje išgyvenęs 30 metų. 
Palaidotas sau?io 5 d. mauzoliejuje, Kalvarijos katalikų kapinėse, 
St. Petersburge. Floridoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona, du broliai su šeimomis Lie
tuvoje ir mano sesers duktė Elfie Strynski bei artimieji. 

Gilią padėką reiškiu: kunigams, atnašavusiems šv. Mišias, tėvui 
K. Butkui už nuoširdų vadovavimą laidotuvėms, Kazimierui Kleivai 
ir Elenai Bacevičienei už artimą pagalbą, šventas Mišias užprašiu
siems, aukotojams per Tautos Fondą vįlionį įamžinti, visiems mie
liems laidotuvių dalyviams ir užuojautas pareiškusiems. Lieku gilia
me dėkingume su jumis. 

Liūdinti 2MONA 

Brangiai kolegei dantų gydytojai 
A. -J. A. Birutei Jasaitytei-Lukauskienei 
mirus, reiškiame šeimai užuojauta ir drau
ge liūdime. • 

CHICAGOS LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJA 

Mylimam vyrui ir brangiam tėvui 
A. f A JONUI GAI2UČIUI mirus 

liūdinčius žmona Elena, dukteris Nijole ir 
Aušrele ir JŲ šeimas giliai užjaučia ir kartu 
liūdi 

CIVINSKŲ ŠEIMA 

A. A. 

VLADAS P E T R A Š Ū N A S 
Gyveno Clarendon Hiils, Illinois. 
Mirė sausio 10 d., 1982 m., 2 vai. popiet, sulaukęs 64 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Barzdžių valsčiuje, Pavišakių 

kaime. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga, duktė Genė Ra

dzevičius, žentas Bronius, anūkai Ilona ir Rimas, švogerka Aleksan
dra Klimienė su šeima Floridoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Saulių Rinktinei ir Cicero Medžiotojų klubui. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 

71 Street Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 13 dieną. Iš koplyčios 
10 vai ryto po apeigų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dūkti, žentas Ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Telef. 476-2345. 

ALBINA IR MYKOLAS ČEPULIAI 
Phūadelphia, Pa. 

A. f A. VLADUI PETRAŠIŪNUI 
mirus, liūdesio valandoje p. Jadvygai Pe-
trašiūnienei ir giminėms giliausia užuojau
ta reiškia 

CICERO MEDŽIOTOJŲ - ŽUVAUTOJŲ 
KLUBAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , C h i c a g o 
1410 So . 5 0 t h Av., C i c e r o 

Tei. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAITXmJVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. KUOMI* 
3319 SO. LITUANICA AVENUE TeL YArds 7-1138-SO 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpub&e 7-1213 
11028 Southwest Higbway, Palos Hllis. Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1445 SO. 50th AVE., CICERO, ZLL. Tel. OLympie 2-1003 

L A N D O F C R O S S E S 
The •trcųjgle for religious freedom in Lithuania. 1939 - 1978 

by 
UžMkymus siųsti: 

MICHAEL BOURDBAUX, M.A., B.D. 
Printed in Engiand 1979, 339 pages, Price — inciuding 

•hipping and handling $8.95. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, H 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
J? 

JUlIlIlilIlMIlIHIlIlIlIlHllllllilllllHIlIflIlIUlIlItlIlIlHIIHtlimillllllllllliniHIIIIIIIIIIIU: 

Į PAŽINKIME MA2ĄJĄ LIETUVĄ | 

II 

(JOS 40» METŲ ISTORIJĄ) | 
Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- c 

čių Pabaltijo etnine praeitis", išleista Sovietu Mokslo Akademijos. E 
: Vertė A Tenasonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko E 
: Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- s 
: tais viršeliais. Spaudė M. Morkūne spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų %. 
: Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. UI. gyv. primoka 50 centų E 
: (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. Ord Su Chicago, £ j ra ma. i 
JlllllUlUlUUIIIIIMIUIIIIIIIimHIIIIUlilIlllIlIliUliUUUlIllIIlIUIilHIIfitlIUUlllIilIlUl^ 
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x lietuvių Operos valdyboje 
šiais metais yra Rūta Grauži-
nienė, Bvelyna Oželienė, Eglė 
Rūkštelytė - Sundstrom, Valeri
ja Žadeikienė, Vaclovas Mom-
kus, Algirdas Putrius, Vytautas 
Radžius, Jurgis Vidžiūnas ir Jo
nas Žukauskas. 

X Bronius {Kviklys, knygų 
"Lietuvos Bažnyčios" autorius, 
aptars skaidrėse rodomas Lietu
vos bažnyčias sausio 15 d. kul
tūrinėje vakaronėje Jaunimo 
centro kavinėje Vakaronę ren
gia Jaunimo centro Moterų klu
bas. 

X Marąuette Parko lietuviu 
Namų savininkų organizacijos 
susirinkimas bus sausio 15 d., 
penktadieni, 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje. Yra svarbių da
lykų apsvarstytL Prašome vi-

x Pedagoginio lituanistikos | s u s g^n^ dalyvauti, 
instituto naujas semestras pra
dedamas sausio 30 d. 9 vai. * !*• **sna L Liatukas 
Studentai j akivaizdinį skyrių Bethesda, Md., pratesdama pre-
priimami iki minėtos datos. Į j mimeratą, atsiuntė ir 12 dol. 

auką. Ačiū. 

X Lietuvos bažnyčių" knygų 
autoriui reikalingos šių kunigų 
nuotraukos: Benedikto Andriuš-
kos, SJ, Mykolo Augulio, Anta
no Bieliūno, Severino Buteikio, 
Antano Čimieliaus, Kosto Dau
kanto, Vinco Grušo, Juozo Kos-
tricko, Jono Novickio, Stasio 
Rimkevičiaus, Balio Vėgėlės, 
Pranciškaus Vitkevičiaus. Jei
gu kas jų turėtų, prašomi pasko
linti ir prisiųsti adresu: Br. 
Kviklys, 5747 So. Campbell Ave,. 
Chicago, BL 60629. 

X Felicija Cesonieoė, Balti-
more, Md., Stanley Šenferas, 

neakivaizdinį skyrių studentai 
priimami bet kokiu metu. Suin
teresuoti prašomi kreiptis j Pe
dagoginį Lituanistikos institutą.. r . „ ,„ . .. 
7 * r l . t v. ,. . 7 * ; Mechamcburg, Pa., VI. Gelažius, 
Jaunimo centre šeštadieniais b' 

7~T . - . , AOA ; St. Petersburg Beach, Fla., Kos-
paskaitų metu (arba t*l. 434- . a _ _ ! , ~ . 
į į į ^ į t a s širvinskas, Cleveland, Onio, 
4 0 4 5 ' • i R . v . Sidzikauskas, Pompano 

X Vytautas Kriščiūnas, Palos j Beach, Fla., visi atsiuntė po 5 
Hts., UI., Bronė Škirpa, Wa- dol. aukų už kalėdines korteles 
shington, D. C, Kostas čiuželis, • ir kalendorių. Ačiū. 
Detroit, Mich., Jonas Riauba, ' 
Toronto, Kanada, Stasys Liut- j kus, Waterbury, Conn.. atsiuntė 
po 5 dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Ačiū. 

X Poetė Zina KatUiškieaiė, 
Lemont, UI., Gražina Miceika 
Hinsdale, BL, Bronė Pridotkas, 
Worcester, Mass., Stasys Raš
kauskas, Los Angeles, Cal., at-

X Valerija Kundrctienė, Pi-
geon, Mich., atsiuntė 8 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. į išleido pusvalandžio ilgumo fil-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

OODY SVEIKATA 

Kardinolas J. Cody iš specia
laus širdininkų skyriaus perkel
tas į normalų kambarį North-
western ligoninėje, tačiau gydy
tojai jo sveikatos padėtį laiko 
rimta. Tik džiaugiasi, kad nere
guliarus širdies plakimas paša
lintas. Kard. J. Cody jau šeštą 
kartą ligoninėje nuo 1981 m. 
Jis 1975 m. pergyveno širdies 
smūgį ir turi diabetą. Dabar jis 
yra 74 m. amžiaus. 

HAUKUS'TfcVAS 

Areštuotas, Roland Harris, 23 
m., gyvenąs. 5748 S. Bishop S i , 
Chicago je. Jis kartinamas savo 
dvejų metų dukterį taip sumu
šęs, kad ji mirė. 

ŽUVO MOKYTOJAS 

Lisle aukštesnės mokyklos 
mokytojas Dasvid Gotmer, 32 
m., buvo su 80 moksleivių nuvy
kęs j Rib kalnus slidinėti pašliū
žomis. Jo šaliką pagavo keltu
vo diržas ir jį vilko 100 pėdų. 
Nugabentas į Wausau ligoninę 
mirė. Tai buvo mokytojo pirma 
ir paskutinė kelionė į slidinėji
mo vietą. 

FILMAS APIE DROBULĘ 

Ilgametis Turino drobulės ty
rinėtojas, Loyolos univ. prof. 
kun. Francis L. Filas, jėzuitas, 

JRi&fc. 2VAIG ZD UTĖ 
• y Įsteigtas lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagps skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medži&gą siusti: S206 W. Sotb Ptaee, Chicago, IL 60629 

GALVOSŪKIS NR. 74 

Ar tos keturios tiesios lini
jos yra ilgesnės už vieną kurią 
kitą? (5 taškai) . 

"SnaigSs*' laukia eilSs pasirodyti mokyklos Kalėdų eglutės šventėje. 
Nuotr. Gintaro Plačo 

Po 1 dol.: Ona Bakaitienė, Chi-
sago, 311., A. Knezėnienė, New 
Britain, Conn. Po 6 doi. — 
Agota Voketaitienė, New Haven, 
Conn., Paul Grizas, VVaukegan, 
UI. Po 3 dol.: D. Janutienė, Ka
zimiera Lingertat, Jonas Brokas. 

siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi-1 P o 2 <jol. Jonas V. Ruzgys ir 
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. j M Rumbaįtis. Visiems ačiū. 

X Leonas Radvila. Oak Lawn, 
UI., D. Jurgaitis, Cleveland. I 
Ohio, Jonas Litvaitis, Fair 

X Inž. Vaclovas ir Vanda Ma
žeikai, Park Ridge, UI., Antanas 
Bertulis, Hot Springs, Ark., E. 

Lawn. N. J., Otilis R. Saulius, I A b r a i m k a S ) Sauk Village, BL, 
Denver. Col., atsiuntė po 5 dol. į J u z ė p a a u x s n i s ? Chicago, BL, B. 
už kalėdines korteles ir kalen-, Janulaitis Hyannis, Mass., Ona 
dorių. Ačiū. Į Eimutis. Cleveland, Ohio, visi 

x Juozas Lekas, Chicago, | atsiuntė įvairiomis progomis po 
BL, lietuviškų organizacijų dar
buotojas, aplankė "Draugą", 
pratęsė prenumeratą ir kartu 
pridėjo 10 dol. auką už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

x Didysis koncertas įvyks j venport, Iowa, Juozas ir Elena 
sausio 24 d., 3 vai. Jaunimo cen- j GaUevičiai, Baltimore, Md., at-
tre. Koncertą išpildys sol. Gina : siuntė po 10 doL aukų už kalė-

10 dol. aukų. Labai ačiū. 
X Dr. R. Sidrys, Streaton, 

BL, Stasys Balčiūnas, Juno 
Beach, Fla., C. Masaitis, Thomp
son, Conn., S. Paulavičius, Da-

Čapkauskienė. Bilietai gaunami 
J. Vaznelio prekyboje. (pr.). 

X JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdybos ruošiamame 
apylinkių valdybų pirmininkų, 

dines korteles 
Labai ačiū. 

ir kalendorių. 

valdybų narių ir revizijos komi- į nių už 102 dol. ir ta pačia proga 
sijų piiTnininkų informaciniame pridėjo 10 dol. auką už kalėdines 

mą, įrodantį, kad drobulė buvo 
tikrai ta, kuri buvo panaudota 
laidojant nukryžiuotą Kristų. 

NUBAUSTA UŽ KYŠĮ 

Wandos Brandstetter, čikagie-
tės, nuteisimą už bandymą ky
šiu papirkti Illinois parlamento 
narį, kad jis balsuotų už vadina
mą moterų lygių teisių nuosta
tą, apeliacinis Illinois teismas 
patvirtino. Jai uždėta bausmė: 
atidirbti 150 valandų visuome
nės labui ir sumokėti 600 dol. 
pabaudos. 

X L. V. Petrušaitis, Waterloo, 
Kanada, C. J. Siadickas, Leba-
non, N . J., užsisakė naujausių 
leidinių už didesne sumą. 

X Frank Janusas, Chicago, 
BĮ., pratęsdamas "Draugo" pre
numeratą, paaukojo ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Ačiū. 

x Bronė Lankutis, Lansdale, 
Pa., pratesdama prenumeratą, 
atsiuntė ir 17 dol. auką už ka
lėdines korteles ..ir kalendorių. 
Labai ačiū 

MANO MAŽOJI LĖLĖ 

, (Atpasakojimas) 

Agnietė Le Roy de Marcourt 
buvo labai išpaikinta (išlepin
ta) ir sugadinta mergaitė. Jos 
tėvas grafas buvo labai turtin
gas ir savo vienturtei dukteriai 
duodavo, ko tik ji panorėdavo. 
Parapijos kunigas atvykdavo 
pamokyti religijos, bet geri da
lykai trumpai pasilikdavo jo s 
širdyje. 

Vieną dieną visa grafų šeima 
išvažiavo į krautuves apsipirkti 
Kalėdoms. Agnietė gavo lėlytę, 
kurią labai mylėjo. Auklė Kepė 
pasimelsti prie Kūdikėlio Jėzaus, 
kad artinantis Kalėdų šventėms 
būtų geresnė ir užjaustų kitus. 

Viename vargingame Pary
žiaus kvartale gyveno neturtin
ga šeima. Tėvas džiovininkas, 
motina gulėjo lovoje su nulauž
ta koja Maža Magdutė šaldama 
gatvėje prašė praeivių pinigų, 
kad pagelbėtų savo tėvams, 
broliukui i r sesutei. Tas pa t s 
kunigas rūpinosi ta šeima. Va
karais Magdutė melsdavosi prie 
Kūdikėlio Jėzaus už visus gera
darius. 

juos dėl Tavęs mylėtų. O Jė- nesirūpina, kadangi visi yra 
zau, išmokyk ją išsižadėti savęs linksmi. Kalėdos yra kaip sap-
ir sekti Tave!" Užslinko debe- į nas, nes vaikai dainuoja ir snai-
sys ant mėnulio, pasidarė kam
baryje tamsu, Agnietė užmigo. 

Viskas pasikeitė. Agnietė po 
lėlytės maldos pasidarė labai 
gera. Vieną dieną, prieš pat 
Kalėdas, ji surinko visus savo 
geresnius žaislus ir nugabeno 
į Magdutės namus. Ji taip pa
darė jos tėvams nežinant. Ne
buvo šiltai apsirengus, sušalo ir 
gavo plaučių uždegimą. Susirū
pino tėvai, kvietė geriausius 
gydytojus. Gydytojai mažai vil
ties turėjo, kad ji pasveiks. 
Meldėsi kunigas ir Magdutės 
šeima. Meldėsi tėvai ir gydyto
j a i 

Dieną prieš Kūčias, kada tė
vai karštai meldėsi prie Kūdikė
lio Jėzaus, apie vidunaktį debe
sys pranyko nuo dangaus, mė
nulio šviesa nušvietė kambarį ir 
mergaitės išbalusį veidą Ligo
nė atmerkė akis ir linksmai nu
sišypsojo: "Brangioji mamyte, 
angelai mane bučiuoja, bet ko
dėl jūs verkiate". Pirmieji klau
simai buvo, kur lėlytė, kur Mag
dutė ir kunigas. 

gės k r in ta . . . 
Darius Laucius, VI kl. 

A 

• 

GALVOSŪKIS NR. 75 

GALVOSŪKIS NR. 71 

Abu Kr. Donelaičio lit. m-los i Žodžiai: slenkstis, gailestis, 
mokiniai, j išgąstis, prieglobstis, ramstis, 

j rūstus, skaistus. Parašykite šių 
! žodžių tokius linksnius, Kuriuo-

Mergaitė 12 vai. turi išeiti į į se tar iant nesigirdėtų priebal-
draugės gimtadienio pobūvį. Lai- i sio s, bet liktų raidė s. (10 taš-
krodis toli, nemato. Padėkite ją kū). 
nuvesti prie laikrodžio, kad ne
pavėluotų į pobūvį. Žiūrėkite 
piešinėlį. (5 taškai). 

Agnietė atsigavus iš po ligos 
Agnietė žaisdama parke pa- Į buvo labai gera visiems. Mag-

metė savo mylimiausiąją lėlę. į dutė buvo jos gera draugė. Tė-
Labai pergyveno. Savaitėmis j vai aprūpino jos šeimą viskuo. 
verkdavo, mažai valgydavo. Tė- Ji užaugo labai graži mergaitė. 

x K. Jufcnefis, Melrose Park 
BĮ., lietuviškų organizacijų dar
buotojas, užsisakė įvairių leidi-

X Dr. A. Janafienė. Yonkers, 
nkime sausio 17 d., Jauni- Korteles ir Kaienaonų. ue^ N. Y., Alfonsas Jaras, Kenosha, 

mo centre, pranešimą apie Pa- ačiū. Wisc., VBrtoras Endrijonas, Chi 
šaulio Lietuvių Bendruomenės x j-jank pauKkas, Juozas Bu- c a ?° ' m-» B- J u r a £ k a > Wolcott, 
veiklą padarys pirm. V. Kaman- dr^ Balys Krasauskas, C. Da- C0™1-' atsiuntė j?o 10 dol. aukų 
tas. Reeistraciios pradžia 9:30 -*£_*. T , ™ « « ™ W * A n t ^ I IIŽ kal&dines ko i la to w (kalendo

rių. Labai ačiū. 
tas. Registracijos pradžia 9:30 
vai. ryto. (pr.). 

vidonis, Jonas Savickas, Anta-, 
nas Kleiza, Juozas Strungys, Au-

X Į Vilnių!! Išvykstam kovo gustinas Pranckevičius, Vmcas 
mėn. 25 d., grįžtam balandžio i Urbonas, J. Paškevičius, E. Ta-
8 d. 15 dienų kelionei vadovau-1 raškevičius, Vidmantas Raižys, 
ja sol. Algis Grigas. Pilna kaina i Jurgis Kasakaitis, Aldona Dra-
1345 dol.! Dėl tolimesnių in- i sutienė, G. Brawn, visi čikagiš 
formacijų kreiptis į: Four Way 
Travel Service 3455 W. 43rd S t , 
Chicago, 111. 60629, telef. (312) 
471-2500, arba 471-1702. ( s k ) . 

kiai, atsiuntė po 5 doi. aukų už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

x Poetas Apolinaras Bagdo
nas, Chicago, BL, Janina Pet
raitis, East Chicago, Ind., A. 
Sturonas, Oak Lawn, BL, J. Bu-

x Neprigirdintiems Ne
mokamai klausa patikrinama 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 v. r. iki 4 vai- popiet, 
šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. 
adresas: 3042 West 63rd S t , I Mass., M. Kutaitis, West Hart

ford, Conn., atsiuntė po 5 dol. 

x Zenonas Lukauskas, Keno
sha, Wisa, ,hetuviskų organiza
cijų darbuotojas, atsiuntė dides
nę auką už kalendorių. Ačiū 

X Akdia D. Trečiokienė, San
ta Monica, Cal, atsiuntė 10 doi. 
auką už kalėdines korteles ir ka
lendorių su prierašu: "Priimkite 
nuoširdžiausius sveikinimus il
giems laimingiems Metams". 
Ačiū už paramą ir lankėjimus. 

x Pranas šapalas, Lemont, 
įauskas, Detroit, Mich., Petro ,, . ^ i \ w~w„~*o». • Al., Vincas Kezmaitis, Hamūton. nelJa Antakauskas, Worcester,, ' * 

Ont, Kanada 
New Boston, 

Elena 
Mich., 

Karpus, 
Antanas 

Chicago, Blinois. TeL 776-3189. i fonL ^xmn. atsiume po o uu , ; J u k n e y ^ i u s m&mi ^ j ^ 
Pai ^ - . z - ^ . . ^ - - - !Juozas Vembrė, So. Boston, 

Mass., atsiuntė po 10 dol. už ka-
X Alex BHnstruhss. Summit. 

BĮ., Sally Vidžiūmenė, Bloo-

Parduodami ir taisomi visų 
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake į mington, BĮ., Ona Tiknevičius ir 
S t , Oak Park, EI. Atdara tik ! Vincas Tiknius, Cicero, BĮ., Sta 

ledines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X K tm Ptas Brazauskas, Nort 

plrmad. ketvirtad. Ir šeštad. 
Tel. 848-7125 (sk.) 

X Dengiame ir taisome Vlsą\ 
rbfių stogus. Už pavo darbą; 

„ . „ , , r -+ Bend, Ore. J. šepetys, Detroit, sys Rudys, Worcester, Mass., at-, ~Tv^' : ' . . ,., J , _ 1 Mich., Jonas Kulikauskas, Pom-siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

vai paskyrė 300 frankų tam, 
kas suras ir atneš į rūmus Ag
nietės lėlytę. Praėjo nemažai 
laiko, mergaitė nyko. Vieną va
karą atsiklaupė prie Kūdikėlio 
Jėzaus ir taip meldėsi: "Jei nori, 
brangiausias Jėzau, aš būsiu la
bai gera mergaitė. Aš išdalin
siu pavargėliams visus savo 
pinigus". 

Kitą dieną į rūmus atėjo ku
nigas su vargše Magdute ir 
pranešė, kad Magdutė surado 
jos lėlę. Ji mielai būtų sau pa
silikusi, bet žinodama, kad ne 
jos, grąžina. Agnietė apsidžiau
gė. Nusivedė ją į savo kamba
rį, buvo jai meili ir mandagi. 
Tuo metu kunigas papasakojo 
grafams apie šeimos skurdą it 
bėdas. Jie labai susijaudino ir 
pasiuntė jiems daug gėrybių. 

Agnietė po daug neramių 
naktų, ilsėjosi ramiai. Mėnulis 
švietė į jos ilangą, buvo labai 
graži žiemos naktis. Ji apsiver
čia ant šono ir nustemba. Pa
guldyta lėlytė atsiklaupia prieš 
Kūdikėlio Jėzaus altorėlį (kurį 
Agnietė turėjo savo kambary-
1e). Mėnulio šviesa apšviečia 
Kūdikėlio Jėzaus veidą. Jis liūd
nas ir per Jo skruostus rieda 
ašaros. Staiga pasigirsta ma
žas, kaip F-kambaliukas. lėlytės 
balselis: "Brangiausias Jėzau, 
Agnietė yra negalvojanti, bet 
nėra bloga. J i nežino, kas yra 
neturtas ir neturi gailestingumo 
kitiems. Atleisk jai, geriausias 

pano Beach, Fla., A. Saulis, To
ronto, Kanada, K Didžiulis, 
Galway, N. Y., Juozas Darnusis, X Petras MinkefHbna, Chiea 

garantuojame ir esame apdraus-J go, BL, aplankė "Draugą", įsi- j Cleveland, Ohio, visi atsiuntė 
tl. Skambinkite Arvydui Kielai gijo naujausių leidinių ir įteikė (po 10 dol. aukų už kalėdmes 
teL 434-9655 arba 737-1717. Į10 dol. auką už kalėdines korte-; korteles ir aklendorių. Labai 

(sk.). les ir kalendorių. Labaa ačiū. ' ačiū. 

Jos gerumas buvo lygus jos gra
žumui. Visada meldėsi prie 
Kūdikėlio Jėzaus. Angelai ją iš
bučiavo ir tyliai į jos ausį pasa
kė meilės ir pasišventimo žo
džius. 

DAŽNAI SNINGA 

Per Kalėdas dažnai sninga. 
Vakare prieš jKalėdas yra Kū
čios. Susirenka šeima ir gimi
nės, valgo vakarienę be mėsos. 
Senelis sukalba maldą. Visi pa
sidalina plotkelę, tada valgo sil
kes, žuvies, mišrainės ir kisie
liaus. Paskiau visi eina prie eg
lutės pasidalyti dovanų, žmonės 
vidurnaktį eina j mišias. Kalė
dos yra Jėzaus gimimo diena, 
todėl mes ją švenčiame. 

Nida Tijūnelytė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

skyr. mokinė. 

KAD KALĖDOS BOTŲ 

MAN LINKSMOS.. . 

Pirmiausia reikėtų, kad būtų 
visi sveiki ir linksmi. Sau aš 
norėčiau arklio. Juo jodinėju 
kiekvieną savaite ir tikrai jį pa
milau. Jo vardas yra Willie. Jis 
dabar priklauso arklidėms. Tą 
arklį aš tikrai norėčiau atrasti 
po mūsų e g l u t e . . . 

Vita Žukauskaitė, V kl. 

Kalėdos yra linksmos, kai visi 

GALVOSŪKIS NR. 72 

Čia surašytos žinios apie Ame
rikos pinigą dešimtuką (dime). 
Patikrinkite, ar jos teisingos. Jei 
bus neteisingai parašyta, pažy
mėkite, kaip turi būti. Visas 
darbas vertinamas 5 taškais. 

GALVOSŪKIO NR. 51 
SPRENDIMAS 

Pirmoji trupmena bus 1/5 

B 

Antroji trupmena — 1/7. 

GALVOSŪKIO NR. 52 
SPRENDIMAS 

1) Saulė, 2) Vila, 3) Dieta, 
4) Lietuva, 5) Avis, 6) Vilnis, 

171 Bus. 8) Aras. Skersai: 
į I.ituanus. 

GALVOSŪKIO NR. 53 
SPRENDIMAS 

Antro jo kvadrato piešinys yra 
pingvinas. 

GALVOSŪKIO NR. 54 
ATSAKYMAS 

Abu apskritimai vienodo dy
džio. 

GALVOSŪKIO NR, 55 
ATSAKYMAS 

Viešpatie, išmokyk ją naujai į šeimos nariai suvažiuoja kartu 
gyventi, užjausti Magdute ir 
tuos mažutėlius. Jie daug ken
čia, bet niekam nesiskundžia. 
Jie neturi gerų drabužėlių, žais
lų, o jie Tave myli ir y r a lai-

I mingi. Išmokyk Agnietę, kad ji 

Būtų malonu, jeigu net iš Lietu
ve? suvažiuotų visa giminė. Ta
da visi būtų linksmi ir užmirštų 
savo vargus. Kalėdų metu yra 
viskas gražu ir balta Balta 
reiškia švaru. Ir niekas nieku 

1) Dešimtukas yra mažesnis 
savo dydžiu už vieno cento mo
netą (pennie). 2) Žodis "dime" 
tik vieną kartą parašytas. 3) 
Vyro galva yra kiekviename de
šimtuke. 4) Žodžio "ten" nėra 
pažymėta nė viename dešimtu
ke. 5) Dešimtuko vertė nėra 
pažymėta veido pusėje. 6) Gal
va dešimtuke visada profilyje. 
7) žodis "iliberty" visada žymi
mas veido pusėje. 8) Dešimtu
ke yra įrašyta daugiau, negu vie
nas simbolis. 9) Žodžiai "Uni
ted States of America" yra įra
šyta lanko formoje (pusėje ap
skritimo). 10) Tik vienas skai
čius dešimtuke yra pažymėtas, 
kuris parodo pinigo išleidimo 
datą. 11) Įrašai: "In God We 
Trust" ir "E Pluribus Unum" 
yra kiekviename dešimtuke. 12) 
Nuo 1916 metų tik dvi dešimtu
kų serijos turi skirtingus pieši
nius (design). 

GALVOSŪKIS NR. 73 

Yra duotos dvi raidės, o li
kusias reikia sugalvoti, kad išei
tų lietuvių kalbos žodis varto
jamas šnekamoje kalboje. I š 
duotų raidžių skaitant žemyn 
susidaro žodžiai: riša, ir ašis. 
Žodžiai turi būti. 4 raidžių. (10 
taškų). 

— RA — 

— I S — 

— S I — 

— AS — 

Japonų aukščiausias kalnas 
vadinasi Fujiyama. 

ŽODŽIAI NEPAŽĮSTAMI, 

BET LIETUVIŠKI 

Cvimbukas — muštuvie men
turis: Šitai mušenkai per ilgas 
cvimbukas. 

Cvokė (apie kvaišą moterį): 
Eik tu, evoke, ką tu išmanai! 

Cakšnoti — kapoti čeksint: Ge
nys medy čakšnoja. 

Čakštelėti — čekštelėti: Kaip 
čakštelėsiu su votegu per spran
dą! 

Čakterėti — kirviu suduoti, kirs 
telėti: Su kirviu čakterėk, ir par-

kirsi meduką. 
Čampoti — čempoti, retai 

kramtyti, negražiai valgyti, čiau-
moti: Davė ubagėliui duonos, 
čampoja, čampoja, bet nebesu-
kramto. 

Čarmalas— (švelnaus veiksmo 
žodis): Ak tu, čarmale vienas, 
kodėl vakar neatėjai! 

Čarpulyti — kirpti: Antrą avį 
baigiu čarpulyti. 

H. Nagys yra didelės intuicijos 
ir erudicijos kritikas, beveik vi
sais atvejais pasirodė teisus, ieš
kodamas poetuose savito pasaulio 
ir naujo žodžio. Jam jokia tema-
thka neržperka talento stokos. 

...Vyrišku žodžiu jis nuginkluo
ja šališkos kritikos machinacijas, 
atidengia vidutiniškumą bei ta
lento stoką. 

(iš Lietuviu literatūra svetur) 




