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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) 
Aleksandras I (1801. XL 13) 

įkūrė Katalikų dvasinę kolegiją, 
kuri turėjo tvarkyti Bažnyčios 
reikalus. Kolegija buvo Vidaus 
reikalu ministerijos žinioje. Jai 
pirmininkavo Mohilevo arkivys
kupas ir turėjo du caro tvirtina
mus padėjėjus. Į kolegiją įėjo šeši 
atstovai iš vyskupijų, kapitulų 
renkami trejiems metams. Ka-
talHcų reikalu departamentas bu
vo panaikintas. 

'Kolegija galėjo priimti skun
dus prieš vyskupus, spręsti admi
nistracinius klausimus ir vyk
dyti valdžios įsakymus. Vyriau
sybė norėjo Katalikų Bažnyčiai 
pirmesti kolegišką valdymo bū
dą, panašų į provoslavų "sviatei-
šijį sinodą", ar protestantu baž
nyčios organizaciją. Kdlegijos na
riu (assesorių) tarpe visuomet at
sirasdavo vyriausybei parsidavu
siu žmonių, kuriais norėdavo nu
sikratyti vyskupijų kapitulos. 
Kartais tokių susidarydavo dau
guma ir per ją caro vyriausybė 
tikėjosi visiškai paimti į savo ran
kas Katalikų Bažnyčios valdymą. 
Šita nekanoniškai sudaryta įs
taiga išsilaikė ligi Pirmojo pasau
linio karo. 

1803 m. Aleksandro I įsakymu 
buvo pertvarkytas Vilniaus uni
versitetas. Tai turėjo didelę reikš
mę katalikų gyvenimui. Buvo 
sudarytas naujas statutas, ir ligi 
tol veikusi Vilniaus aukštoji mo
kykla buvo pavadinta Imperato
riškuoju Aleksandro I universite
tu. Jam buvo pavestas mokyklų 
organizavimas ir atiduoti buvu
sieji jėzuitų turtai. Universitetas 

turėjo keturis fakultetus. Atskiro 
teologijos fakulteto nebuvo. Te
ologijos mokslai buvo dėstomi 
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doros ir politinių mokslų fakulte
te. Teologijos profesorius skyrė 
Universiteto taryba. Juos ski 
riant vyskupas balso nei teisės 
juos kontroliuoti neturėjo. Uni 
versitete buvo įsigalėjusi pasau
lietinė jozefinizmo dvasia. 

Studentams teologams gyventi 
buvo įruoštas bendrabutis (1808 
m.) ir pavadintas Vyriausiąja 
Vilniaus seminarija. Į ją buvo 
siunčiami gabesnieji kandidatai 
iš vyskupijų ir vienuolynų. Tą 
seminariją turėjo būti išėję ar eg 
zaminus joje išlaikę dvasininkai, 
pretendavusieji į aukštesnes vie 
tas Bažnyčios hierarchijoje. Joje 
buvo 50 vietų: 17 unitams ir 33 
Romos katalikams. 

1832 m. dėl sukilimo Vilniaus 
universitetas buvo uždarytas. Ta 
čiau gyvenimas reikalavo ruošti 
gydytojus ir kunigus su aukštuo
ju mokslu. Dėl to palikti du sky
riai ir pavadinti akademijomis 
medicinos ir teologijos. Bažnyti
nė akademija užėmė buvusios 
Vyriausios seminarijos vietą ir 
vadinosi Romos katalikų bažny
tine akademija. Joje buvo 10 ka
tedrų ir turėjo išlaikyti 40 klie
rikų. Mokslas turėjo būti dėsto 
mas lotyniškai arba rusiškai. 
Akademiją valdė valdyba, kuri 
priklausė nuo Peterburgo dvasinės 
kolegijos, buvusios Vidaus reika^ 
lų ministerijos žinioje. Profeso
rius skyrė Akademijos valdyba, o 
kandidatus Kolegija pristatydavo 
tvirtinti ministrui (ne švietimo!) 

Naujai įkurtosios Akademijos 
amžius buvo neilgas. 1842 m. ji 
su profesoriais, studentais ir bib
lioteka buvo perkelta į Peterbur
g e 

(Bus daugiau) 

Čekoslovakijoje vyksta Sovietų Sąjungos, Vengrijos ir Čekoslovakijos jungtiniai karo manevrai, kuriuose žiemos 
pratimus atlieka ap»e 25,000 karių. Manevrai laikomi ir priminimu lenkams, kad jie per daug nebruzdėtų prieš 
savo karinę vyriausybę. 

NOBELIO TAIKOS 
PREMIJOS KANDIDATAI 

Komisija siūlo: Walesą, Havelį. Orlovą 

SOVIETŲ ŽYDŲ, 
IZRAELIO MAFIJA 

Los Angeles policijos vado nusiskundimas 

Dar apie Klaipėdos 
uosto nelaimę 
Avarija padare 900 mil. dol. nuostolių 

rys 

Los Angeles. — Amerikos spau
da skyrė nemažą dėmesį Los An
geles policijos viršininko Daryl 
Gatės pareiškimui, kad Sovietų 
Sąjunga siunčia į (Ameriką pavo
jingus nusikaltėlius. Sausio 22 d. 
pareiškime Gatės surišo šią žinią 
su Los Angeles mieste organizuo-
jamom 1984 m. Olimpinėm žai
dynėm, kurias sovietų emigran
tam pavesta išardyti. Tie emig
rantai siunčiami pasinaudojant 
sovietų žydų kvota, pridėjo Gatės. 
Kartu su nusikaltėliais šiuo keliu 
atvyksta žvalgybos agentai ir šni
pai. 

Į šį policijos viršininko pareiš
kimą spaudai atsiliepė Ethel Taft, 
"Jewish Family Service" pareigū
nė, kuri padėjo Los Angeles mier-
te įsikurti apie 10,000 žydų šeimų. 
Ji pasakė nepastebėjusi jokio 
sąmokslo siųsti į Ameriką šni
pus ar nusikaltėlius. Jos nuomo
ne, tokie kaltinimai pakenkia vi-

! sai grupei. 
New Yorkas. — Sekmadienio 

"New York Times", Theodore 
Shabad straipsnyje aprašo Klai
pėdos uoste lapkričio 21 d. įvyku
sią nelaimę. Jis sako, kad Vaka
ruose šis įvykis nebuvo plačiau 
praneštas, nes sovietai, paprastai, 
apie katastrofas daug nerašo. Pir
moji žinia, lapkričio 27 buvusi 
draudimo bendrovės "Lloyd Ca-
suelty Report" žurnale, kuris pra
nešė, kad Klaipėdoje į tris dalis 
sudužęs tanklaivis "Globė Ašimi" 
buvo statytas 1960 m. Cadize, Is
panijoj ir buvo Cantabria Ship-
ping Limited nuosavybė Gibral
tare. 

Apie tanklaivio avariją sausio 
19 rašė sovietų laivininkystės 
laikraštis "Vodny J ranspor t " pa
sikalbėjime su sovietų draudimo 
bendrovės "Ingosstrakh* direk
torium Yevgeny Larionov. Sis pa
sakė, kad Klaipėdos nelaimės pa
daryti nuostoliai siekia 900 mil. 
dol. 

Autorius rašo, kad naftos iš
siliejimas užteršė ne tik Lietuvos 
pakraščius, bet pasiekė ir kaimy
ninę Latviją ir užteršė Kuršių 
marias iki Dravernos kaimo. 
Laimė, kad 60 mylių ilgumo smė
lio ruožas, kuris skiria Kuršių 
marias nuo Baltijos jūros nebuvo 
užterštas, nes vėjai pūtė iš \ akarų. 
Shabad nurodo.kad Ksaveras Kai-

Lietuvos vicepremjeras, pa- ; policijos raportai rodo, pasakė 
Sovietskaja Litva" laik- Gatės, kad nuo 1981 m. gegužės 

raščiui viltį, kad smėlio ir van- Į m ė n a p i e 20 sovietų imigrantų 
reiškė 

dens valymo darbai bus baigti iki 
vasaros sezono pradžios, kada 

buvo įvelti į kriminalinius nusi
kaltimus. Policijos raportą kriti-

joj ir kituose nusškHtrmuose. 
Los Angeles miesto žydų bend

ruomenė, ypač naujieji imigran
tai iš Sovietų Sąjungos, peikė po
licijos raportą, sakydami, kad to
kie pareiškimai apsunkina žydus 
ieškant darbų, išaugina įtarimus, 
kad visi sovietų žydai — nusikal
tėliai. 

(Bus daugiau) 

Nauja valstybe 
Senegambija 

Dekoras. — Nuo vasario 1 d. 
pradėjo gyvuoti dviejų valstybių 
federacija: Gambijos ir Senegalo 
uniia, nauja valstybė, kuri vadin
sis Senegambija. Daugelis Gam
bijos politikų teigia, kad tai pa
prastas Gambijos prijungimas 
prie Senegalo, kuris valdo 17 kar
tų didesnį žemės plotą ir 10 kar
tų daugiau gyventojų. 

Pagal susitarimą, Gambija lie
ka „suvereninė valstybė". Tačiau 
sujungiamos abiejų šalių karinės j nijai. Graikija tris kart balsavo 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV vyriausybė sumokės 71 
mil. dol. Amerikos bankams. Tą 
sumą skolinga Lenkija už žemės 
ūkio produktus, tačiau užmokė
jimą garantavo žemės ūkio de
partamentas. 

— Pietų Korėja ragino Šiaurės 
Korėją atidaryti sieną, leisti su
sitikti atskirtiems giminaičiams, 
pradėti sporto, biznio, kultūri
nius ryšius. 

— New Yorko žydai, kurie li
ko gyvi nacių koncentracijos sto
vyklose, siūlo pastatyti Nevv Yor
ko mieste paminklą, mokslo ir 
kultūros židinį, kuris primintų 
pasauliui Holocausto 6 milijo
nus aukų. Miesto meras sudarė 
paminklo komitetą, kuriame kal
bėjo 15 gyvų Holocausto palies
tų šeimų atstovai. 

— Graikijos premjeras Papan-
dreou kalbėjo valdančios parti
jos mitinge ir gyrė savo politi
ką neprisidėti prie Lenkijai ir So
vietų Sąjungai paskelbtų sankci
jų. Graikija parodė drąsą ir bu
vo pirmoji Nato valstybė, pareiš
kusi opoziciją Nato politinei Ii 

Washingtonas. — Kongreso na
rių komisija Europos Saugumo 
ir Kooperavimo reikalams, vadi
nama Helsinkio komisija, paskel
bė, jog ji pasiūlė Nobelio Tai
kos premijos komitetui tris kan-
dadatus: Lenkijos darbininkų pro
fesinių sąjungų pirmininką Lech 
VValesą, Čekoslovakijos drama
turgą, „Chartos-77" narį Vaclav 
Havel ir sovietų fiziką Yuri Or
lovą, Maskvos visuomeninės gru
pės Helsinkio nutarimų vykdy
mui remti steigėją ir narį. 

Raštą Norvegijos parlamento 
Nobelio premijos komitetui pasi
rašė 12 JAV Kongreso narių, 
šeši senatoriai ir šeši Atstovų 
Rūmų nariai. 

Rašte pažymima, kad siūlomie
ji kandidatai buvo areštuoti už 
Helsinkio baigminio akto gyni
mą. Nuominuodama tuos tris są
žinės kalinius, komisija išreiškia 
pagarbą kitiems Helsinkio žmo-

kad Lech Walesa yra nominuo
tas premijai gauti jau antri me
tai. Tarp kandidatų yra švedų 
diplomatas Raul Wallenberg,ku-
ris nacių persekiojimo laikais 
padėjo išgelbėti tūkstančius žy
dų, o vėliau pateko į sovietų ka
lėjimą. Kremlius tvirtina, kad jis 
kalėjime mirė 1947 m., tačiau 
buvę kaliniai pranešė, kad jis dar 
buvo gyvas 1975 m. 

Tarp kandidatų Taikos premi
jai gauti dar minimi popiežius 
Jonas Paulius II-sis ir Ispanijos ka
ralius Juan Carlos-

Popiežius neturi 
sveikatos draudimo 

Roma. — Vatikano žiniomis, 
svarstoma pirkti popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam privačios draudi
mo bendrovės sveikatos draudi-

Į mą. Ankstyvesni popiežiai turė-
gaus teisių judėjimo nariams už davo valstybinį Italijos sveikatos 
pasiaukojimą ir kančias. Tai 71 draudimą, nes jie buvo italai. 
Helsinkio grupių: Ukrainoje, Lie- Dabartinis popiežius šio draudi-
tuvoje, Gruzijoje ir Armėnijoje 
nariai, kurių 43 atlieka 
bausmes Sovietų kalėjimuo
se. Jie nubausti kalėti 336 me
tus. Iš 1,000 chartos rėmėjų Če
koslovakijos kalėjimuose 44 atlie
ka iš viso 55 metų bausmes. 

mo neturi. Vatikanas turėjęs su
mokėti už Romos ligoninę, kur 
jis 77 dienas gydėsi po atenta
to, — 42,041 dol. Ši suma galė
jo būti daug aukštesnė, tačiau 
iš žymaus paciento nieko nerei
kalavo šeši chirurgai ir gydyto-

Lech Walesa yra vienas iš 4,500 j jai, pareiškę, kad jiems buvo gar-
„Solidarumo" aktyvistų,kurie su-; bė Jį gydyti, 
imti Lenkijoje/ rašoma komisijos | 
rašte. 

Siūlomų Nobelio Taikos pre
mijai kandidatų vieša veikla už 
žmogaus teises: Lech Walesos, 
Vaclovo Havelio, Yuri Orlovo ir 
tūkstančių kitų pasiaukojimas 
duoda moralinės drąsos ir sąži-

Walesa: su valdžia 
tartis neįmanoma 

Paryžius. — Prancūzijos „Le 
Monde" laikraštis išspausdino 
Lenkijoj suimto Lech Walesos 
pareiškimą, kuriame jis kaltina 

nes pavyzdį viso pasaulio žmo- j vaI<*žią apgaulėmis ir ragina len-
nėms, sakoma Kongreso komisi
jos rašte. 

Norvegijos Taikos premijos ko
mitetas paskelbė Oslo mieste, 

tūkstančiai sovietų atostogautojų; k a v o David Lehrer, Anti-Defa 
važiuoja į didesnį kurortinį mies- j m a t j o n -League pareigūnas Vaka-
tą Palangą, į Girulius ir Šventą- ^ ^ 3 ^ vai^įjose. Tą raportą labai 

šaltai sutiko ir Peter Ueberrom, 
JAV Olimpinių žaidynių organi
zavimo komiteto pirmininkas. 
Policijos viršininkas Gatės pa
reiškė, jog policija nesiekia sukel
ti įspūdį, kad visi žydai, kurie 
gauna Sovietų leidimą išvažiuoti, 
yra kriminalistai. 

Sausio 27 d- Los Angeles poli-
laivas'cija parūpino reporteriams smul

kesnių žinių apie dvi kriminalines 

J3-
Korespondentas rašo, kad valy

mo laivai ir įgulos atvyko ne tik 
iš Ventpilio, Latvijos, bet ir iš 
Novorossisko, Juodojoje jūroje ir 
iš lljyčevsko, prie Odesos. Pačia
me darbų įkarštyje pakrančių ir 
jūros valyme dalyvavo 270 laivų, 
jų tarpe Vakarų Vokietijos spe
cialus alyvos valymo 
"Thor". 

Paleido Ecevita 

Į bylas. Detektyvai, aiškindami 
I 1981 m. nužudyto sovietų imi
granto Aarono Agaronovo mirtį, 
išaiškino, kad jis buvo paieško-

jėgos, komunikacijos sistema, 
įsteigiama ekonominė ir valiutos 
unija. Gambijos prezidentas Sir 
Dawda tampa Senegambijos vi
ceprezidentu. Abiejų kraštų už
sienio politika buvo panaši, pro-
vakarietiška, abi nutraukė ryšius 
su Libija, kurios agentai bandė 
paimti Gambijos valdžią, kai Sir 
Dawda buvo nuvykęs į Londoną 
dalyvauti princo Carlio sutuok
tuvėse. Tik Senegalo jėgos suki
limą numalšino. 

Komentatoriai mano, kad sun
kiausia Gambiiai bus prarasti 
kontrabandos biznį. Gambija im
portuodavo daug jai nereikalin
gų prekių ir per sieną gabenda
vo jas į kaimynines šalis- Dabar 
teks suderinti muitų politiką ir 
valiutas. Gambijos valiuta „da-
lasi" buvo pagrįsta britų svaru, 
o Senegalo frankas buvo parem-

Ankara. — Buvęs Turkijos, mas už nužudymą New Yorko t a s Prancūzijos franku, 
premjeras Bulent Ecevit paleis- policijos. Pas nužudytą Agarono-
tas iš kalėjimo po dviejų mene- j vą buvo rasta 200 dol. padirbtų 
sių už „gerą elgesį". Jis pareiškė, 
jog kalėjime buvo gerai laiko
mas, tačiau jis ir ateityje nesi
liausiąs kovoti už Turkijos demo
kratiją. Jo socialdemokratų parti 

banknotų. Kitdje byloje keturi so
vietų žydai buvo suimti už vogtų 
daiktų supirkinėjimą. Pas juos 
rasta 250,000 dol. vertės brange
nybių ir monetų. Los Angeles 

ja uždaryta, tačiau jis veiks kaip policija turėjo apie 20 sovietų 
žurnalistas. : imigrantų bylų, kur imigrantai 

Ecevito paleidimo reikalavo j buvo įvelti žmogžudystėse, vagys-
daugelis Europos valstybių, ypač tėse, pinigų padirbime, vogtų 

Naująją valstybę teoretiškai 
valdys naujas jungtinis parla
mentas, kurio trečdalį narių su
darys Gambijos atstovai, o du 
trečdalius — Senegalo. 

socialistu partijos. daiktų pardavinėjime, prostituci-' prekių apimtį. 

— Kiniios vyriausybė neprisidė
jo prie ekonominių sankcijų prieš 
Lenkiją. Priešingai, Pekine pasira
šyta nauia prekybos sutartis, ku
ri 30 nuoš. padidina ligšiolinę 

prieš sankcijas. Jo vyriausybė ve
da tikrai suvereninę užsienio po
litiką, pasakė premjeras. 

— Italijos .policija, suėmusi 
penkis teroristus,tris vyrus, dvi 
merginas, tardyme sužinojo dau
giau apie grupės veiklą, puolė 
dar 3 teroristų slėptuves, konfis-' 
kavo nemažai ginklų, suėmė dar 
31 asmenį. 

— JAV vyriausybė paskelbė, 
kad bus padidinta ekonominė ir 
karinė parama Salvadoro vyriau
sybei. 

— General Motors bendrovė 
paskelbė, kad pemai ji turėjo 
333 mil. dol. gryno pelno iš au
tomobilių ir sunkvežimių parda
vimo. Bendrovės pirmininkas Ro-
ger Smith pareiškė matąs kelio 
pradžią į geresnes dienas, į auto
mobilių pramonės atsigavimą po 
sunkių krizės dienų. 

— Libane prasidėjo kovos tarp 
dviejų palestiniečių grupių: Al Fa-
tah ir Sirijos remiamos Saiką gru
pės. Žuvo du palestiniečiai. 

—Jaunas armėnas neprisipaži
no kaltu. Jis kaltinamas Turki
jos konsulo Los Angeles mieste 
nušovimu. 

— Maskvos ligoninė paskelbė, 
kad Lydija Vaščenko, tęsusi ba
do streiką, pradėjo valgyti po 34 
badavimo dienų. Jos sveikata stip
rėjanti. 

Gerėja Libijos 
- Egipto santykiai 

Kairas. — Po trejų metų buvo 
atidaryti Libijos-Egipto pasienio 
perėjimo punktai. Stebėtojai ra
šo, kad po prezidento Sadato 
mirties Libija pasiūlė Egiptui pa
gerinti santykius ir Egiptas suti
ko. Kaire lankėsi Libijos diktato
riaus pusbrolis, Libijos saugumo 
viršininkas ir po jo vizito santy
kiai žymiai pagerėjo. 

Sienos atidarymas daugiausia 
palies egiptiečius, dirbančius Li
bijoje. Čia dirba daug mokytojų, 
kurie anksčiau, norėdami sugrįž
ti į Egiptą, turėdavo skristi j Mal
tą, Kiprą ar Romą, o iš ten per
sėsti į Kairą. Dabar grįžimas na
mo kainuos daug pigiau. Sako
ma, kad Libijoje dirba apie 
200,000 egiptiečių-

JAV delegacija 
vyks į Vietnamą 

Washingtonas. — Valstybės de
partamentas paskelbė, kad šio 
mėnesio gale į Vietnamą išvyks 
JAV delegacija, kuriai vadovaus 
gynybos departamento asistento 
padėjėjas Richard Armitage. De
legacija vyksta ieškoti daugiau 
informacijų apie kare dingusius 
amerikiečius. Lig šiol Vietnamas 
visada bandė kalbėti apie Ame
rikos kompensacijas už kare pa
darytus nuostolius, apie ekono
minę paramą ir politinių ryšių už
mezgimą. Pabrėžiama, kad ši de
legacija apie politinius klausimus 

f nekalbės. 

kus „nežengti nė žingsnio atgal' 
Walesa sako, kad su valdžia tar
tis neįmanoma, nes ji laužo su
sitarimus, negalima tokiu partne
riu pasitikėti. 

Lenkijos valdžia paskelbė 116 
žmonių sąrašą. Jų ieško policija. 
Sąraše yra žinomi „Solidarumo" 
veikėjai: Bogdan Lis iš Gdansko, 
Zbigniew Bujak, Varšuvos sky
riaus vadas, Bogdan Borusevicz 
iš Sopoto ir Wroclavo-Wladys-
lavv Fransyniuk 

„Trybuna Ludu" rašo, kad pa
dėtis gerėja, tačiau socializmo 
priešai dar tebeveikia. Dažnai 
jiems padeda žmonės, kurie 
"•mėgsta romantiškus nuotykių 
ieškojimus", rašo laikraštis. 

Lenkijoje nuo vasario 1 pa
brango ne tik maisto produktai, 
bet ir kuras transportas, vaistai, 
drabužiai, avalynė, televizijos 
priimtuvai, namų apyvokos daik
tai, baldai, puodai, vaikų žaislai. 

Paskelbti karinės padėties pa
lengvinimai. Bus leidžiama kal
bėti telefonu iš miesto į miestą, 
tačiau įspėjama, kad pasikalbė
jimai bus cenzūruojami. Leidžia
ma susirinkimai: sutuoktuvių pro
ga, ugniagesių. Raudonojo Kry
žiaus posėdžiai. Gdanske daug 
laivų statybos darbininkų paleis
ti dviem savaitėm atostogų, kad 
jie dirbtuvėse nesusitiktų ir ne
planuotų žygių prieš valdžią. 

KALENDORIUS 

Vasario 3 d.: Blažiejus, Oska
ras, Radvilas, Asta. 

Vasario 4 d.: Gilkertas, Joana, 
Vydimantas, Arvilė. 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:07. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 25 1., naktį 15 1. 
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LSS TARYBOS 
PIRMININKO PRANEŠIMAS 

Mieli Broliai 
ir Sesės , 

LSS suvažiavimas eina prie 
pabaigos ir biuletenį Nr. 3 bei 
balsavimo lapus (išsiųstus 
gruodžio 26-28 d.) turėjote gau
ti ir pabalsavę grąžinti Pre
zidiumo pirmininkei iki sausio 
25 d. Balsų skaičiavimas tu
rėtų įvykti maždaug dvi savai
tės po 82.1.25. 

Pareigų perdavimas nu
matomas 1982 m. kovo 27 ir 28 
d. Ohicagoje. Šeštadienį vaka
re (III.27 d.) įvyks vakarienė su 
skautiška programa ir sek
madienį (111.28 d.) numatomas 
pareigų perdavimas. Smulkes
nis planas bus paskelbtas vė
liau prisitaikant prie išrinktų 
vadovų pageidavimo ir LSS su
važiavimo prezidiumo pa
skelbtos datos naujo LSS Tary
bos pirmininko išrinkimui. 

LSS T a r y b o s Pi rmi ja 
vaizdiniame posėdyje 1982 m. 
sausio 15 d. svarstė LSS rei
kalus ir priėmė nutarimus. Že
miau išvardintus nutarimus 
skelbiu LSS vadovybės narių 
žiniai: 

Li tuanis t ikos 
s e m i n a r a s 1982 rn. 

LSS lietuviškumo komisija, 
vadovaujant v.s. fil. Danutei 
Eidukienei, siūlo suruošti 
antrąjį lituanistikos seminarą 
v a d o v a m s . L a i k a s — 
1982.VI.19-26 d., vieta — "Gin
taro" vasarvietė,. Union Pier, 
MI; kaina — 120 dol. asme
niui. Kursai ir lektoriai: lietu
vių kalba — kun. J. Vaišnys. 
S.J., ir J . Masilionis. Lietuvos 
istorija <dabarties^ — T. Re-
meikis. Grožinis skaitymas ir 
laužų pasirodymai — B. Nagie-
nė. Iškalba — kun. J. Vaišnys, 
S.J. Tuo pat siūlomos vaka
ronių temos. 

Akivaizdiniame posėdyje 
dalyvavę 7 LSS Tarybos Pir-
mijos nariai vienbalsiai nuta
rė ruošti lituanistikos semi
narą vadovams ir šiuo metu 
pradinėms išlaidoms skina 
1,000 dol. iš Tarybos iždo. 

Jubi l ie j inės 
s tovyklos d a t a 

Nubalsuota suruošti Jubilie
jinę stovyklą 1983m, prisitai
kan t prie Lietuvių Dienų ir 
PLJS jaunimo kongreso prog
ramos. Stovyklavietės parin
kimo pirmenybė yra sutei
kiama LSS Kanados rajonui, 
— jei jie pageidautų. 

Naujoji "Kernavės" tunto tunt in inkė tarp "senų
jų" tunto v a d o v i ų . I š k.: v . s . Nijolė Užubal ienė , ps. 
Jo lanta B u d e l s k y t ė - L a s s — tunt in inkė , ps . Tere-

LSS nuosta tų r i n k i n i o 
knyge lės p l a t in imas 

LSS vadovai, dalyvavę sąs
krydyje 1981 m. rugsėjo mėn. 
Dainavoje, gavo LSS nuostatų 
rinkinio knygeles. Yra LSS vie
netų, kurie šių knygelių dar ne
gavo. Dėl to, nubalsuota per
duoti reikiamą LSS nuostatų 
rinkinio knygelių skaičių LSS 
šakoms. Pirmija siūlo nusta
tyti 1 dol. kainą, pajamas pa
liekant šakų reikalams. 

V.s. fil. Balys Barkus tele
foniniame pasikalbėjime iš 
Australijos, sausio 6 d., perda
vė linkėjimus LSS vadovams, 
taip pat pranešė, kad sol. J . 
Vaznelis. grįždamas iš Aus
tralijos, atveš Šeštosios tau
tinės stovyklos Australijoje fil
mo kopiją. Tai yra I6mm 
garsinis filmas, kuris pasiliks 
LSS nuosavybė ir bus galima 
naudotis Š. Amerikos ir Euro
pos rajonuose. 

Žengdami į 1982-sius metus 
atnaujinkime sk. įžodžius sa
vo sąžinėse ir ypatingai pasi-
ryžkime ..."dirbti skautijos 
gerovei". Svarbiausias LSS 
reikalas Šiuo metu yra įjungti 
daugiau aktyvių vadovų į tie
sioginį darbą su jaunimu vie
tovių vienetuose. Junkimės į šį 
labai svarbų darbą ir kitus 
raginkime visokeriopai prisi
dėti prie vienetų veiklos stip
rinimo" 

Budžiu! 
v.s.Sigitas Miknaitis 

LSS tarybos pirmininkas 

sė Gaide lytė , s. D a l i a Dundzi l ienė , s. D a n u t ė P u o 
džiūnienė, v . s , V a n d a A l e k n i e n ė ir k i t o s . 

Nuotr . M . L a s s 

prenumeravusių) pavardės bus 
paskelbtos knygoje. Šis sąra
šas jau baigiamas sudaryti ir 
artimu laiku bus atiduotas 
spaustuvei, todėl visi ragina
mi paskubėti su prenumeratų 

-T ^ . , . rinkimu, (taip pat labai lau-
- L a s s . N a u ^ t u n t m m k ę k e r - ; k i a m o s fc p i n i g i n ė 8 a u k o s ) > 
navietės sutiko su ypatingu 

NAUJA T U N T I N I N K Ė 
K E R N A V Ė J E 

1981 m. lapkričio 22 d. tunti-
ninkės pareigas "Kernavėje" 
perėmė ps. Jolanta Budelskytė 

džiaugsmu, nes ji išaugusi 
"Kernavėje" nuo paukštytės 
dienų ir eilę metų vadovavusi 
"Dubysos" paukštyčių drau
govei. Sesė Jolanta visada 
pasižymėjo dideliu pareigin
gumu, gera nuotaika, iš
radingumu ir meile skautiš
kam darbui. Taigi, "Kernavės" 
sostan įkopė tikrai šauni 
"bajoraitė". 

Pareigų perdavimas įvyko 
tunto sueigoje, dalyvaujant tė
veliams ir svečiams. Naujoji 
tuntininkė pareigas pradėjo 
jaunamartės papročiu — apda
lindama dovanomis buvusią 
tuntininkę ps. M. Utz ir tunto 
globėją v.s. O. Siliūnienę. 
"Kernavės" skautės sesę Jo
lantą taip pa t gražiai sutiko — 
su gėlėmis, šūkiais ir dovanė
lėmis nuo draugovių. Naująją 
tuntininkę broliškai - seseriš
kai pasveikino Vidurio rajono 
vadas v.s. Z. Jaunius, Vidurio 
rajono vadeivė j.v.s. A. Gas-
nerienė, "Nerijos" ir "Lituani-
cos" tuntininkai ir "Aušros 
Vartų" tuntininkės pavaduo
toja. O v.s. V. Tallat - Kelpša 
tarė šiltą tėvišką žodį. Sesė Jo
lanta visus sueigoje dalyvavu
sius sujaudino, pakartodama 
įžodį ir pažadėdama "Kerna
vei" savo skautiškas jėgas bei 
pastangas. 

Sueigos metu paskautinin-
kės įžodį davė "Kernavės" tun
to komendante vyr. sk. fil. 
Teresė Gaidelytė. 

Sueigą kernavietės baigė 
linksmu lauželiu, kuri pravedė 
energingoji ps. Marytė Utz. 

Pradėdamos naujus skau-
tavimo metus su nauja tun
tininkė, kernavietės linki jai 
sėkmės ir, kaip kernavietėms 
dera: - ž iūr i - m a t o - k lauso -
girdi - bud i - vykdo ir šyp
sosi! 

nu 

PASKUBĖKIM 

'Kernavės" tunte užaugusi ir keletą metų d r a u g i n i n k ė s pa
reigas ėjusi ps. Jolanta Budelskytė - L a s s pirmą kartą į s e s e s 
prabyla kaip "Kernavės" t u n t o tunt ininkė. Nuotr M. I 188 

Visa, kas žinotina lietuvai
tei skautei ir vadovei, LSS 
Seserijos specialios komisijos 
sutelkta kruopščiai paruoštoje 
"Sese, budėk" knygoje, kuri 
šiuo metu jau renkama spaus
tuvėje. Šios labai reikalingos 
knygos išleidimas gana bran
giai kainuos, todėl Seserijai te
ko atsišaukti į skautiškos šei
mos narius ir rėmėjus prašant 
piniginės paramos. Ieškant 
mecenatų, garbės ir eilinių pre
numeratorių bei raginant vie
netus iš anksto užsisakyti rei
kiamą egzempliorių skaičių, 
buvo parašyta ir išsiuntinėta 
per 1500 laiškų. Į juos atsilie
pė tik nedidelė dalis gavėjų, 
nors minėtos knygos reikalin
gumą visi pripažįsta ir ragina 
leidėjas paskubinti jos spaus
dinimo darbus. 

Mecenatų, garbės ir eilinių 
prenumeratorių (iš anksto užsi-

prisiunčiant jas LSS Seserijos 
vadijos narei ps. Valei Plepie-
nei, 8520 Cedar St., Orland 
Park, IL 60462. Ypač ragi
nami vienetai — tuntai, drau
govės, būreliai ir kt. Taip pa t 
labai gražus būdas savo viene
tų mirusių sesių bei šeimų na
rių vardų įamžinimui. 

Pastaruoju laiku į leidėjų 
atsišaukimą atsiliepė po šim
tinę aukodami: Marija Ru
dienė, Janina ir Vincas Do
vydaitis, dr. Tomas ir Rita 
(Baraitė) Kisieliai, New Yorko 
vyr. skaučių židinys "Vilija", 
Chicagos "Aušros Vartų" tun
tas, Australijos rajono vadija. 
Kalifomietė Sįela Keteraus-
kienė paskyrė šimtą penkio
lika dol., o penkdešimtines — 
Hartfordo "Šatrijos" vietinin-
kija, Balys Barkus iš Australi
jos, Omahos "Neries" tunto 
tuntininkė Gražina Reškevi-
čienė, Vydūno Jaunimo fon
das, Dana Kurauskienė, Mir
ga Pažemėnienė, "Aušros 
Vartų" tunto "Mirgos" būrelis 
ir Stasė Didžiulienė. 

Prenumeratomis iki šiol vi
sus viršija Clevelando "Nerin
gos" tuntas, kurio tuntininkė 
v.s. Stefa Gedgaudienė pri
siuntė 66 prenumeratas. Antro
je vietoje — LSS Australijos 
rajonas (užsisakydamas ir pri-
siųsdamas prenumeratos mo
kestį) — 52 prenumeratos. Po 
dešimt prenumeratų surinko 
Omahos "Neries" tuntas, bos-
tonietė v.s. Laima Kiliulienė, 
Washingtono "Rambyno" vie-
tininkija. Po penkias pre
numeratas — Toronto "Šat
rijos" tuntas ir s. Danutės 
Surdėnienės pastangomis — 
Philadelphios vietininkija. 
Tris knygas — Hamiltono "Šir
vintos" tuntas. 

Skautininkai Danutė ir Jo
nas Gierštikai savo a.a. duk
ros Inos atminimui įamžinti 
skyrė šimtą dolerių, o po pen-
kiadešimt — Danguolė ir 
Mykolas Banevičiai savo ma
myčių a.a. v.s. Irenos Rusec-
kienės ir a.a. Elenos Banevi
čienės atminimui. "Nerijos" 
jūrų skaučių "Žuvėdrų" val
ties sesės savo Seserijos skelb
tame konkurse laimėtą pirmos 
vietos premiją — šimtą dolerių 
paaukojo a.a. v.s. Onos Sau-
laitienė8 įamžinimui. 
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P A D Ė K I M E 
S K A U T I N I N K U I 

KAZIUI 
P A L C I A U S K U I 

Lietuviškajai s k a u t y b e i 
daug nusipelnęs v.s. Kazys 
Palčiauskas, 1941 metais lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 
paskirtas Kauno burmistru 
(majoru), aktyvus ant inacinės 
rezistencijos dalyvis, šiuo me
tu yra puolamas sovietinio Lie
tuvos okupanto inspiruotais 
klastingais kaltinimais Gyni
mosi išlaidas iki šiolei jis den
gė savo sutaupomis, kurios j au 
išsisėmė. 

Detroite yra susidariusi ini
ciatyvos grupė, kuri telkia pa
ramą šiam mūsų puolamam 
tautiečiui apginti. Tą grupę su
daro Česlovas Anužis, Adol
fas Darnusis, Jūratė Pečiūrie
nė , Vincas Tamošiūnas. 

Dažnai gyvenime vienam as
meniui tenka atlaikyti puoli
mus tikrumoje taikomus visai 
visuomeninei grupei a r net vi
sai tautai. Tokiu atveju visuo
meniškai brandūs organizaci
jos ar tautos n a r i a i to 
eksponuoto asmens vien savo 
likimui nepalieka, bet stengia
si konkrečiai jam parodyti sa
vo solidarumą bei ištiesti pa
galbos ranką. 

Kazys Palčiauskas, būda
mas Kauno burmistru, vertin
gai atstovavo savo miestą ir jo 
gyventojus. Keliais krit iškais 
atvejais jis parodė daugiau 
drąsos negu žiauriose okupaci
jos sąlygose paprastai yra įma
noma. Todėl Detroito kolek
tyvas kviečia kitus lietuvių 
židinius, kuriuose panaš i ini
ciatyva dar nėra kilusi, prašy
ti sa*o kolonijos nar ius auko
mis palengvinti klast ingai 
puolamo tautiečio ekonominę 
apsigynimo naštą. Surinktą 
paramą kviečiame siųsti ad
resu: Kazys Palčiauskas, 4121 
Moody St., St. Petersburg 
Beach, Florida, 33706. 

Č. Anužis, A. Darnusis, 
J. Pečiūrienė, V. Tamošiūnas 

S K A U T I N I N K U 
SUEIGA A U S T R A L I J O J E 

P A U K Š T Y T Ė S 
K V I E Č I A 

Chicagos "Aušros Vartų" 
tunto šventė įvyks šeštadienį, 
vasario 6 d., 2 vai. p.p. Lemon-
te, Lituanistinės mokyklos pa
talpose. Visos sesės (jaunos ir 
vyresnės), tėveliai, mamytės, 
močiutės, seneliai, draugės ir 
draugai bei svečiai kviečiami 
ir nuoširdžiai laukiami. Tiki
me, kad paukštyčių metinėje 
šventėje dalyvaus ir mūsų mie

li broliai - vilkiukai. Kviečia — 
"Aušros Vartų" 

tunto paukštytės 
ir vadovės 

Namai be knygų yra kūnas 
be sielos. 

Lotynų priežodis 
Ofiso tel. 349-0887 

DR. T. KAZLAUSKAS 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

9917 VVest 143 Streeet 
Orland Park, 111. 60462 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 So . Pu lask i Road (Cravvford 
Medical Bui lding) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . o f i so H E 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2434 VVest 71st Street 

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

D r . Ant . R u d o k o kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest Slst Street 

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

LS Seserijos vyriausioji 
skautininke v.s. Irena Kerelie-
nė ir jos vyras ps. Arch. Alber
tas Kerelis, remia visus lietu
viškos skautijos darbus ir 
reikalus, "Sese, budėk" kny
gos leidimą parėmė penkiais 
šimtais dolerių. 

Visi vienetai ir pavieniai as
menys yra kviečiami paleng
vinti šios labai visai lietuviš
kai skautijai reikalingos 
knygos išleidimo pastangas. 

Melbourno s k a u t i n i n k ų 
Ramovės sueiga vyko p a s v.s. 
Danutę Čižauskienę spalio 29 
d. vakare. Pradžioje buvo įžo
dis. Lietuvos vėliavą įnešus s. 
Vytui Mačiuliui - Geelongo 

.Šatrijos"tunto tuntininkui , įžo
džio apeigas pravedė Ramovės 
sekretorė s. Jonė Žitkevičienė. 
LSS pakelta į paskautininkės 
laipsnį vyr. skautė Dalia An
tanaitienė čia davė skautinin-
kės įžodį. Ramovės pirm. s. 
Narcizas Ramanauskas pa
sveikino naująją skautininkų 
Ramovės narę, ir buvo sugie
dota Lietuva brangi . Susikau
pimo minute pagerbtas miręs 
Ramovės narys s. Leopoldas 
Kepalas. Dar įspūdingą ir gi
lią maldą paskaitė s. J . Žitke
vičienė. Labai įdomų referatą 
apie skautininką bendruo
menėje skaitė s. Albinas Po
cius. Po diskusijų vyko kavu
tė, paruošta namų šeimininkės 
g. Danutės. 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

1 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve.. Cicero 

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

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs - P O 7 -6000 , Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

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

Tel. REliance 5-1811 
DR. Vf ALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St . , Chicago 
T e l . 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 



Politikai ir ekonomijai kenkia 

MORALINĖS SKYLĖS 
Šio krašto gyvenime, ypač jo 

politinėje ir ekonominėje veik
loje, labai dažnai girdime žo
džio "loop-hole" vartojimą. Da
bartinis anglų-lietuvių kalbos 
žodynas nurodo, kad tas "loop-
hole" žodis reiškia "išsisu
kinėjimą, galimybę ar būdą 
išsisukti". 

Žinoma, pats žodis nėra nie
kuo kaltas. Visa bėda, kad pa
saulis, Amerika ir mes tą žodį 
naudojame ir jį net dažnai 
pateisiname. O toks mūsų ir vi
suomenės to žodžio pateisini
mas yra ne kas kita, kaip tik 
moralinės skylės. Deja, dėl 
sąžinės apkurtimo labai daž
nai šitos skylės yra toleruoja
mos ir net skatinamos. 

Pasaulinėje plotmėje, tur
būt, tos moralinės skylės nie
kas daugiau taip neišryškino 
kaip Vakarų pasaulio poli
tinio ir ekonominio gyvenimo 
vadai tebesitęsiančios Len
kijos dramos atžvilgiu. Ge
riausiais to moralinio bank
roto pavyzdžiais, žinoma, yra 
laikytini Prancūzijos ir Vaka
rų Vokietijos socialistiniai va
dai. Mitterrandas, pavyzdžiui, 
garsiai kalbėjo apie komunis
tinį niekšingumą, įvedant ka
ro stovį Lenkijoje, kai tuo tar
pu jo vyriausybės nariai 
pasirašinėjo įvairias preky
bines sutartis su S. Rusija. 

0 "The New Republic" žur
nalas sau šio 20 dieną nurodė, 
kad tuo pačiu metu, kai Len-' 
kijoje pradėjo siausti Jaruzels-
kio gengsteriai, socialistas 
Schmidtas kėlė tostą ir linkėjo 
laimingų metų Brežnevui jo 75-
jo gimtadienio proga. 

Arčiau prie namų, Ameriko
je vienu geriausių moralinio 
bankroto pavyzdžių laiky
tinas vieno bankininko išsi
reiškimas. Ta i paryškino 
"Draugo" bendradarbis J. 
Daugėla savo straipsnyje 
"Idealizmo ir materializmo 
sankryžoje" sausio 20 d. lai
doje. J i s rašo:"Tačiau negirdė
tu cinizmu kaip tik nuskam
bėjo J A V C i t - b a n k o 
tarptautinio skyriaus direk
toriaus Thomas Theobolt žo
džiai. Uždarant šį piniguočių 
pasitarimą ir apibendrinant 
visas diskusijas, jis savo pra
nešime pabrėžė: ' 0 kas pa
galiau žino, kokia politinė 
santvarka yra tobulesnė; mes 
ją vertiname tik tiek, kiek ji 
yra pajėgesnė apmokėti 
sąskaitas ir paskolų palū
kanas". 

Prezidentas Reaganas, vos 
tik perėmęs valdžios vairą, pa
skelbė karą prieš įvairiausias 
"loop-holes" ir valstybinio iž
do išeikvojimus. Jis skubiai 
paskyrė naujus inspektorius, 
kurie, anot prezidento, turės 
būti labai griežti (juos pava
dindamas "junkyard dogs"). 

Neseniai tuo prezidento žy
giu labai apsidžiaugė ir "U.S. 
News & World Report" žurna
las, sausio 18 d. laidos editori-
jale nurodydamas, kad naujie
ji prezidento inspektoriai 
"laike šešių mėnesių pereitais 
metais valstybei sutaupė du 
bilijonus dolerių". Tai buvo 
atlikta, surandant įvairiau
sius išnaudojimus. 

Nepaprastai buvo išpopulia
rintas ir vienos čikagietės var
das, kada ji buvo sugauta ap-
g a u d i n ė j a n t v i e š o s i o s 
pašalpos įstaigą. Sausio 25 die
nos "Sun Times" laikraštyje 
nurodoma, kad prezidentas 
Reaganas net paerzino Chica-
gos miesto mere Byme, jai pri
mindamas apie "welfare 
ąueen", kuri per devynerius 
metus Chicagoje iš viešosios 
pašalpos įstaigų nelegaliai iš
gavo net 200,000 dolerių. J i , 
toji "karalienė", buvo sugauta 
ir nubausta. 

Bet "Sun Times" editorijali-

holes" dėka didžiosios alyvos 
bendrovės, nemokėdamos vals
tybinių mokesčių, Amerikos iž
dui nusuka net "dešimt mili
j o n ų doler ių p e r v i e n ą 
savaitę". Ir tai atliekama ap
gaudinėjimo keliu. Tik gaila, 
kad tas bendrovių elgesys 
spaudoje nėra reklamuo
jamas. Kai vidaus reikalų sek
retorius James G. Watt savo 
325-kių puslapių pranešime tai 
nurodė prezidentui Reaganui, 
prezidentas pastebėjo, kad 
"neįtikėtina, jog tai galėjo tęs
t is metų metais", O Charles J. 
DiBona, Amerikos alyvos ins
tituto preziitentas, pareiškė, 
kad toks "neprimokėjimas 
valstybinių mokesčių nėra ge
ras dalykas" (žr. "Sun Times, 
sausio 22 d.). 

VAIKAI GRAŽIAI PAGERBĖ SAVO TĖVUS 

Labai dažnai amerikiečiai 
teigia, kad įstatymai yra rašo
mi tam, jog juos būtų galima 
sulaužyti. Užtat ir tas "loop-
hole" žodis yra labai populia
rus. Įvairiausiomis "skylė
m i s " n a u d o j a s i d a u g 
visuomenės. Tiek prasčiokė
liai, tiek turtingieji. O kai ką 
nors įstatymų vykdytojai ir 
prižiūrėtojai sučiumpa, tai ta
da jau negerai. Žinoma, pras
tieji piliečiai per daug nesis-
pardo; jie teismuose teisybės 
neieško, nes neturi pinigų 
advokatams atlyginti. Kitaip 
yra su "didelėmis figūromis". 

Jau prieš ketvertą metų bu
vęs Illinois valstijos prokuro
ras William J. Scott teismo bu
vo nubaustas už tai, kad 
1972-siai8 metais nesumokėjo 
daugiau negu 22 ,000 dolerių 
valstybinių mokesčių. Sausio 
19 dienos "Sun Times" prane
ša, kad Scotto apeliaciją atme
tė net Vyriausias Amerikos 
teismas. Sukčius turės atsisės
ti kalėjiman. Ar Scottas pats 
jaučiasi nusikaltęs? Ne. Jis 
laikraščiui pareiškė, kad jis vi
suomet "respektavo įsta
tymą". 

Graudu, kad įstatymuose 
įvairiausių "skylių" ieško jų 
žinovai. Daug žmonių tas 
"loop-holes" išnaudoja. Nema
žai yra ir tokių, kurie net gy
venimą pelnosi tų skylių beieš
kodami. Kad ir toks, va, 
pavyzdys. Sausio - vasario 
"Commodity Journal" laidoje 
randame piliečio Ed Cullin 
skelbimą. Jis per visą puslapį 
aiškina kaip galima apgauti 
Amerikos valstybę, nemokant 
valstybinių mokesčių. J i s siū
losi padėti. Girdi, reikia įsteig
ti "tax - exempt, family - cont-
rolled, 501 (c) (3) nonprofit 
organization". Tai galima at
likti naudojant bet kokią "mo
ralinę, mokslo, aplinkos bei 
religinę priežastį". Tai galima 
sutvarkyti skubiai, per 48 
valandas. Žinoma, Cullin yra 
pasiruošęs visiems padėti. Už 
atlyginimą. Reikia tik nedelsti 
ir kuo skubiausiai susisiekti su 
juo, rašant Universal Life 
Church, Inc. adresu. Tai ir vis
kas. 

Ir taip diena dienon. Pasau
lyje ir mūsų tarpe yra daugybė 
žmonių, kurie ieško, naudoja ir 
toleruoja įvairiausias "loop-
holes". 

Vieni tų skylių ieško, o kiti 
"skylininkus" gaudo. Esame 
įvelti į sporto rungtynes. Visa 
bėda, kad mes pastebime daž
niausiai tik Schmidtus, Mit-
terrandus ir "welfare ąueens", 
o užmirštame Theoboltus bei 
DiBonas. Jei įstatymų saugoto
jai ką nors sugauna, tai tei-
sinamės kaip tas buvęs Il
linois valstijos prokuroras 
Scottas. 

Mums atrodo, kad dėl visų 
apgaudinėjimų yra kaltos ne 
įvairiausios "loop-holes", bet 
mes patys. Noras ar galimybė 

Praėjusias Kalėdų šventes ir 
Naujuosius Metus teko praleis
ti saulėtoje Kalifornijoje, 
viešint pas savo dukrą West-
lake Village miestely, apie 40 
mylių nuo Los Angeles. Nuva- renginiuose, 
žiavę į Los Angeles į Bernelių geguž inėse 
Mišias, sutikome ten netikėtai 
Simą ir Jadvygą Kontrimus, 
kurie ilgą laiką gyveno Irving-
ton, N.J., ir kuriuos jau seniai 
pažinojome. Paaiškėjo, kad ir 
jie, kaip ir mudu su žmona, 
vieši pas savo vaikus Mission 
Viejo. Kitą dieną tie jų vaikai, 
jaunieji Kontrimai, Ričardas 
ir Raimonda, skambina mums 
iš Mission Viejo ir kviečia 
atvažiuoti pas juos į jų tėvų 
pagerbimą, kurį jie rengia 
savo namuose sausio 2 d., nes 
tą dieną sueina lygiai 50 metų 
nuo jų vedybų. 

Kadangi jau seniai pažįsta
me ne tik sukaktuvininkus, 
bet ir Raimondos tėvus Anas
taziją ir Edmundą Binkius 
Philadelphijoje ir dalyvavome 
Ričardo ir Raimondos vestu
vėse, tai pakvietimą mielai 
priėmėme. 

Nuvažiavę jau radome 
besirenkančius į va išes 
daugiau žmonių, ir viduje jau 
šnekučiavosi kai kurie anks
čiau atvykę. Mat, kaip vėliau 
sužinojome, buvo sukviesta 
apie 50 žmonių. Galvojome, ar 
rasime mes čia kiek pažįsta
mų, bet tuoj pamatėme dar iš 
studentavimo laikų pažįs
tamą Vincą Kazlauską, iš 
stovyklos Vokietijoje — Onutę 
ir Vaclovą Mikuckius, New 
Yersey gyvenusius ir iš anks
čiau pažįstamus — Marytę ir 
Praną Grušus ir keletą svečių, 
su kuriais jau anksčiau ar 
vėliau buvome susipažinę 
Kalifornijoje: Pol ikaičius , 
Raulinaičius, Palubinskus ir 
kitus. Pas isveikinus su 
šeimininkais ir sukaktuvinin
kais bei pažįstamais, buvome 
pavaiš in t i kokteil iais ir 
skaniais užkandžiais. Patar
navo šeimininkų dukros , 
sukaktuvininkų anūkės. 

Netrukus buvome pakviesti 
prie vaišių stalo. Kadangi visi 
svečiai negalėjo v iename 
kambaryje sutilpti, pasiskirs
t ė po k i t u s k a m b a 
rius. Mums pasitaikė vaišin- dar ne viskas, kad 
tis kartu su sukaktuvininkais, n u m a t y t a d a r šiek 

Mission Viejo, CaL, padarė gražų įspūdį 
A N T A N A S MASIONIS 

Jersey. negalėjai su jais išlikti 
nepažįstamas, nes juos galė
jai matyt i visuose lietuvių 

minėjimuose ir 
S i m a s buvo 

į s i t r aukęs į v i suomen inę 
veiklą ir ne tik dėl vardo, ne 
tik papras tu nariu, bet vis 
valdybose, pačių veikliųjų eilė
se. Buvo ta ip pat dosnus 
aukotojas lietuviškiems reika
lams ir didelis spaudos rėmė
jas. Jo susirūpinimą lietu
v iška s p a u d a y p a t i n g a i 
pabrėžė sekantis kalbėtojas 
inž. Vytautas Zelenis, kuris 
sakė, kad Simo užsidegimas ir 
ž e m a i t i š k a s ryž t a s , ver
buojant pirmuosius Lietuvių 
Enciklopedijos prenumerato
rius, buvo kažkas nepaprasto. 
V. Zelenis prisipažino, kad jis 
iš pradžių buvęs kiek skep
tiškas tokiam Simo entuziaz
mui ir ne t abejojęs, a r toks 
didelis užsimojimas būsią 
galima realizuoti. Simas tuo 
visai neabejojo, varė platini-, 
mo darbą toliau, ir, kaip 
vėliau teko patirti , buvo surin
kęs apie 500 prenumeratorių, 
iš kurių nemaža nubyrėjo, bet 
vis tiek apie kokie 300 išlikę. 
Abu sve ik in to ja i linkėjo 
s u k a k t u v i n i n k a m s d a u g 
laimingų ir sveikatingų bend
ro gyvenimo metų. O visi ten 
esantieji vėl pritarė atitinka
momis dainomis. Buvo ir 
p r i t a i k i n t ų anekdotų i r 
monologų. Su dviem tarmiš
kais monologais čia visus iki 
ašarų prajuokino Vaclovas 
Mikuckis, ta ip pat žemaitis, 
senas sukaktuvininkų pažįsta
mas, a tvykęs iš netolimos Viš
tos, iš savo Žemaitkiemio. 
Taip, jis ten savo viensėdį yra 
pavadinęs Žemaitkiemiu ir net 
tokią iškabą priešaky sodybos 
iškabinęs. Man pačiam teko 
tai matyti , prieš porą metų pas 
juos viešint. Mikuckius pažįs
tu dar iš stovyklų laikų Vokie
tijoje, bet neteko patirti, kad 
jis turėtų tokių artistiškų 
gabumų. 

Mes čia taip sau spontaniš
kai pradėję savo programą 
dainomis, kalbomis ir vaidini
mais visai nežinojome, kad čia 

yra 
t iek 

Spėjus kiek užkąsti, Antanas oficialesnė programa su visais 
Poiikaitis su draugais daini- svečiais, nes čia šiame kamba-
ninkais užtraukė vieną dainą, ryje tegalėjo būti tik mažiau 
paskui kitą. Nuotaika pakilo, kaip pusė visų svečių. Tai 
atsirado ir kalbėtojų. Pirmuo- patyrėme iš šeimininko Ričar-
ju teko būti išprovokuotam do, kuris tuo pačiu mus visus 
man pačiam. Pasveikinau ir pakvietė į saloną, kuriame 
jubiliatus, kaip senas jų buvo kita dalis svečių. Kas 
šeimos pažįstamas iš New nerado vietos atsisėsti salone, 
Jersey, o, gyvendamas New susėdo an t laiptų, vedančių į 

viršutinius kambarius. 
Čia programą pradėjo sūnus 

Ričardas, pasveikindamas 
tėvelius jų sukaktuvių proga 
nuo visos savo šeimos ir pasiū
lė išgerti už juos tostą. Sugie
dojus Ilgiausių metų, dar 
pranešė, kad pas prelatą J. 
Kučingį yra atėjęs jubilia
tams sveikinimas iš Romos 
nuo pop. Jono Pauliaus II. 
Prelatas, negalėjęs atvykti tą 
vakarą į vaišes, paskaitysiąs 
jį rytoj bažnyčioje. Ričardas 
taip pat įteikė tėveliams dova
ną iš Lietuvos nuo tėvo sesers 
Burkuvienės. Tą dovaną 
parvežęs sukaktuvininkų anū
kas, lankęsis praėjusią vasa
rą Lietuvoje pas gimines. 
Tada Ričardas paprašė Julių 
Raulinaitį pravesti likusią 
programos dalį. 

J u l i u s R a u l i n a i t i s , 
p a s v e i k i n ę s i r t r u m p a i 
papasakojęs šį tą iš sukaktu
v i n i n k ų g y v e n i m o , d a r 
paprašė pasakyti sveikinimo 
žodį Vincą Kazlauską, sukak
tuvininkų gerą bičiulį ir 
kaimyną dar iš Lietuvos. Vin
cas pastebėjo, kad Simas 
visad turėjęs palinkimą į biz
nį, į verslą ir siekęs Lietuvoje, 
kad lietuvis nebūtų svetimų 
išnaudojamas, bet pats savo 
prekybinius reikalus tvarky
tų. Jis davęs gražų pavyzdį 
kitiems, ir Vincas pats daug 
ko iš Simo išmokęs. Čia 
kalbėtojas prisiminė ir sukak
tuvininkų atžalyną, Ričardo ir 
Raimondos gražiai išauklėtą 
šeimą. Pastebėjo, kad jeigu 
reikėtų Los Angeles ir apylin
kės lietuviams rinkti „father 
of the year", tai Ričardas 
laimėtų, nebent Palubinskai 
Kontrimus pralenktų. 

Šios programos dalies metu 
b u v o s u k a k t u v i n i n k a m s 
įteikta dar pora dovanų, būtent 
du aliejiniai paveikslai. Vienas 
buvo nuo dr. Justinos Žirgulie-
nės, Kalifornijos dykumos 
peizažas, pieštas Baranausko, 
ir antras — nuo draugų ir 
bičiulių, pieštas Onos Paške-
vičienė8. 

Po to sukaktuvininkai abu 
padėkojo s?vo vaikams už tokį 
gražų jų pagerbimo surengi
mą, visiems svečiams už gausų 
atsilankymą, gražius linkė
jimus ir dovanas. Ričardas dar 
paprašė visus vaišintis toliau 
ir, kas gali, atsilankyti rytoj į 
Šv. Kazimiero bažnyčią tėvų 
intencija laikysimas pamal
das. Svečiai dar ilgai vaišino
si skania kava, ragaudami 
pyragus ir tortus, kuriais buvo 
apkrautas visas stalas, ypač 

nepraleisdami skanaus napo-
leono. 

Papildomai, pasinaudojant 
Juliaus Raulinaičio duotomis 
žiniomis apie sukaktuvinin
kus ir iš Simo atsakymo į 
sveikinimus bei pasikalbėjimo 
su juo pačiu, vertėtų dar kai ką 
pridėti. Patirta, kad abu 
sukaktuvininkai tikri žemai
čiai. Jis iš Alsėdžių, ji iš 
Varnių. Jadvyga iš profesijos 
akušerė, o Simas buvęs ir 
ūkininkas, ir bankininkas, ir 
verslininkas. J i s visą gyveni
mą buvęs toks nenuorama, vis 
siekęs ko nors daugiau, ko nors 
geresnio ir tobulesnio. Ir tai 
daręs vis su tikrai žemaitiška 
kantrybe ir ryžtu, kartais net 
užsispyrimu, kol pasiekdavęs 
tai, kuo jis tikėjo ir ką buvo 
užsibrėžęs. Pripažino jis tai 
pats, papasakodamas vieną 
mažą eipzodėlį iš savo vestu
vių. Jų sutuoktuvės turėjusios 
įvykti sausio 2 d., 3 vai., bet dėl 
susisiekimo priemonių gedi
mo, jie pasiekę Varnių bažny
čią tik 9 vai. vakaro. Jau buvo 
tamsi žiemos naktis. Klebonas 
kun. Juozapavičius iš pradžių 
nenorėjęs apie tai nė kalbėti, 
bet Simas nenusileidęs, pats 
uždegęs ant altoriaus žvakes, 
ir pagaliau klebonas sutikęs 
juos sutuokti. „Ir taip gerai 
surišo", pastebėjo Simas, „kad 
tie ryšiai labai gerai išlaikė net 
50 metų". 

Simas prie Alsėdžių turėjęs 
apie 60 ha ūkį, bet dar dirbęs ir 
Lietuvos banke Telšiuose. 
Vėliau tą ūkį pardavęs, pridė
jęs savo santaupas ir nusipir
kęs Beženų dvarą su beveik 
dvigubai tiek žemės kartu su 
mišku. Deja, tai buvo padary
ta beveik prieš Lietuvos okupa
ciją, ir bolševikai tą dvarą 
nusavino. Simas rūpinosi, kad 
lietuviai nebūtų svetimtaučių 
išnaudojami ir kad ptatys 
dalyvautų versle ir prekyboje. 
Rodydamas pavyzdį, jis daly
vavo Telšiuose varžytynėse 
teikti ten kariuomenės dali
niui duoną. Varžytynes laimė
jo, išsinuomavo tris kepyklas 
ir sėkmingai su pelnu sau 
aprūpino kariuomenę duona. 
Be to, jis daug prisidėjo ir prie 
kooperatyvo „Meška" steigi
mo. 

Simas reiškėsi ir visuome
ninėje veikloje, buvo pavasa
rininkas ir šaulys nuo pat tų 
sąjungų įsisteigimo, eidamas 
kuopų valdybose įvair ias 
pareigas, dažnai vadovauda
mas. Labai daug prisidėjo prie 
spaudos platinimo, ypač prie 
šaulių žurnalo „Trimito". Buvo 
pristatytas net Šaulių Žvaigž
dės ordenui gauti, bet staigi 

okupacija sutrukdė. 
Atvykęs į Ameriką, Simas 

įsijungė į Balfo veiklą, Lietu
vių Bendruomenę ir atsargos 
karių „Ramovę", dirbdamas tų 
organizacijų valdybose. Lietu
vių Bendruomenėje yra išdir
bęs daugiau kaip 25 metus. 
Dalyvauja ir krašto politinia
me gyvenime nuo Eisenhowe-
rio laikų, remdamas visą laiką 
respubl ikonus , a t s tovavęs 
lietuviams New Jersey etninių 
grupių respublikonų sambū
ryje. Buvo pakviestas net į 
prezidento Reagano inaugu
racijos iškilmes Washingtone. 

Svečiai žavėjosi Ričardo ir 
Raimondos vaišingumu ir 
grožėjosi jų šeima. Jie turi du 
sūnus ir tris dukteris. Vyriau
sias sūnus Andrius studijuoja 
prekybinę teisę (šiais metais 
jau baigs kolegiją), Paulius — 
inžineriją. Vyriausia duktė 
Audra jau irgi kolegijoje, Lina 
ir Vilija dar mokosi vidurinėje 
mokykloje. Visi vaikai labai 
gražiai išauklėti, gražiai kalba 
lietuviškai, nes visi yra lankę 
arba tebelanko lituanistinę 
mokyklą, nors į ją yra apie 50 
mylių nuo jų gyvenamos 
vietos. Be to, visi vaikai yra 
ateitininkai. Kai rengiami atei
tininkams kursai, jie visur 
pasiekia, net Dainavą. Tarp 
kitko, visi vaikai labai gražiai 
nuaugę, savo ūgiu vejasi tėvą. 

Nega l ima da r praleis t i 
nepastebėjus, kad, kaip tėvas, 
taip ir sūnaus šeima yra dideli 
lietuviškos spaudos rėmėjai: 
Ričardas ir Raimonda Kontri
mai yra paskutinio „Draugo" 
konkursinio romano mece
natai. 

Užtat buvo vienas malo
numas tokioje gražioje lietuviš
koje šeimoje pasisvečiuoti, 
sutikti savo senus pažįstamus, 
susipažinti su jų šeimos drau
gais ir bičiuliais ir praleisti 
laiką jaukioje nuotaikoje. 

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
sausio 3 d. visa Kontrimų šei
ma dalyvavo Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijoje jų inten
cija laikomose šv. Mišiose. 
Dalyvavo čia, žinoma, kartu su 
jais ir jų draugai ir bičiuliai. 
Prieš pamaldas Kontrimų 
šeima buvo su procesija įvesta 
į bažnyčią. Prelatas J . Kučin
gis sukaktuvininkus pasvei
kino savo vardu ir perskaitė 
j iems a t s iųs t ą popiežiaus 
palaiminimą. Pagal sukaktuvi
nių Mišių liturgiją kun. A. Ol
šauskas, tos dienos celebran
tas, dar kartą juos palaimino, 
a t s k a i t y d a m a s p r i t a iky tas 
maldas. Su šiomis pamal
domis ir baigėsi atmintinai 
graži gražios ir pavyzdingos 
šeimos šventė. 

Ilgiausių metų garbingiems 
sukaktuvininkams ir jų šau
niam atžalynui. 

nė pastaba apie nusikaltėlius išsisukti yra jau moralinė sky-
tuo nesibaigia. Laikraštis, mū- ie. O tai jau yra taip pat ir mū
sų nuomone, labai teisingai 8ų sąžinės reikalas, 
nurodo, kad įvairiausių "Loop- J. Soliūnas 
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Lietuvių, vyraujančios daugumos, santykiai vis 

labiau tempėsi, bręstant jų tautiniam susipratimui ir 
jaučiant aiškų mirčiai savo tautos pasmerkimą. 

Be šių priežasčių, kone vienodai mokinių santy
kiai aštrėjo, trynėsi, kaito ir dėl pačios mokyklos 
policinės drausmės, siekiančios ir privatinį gyve
nimą. 

Santykiai su atskirais mokytojais priklau
sydavo ir nuo pačių mokytojų — nuo jų išsilaikymo 
mokytojiškoje aukštumoje, nuo jų takto, dėstymo, 
teisingumo, bešališkumo, žmoniškumo, vidaus, pajė
gų paveikti, patraukti, nugalėti. Mokiniai visada 
greit pastebi, sugauna mokytojų silpnybes, ydas, 
trūkumus ir ima jais groti. (Čia dirbusius mokytojus 
pažįstame iš jų atstovų apybraižų). Todėl santykiai 
grynai mokykliniame kieme ne su visais mokytojais 
vienodi. 

Pareigingus, teisingus, bešališkus-, nors ir aiš
kius rusus ar kitos tautybės, rodžiusius daugiau 
žmoniškumo, teisingumo, bešališkumo, gerai savo 
dalyką dėsčiusius mokiniai pripažindavo, nes jaus
davosi darą moksle didesnę pažangą. Tokiems moky
tojams nėra buvę per pamokas drausmės palaikymo 
klausimo, savaime, nereikalingas bet koks baudi
mas. Santykiuose su šiais mokytojais būta ir vidi
nės pagarbos, net šilumos. Mokiniai jiems, lyg tie 
Donelaičio būrai, susitikę noriau kepurę nuvoždavo; 
pabaigoje mokslo metų, skirdamiesi atostogų ar 
baigę, eidavo atsisveikinti ir padėkoti. Bet tokių 

mokytojų pasitaikydavę labai nedaug. 
Kitokie santykiai su silpnais mokytojais, turin

čiais akivaizdžių trūkumų, silpnybių, bet ne piktais, 
nenorinčiais sąmoningai mokiniams pakenkti, 
nuskausti. Tokiems, lengvai pasiduodantiems per 
pamokas įtraukti į pašalines kalbas, išstumtiems iš 
pusiausvyros, krečiami mokiniški pokštai. Sugai
šinę laiką, neparuošusieji pamokų, išvengia atsaki
nėjimo, blogo, tuo tarpu, pažymio. Mokytojas, nespė 
jęs naujos medžiagos išaiškinti, palieka tą pačią 
arba vadovėlyje parodo — nuo čia iki čia. Pasėkos 
nedžiuginančios, kai dėl to atsiradusias mokslo spra
gas turėdavo išlyginti patys darbu po pamokų. Bet 
jie tokių mokytojų gailėdavosi, vieni kitus supras
davo, neišduodavo. Tokius mokytojus mokiniai 
laikydavo neišvengiamomis būtybėmis, kurias reikia 
priimti. 

Su vadovėliniais mokytojais, iš jo smulkiai išreika
laujančiais, neleidžiant nukrypti nuo teksto („arčiau 
teksto" — „po blyže k tekstu"), bet mažai duodan
čiais, santykiai vėl kitokie. Jie kietai ir siaurai 
vertindami mokinių mokėjimą kartais pažymį 
taikindavo ir pagal tautybę, tikybą, luomą. O 
pasitaikius progai dar numestas paniekos žodis 
nustatydavo atšakius vidaus santykius. Tokie moky 
tojai tapdavo daugiau vadovėlinių žinių išklausinė-
tojais, primestiniais viršininkais, kurių reikia 
klausyti, bijoti, pataikauti, apgauti. 

Kiti, nors geri mokytojai, bet kraštutiniai impe
rijos šalininkai ir jos tikslų beatodairiniai vykdyto
jai, rėmėjai, atkaklūs „rusofilai" stropūs iš savo 
užimamos vietos politikos šulai, slapti (ar atviri) 
tautybių smaugikai. Apie santykius su jais tinka V. 
Kudirkos žodžiai: „Ne tas yra didis prieš ką mili
jonai retežiais suspausti Žemyn galvas lenkia, o 
dvasioje keikia". 

Kaip rodo pavyzdžiai (Staniškio ir kitų), gimna
zijos vadovybė iš viso artimų santykių mokytojų su 

mokiniais nepageidavo. Tuo labiau nepageidavo tau
tinių grupių su jų tautybės mokytojais. Jei visi 
privalėjo būti apsirėžę formaliu ratu, tai tuo labiau 
lietuviai, vieni nuo kitų. Nebuvo priimtini ir tie 
mokytojai, kurie mokinius prieš save nustatydavo 
priešiškai, ir tas priešiškumas išsiliedavo už gimna
zijos „viešpatystės" ribų. Ir vieni, ir kiti būdavo 
keičiami kitais. 

Pasiliko ir galiojo santykiai daugiau mažiau 
paviršutiniški, pagrįsti įsakymais, išoriniu moky
tojams mandagumu, jų galios, viršenybės, autoriteto 
pripažinimu. Jie iš pažiūros turėjo atrodyti žmoniš
ki, kylą iš abiejų pusių vieni kitiems pakantos (tole
rancijos), vieni kitų supratimo. Paviršutiniškumu, 
daugiau mažiau įsiteisinusiu, dangstydamiesi, neno
rėdami atsisakyti savęs (be mokiniams būdingųjų 
mokiniškų sukčiavimų, gudrumų), turėjo įprasti 
sąmoningai meluoti, pataikauti, apgaudinėti, slaps
tytis, apsirėžti nuo mokytojų savame atskirame 
gyvenime. Bedugnę tarp mokytojų ir mokinių, 
pradžioje prasidėjusią plyšiu, 1908 m. „Vilties" 42 nr. 
parodo tokią: „Apie mokinių su mokytojais san
tykius tiek tegalima pasakyti, kad jie amžini priešai, 
skiriantys visa bedugne". 

Priverstiniai mezgiojami diplomatiniai santy
kiai, tiesiami per bedugnę, trūkinėdavo, kartais 
išsiliedavo daugiau negu mokiniškais išsišokimais, 
netaktais, rimtais pasipriešinimais. Santykius 
(gimnazijoje) nuolat turėdavo lydyti, mazgyti 
pedagoginiais mazgais ir valdomomis „administra
cinėmis" taisyklėmis. Taip bedugnė tvyrojo ir neužsi
čiaupė iki paskutinių gimn. Lietuvoje dienų. Santy
kiai lietuvių su gimn. ir mokytojais pasiliko tokie, 
kokie galės būti pavergusios imperijos svetimą kraš
tą atstovų su nepriimančiais vergo likimo ir neno
rinčiais išnykti. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 23MOS 
R O D Ė FILMĄ APIE 

PREZIDENTĄ S M E T O N Ą 

Kultūriniai Subatvakariai šiais 
menin inkas Kazys Mockus gimė i metais dar negirdėti,nes ju pir-

D E Š I M T METLT BE 

KAZIO M O C K A U S 

Pedagogas, žurnalistas, visuo-

mininkas inž. Edmundas Cibas 
sunkiai serga ir guli ligoninėje. 
Sausio 24 d. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje rodė filmą apie 
prezidentą Antaną Smetoną. S u -
batvakarį pradėjo, vietoj sergan
čio pirminimko, Tautinės s-gos 
skyr. pirm. V. Senuta. Inž. Vy
tautas Izbickas apibudino A. Sme
tonos asmenį. Filmą rodė bosto-
niškis filmininkas Romas Šležas. 
Fi lme rodoma Švėkšnos miestelis, 
gimnazija, paminklas, mokiniai 
bsi susirinkusi minia, kai prezi
dentas Smetona ten lankėsi. Kū
no kultūros rūmuose Lietuvių T a u 
tinės olimpiados atidaryme, vė
liau kai atvyko į Ameriką - 4 
N e w Yorką, Clevelandą, Chica -
gą ir kitur, tkaip b u v o sutiktas. 
Ir galiausiai iškilmingos laido
tuvės, po tragiškos mirties ir pa
laikai mauzoliejuje. 

A U K O S T A U T O S F O N D U I 

Daktaro Stasio Jasaičio miru
sios motinos a.a. Sofijos Jasaitie
nės atminimui šermenų metu 
Tautos Fondui aukojo: J. ir E. 
Bobeliai, P. ir M. Šveikauskai, 
M. Jasaitis, D. O'Keefe, C . ir I. 
Mickūnai, B. ir R. Bričkai, J. ir 
A. Čereškos, V. ir F. Izbickai, 
A. ir A. Keturakiai, B. ir G . Mic
kevičiai, J. ir A. Navickai , J. ir 
L Rasiai, J. Sonda, J. ir S. Sta
šaičiai, TvirbutŲ šeima, B . ir L 
Veitai , R. ir R. Veitai , J. ir S. 
Gimbutai , A. Mažiulis, L Siru-
tavičius, J. ir E. Val iukoniai , P. 
ir I. Navazelskiai, A. ir G . Da-

u i~LI našai, S. Galdikienė, O. Ivaškie-demokratų s-gos centro valdybos' . T ' . „ T , . , , - . . ~ T 
i * • i n o c m o o _ "<••*•- "e, L ir D . Izbickai, T. ir E. Ja-sekretonus .1936-1939 m. Mažo- . . . . . . T v, n . 

T . . c - • inukenai , A. ir A. Januškos, B. ir 
šios Lietuvos Santaros organizaci- _ _. .. ' . . „ . \ -. . . . 
. . 1 n / n . . . . * „ — ~ C. Pabuliai , K. ir A. Šimėnai, A. 
JOJ. 1941 m. isterge Žemaičių me- i _ . ' _ __ 

1910 m . liepos mėn. 4 d. Rikan-
t ų kaime, Kelmės valsč., Rasei
n i ų apskr. 1928 m. baigė Rasei
n i ų gimnaziją, o 1936 m. Vy
tauto Didžiojo universitete hu
manitarinių mokslų fakulteto li
teratūros skyrių. Baigęs universi
tetą iki 1939 m. mokytojavo Pa
gėgių gimnazijoje, Mažojoj Lie
tuvoj . Klaipėdos kraštą vokie
č iams užėmus, grįžo j didžiąją 
Lietuvą ir mokytojavo Telšių 
vyskupo M. Valančiaus gimna
zijoje. 1942 Telšiuose įsteigė — 
suorganizavo Suaugusių gimna
ziją ir buvo jos direktorius ligi 
1943 m., kada vokiečiai ją užda
rė. Rusu armijoms artėjant ant
rą kartą prie Lietuvos, pasitraukė 
į vakarus. Karui pasibaigus, Vo
kietijoj, Klein Wittensee , Pine-
burge mokytojavo lietuvių gim
nazijoj. 1948-49 buvo Schlesvi-
go-Holsteino l ietuvių mokyklų 
inspektorius. 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Bostone. 
Čia buvo v ienas iš lituanistinės 
mokyklos steigėjų Bostone, buvo 
jos mokytojas, o n u o 1951 m. iki 
1955 mokpklos vedėjas, 1950 m. 
įsteigė Bostono l ietuvių mokyto
jų <J-13 ir jai pirmininkavo. Moc
kaus pastangomis buvo išspaus
dint i trys l i tuanist inės mokyklos 
vadovėliai . 1958-59 metais buvo 
Al tos Bostono skyriaus pirminin
kas. 

N u o pat jaunystės 1926 m. da
lyvavo ateit ininkų veikloje, 1927 
-34 pavasarininkų veikloje, o 
1934-35 m. Lietuvių krikščionių 

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS 

Laisvojo Pasaulio Lietuviai , 

Vasario šešioliktoji nepriklau
somos Lietuvos a t s t a t y m o šven
tė kiekvienam lietuviui yra vil
ties, tv irto pasiryžimo i r didžio
s ios aukos liudijimas. Tai die-Į 
na, įpareigojanti mus v i s u s pri
siminti tuos, kurie Lie tuvos a t 
s ta tymą paskelbė pasauliui, k u 
rie dėjo pirmuosius va l s tyb in io 
atkūrimo pagrindus. T a i drau
g e diena pareikšti pagarbą 
tiems, kurie atidavė didžiausią 
auką, s a v o krauju p a š v ę s d a m i 
tautos laisvę ir tuo būdu V a s a 
rio 16 aktą pavertė t ikrove . 

Jau daugiau kaip 40 m e t ų Lie 
tuva, nešdama sunkų okupaci
jos jungą, negali v i e ša i minėt i 
š ios tautai istorinės dienos. Ta 
čiau, nepaisant žiauriausių oku
panto kėslų, apgaule, j ė g a i r 
smurtu, pavergtos l ietuvių t a u 
tos dvas ia nepalūžusi, o j o s t i 
kėj imas į la isvą ry to jų tebėra 
gyvast ingas . 

Mūsų brol iams ir s e s ė m s o k u 
puotoje Lietuvoje netrūksta ne i 
galios, nei ryžto kovoti ir auko
t i s dėl savo t a u t o s ir pagrindi
nių žmogaus teisių. L a i s v o j o 

pasaulio l ietuviai didžiuojasi tuo 
žavinčiu s a v o t a u t o s atsparu
mu, o pasididžiavimą lydi para
m a L i e t u v o s iš laisvinimo pas
tangoms . 

Vasar io 16 - tos proga Vyriau
s ias L i e t u v o s Išlaisvinimo Ko
mi te tas ir T a u t o s Fondas prašo, 
kviečia ir r a g i n a v i sus lietuvius 
la i svajame pasaulyje dar sti
priau remti ir plėst i veiklą Lie
tuvos la i sv in imo kovoje. 

Dėkodami u ž paramą veiksnių 
darbams, o ypat inga i už aukas 
Tautos Fondui , kuris finansuo
ja V L l K o ve ik lą ir kaupia lėšas 
L ie tuvos L a i s v ė s ižde laisvai 
nepriklausomai Lietuvai. VLI-
K a s pakarto t ina i jungia ir savo 
nuoširdų p r a š y m ą vis iems lais
vėje g y v e n a n t i e m s l ietuviams: 
v isada s u nepalaužiamu ryžtu ir 
t ikra v i l t imi s iekt i didžiojo 
t iks lo — l a i s v ė s ir nepriklauso
m y b ė s L ie tuva i . 

Dr . K a z y s Bobelis, 
V L I K o va ldybos pirmininkas 

J u o z a s Giedraitis, 
T a u t o s Fondo valdybos 

pirmininkas 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
B a l t i m o r e M c L i b ° n a s kun. Antanas Dranginis. 

I Giedos „ D a i n o s " choras, su vė-
ARK. JURGIO MATULAIČIO Havom dalyvaus lietuvių posto 

legiionieriai. P o pietų 1 vai. 30 

n o ir mokslo centrą Telšiuose ir 
jam vadovavo. T e n rengė m e n o 
parodas, da inų ir literatūros va 
karus, įsteigė profesinį teatrą. 

1929 m . pradėjo bendradar
biauti spaudoje: Lietuvos mokyk
loje, Ryte, Naujojoj Romuvoj, 
Darbininke , kurį 1934-35 m. re
dagavo. 1941 m. Teisiuose įstei
gė savaitraštį Žemaičiu žemė ir 
l igi 1944 m. redagavo. 1934-49 
m. Vokietijoj rašė Žiburiuose. 
O atvykęs į Ameriką rašė Dar
bininke, Drauge, buvo Lietuvių 
Enciklopedijos bendradarbis. 
1935 m. išvertė Brunovskio So
vietų kalėjimuose. 1942-44 m. su 
Pranu Geniu Telšiuose redagavo 
ir išleido Žemaičiu kalendorių. 
Išspausdino Žemaičių kankinius 
(apie Rainiu miške žudynes, ku
rias įvykdė sovietai) . 1955 m. 
Vl ikas t ą k n y g ą išvertė į pran
cūzu kalbą ir ištleido. 

Atvykęs į Ameriką, kaip ir ne
maža eilė kitu lietuvių inteligen
tų, dirbo cukraus fabrike fizi
nį darbą. Trumpą laiką buvo 
Balfo reikalu vedėjas N e w Yorke. 
Vėl iau mokytojavo N e w Yorko 
valstijoj netoli Kinston aukšto
joj mokykloj, įkur dėstė vokiečiu 
ir lotynų kalbas. Vėliau persikė
lė atgal į Massachusetts ir čia 
aukštesniojoj mokykloj dėstė vo
kiečiu ir lotynų įkalbas. 

Žmogaus sveikata yra ne mū
sų rankose. Ir Kazio Mockaus pra
dėjo šlubuoti . Vos peržengęs 60 
metų turėjo iškeliauti amžiny
bėn. 

1982 m. sausio 24 d. §v. Pet
ro l ietuvių parapijos bažnyčioje 
K. Mockaus 10 metų mirties su
kakčiai prisiminti žmona Marija 
užprašė šv. Mišias, kurias atna
šavo kleb. kun. Albertas iKon-
tautas. Per Mišias solo giedojo 
solistas Benediktas Povilavičius.Po 
Mišių parapijos salėje, prie ka
v o s ir pyragaičiu vaišiu trumpą 
žodį apie Kazį Mockų tarė Sibi
ro tremtinė Elena Juciūtė, o Ja
nina Ambraziejienė puikiai pa
skaitė Bernardo Brazdžionio du 
eilėraščius. Bostono ir apylinkių 
lietuviai labai gerai ir gražiai 
prisimena aukštą, stambu vyrą 
Kazį Mockų, kuris ramiai ir iš
kelta galva dalyvaudavo visuo
se l ietuvių renginiuose. P.Z. 

ir O . Šležai, J. Ulpienė, M. Vait
kevičienė, I. ir E. Vasyl iūnai , A 
Andriulionis, L. ir E. Lendraičiai, 
I. Ulpaitė ir J. Lapšienė. Iš viso 
825 dol. 

PARENGIMAI 

Vasario 13 d. 1:30 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
3-čio aukšto salėje jaunimas ren
gia vaikams Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėj imą. Visi 
vaikučiai kviečiami dalyvauti. 

Vasario 14 d. 2 vai. p.p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Rengia Alto Bostono 
skyrius. 

Kovo 7 d. Skautų,-čių rengia
m a tradicinė Kaziuko mugė . So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje. Atidarymas 11:30 va i . ryto. 
Bus skanūs pietūs, vaidinimėlis 
„Jonukas ir Gretutė". Mugėje, 
kaip ir kiekvienais metais bus 
parduodamos įvairios gėrybės. 

Kovo 21 d. Minkų radio va
landėlės renginys So.Bostono Lie
tuviu Pil. d-jos salėje. 

Balandžio 18 d. Ba l tų d-jos 
koncertas First and Second 
Church salėje, Bostone. 

Balandžio 18 d. Šv. Petro lie
tuvių parapijos banketas Lanta
ną restorane, Randolph, Mass. 

S E K M A D I E N I S 

Jau beveik ir tradicija Balti-
morėje — Dievo Tarno ark. Jur
gio Matulaičio sekmadienis. Para
pijos maldos diena, kad greičiau 
arkivyskupas būtų paskelbtas 
šventuoju. Šiemet toks sekmadie
nis buvo sausio 24 d., t.y. arti
miausias sekmadienis arkivysku
po mirties dienai. O mirė arkivys
kupas 1927 m. sausio 27 d 

Lietuviškas Mišias Šv. Al fon
so bažnyčioje tą sekmadieni 8 
vai. 30 min. ryto laikė parapijos 
klebonas kun. Antanas Drangi
nis. Savo pamoksle klebonas n u 
švietė arkivyskupo gyvenimo ke
lią, jo nuveiktus darbus ir as
mens taurumą. Pamaldų iškilmin
gumą didino „Dainos" choras, 
kurs nepabūgo žiaurios ž iemos 
oro ir susirinko Mišioms giedoti. 
Dėl nepalankaus oro negalėjo į 
pamaldas suvažiuoti daugiau pa-
rapiečių, nors kai kurie pasiryžė
liai atvyko net iš tolimosios 
Crownsvillės. Antrąją Mišių rink
liavą klebonas paskyrė D . T . 
ark. Jurgio Matulaičio beatifika
cijos bylos vedimo išlaidoms. D i 
delė dalis nuopelnų priklauso 
klebonui kun. Antanui Drang i -
niui, kad ši prasminga tradicija 
Baltimorėje jau kelinti metai 
daugiau ar mažiau palaikoma. 

VASARIO 16-JAI A R T Ė J A N T 

Baltimorės lietuviškųjų orga
nizacijų taryba tradicinį Vasario 
16-sios pokylį rengia š.m. vasa
rio 14 d. 8 vai. 30 min. ryto 
lietuviu Šv. Alfonso parapijos baž
nyčioje įvyks iškilmingos pamal
dos, užprašytos Tarybos ir LB 
apylinkės valdybos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės ir kenčian
čius lietuvius. Šv. Mišias laikys 

min. Lietuvių svetainės salėje 
įvyks pats pokylis (banketas). Į 
jį sukviesti aukštieji Mary lando 
ir Baltimorės miesto pareigūnai. 
Pagrindinį žodį tars prof. Jokū
bas Stukas iš N e w Yorko. 

Vasario 16-sios minėjimą ren
gia LB Balt imorės apylinkės val
dyba vasario 21 d. 2 vai. p.p. 
taip pat Lietuvių svetainės salė
je. Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas žymus sovietinis disidentas 
poetas-vertėjas Tomas Venclova. 

ŽENTŲ T A R N Y B A 
T E L E F O N U 

N u o sausio 22 d. Baltimorėje 
pradėjo veikti lietuviškos veiklos 
vietinių žinių tarnyba, kuri tei
kia informacijas telefonu. Reikia 
tik paskambinti 301-247-3509 
numeriu, ir įrekorduota mag
netofono juostelė praneša, kas 
Baltimorės Lietuvių svetainės sa
lėje ar parapijoje rengiama ir kas 
šiaip vyksta lietuvių tarpe. Šią 
tarnybą įsteigė ir ją veda Kęstu
tis Laskauskas, vienas Baltimorės 
lietuvių radijo valandos vedėjų. 

ar 

Pittsburgh, Pa. 
L I E T U V O S 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas Pit-
tsburghe banketo formoje vyks 
šių metų vasario 20 dieną, šeš
tadienį, Lietuviu Piliečiu draugi
jos namuose , 1725 Jane St., South 
Side, Pittsburgh, Pa. 

Peniktą valandą vakare bus su-

Balandžio 25 d. Laisuės Varpo Į ir šventės pamokslą pasakys kle-
pavasarinis renginys So . Bostono 
Lietuvių Pi l d-jos salėje. 

— J A V l i e t u v i u Bendruome
n ė s Bostono a p y g a r d a rengia 
J A V L B inkorporavimo Con-
necticut valstijoj 130 metų su
kakties minėjimą š. m. spalio 
2 d. "Lantaną" restorane, Ran
dolph, Mass. 

We Will "Discount" Any Price On 
TV, Audio, Video & Camera Equip-
ment. Call: 

INTERNATIONAL AUDIOTRONK 
24 hours per day for free catalog 

(CA) 1 • (800) 862-4962 
1 - (800) 358-9092 

Ext 107 

I 

JAV DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago. m. 60629 

RGPESTTNnAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

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

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
T ^ » . - ^ _ — . . i 

sipažinimas —reception, o šeštai 
valandą vakarienė, kurią parengs 
Ed\vard Savolskio "Conrad Cate-
rers". P o vakarienės bus kalbos 
ir taip pat meninė programa. 
Programą pradės įžanginiu žo
džiu Pittsburgo skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Vito Jucius.. Pa 
grindinę kallbą pasakys Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje prezi
dentas ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos centro vicepirmininkas 
Povilas P. Dargis. Jaunimo vardu 
kalbės Macey. Vakaro vedėju bus 
B. Burdulis. Meninę dalį atliiks 
"Aido" choras, kuriam vadovau-

I ja Šv. Pranciškaus vienuolyno se
selė Francesca. 

Įėjimas į šį parengimą — b a n 
ketą aštuoni doleriai ir 50 et. 
asmeniui. 

Tikėtai prie durų — įėjimo ne
bus parduodami, todėl juos 
reikia įsigyti iš anksto pas komi- j 
teto narius. 

Visi Pittsburgho lietuviai ir 
apylinkių gyventojai yra (kviečia
mi šiame minėjime dalyvauti. 

Pitsburgietis 

Paterson, N. J. 
LIETUVOS 

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

ATKŪRIMO MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo minėjimas, Paterson, N . 
J., šiais metais įvyks vasario 21 
d. 10:30 vai. bus pamaldos už 
Lietuvoą Šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos bažnyčioje, 147 Mont-
gomery PI., Paterson, N J . 

3 vai . p.p. parapijos salėje, po 
bažnyčią įvyks iškilmingas susi
rinkimas. Pagrindinę kalbą lietu
viškai ir angliškai pasakys dr. 
Bronius Nemickas, Good Coun-
sel kolegijos, N.Y. profesorius, A l 
tos , Vliko ir l i e t . Bendruome
nės veikėjas, buvęs Tautinės Są
jungos pirmininkas. Patersono ir 
apylinkės lietuviams dar negir
dėtas. Meninėje dalyje dainuos 
baigusi garsiąją Juillard muzi
kos mokyklą ir daug kur pasi
reiškusi solistė Angelė KiauŠaitė. 
Ją pianinu palydės muzikos m o 
kytoja ir direktorė muzikos reika
lams prie Patersono vyskupi
jos Alice Moleski (Mališkevičiū-
tė). 

Įėjimas į minėjimą laisvas ir 
nemokamas. Automob.. 
sistatyti yra aikštė (parking i o t ) . ; 

Salėje bus renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams pagal į 
laisvą apsisprendimą. Moterys ir^ 
mergaitės, kurios turi, prašomos 
dėvėti tautinius rūbus. Kaip kas
met, taip ir šiais metais į minė
jimą pakviestas miesto burmist
ras L. P. Kramer. Jis irgi tars 
trumpą žodį. Po minėjimo kavutė. 

Vasario 16 d., pirmadienį, 10 
vai. 30 min. visi, kas tik gali , 
prašome susirinkti prie miesto ro
tušės (City Hal i ) market Str., 
kur bus pakelta Lietuvos trispal
vė vėliava. 

Minėjimą rengia Patersono Lie
tuviu Bendruomenės valdyba, ku
riai vadovauja Angelė Stankai-
tienė ir vietos Vyčių kuopa, ku
riai vadovauja Vytautas Rubo-
nis. 

Rengjkjai 

CLASSIFIED ADS 
l&MOMOJAMA FOR RENI 

ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas 
Brighton Parke vienam ar dviem su
augusiems. Skambint po 12 vai. die
ną tel. 247-3838. 

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

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago. 111. 60632, tel. 927-5980 

i l l t l l l l l i l l l iui l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l 

M. A. Š I M K U S 
i.VCUMt: TAX SERVICE 

NOTA R* PU BIJO 
1259 s . Maplewood. tel. 254-7450 
Taip pai daromi VERTIMAI. 
GJ.MINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

•c t tokie blankai. 

įtuiimmnnrmiHnifUtiMiiuuuiinimiiii 

iiliiiiiiiltillllllllilllllillllllllltlllllllllllllll 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i S mūsų sandelio 

COSSfOS PARCELS E X P B E S S 
2501 W. 69tb Si . Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA. 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valanttna.s 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiituiiuitiiiiimiii 

R E A L E 8 I A 1 E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

ninmimnnrinnntofiiiiimiiiiiiftiitiiim 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

N a m o p irk imas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6 5 2 9 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
«'llllllll||||IUIIIIilll|||IIIIUIIUIIlUlUUIMI 

— 
MISCELLANEOUS 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• « • • « » • » • • • 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
•SpalvoJos ir paprastos. Radijai, 

Stareo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2 3 4 6 VV. 69 S t , tel . 7 7 6 - 1 4 8 6 
tiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiumiiiiiuiiiiumiunt 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai Keramikos ir 
kr -.ti-teies. <;!as> btoeks. Sinkos 
vii' • dirn išvalomi elektra. \ auioma-
ą "aute Kalbėti 
::iVO pavardę u le 

lietuviukai, 
i f o i i ą . 

neikite 

SRRA!*»NAS — 636-296(1 
>»<»,. <MftUfUiMHIMIIllllllUUA<UllUlUf>M 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 3-8063 

=2fifc 
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| K R Y Ž E L I A I ARKTIKOJE | 
| MATILDA MĖLIENĖ | 

= Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje = 

Matilda Strimaitytė-MėUenė 

buvo su imta ir išvežta 1941 

m. birželio 14 d. Po 15 metų 

ba isaus išgyvenimo jai p a -

v y k o grįžti į Lietuvą ir p a 

siekti vakarus . 

= K n y g ą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- = 

= cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. r 

= Kaina su persiuntimu $6.95 § 

1 U ž s a k y m u s s iųst i : = 
1 DRAUGAS, 1,5)5 W. 6Srd Street, į 
| Chicago, IL 60629 | 

- I l l inois g y v . dar prideda 3 6 et. valst i jos mokesčio. 1 

iiiiHiimiiiftHimiimmiuftiimitfiimrtit 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 3 7 6 - 1882 arba 376-5996 
iiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tu% — 20^. — 30<% pigiau mokėsit 
n/ npdr&uda nuo ugnies ir automo-
l'llio ims mus. 

FRAMK Z A P 0 M S 
3208'/o \ \ e s t 95th S tree t 

Telef. G A 4 -8654 

•tMiitiiiitiitiiMuiiiMtiimitntiiiiiiitniti 
U T H U A N I A TS CRISBS, National-
ism to Communism. 1939- 'HO. Au
torius politikos mokslų pn , \jto-
na* SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington h 
London, 294 pusi., kietais viršeliai* 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančiu* su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri dnka jteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
skaičius su didele nuolaida Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Drangas, 
4545 W. 6Srd S t , Chfeago. 111 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
Ullllllllllliltlllllllllllllllllllliuillllllllllli. 

Popular Lithuanian 
R E C i P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Dsosvsrdleaė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučiu darbo vietose ir organisa 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VELLftVELES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų uamuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et . mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy 
venate Ūlinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St. , 
Chicago, IL 66629 

llllIlIllIlIlIlIlilIlIlIlIlIimilllIIlllllHllllllll 

Auksinio saulėlydžio 
gundymai 

R . S P A L I S 

Romanas 

Su šia knyga autorius užbaigė savo 
kartos istorijos ciklą. 

Knygą išlaido LST Korp! Neo-Lithu-
ania 1980 m. Spaudos darbą atliko 
VILTIS. Pusiau minkšti viršeliai, 384 
psl. Kaina su persiuntimu $10.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IU. S0629 

Illinois gyv. dar prideda 60 et. vals
tijos mokesdo. 

'"iiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiu 

FELIKSAS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
U n k t y n ė s ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kalas 
au persiuntimu 13 48. 

Užsakymus dusti "DRAUGO" 
adresu. 

file:////est
file:///jto-


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla.čiau v*&s&yn mūsų spaudoje. 

Taip pat teko susitikti beviešin
čius Bacevičius iš Detroito, K. UETUVIAI 

„INTERNATIONAL TEA" 
DIENOJE 

Sausio 17 d., sekmadienį, 
Prince of Peace — Taikos Ka
ralaičio kataliku parapijos salė
je, Ormond Beach, biwo suruoš
ta "International Tea" diena, 
kurioje dalyvavo lietuviai, len
kai, kiniečiai, airiai, filipiniečiai, 
prancūzai, vengrai, talai r šve
dai. Bvuo paruošta dešimt tau-
tybų stalu. Dauguma tautybių 
turėjo savo tautinius valgius, 
bei būdingesnius tautodailės ga
minius. Savo tautybę ypač gra-

šimt penkerių mėty sukaktį. universitetą ir turi gerą darbą, nepriklausomybės atstatymo die-. DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 3 d. 
Svečius maloniai priėmė ir vai- j Šeimoje vyrauja gražus sugy-

šino visa šeima — dukros Aud 
rė, Rūta, sūnūs — Naras ir To
mas ir abu tėveliai. 

Vaišėms įpusėjus Algirdą, VI
SŲ svečiu vardu pasveikino Jur-

Valdį iš Chicagos, Kristinos Že-! gis Janušaitis, paskaitydamas Jo 
maitienės tėvelį Kauševičiu. Vi
si svečiai džiaugėsi maloniu Flo
ridos oru, kai tuo tarpu Chica-
goje siautėjo speigas ir sniego 
pūgos. 
MINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTE 

Daytona Beach ir apylinkių j Jonas Šileikis prisiminė 

venimas, su iklausymas, gi iš at
žalyno pusės tėveliams rodoma 
didelė pagarba, meilė ir paklus
numas, kas šiais laukais rota. 

Daytonoja įsikūrė 1977 m. Al
girdas buvo vienas iš Palm del 
Mar korporacijos dalininku. Da
bar drauge su inž. Vyteniu Ra-
manau^u -uorganizavo Desrgner 
Home Inc., yra 'tos korporacijos 

nio proga, gėrėjosi šios šeimos į viceprezidentas. Si korporacija 
pavyzdingu gyvenimu. Išreiškė į vykdo Villa Nova didelį „to\vn-
jam savo padėką už parodytą j housų" statybos projektą. Ši jau-
rūpestį ir pagalbą čia besikuriant. na šeima sėkmingai kuriasi Day 

no Šileikio gražių linkėjimų eilė
raštį iš specialaus adreso. 

Kun. dr. Kazimieras Ruibys, 
sveikindamas Algirdą gimtadie-

s ią sei-
Amerikos Lietuviu klubo valdy
ba, vasario 13 d. ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo — 
Vasario 16 d. minėjimą. Bus lie
tuviu pamaldos; šv. Mišias atna
šaus kun. dr. Ruibys. Trumpas 

tona Beach, 
gyvenimu. 

Fla. ir džiaugiasi 

Jurgis Rimtautas 

žiai reprezentavo 'lietuviai. Jie SBUbetfės minėjimas, o po to Sklu 
savo gausiais gintaro išdirbiniais, 
tautinėm lėlėm ir meniškais tau
todailės 'kūriniais iš gausų lan
kytoju susilaukė ypatingo dėme
sio. Besidomintiems mūsų tau
todaile klubo pirmininkas ir na
riai smulkiau aiškino apie ekspo
nuojamus daiktus, lietuvių tau
tos charakteringesnius bruožus, 
supažindino ir su pavergtos Lie
tuvos -problemomis. 

Stalą suorganizavo ir ekspona
tus surinko R. ir K Žemaičiai 
— klubo pirmininkas, valdybos 
nariai J. ir J. Bartkai, Bružėnai, 
L. ir O. Zdaržinskai ir Dalila ir 
Balys Mackialos. Už šio gražaus 
(lietuviško stalo suorganizavimą 
šios lietuvių kolonijos lietuviai 
jiems yra nuoširdžiai dėkingi. 
Tarpe gausių kitataučių čia da
lyvavo ir nemažas skaičius šios 
kolonijos lietuvių, daugelis mote
rų buvo apsirengusios savo tau
tiniais drabužiais. Tai marga
spalvė diena, bet įdomi ir buvo 
gera proga gražiai atstovauti ir 
lietuviams. 

LEPEŠKOS APSIGYVENO 
RTVERWOODE 

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
Rivervvood naujai planuojamoje 
labai gražioje gyvenvietėje,Port 
Orange, Daytona Beach priemies
tyje įsikūrė architektas Jonas ir 
Bronikė Lepeškos su šeima. Jie 
čia atvyko iš Clevelando, kur 
nuo 1954 m. iki išvykimo gyve
no. Arch. Jonas Lepeška malo
nus dzūkas, o žmona Kanados 
lietuvaitė. Jonas Lepeška baigęs 
kultūrtechnikos ir geodezijos 
mokslus neprikl. Lietuvoje. Bai
gęs karo mokyklą dirbo genera-
diniame kariuomenės štabe. Ar
chitektūrą baigė Vienoje. Ameri
koje dirbo elektrinių projektavi
mo firmoje. Kai sulaukė užtar
nauto poilsio, ramesniam gyveni
mui pasirinko šią vietovę, kuri 
pasižymi gražiu išplanavimu, 
augmenija, ramumu ir patogu
mu. Rivervvood gražią rezidenci
ją pats suplanavo, o kompanija, 
pagal jo pageidavimus pastatė. 
Rivervvoodo projekte anksčiau 
yra dalyvavę ir keletas lietuvių. 
Šioje gyvenvietėje įsikūrę lietu
viai būtų tikrai patenkinti, nes 
dar ir šiuo metu ten statomų 
gražių namų kainos nėra išpūs
tos. 

VIEŠĖJO 
Kalėdų ir Naujų metų šventes 

čia praleido Lietuvių Tautinių 
šokių instituto pirminin
kė Galina Gobienė su savo vyru 
Pranu Gobiu. Jie buvo apsistoję 
Anicetos ir Jurgio Mažeikų rezi
dencijoje. Pranas, didelis meške
riotojas, turėjo progos išbandyti 
savo laimę Ha'lifax upėje. Gali
na ir Pranas Gobiai čia aplankė 
savo pažįstamus, dalyvavo Dali-
los ir Balio Mackialų įkurtuvėse, 
drauge su grupe lietuvių sutiko 
Naujuosius metus „BavarianGar-
den" restorane, viešėjo pas lle-
kius. Kūčias šventė V. J. Janu
są ičių šeimoje, drauge su būre
liu lietuvių —kun. dr. K Rui-
biu, Vale ir Jonu Sileflkiais, Ama
lija ir Mykolu Jagučiais, Vera ir 
Bronium Juškiais ir Juozu Jaciku. 

Viešnagės metu buvo proga su 
Galina Gobiene plačiau aptarti 
Lietuvių Tautinių Šokių instituto 
veiklą, šokių švenčių sėkmes ir 
nesėkmes; ji pažadėjo tais klau
simais netolimoje ateityje pla-

bo metinis narių susirinkimas ir 
bendri pietūs. Bus renkama ir 
nauja klubo valdyba. Tenka pa
žymėti, kad dabartinė klubo vai
dyba, pirmininkaujant jaunam 
pedagogui R. Žemaičiui, nuošir
džiai dirbo. Linkėtina, kad ji pa
siliktų ir sekančių metų kadenci
jai. 

JAUNOS ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Sausio 16 d. į jaukius Danu
tės ir Algirdo Alksniniu namus 
suvažiavo gražus būrys jų arti
mųjų pasveikinti Algirdą penkias
dešimtojo gimtadienio proga, o 
taip pat prisiminti ir jų vedybi-

mą dar iš Nevv Yorko laikų ir 
išryškino Algirdo įnašą į šią jau
ną lietuvių koloniją. Sveikinimus 
ir linkėjimus svečiai užbaigė su-1 S t . P e t e r s b l i r g , F l a . 
giedodami „Ilgiausų metų". 

Algirdas Alksninis nuoširdžiai 
padėkojo svečiams už dalyvavi
mą jų šeimos šventėje ir už iš
reikštus linkėjimus. 

. . . , . , , . . . . i n o r ) no 1b įsKilmems, rlondos guber-Algirdas Alksninis gimė 19321 . . ~ , T. T . *;, v. ^ . , r , x , . T ^ , . i natonus Uranam, Lietuvos Vyčių m. sausio 15 d. Saliuose. Dvyli- j 
kos metų amžiaus būdamas drau 

GUBERNATORIAUS 
PROKLAMACIJA 

— Artėjant didžiosioms Vasa-

ge su tėveliais išvyko į tremtį. 
Mokslus baigė Amerikoje. Tar
navo JAV kariuomenės laivyne, 
pasiekdamas laivo kapitono pava
duotojo posto. Jo specialybė ka
riuomenėje — gilių vandenų na
ras. Gražią lietuvišką šeimą su
kūrė 1957 m. kovo 3 d. su Da
nute Stasiukynaite. Suilaukė gra
žios šeimos — dukrų Dalytės, Au
drutės ir Rūtelės ir sūnų Naro 
ir Tomo. Visi vaikai siekia moks-

i St. Petersburg kuopos paprašytas, 
paskelbė valstijai II - 16 Lietuvos 

na. 
•Lietuvių kolonija ruošia plačią 

programą. Lietuvių klubas orga
nizuoja vasario 13 d., 2 vai. p.p. 
minėjimą salėje. Victorios Ja-
cobson iniciatyva vasario 14 d., 
10 vai. ryto įvyksta didžiosios pa
maldos amerikiečiams ir lietu
viams Sv. Jono bažnyčioje, kur 
dalyvauja per 2000 žmonių. Penki 
lietuviai kunigai atnašaus Mišias. 
Pamokslą apie Lietuvą sakys prof. 
J. Balkūnas. 

Vasario 14 d. klubo užprašytos 
lietuviškos pamaldos yra 1 vai. 

i p. p. Holy Name bažnyčioje. 
Vasario 16 d. vyčių ir V.Jacob-

son iniciatyva iškeliamos Lietu
vos vėliavos prie miestų burmist
rų įstaigų: 8 va i ryto prie Pinel-

I las Park bibliotekos; 9 vai. r. 
įTreasure Island prie City Hali. 
| 10 vai. r. St. Petersburg Beach, 
prie City Ha-U; 10:45 vai. r. South 
Pasadena prie City Hali; 11:30 
vai. r. Gulfporte prie bibliotekos. 
Lietuviai aktyviai dalyvauja. 

— Prašoma sekti "Lietuvos 

Aidų" radio valandėlę šeštadie
niais iš WTIS radio stoties, ban
ga AM 1110. Komiteto pirm. K. 
Kleiva su žmona Viktorija duoda 
plačias informacijas ir Vasario 
16 programą. 

— Lietuvos Vyčių centro v-bos 
pirmininkė Loreta Stukas ir liet. 
reikalų pirm. dr. J. Stukas ap
lankė 'lietuvių koloniją. Sausio 
11d. veikli vietos vyčių kuopa 
turėjo gražių svečių priėmimą 
narių spsirinkime ir specialiuose 

pietuose restorane. 
— Lietuvos Katalikų Mokslo 

akademijos židinys sausio 16 d. 
narių pasitarime svarstė akade
mijos darbų pasiskirstymą suva
žiavimui, kuris įvyks š. m, lapkri
čio 25 - 28 d. St. Petersburge. 
Židinio vadovybę sudaro: pirm. 
prel. J. Balkūnas, vicepirm. K. 
Kleiva, sekr. V. Kulbokas. I suva
žiavimą atvyks JAV, Kanados, 
Europos ir kitų kraštų lietuviai 
mokslininkai. Kz. Až. 

nio gyvenimo artčjančią dvide- i lo, o vyresnioji dukra jau baigė 

Brangiai motinai 
A . f A. 

Salomėjai Kielienei - Pranskūnienei 
mirus, mūsų mielą draugą Marių Kielę ir 
šeimą užjaučiame, kartu liūdime ir dalina
mės netekimo skausmu, 

ONA IR KAZIMIERAS BAGDONAI 
VANDA IR ANTANAS BRAZDŽIŪNAI 
ILONA IR HENRIKAS LAUČIAI 
VERUTĖ IR STASYS MYKOLAIČIAI 
ALDONA IR PRANAS TOTORAIČIAI 

Vandai Gasperienei, Marijai Noreikienei, 
Soiijai Obienei 

jų ŠEIMOMS, liūdinčioms dėl brangios motinos, 
mirties Lietuvoje, nuoširdžią 

ir 

senelės 
užuojautą 

ir prosenelės 
reiškia 

U. ir V. CIVINSKAI 
L. ir H. CIVINSKAI 

B. ir R. STRUNGIAI 
K. ir A. VOLODKAI 

\Xx Danute ir Algirdas Alksniniai 

Tik praraski vieną valandą iš 
ryto ir vėliau jos veltui ieškosi 
per visą dieną. A. Whatefey 

P A I E i K 0 J I M A S 
leSkomi STANLEY BAKUTIS, jo žmo
na Irma, duktė Sandra, sūnus Bobby. 
Anksčiau gyvenę Chicagoje, South 
;ide. Prašomi atsiliepti arba turintieji 
žinių pranešti — 

Bill Jonės, tei. 312—587-1456 

UlflllIIilIltlIltlIIIllIlIItlIIIIIIIIIlIUlIIlinilI 

$ 0 P H 1 E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave-
Chicago. IL 60629 

TeL — 778-1543 
iiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

<? 

A. + A. 
Dr. KONRADUI KARNAUSKUI 

mirus, žmonai GENUTEI, dukrai SILVIJAI ir 
visiems ARTIMIESIEMS gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi 

DR. VLADAS INGELEVIČIUS 
REGINA KUDZMIENĖ 
MARA IR VYTAUTAS VYGANTAI 

A. + A. 
Kpt. JONUI GAI2UOUI 

mirus, jo žmonai ir dukroms teisiau 
užuojautą. 

JONAS VALAITIS 

A M BE R 
The Golden Gem oi the flges 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą. o dali iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VADE
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 280 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Pubiished by VA NOSTRAND REJNHOLD Company, New York. 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.lt- TMinois gyventojai dar prideda 51.62 valstijos 
mokesčio. 

" ^ 
Brangiam broliui, ištikimam Tėvynes sūnui 

A. f A. P. ALIŠAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, liūdinčius mielus 
draugus Sofija ir Izidorių Alius su šeima 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

KONSTANCIJA ir ANTANAS VALIUŠKIAI 

Uftsakymitt 

DRAUGAS, ±5+5 We*t €Srd St-} Chicago, IL 60629 

Mūsų Mielai Bičiulei 

A. f A. ELEONORAI GARBENIENEI 
miras, skausme likusiems vyrui VLADUI, dukteriai AU
DRONEI, giminėms, ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

MARIJA} VINCAS ir SAULIUS GRĖBLIŪNAI 

Colorado Springs, Cc&o. 

PADĖKA 
K\ A. 

J U O Z A S V I N G I L I S 
Mūsų mylimas brolis, švogeris ir dėde mirė 1982 m. sausio 

13 d. ir buvo palaidotas sausio 16 d. šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vitui Mikolaiciui, kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie pareiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybes padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui už 
malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Brolis, brolienė ir kiti giminės. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ A I T O M O B I I IAM5 STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. UCK (LACKAVVICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpufottc 7-1213 
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, Illinois TeL 974-1410 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAJLSTED STREET Tel YArds 7-1911 

VASAtTIS - BUTKUS 
144« SO. 50th AVE., CICERO, ILL, Tel. OLyn*>te 2-1003 

> I 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 3 d. 
x Kleopas Girvilas, yra su

sirgęs ir paguldytas tyrimams 
Šv. Kiyžiaus ligoninėje. Jis dar
bavosi Lietuvių Fondo būstinėje, 
buvo Pedagoginio lituanistinio 
instituto lektorius ir nuolatinis 
įvairių renginių lankytojas. 
Tikimasi, kad greitai pasveiks. 

X Ateitininkų šalpos fondui 
švenčių proga atsiuntė aukų ar 
nario mokestį A. {Barzdukas, 
inž. A. Pargauskas, dr. V. Šau
lys, dr. A. Čepulis, dr . J. Juno-
nis. dr. Elena [Repšienė, dr. Vy 

X Solistai Zuzana Valadkaitė 
ir Antanas Slančiauskas, Pietų 
Amerikos menininkai, vasario ir 
kovo mėnesiais svečiuosis Siau
rės Amerikoj. PLB Kultūrinės 
komisijos pakviesti, abu solistai 
su koncertu aplankys Chicagą j j į į į vygantas^A.Zorska, dr. 
vasario 21 d. v Cukuras, 1 ^ . JL. Dieninis, 

x Balfo centras praneša, kad. J. Laučka, O. Norvilienė, dr. V. 
sustiprinus šalpą Lenkijoje ir j Majauskas, inž. J. Baužys, dr. 
Suvalkų trikampyje gyvenan
tiems lietuviams, Balfui reika
linga geram stovy, švarūs, nau
doti rūbai ir avalynė suaugu
siems ir vaikams. Balfas prašo! 
~ , . . ,. , - v . - i retinos ligų specialistas, Illinois 
Chicagos ir apylinkių lietuvius j ° t«* • ; universiteto profesorius, paaukoti rūbų ir avalynes, juos 
pristatant į centro įstaigą (2558 
W. 69th St., Chicago, 111., tel. 
776-7582), darbo valandomis 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio 8:30 vai. r. — 4:30 vai. vak., 
šeštadieniais 9 vai. r. — 12 vai. 
dienos. Rūbus galima pristatyti 
ir kitu laiku pagal susitarimą. 

x Prof. M. SauJaitės-Stankie-
nės, M. Markelytės, St. Balzeko, 
A. Dundzilos ir kun. J. Prunskio 
pasikalbėjimą apie Lietuvą su 
radijo darbuotoja A~ Mackevich 
Chicagos radijo stotis WBEZ, 
veikianti banga 91.5 FM, per
duos vasario 7 d., sekmadienį, 
11:30 vai. ryto. 

X Amerikos lietuvių Taryba 
išleido, penktą dešimtmetį pra
dėdama, sąlanką, kurioje infor
muojama apie šio vieneto veiklą 
ir pastangas pavergtos Lietuvos 
laisvės idealų kėlime. Tai 6 pus
lapių biuletenis, spausdintas 
spaustuvėje ir 'šūkiu pasistatęs 
"Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvos laisvę". 

X Vasario 7 d. bus Chicagos 
Vyčių ruošiamas Lietuvos Atsi
minimų banketas Martinique sa
lėje, 2500 West 94th Place. 
Bus jame pagerbta "Mar
gučio" radijo valandėlė. Su
sipažinimas prasidės 4:30 vai. 
vak. Pietūs — 5:30 v. vak. Kai
na asmeniui 20 dol. Daugiau 
informacijų galima gauti pa
skambinus tel. F R 6-6489. (pr.) 

X Dengiame ir taisome visų 
rūsiu stogus. Garantuojame už 
savo darbą ir esame apdrausti. 
Skambinkit ARVYDUI KIELAI 
telef. _ 434-9656. (sk.) 

x Lietuvių Operos statomos We-
berio "Der Freischuetz — Taiklusis 
Šaulys", opers spektakliai įvyksta 5ių 
metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo 
7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. 
vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą
jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū
nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas 
Di Virgilio. Scenos produkcija — Ka
rio Oželio. Dainuoja: solistai — Da
na Stankaityte, Audronė Simonaitytė-
Ga'žiūrdenė. Stefan Wkdk, Jonas 
Vazneiis, Algirdas Brazis, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrimas, Bronius 
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope
roje Šiemet svarbią partiją atlieka 
akt. Jonas Kelecius. Baleto choreo
grafė — Violeta Karosaite, 

Bilietų kainos: parteryje — $25, $20, 
$15 ir $12, balkone — $20, $15 ir $10 

Bilietai gaunami Vazneiių prekybo
je, 2501 W. 71st St., Chicago. Illinois 
60629. Telef.: 471-1424. 

Paštu bilietus galima užsisakyti pa
sinaudojant ir sia atkarpa: 

Chieagoje 
ir apylinkėse 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos metinis susirinkimas 
vyko prieš Kalėdų šventes. Jam 
vadovavo pirm. Leonas Vasile-
vas. Sveikino visus gausiai susi
rinkusius Vyčių salėje. Praneš
ta, kad mirė narė a. a. Konstan
cija Stankienė. Ji buvo pagerb
ta visų atsistojunu ir vienos mi
nutės tyla, o jos seimai išreikš
ta gili užuojauta 

Nutarimų raštininkė E. Strun-
gys perskaitė nutarimus. Pri
imta kaip skaityta. Valdybos 
pranešimai taip pat priimti. Nu
tarta surengti du piknikus. 
Šventėms artėjant nutarė pa
sveikinti ir paskirstyti sumas 
spaudai, kuri mus aprašo, radi
jams, kurie mus garsina, ligo
niams ligoninėse, Dariaus - Gi
rėno ir Dan Varnas postams. 

Naujos valdybos rinkimas tas 
pats su mažais pasikeitimais. 
Išrinktas į komisiją A. Kalys, 
H. Skinuos, V. Abraitis, kurie 
patikrins metų veiklos knygas, 

darė įdomią programą jaunimo j Chicagos Suvalkiečių draugija 
centro Vasario 16-tosios minė ji- j jaU žygiuoja 44 metus, dirb-
mui, rengiamam Jaunimo cen-. darni gražius darbus, aukodami 
t re vasario 16 d. Programa tin- Į geriems laMaringiems tiks-
ka vaikams, jaunimui ir suau- į lams, savo narius šelpdama kaip 
gusiems. 
vauti. 

K Ambrozaitis, kun. Pr. Gaida, 
dr. I. Labanauskas, dr. J. Rei
nys, dr. K. ir A. Rimkai ir kiti. 

X Mindaugas Vygantas, akių 

sausio 
24 d., 7 vai. r. televizijos septin
tame kanale aiškino regėjimo li
gas. Nors iš anksto spaudoje 
apie tai nebuvo pranešta, vis-
tiek nemažai lietuvių pasiklau
sė naudingų paaiškinimų. 

X Vida Jonušienė, Jaunimo 
centro Moterų klubo narė, su-

Visi kviečiami daly-

Prašau prisiųsti bil. 

dol spekt. 

bil. po dol. . 

spekt. 

Vardas Ir 

po 

Pavarde 

Adresas 

Telefonas 

Čekius prašome išrašyti. Uthuanian 
Opera C©-, Inc. ir siųsti tiesiog su 
Šiuo užsakymu Vazneiių prekybos ad
resu. Kviečiame visus ir U visur at
vykti | operos spektaklius. 

X Artūras Galinaitis, jurbar
kiečių sambūrio narys, yra pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoninė
je. Jis pamažu jau sveiksta ir 
tikisi greitai grįžti namo ir baig
t i ten sveikti žmonos priežiū
roje. 

X Loretto tigentinės admini
stratorė ses. M. Stephanie de
vynerių metų gėdingos sukak
ties nuo Aukščiausio teismo 
sprendimo įvesti legalius abor
tus parašė specialų laišką ifese-
niai į Aukščiausią teismą paskir
tai Sandrai O'Connor, priminda
ma, kad tai žvelgia iš moterų ir 
motinų požiūrio. Laiškas buvo 
taikomas, kad pasiektų teisėją 
sausio 22 d., kada visi už gyvy
bės išlaikymą kovoja siekė pa
pildymų konstitucijoje prieš šį 
teismo sprendimą. 

x Pirmą kartą JAV. Smuiki
ninkai Regina ir Atis Bankai, 
neperseniai atvykę iš Lietuvos 
ir įsikūrę Kanadoje, atvyksta į 
Chicagą ir vasario 28 d., 3 vai. 
p. p. koncertuos Jaunimo cen
tre . Bilietai gaunami "Margu
čio" raštinėje ir Vazneiių pre
kyboje. Brighton parke kreip
t is į Simą Jokūbaitį. Telefonas 
376-3186. (pr.). 

X A. a, Jadvygos Pakeltienės 
dešimties metų mirties sukaktį 
minint šv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamos šeštadienį, 
vasario 6 d., 9 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. Nuoširdžiai 
prašome gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Jadvy
gą savo maldose. 

Liūdi — Vyras ir duktė 
su šeima 

(pr.). 
X Argentiniečių solistų Zuza

nos Valadkaitės De Lopez ir 
Antano Slanaausko koncertas, 
pirmą kartą Chicagoj, įvyks 
vasario 21 d. 3 vai. p. p. Jauni
mo centro didžiojoj salėj. Ruo
šia LPB Kultūrinė komisija. 
Bilietus prašoma įsigyti Vazne
iių prekyboj, o koncerto dieną 
prie įėjimo. (pr.). 

X šeštose mirties metinėse 
šv. Mišios už artistą-rezisorių 
Stasį Pilką bus atnašaujamos 
šeštadienį, vasario 6 d., 7:30 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(pr.). 
x Skubiai ieškoma nuolatine virėja 

(vieną kartą per savaitę) St. Peters-
burgo Lietuvių Klubui. Prie Klubo yra 
gražus butas (su baldais) apsigyveni
mui DeH informacijų kreiptis pas klu
bo pirmininką A. Armalį S:uo adresu: 
7100 Sunset Bay Way, Apts. 905, St. 
Pet*»rburg Beach, Fla. 33706 arba te
lefonu (813) 367-4243 (sk) 

galėdama. Ilgiausių metų drau
gijai ir visiems laimingų šių 
metų. 

Kitas draugijos metinis su
sirinkimas vyks vasario 26 die
ną, 6 vai. vakare Vyčių salėj. 
Nariai prašomi dalyvauti. Yra 
svarbių ir būtinų reikalų. Po to 
bus vaišės. 

Ona šviraucirienė 

Dr. F. V. Kaunas, Cicero Sveikatos 
vadovas (komisionierius), po paskai
tos fizinio lavinimosi simpoziume. 
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CHICAGOS 
ŽINIOS 

PRIEŠ NEGIMUSIŲ ŽUDYMĄ 

Chicagos katalikų parapijose 
sausio 23 ir 24 d. pamokslų te
ma — apie negimusių žudymo 
neleistinumą. Išdalinus korte
les, surinkus parašus prieš ne
gimusių ir senelių bei nepagydo
mų žudymą (prieš eutanaziją) 
tie pareiškimai bus siunčiami 
kongreso nariams, prašant pa
keisti konstituciją, kad būtų 
saugomos negimusių ir nepagy
domų gyvybės. 

MILIJONINES DOVANOS 

International Harvester savo 
vadovybės nariams praeitą sa
vaitę išmokėjo 6 mil. dol. prie
dų. Prieš tai pasisakė darbi
ninkų unija, kuri spaudžiama 
daryti nuolaidas. Unijos dery
bos su bendrove nutrūko. 

SUSISIEKIMAS CHICAGOIE 

Chicagos autobusų ir kitų su
sisiekimo priemonių vairuotojų 
unijos taryba 29 balsais prie 1 
priėmė planą, pagal kurį mies
tui leidžiama atidėti įnešimą 40 
mil. dol. į pensijų fondą. Ta
da nereikės mažinti tarnybų ir 
nereikės siaurinti autobusų kur
są vimo. 

SNIEGAS 

Vai liūdna, liūdna, 
Kad čia nesninga, 
Be sniego senių 
Aš nelaiminga. 

Aš ieškau krašto, 
Kur būtų sniego, 
Galėčiau žaisti 
Nenorint miego. 

Pas mus gan šilta, 
Nors tiek gerai, 
Be sniego senio 
Ką tu darai? 

Runa Kulikauskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 

("Saulutė"). 

ŽIEMOS LINKSMYBĖS 

Šiandien krenta snaigės. Aš 
norėčiau eiti slidinėti Tėvelis 
man leidžia. Vienai slidinėti ne
smagu. Nueinu pas draugę ir 
kviečiu ją eiti slidinėti su ma
nim. Ji sutinka. Bėgu namo ir 
pasiimu slides. Abi išeinam sli
dinėti. Mums abiems labai sma
gu. Ore nešalta. Aš norėčiau, 
kad visada būtų taip. Mano 
draugė paslysta ir pagauna 
"kiškį". Aš patenkinta, ikad ne 
man taip atsitiko. Abi šiek tiek 
pavargome. Atrodo, ikad jau 
laikas namo. Norisi valgyti. 
Susitariu su drauge ir rytojaus 
dieną slidinėti. Tai yra žiemos 
linksmybė. 

Daiva, Jurkutė, 
Ottawos lit. m-los mokinė. 

Kanada. (''Trupinėliai''). 

MANO ŽIEMOS ATOSTOGOS 

Aš labai laukiau Kalėdų, nes 
tuo laiku būna ir žiemos atosto
gos. Tada man nereikia anksti 
keltis ir kiekvieną rytą eiti į 
mokyklą. Dienos metu galiu eiti 
į lauką ir žaisti sniege su drau

gais . 
Namie mano mama kepa daug 

Į pyragų ir sausainių, o sesutės 
dabina Kalėdų eglutę. Kalėdi
nės plokštelės groja garsiai, ku
rių klausosi tėvelis. 

Visi patenkinti, kad jau Kalė
dos. Kūčių vakarą mes valgo
me Kūčių vakarienę, o paskiau 
einame dovanų pasiimti. Šiais 
metais aš gavau labai daug do
vanų. Man visos dovanos pa
tinka, kurias gavau iš Kalėdų 
senelio. 

Rytojaus dieną mūsų šeima 
ėjo pietums pas gimines. Mano 
atostogos buvo labai gražios. 

Arūnas Raguckas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus'' lit. m-los mokinys. 
Kanada. ("Mūsų kūryba") 

KALĖDOS 

Per Kalėdas visi džiaugiasi: 
ir žmonės, ir paukščiai, ir gyvu
liai. Per lauką bėga bėga stir
nos su skambučiais. Jau Kalė
dų senis atlekia iš dangaus ir 
iš maišo krinta dovanos. Vi
siems labai smagu. Per Kalėdas 
smagu pakabinti savo kojines ir 
gauti daug daug dovanų iš Ka
lėdų seneliuko. Atsikelsiu aš 
-inkšti, dovanėlių gaus visi. 

Jau ateina ūkininkas į tvar
tą, šeria visus gyvulius. Į baž
nyčią, j bažnyčią su džiaugsmu 
skubam, skubam mes visi. 
Džiaugsmo pilnas namas. Džiau-

visi, visi. 
Rama Ješman&aHė, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinė. ("Lelija"). 

M4N NESUPRANTAMA 

Atėjo kita — žaibonė. Ji išva
rė Linelį ir Žibutę j mišką, kad 
jie niekada negalėtų sugrįžti. 
Vaikai gyveno miške mažame 
namelyje. Kartu su jais gyve
no ir žvėreliai, kurie jiems pa
pasakojo daug pasakų. Taip ir 
pasibaigė knyga. Kas atsitiko 
su karaliene Giedre? Man jos 
labai gaila. 

Rama Bublytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit 

m-los Imokinė. ("Mūsų žings
niai" — "Vaikų pasaulyje"). 

TA TYLIA NAKTĮ 

Tą tylią naktį, kai Jėzus gi
mė, angelai leidos į žemę Jį pa
garbinti. Jėzus gimė per Kalė
das. Mes dabar šią didelę šven
tę lanksmai švenčiame. 

Man patinka Kalėdos, nes yra 
linksmas laikas. Per Kalėdas 
mes vieni kitiems duodame do
vanas ir prisimename, kad yra 
Jėzaus gimtadienis. Mes kiek
vienais metais gražiai su šiaudi
nukais papuošiame medį. 

Per Kalėdas mes darome daug 
dalykų: kepame sausainiukus, 
darome dovanas ir linksmina
mės. Per Kūčias mes gauname 
savo dovanas. 

Ginta Palubinskaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė. 

("Saulutė"). 

KA MACIAU ŽVftRYNE 
Mes važiavome į žvėryną au

tomobiliu. Matėm žirafą, tigrus 
ir kitus gyvulius, žiūrėjom kaip 
meškos maudėsi Įdomu buvo 
matyti juokingas beždžiones. 
Sustojom pavalgyti, paskiau vėl 
vaikščiojom. Matėm leopordus 
urvuose. Buvo daug ančių, joms 
davėm duonos gabalėlių. Iš vi
sų žvėrių labiausiai patiko žira
fa. Ji turi ilgą kaklą. £da la
pus ir 

Irklavau į ivieną pusę, o vėjas 
stūmė į antrą pusę. Man ne
patiko, nes nenorėjau namo 
grįžti su laivu a n t pečių. Pa
galiau priplaukiau prie kranto, 
kuris buvo toli nuo (namų. Kai 
išlipau, radau laukiantį tėvą su 
mašina. Kaip gera turė t i rū
pestingą tėvelį! 

Vytas Goštautas, 
Bostono lit. m-los mokinys. 

("Švilpukas"). 

giames 

Skaičiau knygą "Ugnies žir
gai". Ją parašė Sonė Tomarienė. 
Toje knygoje yra labai daug 
sunkių žodžių. Pabaiga man vi
sai nesuprantama. Karalius sa
vo žmoną Giedrę įmetė j rūsį. 

Rasa Dūdėnartė, 
Marąuette Parko lit. m4os 

mokinė. 
METLfi ŽMOGUI 

Tai yra gilus, filosofinis klau
simas, labai tinkantis šiems lai
kams. Dabar pasaulis yra toks 
sumaišytas, kad žmogus nežino 
kur suktis. Religinis gyveni
mas mažėja, moralinis gyveni
mas žemai puolęs, žmonės labai 
susirišę su materializmu. Meilė 
teikia šviesos mums gyventi, ro
do kelią. Mes esame į pasaulį 
pakviesti padėti kitiems, kad 
kiti mums padėtų ir mylėtume 
vieni kitus. Mes turime visišką 
laisvę pasaulyje, galime daryti 
ką tik norime, todėl galime pa
saulį padaryti pilną meilės. Mū
sų protas turi gahą viską pada
ryti, nes viskas jame yra, Deja, 
daugelis, kurie iki šiol gyveno, 
mažai rūpinosi meile. Jiems rū
pėjo karai, piktybės ir kitų iš
naudojimas. Viskas buvo taip 
sutvarkyta, kad žmogus grei
čiau mirtų. Bet gi vienintelė tie
sa yra meilė. 

Paulius Jurgutis, 
Detroito "Žiburio" aukšt. lit. 

m-los (mokinys, ("žiburio 
spinduliai"). 

VIENA VASAROS DDENA 
Vieną vasaros dieną aš nuėjau 

prie ežero, kuris yra skersai 
gatvės. Įlipau į savo mažą gu
minį, oro pripūstą laivelį. Irkla
vau nuo kranto labai lengvai. 
Kai priplaukiau ežero vidurį, 
staiga pakilo vėjas. Mano lai
vas buvo lengvas, o vėjas sti
prus. Irklavau prieš vėją, no
rėdamas nuplaukti prie vieno til
to, kuris yra visai arti mano 
namų. Po poros minučių nuta
riau, kad vėjas per smarkus. 

ŠYKŠTUOLIAI 

Vienas vyras sirgo. J i s žino
jo, kad gydytojas už pirmą vizi
tą ima 15 dol., o už ki tus — po 
10 dol., tad nutarė pagudrauti . 

Nuėjęs pas gydytoją sako: 
— Pirmą kartą, kai buvau pas 

jus, jūs man prirašėte kažko
kių vaistų, bet jie man nepadėjo. 

Gydytojas pažiūrėjo į karto
teką ir suprato, bet apžiūrėjo li
gonį. P o to j am pasakė : 

— Vartokite tuos pačius vais
tus, kuriuos aš jums išrašiau 
pirmą kartą. 

— Kiek prisimenu, už šį pa
tarimą jau jums mokėjau praė
jusį kartą, — išeidamas iš gy
dytojo kabineto pasakė vyras. 

PAS DANTŲ GYDYTOJĄ 

Žmogui suskaudo dantis, nu
sprendė JJ ištraukti. Nueina 
pas dantų gydytoją ir klausia: 

— Kiek kainuos danties iš
traukimas? 

— Už dantį 20 doL, o už1 

elektrą 10 doL, nes j a u vaka
ras. Iš viso 30 dol. — paaiškino 
gydytojas. 

— Gerai! — atsakė žmogus. 
— Tada aš ateisiu ry toj , kai bus 
šviesu. 

GALVOSŪKIS N R 86 
(Žiūrėkite piešinį). Laikrodį 

reikalinga dviem tiesiais brūk
šniais padalyti į t r i s dalis taip, 
kad kiekvienoje laikrodžio da
lyje pažymėtų skaičių bendros 
sumos būtų vienodos. (10 taš
kų). 

6. Kur gyvena bitės? 
7. Kaip vadinasi namas, ku

riame mūsų prezidentas gy
vena? 

8. Kur gyvena kareiviai (iš
vardyti daugiau pastatų) ? 

9. Kur kaliniai laikomi (kele
tas pavadinimų) ? 

10. Kur laikomi iš visur su
vežti žvėrys ir gyvuliai? 

Už kiekvieną teisingą atsaky
mą po vieną tašką. 

GALVOSŪKIS N R 89 
(Žiūrėkite brėžinį). Nupieštą 

snaigę nuspalvokite ir iš žodžio 
"snaigė" raidžių parašykite nau
jų žodžių, daugiau raidžių nepri
dedami. Už visą atliktą darbą 
gausite (5 taškus). 

GALVOSŪKIS NR. 90 

Sportininkams pagalvoti, že
miau y ra surašyti žymiųjų bei-
sbolininkų netikrieji vardai, ku
riais jie buvo vadinami. Pamė
ginkite sužinoti ir parašyti jų 
tikrus vardus ir pavardes. (10 
taškų) . 

1) Stan, the Man. 2) Daffy. 
3) Gabby. 4) JDgh. (Pockets. 
5 Goose. 

GALVOSŪKIO NR, 66 
SPRENDIMAS 

Žiūrėkite brėžinį. 

GALVOSŪKIS NR. 87 

(Žiūrėkite piešinį). Padalyki
te apskritimą trimis tiesiomis 
linijomis į 4 dalis taip, kad 
kiekvienoje dalyje būtų po 20 
taškų. (5 taškai) . 

'/IV vi 
/ /A 

GALVOSŪKIO NR. 
SPRENDIMAS 

67 

Bendramoksliai taip apsivedė: 
Aldona su Jonu, Vytautas su 
Birute, Tadas su Maryte. 

GALVOSŪKIO NR. 70 
ATSAKYMAI 

1) Charles Albert Comiskey. 
2) George Edward WaddeH 
3) George Harold iSisler. 
4) Stanley Raymond Harris. 
5) Jay Hanna Dean. 

GALVOSŪKIS NR. 88 

Atsakykite į šiuos klausimus: 
1. Kur keleiviai nuvykę apsi

gyvena laikinai? 
2. Kur Abraham Lincoln gimė 

(kokiame pastate) ? 
3. Kaip vadinasi namas, ku

riame daug žmonių gyvena? 
4. Kaip vadinasi dideli namai 

iš dailių akmenų pas ta ty t i? 
5. Kur gyvena auksinės žuvy

tės (goldfiah)? 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Naujųjų Metų išvakares vadi
na "kūčelėm". Įprasta būdavę 
krūvoj (kartu) susirinkus laukti 
Naujųjų Metų, t y. 12 valandos. 
Tada liedavę iš švino "laimes" 
ir žiūrėdavę jį jų šešėlius. (O. 
Stasiukaitytė, Išlaužu kaimas, 
Pagirių valsč.). 

Naujųjų Metų išvakarėse ruo
šiamos kūčelės, tik šieno nede
dama ir kai kurių valgių (plot-
kelių, rašalo, silkių ir grybų) 
neduodama. 

• 
Taip pat esti Kūčios ir prieš 

Naujuosius Metus. Jose valgo 
pieną ir mėsą. Taip daro Ustro-
nijos vienkiemyje, prie Vadat-
kėlių. 

Jei per Naujuosius Metus 
sninga dienos metu, tai mirs 
daugiau jaunųjų, jei naktį — 
tai senųjų. 


