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ATSAKYMAS MOKYTOJAI 
(Tcstnys) 

Mokytojai! Atsigręžkite į pir
muosius krikščionis! Ar gyventu
me dabar katakombų kristalinės 
kovos ir ramybės revoliucijos ro
mantika, jei jie būtu matę taip, 
kaip Jūs? — Kad kalti jų vaikai, 
o ne jie, prievarta tapę, sakysime, 
pagonimis ir prievarta auklėję 
palikuonis taip, kaip reikalavo 
Romos imperija? Bet jie spindin
čiais gyvenimais, krauju arenose 
liepsnodami cezario degluose įra
šė į istoriją Kristaus paliepimą: 
"Nebijokite tu, kurie gali nužu
dyti kūną"... 

Deja... Daugeliui pedagogu pa
kanka turėti tarnybą, kad jie 
taptų prievartautojais... 

Kūrėjas mums dovanojo tokią 
laisvės pilnatvę, kad pats sau be 
mūsų nuoširdaus sutikimo ne
leidžia jokios veiklos mūsų vidaus 
pasaulyje. Net amžinybę Jame ar 
pražūti paliko mums laisvai pa
sirinkti. O mes, "praktikuojantys 
katalikai", suteikiame tokias tei
ses menkystoms, tironams, anot 
Sv. Povilo, "kunigaikštystėms ir 
karalystėms". 

Mokytoja teigia: "Tokiu, kaip 
as, praktikuojančių katalikų mo
kytojų, pažįstu labai daug. Tie
sa, ju yra net per daug. Galime 
išskirti įvairias kategorijas, pvz-, 
"važinėjantieji" praktikuotojai. 
Tik klausimas, ką jie praktikuo
ja — baimę, norą įtikti ir sąžinei, 
ir ciesoriui, "tylėjimo ir laukimo" 
politiką visu uolumu perteikia
mus mokiniams, kad paskui bū
tų galima aikčioti — ir iš kur jie 
tokie bestuburiai, cinikai, prisitai
kėliai? Praktikuojantys... Gaila, 
mūsuose dar ir inteligentai su
siaurina šią sąvoką iki regulia
raus apeigų atlikinėjimo. Evan-
gelinis gyvenimo būdas, dvasios 
primatas kūnui, Kristaus veikimo 
stilius? Kur ten! Atvirkščiai, Evan-
gelija dargi bandome teisinti do-

rines anomalijas, — girdi, "kas 
cezario — cezariui!" Nuo kada 
"cezario" mūsų sąžinės, Lietuvos 
veidas, vaikų dvasinis pasaulis? 
Nuo kada jų jėgos, jų gyvybė? Ne
susimąstome... Amoralu eiti į oku 
panto kariuomenę, tuo paremiant 
griūvamčią kolonijinę imperiją, 
prisidedant prie merdinčio žvė
ries aklame įnirštyje daromų nu
sikaltimų. Tai jau ne politikos, 
tai moralės reikalas. Ir ne kokie 
nors praradimai, net gyvybės šia 
me apsisprendime lemiantis fak
torius, o sąžinės skaistumo išsau
gojimas. 

"... O juk taip mažai jiems te 
reikėjo, kad išsigelbėtų! Tiktai: 
nebranginti gyvenimo, šiaip ar 
taip jau prarasto, ir priešintis 

"Ne rezultatas svarbu, o dva
sia, ne kas padaryta, o kaip. Ne 
kas pasiekta, o —kokia kaina 

"Geriau numirti, negu leisti 
sulaužyti savo dvasinį stuburą 

"Visi, kurie per daug įsikibę 
laikosi gyvenimo, niekada per 
daug nesilaiko sielos". 

Tai Solženicyno žodžiai, mo 
kytoja. Kokia šviesa! Ir Jūs greta 
šio krikščionies drįstate vadintis 
taip pat krikščione?... Kaip leng 
vai pacituotos "Gulago" vietos 
triuškina dar vieną besiteisinan 
čių pedagogų užbėgą. Girdi, jei ne 
aš, tai kitas, jei ne mane atleis iš 
darbo, kitas, dar nesąžiningesnis 
užims mano vietą ir dar labiau 
luošins vaikus. Taigi, irjtoliau 
dviveidžiausiu, atseit, "aukosiuos 
"gelbėsiu" Lietuvos jaunimą... O 
nuo ko, leiskite paklausti? Išgel-
bėkime jį pirma nuo savo veid
mainystės, 
jo savo "dvigubais žaidimais' 
"protingomis diplomatijomis 
nedemonstruokime savo aklimati
zavimosi nužmogintoje aplinko 
je, tuo įtvirtindami apgaulingą 
regimybę, kad tai normalu. 

(Bus daugiau) 

NAUJA GRAIKIJOS 
UŽSIENIO POLITIKA 

Graikams reikalingas biznis su Maskva 
Atėnai. — Naujoji Graikijos Ii Graikiją irgi "nubausti 

Pakistano prezidentas Mohammad Zia uI-Haq keliauja po Europos sostines. Nuotraukoje jis Belgrade padeda vai
niką priee prezidento Tito kapo. Jis jau aplanke Italiją, Rumuniją ir Jugoslaviją, dabar vieši Prancūzijoje. 

ITALIJOS SPAUDA 
APIE PABALTIJĮ 
Hitlerio dovana Sovietų Sąjungai 

• Įtakingasis Romos linio karo metu patirti baisūs nuos 

Mirė Suslovas 
Jis pareiškė: "Lietuva bus, tačiau — be lietuvių' 

Maskva. — Sovietų Sąjungoje Suslovo prižiūrimas, sovietų vi-
mirė politbiuro narys, ilgametis 
komunistų partijos veikėjas Mi
chailas Andrejevičius Suslovas. 
Jis gimė 1902 lapkr. 21. Į partiją 
įstojo 1921 m. Nuo 1941 m. buvo 
komunistų partijos centro komi
teto narys. 

Lietuvoje prasidėjus antrajai 
bolševikų okupacijai, 1944 me
tais Suslovas buvo paskirtas Lie
tuvon su ypatingais įgaliojimais 
"karo padariniams likviduoti". 
Maskvos centro komitete buvo įs
teigtas "biuras Lietuvai". Biurui 
vadovavo Suslovas, pagarsėjęs po
sakiu: "Lietuva bus, tačiau lietu
vių nebebus". 

Bandydamas "sustiprinti kraš
te tarybų valdžią", Suslovo vado
vaujamas biuras vykdė Lietuvos 
gyventojų masinius trėmimus į 
Sibirą, beatodairiškai naikino par
tizanini sąjūdį. Iš Lietuvos Sus
lovas išvyko 1946 m. Netrukus 
jis buvo paskirtas CK sekretoriu
mi ir "Pravdos" laikraščio vy
riausiu redaktorium. Nuo 1955 
m. tapo partijos prezidiumo na
rys, 1966 m. buvo priimtas į po-
litbiurą, kur buvo laikomas radi
kaliausiu imperializmo šalinin
ku, "teoretiku". 

Mich. Suslovui vadovaujant į 
Lietuvą buvo privežta rusų parti
jos darbuotoju. Jų tikslas buvo 
stiprinti komunistų valdžią Lie
tuvoje, nes trūko vietinių. Prieš 
partizanus kovoms vadovavo, 

Roma. -
dienraštis "II Giornale d'Italia", 
ryšium su Lenkijos įvykiais, pa
skelbė skaitytojo laišką, kuriame 
primenamas ir Pabaltijo tautų 
nemažiau skaudus likimas. Laiš
ko autorius Romoje gyvenantis 
lietuvis dr. Juozas Gailius, rašo, 

nedemoralizuokimel kad lenkų tautos didvyriška kova 
ir Vakarų pasaulio griežta reak
cija dėl įvykių Lenkijoje, privertė 
sovietus nusimesti kaukę ir dar 
kartą atskleisti savo imperialisti
nius kėslus, vėl paminant po ko
jomis garsiuosius Jaltos susitari
mus. Bet Baltijos jūros pakrantė
je gyvena taip pat trys mažos ir 
taikingos tautos — lietuviai, lat
viai ir estai, kurios kenčia nema
žiau už lenkus, nes yra tapusios 
ne tik sovietinio imperializmo, bet 
ir žiauraus kolonializmo auko
mis. Lietuva, Latvija ir Estija, ra
šo laiško autorius, niekada nie
kam jėga negrasino, juo labiau 
nesukėlė grėsmės Sovietų Sąjun
gos saugumui. O vistiek tie kraš
tai tapo gėdingo suokalbio tarp 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vokie
tijos aukomis. Sovietų Sąjunga ir 
šiandien, nežiūrint visų žodingų 
pareiškimų prieš nacius, tvirtai 
tebesilaiko šio su naciais pasira
šyto susitarimo. Laiško autorius 
šia proga primena, kad pabaltie-
čiai, žmogaus teisių gynėjai, ku
rie viešai pasmerkė sovietų ir na
cių suokalbį, reikalaudami, kad 
Maskvos vyriausybė panaikintų 
io padarinius, buvo ištremti į Si
birą, kur ir šiandien tebėra kan
kinami. Sovietai laiko Pabaltijo 
kraštus kaip Hitlerio jiems duo
tą dovaną, pažymi laiško auto
rius. Maskva nesiteikė suteikti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai net 
satelitinių kraštų statuso. Tačiau 
Pabaltijo tautos liko patvarios-
Jų nepalaužė nei Antrojo pasau-

toliai žmonėmis, nei pastoviai 
vykdomas rusinimas, kuriuo yra 
siekiama jas nutautinti, bei 
prievarta brukamas ateizmas, sie
kiant sunaikinti jų religinį tikėji
mą. Lietuviai, latviai ir estai ne
siliauja drąsiai ir ištvermingai 
kovoję prieš okupantą, pasiryžę 
sukurti sau laisvą ateitį taikoje ir 
teisingume. 

(K. L.) 

daus reikalų viceministeris Krug-
lovas, kuriam talkino tuometinis 
vyriausias "stribas", ok. Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris Barta-
šiūnas-

Michailas Suslovas vadovavo 
kovai prieš Lietuvos partizanus, 
jis sudarė išvežimo planus. Jo 
įsakymu stiprios sovietų karinės 
jėgos košė Lietuvos miškus, de
gino namus, atiminėjo gyvulius, 
išmėtė Lietuvos miškuose pro
vokacinius desantus, kurie pro
vokavo vietinius gyventojus, te
rorizavo, vykdė masinius trėmi
mus, partizanų lavonus išmėty
davo miestų ir miestelių aikštėse, 
kankino patekusius į nelaisvę, 
skelbė atsišaukimus, kuriuos pa
sirašydavo dirbtiniais lietuvių 
gerbiamų asmenų parašais, rengė 
agentus, kurie įstodavo į partiza
nų eiles ir juos išduodavo. 

Suslovo vardas amžiams bus 
surištas su sovietinės okupacijos 
įvedimu pokarinėje Lietuvoje. 

— Branduoliniame reaktoriuje 
Ontario, N. Y. susprogo vamzdis, 
į orą pakilo radioaktyvios dujos-
Aiškinama, kiek jos gali būti pa
vojingos apylinkės gyventojams. 

— Italų Raudonoji brigada 
paskelbė dar vieną komunikatą, 
kuris papuoštas JAV generolo Do-
zier nuotrauka. Sį kartą jis apžė
lęs barzda. Teroristai pagrobė ge
nerolą prieš 42 dienas. 

— Libanas nusiskundė, kad Iz
raelio karo laivai apšaudė 7 Liba
no žvejų laivas ir du nuskandino 
Libano teritoriniuose vandenyse. 

— Britų spaudoje skelbiamas 
Betty Gordon, 54 metų amžiaus, 
pareiškimas. Ji nuo 1949 metų 
tarnavo britų saugumui ir dirbo 
britų komunistų partijos vadovy
bėje. Vyriausybė viską žinojo, 
kas vyksta partijoje- Dabar ją pra
dėjusi graužti sąžinė. 

Jaruzelskio kalba 
Lenkijos seime 

Varšuva. — Generolas Jaru-
zelskis pasakė pirmą kalbą Len
kijos seime po karinės padėties 
įvedimo gruodžio 13 d. Kalbėjo 
1 vai. 40 min. Jis pabrėžė, kad 
imtis karinės padėties vertė aplin
kybės. Įvestos priemonės buvo 
menkesnis blogis, negu grėsęs 
kruvinas susirėmimas. Jis norėtų 
atšaukti karo stovį, tačiau pirma 
bus laipsniškai mažinami suvar
žymai. Jei nebus numatytų sun
kumų, nebus nelegalių veiksmų, 
suvaržymai bus atšaukti iki va
sario mėn. pabaigos. 

Jaruzelskis puolė ekonomines 
sankcijas, maisto ginklus, kurie 
palies kiekvieną lenką. Tų sank
cijų tikslas aiškus: sugriauti Len
kijos ekonomiją, sukelti konflik
tus. Jis pabrėžė, tad Lenkija ne
reikalauja, kad Amerika išleistų 
iš kalėjimų surakintus aerodro
mų kontrolės darbuotojus. Lenki
ja nedaro pareiškimų, reikalau
jančių gerbti žmogaus teises Siau
rinėje Airijoje, pasakė Jaruzels
kis. Tie, kurie ieško neramumų, 
svajoja sugriauti Europos taikos 
pamatus, kurie buvo padėti Jal
tos ir Potsdamo susitarimuose, 
pasakė Lenikijos vadas. 

"Mes apgailestaujame, kad vy
riausias priemonių prieš Lenkiją 
organizatorius tapo JAV vyriau
sybė, šalis, kurią su Lenkija jun
gia tradiciniai draugiškumo ry
šiai- Mes nepraradome vilties, 
kad bus įmanoma grįžti į realiz
mą", — pasakė Jaruzelskis. Mū
sų šalies įvykiai niekam negrasi
na. Mes padedamo išlaikyti taiką. 
Tiesa, kai kurie civilinių laisvių 
suvaržymai įvyko, tačiau mes juos 
plačiai paaiš'kinome, pasakė ge
nerolas. 

IŠ VISUR 
TRUMPAI 

— Italijos komunistų svarbus 
vadovas Giancario Pajetta pasa
kė: "Nėra tokio dalyko, kaip ko
munistų Vatikanas. Kremlius ne
gali diktuoti kitiems pasaulio ko
munistams. Niekas neturi teisės 
mūsų ekskomunikuoti". 

— Izraelio parlamentas atme
tė 45 — 43 balsais vyriausybės 
planą mokėti 275 mil. dol. kom
pensacijas iš Sinajaus pasitrau
kiantiems izraelitams. 

— Kinijoje lankosi Sovietų 
Mokslo Akademijos užsienio rei
kalų skyriaus direktorius Sergei 
Tichvinsky. Jis yra ir sovietų — 
kinų draugystės draugijos vicepir
mininkas, buvęs derybų su Kini
ja dalyvis. 

—Buvęs Kambodijos princas 
Sihanoukas pareiškė Kinijoje, 
kad išeiviams sunku sudaryti 
bendrą frontą prieš Vietnamo po
litiką Kambodijoje, nes išeivių 
grupės viena kita nepasitiki. 

— Sudano prezidentas Nimei-
ri panaikino valdančią partiją — 
socialistų uniją, išvaikė jos vado
vybę ir sudarė naują 41 nario ko
mitetą, kuris įsteigs naują parti
ją-

— Didelės liūtys sukėlė Peru 
valstybėje potvynius, žuvo 200 
žmonių. 

vyriausybė daro viską, kas įneštų 
nesutarimus į Nato valstybių 
bloką. Kada Briuselyje posėdžia
vo Nato gynybos ministeriai. 
Graikija užblokavo bendrą ko
munikatą. Graikija reikalvo ga
rantijų, kad Nato šalys užtikrin
tų, kad Turkija nepuls Graikijos. 
Nato sekr. Luns pastebėjo, kad tai 
pirmas kartas Nato istorijoje, 
kad vienas narys atsisakytų pasi
rašyti gynybos planavimo komi
teto komunikatą. Graikijos reika
laujama garantija, kad ji bus gi
nama nuo Turkijos, tiesiog nesi
derina su Nato paskirtimi. Neįsi
vaizduojama, kad viena sąjungos 
narė galėtų pradėti agresiją prieš 
kitą narę, pasakė sekretorius Luns. 

Kiti Nato nariai pareiškė ste
bėtojams, kad Graikijos premjero 
ir gynybos ministerio Papandreou 
elgesys Briuselyje buvo skirtas 
"naminei rinkai", nes komunistai 

Grai
kijos statistikos nurodė, kad Grai
kijos 1980 metų užsienio preky
bos 10.7 nuoš. sudarė prekyba su 
Rytų Europa. 

Naujoji Graikijos vyriausybė, 
nežiūrint gražių pareiškimų, aiš
kiai žengia į didesnę draugystę 
su komunistinėmis šalimis. Val
džia pranešė Sovietų Sąjungai, 
jog graikų laivų dirbtuvės "Neo-
rion", kurios veikia Syros saloje, 
ateityje vėl aptarnaus sovietų pre
kybos laivus ir karo laivyno pa
galbinius laivus. Šioje saloje lai
vai bus taisomi, išdažomi, galės 
pasiimti vandens ir maisto pro
duktų, kaip ir anksčiau. Sovietų 
karo laivyno tiekimo laivai nega
li sustoti Italijos uostuose. Graiki
ja aptarnaudavo sovietų laivus 
iki 1980 m. spalio mėn. Dabar 
vėl aptarnaus. 

Graikų "Neorion" laivų dirb
tuvės paaiškino, jog labai smagu 

ir kairieji socialistai jau kritikuo- j gįrdėti, kad sovietų laivai vėl bus 
a Papandreou, kad jis nesilaiko 
prieš rinkimus duotų pažadų pa
sitraukti iŠ Nato karinės organi
zacijos ir iš Europos Rinkos. At
sisakydamas pasirašyti Nato pa
reiškimą, jis nesudarė organiza
cijos veiklai jokių sunkumų, tik 
pakenkė jos prestižui, pabrėžė na
rių nevieningumą, davė komunis
tų propagandai naujos medžia
gos pulti Nato-

Graikija atsisakė paremti Nato 
deklaraciją dėl Lenkijos įvykių. 
Graikija pasmerkė sankcijas Sovie
tų Sąjungai, nors Papandreou 
prisidėjo prie reikalavimo, kad 
Sovietų Sąjunga užbaigtų Lenki
jai daromą tiesiogini ir netiesio
ginį spaudimą. 

Graikijos užsienio reikalų vice
ministeris Carolos Papoulias pa
aiškino Lenkijos "Solidarumo" 
veikėjui, kuris liko Paryžiuje, kai 
Lenkijoje buvo įvesta karinė pa
dėtis, Sevveryn Blumstajn'ui, j 
jog Graikija bando vesti politiką,; 
kuri būtų nepriklausoma nuo: 
abiejų didžiųjų galybių. Dėl to,; 
Graikija atmetė sankcijas, kurias 
savo sąjungininkams perša JAV. 
Maža šalis, kaip Graikija, negali 
sau leisti imtis sankcijų prieš ki
tas, didesnes valstybes, nes jos ga-

Egiptui reikia 
sovietų pagalbos 

aptarnaujami Syros saloje. 1979 
metais sovietai už patarnavimus 
savo laivams paliko saloje 15 mil. 
dol. Jei ne politiniai suvaržymai, 
1980 metais irgi būtų buvę gali
ma uždirbti apie 10 mil. dol. Tie 
pinigai geriau tegul tenka grai
kams, o ne prancūzams ar Sin
gapūro uostui, pareiškė Ioannis 
Pottakis, ekonominių reikalų vi
ceministeris. 

Graikų valdžios atstovas Di-
mitrios Maroudas pabrėžė, kad 
sovietų pagalbiniai laivai, kurie 
atplauks taisymo darbams, nega
lės turėti jokiu ginklų,bus tik mais 
to ir vaistų gabentojai. Ta prasme 
jie laikytini lyg prekiniais laivais. 
Graikija nenori provokuoti Va
karų valstybių, tačiau jai reika
lingi darbai, reikalingos visos eko
nominės progos, reikalingas so
vietų biznis, pasakė Marcoudas-

Sekretorius Haigas 
vyks į Madride 

Ženeva. — Šveicarijoje prasi
dėjo sekretoriaus Haigo pasitari
mai su sovietų užsienio reikalų 
ministeriu Gromyko. Haigas pasa
kė prieš susitikimą, kad jis pla
nuoja išreikšti sovietų ministe-
riui Vakarų pasibaisėjimą dėl įvy
kių Lenkijoje. Gromyko, kores
pondentų klausiamas, pasakė, kad 
jis neturi jokių intencijų kalbė
ti apie Lenkijos vidaus klausimus. 
Yra apie ką kalbėti ir be Lenkijos, 
pasakė Gromyko. 

Sekretorius Haigas pasakė Švei
carijos užsienio reikalų ministe-
riui, kad jis planuoja dalyvauti 
Madrido Europos Saugumo ir Ko-
operavimo konferencijos atidary
me vasario 9 d. Jis rengiasi pa
smerkti Lenkiją ir Sovietų Sąjun
gą už Helsinkio susitarimų lau
žymą. Haigas apgailestavo Jaru-
znlskio kalbą, kuri tik teisina 
priespaudą ir nežada jokių refor
mų. Lenkų tauta turi tarptauti
niai pripažintas teises, pasakė 
Haigas. 

Italai atmeta 
Maskvos priekaištus 

Roma. — Italijos komunistų 
partija atsiliepė į Maskvos puoli
mus. Italijos komunistų laikraš
tis rašo, kad jau 25 metai praėjo 
nuo 20-tojo sovietų partijos kon
greso, tačiau jo sukeltos viltys 
praktiškai nebuvo įgyvendintos. 
Kaip žinoma, tas kongresas pa
smerkė Stalino režimą, asmeninį 

Kairas. — Egiptas paprašė So- kultą ir pakeitė režimo linkmę, 
vietų Sąjungos, kad ji atsiųstų 66 j Tos viltys nebuvo realizuotos pa-
inžinierius, kurie padėtų Egiptui čioįe Sovietų Sąjungoje ar jos są-
pramonės projektuose. Egipto mi- j jungininkuose, rašo italų komu-
nisteriai keliskart pareiškė nuo- j nistų "LTJnita". 
monę, kad Egipto — Sovietų Są-į Komentatoriai nurodo, kad 
jungos santykiai turėtų pagerėti, j t U Q ^ ^ i t a l a i k a l t i n a M a s k v a 
Tą pasakė ir prezidentas Mou- s t a i i n i z m o praktika. Toliau ita-
barak "Der Spiegei" žurnalui. l a j k i a u s i a ? k o d ė l svietų imperi-
Kaip žinoma, pernai prez. Sada- j 0 j e v i s a t s i t i n k a įvairios krizės, 
tas ištrėmė sovietų ambasadorių A r j a g v i s g a H m a a B k i n t i « i m . 
ir 6 diplomatus. Sakoma, kad; p e r i a l i z m o manevrais"? Ar kri-
Egiptui reikia remontuoti dvi so-1 ? ė s k v l a d ė l net ikusį0 "sovietinio 
vietų statybos Aswano užtvan- • m o d e j i o » ? I t a l u partija toliau 
kos turbinas. 

Pakistanas nenori 
atominiu ginklu 

Paryžius. —Pakistano prezi
dentas keliauja po Europą. Jis 
lankėsi Romoje, Bukarešte, Bel
grade. Prancūzijoje prezidentas 
Zia pabrėžė, jog Pakistanas ne
siekia tapti branduoline galybe, 
nenori gaminti atominiu ginklu 
Pakistano užsienio reikalų minis 
teris ateinančią savaitę vyks į Indi-

nepritaria pažiūrai, kad galima 
panaudoti karinę jėgą sutriuškin
ti judėjimą, kurį remia milijonai 
žmonių, rašoma italų partijos 
laikraštyje. 

KAJuENDORlUS 

Sausio 27 d.: Vitalis, Angelė, 
i*uksuolis, Vėjūnė. 

Sausio 28 d.: Tomas Akvin., 
Konstancija, Kaributas, Nijolė. 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:53. 
ją ir siūlys įsteigti nuo branduo-; A R A « 
linių ginklų laisvą zoną. Jis skun- į 
dėsi sunkumais, kuriuos sukėlė! Debesuota, šilčiau, gali lyti, 
milijonai pabėgėlių iš Afganis-! temperatūra dieną 35 L, naktį 20 
tano. laipsnių. 
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LSS TARYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

Vykdydami LSS statuto 
nustatytą tvarką, kas treti 
metai da lyvau jame LSS 
vadovybės r ink imuose ir 
n u o m o n i ų p a r e i š k i m e . 
Pasidaliname mintimis ir 
s i ū l y m a i s , p r a p l e č i a m e 
skautiškus akiračius ir, tikiu, 
kad t a i p a d e d a g e r i a u 
suįdominti vaikus ir tėvus 
lietuviško skautavimo veikla. 
Nuostatų nurodymu LSS vado
vai paskelbia trejų metų 
veiklos pranešimus, o vienetų 
ir kitų iždų bei kasų pareigū
nai , kont ro lės komisijos 
priežiūroje, paskelbia finan
sines apyskaitas. 

Tarybos ir Pirmijos veiklą 
šioje kadencijoje apibūdinsiu 
trumpa statistika. Nuo parei
gų perėmimo 1979 m. kovo 
mėn. iki 1981 m. lapkričio mėn. 
įvyko vienas tarybos akivaiz
dinis posėdis, o koresponden-
cinių buvo aštuoni. Išsiųsta 
dvylika aplinkraščių LSS 
vadovybei. Sudarytos aštuo
nios tarybos komisijos, kurių 
d a r b ų p r a n e š i m a i buvo 
gvildenti LSS vadovų sąskry
dyje 1981 m. rugsėjo 26-27 d. 
Dainavoje ir bus paskelbti 
tarybos pirmininko aplinkraš
tyje Nr. 13. V.s. D. Eidukienei 
vadovaujant, buvo suruoštas 
pirmas Lituanistikos semi
naras skautų vadovams. V.s. 
Č. Kiliulio pastangomis mūsų 
vadovai dalyvavo „Miško 
ženklo" kursuose 1980 ir 1981 
metais atskiromis lietuvių skil
timis. Įvyko trys posėdžiai 
knygos „Mūsų skautybė" 
reikalais. Pertvarkyti ir priimti 
LSS suvažiavimo nuostatai, 
sudarytas LSS suvažiavimo 
prezidiumas, išleistas „Kvies
lys" ir, kaip žinote, s.fil. L. 
Rugienienei vadovau jan t , 
renkame ateinančios kaden
cijos LSS vadovybę. Papildyti 
ir priimti nauji LSS nuostatai 
ir išleisti vienu leidiniu. 
Sušauktas LSS vadovų sąskry
dis Dainavoje. „Skautų aidą", 
kaip žinote, redaguoja v.s. kun. 
Antanas Saulaitis, S.J., admi
nistruoja v.s. Malvina Joni
kienė, technikiniai redaguoja 
ir spausdina v.s. Vladas Vijei-
kis. 

Iki šiol įvyko trys akivaiz
diniai Pirmijos posėdžiai, 
k o r e s p o n d e n c i n i ų buvo 
penkiolika, ir Pirmijai buvo 
išsiųsti devyni pranešimai. 
Įvairiems reikalams aptarti 
įvyko penkiasdešimt du grupi
niai pasitarimai, lankytos 
vietovės, stovyklos ir repre
zentuota LS sąjungai kitose 
organizacijose. Kaip matote, 
darbo įdėta daug, o jūsų 
nuomones apie rezultatus 
geriausia proga pareikšti šių 
rinkimų biuleteniuose. 

T r u m p a p a k ė l i m ų i r 
apdovanojimų statistika noriu 
atkreipti jūsų dėmesį, kad 
sąjungos šakose jauni vadovai 
yra įvertinami už darbą viene
tuose. 

Apdovanojimai: du skauti
ninkai — Geležinio Vilko ordi
nu; penki asmenys — Padėkos 
ordinu su rėmėjo kaspinu; šeši 
skaut. — Padėkos ordinu; 
septyni sktn. — Lelijos ordinu. 

Pakėlimai: dvylika sktn. — j 
vyr. skaut in inko laipsnį: 
dvidešimt vienas paskautinin-
kas — į skautininko laipsnį; 
šešiasdešimt devyni vyr. skilt. 
— į paskautininko laipsnį. 
Įvyks dar vienas pirmijos 
koresp. posėdis tolesniems šios 
kadencijos pakėlimams. 

Įvairiose sąjungos srityse 

vadovauja ar talkina daugelis 
vadovų ir skautų tėvų. Įvairias 
girdėtas nuomones susuma
vus, gaunama išvada, kad 
ve ik iama g a n sėkminga i . 
Tačiau, išklausius nusiskun
dimų, tenka raginti visus 
suaktyvinti veiklą, surasti 
d a u g i a u v a d o v ų , į v e s t i 
pagerinimų, nes be nuolatinės 
pažangos kyla pavojus sumen-
kėti . A t s i r a n d a vadovų, 
reiškiančių nuogąstavimus, 
kad prarandame skautus ir net 
vadovus . Reikia ieškot i 
priežasčių ir galimų sprendi
mų pagerinimams. Privalome 
stengtis, kad neapviltume 
vadovų bei narių ir gyva 
skautiška veikla suteiktume 
jiems moralinį pasitenkinimą 
organizacijos tikslų siekime. 
Nea t s i sakyk ime didesnių 
renginių, švenčių, užsiėmimų 
ruošimo pasiteisindami, kad 
tai esą neįdomu, nuobodu. 
Neatsisakykime saliuto naudo
jimo, įsakymų pagerbimo, 
tvarkingų uniformų, nes prara
dę skautavimo patrauklumą 
tapsime jauniesiems neįdo
mūs . Apleidę s k a u t a v i m o 
metodų vykdymą, sumažinę 
budrumą lietuviškumo ir lietu
vių kalbos reikaluose, nusto
tume to, kam mes visi dir
bame, kuo didžiuojamės. 

Organizacijoje labai svar
bus savitarpinis susikalbė
jimas, susižinojimas — komu
nikacija. Čia mums reikia 
daug pažangos, asmeniško 
atsakingumo, kad vadovybės 
pranešimai pasiektų vienetų 
vadovus, o taip pa t šių nuomo
nės sugrįžtų vadovybei. Mums 
reikia daugiau savitarpio 
susiklausymo, organizacinio 
susidrausminimo ir mažiau 
absoliutaus lokalinių reikalų 
saugojimo bendruose skau
tiškuose renginiuose. Pagal . 
Baden-Powellį, esame pusiau 
kariškais pagrindais organi
zuoti, — laikykimės organi
zacinio d r a u s m i n g u m o ir 
uniformomis ir savo skautiška 
dvasia. 

Stengdamiesi išlaikyti jauni
mą skautiškose gretose, įves-
k i m e o r g a n i z a c i n i ų a r 
programinių naujovių veiklai 
suįdominti, pagyvinti. Puikus 
pavyzdys yra prityrusių skau
tų.-čių šakos įvedimas, kuris 
labai sėkmingai užpildė anks
čiau jaustą spragą. Sekant 
šiuo pavyzdžiu, siūlau šakų 
vadijoms pasvarstyti naujų 
i n t e l e k t u a l i n i o p o b ū d ž i o 
programų įvedimą vyresnie
siems. Svarbiausi sąjungos 
ištekliai yra vadovai; — 
rūpinkimės jų išlaikymu viene
tuose, — tęskime sąjungos 
tradiciją, pagal kurią kiekvie
nas skautavęs jaučia moralinę 
pareigą jai padėti, atsimokėti 
ir pasilikti jos nariu. Ypatingą 
dėmesį kreipkime į jaunuosius 
vadovus, nes jie supranta 
besikeičiančio laiko dvasią ir 
moka patraukti jaunimą į 
skautų eiles. Suteikę jiems pro
gą, atsakomybę ir savo talką, 
užtikrinsime veiklos pasiseki
mą. Raginu vadovus neatsilik
ti, prisitaikyti prie laiko 
diktuojamų sąlygų, kad ilgiau 
išlaikytume jaunimą savo 
organizaci jos į takoje ir 
neatstumtume lietuvių kilmės 
jaunimo, norinčio dalyvauti 
lietuviškos skautybės veikloje. 

Dėkoju visiems vadovams, 
dirbantiems lietuvių skautų 
veikloje. Užbaigdamas LSS 
tarybos pirmininko pareigas 
sveikinu jus su pasiryžimu ir 
pasišventimu mūsų jaunimui. 

"Ner i jos" tunto "Žuvėdrų" v a l t i e s s e sė s R a m o n ą 
Griga l iūna i tė , Erika Armina i tė , Gabrielė Armi
na i tė , v a l t . Aleksandra G r a ž y t ė ir R i m a S a u l y t ė 
L S Seser i jos konkurse už p i r m ą v ietą l a i m ė t ą pre
miją 1 0 0 dolerių paaukojusios a.a. v . s . O n o s 

i 

Marijos S a u l a i t i e n ė s vardo į a m ž i n i m u i L S Sese
rijos le idžiamoje knygoje "Sese, budėk". Nuo
traukoje trūksta Sau lės Brakauska i t ė s , Lisos 
Karaitytes ir D a i v o s Vizgirdaitės . 

Nuotr . V . B a c e v i č i a u s 

Duodami vyr. skautės ar sk. 
vyčio įžodį pasižadame būti 
pavyzdžiu jaunesnei sesei, — 
broliui. Ar visada tai vyk
dome? Kartais jaunesnė sesė, 
— brolis gali būti pavyzdžiu 
vyresniems. Štai nedidelė 
"Nerijos" jūrų skaučių tunto 
Chicagoje j . jaunių "Žuvėdrų" 
valtis, pernai LSS Seserijos 
skelbtame konkurse "Kelionė 
su daina per Lietuvą" laimėjo 
pirmąją vietą ir premiją — 
šimtą dolerių. Neskubėjo se
sės šių pinigų išsidalyti, bet 
laikė ižde, laukdamos ver
tingos progos juos paaukoti.. 
Išgirdusios apie LS Seserijos 
leidžiamą knygą "Sese, bu
dėk", šios jaunos sesytės nu
tarė savo kruopščiu darbu lai
mėtą premiją paaukoti i r joms 
pačioms taip reikalingai kny
gai, bei joje a.a. v.s. Onos 

SEKTINAS PAVYZDYS 

Saulaitienės, pirmosios "Skau
tybė" mergaitei vertėjos, var
do įamžinimui. Tai gražus ir 
pagarbos vertas veiksmas, 
daug nusipelnusios vadovės 
^kurios nė viena nepažino) 
pagerbimas ir jos darbų įver
tinimas. 

"Žuvėdrų" valčiai priklauso 
septynios 10-12 metų mergai
tės, kurioms vadovauja su
mani ir gabi jauna vadovė 
valt. Aleksandra Gražytė. Su 
savo auka sesės pridėjo ir 
sekančio turinio laiškutį: 

• ' . . - . 

Didž. ge rb . L.S.S. Skaučių 
Seseri jos vadija, 

mes, "Nerijos" jūrų skaučių 
tunto "Žuvėdrų" valtis, lai
mėjusios pirmą vietą L.S. 
Seserijos "Kelionė su daina" 
konkurse skiriame tą premiją 

($100,00) pagerbti a.a. v.s. 
O n ą Mariją Sau la i t i enę , ku
ri išvertė į lietuvių kalbą pir
mąją knygą "Skautybė mer
gaitėms" (Baden - Powellio) ir 
pritaikė ją lietuvėms skau
tėms. Jos vardu aukojame pre
mijos pinigus naujais knygai 
"Sese, budėk!" išleisti. 

Su pagarba, 

Erika Arminaitė, 
Gabriela Arminaitė, 
Saulė Brakauskaitė, 

valt. Aleksandra Gražytė, 
Ramoną Grigaliūnaitė, 

Lisa Karaitytė, 
Rima Saulytė 

Daiva Vizgirdaitė 
Tai kilnus ir sektinas pa-

vyzdis ne tik jaunoms, bet ir 
vyresnėms sesėms. 

LSS SUVAŽIAVIMO 
DALYVIŲ PASISAKYMAI 

R E L IGINIO TAUTINIO 
A U K L Ė J I M O KLAUSIMU 

V.s. Danu tė Eidukienė: 
Stiprinkime ir plėskime tau
tinį — religinį auklėjimą. 
Gražinkime šv. Kazimiero ir 
šv. Jurgio sueigas — minė
jimus. Atidarykime jaunimui 
mūsų tautos kraičio skrynias. 

V.s . A n t a n a s Paužuolis : 
Dirbdamas su draugovėmis ir 
stebėdamas jų veiklą, paste
bėjau, kad religija yra visiškai 
pamiršta. Laikant patyrimo 
laipsnius, religiniai klausimai 
nėra gvildenami bei klausinė
jami dvasios vadovų. Ar nerei
kėtų, sudarius dvasios vadovų 
kadrus, paskatinti juos dau
giau įsijungti į religinių tiesų 
aiškinimą, kas liečia religines 
programas. Kas iš pasižadė
jimo t a r n a u t i Dievui, jeigu 
praktikoje nėra vykdoma. Jei
gu užmiršime pareigą Dievui, 
užmiršime ir kitas pareigas. 

Vyriausi dvasios vadovai tu
rėtų daugiau dėmesio kreipti į 
religines programas. Stengtis, 
kad stovyklos nepasiliktų be 
dvasios vadovų, o stovyklų 
vadovai turi sudaryti sąlygas 
religiniams užsiėmimas. 

Skautybės ideologija yra la
bai mažai suprasta. Įžodis, 
įstatai, šūkiai, skautų įsaky
mai labai mažai gvildenami 
draugovėse. Jeigu yra kal
bama, tai tik paviršutiniškai. 
Ateityje, ruošiant draugovėms 
vadovus, skautybės ideologija 
turėtų būti statoma pirmoje 
vietoje. 

V.s. Bi ru tė Kidolienė: 
visiems aišku, kaip sunku šiais 
laikais išlaikyti lietuvybę ne 
tik organizacijoje, bet kartais 
ir šeimoje. Atsiskyrimas nuo 

Tikiu, kad jūsų darbas LS 
sąjungoje toliau auklės jauni
mą gerais žmonėmis ir užsi
spyrusiais lietuviais! 

Budžiu! 
v.s. Sigitas Miknaitis, 

sąlygas. Kiek būtų galima 
atlikti savame vienete skau-
tomakslio ir lituanistikos už
daviniuose, su turimomis pajė^ 
gomis? Visi žinome, kad 

savo šeimos kamieno studijuo- infliacija žengia sparčiu 
jant, dirbant, turi mūsų jauni- žingsniu, tad dažnai būna la
mui neigiamos reikšmės - ap
leidimas ir primiršimas savo 
kalbos, mišrios vedybos ir t.t. 
O vis dėlto, negalime pamiršti 
šūkio: "per skautybė - lietu
vybei". Tad išsilaikyti skau-
tybėje ir tuo pat išlaikyti lietu
vybę yra mūsų visų, kaip 
3kaučių ir kaip motinų, parei
ga. J

 % 
: f" 

LITUANISTINIO 
LAVINIMO KLAUSIMU 

V.s. Danutė Eidukienė: 
Nesteikime naujų komisijų, bet 
atsisukime veidu į vieneto 
vadovą ir į eilinį skautą-ę. 
Diskutuokime, lavinkimės tun
tuose, į sueigas grąžinkime lie
tuvių kalbą. Tuntininkai gerai 
žino, kurie vadovai sueigų me
tu vartoja lietuvių kalbą ir ku
rie ne. O kuriems reikia pasi-
tobulinimOj tam vyko ir vyks 
LSS Lituanistikos seminaras. 
Nekaltinkime tėvų ir skautu
kų, būk jiems lietuvių kalba ne
svarbi. Nedarykime tokių 
sprendimų. 

V.s. Birutė Kidolienė: pui
kus dalykas Seserijos konkur
sas "Kelionė su daina". Teko 
stebėti, kiek susidomėjimo ir 
nuoširdaus darbo sesės į tai 
įdėjo. Gal būtų galima ir dau
giau įvairesnių tokių konkur
sų pritaikyti? Laimėjusiai se
sei ar sesėms skirti lėšas 
dalyvauti vadovų lavinimo 
stovykloje, ar lituanistiniame 
seminare. 

V.s. S igi tas Miknait is : Lie
tuviškumas ir lietuvių kalba 
mums turi būti šventenybė, o 
ne praeinantis liuksusas. Tą 
privalo įsisąmoninti drau
gininkai, tuntininkai, visi kiti 
LSS vadovai ir stengtis per
duoti visiems skautams,-ėms. 

VADOVU LAVINIMO 
KLAUSIMU 

V.S. Bi ru tė Kidolienė: Rei-
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LSS SUVAŽIAVIMO 
KLAUSIMU 

V.s . S ig i tas Miknai t is : Pri
tariu rinkimų procedūros ir ei
gos pakeitimams. Tačiau, siū
lymai be išdirbto plano sunku 
pasiūlyti Tarybai, kurios dar
bas pagrinde vyksta kores
pondentiniai. Be to, Sąjungos 
reikalai yra nustatyti nuosta
tais, gal net Statutu ar By 
Laws ir kas nors turės įdėti 
daug darbo, — pašvęsti daug 

laiko tinkamai paruošti pasiū
lymą pravedimui. 

V. s. J u o z a s M a s l a u s k a s : 
LSS suvažiavimo procedūrą 
kuo daugiau prastinti, leng
vinti. Siūlyčiau turinčius teisę 
balsuoti, pristačius sąrašais 
atitinkamiems pareigūnams, 
laikyti galutiniais, neberei-
kalaujant jokių registracijos 
lapų ir užsiregistravimo kiek
vienam asmeniškai. Skaitau, 
kad tai uždelsia laiką ir at
krinta dalyviai; ne visi pi lnai 
supranta užsiregistravimą. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

bai sunku, o ka r t a i s ir 
neįmanoma siųsti gabias se
ses į vadovų lavinimo kursus, 
stovyklas ar seminarus dėl per 
sunkaus finansinio apkro
vimo jų pačių, jų tėvų ir vie
neto. 

SKAUTIŠKŲ 
LEIDINIŲ KLAUSIMU 

P s . Da lė Gotce i t ienė : 1981 
LSS Sąskrydžio dalyviai gavo 
knygutę "Lietuvių Skautų 
Sąjungos Statutas 'By-Laws' ir 
Nuostatai". Sveikinu leidėjus 
už atliktą didelį darbą. 

Siūlau, kad prie nuostatų 
rinkinio būtų prijungta LSS 
Tarybos Pirmijos 1974 m. va
sario 1-3 d.d. New Yorke posė
džio nutarimai: būtent, rikiuo
tė , k o m a n d o s , v ė l i a v o s , 
saliutai ir jų naudojimas. Dar 
iki šios dienos kiekvienas 
interpretuoja savaip: vieni se
na tvarka, kiti nauja. Prijun
gus nutarimus prie nuostatų, 
būtų visiems prieinama. 

VADOVŲ - VADOVIŲ 
SĄSKRYDŽIŲ 

IR SUVAŽIAVIMŲ 
KLAUSIMU 

V.s. fil. D a n u t ė Eidukie
nė : Išklausiau LSS Sąskrydyje 
jauno vadovo temos "Bendras 
skautų ir skaučių veikimas vie
netuos", siūlau ateityje vadovų-
ių sąskrydžius ruošti bendrus. 
Seserijos ir Brolijos vienetų ben
dradarbiavimas yra svarbus ir 
reikalingas mūsų jaunimui. 
Ateityje toks bendras Sakų vei
kimas bus ne tik pageidautinas, 
bet bus praktiškas ir naudin
gas. Geras pavyzdys yra "Sen-
pdlės" susitiktuvės, kuriose jau
nimas ne tik susipažino, 
susidraugavo, bet kartu dirbo ir 
mokėsi. Jau su entuziazmu kai-

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak." 
šskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING " ; 
m 3200 W. 81st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. R. 6LEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Va L "'os pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTKZE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Va!, pagal susitarimą. Uždarvta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai : pirm., antr., ketv ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — įj anksto susitarus. 

Tel. REIiance 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta 

LSS tarybos pirmininkas, kia atsižvelgti j esamo laiko ba apie sekančias susitiktuvės. I 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0RA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm , antr ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



Propagandinė kova — 

AMERIKA IR 
SOVIETAI 

Propagandinės reikšmės tu
ri prezidento R. Reagano pa
skelbtos sankcijos dėl įvykių 
Lenkijoje. Ypač, kad tos sank
cijos nukreiptos ne tik prieš 
komunistinę Lenkijos valsty
bę, bet ir prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri yra tikroji darbininkų 
išnaudojota ir persekiotoja. 
Juk tai pasmerkė ir vakarų 
Europos komunistai, kurie ne
gali kitaip "mąstyti" kaip 
Maskva ir komanda iš Mask
vos jiems įsako. Bet ir čia tik 
komunistinės propagandos 
priemonė, apgavystė, nes Eu
ropos komunistai nėra val
džioje ir negali uždėti valdžios 
sankcijų. 

Amerika žinias skleidžia per 
Amerikos Balsą, kuris pri
klauso Tarptautinei Komuni
kacijos agentūrai, per Laisvės 
ir Laisvosios Europos radijų 
siuntas, kurios priklauso Tarp
tautinių Žinių tarybai. Dar 
yra Britanijos radijas (BBC) ir 
vokiečių Deutsche Welle ir 
Deutschlandfunk, kurie per
duoda tai, ką Amerikos radi
jai praneša ir iš savo agentū
rų. Siunčia jie ir atrinktas į 
žinias į Sovietų Rusiją sveti
momis kalbomis. 

Amerikos laisvieji radijai ži
nias skleidžia 1898 valandas 
per savaitę šešiasdešimčia kal
bų (tarp jų ir lietuvių iš Ameri
kos Balso ir Laisvės radijo). 
Britanijos radijas per savaitę 
duoda 725 valandas 45-kiomis 
kalbomis. Vokiečių radijas — 
806 savaitines valandas 37-
mis kalbomis. Taigi tiek 
valandų ir tiek kalbų — 2709 
valandos ir 141 kalba — už
tektų didelei propagandai. Bet 

gerai gyventi. Nuolatinis kali
mas, kad ir neteisingų žinių, 
kad ir šmeižtų, pradeda įtikin
ti žemo išsilavinimo ir netur
tingus žmones, kurie nežino 
nieko apie komunizmo tikrovę 
ir jų propagandos kėslus. 

Nelengva Amerikai ir sąjun
gininkams kovoti prieš šį pro
pagandinį puolimą, kai Ru
sija iš Maskvos duoda 2073 
savaitines valandas 80-čia 
kalbų. Sovietų Sąjungos biu
džetas yra beveik 300 milijo
nų didesnis negu laisvųjų su
dėjus kartu. Taigi nežinoma, 
negalima net apskaičiuoti, 
kiek ji turi propagandininkų 
žodžiams, raštui ir techniš
kam bei technologiškam per
sonalui, skaitant, kad ten ir 
atlyginimai yra mažesni. Tik
ra yra, kad propagandoje dir
ba bent trigubai ar keturgu
bai daugiau žmonių ir 
pasiruošusių technikų. Tai 
gali apimti ir svetimas kal
bas, svetimus kraštus ir da
ryti tą kovą neįmanomą Vaka
ruose tiems, kurie nori skleisti 
tiesos žodį. 

Jei Vakarai ir nusiims šil
kines pirštines ir pradės daik
tus vadinti tikraisiais var
dais, tai pasisekimas vis dėlto 
nėra užtikrintas. Nei Ameri
ka, nei Anglija, nei Vak. Vo
kietija, juo labiau Vatikanas 
ar kita kokia radijo siunta 
anapus geležinės uždangos ne
bus taip paveiki, kaip rusų 
propaganda, vien dėl Sovietų 
trukdymų, techniškų priemo
nių panaudojimo prieš laisvų 

laisvųjų Vakarų radijai kalba žinių siuntas. Juk ir okupuo-
tik su švelniomis pirštinėmis toje Lietuvoje ne visi galf gir 
užsimovę, nenorėdami "kiš
t is" į Sovietų vidaus tvarką. 

Tik dabar, pasikeitus Ameri
kos Balso vadovybei, pradeda 
aiškiau kalbėti prieš komuniz
mą, pradeda sakyti ir apie ne
laimes, nubaudimus, ištrėmi
mus ir kalėjimuose bei 
lageriuose laikymus. Kitaip 
net ten nežinotų, kad yra pasi
keitimų viduje, kad yra susi-
piovimų viršūnėse ir kad yra 
nelaimių, kurios paliečia visą 
kraštą arba visus žmones. 
Nors lietuvių kalba žinių nėra 
labai daug, bet ir tai jau duo
da Sov. Rusijos ir Amerikos 
vaizdą. 

Sovietų Rusija savo pro
pagandoje yra išsispeciali-
zavusi nuo pat revoliucijos. 
Vėliau sukūrė aparatą, ku
riam negali prilygti kitos ži
nių agentūros. Ne dėl to, kad 
permažai skirtų pinigų ar per-
mažai būtų tarnautojų, bet 
kad komunistų propagan
dininkai nesiskaito su priemo
nėmis, skleidžia melagingas 
žinias. Giria komunizmo lai
mėjimus ir nuolat peikia lais
vųjų kraštų gyvenimo bū-
dą.Gamtos nelaimės arba 
a t s i t i k t i n i a i k r i m i n a l i 
niai veiksmai išpučiami, jeigu 
jie atsitinka nekomunistiniuo
se kraštuose. Nutylima, jeigu 
pasitaiko Sovietų Rusijoje ar
ba jos užgrobtuose kraštuose. 

Jų propaganda nukreipta 
ypač į tuos kraštus, kuriuose 
liaudis neramiausia, kur prob
lemos neišspręstos arba ne
sprendžiamos. Taip dabar 
kurstomi arabai, Afrikos nau
josios vals tybės , Centro 
Amerikos tautelių sukilimi-
niai judėjimai. Centro Ameri
koj ypač veikia Kubos radijas, 
kuris skleidžia tas pačias ži
nias, kurias skelbia Maskva, 
nes Kuba tėra revoliucijos ži
dinys Centro ir Pietų Ameri
koje. O čia nepatenkintų yra 
daug ir daugelis be darbo nori 

VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI ARTĖJANT 
Didžioji šventė ne tik istorijoj, bet ir širdy 

Tautos idealas - laisvė. Mes 
paveldėjom laisvės idėją. Tau
ta pasiekia, ko trokšta, kai mo
ka ir gali sujungti saviškius ir 
pakreipti jų jausmus, mintis ir 
valią viena linkme. Tauta lai
mi, kai vieningai vykdo savo 
sprendimus ir savo žodį pa
sako laiku. 

J O N A S MIŠKINIS 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė — Vasario šešioliktoji 
yra viena tų datų, kuri lieka 
neišdildoma tautos istorijoje 
ir neužmirštama lietuvių šir
dyse. J i primena mums du da
lykus, jog būta laikų po pirmo-

Kas mūsų giliai atjausta ir J° pasaul in io karo, kad 
išgyventa, blaškantis tarp vii- žmonija buvo pasiekusi tokios 
ties ir nusiminimo, t a rp 
džiaugsmo ir liūdesio, kas mū
sų tautos sunkioje kovoje įveik
ta, tai tas neišdildomai pasi
lieka mūsų sielose. 

Didieji tautos vaikų darbai 
yra tas dvasinių ir moralinių 
gėrybių kapitalas, kurį kartų 
kartos paveldi, saugo, didina. 
Tie darbai — pagrindinis loby
nas. Šia prasme tauta yra dau
giau praeitis ir ateitis. Di 

pažangos , teisės, žmoniš
kumo, laisvės pagarbos požiū
riu, kad daugelis mažų tautų 
galėjo įvykdyti savo apsis
prendimo teisę ir tapti lais
vomis ir nepriklausomomis. 
Antra, primena, kad lietuvių 
tauta laisva vieninga valia be 
dvejojimo atstatė Lietuvos 
valstybę ir per trumpą laiką be 
jokios prievartos, be mažiau
sio smurto, vien tik visuotiniu 

džiais darbais tauta rašo lietuvių tautos pritarimu bei 
istoriją. Iš jų semiamės sauga- darbu padarė Lietuvą moder-
lios, jais drąsinamės ir sie- m u > pažangiu kraštu, atidary-
kiam geresnės ateities. ta visoms idėjoms ir žmonėms, 

Nors ir ilgai lietuvių tauta, laisvai ir artimai santykiau-
netekusi laisvės ir svetimųjų jančių su civilizuotu pasauliu, 
priespaudos migdoma, ieškojo P a g a i i a u Lietuvos nepri-
progų atgimti žygiuose ir sa- ^ ^ ^ gyvenimą nutraukė 
voje žemėje praeities pramin- klastingoji bolševikų jėga, 
tais garbingais keliais išeiti į k u r i š i a n d i e n k a d k ne tiesio-
laisvę, proga atėjo tautos u- gįai grasina viso pasaulio lais-
goje kovoje, kuri paliko savuo
sius žingsnius, kaip didvyriš
kų kovų liudininkus. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
idėja buvo subrendusi ne tik 
mumyse, bet ir tautos gilumo
je šimtmečiais anksčiau. 

Ankstesniosios kartos šven
tai tikėjo Lietuvos prisikėlimu. 

vei. Maskvos despotai siekia to 
įvairiais būdais ir priemonė
mis. Lietuva buvo per silpna 
tai jėgai pasipriešinti ginklu. 

Tačiau lietuvių tautai liko ki
tas ginklas — dvasinis pasi
priešinimas. Tas pasipriešini
m a s i r nūdien reiškiasi 
aktyviai pavergtoje Lietuvoje. 

Aukščiausias tautos idea
las yra laisvė. Lietuvos laisvei 
atgauti geriausieji tautos sū
nūs paaukojo brangiausią sa
vo tautai gyvybę. Nežinomojo 
kareivio kapas, savanorių kū
rėjų, šaulių, partizanų pralie
tas kraujas ir užžėlusieji jų ka
pai uždeda mums kilnią 
pareigą vieningai siekti iš bol
ševikų okupantų išlaisvinti 
krauju persisunkusią ir aša
rose pasruvusią Lietuvos že
mę. 

Pokarinė Europos drama 
šiandien daugeliui tautų kelia 
įvairių klausimų ir sudaro įvy
kių, nuo kurių vienokio ar kito
kio išsprendimo priklauso mū
sų laiminga ateitis. Labai 
svarbu, kad mūsų tautos me
džiaginis ir moralinis apsi
ginklavimas būtų kuo to
buliausias. Kuriuo keliu ir 
kuriais būdais mes turim ruoš
tis prie Lietuvos laisvės atga
vimo? Pirmiausia kiekvienas 
lietuvis, kur jis begyventų, tu
ri ugdyti tautinę dvasią, palai
kyti ryžtingą nuotaiką, tautos 
laisvės ir garbės pajutimą. Vi
sur turim ir visados skiepyti 
tautinį lietuvišką sąmonin
gumą, kad kiekvienas mūsų 
tautietis būtų pasiryžęs savo 
gimtąjį kraštą vaduoti ne tik 

žodžiu, auka, bet reikalui esant 
veiksmu. 

Taip pat turim kiekvienas ži
noti, jog valstybės ir tautos 
ateitį lemia ne didumas ir gau
sumas, bet darbštumas, ištver
mingumas, aukšta moralė, 
pasitikėjimas be svyravimų sa
vo pajėgumu ir įsitikinimas, 
kad dirbam ir kovojam didžia
jai tėvynės idėjai ir mūsų tau
tos laisvės atvadavimui. Tu
rim siekti, kad kiekvienas 
lietuvis žinotų, kad mūsų tau
ta, Baltijos jūros skalaujamo
je, žemėje gyvena tūkstančius 
metų ir kokia lietuvių tautos 
paskirtis tautų šeimoje. 

Dabartinė Vakarų pasaulio 
politinių įvykių eiga skatina 
stebėti tų įvykių raidą, kuri, 
gal būt, niekam dar nėra tiks
liai žinoma. Ko tauta vienin
gai ir ryžtingai siekia, to vi
sada pasieks. Tik svarbu, kad 
jos siekimus lydėtų visų tautos 
vaikų darnus susiklausymas, 
rūpestingumas, pasiruošimas 
ir vieningas darbas. Mūsų 
senolių aukos dėl laisvės įpa
reigoja esamas ir būsimas kar
tas niekada iš kovos nepa
sitraukti ir Lietuvai laisvę 
atgauti. 

Kilniadvasių didvyrių ir 
pasiryžėlių mūsų tautai nie
kad negali pristigti. Istorija 
byloja, kad tam tikrais laiko-

dėti Amerikos Balsą ar Lais
vės radiją, kai įvyksta kokia 
suirutė, kaip pvz. Afganis
tano užpuolimas, Lenkijos įvy
kiai, nelaimės a r bausmės ko
munizmui nus ika l tus iems 
patriotams. Tuo tarpu Vaka
rai ne tik nenaudoja tų prie
monių, bet jų spauda pasklei
dž ia k o m u n i s t ų ž i n i a s , 
nepaisydama, a r jos teisingos 
ar tik išgalvotos. 

Laisvieji Vakarai taip pat 
nenaudoja falsifikatų bent 
radijo ar televizijos bangomis. 
Tuo tarpu komunistai ne tik 
naudoja padirbtus dokumen
tus, paskleidžia netikras ži
nias, bet ir išgalvotus įta
rimus. Taip yra paskleidę 
neva "slaptą" prezidento R. 
Reagano raštą Ispanijos ka
raliui ar Indijos ministerei pir
mininkei, lyg ir užmirštą Vals
tybės Gynybos sekretoriato. O 
tai tėra tik desinformacija 
tiems, kuriems pristatoma 
Amerika, kaip nuolatinė karo 
kurstytoja, taikos priešas ar
ba atominių jėgų plėtimo ša
lininkė. Jei Amerika protes
tuoja, tai į tuos protestus 
atsakydami rusai neskelbia 
saviesiems ir svetimiesiems 
atitaisymų ar patikslinimų, 
bet toliau varo tą pačią propa
gandą, nes atsiranda kas ja ti
ki. Net toks paskleistas gan
das, kad popiežių pereitą 
pavasarį norėjo nužudyti 
Amerikos žvalgyba, kiek jis 
yra savyje klaidingas, nėra 
nei atšauktas, nei pataisytas 
savame krašte arba svetimie
siems klausytojams. 

Visų pareiga yra prisidėti 
prie tos komunistinės pro
pagandos sulaikymo. Ypač tu
ri būti sulaikyta propaganda 
ir išgalvoti arba padirbti ne
tikri dokumentai, kad pasau
lis nesivadovautų tik aklu pa
sitikėjimu, bet pamaty tų 
tikrovę, kokia ji Sovietų Sąjun
goje yra ir kokia ji skelbiama 
propagandiniais būdais. 

P. S. 

Jos matė carų Rusijos silpnu- T o k i a ^g^ja i š t i k o n e ^ ^ 
mą ir Europos ruošimąsi neiš- m u g ų teutą b e t ^ ^ g ^ 
vengiamam karui. Jautė, kad T o d e l l a i s v a s i g pasaulis m t en -
tarptautiniai įvykiai gali pa- 8yviai ruošiasi pasipriešinti tai 
keisti Lietuvos padėtį. Nujau- j ė g a i k u r i p avergė Lietuvą ir 
tė, kad gali būti jie palankūs k u r i ^po yiaoB ^ ^ į j o s g r ė s . 
Lietuvos laisvinimui. Būsi- m e 
mas karas jų nebaugino, nes 
laukė audros, kuri nuskaidrin- Kokią nepalaužiamą valią 
tų padangę. Nerašyta, viešai lietuvių tauta parodė atsta-
nekalbėta, tik tarp savęs tar- tydama nepriklausomą vals-
tasi, galvota, svajota. Tokia tybę, tokią ji rodo ir dabar, dar 
nuotaika jau įsigalėjo ano žiauriau okupanto prispausta. 
šimtmečio gale, tokioje nuotai
koje, vyresniųjų įtakoje augo ir 
brendo jaunesnioji karta, ku-

Daug kraujo pralieta ir tūks
tančiai naujų kapų dėl laisvės 
supilta. Mūsų tauta nemano 

riai buvo svaiginanti viltis, išsižadėti savo teisės būti lais-
aistringas tikėjimas, kad taip va. J i nori ir toliau veikliai 
bus. Tai ir įvyko. dalyvauti laisvojo pasaulio 

Lietuvių tauta savo vals- politiniame bei kultūriniame 
tybės nepriklausomybę atkūrė judėjime. ,, 
nepaprasta energija, ištverme Stipri lietuvio asmenybė da-
ir pasiaukojimu. Padėjusi ro mūsų tautą atsparią. Auklė-
atstatytai valstybei pamatus ir ti asmenybę yra mūsų visų bū-
pašalinusi išorinio priešo pa- tinas rūpestis. Visuomeninė 
vojų, dar didesniu pasiryžimu 
ėmėsi kurti savitą lietuvišką 
gyvenimą ir nustatinėti gaires 
ateičiai. 

Ūkinis ir kultūrinis Lietu-

veikla ugdo lietuvio sąmonę, 
stiprina jo atsparumą. Todėl 
mums būtina toje veikloje da
lyvauti. Šių dienų įvykiai ypač 
įpareigoja mus visus, lais

vos augimas bei stiprėjimas ro- vuose kraštuose gyvenančius, 
dė, kad lietuviai moka ne tik savo jėgą, nepalaužiamą valią 
ryžtis ir laimėti, bet ir ištver- ir energiją skirti tėvynės lais-
mingai dirbti. vinimui. 

tarpiais jie ateina sustiprinti 
mūsų tautos žygių dėl geres
nės, šviesesnės ateities. Atei
na sustiprinti ir įdiegti savo 
tautos vaikams nepalaužiamų 
troškimų ir vilties dėl skaid
resnės lietuvių tautos ateities. 
Tačiau jie taip pat siūlo tautai 
pageidavimus, būtent tauta tu
ri būti gaivinama savo neiš
senkamų kūrybinių versmių. 
Siekia gyventi ir veikti aukš
čiausiu kultūros lygiu. 

Lietuva yra visų lietuvių tė
vynė. Tautos vaikais laikomi 
visi lietuviai. Tie, kurie dėl sve-
timųjų smūgių ir įtakos yra 
praradę savo tėvų gimtąją kal
bą, ir tie, kurių širdyse ir sąmo
nėje prigesusi lietuvybės išlai
kymo ugnelė. Lietuvis ugdo ir 
saugo lietuvišką sąmonę. Visi 
lietuviai, kur jie begyventų, su
daro vieną bendrą kūrybinės 
dvasios šeimą ir siekia Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo. 

ESTŲ 
ATSTOVYBĖS 
JUBILIEJUS 

Spalio 24 d. Stokholme 
susirinko apie šimtas dele
gatų, kurie reprezentavo tuos 
20,000 estų, kurie gyvena 
Švedijoje ir kalba estiškai, per 
iškilmingą sueigą pagerbti 
Estijos atstovybės 25 metų su
kaktį Šią atstovybę 1956 m. 
išrinko apie 5000 estų. Pasta
rųjų rinkimų metais 1978 jau 
dalyvavo tik 4000 estų. Atsto
vybės pirm. Jean Vilval pa
reiškimai yra visai liūdni: "Di
džioji tų 32,000 estų dalis, kuri 
1944 m., bėgdama nuo sovie
tinės viešpatijos, atvyko į 
Švediją, buvo vidutinio am
žiaus — apie 30 metų. Dabar 
jie jau 60 metų amžiaus. J is 
pats atvyko dar nešiojamas 
krepšelyje. Ateityje mūsų gru
pė stipriai sudils, po 20 metų 
gal beliks tik apie 5000 estų, 
kurie kalbės estiškai. Dabar 
m e s r ū p i n a m ė s į s t e i g t i 
seniems prieglaudą. Daugelis 
jų kalba tik estiškai, todėl 
svarbu surinkti juos kartu. Es
tus jų šventės proga pasvei
kino Švedijos imigrantų 
ministerė Karina Anderson, 
imigrantų biuro viršininkas ir 
politinių partijų atstovai, iš
skyrus komunistų. 

Izraelio kariai patruliuoja Jeruzalėje. 

Turėtų būti daugiau atgailos 
ašarų dėl mūsų nusikaltimų 
Kristui, daugiau užuojautos 
ašarų nelaimingiesiems ir 
daugiau džiaugsmo ašarų dėl 
begalės gerų dalykų, kuriuos 
Jėzus mums suteikė. 

T. L. Cuyler 
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mokytojos Zemlenskienės palieptas jos sūnus, moki
nys, kad juodu laikytųsi). Abudu visada buvę geri 
mokiniai, dabar ypač atsidėję ruošėsi. Abudu jautėsi 
gerai atsakę. Abudu kliuvo iš istorijos, dalyko, kurio 
nėra rašomojo darbo. Bet M. Krikščiūnas dar 
pašauktas istorijos egzaminą pakartoti. (Matyti, kad 
egzaminų komisijose kilęs nesutarimas). Dabar 
pavedžiojamas po visuotinę istoriją ir pripažįstamas 
išlaikiusiu. F. Treigys, buvęs sukilusių mokinių 
mitingo pirmininkas, istorijos egzamino neišlaikė nė 
po vasaros atostogų, per visą vasarą mokęsis. Jis 
šios gimnazijos atestato negavo. Krikščiūnas gavo 
labai savotišką, tokiu įrašu: „Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje ir išlaikė egzaminus pašaliečio teisė
mis". Istorijos egzaminatorius buvo Garanovič, 
kietas rusas monarchistas. 

Mokinių pažangumas . Šnekant apie mokslo 

Visada kur nors pasaulyje 
yra rytas. 

R. H. Horne 

„Keleriais metais už mane vyresnis buvo 
Arendarčikas. Jis nuo pirmosios iki aštuntos klasės 
būdavo keliamas pirmuoju pažymiu ir su dovana. 
Aštuntoje klasėje nuo rudens iki pavasario iš visų 
dalykų turėjo tik patį geriausią pažymį. Baigiamieji 
egzaminai buvo raštu ir žodžiu" (...) „Graikų kalbos 
egzaminas turėjo būti vertimas iš rusų kalbos į aukštą lygį, tolygų reikalavimų ^laipsnį, mokinių 
graikų. Arendarčikas visą vertimą atliko kuo geriau- pažangumą, randama, kad daugelis mokinių mokėsi 
šiai, tik versdamas rusišką žodį „dočeri" dukters, vidutiniškai, dalis gerai, mažiau — labai gerai, dalis 
prie graikiškojo „thygathaos" pridėjo artikelį „tu" prastai ar labai prastai. Todėl žinių tvirtumo atžvil-
vietoje „tes" (vyriškosios giminės, vietoj moteriško- giu tarp mokinio, einančio tik patenkinamai, gerai 
šios). Už tatai jo darbas buvo įvertintas vienetu, o jis ar labai gerai, skirtumo buvo. 
paliktas aštuntoje klasėje antrus metus. Aš manau, „Vidutiniškas mokinys, vadinamas dar .valdiš-
kad tas vienetas priklausė pedagogams, o ne ku\ einąs iš klasės į klasę patenkinamais pažy-
moksleiviui. Darbe buvo pailsusio žmogaus neapsi- miais, kartais per sutingimą, ar neapsižiūrėjimą 
žiūrėjimas, o ne mokėjimo stoka. Arendarčikas išbu- gaudavo kokią pataisą, bet ją išlaikydavo. Kartais 
vo aštuntoje klasėje antrus metus, paskui įstojo į pasėdėdavo dvejus metus toje pačioje klasėje, 
universitetą ir, jo nebaigęs, mirė". Prastieji iškrisdavo Žemesnėse klasėse, bet ne visi ne 

Šis įvykis taip ir liko neišaiškintas, kodėl dėl stokos gabumų, bet ir dėl nepakankamo 
Arendarčiko negelbėjo kiti egzaminų komisijos pasiruošimo ir vadovybės nenoro per didelės gimna-
nariai. Tačiau suprantama, kodėl streiko metu zijos... Tačiau galėdavo baigti ir vidutiniškų gabu-
pasireiškusiems VIII kl. mokiniam M. Krikščiūnui ir mų, jeigu jie per visus metus pasižymėdavo darbš-

- — " — — — — ^ ^ — ^ - ^ ^ — F. Treigiui, pašalintiems iš gimnazijos nors ir tumu, stropumu, nepraleidinėdavo pamokų ir visada 
Šmeižtas yra moralinė žmog- leistiems Apygardos mokslo globėjo laikyti egza- labai gero elgesio, o vyresnėse klasėse vydavosi 

minus pašaliečių teisėmis, buvo nusistatyta neleisti geruosius. Todėl gimnaziją baigdavo tik darbštūs. žudystė. Costant Ju išlaikyti. (Apie tai jiedviem pranešė gimnazijos gerai ir labai gerai besimoką. 

Lietuviai ateidavo kaip tik silpniau paruošti, bet 
daugiausia parinkti gabieji šeimos vaikai, turį 
pakankamai duomenų gerai mokytis, nors žemes
nėse klasėse, dėl šių ir kitų pirmiau čia pasakytų 
priežasčių, jų iškrisdavo aukštesnis procentas negu 
kitų tautybių, gaudavo kokią pataisą ar pasėdėdavo 
antrus metus, vyresnėse klasėse jie gerai mokydavo 
si. Keli pavyzdžiai: V. Gylys — diplomatas, Vymeris 
— teisininkas, generolas, A. Šmulkštys — paparo-
nis, J . Jablonskis — profesorius, Pr. Būčys — 
vyskupas, V. Žemaitis — miškininkas inžinierius. 

Apskritai lietuviai vyresnėse klasėse nuo kitų 
tautybių ne tik neatsilikdavo, bet daugelis lenkdavo. 
Jeigu kuris neužsidirbdavo auksinio (ar sidabrinio) 
atestato, tai ne dėl apsileidimo ar stokos gabumų, bet 
daugiausia dėl sunkesnių gyvenimo sąlygų, dėl 
paaukoto laiko nuo savo pamokų ruošimo mokyti 
kitus. Lietuvio nepasiekimas aukščiausio atestato 
dar nėra įrodymas jo mažesnio išsilavinimo už 
pasiekusįjį. 

Visu metu pasitaikydavo ir tokių lietuvių, kurie 
likinėdavo žemesnėse klasėse ir neįkopdavo į aukš
tesnes, vėlgi ne dėl stokos gabumų, bet daugiausia 
dėl nepri8ivertimo, stokos valios, tingėjimo mokytis, 
išsiblaškymo, pašalinių įtakų, polinkiu... Iš tokių 
žinomiausi K. Puida, rašytojas Matas Šalčius, 
keliautojas, kelionių 4-rių tomų autorius; Vincas 
Kapsukas, niekad nepajėgęs įsigyti brandos ates
tato... O Juozas Žiugžda, aistringas ir per pamokas 
pasuolėje atsivertęs nuotykių — Pinkertono, Nikar-
terio, Sherlocko Holmso... — skaitytojas, liko Il-je 
klasėje trečius metus, ir dėl nepažangumo atleistas. 
Vėliau įstojęs į Veiverių mokytojų seminariją ir buvo 
pradžios mokyklos mokytojas. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
U E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės minėjimas Bos
tone, kurį rengia Altos Bostono 
skyrius, įvyks sekančia tvanka ir 
programa. 

Sausio 2 0 d. Altos atstovai buvo 
pas Mass. .gubernatorių, kad jis iš 
leistu specialia proklamaciją. Pats 

minėj imas vyiks vasario 14 d. 10*15 
vai . ryte Šv. Petro lietuviu parapi
jos bažnyčioje So. Bostone vyks 
pamaldos. Organizacijos, vadovau
jamos Stepono Dariaus posto le
gionierių, dalyvaus su vėliavo
mis. Per Mišias giedos solistė. 
T u o j a u po Mišių bus vėliavos 
pakėlimas prie So. Bstono Lietu
vių Piliečių d-jos namo. 

Tol imesnis minėjimas vyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečiu d-jos 
3-čio aukšto salėje. Prasidės 2 vai. 
po piety. Programos vedėju bus 
dr. Algirdas Budreckis. Bus Įneš
tos vėliavos, sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai . Invokaciją su
kalbės Šv. Petro lietuviu parapijos 
kleb. kun. Albinas Kontautas. 
Bus perskaitytos Mass. gubernato
riaus, Bostono miesto burmist
ro ir miesto tarybos(CityCouncil) 
proklamacijos. Trumpą žodį pa
sakys miesto tarybos narys Ray-
m o n d Flynn, ukrainiečiu atstovas 
Orest Szczudluk. Pagindinę kal
bą pasakys Edvardas Meilus, jr.> 
iš Worcesterio. 

Meninę programą atliks Ivaškų 
vadovaujamas tautiniu šokiu sam--
būris ir Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas etnografinis ansamb
lis. 

Rengėjai prašo visus lietuvius 
dalyvauti š iame nepriklausomy
bės minėjime, o mes patys turime 
turėti tautinę pareigą minėjime 
dalyvauti, kad ir okupantas ma
tytų, kad mes esame vieningi. 

ta, J. Baviochi sonata N r . 4 , su
kurta 9 lietuvišku dainų t e m o m i s 
pasinaudojant, V. Jančdo, •gyve
nančio Chicagoje, Sonnet IX ir L 
van Beethoveno sonata N r . 5 . 

Tai kraštutiniai įvairuojančiu 
veikalu rinkinys, reikalaujantis 
brandaus muzikinio patyr imo, ko 
susigrojusiu Vasyl iūnų interpreta-

, rijoje niekada netrūksta. Kiekvieno 
kūrinio savybės buvo skirtin
gai pateiktos. Reikia pasidžiaug
ti, kad, nežiūrint metu naštos , Iz. 
Vasyliūnas apvaldo techniškus 
smuiko sunkumus ir neat le idžia 
reikiamo į tempimo per visą i lgo 
koncerto eigą, tokiu b ū d u susida
rė pakankamai ryškus kontras
tuojančios programos vaizdas. Jei 
kitu kompozitorių atl ikimą k lau
sytojai ši'ltai priėmė, tai J. Bavic-
chi sonata lietuviškomis t e m o m i s 
itin palankiai publikos b u v o su
tikta. G a l į šį turtingą kūr in į kon 
certuojantieji Vasyl iūnai daug iau 
sia ir geriausiai įsijautė. Pats 
kompozitorius Baviochi nuošir
džiai pasveikino Iz. ir V . V a s y l i ū -
nus. 

Alaskos vieškeliu keliaujant, randami namukai, vadinami "cashe". Juose 
anksčiau žiemą buvo laikomas maistas, o kartais ir lavonai, kol pavasarį, 
žemei atšilus, buvo galima juos palaidoti. 

SU PALAPINE į ALASKA (3) 
G R A Ž I N A KRIAUČIŪNIENĖ 

Išvažiuojant iš miesto, girdim, 
Kita nanjiena buvo V Jancio ( k a ž k a s šaukia^ignal izuoja. O g i 

sonnet, vienur, kitur blykstelė
dama ryškesniais kūrybiniais 
polėkiais. 

Vytenis Vasyliūnas pajėgiai ir 
užtikrintai atl iko savo uždavin į , 
dalyvaudamas šiame s m u i k o ir 
fortepiono dialoge. 

BAIGĖ R E M O N T Ą 

Mattapan, Asmonth, A n d r e w 
ruožo požeminis traukinys, kuris 

buvo remontuojamas beveik met u s 
laiko ir kainavo 15 mil . doleri v, 
sausio mėn . 16 d. buvo atidary
tas ir dabar galima vėl važinėt i . 

R E N G I N I A I 

Minkų radijo va landėlės ren
ginys kovo 21 d., L i e t P i i d-jos 
salėje, So . Bostone. 

Šv. Petro Lietuviu parapijos 
Vasario 16-ją, 12 vai. dienos,! banketas balandžio 18 d. SLanta-

prie Bostono miesto rotušės (Ci
ty H a l i ) bus iškelta Lietuvos vė
liava, perskaityta burmistro pro
klamacija. Tad visi, kas tik gali, 
prašomi dalyvauti ir vėliavos pa
kėlime. 

TRAGIŠKAI MIRĖ 
-

V Y T A U T A S IVAŠKA 

Sausio 14 d. 8:^7 vai. vakaro 
Vytautas Ivaška išėjo iš So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos, per
ėjo skersai West Broadway į kitą 
pusę prie savo automobilio ir va
lė sniegą nuo jo. Než inomas pikta
darys paleido keletą šūvių ir 
Ivaška sukrito sniege. Buvo iš-' 
kviestas ambulansas ir vežė jį į 
miesto ligoninę, bet jis mirė pa
keliui nepasiekęs ligoninės. 

Vytautas Ivaška buvo tik 35 
metų amžiaus. Taigi ir baisu, kas 
darosi mūsų dienomis šiame kraš
te. Televizijos žiniose girdime 
kiekvieną dieną apie panašius 
įvykius. Bet taip yra ir kitur. Štai, 
Paryžiuje nušautas Amerikos pulk. 
leitenantas. įvairios organizaci
jos dažnai rūpinasi, kaip padėti 
nusikaltėliams, bet mažai kas da
roma apsaugoti nekaltus žmones. 

Velionis Ivaška buvo pašar
votas Joe Casper laidotuvių kop
lyčioje. Lankymo valandomis 
koplyčia buvo pilna žmonių. Kop
lyčioje kun. Robertas Volunge
vičius ir visi susirinkę kalbėjo 
maldas. 

Pirmadienį, sausio 18 d., po 
Sv. Mišių Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje velionis buvo 
palaidotas Naujosios Kalvarijos 
kapinėse. 

N u l i ū d i m e liko žmona Mary 
Lou, dukrytės Julija ir Kristina, 
sūnedrs David, motina Ona Ivaš-
kienė, broliai — Algimantas, 
Ra imundas ir Gediminas, teta 
M a r y Valatkienė ir visa eilė 
kitų •giminių, draugų ir pažįstamu. 

IS V A S Y L I C N U K O N C E R T O 

Sausio 10 d. 3 vai . po pietų 
T h e First and Second Church 
salėje, Bostone, įvyko Izidoriaus 
ir Vytenio Vasyl iūnų koncertas. 
Programoje buvo J. S. Bach sui-

n a restorane, Randolph, Mass . 
Laisvės Varpo pavasarinis ren

ginys bailandžio 2 5 d. Liet. Pil . 
d-jos salėje, So. Bostone. 

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo narių susirinki
mas sausio 30 d. 2:30 va i . p.p. 
Lietuvių Piliečių d-jos patalpose, 
So . Bostone. 
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S0PHI E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Translioja.3a iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplevvood Ave., 
Chicago, IL 90629 

TeL — 778-1543 
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m ū s ų „kaimynai" . Smagu , atsi
basčius tokį kel ią nuo n a m ų , ras
ti s u k u o sveikintis . 

U ž miesto atsivėrė snieguotų kal
n ų panorama. Ivažiuojam į Banff 
provincinį parką.Prie parko var
t ų pažymėta , kuriose vietose pa
stebėta pi lkųjų lokių („grizzly 
bears") . Perspėjami nesulėt int 
greičio, važ iuojant parko kel iu . 
Pajutom, kad m e s jau meškų ka
ralystėje. iKelias į stovyklavietę 
išvestas k a l n ų tarpekliu, iš abie
jų pusių m u s supa snieguoti ka l 
na i . Kai kur matyti ir laukinių 
žvėrių. Įspūdingas , didžiul is brie
d i s gėrė v a n d e n į netoli kel io . Šio 
š imtmeč io technika ir š i m t a m e 
tė gamta darniai sugyvena. 

Stovyklavietė pušų bei eg l ių 
girioj, d ide lė , patogiai išdėstyta, 
prie kalnų upės. Vaikai, jau įgu
dę , greit sustatę palapinę IT pa
dangtę , nutarė upėj pas imaudy
ti. V a n d u o šaltas, bet kai pasi
rodžiau su foto aparatu, Aidas ir 
A ldas pasinėrė , parodyti , kad n e 
ta ip jau blogai . Netrukus čia at
vyk o ir m ū s ų „kaimynai". Aiš 
kino, kad stovyklavietėj vaikšto 
juoda meška , tad reikia atsar
giai su mais tu elgtis , vi>ką lai
kyti gerai uždarius, automobi ly . 

U ž k a n d ę , k y l o m aukštyn į ka l 
nus , pamatyti garsiojo Lake Louise 
viešbučio. Viešbutis pastatytas 
prie ežero, d id ikų rūmų forma 
(prancūziškas „chateau") . R ū 
m ų prieky, gražiai išdėstyti gė 
l ių darželiai, d a u g laoikinių žy
d inč ių aguonų . Kitoj pusėj ežero 
matosi d idž iu l i s ledynas, aplinkui 
kalnai . Pats viešbutis dabai pra
bangus, suvenyrų krautuvėse n ė 
ra š lamšto. Pasigėrėję pasakiš-
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ku vaizdu ir prisipirkę atviručių, 
grįžome į stovyklavietę. 

Vakare amfiteatre buvo prog
rama — susipažinimas su meš
kom. Programą pravedė parko e i -
gulė, pakviesdama du vaikus ant -
scenos ir užmesdama ant jų n u 
garos geltonos spalvos meškos 
kailį . Kvietė susiririkusius balsuo
ti ar čia juodosios, ar pilkosios 
meškos („grizzly") kailis. Mat , 
pilkosios meškos kailis iš esmės 
yra rudas. Kas nubalsavo už ž i 
lą, pralaimėjo. Tarnautoja pa
aiškino, kad meškų kailio spal
va keičiasi, tad niekad nebandy
ti pagal spalvą nutarti, kad tai 
juoda, mažiau -pavojinga meška, 
nes ir pilkosios kailis kartais b ū 
na labai tamsus , beveik juodas. 
Ta ip pat, meškos dydis daug n e 
reiškia, nes gali pasitaikyti ga
na didelių juodųjų meškų. 

Skaidrėmis pailiustravo pagrin
dinius skirtumus: pilkųjų meškų 
priekinių kojų muskulai ypač d i 
deli, tad ties sprandu yra prasi-
kišusi kupra. T a i p pat profilis 
kitoks. N u o meškų geriausia a p 
sisaugoti iš tolo jas aplenkiant, 
nes jų regėjimas labai prastas. 
Patartina vengti krūmų. Jei m a 
tai, kad meška tave pastebėjo, 
nebandyti pabėgti, nes meškos ga
li bėgti iki 45 myl ių per valan
dą. Jokiu būdu nesivesti šunų su 
savim, nes šuo, bėgdamas n u o 
meškos, bėga pas šeimininką ir 
tuo atsiveda mešką. Jei matai, 
kad meškos neišvengsi, bandyk 
meškos dėmesį atitraukti nuo sa
vęs, padėdamas kuprinę ant že 
mės ir atsargiai tolindamasis. S u 
juoJąja meška galima ir pakal
bėti, kad, žingeidumą patenki
nus nueitų. Nuo pilkosios meš
kos geriausias apsisaugojimas: l ip
ti į medį. Jos nagai per ilgi ir 
į medžius negali įlipti. Mes apsi-
dairėm ir nutarėm, kad šiuo pa
tarimu negalėsim pasinaudoti, 
nes čia žemutinės medžių šakos 
bent 15 pėdų n u o žemės. Blo
giausiu atveju, patartina kristi 
ant žemės ir susiriesti. Meška ta
da tik nugarą apdraskys ir, t i
kėkimės, nueis. Maniau, kad tai 

tik lietuviška pasaka! 
Po pašnekesio parodė įdomų 

filmą apie meškų (gyvenimą, k u 
rį pasakojo indėnų vadas. F i lme 
teko pamatyti ir pilkosios m e š 
kos stiprumą. Vienas žmogus 
savo automobily paliko porą s ū 
dytų biskvitų ir kiek pravirą l a n 
gą. Po savaitės rado automobi
lį sudraskytą — durys išplėštos, 
langai sumalti. Tarnautoja papa
sakojo ir tokį nuotyki: vienas 

žmogus, neužgesinęs motoro, iš
lipo iš sunkvežimio kažką tai 
patikrinti ir paliko praviras d u 
ris. P o minutės grįžo ir rado meš 
ką už vairo. T u o tarpu meška, 
viską tikrindama, atleido stab
džius ir sunkvežimis nuriedėjo, 
kol atsidūrė griovy. Išsigandus 
meška nulėkė į mišką, o sunk
vežimio savininkas suko galvą, 
kaip apdraudos pinigus gauti. N e 
gi patikės, k a d meška sunkveži
miu vairavo! Besikalbant su tar
nautoja, paklausėm apie vieną 
vieną gautą patarimą — juodas 
meškas nubaidyti, uždegant s ig 
nalines raketas („flares"). Ji p a 
tarė to nedaryti, nes meška g a 
li jaustis puolama ir tada gal i 
pati pulti. 

Jau buvo beveik vidurnaktis, 
kai grįžom į stovyklavietę. M a 
niškiai linksmai po krūmus l a n 
džiojo, o aš šaukiau, kad a n t 
meškos užlips, turėtų būti atsar
gesni! Nežinau, ar meškos kam 
tą naktį sapnavosi, tačiau visi 
gerai išmiegojom. 

P o penkių dienų neperstojamo 
važiavimo, buvom nutarę dieną 
pailsėti. Prieš pietus išvažiavo 
mūsų kaimynai. Mat jiems g e s o 
motoras; įtarė, kad atsirado prob
lema su kuro pompa. Planavo 
kaip nors sutvarkyti prieš užro
podami ant Alaskos vieškelio. 
•ten stočių mažai, ne visos moto
ro dalys gaunamos, tad nepatar
tina su netaisyta mašina važiuo
ti. Palinkėję jiems sėkmės, nuta
rėm popietį praleisti, apžiūrėda
mi Banff miestelį. Miestelis m a 
žas, apsuptas kalnų. Pagrindinė 
gatvė pilna suvenyrų krautuvėlių 
ir užkandinių. Jautiesi lyg kur. 
nors Austrijoje ar Šveicarijoje, 
tik ne Kanadoj. Įvairiai apsirengę 
turistai kalba įvairiom kalbom; 
nemažai jaunimo su kuprinėmis. 
Tai ekskursantai, kurie pėsti ke
liauja per meškų teritoriją. S u 
venyrų krautuvėlėse randama n e 
mažai indėnų darbo. ; 
kreipia įvairūs odos dirbiniai bei 
rankomis verpti ir megzti raštuo
ti megztukai. Kai ko ie raštai pa
našūs į lietuviškus, o kaina apie 
100 dol . 

Liepos 4 d., (Amerikos nepri
klausomybę), atšventėme važiuo
dami toliau, į Jasper parką. Ke
lionė truko porą valandą, toliau 
važiuojant Rocky kalnais. Ap
sistojom jaukioj stovyklavietėj, 
pušyne prie upės, kurios vanduo 
teka nuo ledyno. Saulutei sma
giai kaitinant, nutarėme pasimau
dyti, tačiau, vos įbridus, kojos 
nušalo, net negalima jausti. 

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

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

* 

Vūuiinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Norintieji parduoti, pavesti ar dova
nai perleisti Chicagoj leidžiamo dien
raščio "Naujienos" akcijas, prašau 
skambinti šiuo tel.: 476-3960. 

B E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Ineome Tsz, Insurance, Notaty Public 
2951 West SSrd St — TeL 436-7878 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Ui. 60632, tel. 927-5980 

llltlllllilllllllllllllliuilllllllllllllllllllllltl 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
IMMKTYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiuimmiinrmnmiiiiiiiiiifuujiMiiiiiiiiii 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS EXPBESS 
2501 W. 60rh S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiuiiiiiiiniii 

VALOME 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 
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TELEVIZIJOS 
.Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
m. , W. 69 S t , te l . 776-1486 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiuuiiiiin 

ninnniimimHiiiiiHHiitiiHiiHummiiii 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

Draudimas — Valdymas 

N a m o pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2238 

iUllllllllllllllilIlUlUlUIIIlHlt 

HELP WANTED — MOTERYS 

... 

Įvadą parašė K A R D I N O L A S A N T O N I O S A M O R E 

Je igu myli amžinybę, gerai 
sunaudok laiką. Vakarykš tė 
diena nebeatšaukiama. Rytdie
na — neužtikrinta. Tik šiandien 
yra t a v o . bet j e i jos nesunaudo
si, ją prarasi, ir ta i amžinai. 
Viena šiandien yra ver ta dvie
jų rytojų. F . Ojuarles 

< MUM! tlIt 'HHlHIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIHIIUM 

P L U M B I N G 
• Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
' vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. ] automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
luiiiiniiiHunntniniuiiiiiiimuiiuiiuiH 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teief. — WA 5-8063 

E Ta i geriausia k n y g a , kokia iki š io l b u v o iš le is ta , ap ie š j^K 
r Dievo Tarno ark ivyskupo g y v e n i m ą , p a s t o r a c i n ę ir v ienuo- £ 
~ lišką veiklą ir apie n u g a l ė t a s k l iū t i s k e l y j e j tobulą kr ikš - i 
~ čionybę. J o pala imintoju p a s k e l b i m o b y l a y r a pr ie p a b a i g o s \ 
| Vatikane. Reik t ik s u s i p a ž i n t i s u jo g y v e n i m u ir prašy t i § 
= Sv. Tėvą šią beat i f ikaci jos by lą pagre i t in t i . 

= Ve ika las y r a 5 0 2 pal., d ide l i o formato, k i e t a i s v irše l ia i s , i 
| Kaina s u pers iunt imu $16 .50 . U ž s a k y m u s s iųs t i : = 

\ DRAUGAS, Ą5±5 W. 6Srd SU Chicago, IL 60699 § 

^jiiiiiiiiiniimiiiiiiitiiiiiuiiiuiiiiiuiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii'. 

JAY DRUGS V A I S T I N E 
2759 W. 71st St.. Chicago. Dl. 60629 

S RGPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Ud 830 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

S T A L I N O TERORAS 1 9 4 0 - 1 9 4 1 

Sudarė LEONARDAS KERULIS 
Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraSS 

DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menes JAV KraSto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 rardus iŠ bendro 34,000 iSvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias rinko iŠ visų piieinarm] Šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

K n y g c y r a didelio formato, 10" x 8", k ie ta i s viršeliais, 
520 puslapių. K a i n a s u persiuntimu $£1.95. 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 
DRAUGAS, kH5 West 6Srd Street, 

Chicago, Illinois 60629 
nilnoU gyv. dar prideda S 1.20 valstijos mokea/ta. 

H O U S E K E E P E B — L I V E I N 

Own room, bath and T V 
Mušt speak Engliah. 

H a v e good references. 

TeL — 323-1054 
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THE F0RTY YEARS 
0F DARKNESS 

Paraše Dr. Jnosas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Baleviaas 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4045 W. M SU 
Cmcago ,m. 60628 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A DREAM OF FREEDOM 
A N D R Ė S K U N G 

Four decades of national survivsl 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmes, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos i anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir J 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. ttrd Street. 

Chicago, IL 6OC20 

Illinois gyventojai dar prideda $1.09 
valstijos mokesčio. 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 3 7 6 - 1882 arba 376-5896 
iiimmmiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 

10% — 30% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdrauda nuo sįSMSį n> automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLiS 
3 2 0 8 ' 2 West 95th S t r e e t 

Telef. G A 4 -8654 

iHuiiiiHiimiiiiimiiiiiiiiiiiitniiiimimij 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

Hiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiifiiiiiiiiiimiiiiiimii 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

P TKSUNTA m PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

vo 

R e m s i t e t u o s hUailerros. ku 

H# ftkHbtasi dien " D r a u g e " 

Šiom dienom Draugo spaustuvo 
iSleido aštuntą raidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
oe vėl patikslino ir pagražino Uą 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
fanonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
•irimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug raurisestrno lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa 
d jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. Knygų SkyrOss 

4545 W. SSrd Stosst 
Chicago, minofe OM20 

Kaina su persiuntimu 

minols gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesiiama 



Pastabos ir nuomones 

TIK SU AMERIKOS PAGALBA 
"Lietuirių Dienoms" atsisakius 
- talpinti atsakymą į jų žurnale 

tilpusį straipsnį prieš 
Pabaitiečiu Laisvės Lygą, 

kreipiamės į "Drar,gą" suteikti 
mums proga išsiaiškinti 

^-Neseniai pasirodęs L. Griniaus 
•straipsnis "Pabakiečiu aktyviz-
maš" turi labai mažai arba net 
visiškai nieko bendro su aktyviz-
mu, bet gal daugiau su trumpare
giškumu. Autorius tik kritikuoja 
pabaitiečiu kilmės amerikiečiu 
pastangas sumoderninti ir page
rinti mūsų platesnį išėjimą į vie
šumą ir bandymą siekti rezulta
tų panaudojant amerikietiškai sis
temai įprastas priemones. Tur būt, 
teėra abejonės, kad po antrojo pa
saulinio karo didelė dauguma 
Pabaltijo kraštų pabėgėlių, — 
arba dėl netikrumo jausmo, arba 
dėl nuoširdaus nepritarimo prie 
Amerikos vertybių sistemos, — 
pasirinko izoliaciją, ir judėjo tik sa
vo tautiniuose, beveik "pogrin-
3zio"- getuose. Gilesnės tokio už
sidarymo priežastys yra nesavo 
pasaulio baimė ir nenoras keisti 
įprastus papročius. Tačiau tai 
prisidėjo didele dalimi prie psi
chologinio konflikto tarp seno
sios generacijos ir jų jaunimo, gi
musio jau šiame krašte. Rezul
tate energija buvo nukreipta į sa
vitarpius nesutarimus, gniuždant 
individualią iniciatyvą tiek or
ganizacijų, tiek pavienių asmenų 
atveju. Užuot visi atsikreipę į 
bendrą Pabaltijo priešą, pastan
gas dėjo sutrukdyti laiką prino
kinti taip reikalingas reformas. 
Bėgimas nuo realybės niekad ne
išsprendė problemų, nes kaita 
yraHMrtūralus gyvenimo įstatymas 
ir.būtina sąlyga išlikimui. Lai
mei, mes gyvename krašte, kur 
asmeniška laisvė ir kūrybingos 
idėjos yra vertinamos ir ragina
mos. Lankstumas ir drąsūs ban
dymai atnešė mums aukščiau
sią gyvenimo standartą pasauly
je, o techniški ir socialiniai per
versmai ypač pagreitėjo per pas
kutiniuosius 20 metų, atidaryda
mi duris žmonėms, kurie turėjo 
vaizduotę, subrendimą, išmintį 
ičnėKjojo daryti sprendimų. 

L Griniaus pastabos išduoda 
filiai glūdinčią netoleranciją, šo
vinizmą ir priešiškumą ameri
kiečiams. Tai kvepia tik savo va
lios primetimu kitiems ir 1930-tu 
metų galvosena. Kas daugiau, tas 
paduoda iškreiptą Amerikos visuo
menės vaizdą, suniekinant tauti
nių grupių dalyvavimą krašto vi
suomenėje ir jų svorį tiek ekono
minėje, tiek politinių pasikeitimų 
arenoje. Grinius taippat tvirtina, 
kad "tautinės grupės daugiausia 
įtariančiai žiūri į komercinius už
simojimus ir nėra palankios sam
dymui svetimųjų". Ar tuo norima 
pasakyti, kad Šios grupės verčiau 
Brike į socializmą, vietoj į demo
kratinį kapitalizmą? Ir pagaliau, 
kas gi yra tie svetimieji, apie ku
riuos jis kalba? O gal jis nori pa
sakyti, kad "etnikai" yra vertin
gesnė rasė? Amerika nėra suda
ryta iš tautinių mažumų, kurios 
vengia viešumos ir bijo netekti 
savo imigrantinio identiteto, bet 
iš žmonių grupių, pareinančių iš 
įvairiausių protėvių, bet kurie 
jaučiasi namie šios valstybės di
namiškose ir demokratiškose tra
dicijose- Pulaskis, Kosciuška, La-
fayette, Von Steuben ir kiti yra 
atmintini kaip Amerikos patrio
tai, prisidėję savo gyvenimais ir 
ištekliais prie Šios tautos gimimo. 

Toliau Grinius rašo, kad "et
nikai yra giliai susirišę su tradi
cija,... kad uždaros tautinės gru
pės turi stiprius atsiminimus ir 
nėra labai tolerantiški; jų siekiai 
yra visad ilgalaikiai ir juose nėra 
vietos momento iškeltiems ir vėl 
greit užmirštamiems įvykiams". 
Bet kaip tik dėl šių priežasčių di
džiulis skaičius pabaitiečiu — 
amerikiečių (visokio amžiaus) nu
sivylę išsižadėjo savo baltų pali
kimo. Daugelis jų įsiliejo į bend
rą srovę, visiSkai išsijungdami iš 
savo tautinių bendruomenių, ir 
nebeturi jokio sentimento savo 
protėvių žemei. 

Progresą galima matuoti tik 
konkrečiais rezultatais. Jei šian
dien mes užsibrėžiame ir pasiten
kiname tik vidutiniškais pasieki
mais, kokius siūlo mums laiško 
rašytojas, pasaulio įvykiai tikriau
siai palaidos mus be mažiausio 
prieškaišto iš viešosios opinijos 
pusės. Tačiau žiūrint iš kito taš
ko, mes pasitikime, kad Jungtinių 
Valstybių pagrindinis nusistaty
mas ir jėga gali būti didelė pas
pirtis baltų tautų siekimams, nes 
čia tikima individo laisve tiek ūki
ne, tiek asmeniško apsisprendi
mo prasme, pozityviu požiūriu į 
ūkinį lenktyniavimą ir bendrai 
pozityviai tikima žmonijos daro
ma pažanga- Naudojantis šioje 
srityje dirbančiųjų patirtimi ir pa
žintimis tiek privačioje, tiek val
diškoje Amerikos sferoje tėra tik 

įrankiai, kuriais turime progą pa
sinaudoti siekiant savo užsibrėž
tų tikslų pabaitiečiu klausimuose. 
Todėl Baltų Laisvės Lygos žvilgs 
nis į savo darbo paskirtį yra stra
tegijos planavimas tolimesniems 
užsimojimams: a) atkreipti ame
rikiečių visuomenės dėmesį į pa
stangas, pasiekimus ir savitą kul
tūrinį įnašą beveik dviejų milijo
nų pabaitiečiu, įsijungusių į Ame
rikos gyvenimą, 

b) sukelti pritarimą Baltų lais
vės kovai. 

Tad iš kokios bazės galime 
būti daugiau efektingi, negu bū
dami dalimi galingiausios pasau
lio valstybės tiek ekonominiu, 
tiek demokratiniu požiūriu? Ir tik 
su šių pajėgų pagalba mes atsi
laikysime prieš tikrąjį visų mūsų 
šiandieninį priešą — Sov. Rusi-
h 

Su pagarba, 
Antanas B. Mažeika 

Baltic American Freedom 
League pirmininkas 

A. f A. 
PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI 

įnirus, jos sūnui, muzikos kolegai UUBOMIRUI 
BICHNEVIČIUI ir visai GTMTNEI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą. 

BALYS PAKŠTAS 
VINCAS VAITKEVIČIUS 

SU ŠEIMOMIS 

P A D Ė K A 
A. f A. 

PULKININKUI-ADVOKATUI 

JONUI ŠLEPEČIUI 
mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui iškeliavus amžinybėn 1981 m. 
lapkričio mėn. 15 d. New Yorife, reiškiame nuoširdžią padėką gerbia
miems kun. J. Pakalniškiui, Apreiškimo parapijos klebonui, kun. P. 
Bulovai, Viešpaties Atsimainymo prapijos klebonui, kun. dr. V. Gidžiū
nui, OFM ir kun. dr. V. Jaskevičiui, SJ, atlaikiusiems iškilmingas ir 
įspūdingas gedulingas pamaldas ir palydėjusiems velionį į amžiną poil
sio vietą. Dėkojame laidotuvių direktorei p. M. Šalinskienei, p. O. 
Barauskienei, muzikui A. Raliui ir solistui M. Razgaičiui už jautrų laido
tuvių apeigų koplyčioje ir bažnyčioje atlikimą. 

Mūsų gili padėka atsisveikinimą pravedusiam New Yorko Ramovės 
skyriaus pirm. dr. E. Noakui, garbės sargyboje budėjusiems karinin
kams J. Klivečkai, K. Bačiauskui ir J. Samušiui, jautrius ir prasmingus 
žodžius tarusiems Lietuvos Gen. konsului p. A. Simučiui, Laikinosios 
Vyriausybės vardu kalbėjusiam dr. J. Kazickui, LB New Yorko apygar
dos pirm. A. Vakseliui, teisininkų vardu — B. Bieliukui, Katalikų federa
cijos ir Ateitininkų vardu — P. Ąžuolui, Liet. Fronto bičiulių atstovui A. 
Balsiui, Savanorių kūrėjų atstovui kpt. J. Kiaunei, Zarasiškių vardu 
atsisveikinusiam V. Butkiui. Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Pakalniškiui 
už sukalbėtą rožinį ir maldas koplyčioje, koncelebracinėse Mišiose 
pasakytą turiningą pamokslą, taip pat pašventinusį jau pastatytą 
paminklą Cypress Hills kabelyje. 

Dėkojame prel. J. Balkūnui, AP, prel. L. TulabaiAP, kun. dr. J. 
Prunskiui, kun. dr. L. Andriekui, OFM, kun. L. Musteikiui, kun. A. Rač
kauskui, kun. S. Ylai, kun. V. Dabušiui, kun. K. Prakapui, OFM, kun. K 
Žalaliui, OFM, Nekalto Marijos Prasidėjimo vienuolijos seserims ir 
Tėvams Pranciškonams už specialias asmenines maldas, novenas ir 
aukotas šv. Mišias. 

Širdingas ačiū VTiko pirm. dr. K. Bobeliui, VTiko garbės pirm. dr. K. 
Valiūnui, Laikinosios Vyriausybės nariams, JAV LB krašto valdybai, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių o-jų sąjungos valdybai, Lietuvių Krikščio
nių demokratų sąjungos komitetui, Tautos Fondui, New Yorko Ramo
vės skyriaus nariams, Lietuvių Moterų klubų federacijai, LKD Birutės 
draugijos New Yorko skyriaus narėms ir Lietuvių Katalikių Moterų 
kultūros draugijai už ypatingą dėmesį šioje mūsų sunkioje valandoje. 

Nuoširdi padėka visiems draugams ir pažįstamiems už gausiai 
užprašytas šv. Mišias, gėles ir vainikus, aukojusiems Tautos Fondui, 
New Yorko LB apygardai ir Kultūros Židiniui, mus paguodusius žodžiu, 
raštu ar spaudoje. Visiems taip skaitlingai dalyvavusiems atsisveiki
nime, gedulingose pamaldose ir palydėjusiems į kapines. 

Jūsų visų užuojautos mus sustiprino ir suteikė ramybės. 
Giliai liūdinčios: 2mona Teodora Slepetienė. 

dukterys Birutė Venskuvienė ir 
Aldona Janačienė su šeimomis. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A,fA. 

ONA AUKSTUOLIENĖ 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at-

skryė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios ne
tekome 1977 m,, sausio 12 dien*. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 31 
d., sekmadieni, 12:15 vai. d Švenčiausios Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. 
Onos Aukštuolienės sielą. 

Nuliūdę: Vynu, dukterys ir sūnūs bei jų šeimos 

n-/\-n 

A A. 
SESUO M. ESTHER, SSC. 

JOSEJPHI.VE POXDlNAS 
Mūsų mylima SeselS mirė šv. 

Kryžiaus ligoninėje 1982 m. sau
sio 25-tą dieną. 

Velionė buvo duktė a. a. Juoza
po ir Onoa (Erciutės) Pondinų. 

Į Vienuolyną jstojo iš Šv. Ka
zimiero parap., Chicago Heights. 
Illinois. Vienuoyne išgyveno 59 m. 

Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero 
Seseris, sesute Albertą VVeselis, 
svaini Petrą Weaelis ir jų Seimą, 
JSi. Louis, MO, taipgi kitus gimi
nes, mokinius ir pažįstamus. 

Velionė bus nulydėta j koplyčią 
trečiadien}, sausio 27 d., 7 vaL 
vakare. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, sausio 2S d. su gedulin
gomis pamaldomis, kurios prasi
dės 9:30 vai. ryte Šv. Kazimiero 
Seselių koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Road, Cnicago. Po pamaldų 
bus nulydėta } Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Prašome gimines. Seselės moki
nius ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Sese
lės sielą. 

SV KAZIMIERO SESERYS 

Pondinų šeima 
Laid. direkt. Gaidas ir Daimid. 

telef. — LA S-0440. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. sausio mėn. 27 d. 

A. A. 

Dipl. agr. ELENAI GIMBUTIENEI 
m i r u s , 

gilię užuojauta reiškiame sūnui Dr. inz. 
Jurgiui, dukrai Aldonai, anūkėms Danu
tei, Živilei ir Rasai. 

IRENA IR BRONIUS GALINIAI 
FELICIJA IR VYTAUTAS IZBICKAI IR 
IRENA IR JUOZAS RASIAI 

Boston, Mass. 

DVIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

DR. KAZYS ALMINAS 
1982 m. sausio 27 d. sueina dveji metai nuo mirties 

Kazio Almino, mūsų brangaus ir neužmirštamo vyro, tė
vo, uošvio, senelio. 

Šią liūdną sukaktį minint šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos Putname, Clevelande ir Loup City, Ne-
braskoje. 

Maloniai prašoma gaminių, draugų ir pažįstamų pri
siminti jį savo maldose. 

Nuliūdę: 
Žmona, vaikai ir jų šeimos. 

A. f A. JONUI KANAVOLUI 
m i r u s , 

mūsų sesę, dukterį ONĄ CEPELIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
MELROSE PARK SKYR. NARĖS 

A. f A. JONUI KANAVOLUI 
amžinybėn iškeliavus, 

dukras Onę Čepeliene, žente Robertą, Leo
nide Neu, žente Harry, anūkus ir proanū-
kus užjaučiame ir kartu liūdime. 

J. ČERNIUS 
S. GRITĖNIENĖ 
O. MEJERIS 
O. ir V. RAKAUSKAI 
M. RUDAITIENĖ 

O. ir J. RUGELIAI 
Z. ir A. SINKEVIČIAI 
O. ir V. SUOPIAI 
K. ir K. VALIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, 
liūdinčias dukteris 
Vanda Gasperiene, Maryte Noreikiene, 

Sofija Cibiene ir JŲ šeimas 
nuoširdžiai užjaučia 

ELENA SPARKIENĖ 
NIJOLĖ IR VALERIJA 

P E T K U S 
MARQUE i TE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chic igo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Te l . 47P-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBIl I AMS STATYTI 

A. f A 
JONUI KANIŠAUSKUI, 

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui - Kūrėjui mirus, jo duk
roms INAI YVERNER, VIDAI JESEVIČIENE3. seserims 
MALVINAI JONIKIENEI ir SOFIJAI STATKIENEI 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiu. 

Savanoris - Kūrėjas A. URBONAS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotu*iu Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F, RUDMIN 
33 i t SO. UTUANICA AVENUE TeL YArds 7-USS-S* 

STEPONAS C. LACK <LACKAWIGZ) ir SUKOS 
2424 W. SSth STREET TeL REpubttc 7-1211 
11028 Southwest Hlghw»y, Palos HUb. niinols TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAIJFORNIA AVENTE TeL LAf syette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-l»ll 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 
VASAITIS - BUTKUS 

144* SO. 50th AVE., CICERO. OJL Tel. O L y n v * 2-IMS 

1 
^ 

I 
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X Dr. Janinos Rėklaitienės 
paskaita "šiuolaikinė lietuvių 
kalbos reikšmė kalbotyroje" bus 
ateinanų penktadienį, sausio 29 
d. Jaunimo centro kavinėje, 7:30 
vai. vak. Paskaitą organizuoja 
LKM akademijos Chicagos židi
nys ir ateitininkai sendraugiai. 
Visi, besidomį šda tema, kviečia
mi atsilankyti. 

X lituanistikos katedrai ski
riamos aukos gali būti moka
mos per penkerius metus, žie 
asmenys yra pasižadėję po 1000 
dol. ir jau, atsiuntė pirmuosius 
įnašus: dr. Nijolė ir Tomas Re-
meikiai, Chicago, UI., Laima ir 
Algirdas Stepaičiai, Arlington 
Hts., m., Uosis Juodvalkis, Pro-
vidence, R. I., dr. Ignas Kęstu
tis Skrupskelis, Columbus, S. C , 
dr. Algimantas Gleveekas, Chi-
cago, HL 

X Pr. Žymantienė, Tinley 
Park, 111., šiomis dienomis iš
skrido į Saudi Araibia Jadda 
Kingdom pas dukrą Sigutę ir 
žentą Rastonius. Jis ten dirba 
vienoje amerikiečių firmoje. Žy
mantienė yra labai pasiilgusi 
anūkų ir tikisi ten praleisti visą 
žiemą. 

x Juozas žvynys, St. Peters-
burg Beach, Fla., žinomas čika-
giškis, sausio pabaigoje atvyk
sta j Chicagą. Kas norėtų gau
ti mokesčių užpildymo ar kitu 
reikalu patarimo, jis mielai pa
dėtų. Dienomis skambinti itel. 
778-9878, o vakarais 471-0881. 

X Rašyt. Birutės Puketevičiū-
tės premijuotas romanas ''De
vintas lapas" jau baigiamas 
rinkti, formuojami puslapiai ir 
greitai bus spausdinamas. Jo 
pristatymas viešumai šiemet bus 
kovo 20 d. Clevelande. Komite
tas, kuris pristatymą rengia, 
gerai darbuojasi, kad šis kūri
nys būtų tinkamai pristatytas 
ir su juo supažindinama. Ten 
dalyvaus ir "Draugo" atstovas, 
nes tai jau yra 31-masis premi
juotas romanas. Mecenatai yra 
Raimonda ir Ričardas Kontri
mai iš Mission Viejo, Calif. 

x Stasys Vidmantas, Melro-
se Parko lietuvių apylinkės vei
kėjas, yra susirgęs ir paguldy
tas šv. Kryžiaus ligoninėje. Jam 
dabar daromi tyrimai, o gal rei
kės ir operacijos. Mūsų bendra
darbiui linkėjimai greitai pa
sveikti. 

X Edwardas J. Schumanas 
kandidatuoja į Cook apskrities 
komisionierius kaip respubliko
nų partijos kandidatas. Pirmi
niai balsavimai bus kovo 16 d., 
bet balsuoti galės tik priemies
čių gyventojai. 

X L. Matkaitis, paramedikas, 
yra paramedikų unijos tarybos 
narys. Jis praneša, kad dvi pa-
ramedikės Chicagoje bus pa
aukštintos, padarant jas virši
ninkėmis nuo 7 iki 10 greitosios 
pagalbos auotmobilių Chicagoje. 

X šv. Kryžiaus ligoninė pra
neša, kad blogas — dėl didelių 
šalčių ir slidumo — oras pakėlė 
pacientų su nelaimingais atsiti
kimais skaičių. Greitosios pa
galbos skyrius praneša, kad su
sižeidusių — lūžusių rankas ar 
kojas bei šiaip nelaimingų atsi
tikimų — padaugėjo net 50 pro
centų. 

X Genė Migtinienė, M. Babic-
kienė iš Chicagos, lietuviškų or
ganizacijų darbuotojos, atvyko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių. 

X Dr. J. Songaila, Toronto, 
Kanada, visuomenininkas, at
siuntė 15 dol. auką ir pratęsė 
"Draugo" prenumeratą. Labai 
ačiū. 

X Dr. Antanas črarte. Lake 
Zurich, EI., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą su 25 dol. auka 
dienraščio stiprinimui. Dr. A. 
Čiurį skelbiame garbės prenume
ratorium, o už lietuviško žodžio 
vertinimą tariame ačiū. 

X LB Brighton Parko apylin
kė vasario 7 d. ruošia Vasario 
16-tos minėjimą. Iškilmingos šv. 
Mišios už Lietuvą bus Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj 30 vai. 
Giedos "Dainavos" Meno an
samblio choras. 11 vai. mokyk
los salėj akademija su įvairia 
programa. Visiems Brighton 
Parko lietuviams yra privaloma 
dalyvauti 10 vai. šv. Mišiose ir 
11 vai. akademiniam minėjime. 
Visus skatina LB Brighton Par
ko apylinkės valdyba, (pr.). 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama i 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 v. r. iki 4 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. 
adresas: 3042 West S3rd S t . 
Chicago, Illinois. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir-
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
Jand & Associates 950 Lake 
St., Oak Park, m . Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. Ir Seštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

x Dengiame ir taisome visu 
rūšių stogus. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
teL 434-9655 arba 737-1717. 

( •k ) . 

Milda Lenkauskiene, kaip Liet. Fondo 
atstovė, kalba Los Angeles lietuviams. 

x Vincas Sakas, Hamilton, 
Kanada, atsiuntė 14 dol. auką 
prie prenumeratos mokesčio. 
Ačiū. 

X Donius Remys, CJarendon 
Hills, EI., E. Totilas, Omaha, 
Nebr., V. Grybauskas, Brock-
ton, Mass., M. Gludą, St. Peters-
burg Beach, Fla., George Stuo-
pis, Sharon, Mass., Eugenija Ry-
tenas, Little Neck., N. Y., Lai
mutė Graužinis, Santa Monica. 
Cal., Vincas Lukas, Evergreen 
Park, BĮ., atsiuntė po 10 dol. au
kų už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

X Michalina Kutaittenė, West 
Hartford, Conn., siųsdama 15 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių rašo: "Draugas" 
yra mano mielas draugas ir jis 
yra daug metų kaip mano sve
tys. Nuoširdžiai linkiu jums 
sėkmės". Ačiū už auką ir lin
kėjimus. 

X B. BUdušas (Mrs.) Mon-
gomery, HL, Ona Martinkus, 
Benvyn, 111., Marija Rimkus, 
Berwyn, Hl., Bronius Misevičius, 
Toronto, Kanada, Z. Daubartas, 
Chesterland, Ohio, atsiuntė po 
10 dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Marquette Parko Lietuviu 
savininkų draugija per Juozą 
Bacevičių atsiuntė 15 dol. spau
dos paramai. Labai ačiū. 

x Olga Starke, Houston, 
Tex., Aldona Kurapka Stantho, 
Los Alaminos, Cal., Sophie Pet
kus, Chicago, Dl., atsiuntė po 
10 dol. aukų. Po 8 doi — M. 
Baltrimas. Chicago, III., Petras 
Breichmanas, Dundas, Kanada, 
S. Mucinskas, Milwaukee, Wisc., 
— 6 dol. Visiems ačiū. 

X M. Babw*ienė, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotoja, Jonas Skladaitis, Phi-
ladelphia, Pa., A Malinauskas, 
Chicago, Hl., visi atsiuntė už ka
lėdines korteles ir kalendorių po 
10 dol. aukų. T.abai ačiū. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PADEGĖJA 

K. Kujawinska, 26 m., apkal
tinta padegusi Howard Johnson 
motelį Skokie priemiesty. J i ten 
buvo apsigyvenusi su tėvais po 
to, kai sudegė jų namas. Tiria
ma, ar ji nebuvo kalta ir dėl 
tėvų namų gaisro. Laikinai ji 
už 50,000 doi. užstatą paleista 
ir perduota tėvų globai su są
lyga, kad būtų atiduota ištyri
mui, ar ji psichiškai sveika. 

ŠILIMOS TEISMAS 
Vadinamame Butų teisime 

Chicagoje teisėjas P. Georgės 
sausio 18 d. turėjo 97 bylas, kur 
nuomininkai skundėsi, kad ne
duodama pakankamai šilimos. 
Daugiausia buvo įsakyta inspek
toriams patikrinti, kad butai bū. 
tų reikiamai apšildomi. 

UŽTROŠKO KŪDIKIS 

Dviejų mėnesių kūdikis nuo 
šildymo įtaisų garų ir dūmų 
užtroško West Chicagoje. Buvo 
rastas užgriuvęs krosnies dūm
traukis Velionis buvo jauniau
sias kūdikis Munoz šeimoje, 
auginančioje 10 vaikų. 

KETVIRTAS VEDĖJAS 
May pradžios mokykla Chica

goje, šiais mokslo metais jau 
gavo net ketvirtą vedėją. Nepa
tenkinti tokiais dažnais pakeiti
mais, tėvai paskelbė protestą ir 
sausio 18 d. toje mokykloje te
buvo 500 vaikų, kai normaliai 
yra 1300. 

GAUSIOS AUKOS 

Chicagos R. M. McCormick 
labdaros fondas nusprendė išda
linti rekordinę sumą — 4.7 mil. 
dolerių — sveikatos, švietimo, 
šalpos ir kultūros organizaci
joms. 

IŠGELBĖJO MOTERĮ 
Šokėjas Bob Wells, būdamas 

savo bute 218 S. Wabash, Chi
cagoje, išgirdo moters pagalbos 
šauksmą. Išbėgęs pamatė, kad 
plėšikas bando keltuve apgrob
ti moterį. Pats Wells Įšoko į 
keltuvą, neturėdamas kaip ki
taip sutvarkyti plėšiko, spyrė 
jam į krūtinę, nugalėjo ir, išgel
bėjęs moterį, plėšiką perdavė 
policijai. 

NEGALIMA VALGYTI 
AUTOBUSE 

Chicagos miesto taryba už
draudė valgyti ar bet ką gerti 

M*. ZVAIG 2D UT£ 
Įsteigtas 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65tb Ptaee, Chicago, EL 60629 

Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

• 

\t/AvThi y<v. f u. 
Pieiė Rima Saulyte 

Jonas Minelga 

LENKTYNĖS SU VEJU 
Pajudėjo rogės 
Iš namų pastogės. 
Naktį vėjas jau supylė 
Neregėtą sniego pilį. 

Ant rogučių Jonas 
Sėdi tar tum ponas. 
Žvilgt į Rūtą ir į Valį •— 
Tepamato ką jis gali. 

Vyrai mūrai, kelią! 
Rogės ugnį skelia. 
LenMyniavo jos su vėju 
I r . . . lenktynes pralaimėjo. 

Reik paklausti Miko, 
Kas čia atsitiko: 
Švilpia rogės Hnk beržyno, 
Jonas kapstos iš pusnyno. 

KĄ MAN REIŠKIA 
BŪTO UDETUVIU 

Būti tikru lietuviu yra nelen
gva, bet įdomu. Žinojimas lie
tuvių papročių, mokėjimas lie
tuvių kalbos, gyvenime gali būti 
naudinga. 

Šiais laikais yra lietuvių tik iš 
vardo. Jie neprisideda prie lie
tuviškos veiklos. Yra lietuvių, 
kurių veikla pasyvi, retkarčiais 
paaukoja pinigų. Geriausi lie
tuviai tie, kurie patys veikia ir 
kitus ragina. Jie moka laisvai 
lietuviškai kalbėti, prisideda prie 
tautinio išsilaikymo. 

"Senieji" lietuviai mano, kad 
jaunimas niekam tikęs, greitai 
n u t a u t ė s . . . Tačiau pažvelgus į 

nors ir kavą, autobuse ar miesto' Jaunimo veiklą lietuvybės at 
traukiny. Už nepaklausymą ga
li būti baudžiama iki 300 dol. 
pabaudos. 

BfiGA NUO ŠALČIU 
Kelionių biurai skelbia, kad 

Chicagoje padidėjus šalčiams, 
daugelis gyventojų žiemai vyk
sta į pietus. Yra tokių, kurie 
keliauja į Karibų jūros salas, 
kur už savaitės pragyvenimą 
moka po tūkstantį dolerių. 

PIETŲ AFRIKOS POETAS 
Juodukas poetas Dennis Bru

tus, 52 m., buvęs peršautas ir 
kalinamas Pietų Afrikoje, o 
paskutiniu metu dėstęs North-
western universitete, Chicagoje, 
dabar pasiryžęs prašyti politinio 
pabėgėlio teisių, pasilikdamas 
Chicagoje. Imigracijos įstaigos 
nori jį išvežti, nes jis nesilaiko 
atvykėliui nustatytų taisyklių. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Sausio 27 d. 

1943 m. amerikiečiai pirmą 
kartą bombardavo Vokietiją 
Antrojo pasaulinio karo metu. 

1948 m. gimė baleto žvaigždė 
Mikhail Baryšnikov. 

1987 m. trys astronautai žuvo 
gaisro metu "Apollo" erdvėlai
vyje. 

1973 m. Paryžiuje pasirašyta 
Vietnamo karo taikos sutartis. 

žvilgiu pamatome, kad jauni
mas lanko lietuvių mokyklas, 
yra skautai, ateitininkai, tauti
nių šokių šokėjai, chorų daly
viai ir priklauso dar kitoms or
ganizacijoms. Veikdamas jauni
mas organizacijose, kelia lietu
vių vardą Amerikoje. 

Pasitaiko lietuvių, kurie mė
gina savo tautybę slėpti, galvo
ja, kad jie tikri amerikiečiai ir 
iš akcento niekas neatskirs. 

Man lietuvybė yra pasididžia
vimas. Ją reikia aukštinti, o ne 
žeminti. Man atrodo, Jcad jūs 
skaitytojai rimtai pagalvosite 
apie lietuvybę atsižvelgę į šiuos 
dalykus: Lietuvių kalba yra la
bai turtinga ir seniausia iš gy
vųjų kalbų. Senesnė ir už isto
rines graikų, lotynų ir Ikitas 
kalbas. Lietuvių kalba priešų 
niekinama būtų seniai išnykusi, 
jei lietuviai nebūtų užsispyrę ir 
susipratę ją išlaikyti nuo ank
styviausių laikų. Gražiausias 
pavyzdys — spaudos draudimas, 
kada lietuviai slaptai knygas 
nešė iš Prūsų ir jas skaitė rusų 
valdymo laikotarpyje. 

Mes lietuviai dabar gyvena
me ne savame krašte, neturime 
leisti mūsų kalbai išnykti kitų 
tautų tarpe. Turime ryžtis lie
tuvybę išlaikyti bet kokia kai
na, kol mūsų galimybės leis. 
Būtų neprotinga paniekinti ir 
pamiršti kultūrą, kuri prasidėjo 
dar prieš Kristaus laikus. Mūsų 
lietuvybės išlaikymas yra labai 
svarbus. Jei ją prarasime, kas 
grįš į išlaisvintą Lietuvą. 

"Jei nori būti geru lietuviu, 
pradėk nuo savęs" — yra toks 
posakis. Pirmiausia atsakyk į 
šiuos klausimus: Ar aš prisi
dėjau prie lietuvybės išaukštini
mo? Prie lietuvybės išlaikymo? 
Aš atsakau už jus. Taip! Jūs 
parėmėte lituanistinės mokyk
los veiklą savo auka, tad jūs ga
lite skaityti šį mano rašinį. 

Kęstutis Saiadžius, 
Rochesterio lit. mokyklos moki
nys. ('"Lituanistinis švietimas 

Rochesteryje"). 

ŽIEMOS SPORTAS 
Aš mėgstu žiemą. Su tėvu ir 

dėde važiuoju į Midland žuvauti 
po ledu. Dėdė tur i savo namu
ką, kurį pastato ant ledo. Na
muko grindyse yra keturios sky
lės, pro kurias galima žuvauti. 
Turi ir krosnelę, prie kurios 
mes pasišildome. šiais metais 
nieko nepagavom, bet pernai 
pagavome dvi dideles žuvis. 

Don Pumputis, 
Londono lit m-los mokinys, 
Kanada. ('Tėvynės ateitis"). 

ŽURNALISTĖ 

Už trijų metų a š ;jau būsiu 
pabaigus gimnaziją. Ką tada 
daryti? Aš norėčiau baigti 
universitetą Bostone, kurį mano 
tėvelis baigė. Aš norėčiau stu
dijuoti anglų kalbą. Bostone 
gyvenčiau pas savo tėvukus. 
Baigus grjžčiau į Torontą ir lan
kyčiau "Ryerson CoUege". Po 
trijų metų būčiau žurnalistė. 
Tada ieškočiau darbo. 

Kaip i r visos mergaitės, taip 
ir aš norėčiau ištekėti, turėti 
vaikus, būti gera žmona, mama 
ir gera žurnalistė. 

Loreta Žilinskaitė, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 
mokinė. Kanada. ("Mūsų 

Pasaulis"). 
VASAROS PRISIMINIMAS 

Vieną gražų vasaros rytą, vi
sa mūsų šeima išvažiavo atosto
gauti. Važiavome apie dvi va
landas, kol pasiekėme vasarvie
tę prie MJchigano ežero. Visi 
vasarvietės namai atrodė kaip 
didelės palapinės. Jie buvo la
bai spalvingai nudažyti. Ten bu
vo labai gražu. Buvo daug pu
šų, eglių, gėlių ir visokių augalų. 
Ten man labai patiko, nes 
aš galėjau mandytis kiekvieną 
dieną. 

Tina Rettmerytė, 
Lemonto Mt, m-los mokinė. 

("Gintaro šaJis"). 

MANO KALĖDŲ ATOSTOGOS 

KALĖDOS 

Kalėdų atostogų metu važia
vau į Philadelphiją. Buvo smagi 
kelionė. Kalėdoms gavau gra
žių dovanų: lėlę, keturias kny
gas, kalendorių, du megztukus ir 
pižamą. 

Lina Celtoriūtė 
Abi Montrealio l i t m-los mo
kinės. Kanada. ("Liepsna"). 

PAPUOŠTA EGLUTĖ 

Mūsų šeima labai laukia kū
čių. Visi papuošiame eglutę la
bai gražiai. Mama ir tėtė va
žiuoja į Bernelių mišias. Mes 
labai džiaugiamės, kad Kalėdos 
ateina. 

Aidė Užgirytė 

DIDELIS DŽIAUGSMAS 

Oras šaltas, žemė padengta 
baltu sniegu. Didelis džiaugs
mas mus apsupa kalėdų metu. 
Kūčias švenčiame pas senelius. 
Ten graži eglutė. Bernelių mi
šios yra vidurnaktį. Mes nega
lime taip vėlai eiti į bažnyčią. 
Kalėdų dieną visi būname na
muose. 

Vida Gydaitė 
Visi Dariaus - Girėno lit. mo

kyklos mokiniai 

AŠ DALINAU DOVANAS . 
Buvo Kūčių vakaras. Aš grei

tai kroviau dovanas į savo dide
lį maišą. Visi briedžiai buvo pa
siruošę bėgti į visus pasaulio 
namus. Tikrasis Kalėdų Senis 
turėjo labai didelę slogą. Jis pa
prašė manęs užimti jo vietą ir 
išdalinti dovanas vaikams. 

Jau aš buvau pasiruošusi eiti 
į pasaulį. Briedžiai pradėjo bėg
ti ir mes greitai pakilom. 2emai 
aš mačiau mažus namus ir kami
nus. Netrukus briedžiai susto
jo ant vieno stogo. Aš pradėjau 
leistis kaminu žemyn. Mano 
netikra barzda pajuodo nuo suo
džių ,bet aš nekreipiau dėme
s i o . . . 

Nuo namo prie namo, S vie
no kamino į kitą, — aš keliavau 
per visą pasaulį ir užbaigiau sa
vo darbą. Taip aš pavadavau 
Kalėdų Senį ir jūs gavote do
vanų. 

Lfea Karaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los VI 

kl. mokinė. 

GALVOSŪKIS NR. 81 

Prisiminkite pasaką varlė ir 
princesė. Ji vieną pabučiavo ir 
virto princu. Katra iš tų ketu
rių varlių virto princu. J i skir
tinga iš kitų. (5 taškai). 

augina saldžius, pailgos formos 
vaisius, kurių apatinė dalis sto
resnė už viršutinę? 

4. Kuris šiltų kraštų medis la
pus turi tik viršūnėje? 

5. Kuris spygliuotis medis 
augina uogas? 

Už kiekvieną teisingą atsaky
mą gausite po 1 tašką. 

GALVOSŪKIS NR. 83 
Žemiau parašyti t rys sakiniai 

kodais. Juos perskaitykite ir 
parašykite, kaip iš tikrųjų turi 
būti. 

1. Mesmokomėslietuviškojemo 
kykloje 

2. Lietuviuką lbagraži 
3. Me sska itom eirr aso me 

(5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 84 

(Žiūrėkite brėžinį). Į nupieš
to kvadrato baltus langelius įra
šykite visus skaičius nuo 30 iki 
54 taip, kad kiekvienoje išilgi
nėje ir skersinėje kvadrato eilė
je įrašytų skaičių suma būtų ly
gi 150, o dviejose išstrižinėse 
(nuo A iki C ir nuo B iki D) 

eilėse įrašytų skaičių sumos bū
tų po 300. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 85 
(Sūrėkite piešinį). Perskai

tykite, kas parašyta pig&nio 
apačioje. Piešinį nuspalvokite. 
(5 taškai). 

Prieš Kalėdas papuošėme eg
lutę. Kūčias valgėme namuose. 
Man patinka laužyti plotkeles. 
Mėgstu aguonų pieną. Kalėdų 
naktį dalyvavau Piemenėlių mi
šiose. Po Mišių radau daug do
vanų po eglute. Kalėdų rytą 
jas pasiėmiau. Buvo labai sma
gu ir linksma. 

Parvažiavo dėdė iš Saudi Ara
bijos ir parvežė dovanų. Kiek
vieną dieną ėjau čiuožti ant ledo. 
Vieną kartą buvau "kalnuose. 
Man patinka slidinėti slidėmis. 
Gal ir vėl kada būsiu kalnuose. 
Man patinka kalnai. 

Onutė Bentatė 

DOVANOS 
Kalėdų metu oras yra šaltas. 

Mūsų visa šeima kūčių vakarą 
susirenka pas močiutę. Jos eg
lutė yra papuošta su lemputė
mis ir žaislais. Po gardaus val
gio pasidaliname dovanas. Pas
kiau einame į bažnyčią Berne
lių mišioms. Didžiausias džiaugs
mas yra Kalėdų rytą surasti do
vanas po eglute. 

Karoti* Žukauskas 

Latab,tašla mas/V iople..^ 
jRonis K t r i nzrmok tol pi i 

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAS 

Iš 'Atostogos" žodžiai: sto
gas, sagos, stato, sosto, tas, tos
tas, gotas ir t. t. 

GALVOSŪKIO NR. 63 
ATSAKYMAI 

1) Futbole. 2) Tuzinas. 3) 
JAV vėliava. 4) I š dviejų. 5) 
Nebuvo. JAV atsirado ,18 šimt
metyje. 6) Vieni su puse, 7) 
Prieš kirpėją. 8) Kada labiau
siai alkanas. 9) Paskutinės ke
lionės metu. 10) Traukinio su
keltas triukšmas. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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GALVOSŪKIS NR. 82 

1. Kuris medis primena Kalė
das? 

2. Kuriais medžiais virto Eg
lės, žalčių karalienės, sūnūs? 

3. Kuris Lietuvos sodų medis 

Paveikslėlyje yra vaizduojami 
Čiukčių pusiasalis ir Vrangelio 
sala Patikrinkite žemėlapyje. 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Naujųjų Metų vakarą žmonės 

vadindavę ir "kūčių vakaru". 
Gamindavę tuos pačius valgius, 
kuriuos gamina Kūčioms. Kai 
kurie dar ir "aplotkų" (plotke-
lių) pasilikdavę. 

Naujųjų Metų išvakarės vadi
nosi "kūkelės", bet valgių jom 
jau nebegamino. 




