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R. RAGAIŠIO TEISMAS 
(Tęsinys) 

NUOSPRENDIS 

Lietuvos TS respublikos vardu 

1979 m. rugsėjo 17 d. Vilnius 

Vilniaus m. Lenino rajono 1. 
teismas, susidedantis iš pirminin
kaujančio 1. teisėjo Č. Ivanausko 
ir L tarėju; S. Blinstrubo, M. 
Chieno, sekretoriaujant Kvietku-
vienei, dalyvaujant prokurorui 
A. Januičiui, vertėjui K. Kani-

mai bei 55 akinių linzes bendrai 
30 rub. 3 kap. sumai. Įstatęs aki 
nių rėmelius "Nensi — I", ku
rių kaina 4 rub- 2 užtamsintas 
VDR gamybos akiniu linzes, ku
rių kaina po 0,46 rub. už vieną, 
pardavė akinius V. Gvazdauskai-
tei už 15 rub., turėdamas 10,08 
rub. pelną... 

...Apklaustas teisiamuoju R. 
Ragaišis kaltu neprisipažino ir 
parodė, kad jis tikrai įvairiose op
tikos parduotuvėse yra supirkęs 

šauskienei, ekspertams: Niechai, j didesnį kiekį importinių akinių 
L Veremeičik, P. Minec, gynėjui Į akįnių rėmelių, tačiau visus juos; 
adv. V. Viktorovičiui, viešame j s u p į r k ę s savo reikalams, o taip 
teismo posėdyje išnagrinėjo bau- j p a t n o r ėdamas padėti savo drau
džiamąją bylą, kurioje Ragaišis g a m S ) artimiesiems ir pažįsta-
Romualdas — Tuozas, Zigmo s. 
gimęs 1942 m. sausio 21 d. Lazdi
jų raj. Vidzgailų km., lietuvis, 
TSRS pilietis, n.p. turintis vidu
rinį išsilavinimą, vedęs, karo 
prievolininkas, teistas: 1. 1961. V. 
26. LTSR Aukščiausiojo teismo 
pagal TSRS ATP 1958. 12. 25 d. 
Įsako 7 str. 1 d. ir 9 str. 4 m- lais
vės atėmimo —teistumas išny
kęs. 2. 1978. 9. 4 d. LTSR Aukš
čiausiojo teismo pagal LTSR BK 

miems- Linzių akiniams jis nie 
kada nesupirkinėjo pardavinėji 
mo tikslams. 

...Tvirtai įrodyta teisiamojo 
spekuliacinės veiklos apimtis ne 
sudaro stambaus masto ir įrody 
toje teisiamojo veikloje nėra vers-
liškumo požymių, dėl ko teisia
mojo veikla kvalifikuotina pagal 
LTSR BK 164 str., 1 d 

Vadovaudamasis LTSR BPK 
331 — 333 str., str., liaudies teis 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Sovietų užsienio reikalų mi-
nisteris Gromyko pasikvietė JAV 
ambasadorių ir pareiškė jam: 
Nesikiškite į Lenkijos vidaus rei
kalus. 

— Prezidentas Reaganas atos
togaudamas Kalifornijoje turi per
žiūrėti 36 įstatymų projektus. Kai 
kuriuos jis pasirašys, kitus gali 
vetuoti. 

— Italijos premjeras paskelbė, 
jog susitarta su JAV vyriausybe 
dėl principo: nebus jokių derybų 
su teroristais dėl pagrobto JAV 

i generolo. 
— Atlantos mieste teismas pa-

į renka jury iš 700 kandidatų. Ju-
I ry spręs kaltinamojo VVilliams by 
i lą. Jis kaltinamas jaunų juodu-
| kų žudymu. 

Lenkijoje areštuoti 12 ang 

TRUMPAS ŽVILGSNIS 
| 1981-SIUS METUS 

(Tęsinys) I ryba pasmerkia Izraelio puolimą 
! Irake. Birželio 22 Khomeinis pa-

I erdves pakyla ir sėkmingai šalina iš prezidento pareigų Ba-
Balandis 

sugrįžta "Columbia", daugkarti
nio naudojimo erdvėlaivis. Prezi
dentas Reaganas atšaukia javų 
pardavimo Sovietų Sąjungai su
varžymus, paskelbtus Carterio 
1980 sausio 4 po sovietų interven
cijos Afganistane. Islamo valsty
bių suvažiavimas bando užbaigti 
Irano — Irako karą. JAV gynybos 
sekretorius Weinbergeris įspėja 
Sovietų Sąjungą, kad sovietų in
vazija į Lenkiją paskatintų Ame
riką parduoti Kinijai modernius 
ginklus. Prie Lenkijos sienos 
vyksta dideli komunistinio bloko 
kariuomenių manevrai. Sovietų 

liakasių vadų, kalt inamų streiko [ prezidentas Brežnevas pasakė 
Pragoję, kad lenkai patys gali iš
spręsti savo problemas be kitų ša

ls pareigų pasitraukęs Lenkijos ambasadorius Japonijoje Zdzislaw Rurarz 
ir jo žmona Janina. Ambasadorius ragino Amerikos vyriausybę "nešerti 
savo javais komunistų, nes kada nors jie ir Amerikai įkąs". 

189 str. 6 mėnesiams pataisos dar-. 
bų darbovietėje; dirb. Vilniaus m a s " s p r e n d ė ^ 

ra, gyv. Vilniuje, Margytės 19 a į L T S ? B K 1 6 4 <? ' <į '.**£$ 
jam nausmę — 1 m. 6 men. lais-J 
vės atėmimo, atliekant bausmę' 
griežto įcžimo pataisos darbų ko-J 
lonijoje. f 

Bausmės atlikimo laiką skai-j 
čiuoti nuo 1979 m. sausio mėn. 

Ambasadorius, 

bt. 6- kaltinamas pagal LTSR BK 
164 str. 2 d. ir 161 str. 1 d. 

Išnagrinėjęs bylą, liaudies teis
mas nustatė: 

R. — T. Ragaišis, turėdamas 
tikslą pasipelnyti, įvairiose opti- g j 
kos parduotuvėse supirko 27 aki
nių rėmelius 88 rub. 50 kap. su- ( P a b a r a ) 

ANGLIAKASIAI 
BAIGĖ PROTESTĄ 

Washingtonas. — Japonijoje 
pabėgęs Lenkijos ambasadorius 
Zdzislaw Rurarz kalbėjo Kongre
so Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo komisijos posėdyje. Jis 
kaltino generolą Jaruzelskj dvi
veidiškumu. Premjeras jau nuo 
kovo mėnesio rengėsi paskelbti 
karo stovį, tačiau vaidino nuo
laidų ir leido "Solidarumo" va
dams manyti, kad jie laimi nau
jas reformas. Ambasadorius pa
brėžė, kad visų Lenkijos dabarti
nių nelaimių šaknis yra Krem
liuje. Lenkija turi žemės turtų, 
lenkai yra darbštūs, galėtų gerai 
gyventi, tačiau sovietinė sistema 
Lenkijai sudaro nepakeliamą naš
tą, kalbėjo ambasadorius. Jis ragi
no Ameriką nutraukti Sovietų 
Sąjungai ir Lenkijos vyriausybei 
visą paramą. "Žerkite tą sistemą 
savo grūdais ir vieną dieną jūs 
patys būsite įkąsti", pasakė Rurarz. 

Varšuvos televizija paskelbė, 
kad vyriausybė konfiskavo abie
jų pabėgusių ambasadorių nuosa
vybes Lenkijoje. Televizija paro
dė puošnias jų vilas, su daug 
kambarių, daug paveikslų ir kitų 
puošmenų. Spasowskio, buvusio 
ambasadoriaus Washingtone, bu
tas Varšuvoje ir Rurarzo vila ga
lėtų būti vaikų darželio patalpo
mis, kalbėjo televizijos pranešė
jas. 

Varšuvos radijas paskelbė, kad 
paskutiniai streikuoją anglia
kasiai Piasto kasyklose, Silezijo
je, kur streikavo 1,742 darbinin
kai, nutraukė protestą ir pasikėlė 
į paviršių. Streikas pakenkė kai 
kurių darbininkų, išbuvusių že
mėje 15 dienv, sveikatai. Vieno
je kasykloje Ziemowite rasta 10,5' riausybė 

tonos dinamito, naudojamo ka
syklų darbe. 

Lenkijoje jau prasidėjo "Soli
darumo" veikėjų teismai. Kalti
namieji baudžiami nuo 6 mėn. 
iki 3 metų kalėjimo. Nuteistie
siems neleidžiama apeliuoti. Pa
skelbiant karo stovį, šalies gyny 
bos komitetas buvo priėmęs nu
tarimą, kad karo padėtis geležin
keliuose, tarptautiniame trans
porte, anglių kasyklose, elektrinė
se, metalurgijos ir chemijos 
įmonėse, pašto, telegrafo ir tele 
fono ryšiuose, radijo ir televizi
jos stotyse, uostuose, ugniagesių 
brigadose specialiai paliečia ten 
dirbančius. Šių įmonių ir įstaigų 
darbuotojai buvo laikomi pašauk
tais į karo tamybą. 

Darbas dar negrįžo į normalią 
padėtį pajūrio uostuose Gdanske, 
Štetine. Siame uoste darbinin
kai "perdirba" krovinius. Vieni 
darbininkai iš laivų iškrauna 
prekes, o kita pamaina tas pačias 
dėžes vėl suneša į laivą. Prižiūrė
tojai pastebėjo tokį "darbą", tuoj 
pašalino iš darbo apie 200. 

Britų spauda vėl gavo žinių, 
kad Lenkijoje pastebėta daug at
vejų, kur lenkų kariuomenės uni
formomis apsirengę kareiviai tarp 
savęs kalba rusiškai. Dar pemai 
iš ok. Lietuvos grįžę turistai pa
sakojo, kad Alytuje siuvamos 
Lenkijos kariuomenės uniformos 
ir siunčiamos į Maskvą. 

BREŽNEVAS GAVO 
DAUG MEDALIŲ 

Maskva. Įvykiai Lenkijoje už-f ordiną, 
temdė gruodžio 19 d. iškilmes j Kitą dieną Kremliuje įvyko iš-
Maskvoje, kur buvo švenčiamasj kilmingas banketas, kuriame bu-
sovietų komunistų partijos gene-1 vo daug kalbų ir sveikinimų. Ša-
ralinio sekretoriaus Leonido Brėži lia žymiųjų Kremliaus pataikūnų, 
nevo 75 gimtadienis. Jam įteik- j buvo leista kalbas pasakyti ir ma
tas "aukščiausias tėvynės" — So j žiesiems, jų tarpe ir Griškevičiui. 
vietų Sąjungos Didvyrio "Aukso | Po M. Suslovo tosto žodį gavo 
žvaigždės" medalis ir Lenino or
dinas. Apdovanojimą vykdė M-
Suslovas. Po to sekė satelitinių 
valstybių vadų kalbos ir apdo
vanojimai. Bulgarijos komunistų 
gen. sekr. Živkovas įteikė Bulga
rijos Liaudies Respublikos Didvy
rio aukso medalį ir Georgijaus 
Dimitrovo ordiną. Vengrijos Ka
daras įteikė Vengrijos vėliavos 
ordiną su deimantais. Rytų Vo
kietijos Honeckeris įteikė Vokieti-, . . . . , , « , . 
jos didvvrio garbės vardą ir K a r - J 1 ^ ' « u r i Ritinama del stali-
lo Markso ordiną. Mongolijos,nin»V'metodų sugrąžinimo i Len-
Cedenbalas atvežė "aukščiausius j kiJos gyvenimą. Tarp^vairių siu-
valstvbinius" apdovanojimus:' l v m u > r a J'avV P r e k>'^ s s u v a r z y-
Mongolijos liaudies respublikos m ^ atsisakymas parduoti trak-
darbo didvyrio "Aukso S O J a a b H ^ ":r:^ t , ^ 3 - 3 , S , W ) d u 

medalį ir Batoro ordiną. Rumuni
jos Ceausescu įteikė "Socializmo 
pergalės" ordiną. Čekoslovakijos 
Husakas — Didvyrio aukso 
žvaigždę ir Klemento Gotvaldo 

organizavimu. 
— Anglikonų Bažnyčios arki

vyskupas Robert Runcie paraše 
Lenkijos katalikų primui arkivys
kupui Glempui laišką, kuria
me išreiškia pritarimą lenkų tau
tai. 

— Floridoje iš internuotų Hai
ti pabėgėlių stovyklos riaušių 
metu pabėgo 110 žmonių. 

— Šiaurinėj Korėjoj įvyko di
deli kariuomenės manevrai, pri
vertę paskelbti pavojaus stovį 
Pietų Korėjoje. 

— Vyriausybė svarsto uždėti 
mokesčius naftos gaminiams. Mo
kesčiai padėtų subalansuoti biu
džetą, tačiau pakeltų gazolino ir 
kitų naftos gaminių kainas. 

ni Sadrą, kuris slapstosi. Sovietų 
Sąjungos ir Vengrijos jungtiniai 
kariniai manevrai sukelia įtari
mą, kad bus pradėta invazija į 
Lenkiją. Teherane bombos spro
gime žūva 72 žmonės, jų tarpe mi-
nisteris ir 18 parlamento narių. 
Valdžia pradeda politinių priešų 
gaudymą ir šaudymus. Kinijoje 
pakeičiamas komunistų partijos 
pirmininkas. Varžybas dėl val
džios laimi nuosaikus, pragma
tiškas partijos vadas Deng Xiao-
ping. 

Liepa 

Brežnevas. Jo kalba buvo 17 kar
tų pertraukta plojimais: "ilgais". 
"audringais" ir "audringais, il
gais". 

Dar pablogės 
santykiai su Maskva 
Washingtonas. — JAV vyriau

sybė svarsto, kokių sankcijų bū
tų galima imtis prieš Sovietų Są 

ne 

"Tribūne" apie 
kunigu žudymą 

Chicaga. —"Chicago Tribu-
reporteris Jerry 

apie sovietų 
Crimmins 

disidento 

jų vamzdžių linijai, technologi
nių prekių pardavimo suvaržy
mas, atsisakymas atnaujinti lai
vininkystės sutartį, kuri leidžia 
sovietų prekybos laivams įplaukti 
į 40 JAV uostų, nutraukimas so
vietų keleivinių lėktuvų skraidy
mų į Amerikos aerodromus. Dar 
siūloma pasitraukti iš Helsinkio 

konferencijos ar nutraukti Ženevos 
branduolinių ginklų derybas-

Grįžo veteranai 

praneša 
Cronid Lubarsky pareiškimus j džetą. Ant lėktuvnešio 
Amnesty International atstovams. 
Lubarsky nurodė, kaip sovietų 
KGB susidoroja su sistemos kri
tikais. Baisiausių priemonių KGB 
imasi prieš katalikų aktyvistus 
Lietuvoje, nurodė Lubarsky. Pir
miausia prieš nepatinkamus as
menis pasirodo šmeižiantys 
straipsniai vietinėje spaudoje. O 
po kelių dienų apšmeižtieji nu
žudomi. 

Lubarsky nurodė tris atvejus: 
kunigas Leonas Šapoka buvo nu
žudytas 1980 spalio mėn. Kuni
gas Leonas Mažeika —žuvo rug-
piūčio mėn. Prieš tuos nužudy
mus abu buvo puolami spaudo
je. Paskutinė auka buvo kun. 
Bronius Laurinavičius. Lapkričio i j e r u Arnoldo Forlani. 
21 prieš jį pasirodė straipsniai Į lėktuvai sunaikina priešlėktuvi 

Kalifornijos soduose pasirodo 
Uų JdSmo^ "Bakndžio 17 Lenki- įv a i s iV kenkėja muselė, gubema-
jos vyriausybė pripažįsta "Kaimo į t o r i u s Brown įsako visas planta-
Solidarumą", apie 3.5 mil. ūki- cijas purkšti vabzdžių nuodais, 
ninku sąjungą. Amerikos povan- Kongresas patvirtina lesąs g y n y 
deninis laivas susidūrime nuskan j bos reikalams, — 136 bil. dol. Lie-
dina japonų prekinį laivą ir JAV j P°s 23 dienraštis "Washmgton 
pripažįsta, kad kaltas amerikiečių ;Star", įsteigtas prieš 128 metus, 
laivas. Balandžio 21 JAV vyriau-į Paskelbia, kad jis užsidaro. Aero

dromų kontrolieriai liepos 29 at
meta darbo sutartį ir rengiasi 
streikuoti. Streiką užbaigia po 7 
savaičių beisbolo žaidėjai. Argen
tinoje karinė valdžia paskelbia 
amnestiją buvusiai prezidentienei 
Isabelei Peronienei. Lenkijoje 
paskirtas naujas katalikų Bažny
čios primas arkivyskupas Josef 
Glemp. Londone didelės juodųjų 
riaušės. Lenkijoje komunistų par
tijos vadovybė paskelbia, kad 
centro komitetas bus renkamas 
laisvu, slaptu balsavimu. Izrae
lio lėktuvai bombarduoja Libano 
sostinę Beirutą. Romoje turkas 
teroristas Mehmet Ali Agca nu
teisiamas kalėti fki gyvos galvos 
už bandymą nužudyti popiežių 
Joną Paulių II-jį. Liepos 29 Lon
done susituokia sosto įpėdinis 
princas Čarlis su Lady Diana 
Spencer. Vestuves televizijoje ste
bi 700 milijonai žmonių. Lenki
joje perorganizuojamas ministe-
rių kabinetas, kuriame keturi ge
nerolai, jų tarpe premjeras Jaru-
zelskis. 

(Bus daugiau) 

sybė paskelbia nutarimą parduo 
ti Saudi Arabijai AWACS lėktu
vus. Izraelis skelbia, kad tie lėk
tuvai bus pavojingi Izraelio sau
gumui. Šiaurinėje Airijoje katali
kai demonstruoja. Bado streiką 
paskelbęs Robert Sands netoli 
mirties. 

Gegužė 

Washingtone tūkstančiai ame
rikiečių demonstruoja prieš vy
riausybės politiką Salvadore, prieš 
lėšų gynybos reikalams didinimą. 
Gegužės 7 Atstovų Rūmai pa
tvirtina prezidento Reagano biu-

Nimitz" 
besileisdamas lėktuvas sudūžta, 
žuvo 14 jūreivių, sužeisti 45. Ge
gužės 5 Šiaurės Airijos kalėjime 
miršta R. Sands. Amerikos vy
riausybė uždaro Washingtone Li
bijos ambasadą, ištremia diplo
matus. Gegužės 10 Prancūzijoje 
prezidentu išrenkamas socialis
tas Francois Mitterrand. Gegu
žės 13 Šv. Petro aikštėje žudikas 
sunkiai sužeidžia popiežių Joną 
Paulių II-jį. Izraelis grasina su
naikinti Libane išstatytas Sirijos 
priešlėktuvines raketas. Ameri
kos nepaprastas pasiuntinys Ha-
bib bando susitarti dėl karo pa
liaubų Libane. Gegužės 27 pasi
traukia Italijos kabinetas su prem-

Izraelio 

— Valstybės departamen
tas paskelbė, kad vyriausybė par
duos Taivanui atsarginių gink
lų dalių už 25 mil- dol., nors šiai 
prekybai nepritaria Kinijos vy 

Europa svarsto 
sankcijas Lenkijai 

Londonas. — Britanija paskel-| 
bė, kad Europos Rinkos šalių vy-j 
riausybės nutarė nešaukti specia-l 
lauš ministerių pasėdžio dėl įvy-j VVashingtonas. — Keturi ame-
kių Lenkijoje. Britanija, kuri pir- rikiečiai, Vietnamo karo vetera-
mininkauja Rinkai, bandė su- nai, Kalėdų dieną grįžo iš Viet-
kviesti užsienio reikalų ministe-[namo, kur viešėjo 6 dienas. Jų 
rius, tačiau kitos šalys atsisakė j kelionę ir spaudos konferenciją j me Beginąs užtikrina Egipto vy 
konferencijos, nes panaši konfe-i organizavo ir apmokėjo "Pent-

spaudoje. Jis buvo iškviestas į Vii 
nių pasiaiškinti valdžios orga
nams. Lapkričio 24, kai jis atvy
ko į Vilnių, už kampo pasirodė 
didelis sunkvežimis ir jį, einantį 
per gatvę, suvažinėjo. Šitaip so
vietai susidorojo su disidentais, 
pasakė Cronid Lubarsky, buvęs 
sovietų politinis kalinys, ištrem
tas 1977 m. 

Begino laiškas 
Tel Avivas. — Izraelio premje

ras Beginąs pasiuntė Egipto pre
zidentui Mubarakui septynių pus
lapių ranka rašytą laišką, kuria-

rencija jau buvo prieš 10 dienų. 
Londone suvažiuos visų Rinkos 

house" žurnalas. Vietnamo sve
čiai gynė savo nutarimą vykti į 

šalių aukšti pareigūnai ir aptarsi Vietnamą, kurio užsienio reikalų 
Lenkijos padėtį. ministeris prašęs jų pranešti vi-

Valstybės sekretoriaus padėjė- į šiems amerikiečiams, kad Viet-
jas Eagleburger grįžo iš Europos; namas yra draugiška valstybė, 
sostinių ir pareiškė NBC ielevizi- iekianti kuo geriausių santykių 
jos programoje, kad eurooiečiai. su Amerika. 
už savaitės, kitos, paskelbs sank- j Valstybės departamentas pa-
cijas prieš Lenkiją, o gal ir prieš! reiškė, kad diplomatiniai santy-
Sovietų Sąjungą. 1 kiai su Vietnamu nebus užmegz-

nių pabūklų bateriją Libane. Ge 
gūžės 28 miršta Lenkijos Bažny
čios primas kardinolas Stefanas 
Vyšinskis. 

Birželis 

Atlantos miesto policija suran
da įtariamąjį miesto jaunų juodų 
vyrų žudyme. Nužudyti 28 žmo
nės. Nuo įtariamojo Williams su
gavimo žmogžudystės pasibaigia. 
Baltieji Rūmai įspėja aerodromų 
eismo kontrolierių uni'ją, kad jos 
streikas būtų nelegalus. Popiežius 
išleidžiamas iš ligoninės, grįžta į 
Vatikaną. Varšuvos teismas įsa
ko paleisti iš kalėjimo keturis ka-

! linamus disidentus. Birželio 7 Iz-
riausybę, kad Izraelis pasitrauks 
iš paskutinės Sinajaus dalies,. 
kaip numatyta, balandžio mene- raelio karo lėktuvai sudaužo Ira-
sį. Laiške bandoma aiškinti Mu-Įko branduolinį reaktorių netoli 
barakui, kodėl Izraelis nutarė Bagdado. Puolimą pasmerkia 
prisijungti Golano žemes. prezidentas Reaganas. Birželio 

- - - - 10 Irano ajatola Khomeinis pa-
jis laikys okupavęs Kam-'šal ina iš kariuomenės vado pa

reigų prezidentą Bani Sadrą. 
Prancūzijos parlamento rinkimus 
laimi socialistų partija. Birželio 

Kubos nusikaltėliu 
veikla Amerikoje 

Hai^ana. —"Boston Globė" ži
niomis, Kubos vyriausybės parei
gūnas Eugenio Balari pareiškė, 
jog Kuboje labai sumažėjo nusi-

\ kaitimų skaičius, kai į Ameriką 
išvažiavo 120.000 kubiečių. Ba
lari pareiškė, kad anksčiau Ha
vanoje būdavo 35 plėšimai per 
dieną, o dabar du —trys. Kaip 
žinoma, nusikaltimai labai paki
lo Miami ir kitose vietose, kur įsi
kūrė nauji kubiečiai. Balari pa
sakė, jog Fide! Castro jau pernai, 
atidarydamas Mariel uostą išvyks
tantiems į Ameriką, sakė, kad 
"išvažiuoja visokios šiukšlės". 
Amerika tuomet vadino atvyks
tančius "herojais". Dabar paaiš
kėjo, kad mūsų tiesa, pasakė ku
bietis. 

KALENDORIUS 

ti, kol 
bodiją. 

Kelios Amerikos veteranų or
ganizacijos kritikavo keturių vy
rų kelionę ir "norą pagarsėti". 

Gruodžio 30 d.: Mansvetas, 
Anyza, Augąs, Audronė. 

Gruodžio 31 d.: Silvestras, Me
lanija, Davis, Mingailė. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:28. 

ORAS 
Saulėta, vėjuota, šalčiau, tem-

19 Jungtinių Tautų Saugumo Ta- , peratūra dieną 25 1., naktį 15 
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NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT 

Mielos sesės Vadovės, 
širdingiausi sveikinimai Naujųjų Metų proga! Nuoširdus AČIŪ 
visoms už skautišką darbštumą , ypač Atlanto rajono veikloje. 
Linkiu sveikatos ir ištvermės ateinančiuose metuose! 

s. Regina Petrutienė 
L.S+S. Atlanto Rajono Vadeivė 

Naujų Metų proga sveikinu visus • Seses ir Brolius; linkiu daug 
sveikatos, džiaugsmo ir sėkmes skautiškame ir asmeniniame 
gyvenime. Kalėdų džiaugsmas ir Ramybė telydi Jus. 

8. Mykolas Banevičius 
L.S.S. Atlanto Rajono Vadas 

Mieli Broliai ir Sesės, Naujų Metų proga sveikinu visus linkė
damas asmeninės laimės. Nepamirškime ir mūsų Brolių ir Se
sių šiame krašte ir pavergtoje Tėvynėje Lietuvoje. 

8. fil. Apolinaras Treinys 
L.S.S. Atlanto Rajono Vadeiva 

JAUNIMO PAŽIŪROS Į SKAUTTJ IR 
SKAUČIŲ VEIKIMĄ BENDRUOSE 

VIENETUOSE 
Žvelgiant į ateitį aiškėja, 

kad lietuvių skautų ir skaučių 
skaičius mažės. Atsispindės 
bendras lietuvių išeivijos silp
nėjimas. Girdėjau iš vieno 
skautininko, kad dabar yra pu
sė tiek skautų kiek buvo prieš 
penkeris metus. Pvz. pereitą 
vasarą Rako 25-oje stovykloje 
dalyvavo maždaug 17 vilkiu
kų. Tai yra labai maža pasta 
vyklė. Ateitis vyresnių skautų 
vadovams nelabai gera. Ma
žiau jaunesnių skautų dabar. 
reiškia, kad ateityje bus ma
žiau vyrosnių skautų. Iš to ma
tome, kaip prasideda Sąjun
gos silpnėjimas. 

Žiūrint į administracines 
problemas ir į vadovavimo sis
temą, maži skautų skaičiai yra 
nepraktiški. Draugovės jau da
bar mažėja. Daug jų išnyko. 
Už kelerių metų gali žymiai 
daugiau jų išnykti. Viena gali
mybė kovoje pireš lietuviškos 
skautijos silpnėjimą yra skau
tų ir skaučių veikimas bend
ruose vienetuose. Pažvelkime i 
skautišką gyvenimą skauto ir 
skautės akimis. 

Pradėkime nuo vilkiukų ir 
paukštyčių. Dažnai jų tarpe 
girdime pasisakymus: ,.Aš ne
mėgstu mergaičių" arba „Ber
niukai yra bjaurūs". Galbūt 
šitokio amžiaus vaikai neno-
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rės bendrauti mišriuose viene
tuose. Bendra veikla sukeltų 
daugiau problemų negu skau
tų ir skaučių mažėjimas. Jau
nesnieji galbūt nenorės vykti į 
sueigas, o jei atvyktų, nenorė
tų pilnai dalyvauti. Turbūt ge
riau oūtų leisti jaunesniems 
veikti atskiruose vienetuose. 

Žengiant toliau, pažvelkime 
į geitonšlipsius. Jie yra ne
lengvame augimo metų laiko
tarpyje. Merginos fiziniai ir 
protiniai bręsta anksčiau ir 
greičiau negu berniukai. Jau
nesnius geitonšlipsius bus sun
ku įtraukti į pilną bendrą veik
lą. Brendimo skirtumai gali 
iškelti problemų. 

Naujausia skautavimo sri
tis yra prityrusių skautų prog
rama.Cia skautai ir skautės 
jau yra 14 merų amžiaus. Šia
me laikotarpyje bendra veikla 
vyktų žymiai lengviau. Skau
tai ir skautės jau yra gerokai 
subrendę. 

Mano nuomone, jei Sąjunga 
įvestų pilnos bendros veiklos 
programą, ji turėtų prasidėti 
prityrusių skautų ir skaučių 
gretose. Programa būtų sėk
minga. Dalyviai ir vadovai bū
tų patenkinti, nes programa 
sklandžiau praeitų. Kai aš bu
vau prityręs skautas .JLituani-
cos" tunto Vinco Krėvės drau-

Detroito skaulų.-^ių kalėdine egluV- Nuotr. J. Urbono. 

govėje, teko da lyvaut i 
bendrose iškylose ir sueigose. 
Man ir kitiems bendraam
žiams buvo malonu ir įdomu. 
Šiuo būdu prasideda draugys
tės ir užmezgami ryšiai atei
čiai. 

Tai nereiškia, kad geltošlip-
siai retkarčiais negalėtų pa
bendrauti. Mano drauginin
kas pakvietė vyresnes seses 
supažindinti skautus su juostų 
audimu. Dvi sueigos buvo pa
verstos j audimo pamokas. 
Malonu pranešti, kad šios pa
mokos labai sklandžiai ir su 
pasisekimu praėjo. Skautams 
buvo daug įdomiau sueigoje/ 
kai atsilankė sesės. Skautų 
elgesys žymiai pagerėjo. Nuo
taika buvo gera. Aš galvoju, 
kad sueigos būtų dar gražiau 
vykusios jei sesės geltonšlip-
sės būtų buvusios pakviestos 
dalyvauti audimo pamokose. 
Ir. jei galvojate, kad vyrai ne
moka austi, pranešu, kad keli 
išaudė labai gražias juosteles. 

Reikia dabar pagalvoti apie 
užsiėmimus ir žaidimus. Yra 
lengva susitvarkyti, kai užsi
ėmimai yra pravedami atski
rai. Bet, sudarant bendrus 
užsiėmimus, reikia žiūrėti, ar 
minėtas užsiėmimas būtų tin
kamas berniukams ir mergai
tėms. Yra užsiėmimų kurie tin
ka sesėms ir broliams. Vienoje 
sueigoje V. Krėvės draugovėje 
buvo pravestas žaidimas pa
gal televizijos programą „It's 
Academic". Buvo sudarytos 
mišrios komandos ir svarstyti 
klausimai apibūdino lietuvybe 
ir skautybę. Šiuo būdu buvo 
sujungtas informacijos pertei
kimas ir pabendravimas. 

Bet, reikia neužmiršti, kad 
skirtingas fizinis kūno sudėji
mas reikalauja ir atskirų už
siėmimų. Nepatarčiau mer
ginoms žaisti amerikietišką 
futbolą. Nesakau kad visi ne
gali prisidėti prie fizinių žai
dimų, bet mankšta yra gerai 
visiems — žiūrėt^koks yra tas 
žaidimas. 

Pažvelkime į administraci
nius klausimus. Yra dvi bend
ros veiklos rūšys. Retkarčiais 
bendras veikimas gali įvykti 
sueigose, iškylose ir stovyk
lose. Pilnas veikimas turėtų 
vykti mišriuose vienetuose. 
Veikimas retkarčiais nesu
daro ypatingų problemų 
Sąjungai, nes vienetų vadovai 
gali patys tarp savęs tvarkyti 
tuos reikalus. Bet, jei veikimas 
bus ilgalaikis, turi būti su
daryti mišrūs vienetai. Dabar 
kyla praktiškos organizacinės 
problemos. Ar mišrūs tuntai 
kils iš mišrių draugovių? Gal 
būt, bet nemanau, kad tai su
darytų problemų. Tuntas yra 
skaitomas kaip vienas vie
netas t ir mišrūs tuntai galėtų 
tuos reikalus patys sutvarkyti. 
Žvelgiant toliau — šakos tur
būt pasiliktų atskiros.Skautų 
ir skaučių reikalavimai vistiek 
yra skirtingi, šakų vadovai — 
vyriausias skautininkas ir vy
riausia skautininke — turi žiū
rėti atskirų jauno interesų. 
Kaip tvarkysime bendrą veik
lą? Gai daugiau galios reikės 
duc*i rajonų vadamaa. Gal su-

LSS SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ 
PASISAKYMAI 

I š t raukos iš Biuletenio Nr. 2 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesinaudotu, straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ifi anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prsiunčiamos gavus prašymą. 

T Ė V Ų B E N D R A D A R -
BIAVIMO 

KLAUSIMU 

SOCIALINIO SKYRIAUS 
KLAUSIMU 

v.s. Balys Barkus (Sydny, 
s. V a n d a Z e l e n i e n ė Australija): Laikas nuo laiko 

(Reseda, JAV): Siūlau skautų,- mūsų vyresnio amžiaus sesės 
čių tėvelius įtraukti į tuntų ir broliai, išdirbę bei pašventę 
veiklą aktyviau per Tėvų komi- daugel metų Lietuvių skautų 
tetus, prašant jų tapti spe- sąjungoje, sunkiai suserga ar 
cialybių instruktoriais ,-ėmis su juos ištinka didelė nelaimė. Tai 
teise egzaminuoti ir reko- pareikalauja ilgesnio gydymo, 
menduoti dėl pelnyto ženklo, priežiūros, didelių piniginių 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.. Chicago, UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ "ai ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Būtina siekti artimesnio vado
vaujančių asmenų, vaikų ir jų 
tėvelių bendradarbiavimo, 
sudarant draugišką ir kūry
bingą aplinką, lietuviškai 
galvojančių ir kalbančių. 

VYR .SKAUČIŲ IR VYČIŲ 
VEIKLOS KLAUSIMU 
s. Aldona Kaminskienė 

(Chicaga, JAV): Siūlau šiuos 
skautus,-es suburti į bendras 
draugoves (būrelius) ir šalia 
skautavimo įvesti daugiau 
visuomeninio - intelektualinio 
pobūdžio veiklos, kad sulaukę 
vyr. skautės ir skauto vyčio 
amžiaus jaunuoliai išliktų 
veiklūs mūsų organizacijoje. 

daryti specialią komisiją? Tą 
problemą reikia plačiai išdis
kutuoti. 

Baigiant, bendras veikimas 
bus praktiškas ateityje. Kada 
jis bus įvestas? Galima jau da
bar pradėti jį įvesti, nes atei
tyje bendras veikimas gal bus 
vienintelis praktiškas būdas 
išlaikyti Sąjungos struktūrą. 

Pažvelkime ir į teigiamas 
veiklos savybes. Bendra veik
la užmezga ryšius ateičiai. Ji 
gali paskatinti veiklą kitose 
organizacijose už skautavimo 
ribų. Šiuo atveju, bendras vei
kimas sustiprins ne tik Lietu
vių Skautų Sąjungą, bet ir 
bendrąją lietuvių veiklą. 

s.v.v.al. Robertas Vitas 

„NENDRIŲ" 
IGUL08 SUEIGA 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto 
„Nendrių" įgulos gintarių su
eiga įvyks pirmadieni, sausio 4 
d., 7:30 vai. vak. vadovės j.s. 
Birutės Vindašienės namuose, 
6443 S. Washtenaw. Visos įgu
los narės prašomos būtinai šio
je sueigoje dalyvauti. Atskiri 
kvietimai nebus siunčiami. 

VISI KVIEČIAMI 

Chicagos akademikai kvie
čia visus atsilankyti įdomion 
sueigon, kurioje, išgirsite ak
tualius pranešimus apie Vil
niaus Universitete ruošiamus 
lituanistikos kursus išeivijos 
jaunimui. Kalbės jauni aka
demikai: Gintaras Lietuvnin
kas, Juozas Kapačinskas, 
Raminta Jelionytė ir Rita Li-
kanderytė. Sueiga įvyks sek
madienį, sausio 3 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami. 

išlaidų. Jie atsiduria sunkioje 
finansinėje padėtyje. 

Seserija jau ilgesnį laiką turi 
įsteigusi Socialini skyrių. Jau 
pereito LSS suvažiavimo biu
letenyje viena sesė pareiškė, 
kad tam reikalui sunkiai yra 
sutelkiamos lėšos. Brolija tik 
dabar pradeda organizuoti tokį 
Socialinį skyrių. 

Ar nebūtų tiksliau turėti vie
ną bendrą Socialini skyrių 
mūsų sąjungoje? Juk mūsų 
sąjunga apima mus visus — 
ASS, Broliją ir Seseriją. Taip 
pat reikia atsiminti, kad -
t u r ime nemaža i mi š r ių 
vienetų, tuntų, skautininkų,-ių 
ramovių, židinių. Kokį Socia
linį skyrių turi jie paremti? 

IS LS FONDO VEIKLOS 
Valdybos darbų eilėse 
Rugsėjo 26-27 d. fondo 

pirmininkas v.s. C. Kiliulis 
dalyvavo LSS suvažiavime, 
Dainavoje. Ten pranešė apie 
fondo veiklą bei pravedė disku
sijas fondo reikalais skautinin-
kų,-ių ratelyje. 

LSF valdybos pakviestas, 
v.s. Petras Molis sutiko talkin
ti investavimo patarėjo parei
gose. 

LSS kontrolės komisijos 
narys j.v.s. Bronius Juodelis, 
spalio 24 d. atvykęs į Bostoną, 
padarė trejų metų LSF iždo 
knygų reviziją. 

Šiuo metu jau baigiamas 
ruošti 1980 metų LSF leidinė
lis ir netrukus bus išsiuntinė
tas tų metų aukotojams. 

Valdyba dėkoj j.v.s. B. 
Stundžiai už penkis knygos 
„Burės ir varikliai" egzemp
liorius. 

VISI I TALKĄ 
Lietuviškos Skautybės fon

das buvo įsteigtas telkti lėšas 
įvairios skautiškos veiklos 
paramai. Fondas veikia jau 
šešeri metai ir per tą laiką 
įvairiems lietuviškos skautijos 
užmojams yra išdalinęs 
procentais už indėlius gautus 
12,000 dolerių. Kad fondas 
būtų pajėgesnis, visi junkimės 
talkon jį įvairiais būdais didin
ti. Nesnaudžia ir SF vadovybė 
bei įgaliotiniai įvairiose vieto
vėse. Šiuo metu lėšoms telkti 
yra n u m a t y t a s dovanų 
paskirstymas. SF ir LSS 
vadovybė ragina visus — kiek
vieną sesę ir brolį įsijungti į šį 
darbą platinant bilietėlius. Čia 
daugiau iniciatyvos turėtų 
parodyti vienetų vadovai 
paragindami savo vadovauja
mų vienetų seses ir brolius 
šiam visiems bendram dar
bui. Tad, kibkime visi į darbą. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica l Bu i ld ing) . Te l . LU 5 -6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 -5849 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street 
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt 11:30 
vai. ryto iki 3 vai popiet. 

Tel ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 5 0 t h Ave. Cicero 

i Kasdien 1-3 vai ir 6 8 vai vak >šskyrus 
treč Sešt 12 M 4 va' popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPtCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4n 
7 9 antrad- irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

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

Ofs. tel 735-4477: Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 -5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitarimą 

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

Specialybė vidaus i igos 
2454 West 7 l s t Street 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai pirmad antrad . ketvirtad ^roenktad 
3 ik; 7 v p p Tik susitarus 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagai susitarimą. 

Ttl 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VYABASH AVE 

Valandos pagal susitari-r.a 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia s vakarus nuo Hanerr Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Vaiandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto te l 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel . 737-5149 
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Rtrm. antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 N 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 DOpiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rez id 448 -5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm. antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs H 586-3166: u m g 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
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Kovoje prieš komunizmą — 

DOLERIAI IR ŽVAKĖS 
Į Lenkijos dramą įsijungė ir 

šio krašto prezidentas Rea-
ganas. J is savo kalboje gruo
džio 23 dieną, anot "The New 
York Times", ragino, kad 
amerikiečiai uždegtų žvakes 
savo namų languose. Tai būtų 
mūsų, kaip laisvę mylinčių 
žmonių, simboliškas pritari
mas Lenkijos kovotojams. 

Nėra abejonės, kad pre
zidento paraginimas buvo pui
kus ir sveikintinas dalykas. 
Tik. širdin veržiasi skepticiz
mas, ar laisvasis pasaulis ga
lės daug padėti žvakių uždegi
mu tiems, kuriems reikia 
laisvės ir duonos. Mes į tą visą 
simbolinę paramą lenkams jų 
žūtbūtinėje kovoje žiūrime 
skeptiškai todėl, kad sotieji 
Vakarai labai dažnai laisvę 
parduoda ir išduoda už do
lerius. 

Žymusis filosofas Martin 
Buber y r a pasakęs , kad 
"pasaulyje yra žmonės ir daik
tai; žmones reikia mylėti, o 
daiktus — naudoti. Bet Ameri
kos visuomenė, man atrodo, 
vis daugiau naudoja žmones, o 
myli daiktus" (žr. "Morality in 
America" by J. Robert Mos-
kin, 9-10 p.). Vadinasi, kovoje 
už lenko, ruso, lietuvio, kirkizo 
ir kitų laisvę, anot Buberio, ir 
Amerika susiduria su morali
ne problema. Ji ir kiti Vakarų 
pasaulio kraštai laisvę arba 
kovą už laisvę parduoda už do
lerius. Ir tai yra žmonių nau
dojimas meilės daiktams sąs-
kaiton. 

Iliustracijai paminėkime 
keletą nesenų pavyzdžių. 
Maskviniam stribui Jaruzels-
kiui Lenkijoje įvedus karo sto
vį, visas pasaulis pradėjo 
reikšti užuojautas ir sim
patijas lenkų kovotojams. Bet 
dažnai tai buvo tik tušti žo
džiai. Prancūzijos Mitteran-
das labai dažnai mėgsta griež-
t a i p a s i s a k y t i p r i e š 
komunizmą. Tačiau elgiasi 
visiškai priešingai. Jis į savo 
ministerių kabinetą įsodino 
net keturis komunistus. O Len
kijoje vykstančio teroro metu 
Prancūzija pasirašė prekybinę 
sutartį su S. Rusija už 260 mi
lijonų dolerių. Jos užsienio pre
kybos ministeris M. Jobert ta 
proga, anot "Newsweek" žur
nalo (gruodžio 28 d. laidoje), 
pareiškė: "Yra žmonių, kurie 
mėgsta gražius žodžius. Ta
čiau ekonominiame gyvenime 
žmogus turi galvoti apie gerą 
sriubą". 

DARBAI OK. LIETUVOS KOLCHOZUOSE 
Skurdas dėl blogos komunistinės sistemos 

Gruodžio 11 dienos "the 
Wall Street Journal" laikraš
tis praneša, kad "Caterpillar 
Tractor kompanija iš Reagano 
vyriausybės gavo leidimą S. 
Rusijai parduoti vamzdžių tie
simo prekių už 90 milijonų do
lerių". O "The New Republic" 
žurnalas (gruodžio 16 d. lai
doje) tiesiog teigia, kad "ši vy
riausybė išpažįsta viena, bet 
daro kita". Kaip daiktų — do
lerių mainų už žmones žur
nalas nurodo, kad Reaganas, 
"atšaukdamas grūdų pardavi
mo sovietams draudimą, nusi
leido ūkininkų ir didžiųjų grū
dų verslininkų spaudimui". 
Garsusis AWACS lėktuvų par
davimas arabams, anot žur
nalo, taip pat buvo nuolaida 
didiesiems šio krašto lėktuvų 
gamintojams. 

Pagaliau Amerika nepap
rastai "spaudė", bent oficia
liai, kad Vakarų Vokietija 
nepasirašytų gazo dujų teiki
mo sutarties su S. Sąjunga. Ta
čiau užkulisinėje politikoje 
vyksta visai priešinga mani
puliacija. "The New Republic" 
žurnalas ir vėl nurodo, kad biz
nieriams spaudžiant, Preky
bos departamentas "labai su
prastino leidimines procedūras, 
liečiančias General Electric 
bendrovės gaminamų turbinų 
eksportui į S. Rusiją". 

Tačiau prekyba, kur žmonės 
yra naudojami, o daiktai my

limi, pasiekė, turbūt, kulmina
cinį tašką sporto pasaulyje. 
Tiesiog neįtikėtina, bet tai tie
sa. Amerikos prekybininkų gy
nėjas ir dažnas daiktų už žmo
nes mainų skatintojas "The 
Wall Street Journal" laikraš
tis gruodžio 9 dieną aprašė ne
paprastą įvykį. Pasirodo, kad 
neseniai Š. Amerikos ledo ri
tulio sąjunga (National 
Hockey League) pasirašė su
tartį su Čekoslovakijos Ledo ri
tulio sąjunga. Ši sutartis lei
džia (tai visiškai naujas 
dalykas komunistiniam pa
sauliui) čekų keturiems žai
dėjams pasirašyti profesi-
jonalines sutartis žaisti ledo 
ritulį Š. Amerikoje (Kanadoje 
ir JAV-bėse). Atrodytų, kad tai 
labai nekalta ir paprasta pre
kybinė sutartis. Anaiptol. Ko
munistams ir prekybininkams 
jokios Buberio nurodytos mo
ralinės normos negalioja. Net 
ir "the Wall Street Journal" 
laikraštis tuo pasipiktino. 
Kuo? Nagi sutarties pridėtine 
sąlyga. Pasirodo, kad Tautinė 
ledo ritulio sąjunga, gobšumo 
vedama, sutiko su tokia kita 
sąlyga: "Tautinė ledo ritulio 
sąjunga neleis žaisti tiems če
kų žaidėjams, kurie iš Čekos
lovakijos pasitrauks - pabėgs, 
kaip politiniai pabėgėliai". 
Šios sutarties sąlyginės im
plikacijos aiškios: jos tiesiog 
pasako, kad tik komunistų sis
temos aprobuoti ir jai paklus
niai tarnaują ledo ritulio žai
dėjai turi teisę žaisti Š. 
Amerikoje. 

Toliau tas pats laikraštis nu
rodo, kad šitokio moralinio 
susikomprovitavimo ir išprie
vartavimo pavyzdys nėra atsi
tiktinis įvykis. Buvę panašių 
bandymų ir anksčiau. Prieš 
kiek laiko, vis dažniau S. 
Sąjungos menininkams atsi
sakant grįžti iš gastrolių na
mo Maskva pareikalavo, kad 
Amerika sutiktų neduoti poli
tinio pabėgėlio prieglobsčio 
tiems Maskvos simfoninio or
kestro nariams, kurie atsi
sakys sugrįžti. Kitaip Maskva 
neleisianti orkestrui gastro
liuoti Vakaruose. Žinoma, 
Amerikos tuometinis amba
sadorius Maskvoje tokį rei
kalavimą kitados griežtai at
metė ir Maskvos simfoninis 
orkestras niekur neišvažiavo. 
Bet laikai ir principai keičiasi. 
Atrodo, kad Tautinės ledo ritu
lio kapitalistams doleris nu
gali visus principus ir žmo
gaus teises. "The Wall Street 
Journal" savo vedamąjį tuo 
reikalu baigia taip: "Cinikai 
gali teigti, kad būtų kvaila net 
pagalvoti, jog profesionalinio 
sporto Žmonės galėtų būti tau
tinių vertybių gynėjai. Vis dėl
to yra nepaprastai skaudu, kad 
jų nusistatymai būti tokie že
mi, neturį jokio žmoniško pa
dorumo ribų . 

Dažnai pavergtos Lietuvos 
komunistinėje spaudoje pasi-
giriama, kad kolchozuose dar
bai sklandžiai at l iekami trak
toriais, kombainais. Kokia 
nauda iš tų traktorių a r kom
bainų, jei jie teatlieka 47 pro
centus jiems skirtų darbų, o 
kitą laiką jie stovi sugedę, 
nepagamindami žmonėms 
pakankamai maisto produktų. 
Juos taisyti nelengva, nes nėra 
atsarginių dalių, o ir mašinų 
taisymo dirbtuvės darbą atlie
ka meškos greičiu, o už patar
navimą ima brangiai . 

Vienas amerikietis katalikų 
kunigas pasakojo, kaip jis 
dirbo Sibiro garaže. J i s visuo
met gaudavo daug mažesnį 
atlyginimą, negu jo bendra
darbiai. Kartą vienas jo 
bendradarbis paaiškino jam, 
kaip reikia dirbti garaže. 
Reikia darbo lape sužymėti 
visus darbus: ra tą numoviau, 
ratą užmoviau, padangą nuė
miau, padangą uždėjau ir t.t. 
Jeigu bus pažymėtas tik vie
nas sutaisymo darbas , tai už tą 
vieną darbą ir bus mokama. O 
valdiškas a t lyginimas labai 
menkas. Dėlto daba r paverg
toje Lietuvoje kolchozai sten
giasi įsirengti nuosavus maši
nų taisymo garažus. Kai kurie 
tų garažų da r po atviru dan
gumi. Kai lyja, neša sniegą ar 
labai šalta, tokiame „garaže" 
darbas nėra sėkmingas. 

Dėl sugedusių mašinų kar
tais laiku nenuimamas nuo 
laukų derlius. Tenka šauktis 
mokyklų ar universitetų stu
dentų pagalbos, kad padėtų 
nuimti derlių. Dėl to moki
niams ir s tudentams labai 

J . VAIČELICNAS 
»ll • 

susitrukdo mokslas. Nežiūrint 
to, kartais kai kurios rūšies 
derlius, ypač bulvės, lieka 
žiemoti laukuose. Jei kas 
pavasarį ateina pasikasti 
sušalusių bulvių, kolchozas 
nebedaro primetimų, kad 
grobstomas visuomeninis tur
tas. 

V. Armuža8 spaudoje duoda 
daugiau tokių sovietinių 
„laimėjimų" (Švyt. 1981. Nr. 7, 
12-13 p.). Jis traktorininkus 
vadina mechanizatoriais. Esą, 
kai kur 100-tui traktorių yra tik 
95 mechanizatoriai, o kitur jų 
dar mažiau, negu traktorių. 
Kolūkiuose trūksta mecha
nizatorių. V. Armuža8 sako: 
„Kur dingo mechanizatoriai? 
Vieniems persunku dirbti, ki
tiems nepatikęs skirtas trakto
rius, treti — nesutarę su vado
vu, ketvirti — neturėję kur 
tinkamai gyventi. Trečdalis jų 
išėję į tarybinę armiją, į pen
siją, vienas kitas atleistas, kad 
nedrausmingas". 

Anksčiau sovietinėje 
spaudoje rašydavo, kad 
kolchozuose traktorininkai per 
metus išdirbdavę net po 900 
darbadienių ir gaudavę gerą 
atlyginimą, kai eilinis kolcho-
zininkas kartais neišdirbdavo 
nei 300 darbadienių, o gyventi 
reikia visiems. Kaip duo
menys rodo, kolchozininkų yra 
kelios kategorijos, paremtos 
darbadieniais. Už darbadienį 
kolchozininkas gauna 3 rub
lius. Dalį darbadienių kolcho
zas atskaito už atliktus patar
navimus: kolchozininko 
sklypelio išdirbimą. už 

ganyklą karvei, už pašarą ir 
t.t. Kiek tų apmokamų darba
dienių belieka? Lietuvos lais
vės laikais dvaruose darba
dienių nebūdavo. Dvaras už 
patarnavimus iš kumečių 
nieko neatskaitydavo — 
viskas įėjo į kumečio metinį 
atlyginimą. Čia gi kolcho-
zininkai nebuvę kumečiai, bet 
buvę ūkininkai, o jie dabar 
stovi žemesnėje kategorijoje už 
buvuoius kumečius. 

V. A. toliau rašo: „Tiek mūsų 
respublikoje, tiek kitose yra ne 
vienas mokslininkas, kuris 
tyrė ir tiria mechanizatorių 
kaitos problemas. Rezultatai 
visų panašūs: apie 50% mecha-
nicatorių palieka kaimą dėl 
prastų darbo ir poilsio sąlygų. 
Ypač jų nepatenkina darbo ir 
laisvo laiko režimas. 

— Pamiršom, 
sekmadieniai, — 
vieni. 

kas yra 
skundžiasi 

— Per sėją, šienapjūtę, der
liaus nuėmimo metu darbų 
tiek, kad nespėjam net po 10 -
12 valandų prie vairo sėdė
dami, — priduria kiti. 

— Dabar į kaimą plaukia 
sudėtingesnė, galingesnė, grei
tesnė technika. Nejaugi 
negalima turėti nors sekma
dienių la isvų! — tokių 
klausimų girdėjau daug. 

— Manau, kad tinkamai or
ganizavus darbą, ir vasarą 
traktorininkui galima duoti 
nors vieną dieną pailsėti per 
savaitę, — tokios Anykščių 
rajono žemės ūkio valdybos 
vyriausio inžinieriaus mecha
niko G. Niauros mintys. 

Lemonto Ma i ron io lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eg lu tės , vykusios gruodžio 19 d., vaikų 

mišrus choras atlieka programą, vadovaujamas 
mokyt. Rasos Šoiiūnaitės. Nuotr. A. Mockaičio 

Traktorininkai iš kolchozų 
bėga, nes kolchozuose nėra 
gyvenamų patalpų, maža 
parduotuvė nevisada paten
kina poreikius. O kur buities 
problemos? V. A. toliau 
pažymi: „Matyt, laikas kuo 
greičiau kurti gyvenvietes 
miesteliuose, kaip ir reko
menduota pastaruoju metu 
partijos ir vyriausybės nuta
rimuose". 

Dabartiniai Lietuvos kolcho
zai dažnai užima pusę vals
čiaus, nes vieno kolchozo 
žemės plotas siekia 3 - 4 tūks
tančius hektarų. Tokiuose kol
chozuose darbas nėra našus. 
Vienas ukrainietis, gyvenąs 
Vakaruose, pasakojo, kad 
eiliniam kolchozininkui dar
bas nėra sunkus, bet iš to 
darbo mažai naudos: kol 
kolchozininkai suskirstomi į 
darbus, kol jie nueina į kolcho
zo galulaukę ir pradeda dirbti, 
jau būna 10 valanda. Netru
kus einama pietų. Po pietų vėl 
tas pat. Daugiau pravaikš-
toma, negu dirbama. Bet tokia 
komunistinė sistema. Ir komu
nistai mato, kad jų ūkinė 
sistema ; ra bloga, bet tokiu 
būdu jiems patogiau tvarkyti 
kolchozus, o maisto produktų 
komunistams užtenka. 

Traktorininkai iš kaimo 
pasitraukia į miestą dažniau
siai dėl šių priežasčių: atsar
ginių dalių trūkumas, blogas 
d a r b o o r g a n i z a v i m a s , 
nepatenkinamos remonto 
sąlygos, nepagrįsti priekaiš
tai, vadovų pakeltas tonas. Tos 
priežastys yra pavergtoje 
Lietuvoje, jos yra ir kituose 
raudonosios Rusijos imperijos 
rajonuose. 

Kai kurie traktorininkai 
sako, kad jie nori išvykti į 
miestą, nes kaime nesuranda 
sau nuotakos. Mergaičių iš 
kaimo į miestą išvyksta daug 
daugiau negu vyrų, nes joms 
kaime mažai beliko darbų. 
Partija, kad sulaikius mergai
čių bėgimą į m i e s t u s , 
nusprendė, kad daugiau mer
gaičių būtų priimta į kaimo 
profesines technikos mokyk
las. Dabar jos sudaro tik 10% 
visų priimamųjų. 

Nors pavergtos Lietuvos 
komunistai giriasi, kad ir kai
me dabar darbai atliekami 
pagal priešakinę techniką, bet 
viskas vyksta priešingai. Tai 
parodo jų pačių spaudos žmo
nės. Gal nuoširdžiai darbus 
atlieka kolchozininkai savo 
sklypeliuose, kurie maitina 
juos ir dalį krašto gyventojų. 
Nenuostabu, kad kolcho
zininkai iš savo sklypelių 
krašto gyventojams pristato 
30% maisto produktų, nors jų 
sklypeliai užima tik 3% visos 
dirbamos žemės. Komunistai 
tai pastebi ir galvoja, kad 

reikėtų iš kolchozininkų der
liaus „perteklių" supirkti į 
krautuves bei sandėlius val
džios nustatytomis kainomis. 
Sunku suprasti, kad kolcho
zininkai dalį produktų iš savo 
sklypelių dar parduoda turgu
je, nors jie patys gyvena pus
badžiu. Betgi jie iš pasku
t i n i ų j ų s t e n g i a s i s a v o 
išaugintų maisto produktų dalį 
parduoti turguje, nes ir tas 
menkavertis rublis jiems labai 
reikalingas nusipirkti druskai, 
apavu i , drabužiams bei 
kitiems pirkiniams, o tie 
pirkiniai labai brangūs. 

Komunistinės Rusijos im
perija per 64 metus nepajėgė iš
bristi iš ekonominio skurdo, 
kurį daugiausia turi pernešti 
pavergta liaudis. Komunistai 
dažnai kalba liaudies vardu, 
bet badaujančiai liaudžiai iš 
savo slaptų sandėlių maisto 
produktų neduoda. Kur buvo 
mažesnis slėgimas — Lenkijoj, 
badaujanti liaudis sukilo prieš 
raudonuosius buržujus ir jų 
nenormalią sistemą. Nežinia, 
kuo tas sukilimas baigsis, nes 
Maskvos komunistiniai valdo
vai nuo savo nežmoniškos 
sistemos neatsisakys ir krašto 
vergams laisvės neduos. 

KARIŠKA 
VIEŠPATIJA 

Per pastaruosius porą 
dešimtmečių Sovietų Sąjunga 
pasiekė didžius laimėjimus. 
Sovietų kariškas bazes, sovie
tų kariškus patarėjus, sovie
tinius kvislingus lengvai gali
ma atrasti nuo Kubos iki 
Kombodijos, nuo Laoso iki 
A f g a n i s t a n o , nuo P ie tų 
Jemeno iki Angolos. Rugsėjo 
mėn. Vakarų spaudoje buvo 
patalpintas vaizdas ruso — 
sovietinio kario,paimto nelais
vėn Namibijoje. Taigi sovietų 
kariai kariauja jau ir tropikuos. 

Nuo 1975 iki 1980 metų Sov. 
Sąjungos pramonė kasmet 
pagamindavo 3000 tankų. 1300 
lėktuvų naikintojų, 5500 
š a r v u o t ų t r a n s p o r t i n i ų 
sunkvežimių, 400 raketų. 1980 
m. Sov. Sąjunga nuleido j 
vandenį 11 povandeninių 
laivų. Washingtone kalbama, 
kad Sov. Sąjunga pralenkė 
JAV apsiginklavimą. Mask
voje vėl tvirtina, kad Sov. 
Sąjunga pasiekė santykių 
lygybę. 

r. 
Norėdamas sužinoti, ar išgy

vensi ateinančius metus, N. 
Metų naktį, mėnuliui švie
čiant turi išeiti į kiemą ir pažiū
rėti į savo šešėlį: jei šešėlis bus 
be galvos, tai mirsi, jei su 
galva — išgyvensi. 

Domas Velička 

Laikraštis gerai pasakė. Tik 
mus stebina ir to paties laik
raščio pozicija. Juk, labai retai 
šis laikraštis pasisako prieš 
Amerikos prekybininkų mai
nus su S. Rusija, jei tie mainai 
yra naudingi didžiosioms 
bendrovėms. 

Apskri tai pergyvename 
šiandien moralinę krizę, kurią 
geriausiai iliustruoja Len
kijoje tebevykstanti drama. 
Mažieji pasaulio žmonės sten
giasi įvairiomis priemonėmis 
Lenkijos kovotojams padėti: 
siunčia maistą, vaistus ir už
dega žvakes namų languose. 
Tik gaila, kad mažųjų talki
ninkų pastangas išduoda gaš
lieji dolerių grobikai. 

Lenkiją ir kitus pavergtuo
sius išgelbės ne uždegtos žva
kės languose, bet totalus pa
ramos sustabdymas Maskvos 
dvarponiams. Reikia, anot Bu
berio, pradėti mylėti žmones ir 
naudoti daiktus, bet ne at
virkščiai. 

J. SoU&nas 

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

30 
Pajevskis mirė Marijampolėje ir tenai palai

dotas 1908 m. rugp. 10 d. „Jis mirė džiova. Mokiniai 
dalyvavo laidotuvėse: jie nešė grabą į bažnyčią, o 
paskui po iškilmingų Mišių — ant kapinių. Buvo 
keletas vainikų,, tarp jų — vienas mokinių". 
(Lizdeika „Lietuvos ūkininke"). 

mas senex. Klasėje į jokias pašalines kalbas 
neįsileisdavęs. Gerai savo dalyką dėstęs. Dideliu 
reikalavimu, šykščiais pažymiais mokinius sijo
davo, ypač IV-V-je kl., tuo lyg pritardamas bendram 
nusistatymui, kad gimnaziją skirta baigti tik atrink
tiems, vertiems mokiniams. Reikšminga, kad jis dėl 
tokio reiklumo ir mokinių kirtimo apskritai, o tais 
garsiais 1910/11 valymo metais, kai VI kl. sėdėjo vos 
keli mokiniai, nebuvo atleistas, kaip dingęs po tų 
metų Kazlovskis. Gnatovskis išbuvo gimnazijoje iki 
jos pabaigos Lietuvoje, o 1915 m. rudenį susijieško-
tas ir atsikviestas į tą pat gimnazijc Jaroslavlyje. 

Žymus procentas lenkų buvę geri mokytojai: 
Dambrovski8, Jankovskis... Ypač geruoju visų moki
nių minimas, save laikęs tikru lenku, pažangus, 
įtakingas mokytojas ir auklėtojas marijampolietis 
Savickis, ilgus metus čia dėstęs senąsias kalbas. 
Ostrovskis, kultūrininkas, grįžusiam (1879) iš kuni-

Vloftekas, dėstęs lotynų kalbą, nepajėgdavęs gų seminarijos V. Kudirkai (dar tikram lenkui) padė-
per pamokas išlaikyti drausmės. Žemesniųjų klasių 
mokiniai, naudodamiesi jo negalia, išbėgdavę ir 

j suolų ir imdavę išdykauti, Vlošekas. juos bestum-
dydamas į suolus, kartais su jais susiimdavęs. 

Paminėtini piktai lietuvius uję ir pravardžiavę 
Przeorskis, Pszevalskis. Turskis, ligonis alkoholi
kas, dėstės gamtą ir lenkams lenkų kalbą (po 1906 
metų) nepažindavęs iš pavardžių mokinių, tai dažnai 
vieton neparuošusio pamokos (gamtos) išeidavo 
atsakinėti ki tas. Mokiniai per jo pamokas triukš
maudavo, jog mokytojas (kartais), palikęs dienyną, 
išbėgdavo iš klasės. Atėjęs inspektorius ar direk
torius kalt ininko dažniausiai nerasdavo. Turskis, 
spėjama, ilgėliau gimnazijoj buvo laikomas poli
tiniais reikalais. 

Gnatovskis, Marijampolės lenkas, reiklus ir 

jes sudaryti lėšas pačiam savarankiškai baigti 
gimnaziją, parūpindamas mokinių prižiūrėtojo vietą 
ir privatinių pamokų. Su Ostrovskiu rišasi netur
tingų mokinių šelpimo organizavimo pradžia ir sukū
rimas mokinių orkestro. Jame pirmuoju smuiku gro
jo V. Kudirka. 

Praretinti lenkai mokytojai, supratę rusų siekius, 
su savo lenkiškumu vėliau per daug neišsišokdavę ir 
lietuvių mokinių dėl jų „prastesnės" tautybės beveik 
neužkabinėdavę, nes rusai mokytojai ir lenkus 
mokinius traukdavę per dantis. Už lenkų kalbos 
vartojimą nors nebausdavo, bet ja kalbėti draus
davo, mažų mažiausiai šnairuodavo. 

Tačiau iki galo atsirasdavo vienas kitas lenkas 
mokytojas, nepaliovęs vilioti lietuvius už gimnazijos 
sienų lenkiškuoju „iškilumu". Iš jų pažymėtinas 

1 griežtas lotynų kalbos mokytojas, mokinių vadina- higienos mokytojas gydytojas Uscirskis. 

KLASIŲ AUKLĖTOJAI IR 
J U PAGELBININKAI 

Klasių auklėtojais galėjo būti tik aukštojo moks
lo etatiniai mokytojai. Jų etatas su klasės auklėjimu 
24-rios pamokos, bet galėjo būti ir daugiau. Pirmiau
sia klasses gaudavo rusai mokytojai. Jų neištekus 
galėjo gauti ir ne rusai geri mokytojai, atitinką 
reikalavimus. 

Klasių auklėtojai turėjo pažinti kiekvieno savo 
klasės mokinio savybes — gabumus, polinkius, 
tautybę, sekti jų mokslo pažangą ir atžangą, supras
ti priežastis. Turėjo žinoti jų privatinio gyvenimo 
sąlygas, jų veikimą. Tam reikalui lankydavo moki
nius jų butuose, pranešinėdavo tėvams apie mokslą, 
elgesį, patardavo, įspėdavo, savo teisių ribose spręs
davo, teisindavo ar bausdavo. 

Jie rašydavo klasės dienyną (žurnalą), įraši-' 
nėdavo į mokinių dienynus savaitinius pažymius, 
pranešdinėdavo vykdytinus nutarimus... Privalė
davo semestriniam s posėdžiams paruošti savo klasės 
apyskaitą, nuodugniai apibūdinti kiekvieną mokinį, 
pasiūlyti bausmę ar teisinti. Jis daugiau užtarėjas 
negu kaltintojas — ir auklėtojas toks, koks turi ir 
pats būti. Klasės auklėtojas — savo klasės šeiminin
kas. Net inspektorius ar direktorius neturėdavo, 
klasės auklėtoją aplenkęs, apie jo klasės kokį mokinį 
savo sprendimą vykdyti. Klasės auklėtojo vardą 
kelia ar žemina jo klasės kokybė. Klasių auklėtojų 
orumui, autoritetui išlaikyti, jie neturėjo būti akivaiz
džiais juodadarbiais, šnipais, mokinių sekliais. Toms 
pareigoms laikomi visai gimnazijai dn klasės auklė
tojų pagalbininkai. 

(Bus daugiau) 
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1982 METAI - LIETUVIŠKU PARAPJJŲ METAI 
Brangūs broliai ir sesės lietuviai,; kaitų pastatytas lietuviškas šven-

Prieškariniu laiku lietuviu iš-1 toves išlaikyti, lankyti ir neap-
eivijos karta šiame krašte įkūrė {leisti, nors ir būtu tekę toli nuo 
daugiau'kaip šimtą lietuviškų pa- į ju savanoriškai išsikelti. Tai yra 
rapiju. Tada iš savo sunkiai už- į visų Iietuviv pareiga Dievui ir tau 
dirbtu centu lietuviai pastatė j tai, nežiūrint kokiai religinei 
puikias bažnyčias, įsteigė mokyk j bendruomenei priklausytume, 
las, įrengė sales. Tai jų sunkaus 
darbo ir prakaito vaisius. Apie 
lietuviškas parapijas sukosi ne 
vien tik religinė, bet ir tautinė 

2. Lietuviška parapija tepasi
lieka centrine mūšy veiklos vie
ta. Tik tada ji turės gyvybinės 
reikšmės išlaikyti gyvą mūsų vie
ningumo ryšį, stiprią moralę ir 
atsparumą mus ardančioms įta
koms. JAV Lietuviu Bendruo
menė ir visos šį atsišaukimą pa
sirašiusios organizacijos per savo 
apylinkes, apskritis ar skyrius 
ragins visus lietuvius grįžti į lie
tuviškas parapijas, nepaisant kaip 
toli kuris gyventų nuo jų centrų, 
organizuos vajus ir minėjimus 

veikla. Parapijose veikė chorai, ^ j u s t i ^ | | | g „ p r a s . 
vaidinimo būreliai, tautinių so-Į m ę ^ s a v Q t ė y y n ė s d a l į _ T o d ė l 

KIŲ grupes, seseliy vadovaujamos; š i a n d j e n 5 

lietuviškos mokyklos, 
draugijos, brolijos ir 
kos organizacijos. Čia po ilgos ir 
sunkios darbo savaitės lietuvis su
tiko lietuvį, garbino Dievą savo 
gimtąja kalba, lankė organizaci
jų susirinkimus, palaikė gražias 
lietuviškas tradicijas- Parapijos 
centras lietuviui buvo pagrindi
nė maldos, atgaivos ir pramo
gų vieta. 

Po antrojo pasaulinio karo 
nauja lietuviu banga pasiekė šį 
svetingą Amerikos kraštą. Lietu
viškos parapijos sutiko juos iš 
skėstomis rankomis ir atviromis 
širdimis. Tai buvo tartum švie
žias kraujas Amerikos lietuvių 
gyvenime. Tačiau neužilgo Ame
rikos miestai pradėjo žymiai keis
ti savo veidą. Iš įvairiu vietų gy 
ventojai veržėsi į miestus, o kiti 
bėgo į priemiesčius, kur kėlėsi ir 
daug lietuviu- Pakito ir daugelio 
mūšy parapijų vaizdas. Gamta 
tuštumos nemėgsta, todėl lietu
viams išsikeliant į priemiesčius, 
ju vietas užėmė kiti. Daug kur lie
tuviškos parapijos buvo apsuptos 
svetimųjų. 

Po Vatikano II suvažiavimo, 
įvedus liturgijon tautines kalbas, 
lietuvių parapijos daug kur tapo 

- beveik grynai lietuviškomis, nes 
kitataučiai, nesuprasdami lietuviu 
kalbos, pasitraukė iš ju bažnyčių 
Tačiau lietuviai neužpildė jų vie
tų, o skubėjo į priemiesčius. To
kiu būdu kai kurios mūsų para
pijos smarkiai sumažėjo savo na
riu ir rėmėjų skaičiumi, o kai ku
rios visai išnyko. 

Mieli lietuviai, kova už tikėji 
m o išlaikymą ir šiandieną yra 
neatskiriama lietuvių tautos ko
vos už išsilaikymą dalis Ir Lie
tuvoje, nors okupantas deda mil-
žinikiškas pastangas izoliuoti l i e 
tuvį nuo lietuvio, jį visiškai nu
žmoginti, tačiau neįstengia su
naikinti tikinčiųjų bendruome
nės- Tai mums akivaizdžiai liudi
ja "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika", kurios skelbiami duo
menys rodo religiją esant galin
ga tautiškumo atrama ir vilties 
šaltiniu 

Nors turime pilną religijos lais
vę šiame krašte, tačiau susidu
riame su religijos ir tautiškumo 
išlaikymo problemomis. Pagrin
dinis uždavinys šiuo atžvilgiu 
yra išlaikymas savo tautinių pa
rapijų. Kristaus Bažnyčia yra kiek
vieno antroji tėvynė, amžinosios 
tėvynės jungtis ir simbolis. 

Norėdami pagelbėti lietuviš
koms parapijoms išlikti ir geriau 
atlikti savo uždavinius, mes, že
miau pasirašę, vadovaudamiesi sa
v o organizacijų nutarimais, skel 
biame 1982 metus Lietuviškų pa
rapijų metais. Jų laikotarpyje ir 
vėliau sieksime šių pagrindinių 
tikslų: 

1. Sugrąžinti visus lietuvius į 
savas lietuviškas parapijas. Mūsų 
visų pareiga sunkiu darbu ir pra-

STATE PAWNERS & JEVVELERS 
Top Dollars — Paid in Cash 

On The Spot. 
LARRY COHEN — Prop 

408 S. State St. — TeL 922-1123 

3- Vis iems tiems darbams pla-
, nuoti, derinti ir skatinti sudaro-

įsaugmti lietuviškų,' , v . , . 
« . - • i . . . « , . ... ,. .. , - . mas centrinis iniciatyvos zidmvs, 

, ,., V. krikščioniškų tradicijų dvasioje,' 
K^tSlliClS- ' • * * 
""'' visi lietuviai turėtų jausti gyvą pa-

prisidėti reigą visomis jėgomis 
prie tautinės, sąmonės stiprini
mo ir lietuviškų parapijų išlaiky
mo. O mūsų parapijos turi atsi
naujinti dvasioje- Savoje lietuviš
koje parapijoje lietuvis turi gauti 
tai, ko neranda jam artimiausio
je parapijoje. Lietuviška parapi
ja privalo spindėti lietuvių bažny
tinėmis ir tautinėmis tradicijomis. 
Joje lietuvis tepajunta kampelį 
Lietuvos. 

3. Visais įmanomais būdais iš
laikykime dabartines lietuvių pa
rapijas, o kur tai neįmanoma, 
perkelkime jas į lietuviams pato
gesnę vietą. Kada parapiečiai no
ri savo parapiją perkelti kiton vie
ton, tada jie turi teisę prašyti, 
kad dijecezija už jų kitiems ati
duotas parapijas pagelbėtų lietu
viams pastatyti bažnyčią kitoje 
vietoje. 

T ų uždavinių siekiant: 

1. Lietuviškų parapijų kunigai 
ir tikintieji raginami palaikyti 
gyvą tarpusavį kontaktą, pavyz 
džiui lankant savo parapiečius. 

PRANYS ALSĖNAS 
Praradai vilt į — nustojai pats 

savęs", tai grynos tiesos žodžiai, 
į nes beviltis žmogus pasidaro tar-
j tum augalas be rasos ir be van-
i dens. Jis _džiūsta, vysta ir atro-
| fuojasi. Puoselėti savyje kokią 
I nors viltį, tai ugdyti kartu ir ryž

tingumą, kuris yra neatskiriamas 
vilties palydovas. Maža būtų šir
dyje nešiotis kokio nors kilnaus 
siekio vilties kibirkštėlę, jei nepa-
remtum jos ryžtingumu ir kieta 
valia. 

Ryžkis ir siek, tuomet tavo vi l 
tys išsipildys, galima būtų pasa
kyti. Žinoma, viltis viltimi yra 

o paskirose vietovėse — jo sky jnelygi. Yra realių vilčių, kurios yra 
ryžtingu siekimu jas 

Viltis ir ryžtingumas - laimėjimo laidas j r * l A C C I C I C H A H C 
D B A V V C ATčt:\IAC ni-riTiais naHptic nocitP« V i l i o m p * ^ ^ » ••» * » % # ^ ^ • • * " • •**** ' ™ ^ ^ ^ ^ 

2. Lietuviškoji parapija, ypač 
išeivijoje, turėtų būti kiekvieno 
lietuvio antrieji namai. Įžengda- Į lietuviškoms parapijoms stiprinti, 
mi į savo bažnyčią, turėtume gi- | jas pagyvinti ir išlaikyti 

riai, kurie talkins parapijų komi- į p a r e m t o s 
tetams ir taryboms jų pastango- įvykdyti ir 
se stiprinti ir išlaikyti lietuviškas 
parapijas. 

Jus gerbia 
Vyskupas Vincet.tas Brizgys 

Kun. Albertas J. Kontautas 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybės 

Pirmininkas 
Loreta Stukienė 

Lietuvių Vyčių pirmininkė 
Juozas Laučka 

Ateitininkų Federacijos Vadas 
Vytautas Kutkus 

JAV LB Krašto Valdybos pirm. 
Saulius Kuprys 

Amerikos lietuvių Romos 

Katalikų Federacijos Pinn :ninkas 
Julia Mack 

Amerikos Lietuvių Katalikių 

Moterų Sąjungos Pirmininkė 
Kun. Kazimieras Pugevicius 

Lietuviu Kataliku Tarybos Direk. 

pasiekti. Bet yra ir 
utopinių vilčių, kurių žmonės ne
remia kietu darbu ir ryžtingumu, 
o gaubia tik svajonėmis. Pa im
kime vieną tokią utopinę viltį. 
Žmogus visą gyvenimą mažai dir
bąs ar visai nedirbąs, viliasi ka
da nors pasidaryti turtingu. Ko
kiu gi būdu? Nagi svajoja rasti di
delę sumą pinigų ir praturtėti. 
Deja, jis pinigų niekad neranda... 

Tačiau ne vien tik turtai žmo
nėms yra didelė laimė. Nūdien 
pasaulyje yra daug žmonių ir iš
tisų tautų, kurios viliasi kilnesnių 
dalykų, tokių dalykų, kurie net 
turtais nenuperkami, bet dideliu 
ryžtingumu ir krauju pasiekiami. 
Vienas iš tų kilniųjų dalykų — 
tautų laisvė. 

Lietuviai, kaip ir daugelis kitų 
tautu pasaulyje, neteko savo tė
vynės laisvės. Ją išplėšė iš mūsų 
žiaurūs okupantai bolševikai. Mes 
išblaškyti po platųjį pasaulį dir
bame ne savo tėvynei, prakaituo
jame fabrikuose ne savam kraštui, 

amžiais padėtis nesitęs. Viliamės, 
kad ateis laikas, laimės teisingu
mas, ir smurtas bei apgaulė su-
silausk jiems priklausomo atpildo. 

Jeigu lietuvis, dirbdamas svetur 
sunkų darbą, uždirbtus centus su
naudoja produktingai, — remia 
savo spaudą, perka lietuviškas 
knygas ir užjaučia bei sušelpia 
savo vargstančius brolius bei se
seris, jis tėvynės laisvės atgavi
mo viltį sustiprina veiksmingu 
ryžtingumu. Šiuo atveju mums 
dera prisiminti didįjį lietuvių 
laisvės kovotoją Vaižgantą. Jis 
kitados kreipėsi į savo brolį lietu
vį šiais žodžiais: "Ei, Lietuvos 
pilieti. Kas esi, vistiek kaimynai 
tave pravardžiuoja kietasprandžiu 
užsispyrėliu. T a i būk pasiryžęs ir 
tapk pasiryžėliu. Brangus daiktas 
— nepigus. Pirkis laisvę, nepri
klausomybę metais ir visu šir
dies ir kišenės turtu. Gal bus dar 
sunkiau. Ir vis dėlto tai nereikš, 
jog nesulauksi palengvėjimo. Jei 
lauksi, sulauksi. Žinoma, nesu
dėjęs rankas". 

Vis dėlto tai palaiminti žo
džiai ir palaiminta to didžiojo 
kovotojo viltis. Jis ir tada žinojo, 
jog lietuviai grobuoniškų pri
spaudėjų buvo laikomi "kieta
sprandžiais, užsispyrėliais". T o 
kiais pat juos laiko ir dabartiniai 
tėvynės okupantai. Neveltui jie 
ypatingai kietai užsuko Lietuvoje 
mūsų tautos naikinimo ir terioji-
mo mašiną. Tačiau Vaižganto 
patarimu vadovaudamiesi, mes 
esame pasiryžėliai savo viltis lais 
vei atgauti remti konkrečiais dar
bais ir veiksmais. Nežiūrint, kad 
mums šiandien yra sunku, laikui 
bėgant, gal bus dar sunkiau, ta
čiau nemeskim vilties, kad su-

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

M D Z I N S K A S . 4 0 5 9 Archer Avenue. 

Chicago, IU. 8 0 6 3 2 , tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
IMCOME T A X SERVlCI i 

NOTAKT. PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VEHTiMAl, 
GIMINIU iškvietimai, p i ldomi 

PIMKTTBES PRAŠYMAI »r 
•tltokie blankai. 
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R E A L E S T Ą T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St, — Tel. 436-7878 

bet puoselėjame savyje viltį, kad lauksim palengvėjimo. 

There's No Need 
To Compromise 
Your life Style 
When You 
Retire. 
ENSCJRE YOUR FUTURE W1TH A TAX SHELTER NOVV. 
Now you can ensure your future with an insured. tax-deferred. Individual Retirement Account. Starting January 1. 1982 anyone can start 
their own IRA. It's your own plan regardless of how many times you change jobs. and it will supplement any pension plan your present or 
future employer may provide. Beginning January lst . you can set aside up to $2000 annually in an Individual Retirement Account. The 
principai amount and the interest earned is tax-deferred until you begin to withdraw the funds. If your spouse works, the totai contribution 
can be as much as $4000 annually, tax-deferred. If one spouse is not employed. you can open a spousal IRA in which the annual tax-
deferred contribution for the two of you is $2250. 

IRA funds can be set aside in a lump sum or random amounts during the year. 

T A X - D E F E R R E D M O N E Y A D D S U P F A S T . 
Annual tax-deferred deposits of $2000 and interest earnings based on 12% yield will produce substantial retirement funds. For example: 

H. COHN & CO. 
B T T E R S OF OLD GOLD 

D e a l e - s in f lnest d i a m o n d s 
Vvatches. J e w e l r y . R e p a i r l n g . 

Britųr t h l s Ad — 20<& dlscount 
on any pu rchase 

1704 W. Chicago — 666-6468 

UmJUOR - EXTERIOR PAINTTNG 
VVallpapering & wallwa$hing. Also up-
holstery clear.mg Discounts for senior 
citizens Free estimates. 

CALL MIKE 

5 years 10 years 
$14.620 $41.485 

25 years 30 years 
$348.250 $654.550 

The rate you actually earn may be higher or lovver than 12% and may be diffe 

YOUR CHOICE OF FIXED OR VAR1ABLE INTEREST RATES 
TERM MINIMOM DEPOSIT 
l'/zYearC.D. $100 
Variable Rate Additional deposits. $50. 
l'/zYearC.D —~. 
Fixed Rate >ouu 

RATE 

15 years 20 years 
$90.850 $181.500 

35 years 40 years 
$1.216.040 $2.248.700 

rent than the rounded figures shovvn here. 

Rate will be '/, % above the rateof 26 week (J.S. Treasury Btlls and will change monthly. 
Interest compounded daily. 
Rate will be determmed by the Association. subįect to change monthly. 
Interest compounded daily. 

Our savings counselors welcome your inquiries on vvhat Standard Federafs IRA accounts can do for you. No service fee will be charged for 
opening and administering your retirement account. Please call or stop in soon. 

/įfįrsyMUyiRD F EDE R/U- $flA> 
tWWW' Assets Over $570 Million 

MGS 
FSUC 
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HOWE OFFICE 
4192 Archer Avenue 
Chrcago. Illinois 60632 
Phone 847 -1 140 

GARF1ELD RIDC.E 
6141 Archer Avenue 
Chicago. Illinois 60638 
Phone 767 5200 

47TH STREET 
2555 West 47th Street 
Chicago. Illinois 60632 
Phone 523 1083 

DOWNERS GROVE 
5100 Forest Avenue 
Downers G rovė. Illinois 60515 
Phone 963-1140 

LOMBARD 
23 ^or th Mam Street 
Lombard. Illinois 60148 
Phone 627 -1140 

OAK LAWN 
10350 South Pulaski Road 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Phone 424 5910 

HICKORY HILLS 
9357 South Roberts Road 
Hickory Hills. Illinois 60457 
Phone 598-5050 

HIUCREEK 
Hill Creek Shopping Center 
Hickory Hills. Illinois 60457 
Phone 599-1977 

AURORA 
30! West Galena Boulevard 
Aurora. Illirois 60507 
Phone 89? 1140 

BOOLDER H I U 
21 Boulder Hill Pass 
Boulder Hill. Illinois 60538 
Phone 897-U 66 

| % | 4 0 

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllliuilllllllllll 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS EXPBESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IlililIlIHIlIlIlIlIlIlIlIUlUlUltllIUlIlIlIlIlIlI 
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VALOME 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel - RE 7-5168 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N AS TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
lilIlIlIlIlIlIlIimilllllllllllllMIIMIUlUllllH 

ninniTrrrrrfrnrrmiiHiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimo* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A ve. — 778-2233 

tiii uiiiiiiiimiiiiiiimiiiiuiiiiiuiuuiiiiH 

^NUOMOJAMA — FOR RENI 

ISNUOM. 4 KAMB. BUTAS 
Marquette Parke. 

Skambint teL 422-7554 

I I I I I t l I l I l imilHMIiUII I I I t l I l I lUtl I lUKMIlI I 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
umiUMIHHHIIHII I IHimil l l IHUtl I lHIIUIM 

IŠNUOM. nuo sausio 1 d. 5. erdvių 
kamb. butas su apšildymu, Marquett» 
Parke, 66-os ir Kedzie apyl. Pageidau
jama šeima su padoriu elgesiu. 320 
dol. men., įskaitant vieta automobiliui 
garaže. Skambint tel. 864-4472 ryte 
tarp 10 ir 12 vai., ir varkare tarp 6 
ir 8 vai. 

D Ė M E S I O 

M O V I N G 
SRENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Primame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. —- WA 5-8063 

Uli l I l I l I l I l I l I l I l f l I lUI I IHI I I I I I I I I I i l I l I l I l i i l I 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiii 

10% — 20% — 30% pigina mokėsit 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio paa mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208y2 W e s t 96th Street 

Telef. GA 4-8654 

S L A V Ą 2 E M E L Y T Ė 
Kontraltas 

S U J U M I S 
• 

Lietuvių muzikų kūrimai: 
Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad a š našlaitėlė, štai 
j i m a n o žemė. žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip pat 
Ave Maria — P . Shuberto ir 
kitų klasikų kūriniai. 

Akompanuoja muzikas Joną* 
Govėdas. Kaina su persiuntimu 
$7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, m . 60629 

Ulinois gyventojai dar pride
da 42 et . valstijos mokesčio. 

• • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • . . 

muaimiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuNiin 
Bronius Murinas 

Monografinio pobūdžio meno 
leidinys, skirtas tapytojo Bro
niaus Murino kr.rybai. Spalvotos 
nuotraukos. Puošnus dailės kū
rybos albumas, didelio formato. 
Vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

Spalvotas iliustracija spaus
dino Questar Printing, Inc. Pa t į 
leidinį spausdino M. Morkūno 
spaustuvė, 1981 m. Chicagoje. 
Kaina su persiuntimu $16.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 451,5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
imiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiimuiiimi! 
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHriiiiininm 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimu kainos yra vi
siems prieinamos 

uitiiniifiimniiiiiiiiiiifMiitiiiiiitiii«iiifin 

Popubr Uthuanian 
RE C I PE 5 

PATIKSLINTA m PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juosanioa Daužvardieaė 

šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą Šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
fcmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
•irimu, gi knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, niinob 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Ulinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

FELIKSAS BREIMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

Remkite tuos biznierius, k o -

rfe skelbiasi dien Trrauge'*, 

1 



BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ SAVANORIS KŪRĖJAS 

JULIUS JAKULIS 

Gruodžio 19 d. Carney ligo
ninėj Dorchester, Mass., po sun
kios ir ilgos ligcs mirė Lietuvos 
kariuomenės savanoris kūrėjas 
Julius Jakulis, eidamas aštuo
niasdešimtuosius metus. Buvo 
pašarvotas Joe Casper laidotu
vių koplyčioj So. Bostone. Gruo
džio 22 d. po šv. Mišių Šv. Pet
ro lietuviu parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone, buvo nuvežtas j Fo-
rest Hills kapinių krematoriumą. 
Šeimos pageidavimu, kada Lietu
va vėl prisikels laisvam gyveni
mui, kad jo pelenai būtų per
vežti į jo tėvynę Lietuvą ir pa
laidoti žemėje, už kurią jis ne
priklausomybei kuriantis kovojo. 

Velionis Julius Jakulis įstojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę, 
baigė karo mokyklą ir buvo pa
keltas į leitenanto laipsnį. Buvo 
šarvuočio , Šarūno" komendantu, 
o už kovas su Lietuvos priešais 
buvo apdovanotas Vyties kryžiu
mi su kardais. 

Gimnaziją baigė Marijampolė
je, o Belgijoje gavo daktaro laips
nį iš ekonomijos. Būdamas mo
kiniu ir vėliau priklausė ateiti
ninkų organizacijai. Lietuvoje 
dirbo Lietuvos banke. Buvo Lie
tuvos banko Panevėžio skyriaus 
direktorium, o kurį laiką Trakų 
ir Kybartų skyrių. 

Artėjant II-jai bolševikų oku
pacijai pasitraukė į vakarus, o 
vėliau, prasidėjus emigracijai, at
vyko į Ameriką ir apsigyveno So. 
Bostone, vėliau Dorehestery ir 
paskiausiai keliolika metų gyve
no Avon, Mass. Pradžioje dirbo 
įvairias pasitaikiusius darbus, o 
vėliau gavo darbą banke ir dir
bo jame, iki išėjo į pensiją. Buvo 
gana ramaus būdo ir į jokią po

litinę bei visuomeninę veikią Ame
rikoje nesijungė. Buvo Lietuvių 
karių veteranų „Ramovės" nariu. 

Nuliūdime paliko žmoną Oną 
ir sūnų Egidijų. 

IS AMERIKIEČIŲ 

SPAUDOS 

„Boston Magazine" gruodžio 
mėnesio numeryje užima visą 
puslapį boksininkas Jack Shar
key. Didesnę dalį puslapio 
užima jo fotografija, o apačioje 
straipsnyje rašoma, kad 79 me
tų buv. sunkaus svorio pasaulio 
čempionas Jack Sharkey dabar 
gyvenąs Epping, New Hampshi-
re, esąs gyvas, judrus, kiekvieną 
dieną bėgąs 4 mylias, žuvaująs, 
medžiojąs ir džiaugiasi gyveni
mu. Boksininko karjerą pradė
jęs Bostone kaip „Boston Gob". 
Jis boksavęsis su 10 pasaulio sun
kaus svorio čempionų. Du kartu 
laimėjęs. Vieną kartą prieš jo pa
ties „idol" Jack Dempsey, o ki
tą kartą prieš Max Schmelling, 
o pralaimėjęs prieš „Italian 
Giant" Primo Camera. Dar ban
dęs atsigauti, bet pralaimėjęs prieš 
Joe Louis ir būdamas 34 metų 
baigęs bokso karjerą. Tada ati
daręs restoraną Bostone prie 
North Station. Jis buvęs labai po
puliarus kaip „Jack Sharkey Bar". 
Po laimėjimo rungtynių su Jack 
Dempsey jis savo pavardę pakei
tęs iš Joseph Žukauskas į Jack 
Sharkey. 

„Boston Herald American" 
gruodžio 11 d. rašo apie teni
sininką Vitą Gerulaitį, kad jis 
įsteigęs prieš 3 metus organizaci
ją padėti New Yofko miesto jau
nimui. Jis juos mokąs žaisti ir 
laikyti užsiėmusiais. 

„South Boston Tribūne" gruo
džio 3 d. aprašo, kaip buvo pa
šventinta Aušros Vartų Marijos 

iMiHmimnmiiiiHmmitmiHimiiiimiii 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama i5 nuosavos studijos 

Marquette Pke. vedėja Aldona Daukue 

T1S> S- Map!"ivood Ava.. 
Chica^ . II, 9M29 

Tel. — 779-1343 
UIIIIIlhHIlllllMUIIIIIHimiHHtHHttlItim 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PLEČIA VEIKLA 

Chicagos maisto firma Bea
triče Foods perka South Bar-

straipsnyje apie ruošiamą lenkų rington priemiesty 92 akrų įe-

paveikslo kopija Sv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Įdėjo visą 
eilę fotografijų iš tų apeigų baž
nyčioje. 

„Boston Herald American" 

demonstraciją protestui prieš įvy 
kius Lenkijoj rašo, kad šioje de
monstracijoje dalyvaus lietuviai, 
ukrainiečiai, albanai ir kitos tau
tybės. 

PARENGIMAI 

Sausio 10 d. Izidoriaus ir Vy
tenio Vasyliūnų koncertas First 
and Second Church salėje Bos
tone. 

Sausio 10 d. Sv. Petro lietuvių 
parapijos rengiamas balius pen
sininkam 7-tos gatvės koplyčioje 
3 vai. p.p. Rengėjai Vyčiai ir 
Sodalicija. Visi pensininkai kvie
čiami. 

Vasario 14 d. Baltų d-jos kon
certas First and Second Chruch 
salėje Bostone. 

Kovo 21 d. Minku radio va
landėlės 48 metų suakties pami
nėjimui renginys So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje So. Bos
tone. 

Balandžio 18 d. Baltų d-jos 
koncertas First and Second 
Church salėje Bostone. 

3alandžio 18 d. Sv. Petro lie
tuvių .parapijos banketas Lanta-

mės, kur atidarys savo padalinį. 

GAUJOS RtMAI 

Ei Rukn gaujos narys už 
20,000 dol. nupirko rūmus 
7429-51 S. Kingston Ave., Chi-
cagoje. Rūmai turi 36 kamba
rius. Užmokėjo tik penktadalį I 
to, ką savininkas buvo mokėjęs. 
Nupirko Henry Timothy, 26 m. 
Įvykis tiriamas. Policija tuose 
rūmuose rado ginklų. Pirkime 
tarpininkavo žinomo gaujos va
do Jeff Fort brolis Henry, 26 rru 

PRIGERI; 

Iš Chicagos upės t ies Clark 
gatve gruodžio 27 d. buvo iš
trauktas lavonas Alberto O. 
Kassel, 79 m. (Praeivis pamatė 
jį pasinėrusį vandeny, besilai
kantį kopėčių. Pranešė policijai. 
Atvykę narai dvi valandas ieš
kojo jo lavono, kol surado. 

LMAUČIA NETURINCnJS 

Chicagoje geraširdžiai žmo
nės į vadinamą neUirtingiausių 
šeimų Kalėdų fondą suaukojo 
845,000 dol., iš kurių buvo pa
siųsti dovanų čekiai šelpia
miems. 

TRAGEDIJA 

Telefonu iššaukta policija, 

JAUNI PL&6IKAI DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m, gruodžio mėn. 30 d. 

ŽIEMOS FESTIVALIS SUGAVO APGAVIKĄ 

Teismas rado ka l tu Hoyt Tor-

Cook apskrity 1980 m. įvyko! 
63,318 apiplėšimų. Areštuoti Į 
12,234 įtariamieji, jų tarpe 6,302 j Mere J. Byrne paskelbė, kad 
keliolikamečiai. Apie pusę įsi- Į siekianti pagyvinti prekybą mie- Į rey, buvusį R. A. Financial ben-
laužimų Chicagoje atideka kelio- j &to centre Chicagoje nuo va- į drovės pirmininką, ku r i s iš žmo-

sario 11 iki 15 d. bus miesto j nių surinko kyšių 275,00 dol., ža-
žiemos festivalis su įvairiomis Į dėdamas parūpinti paskolas ir 
pramogomis. i jų neparūpino. 

likamečiai. 

DVOKALŲ BOMBA 

Į kėgliavimo patalpjs Melrose 
pranešus, kad vyksta užpuoli- j Pa rke gruodžio 26 d. buvo įmes-
mas, atskubėjusi į butą 538 E. j t a dvokalų bomba, kuriai spro-
44 PI., Chicagoje, rado užsmaug- gus smarvė privertė apleisti pa
tą Lucille VVhrte, 75 m. Įtalpas 150 ten buvusių žmonių. 

na restorane. 
Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 

pavasarinis renginys Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje S. Bostone. 

A. A. 

A P O L O N I J A PURLIS 
MEiuore 

m., Gyveno Schaumburg, Illinois, anksčiau gyveno Chicago, 
Brighton Parko apylinkėje. 

Mirė gruodžio 28 d., 1981 m., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephine Dainius, (našlė 

mirusio a. a. Balio), anūkas Paul, sesuo Helen Kapočius su šeima, 
krikšto sūnus Alex Kapočius su šeima, Lietuvoje anūkė Ona Meš
kauskas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Viktoro. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Califomia 

Avenue. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 31 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NuHūdę: DUKTĖ ir ANŪKAS. 

Laid. direkt Petras Bieliūną* — Te*. LA 3-3572. 

P 4 
A f A. KONSTANTINAS LEIPUS 

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1981 m. gruodžio 
19 d. ir buvo palaidotas gruodžio 23 d. Lietuvių Tauti
nėse Kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Trakiui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į ka
pines. 

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių ir 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame giminėms ir draugams atvykusiems iš Ka
nados į laidotuves. 

Dėkojam visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidot. direkt. Steponui C. 
Lackawicz ir Sūnums už malonų patarnavimą 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

žmona Lena, sūnūs Tomas ir Edvardas 

A. f A. ANTANUI KAZLAUSKUI 
mirus (1981 m. gruodžio 24 d.) Worcester? Mass., jo sū
nus VYTAUTĄ, marčią DIANE, GEDIMINĄ, marčią NI
JOLĘ, JONĄ su šeima, dukras ELENĄ GOREDECKIE-
NĘ, ONĄ ORSNTTENĘ. SOFIJĄ GOREDECKIENĘ ir 
STASĘ PRAPUOLENTENĘ. ir jų šeimas ir visus arti
muosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

LILIJA ir ANTANAS ADOMĖNAI 
Chicago, IUinois 

Mylimam vienatiniui sūnui 

A. A . 

LAISVŪNUI SKEIVALUI 
per anksti į amžinybę iškeliavus, begalinio skausmo 
prislėgtus tėvus LIONĘ ir ANTANĄ SKETVALUS už
jaučia ir jungiasi skausme 

V. 
A. 
V. 
O. 
s. 
s. 
/ . 
/ . 

ir J. 
ir D 

GUDAI 
. MISIULIAI 

ir J. PRUNSKIAI 
ir S. RUIBIAI 
SAKAVIČ1ENĖ 
ir J. 
ir V. 
ir K. 

UŽUPIAI 
VALENTAI 
ZALAGĖNAI 

A f A. 
ALEKSANDRAI VAŠKELIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukrą S O F U Ą SALEENĘ, sūnų 
ALEKSĄ ir visus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

JADVYGA ir JUSTINAS GEČIAUSKAI 
GENOVAITĖ ir VINCAS MACIŪNAI 
TERESĖ ir ALGIMANTAS GEČIAI 

A f A 
DR. J O N U I P A v T L O N I L U mirus, 

liūdinčiai ŠEIMAI ir velionio seseriai ADAI NEVE-
RAUSKIENEI, draugijos narei , gilią užuojautą skaus
mo valandoje reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA 

AfA 
JONAS KANIŠAUSKAS 

Lietuvos K a r i u o m e n ė s K ū r ė j a s - S a v a n o r i s 
Buv. P a n e v ė ž i o Apygardos te ismo t e i s ė j a s 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė 1981 m. gruodžio 27 d., 1:50 vai. popiet, ba igdamas 82-rus 

amžiaus metus. 
Velionis priklausė Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių S-gai, 

Liet. Veteranų S-gai „Ramovė", Liet. Teisininkų dr-jai, Vytauto Didžiojo 
Šaulių Rinktinei, Lietuvių Fondui, Panevėžiečių klubui. Lietuvių 
Bendruomenei — Marąuette Parko apyl., Balfo Marąuette Parko sky
riui, Marąuette Parko Liet. Namų Sav. Org., Šv. Vardo dr-jai ir J a u n i m o 
centrui. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys I n a Wemer, žentas 
Edward, vaikaičiai John ir Daria; ir Vida Jesewitz, vaikaičiai T a d a s ir 
Mikas; seserys Sofija Statkienė, Malvina Jonikienė ir Lucija Kizienė su 
šeimomis; kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Lankymo vaiandos trečiadienį nuo 1 iki 9 vai. vak. Atsisveikinimas bus 
trečiadienį 7 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, j u o d ž i o 31 d. IS koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti lietuvių labdaros, švietimo ar tauti
niams reikalams. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs tamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duk te rys i r s e se rys su šeimomis. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Lietuvoje mirus M o t i n a i , 
SOFIJAI SALIENEI ir 
ALEKSUI V A Š K E L I U I , 

mokslo draugams ir artimiems bičiuliams, 
reiškiu užuojauta. 

VYTAUTAS VOLERTAS su ŠEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

^rifitniiHiiiiiiiiuiitiiiifiintiiinHmiiinniinmniiHfiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiHnn 
I DR. ANTANAS KUČAS | 

i ARKJV. JURGIS MATULAITIS I 
[ MATULEVIČIUS | 
f Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
I Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

? Tai geriausia knyga, kokia iki Šiol buvo išleista, apie = 
r Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vienuo- c 
I liską veikią ir apie nugalėtas kliūtis kelyje j tobulą krika- l 
= iionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos S 
i Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti 5 
I ST. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. = 
5 Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais, f 
S Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: r 

L A T O O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F, RUDMiN 
3319 SO LrrUANlCA AVENUE TeL YArtta 7-1138*3* 

STEPONAS G. UCK <LACKAWICZ) ir SŪN0S 
2424 W. 69th STREET TeL REpuMic 7-1213 
11028 Southwest Hlghway, Palos Hills. IUinois Tel. 974-4410 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET TeL YArds 7-J311 

Perskaitė Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti. \ 
DR, GAS 45^5 W. 6Srd SU Chicago, IL €0629 

VASAmS - BUTKUS 
1444 SO. 50th AVE. CICERO. ILU Tel OLynq>tc 2-1003 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 30 d. X Juozas Kukanauza, Valen-
cia, Venecuela, visuomenininkas, 
pratęsdamas prenumeratą, at-
si-intė auką ir laiškutį su prie 

X Zarasiškių klubo naujai iš
rinktoji valdyba 1982 metams 
pasiskirstė pareigomis s e k a n - r a š u : "Prasmingų šv . Kalėdų ir 

1 čiai: pirm. — Petras Blekys, j darbingų bei sėkmingų Naujų 
j vicepirmininkas — Kazys Ciu-11982 Metų "Draugo" redakcijai 
i ras, sekretorius — Petras Pa- ' ir administracijai''. Ačiū už au-
I dvaiskas, iždininkas — Jonas į ką ir linkėjimus. 
Krumplys, parengimams — Al-! ,_ _ - . . _ . _ - _ T \m *.•- v rZ. r,i i v i x DT- Vytautas Gavėtas, Col-

v «Tkn»n«w v«nm \fotii A\t>- fonsas &ceus. Ona Blekys, ELI * ' 
X Drangas >auja nerų aie- J linsvule, UI., pratęsė prenume-

«* « » 1 K ; n i „pispjc Ppdolrrna Kundrotas i r Matilda Fohus. . . K ..^ p : 
ną, sausio i , neišeis. rceaaKcija, ratą ir pndejo didesne auka su 
administracija ir spaustuvė; * * P i r kiekvienenais metais au-, ^ ^ ^ ^ ^ Į J ^ 
gruodžio 31 d. dirbs iki 2 vai. po ; ^ r e i k a l m g i e m s pasfarstyt* t . _ _ ^ . - , ... . _ . . ^ 
pietų. Naujųjų Metų dieną vis-Įb&0 d o l e n u - J kieik geresnės, bet jose tautinio 
kas bus uždaryta, šeštadienį, j x Chieagos lietuvių terašo motyvo nėra, o galėtų būt i ar 
sausio 2 d., "Draugas" išeis kaip klubo sekančios varžybos įvyks : kokia juostelė, a r lietuvaitė, ar 
papras ta i su kultūriniu priedu, j 1982 m. sausio 9 dieną, 8 vai. Į lietuviškais motyvais kryžius . . . 
Redakcija ir administracija j Vak. Hinsdale teniso klubo pa- į Paskutiniu laiku Lietuvoje reli-
dirbs iki 12 vai. į talpose. Registruotis iki sausio: gija ir tautiškumas ėjo g re ta ir 

_ . _ „ . . . . 6 dienos, skambinant A. Kuše- j vienas kitą papi ldydami. . ." X Brone Puzauskiene, pirmo ,. , . 1 , . 0 . „ « _ f, , . *._ » , . * "T , , J ,_. !, • r*. J u š k u i tel. 434-22®. Labai ačiū už auką ir pastabas, 
puslapio redaktoriaus Algio Pu-: -* r 
žausko žmona, paguldyta gv. X Walter Rask-Rasčiauskas, į x Teodora Serapinienė, B. 
Kryžiaus ligoninėje. Greičiau- American Travel Service Bureau I Kasakaitis, Z. Aleksimas, K. V. 
šiai jai bus daroma operacija, 1 prezidentas, gruodžio 28 d. išvy-; Vaitkevičius, J. Plačas, Angelą 
be t d a b a r mediciniškai ti- ko į Argentiną sutikti Naujuo- į KateJienė, K. Šalkauskas, B . Ry-
riama, j sius Metus ir kurį laiką pailsėti.! mantas. Jonas Gudas, I. Nausė-

|Taip pat aplankys Urugvajaus \ das, Vytautas Vitkauskas, Pra-
X Į 1981 metų Moksleivių atei- įr Brazilijos lietuvius ir į ima, i nas Ramonaitis, V. Kontrimas, 

tininkų žiemos kursus Dainavo- Peru valstybėje. Kelionėje išbus į visi čikagiškiai, atsiuntė po 5 dol. 
j e a tvyko 46 kursantai — 24 a p j e mėnesį laiko. j aukų už kalėdines korteles i r ka-
mergai tės ir 22 berniukai. Kuo- . . . | lendorių. Labai ačiū. 
poms atstovavo taip: Detroito; * K<&*1zs Girdvainis, gyv.; 

1, ^evv Yorko — 5 Wa- L i s l e ' m - ' b u v o ^ ^ ^ e 8 dviems i X A. Z. Styga, Eas t Detroit, 
shingtono — 1, Clevelando — 8, s a v a i t ė m s atostogų į Meksiką.; Mich, dr. K. Jablonskis, West-
Chicagos 9, Cicero— 1, Chi-!T e n a P l a n k ė istorines vietas irichester, UI., A. Masaitis, Dear-
cagos apylinkių _ 9, Toronto! s e n u s i ^ t ū r i n iu s pastatus, nes ' born, Mich., V. Zmuidzinas, Ro-

6 Los Angeles — 4 ir Bes'o-! ^ d o m i s i senąja architektūra. į chester, N. Y., Alina Skrupske-
no - 1. x Frank i r Gertrūda Vaičių-j į^Jv' G h i c ^ ° ' m - * • Newman, 

v r ^ c ^ i ., , m Cbicago, HL, mūsų nuošir- ^nliamsvUle, N . Y., Helen Rau-

t n k t o , n e b e n o r ė t o ^ vąrcyts. d i en ra i i o stinrinimni F. i r ' t e ^ 5 d o 1 ' *"** * *•>*&*.' 
T a ^ T ^ £ * £ k a n d : < ^ U - G . V a i č i m m S delbiame g a r b S * ? ! ? * * " *»***>«»• ^abai kongr. Martin Russo is South I . • • , .. i aciu. 
Holland i prenumeratoriais, o už gražiai 

į paramą ir lietuviško žodžio ver-' X P . Budininkas, Cicero, UI., 
X Kun. Stasys Yla, Putnam, | tinimą tar iame ačiū. | Edv. Točiliauskas, Chicago, HL, 

Corm., Leonas Barauskas. Mel- j Austrą T ^ n * * <^n */ra I a t s i u n t ė po 4 dol. aukų. Po 3 

f & k 2VAIGZDUTĖ '**f n įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chieagos skyriaus 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą šęs t i : 3206 W. 65th Plane, Chkago, IL 80629 

Visus Tėvynės Žvaigždutės 
skaitytojus ir bendradarbius 
sveikinu su Naujais Metais. Te
gul jie būna visiems sveiki, lai
mingi ir produktingi. 

REDAKTORIUS 

dol. aukų už kalėdines korteles.;. ' , ' . , , , . , _ , , 
Labai dėkojame. T ^ ^ f kalendorių 15 dol. 

Labai aciu. 
X Ses . Gabrielė, Lemont, DL, v - . _ , _. _, , _ 

Tr;i,f ^^ c -D 1 1 n X L ir M. sunanskiai, Cicero, 
Viktoras BarKauskas. Cicero, i T,, . , , . , . . _VT^ . , ' . . , , „ „ . ^ . ^ ^ 
^ c?~<- - r> 1 1 -J.- -r-, A ™ • • LM., uz kalėdines korteles ir k a - 1 ^ . -, Z - • •• 
D L Sofija Baleckaitis, East Chi- l e a t s i u n t ė J Stockos, Uršulė Skrebutėnas, M 
cago, Ind., Elzbieta Kalv\-nas, L a b a d J g g ^ jolė Dumbrytė, Kazys Sveknic-
VVorcester, Mass., Stefanija Juo-i " " " " ' įkas, John Aninkevičius, visi či-

ikauskas, Agota Gurskis, P . Ja
kaitis, Barbara Skališius, A. Nė-
nis, M. Žilinskas. Visiems ačhl. 

X Justinas Stanaitis, Jonas 

dikis, Fores t Park, DL, Feliksas 
Mandeikis. Centerville, Mass 

X Mikas Klanas, Matulaitis j kagiškiai, Janina TaDat-Keipša, 
_ Nursing Home, Putnam, Conn., i aeveland, Ohio, Danguolė Kuo-

a t s iun tė už kalėdines korteles sveikina savo gimines, draugus, lienė, Duxbury, Mass., kun. J. 
i r kalendorių po 10 dol. aukų.; bičiulius, artimuosius ir pažįsta- Degutis. Philadelphia, Pa. , Bro-
Labai ačiū. j mus, sulaukusius linksmų Kalė- 1 nė girvinskas, North Hoolywood, 

X Vaclovas Momkus, Chicago, d į š v e n č i u - ^ • * ] a ^ s * J j CaL, Antanina Erčius, Worth', 
DL, visuomenininke, V-sios S i - ' ^ ^ i S 5 T . 1 ^ ^ l™2 ! ̂  ^ **Si™* ^ o ™ P 1 ^ 
nų šventės komiteto p w » » - " J " L 2 kortelių aukoja gomis po 5 dol. aukų už kalen-
kas , (šventė bus 1983^ m. a i - g ^ 0 3 S p a U d ° S ^ ^ ^ 
cagoje) , atsiuntė už kalėdines j 
korteles^ 25 dd . auką. Nuošir. x Atsiuntė po 3 doL aukų: 
dus ačiū. j E . Dambriūnienė, L. P. Vitkus, J . 

X Inž. Edmundas Korzonas, i Vengris. F r a n k Pormalis, J . Gri- .. 
Chicago, DL, visuomenininkas, \ n a s« H - ^ ^ ^ J ° n a s Balys, M.; ^f1' ™- p - Sklas. Berkeley, 
p ra tęsdamas prenuir.eratą. ^ . V a l e i k a . V. Pupelis. Sofija R u- įCal . , Dalė Murray, Brookfield, 
dėjo i r didesnę auką. Nuoširdžiai ^uižienė, H. Tamošaitis, P. Seš- į Wisc.. Jonas P. Gausas, Bur-
dėkojame t o k a s ' E - Balceris, dr. A. Dai- j b a n k > m - . Marta Užgirienė, 

dorių 
Ačiū. 

ar kalėdines korteles. 

X Kazys Trečiokas, Union, 
N. J., Juozas Matušaitis, Wor-
cester, Mass., IP. Janulaitis, 

Brookfield, DL, Maria Pisa-
revas. Los Angeies. Cai., J. Čep-
Dkas, Portland, Ore., Jonas ir 
Sofija Žadeikai, Bay Harbor Is-

dėkojame. 
jnius, J. Pakalka, K. Kuzelis, A. 

X Giedokime Kūrėjui — rink- Gustaitis, J . Vyšniauskas. Vi-
tinių lietuvių ir pasaulio kompo-: g į e m s ačiū. 
zitorių solo giesmių valandėlė 
įvyks T . Jėzuitų koplyčioj. 1982 X Dr. Romualdas Zahibas,! į a n į Fla., K. J . Truškūnas, Wil-
m. sausio 3 d., sekmadienį, 2 vai.! Silver Spring, Md., pratęsdamas į low Springs, DL, Jū ra tė Elena 
popiet. Rengia ir išpildys Iza-, prenumeratą, atsiuntė ir 17 dol. Raulinadtis, SF, Calif, kun. V. 
belės Motiekaitienės Dainavimo auką lietuviškos spaudos para-
studija. Vargonais gros Mani- j inai- Labai ačiū 
girdas Motekaitis, smuiku — 
Thomas Zeman. Programoj da-i X ******** S- s e n u t e s , Chi-
lyvaus, kaip viešnia a o i i ^ _ i cago. Dl., prie prenumeratos mo-
PrauriTnė Ragienė (baigusi šią k e s č l ° P " ^ i r « do1- a u k ^ -
studiją Po programos ^ n . Nuoširdus ačiū 
J Valinys, SJ, suteiks pa-j x Dr. Kazknieras Rimkus, 
laiminimą, Visi maloniai kvie- ̂  Chicago, UI., atsiuntė 15 dol. au-
čiami ir laukiami. Įėjimas vel-: ką už kalėdines korteles ir ka-
tui- (pr.). lendorių. Labai ačiū. 

M. Cukuras, Providence, R. L, 
atsiuntė po 5 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai ačiū. 

x Vladas Zinkevičios, Alek
sandras Kivėnas. Angelė Poš-
kaitis, Juozas Pečiulis, čikagiš
kiai, Liuda Avižonienė, Albu-
querque, N. M., Jonas Smailys, 
Omaha, Nebr., atsiuntė po 8 
dol. aukų už kalėdines korteles 

Neprigirdintiems — Ne- j x Anthony Mamemškis, Det- ir kalendorių. Labai ačiū. 
rr.okarnai klausa patikrinama roit. Mich., atsiuntė 10 dol. au-
trpčiadiftnlais ir -nktadi^niaLs ka J. Rugys. Toronto, Kanada ! XT

 X_ J U ^ " T ™ s . Rochester. 
nuo 10 v. r. iki 4 vai. popiet . !- 9 dol. Stasė Taučytė, Wau- ? ' Y ' J ^ P ^ ^ ' ^ k 

šeštadieniais nuo 10 0d 12 vai. kegan. Dl. - 6 dol. Visiems ta- ! į T ^ ^ . ^ 5 ? * 2 S ° e " 
a d r ^ , : 3012 W«t 63rd St , . riame afiū. Vjį0* » » • J l * « " * * * * » • 
Chira^n nii««u Tol -7(L-iiw Oiciahoma City. Okla.. Mykolas 
Chicago ntoota. Tel 3 ^3189. x D R M E S J O : "Daina" ^ s t o - Biliūnas. Centerville Mass Juo-
Parduodarm :r tai8orm visu flr- r a n a s < 3 ^ w n St._ b u s a t i d a . j M Burniauskas. ' Bakimore 
mų K.ausos aparatai. BateuJM; ry^ Naujųjų Metų dieną. Visi | Md., Stasvs Raštikis. Los Ange-
ui pus? karnos. Zenith firmos k v i e c i a m i . fsk.). į les. Cal., atsiuntė po 7 dol. aukų 
ausiniai aparatai Robert Stenv 
land & A*9oHat»s, 950 Lake x Pw**ftfne, kad 1982 m. ba-
St., Oak Park. Dl. Atdara tik l a n d ž į o pabaigoje ruošiama eks

kursija į Egiptą ir Sv. 2emę j y Jnozas ir NataJija Venčkai, 
Ruošia l^os Angeles šv. Kaži- Waterbury, Conn., Antanas Ado-
miero lietuvių parapija. Skubė- maitis Manchester. Conn., A. 

x Dengiama ir talsom*" \1*n kitę registruotis pas Evansrbna Baltrukėnas, Dania. Fla., J. V. 
rūšių stogus. '"į "?vn darbą Knnz^rĄ, c , Fox's VVhittier Roland. San Francisco. Cal., M. 
garantu^jar-^ \r f^arne apdrau?- TravH, G756 S. Cr^nleaf AVP., T'?':—a^ St. Petfrsbur? Fla a^-

:bink:*e Arvydui Kielai H'hirtk-r, CA 90G01. Telef.: r;i'r.t^ po 10 dol. aukų ur kalė-

už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

plrmad.. ketvlrtfirf \r 
•'fik.1 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

PAREIGA 

Kadangi Lietuva dabar y r a 
rusų - komunistų pavergta , t a i 
jauni Amerikos lietuviai t u rė tų 
rūpintis, kad Lietuva a tgau tų 
laisvę. Dabar Lietuvoje mūsų 
broliai ir sesės yra persekiojami 
už tikėjimą. Jie negal i p a t y s 
išsivaduoti. Mes, Amerikos lie
tuviai, būdami laisvi, t u r ime 
jiems padėti. 

Jei lietuvis nori pagelbėti Lie
tuvai, ta i j i s turi ją mylėti. Jei 
nori Lietuvą mylėti, j is tu r i ją 
pažinti. O Lietuvą gerai pažin
ti gali tik t as , kas gera i mokėsi 
lietuvių kalbos žodžiu ir raš tu . 
Tada jis gali ska i ty t i knygas 
apie Lietuvą, jos i s tor i ją jos 
grožinę iliteraturą. J i s t ada gal i 
pilnai pažinti ir supras t i l ietu
vių kultūrą. 

Lietuvos istorija y r a senesnė 
už Amerikos. Amerika buvo at
ras ta 1492 m., o Lietuvos k a r a 
lius Mindaugas buvo vainikuo
t a s karaliumi 1253 m. Kai Ame
rika buvo atrasta, Lietuva buvo 
galinga ir stipri valstybė. 

Jauni Amerikos lietuviai tu
rėtų gerai mokėti ang!ų ir lietu
vių kalbas ir pagal reikalą j a s 
vartoti. 

Dar būdamas vaiku, Amerikos 
lietuvis turėtų būt i paklusnus, 
mandagus mokykloje i r namuo
se tėvams, ypač j is tu rė tų a t 
kreipti dėmesį į tėvų i r mokyto
jų patarimus, nes j ie j am tik 
gero nori. Turėtų būta teisin
gas, sąžiningas i r a tv i ras tė
vams. A š nemanau, kad būda
mas paklusnus i r mandagus . 

I jaunas Amerikos lietuvis būtų 
į negalvojantis, pataikaujant is . 
į Kaip tik turėtų būt i galvojantis 
i ir išmintingas. Amerikos laetu-
I vis turi didžiuotis, kad jis y ra 
I lietuvis, nes jo t a u t a tu r i figą ir 
garbingą savo is tor i ją 

Jaunas Amerikos lietuvis tu
rėtų būti religingas ir visuomet 
uoliai atlikti savo tikėjimo pa
reigas Tvirtas t ikėjimas duos 
jam stiprybės už gražaus idea
lus, šitokiu būdu jis bus t ikra i 
geras jaunas Amerikos lietuvis! 

Ramunė Krokytė , 
Rochesterio lit. m-los mokinė. 
("Lituanistinis švietimas Ro-

chesteryje") . 

ŠLAVftJA 
Vieną dieną motina salio savo 

I dukrai Saulei: 
— Man reikia pagalbos. Gali 

; iššluoti kambarį? 
Saulė paėmė šluotą ir pradėjo 

šluoti. Netrukus motina vėl 
paklausė: 

— Ar jau šššlavei kambar į? 
• — Taip, mama, — a t sakė 
iSaulė. 

— Gerai: — pasakė mama. 
— Turbūt visas sąšlavas su-

sušlavei už durų? — paklausė 
mama. 

— Taip, mama, — sakė Sau
lė. — A Š sušlaviau visas šiukš
les už durv, niekas jų nematys . 

GALVOSŪKIO NR. 41 

ATSAKYMAS 

Vilius — Romas (vaikas) — 
Rikis (šuo), 

Tomas — Rakis (vaikas) — 
Benius (šuo), 

Antanas — Benius (vaikas) 
— Ranis (šuo) , 

Pe t ras — Vikis (vaikas) — 
Romas (šuo), 

Juozas — Ranis (vaikas) — 
Vikis (šuo), 

Benius nė ra Tomo berniu
kas (3) , bet pagal (4) yra vai
kas a r šuo. Taigi Benius yra 
Tomo šuo. Pagal (4) Benius 
yra Antano berniukas. Viliaus 
šuo nėra Romas (3), Rikis ar 
Ranis (1), bet Rikis. Viliaus 
berniukas nė ra Vikis ar Ranis 
(1), bet pagal įžangą negali būti 
Rikis, taigi tur i būti Romas. 
Tomo berniukas nėra Vikis ar 
Ranis (1), j is yra Rikis. Ma
žasis Ranis a r Benius neturi 
šunies Romo (3), taigi Romas 
yra mažojo Vikio šuo. Mažojo 
Ranio šuo negali vadintis Ranis 
(įžanga), taigi jo šuo yra Vikis. 
Ranis lieka Benio — Antano šu
nimi. Petro šuo nėra Vikis (2), 
jis y r a Romas, mažojo Vikio 
šuo. Lieka Ranis ir jo šuo Vi
kis, kurie priklauso Juozui. 

GALVOSŪKIO NR 42 

SPRENDIMAS 

(Žiūrėkite brėžinį). 

' 

# t 

H 

• • 

teL 4S4-9655 arba 7TM717. (213] 
f A. V r««-6136 

698-0496 arba (213) dines atvirutes ir kalendorių., 
(sk.). Labai ačiū. 

Net ir naiviausia moteris yra 
pakankamai sumani apgauti pro-
tingiausiam vyrui. 

*• 
Moters pyktis — kaip mėnu

lio šviesa; ji nei šildo, nei Švie
čia. 

GALVOSŪKIO NR. 43 
ATSAKYMAS 

Abiejų skrybėlių kraštai vie
nodo ilgumo. Galite patikrinti 
j a s iškirpę ir uždėję vieną ant 
kitos. 

GALVOSŪKIO NR. 44 
ATSAKYMAS 

Tai yra griuvėsiai garsaus 
miesto Rodezijoje (Afrikoje), 
įkurto ankstyvų Afrikos gyven
tojų. Kai negrai pradėjo valdyti 
Rodeziją, t ą kraštą pavadino 
Zimbabwe valstybe. 

GALVOSŪKIO NR. 45 

ATSAKYMAS 

Atogrąžos — 23,5° geografi
nės platumos lygiagretės. Į 
šiaurę nuo pusiaujo (23,5°), yra 
šiaurės, arba Vėžio, atogrąža. Į 
pietus — pietų, arba Ožio rago 
atogrąža. Kiekvienoje atogrąžo
je vieną kar tą metuose saulės 
spinduliai esti vertikalūs (saulė 
pakyla į zenitą), šiaurės ato
grąžoje — birželio mėn. 22 d., 
pietų atogrąžoje — gruodžio 
mėn. 22 d. Kiekviename taške, 
esančiame ta rp abiejų atogrąžų, 
saulė pakyla į zenitą dukart me
tuose, o į šiaurę nuo šiaurės 
atogrąžos i r j pietus nuo pietų 
atogrąžos — niekada. 

Knyga, galbūt, sudėtingiau
sias ir didingiausias stebuklas 
iš visų stebuklų, žmonijos su
kurtų savo kelyje į laimę ir atei
ties galybe. M Gorkis 

GALVOSŪKIS NR. 62 

Švenčių proga norite užsidirb
ti taškų? Gerai! Iš žodžio "Ato
stogos" raidžių padarykite nau
jų žodžių, kurie y r a vartojami 
šnekamojoje lietuvių kalboje. 
Naujų raidžių negalima pridėti, 
taip nė ženklų. Negalima žodžių 
linksniuoti ar asmenuoti. Jei pa
rašei mama, negailima rašyti 
mamos, mamai ir t . t . Už kiek
vieną žodį gausite po vieną taš . 
k ą 

GALVOSŪKIS NR. 63 

Atsakykite į šiuos klausimus: 

1) Kuriame sviedinio sporte 
yra vienuolika žaidėjų? 

2) Kaip kitaip vadinasi dvy
lika? 

3) Kurios valstybės vėliava 
turi trylika juostų (stripes) ? 

4) Iš kiek reikia padauginti 
septynis, kad gautume keturio
lika? 

5) Ar penkioJiktajaane šimt
metyje buvo JAV? 

6) Kiek metų sudaro aštuo
niolika mėnesių? 

7) Prieš kurį žmogų visi vy
rai be išimties nusiima kepures 
a r skrybėles? 

8) Kada žmogus daugiausia 
valgo? 

9) Kapitonas Smith per savo 
aštuonias keliones apkeliavo vi
są pasaulį. Vienos kelionės me
tu buvo nužudytas. Katros ke
lionės? 

-
10) Kas yra: eina kartu su 

traukiniu, grįžta su traukiniu, 
niekuomet nesinaudoja trauki
niu, bet traukinys negaili būti be 
jo. Kas t a i ? 

GALVOSCKIS NR. 64 

Gražiai nuspalvokite. (5 taš
kai). 

GALVOSŪKIS N B . 61 

(Žiūrėkite brėžinį). Jei kry
žiukais pažymėtus tarpelius nu-
piešite spalvotu pieštuku, suži
nosite kas y ra paslėpta tarp šių 
Unijų. (5 taškai) . 

GALVOSŪKIS Nr . 65 

(Žiūrėkite brėžinį). Pakarto
kite geografiją. Kuri saila ir pu
siasalis vaizduojami brėžinyje? 
(5 taškai) . 

KALĖDINIAI PAPROČIAI 

Po Kūčių nuima šieną nuo 
stalo, sudeda jį pastalėn, atneša 
saiką avižų ir padeda ant t o 
šieno. Kalėdų rytą t ą šieną i r 
avižas nuneša į tvartą ir Išda
lija juos visiems gyvuliams. 

Kūčių vakarienę stengiasi val
gyti vakare kuo anksčiausiai, 
kad rudenį greičiau nuo laukų 
nueitų (užbaigtų lauko darbus) . 

Kūčių vakarienei būdavo ruo
šiami šie valgiai: vynas, raša
las, kisielius, sližikai, uogos, mi
šinys, skriliai, aguonos ir bul
vės. 

Kūčių valgiai: kisielius, ver
damas iš avižinių miltų; susti
rus, avižinės kruopos iš virtų, o 
paskui išdžiovintų, grūdų; gru-
cė, padaryta iš miežių; grybai ; 
rašalas arba barščiai, sližikai. 
kepami iš kvietinių miltų. 

Kūčių valgiai: mišinys, virtas 
iš kviečių, miežių, avižų ir žir
nių, vadinamas "kūčiomis". Ki
ti valgiai — pupos, žirniai, gry
bai, saldieji kleckai, medus. Sa
ko, kad v^tos , palesintos "kū
čiomis", labai daug deda kiau
šinių. "Kūčias" reikia papilti 
ant rezginių (virviniai krepšiai), 
kuriomis šiaudus nešioja. 
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