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Alma Mater Nr. 4

PLJIV kongresas 
ir " Alma Mater '
Vakarus neseniai pasiekęs 

“Laisvosios spaudos iniciatyvinės 
grupės” leidžiamas “Alma Mater” 
nemažai dėmesio skiria 1979 m. 
vasarą įvykusiam Pasaulio lietu
viu jaunimo ketvirtajam kongre 
sut Ištisai atspausdintas IV PL 
JK laiškas Lietuvos pogrindžio 
spaudos leidėjams bei laiškas Lie 
tuvos jaunimui (1979. VU. 27). 
Taip pat atspausdinta “Amerikos 
Balso” korespondento pokalbio 
su Tomu Venclova transkripcija:

Korespondentas: Pasaulio lie
tuvių jaunimo IV kongresas su
silaukė sveikinimo iš Alma Ma
ter — Lietuvos pogrindinio leidi 
nio. Jis buvo atspausdintas 3-me 
numeryje ir pasiekė jaunimo kon 
greso organizatorius Kongreso iš
vakarėse. Leiskite man perskaity 
ti tą trumpą sveikinimą ir paskui 
paprašyti Jūsų pakomentuoti. 
Sveikinimas taip skamba: “Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo IV Kongre
sas vyks Anglijoje liepos mėn. 
antroje'pusėje, o baigsis Vokietijo
je — mėnesio pabaigoje. Į Kongre 

i< są suplauks lietuvių jaunimas iš 
visų pasaulio kontinentų. Tiki 
mės jaunimas atsilieps į paverg
tos tėvynės gyvybinius Teikalus. 
Linkime Kongreso dalyviams ge
riausios kloties.

jaunimo kongreso atstovai, su 
važiavę į Altenbergą į savo studi 
jų dienas taipgi nutarė pasvei
kinti Alma Mater leidėjus ir ta 
pačia proga kvietė toliau vystyti 
šį dialogą, kuris yra prasidėjęs su 
šiuo Jaun. kongresu tarp Lietuvos 
jaunimo ir išeivijos jaunimo. Ma
lonėkite pakomentuoti.

T. Venclova: Mus čia esan
čius išeivijoje ir mane patį asme
niškai ir pradžiugino, ir sudomi 
no pats faktas, kad Lietuvoje pa
sirodė naujas savilaidinis leidinys 
Alma Mater, kuris, kaip iš jo pa
vadinimo matyti, susijęs su Vil
niaus universitetu, šiemet šven
čia savo 400 metų jubiliejų. Sis 
leidinys bando eiti, sakyčiau, dau 
giau intelektualinių straipsnių, 
diskusijų keliu. Kaip atrodo, tai 
bene pirmasis iš Lietuvos savi- 
laidinių leidinių, pabandęs už
megzti visiškai tiesioginį dialogą 
su išeivija, su išeivių jaunimu, 
kas ypatingai svarbu. Turiu pa
sakyti, kad Vakaruose Vilniaus 
universiteto jubiliejus minimas la 
bai plačiai. Jis minimas daugely 
je amerikiečių universitetų. Štai, 
sakysime, Los Angeles u-te, ku
riame aš dirbu, mes neseniai mi 
nėjome Vilniaus universiteto ju
biliejų. Dalyvavo ne vien lietu
viai, bet ir amerikiečių publika, 
buvo ir lenkų ir įvairių kitų, 
dėl to minėjimas vyko anglų kal
ba. Dalyvavo mažiausiai 300 žmo 
nių. Kalbėjo prof. Gimbutienė, 
kalbėjo Beiki i u-to profesorius, la 
bai žymus lenkų poetas Česlovas 
Milašius (Miloš), pats baigęs 

* Vilniaus u-tą dar prieš karą, ir aš, 
baigęs jį jau po karo, keletą me-

Arabų boikotas
Damaskas. — Sirija atsisakė da 

lyvauti arabų valstybių galvų 
suvažiavime, kurį boikotuoja ir 
Libija, Alžiras, Libanas bei Pa
lestinos laisvinimo organizaci
ja. Saukti konferenciją, kuri pla
nuotų arabų strategiją prieš Iz
raelį, būtų netikslu, jei tokioje 
konferencijoje nedalyvauja svar 
biausi Izraelio priešai Sirija ir pa 
lestiniečiai. Iš 20 arabų valstybių, 
11 buvo pažadėjusios dalyvauti.

tų dėstęs jame. Žodžiu, tą minė
jimo medžiagą mes panaudosime 
specialiame žurnalo Lituanus nu 
meryje. Žurnalas Lituanus yra 
leidžiamas anglų kalba. Jis yra 
visų stambiųjų pasaulio univer
sitetų ir mokslo įstaigų bibliote
kose ir teikia pasauliui gana daug 
vertingos informacijos apie Lietu
vą, apie jos reikalus, apie jos kul
tūrą ir kitus dalykus. Štai bus 
specialus Lituanus numeris, ku
riame bus išspausdinta ir kai ku
ri medžiaga iš Vilniaus Alma 
Mater. Tokiu būdu ir mes iš savo 
pusės taip pat bandome varyti 
tam tikrą dialogą su Alma Mater. 
Toks dialogas Lietuvos ir išeivijos, 
Lietuvos jaunimo ir išeivijos jau 
nimo yra visiškai būtinas, kad pa 
laikytų lietuvių tautinę, kultūrinę, 
dvasinę gyvybę. Su Lietuvos savi 
laida ir, kad ir kongrese buvo 
kalbėta, ne vien su ja, bet ir su 
tuo jaunimu, kuris tiesiogiai į to
kią rizikingą veiklą neina, bet vis 
dėlto yra lietuviškas jaunimas, 
nusiteikęs demokratiškai, nusitei
kęs protingai, pozityviai, su tokiu 
jaunimu mes taip pat bandome 
ir norime palaikyti dialogą. Net 
tada, jeigu jie į savilaidą, į pogrin 
dį, į riziką, į sudėtingą ir pavo
jingą veiklą ir neina. Žinoma, sa 
vilaidininkai yra nusipelnę tur
būt didžiausios pagarbos.

Mes tikrai dėkingi čia, pasaulio 
jaunimo kongreso dalyviai, — 
manau, kad galiu kalbėti jų var 
du, — nes nors šiuo metu ir nesu 
jaunuolis, bet vis dėlto esu to kon 
greso vienas iš daugelio svečių ir 
kalbėtojų, — manau, kad visų 
vardu galime nuoširdžiai padė
koti Alma Mater ir Lietuvos sa- 
vilaidininkams, Lietuvos drąsia
jam jaunimui už šiltą sveikinimą

Mažai vilčių
užbaigti konfliktą

Ženeva. —Jungtinių Tautų į- 
galiotas buvęs Švedijos premjeras 
Palme baigė savo vizitą Irane ir 
Irake ir Šveicarijoje pareiškė, kad 
jis nesąs nei optimistas nei pesi
mistas dėl taikos vilčių. Jo nuo
mone, nėra ko laukti greito kon
flikto išsprendimo.

Irakas paskelbė vakar sunaiki
nęs 14 Irano tankų. Irako lėktu
vai puolė Irano karinius taikinius 
trijose vietovėse.

Irano radijas gyrėsi didelėmis 
pergalėmis. Per 'kelias dienas Ira
kas praradęs 1,300 kareivių.

Saudi Arabijos
naujas karo uostas

Jidda. — Saudi Arabijos kara
lius Khalidas atidarė naują jūrų 
laivyno bazę Jubail. Šioje bazėje, 
kuri apima 10 kv. mylių, įrengta 
elektros jėgainė, sandėliai, kran
tinės ir mechaninės laivų taisy
mo dirbtuvės. Viskas Saudi Ara
bijai kainavo 534 mil. dol. Uos
tas bus didžiausias Persų įlankoje 
ir bus pagrindinė vis augančio 
Saudi Arabijos karo laivyno ba
zė. Jos viršininku paskirtas pulk. 
Badr Saleh ai Saleh, kuris savo 
kalboje žadėjo saugoti vandens 
kelius į Saudi Arabijos uostus, gin
ti ekonominius karalystės intere
sus.

—Popiežius Jonas Paulius II-sis 
lapkričio 23 d. pamoksle ragino 
Argentiną ir Čilę užbaigti savo te 
ritorinius ginčus ir ieškoti gero 
sugyvenimo, pagrįsto abipusiu pa 
sitikėjimu.

Italijos vyriausybė paskelbė gedulo dienas dėl žuvusių per stiprų žemės drebėjimą. Nuotraukoje italų kareiviai 
neša Balvano mieste, pietinėje Italijoje, žuvusiųjų karstus. Antradienį buvo skelbiama, kad žuvo 1,500 žmonių.

SIŪLO PAKEISTI 
PENSIJŲ AMŽIŲ

Washingtonas. — Busimojo 
prezidento Reagano ekonominių 
reikalų patarėjas Caspar Wein- 
berger, kalbėdamas ABC televi- 
sijos “Issues and Answers” prog
ramoje, siūlė pakelti amerikiečių 
amžiaus ribą, nuo kurios prade
damos mokėti socialinio draudi
mo pensijos. Jis tvirtino, kad am
žių reikia pakelti iš 65 metų dau
giau dėl psichologinių priežasčių, 
ne tiek dėl ekonominių. Amerikie
čiai gyvena ilgiau ir jaučiasi dar
bingi ilgiau, pasakė Weinberger.

Nors Amerikos socialinio drau 
dimo programa yra patekusi į 
sunkumus, kasmet didėja dirban
čiųjų šiai programai skiriami mo
kesčiai, nėra planų socialinio 
draudimo programą panaikinti. 
Abi didžiosios politinės partijos 
pasisako už sistemos išlaikymą. 
Respublikonai vadina ją “bran
gia gyvybės linija milijonams se
nų, našlaičių ir invalidų”, tačiau 
partija ragina užbaigti priversti
nį paleidimą iš darbo, sulaukus 
65 metų, ką praktikuoja nemažai 
biznio bendrovių. Respublikonai 
pasisako prieš pensijų apdėjimą 
pajamų mokesčiais ir prieš nu
statytas pensininkams uždarbio 
ribas.

Demokratų partija irgi smer
kia pensijų apdėjimą mokesčiais, 
tačiau kartu pasisako ir prieš am
žiaus, nuo kada pradedamos mo
kėti pensijos, pakėlimą.

Kalbas apie socialinio draudi
mo sistemos reformas daugiausia 
sukėlė vis didėjančios išlaidos. 
Per paskutinį dešimtmetį dirban
čio amerikiečio įnašai į pensijų 
fondą paaugo keturgubai. Dar 
1970 m. dirbantieji ir darbdaviai 
nuo dirbančiojo uždirbtų pirmų
jų 7,800 dol. algos socialiniam 
draudimui sumokėdavo 4.8 nuoš. 
Šiais metais mokesčiai paaiugo iki 
12.6 nuoš. nuo uždirbtos 25,900 
dol. sumos. Per tą dešimtmetį dir
bančiojo išskaičiuojamas iš algos 
maksimumas pakilo nuo 374 dol., 
iki 1,588 dol. Pensijų pagrindi
niam fondui kenkia recesija ir 
infliacija, nes pensijos yra auto
matiškai keliamos, kai kyla var
totojų prekių kainos.

Jei socialinio draudimo pensi
jos taip kils toliau, tai ekspertų 
apskaičiavimu, 2025 metais dir
bančiųjų mokesčiai fondui suda
rys 26 nuoš. algos. Jau dabar so
cialinio draudimo sistema kas 
mėnesį išsiuntinėja daugiau 35 
milijonų čekių. Per metus pensi

ninkai, invalidai, beturčiai, šei
mų nariai gauna daugiau 120 bi
lijonų dolerių.

Įvairios pensininkų organizaci
jos ir tyrimų institutai tvirtina, 
kad šiandien daugiau pusės visų 
amerikiečių, sulaukusių pensijos 
amžiaus, gyvena tik iš pensijų. 
Tik 31 nuoš. dar gauna įstaigų 
pensijas ar turi savo sutaupytų 
pragyvenimo šaltinių. Apie 80 
nuoš. visų dirbančiųjų mano, kad 
jų gyvenimo lygis turėtų likti tas 
pats, koks buvo visą gyvenimą, ir 
pasitraukus pensijon. Apie 58 
nuoš. prisipažįsta, kad jie visai 
nesirūpina, iš ko gyvens, užbaigę 
darbus. Tik apie 20 nuoš. ameri
kiečių tarp 50 ir 65 metų pasakė 
Louis Harris tyrimų agentūrai, 
kad jiems pensijų nereikėtų, jie 
galėtų gyventi.

Tyrimai tarp pensininkų paro
dė, kad tik 10 nuoš., iš anksto 
planavo, investavo ir rūpinosi sa
vo pasitraukimu iš darbo. Apie 
56 nuoš. pensininkų pripažino, 
kad jie neplanavo, netaupė ir da
bar jiems sunku suvesti galą su 
galu, gyvenant vien iš pensijų.

Nežiūrint įvairių spėliojimų ir 
siūlymų, ekspertai pranašauja, 
kad socialinio draudimo sistema 
Amerikoje nebus keičiama ar 
siaurinama, bent šiame šimtme
tyje. Dirbantieji toliau mokės 
mokesčius, o pensininkai toliau 
gaus čekius.

Kinijos teisme
Pekinas. — Kinijos “keturių 

gaujos” teisme vienas kaltinama
sis ne tik prisipažino kaltu, bet 
apkaltino kitą teisiamąją, Mao 
Tse Tungo našlę, kuri planavusi 
apkaltinti 'buvusį premjerą Chou 
En Lai ir jo vicepremjerą Dengą 
planais pagrobti Kinijos vyriau
sybę. Ji bandžiusi įtikinti Mao 
Tse Tungą, kad jo parinkti vy
riausybės vyrai yra jam neištiki
mi.

Kur dinęo kaline
Dvi Jungtinių Amerikos Vals

tybių Atstovų Rūmų nares — Pat- 
ricia Shroeder ir Barbara Mikuls
kį, — pasiuntė laišką Sovietų Są
jungos ambasadoriui Vašingtone 
Dobrynfnui, prašydamos suteik
ti žinių apie rusės moterų teisių 
gynėjos Natalijos Lazarevos liki
mą. Nuo jos suėmimo dienos, 
rugsėjo 23-ąja, apie Lazarevą ne
turima jokių žinių. Amerikos 
Kongreso narės reikalauja, kad so-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Irano ajatolos Khomeinio ar 
timieji skelbia, kad Iranas tol ka
riaus, kol Irake bus pašalintas pre 
zidentas Saddam Hussein. Kho
meinis turėjęs tris tikslus: nuversti 
Irano šachą, prezidentą Carterį ir 
Husseiną. Jo nuomone, ilgesnis 
karas sukels irakiečius prieš Hus 
seiną.

— Vak Vokietijos kancleris 
Schmidtas pasakė parlamente il
gą kalbą, kurioje žadėjo laikytis 
Vokietijos įsipareigojimų NATO 
sąjungai, tačiau ragino ieškoti 
strateginių ginklų apribojimo su 
tarties su Sovietų Sąjunga.

— Tarp Kubos pabėgėlių, ku
rių šiais metais atvyko 120,000, 
Fidel Castro atsiuntė ir 1,800 kri 
minalinių nusikaltėlių, kurių iš 
laikymas kalėjimuose kainuos 
Amerikai apie 45 mil. dol.

— Baltųjų Rūmų sluoksniai 
tvirtina, kad prezidentas Carte
ris praėjusioje rinkimų kampani
joje daugiausia pyko ne ant Re
agano, bet ant buvusio preziden 
to Fordo, kuris Carterį piktai 
kaltinęs.

— Tarptautinis valiutos fondas 
atsisakė suteikti paramą Bolivi
jai, nes ji švaistanti lėšas gink
lams. Fondo nutarimą sustiprino 
Bolivijos pirkti iš Šveicarijos 24 
lėktuvai, už kuriuos sumokėta 20 
mil. dol.

— Prezidentas Carteris priė
mė naują ambasadorių iš Nika
ragvos — ponią Ritą Delią Cas 
co Montenegro, kuriai jis pažade 
jo tęsti paramą.

— Kanados premjeras Pierre 
Trudeau aplankė Prancūzijos pre
zidentą ir paaiškino jam, kad Ka 
nada neleis Quebeco delegacijai 
dalyvauti prancūziškai kalban
čių tautų suvažiavime, kuris 
įvyks gruodžio mėn. Dakare, Sene 
galijoje. Tarptautiniuose suvažia 
rimuose Kanadai atstovauja tik 
federalinė vyriausybė, pasakė 
Trudeau.

— Šveicarijos teismas nuspren 
dė, kad deimantai, parduoti iš 
varžytinių lapkričio 13 d. nebu
vo Irano imperatorės Faros nuo
savybė. Varžytinių bendrovė Sot 
heby įtikino teismą ir Irano advo 
katus, kad brangenybės yra kito 
asmens nuosavybė. Iranas savo 
ieškinį atsiėmė.

vietų valdžia praneštų priežastį, 
dėl kurios rusė moterų teisių gy
nėja buvo suimta ir kviečia val
džią suimtąją nedelsiant išlais
vinti.

Lenkų streikai 
dar nesibaigi

Varšuva. — Pirmadienį Lenki 
joje įvyko du įspėjamieji geležin 
kelio darbininkų streikai Varšu
voje ir Gdanske. Nors vyriausy
bės komisija pažadėjo darbinin
kams algų pakėlimą, komisija su 
sitarė su “senosios” unijos vadais, 
o ne su naujais Solidarumo uni
jos atstovais. Tarp senosios ir 
naujosios unijos reikalavimų yra 
šiokių tokių skirtumų.

Geležinkelio streiko grėsmė iš
šaukė gan griežtą reakciją Mask
voje. Tass agentūra pirmą kartą 
panaudojo naujųjų lenkų uni
jų pavadinimą “Solidarumą”, ku 
rio grasinamas geležinkelių strei
kas galėtų paveikti Lenkijos na
cionalinius ir gynybos interesus, 
rašo Tass. “Izvestija” rašo, kad 
unija bando išlaikyti Lenkijoje 
įtempimus. Geležinkelių streikas 
pakenktų transportui per Lenkiją, 
rašo laikraštis.

Lenkijos vyriausybė pašalino 
iš pareigų dar keturių vaivadi
jų gubernatorius, bando paten
kinti visus unijų reikalavimus, 
tačiau streikai dar nesibaigia 
“Ursus” traktorių įmonėje ir FSO 
automobilių fabrike darbininkai 
protestuoja dėl unijų veikėjo 
Jan Narozniak suėmimo. Jis yra 
spaustuvės darbininkas, suimtas 
ryšium su slaptu lenkų saugumo 
instrukcijų išspausdinimu. Dar 
bininkai minėtose įmonėse grasi 
na nedirbti, kol Narozniak bus 
paleistas.

Buvęs vidaus reikalų ministe
ris Mieczyslaw Moczar įspėjo, kad 
padėtis ne tik sunkėja, bet darosi 
pavojinga. Organizuojami neti
kėti streikai, zloto vertė nuolat 
krinta, iš pareigų šalinami tar
nautojai. Mašinos dirba, tačiau 
nieko negamina. Valstybės eko
nominė padėtis stumiama į akli- 
gatvį, pasakė Moczar.

Darbininkų Gdanske dėl mė
sos kainų pakėlimo pradėtas 
streikas gauna politinį atspalvį. 
Jau pačių nepriklausomų uni
jų pripažinimas yra marksizmo 
herezija. Pirmą kartą darbinin
kai komunistų valdomoje šaly
je paskelbė, kad komunistų parti 
ja juos išnaudoja, spaudžia, negi 
na darbo klasės interesų. Darbi

Kalbos Madrido
konferencijoj

Madridas. — Europos Saugu
mo fr Kooperavimo konferenci
joje naujus kaltinimus Sovietų 
Sąjungai iškėlė JAV delegacijos 
narys Jerome Shestack, Philadel
phijos advokatas, Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių komisijos na
rys. Jis perskaitė visą sąrašą žmo
nių: žydų, armėnų, ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, estų, kuriems so
vietai neduoda leidimo išvykti į 
užsienius pas gimines. Kalbėtojas 
suminėjo 15 pavardžių žmonių, 
kurie dėl žmogaus teisių gynimo 
buvo persekioti, nuteisti kalėti.

I Shestacko kalbą atsiliepė so
vietų delegatas Kondračevas, tu
rįs generolo laipsnį sovietų sau
gumo milicijoje. Jis tvirtino, kad 
JAV delegatas minėjo ir krimi
nalinių nusikaltėlių pavardes. Ge
rėjant santykiams, pagerėtų ir e- 
migrantų išleidimas, pasakė Kon 
dračevas. Tie sluoksniai, kurie di
dina įtempimus, kartu kenkia ir 
Helsinkio Baigminiam aktui. Jis 
kalbėjo, kaip uoliai Sovietų Są
junga laikosi savo įsipareigojimų, 
nurodė, kiek turistų atvyksta, 
kaip plačiai platinama Sovietų 
Sąjungoje užsienio spauda, kiek 
daug rusų tuokiasi su užsienie
čiais.

La
ninkus sekdami, į naujas unijas 
organizuojasi: rašytojai, studen 
tai, žurnalistai, filmų gaminto
jai. šalia ekonominių reikalavi
mų vyriausybei metami ir politi 
nės laisvės reikalavimai. Darbi
ninkai fabrikuose užbaigia savo 
susirinkimus giedodami ne ko
munistų Internacionalą, bet seną 
jį “Lenkija dar nežlugo”.

Sovietų Sąjunga ir kitų ko
munistų šalių vyriausybės lai
ko naujas Lenkijos darbininkų 
unijas “Trojos arkliu”, kurį so
cializmo priešai įvedė Rytų Eu
ropon. Pati komunistų partija 
pradėjo irti. Iš Lenkijos provin
cijų, jau 17-je pakeisti pirmieji 
partijos sekretoriai.

Ekonominė padėtis tokia, kad 
pagerėjimo greit nelaukiama. Vie 
name streiko apimtame fabrike 
buvo iškabintas darbininkų skun 
das: “Nėra mėsos, nėra sviesto, 
nėra duonos. Mums liko tik Lėni 
no žodžiai”.

Maskva draudžia
važiuoti į Vilnių

Maskva. —“The New York 
Times” korespondentas Maskvoje 
R. W. Apple paskelbė apie nau
jus suvaržymus užsieniečiams va
žiuoti į Vilnių. Anksčiau Lenki
jos spauda būdavo platinama 
Lietuvoj, tačiau, prasidėjus lenkų 
darbininkų neramumams, len
kų laikraščiai dingo iš Baltijos 
respublikų spaudos kioskų. Atei
nančią savaitę du užsienio kores
pondentai planavo keliauti į Vii 
nių, tačiau penktadienį jiems bu
vo pranešta, kad laikinai Vilnius 
yra uždarytas. Korespondentas 
mano, kad tai riština su įvykiais 
•Lenkijoje, nes Vilniuje gyvena 
nemažai lenkų.

Korespondentas rašo, kad “kai 
kurių ikonų Kremlius neleis su
daužyti”. Lenkijoje turės likti ko 
munistų partijos vyriausybė, Len 
kija turės priklausyti ekonomi
niam komunistų blokui ir Var
šuvos paktui. Maskvoje kalbama, 
kad Brežnevas davė lenkų parti
jai laiko iki ateinančių metų va
saros susitvarkyti. Užsienio diplo 
matai tvirtina, kad lenkai gavo 
daugiau laiko dėl Afganistano 
sudaromų sovietams sunkumų ir 
dėl Irako —Irano karo.

Jugoslavija irgi
pergyvena krizę

Belgradas. — Šalia Lenkijos Ju
goslavija irgi pergyvena ekono
minę krizę. Ją pagilino Irako — 
Irano karas ir jugoslavai jaučia 
naftos stoką. Dėl karo veiksmų ir 
kariaujančių šalių eksporto sun 
kūmų, Jugoslavijai šią žiemą 
truks apie 30 mil. statinių naf
tos. Vyriausybė bando gauti dau
giau naftos iš Sirijos, Kuwaito, 
Alžrro.

Jugoslavijoje didėja bedarbių 
skaičius, auga infliacija ir atėjo 
laikas sugrąžinti užsienio ban
kams skolas, kurios “suėdančios” 
apie ketvirtadalį visų Jugoslavi
jos užsienio prekybos pajamų.

KALENDORIUS
Lapkričio 26 d.: Leonardas, Ju- 

kunda. Dobilas, Aušrelė.
Lapkričio 27 d: Padėkos diena. 

Virgilijus, Bilhilda, Skomantas, 
Girdutė.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 4:55.

ORAS
Saulėta, šalčiau, temperatūra 

dieną 35 1., naktį 25 1.
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Vydūno Jaunimo Fondas, 
įvertindamas jaunesnės kar
tos lietuvių darbus mūsų tau
tinėj e-visuomeninėj e-kultūri- 
nėje veikloje, kasmet 
atžymėjimo žymeniu ir kuklia 
pinigine premija pagerbia tais 
metais labiausiai iškilų 
asmenį. Šiais metais, ASS 
metinėje šventėje, lapkričio 11 
d., šis atžymėjimas buvo įteik
tas fil. Nijolei Jasėnaitei-Pu- 
pienei.

Sesės Nijolės pavardė daž
nai mirgėjo šių metų spaudos 
puslapiuose, kaip sėkmingai 
praėjusios Vl-tosios Lietuvių 
Tautinių šokių šventės va
dovės. Vydūno Jaunimo Fon
das pagerbė sesę Nijolę ne- 
vien už tos didingos šventės 
programos paruošimą ir pra- 
vedimą, bet ypatingai už jos 
ilgametį darbą su lietuviš
kuoju jaunimu lituanistinėse 
mokyklose ir tautinių šokių 
šokėjais.

Įteikiant atžymėjimą Vydū
no Jaunimo Fondo valdybos 
pirmininkas fil. s. Vytautas 
Mikūnas paryškino, kad VJF 
valdyba kiekvienais metais 
labai atidžiai stebi ne vien 
ASS narių, bet visos lietuviš
kos visuomenės veiklą ir 
metine premija atžymi iški
liuosius veikėjus, rašytojus, 
menininkus ir kitaip pasi
žymėjusius asmenis. Šių metų 
vertintojų dėmesys buvo nu
kreiptas į lituanistinį švie
timą, mokyklas, kurių reikš
mę ir svarbą tolydžio vis 
labiau įvertiname. Laikas pa
gerbti šių dienų mokytoją, 
kuris analogiškai atitinka pra
ėjusio šimtmečio Vargo 
mokyklos mokytojui-darak- 
toriui. Toji vargo mokykla 
paruošė lietuvių tautą prisi
kėlimui ir šviesesniam gyve
nimui. Dauguma mūsų gėrė
josi Šeštąja Tautinių Šokių 
šVente. Tai puikus betų vių 
tautinio meno pristatymas 
laisvajame pasaulyje. Džiau
gėmės ir grožėjomės tos šven
tės vaizdais ir lūkestingai 
lauksime sekančios. 
Lituanisto mokytojo ir tau
tinių šokių vadovo labai sėk
minga darbuotoja pripažinta 
ASS Chicagos skyriaus narė 
fil. Nijolė Pupienė. Jai vien
balsiu valdybos nutarimu pa
skirtas atžymėjimas ir premi
ja.

Ovacijomis, sveikinimais se
sei Nijolei atžymėjimą įteikė 
VJF valdybos reikalų vedėjas 
fil. Kęstutis Ambutas, o $500 
piniginę premiją — VJF val
dybos vicepirm. fil. Danutė 
Korzonienė.

Priimdama atžymėjimą sesė 
Nijolė pastebėjo, kad darbas 
su jaunimu yra jai taip natū
ralus, kad yra tapęs jos gyve
nimo dalimi, už kurią ji niekad 
nesitikėjo premijos. O kad šie 
žodžiai yra neginčytina tiesa, 
liudija ilgametis jos darbas 
lituanistinėse mokyklose ir su 
tautinių šokių grupėmis.

Ankstyvoje vaikystėje, 
gyvendama Austrijoje, sesė 
Nijolė skautininkės Marijo- 

. šienės vadovaujamoje grupėje 
, susipažino su lietuvišku tau

tiniu šokiu ir jį taip pamilo, 
kad iki šių dienų jis tapo neat
skiriama jos gyvenimo dalimi. 
Ir ne tik pati šoko, bet lankė 
specialius šios srities lektorių 
kursus, kuriuose įgytas žinias 
perdavė mokydama šio meno

mūsų jaunimėlį. Susidarytų 
labai ilgas sąrašas grupių pa
vadinimų, kurias ji per eilę 
metų mokė ir vadovavo. Nuo 
1956 iki 1980-ųjų metų jos 
mokomi šoko daugiau 1000 
šokėjų. Kaip šokėja ar vadovė 
dalyvavo visose šešiose 
Lietuvių Tautinių Šokių šven
tėse.

Sesė Nijolė jau dvidešimtus 
metus dirba Čikagos Aukštes
niojoje Lituanistikos mokyk
loje ir lygiagrečiai, aštuntus 
metus Dariaus-Girėno litu
anistinėje mokykloje.

Sesė Nijolė optimistiškai 
nusiteikusi idealiste. Ji dirba 
iš meilės lietuviškam jau
nimui ir pareigos savo tautai 
ir tėvynei. Įvertinimą ji kilnia
dvasiškai priima, bet jo nesi
tiki ir nelaukia. Jos žodžiais: 
„Mielai priimu man paskirtą 
premiją, kuri tebus ne vien 
manęs pagerbimas, bet ir 
paskatinimas kitiems“.

Ir

POPIETĖ SU ANDREW 
, M. GREELEY

Akademinio Skautų Sąjū
džio narių grupės iniciatyva 
paskaitai buvo pakviestas ir 
sutiko dalyvauti žymus JAV 
publicistas, sociologas ir rašy
tojas kun. Andrew M. Greeley, 
kuris savo publicistikoje 
nekartą yra palankiai palie
tęs ir lietuvių bei Lietuvos 
klausimus.

Svečias skaitys paskaitą 
anglų kalba tema: „Ethnic 
Subcultures in American 
Life“. Simpoziume su kun. 
Andrew M. Greeley dalyvaus 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr. 
Tomas Remeikis, Laima Nai- 
nytė-Garbonkienė, dr. Algis 
Norvilas ir dr. Algis Tamošiū
nas.

Visi, o ypatingai aka
deminis jaunimas yra kvie
čiami dalyvauti šioje reto įdo
mumo ir aukšto lygio 
paskaitoje bei svarstytose. 
Paraginkit dalyvauti ir silp
nai lietuviškai kalbančiuo
sius, nes paskaita vyks jiems 
suprantama anglų kalba.

Paskaita bus sekmadienį, 
lapkričio 30 d., 4:30 vai. p.p. 
Jaunimo Centro kavinėje. 
Popietę su Andrew M. Greeley 
rengia Akademinio Skautų 
Sąjūdžio ir Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos Chicagos 
skyriai.

TEBŪNIE TAI 
PASKATINIMU KITIEMS

Didžiai nustebau, kai fil. Vy
tautas Mikūnas pranešė, kad 
šių metų Vydūno Jaunimo 
Fondo premija yra paskirta 
man už lietuvišką veiklą su 
jaunimu. Šis darbas man buvo 
toks natūralus ir kasdieniš
kas, dalis mano gyvenimo, 
kad niekad nesitikėjau gau
sianti už tai premiją.

Jau nuo jaunystės skautų 
organizacija suteikė man 
galimybę pamatyti bendro 
darbo rezultatus, siekiant 
išlaikyti lietuviškumą 
jaunime. Prieš daugelį metų, 
man priklausant skautų suor
ganizuotoje tautinių šokių 
grupei Grandis, pamačiau, su 
kokiu dideliu noru jaunimas 
sėmėsi mūsų tautinį turtą — 
šokį. Tas entuziazmas matosi 
ir šių dienų jaunime, kai jau

V

sunku juos kuo nors sudo
minti. Mums džiugu, kad kar
tu su tautiniais šokiais jie 
susipažįsta ir su liaudies 
muzika, tautiniais rūbais, turi 
progos vartoti lietuvių kalbą ir 
tarpusavyje bendrauti. Juk 
mūsų svarbiausia pareiga ir 
yra perduoti šį neįkainuojamą 
turtą — mūsų tautinę kultūrą, 
jei norime, kad lietuvybė išlik
tų gyva. Šeštoji Tautinių 
Šokių šventė, kurią pergy- 
venom šią vasarą, paliudijo, 
kad per šokį galima suburti 
virš kaip pora tūkstančių

Dalis to šokančio jaunimo, 
patys jauniausi, savo tautinių 
šokių pradžią gauna lituanis
tinėse mokyklose. Nors vaikai 
nenoriai lanko šias mokyklas, 
sunki ta lietuvių kalba, bet per 
nuolatinį tėvų ir mokytojų 
spaudimą, mes sulaukiam ste
binančių rezultatų. Subrendę, 
jie supranta, kiek tapo pratur
tinta jų asmenybė lituanisti
nėse mokyklose. Tik tada jie 
palieka dėkingi tėvams. Tai 
pateisina mūsų pastangas.

Vydūno Fondo nuveiktą 
darbą lietuvybės išlaikymui 
labai vertinu ir linkiu dar ilgų 
metų nenuilstamos veiklos. 
Mielai priimu man skirtą 
premiją, kuri tebus ne vien 
manęs pagerbimas, bet ir ki
tiems paskatinimas. Visa savo 
lietuviška širdimi tariu Jums 
AČIŪ.

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė

VIENETŲ VADOVŲ 
DĖMESIUI

Šiuos metus Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovybė pa
skelbė jaunųjų vadovų me
tais. L.S. Brolija ta proga 
skelbia konkursą, kuriame 
galėtų dalyvauti visi skautai.

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurse gali dalyvauti 
visų vienetų skautai, užsi
registravę ir užsimokėję nario 
mokestį už 1980 metus.

Konkurso vardas — Mes 
mokame skautauti!

Konkurso dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: 1. Skautai, 2. Pri
tyrę skautai. Konkurse daly
vaujama skiltimis, kaip jos 
vienete egzistuoja, o ne spe
cialiai konkursui sudarytomis 
grupėmis.

Registruojama ir ekspo
natus (darbus) siunčiama šiuo 
adresu: D. Tijūnėlis, 419 Weid- 
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60090, U.S.A.

Konkursas pradedamas š.m. 
lapkričio 30 d., o skiltys savo 
atliktus darbus siunčia tiesiog 
D. Tijūnėliui iki 1981 m. kovo
I d.

Skautų ir prityrusių skautų 
darbai bus vertinami atskirai.

Laimėjusioms skiltims bus 
duodamos piniginės premijos.

Skautai: I vieta — 100 dol.,
II vieta — 60 dol.

Prityru8iems skautams. I
vieta — 100 dol., II vieta — 60 
dol.

Taip pat bus duodama po 
vieną premiją (10 dol.) už kiek
vieną geriausiai atliktą 
punktą.

Konkurso įvertinimas bus 
paskelbtas iki 1981 m. balan
džio 30 d.

Skiltys, siųsdamos savo dar
bus, naudoja slapyvardį, o į 
atskirą voką įdeda vietovės, 
vieneto (tunto, vietininkijos, 
atskiros draugovės) ir skilties 
vardus.

Konkurso vertinimo komi
siją sudaro: ps. R. Puodžiū
nas, s.v.sl. R. Vitas, s. G. 
Deveikis, psl. J. Kirvelaitis, s. 
D. Tijūnėlis.

Konkurso mecenatas: kun. 
J. Prunskis.

Konkurse dalyvaujančioms 
skiltims linkime sėkmės!

L.S. Brolijos vadija

SVEIKINAME!

ASS filisterių muziko Alvy
do ir dr. Vitalijos (Ruibytės) 
Vasaičių šeimoje didelis 
džiaugsmas. Lapkričio 23 d. 
ryte jie sulaukė pirmginio 
sūnelio. Sveikiname!

SESĖS SKAUTININKĖS! ,

Pranešame, kad sekanti 
Chicagos skautininkių drau
govės sueiga įvyks pirma
dienį, gruodžio 8 d., 7:30 vai. 
vak. sesės Marijos Ročkuvie- 
nės namuose, 2901 W. 71 Str., 
Chicagoje. Visos skautininkės 
prašomos iš anksto pasi
žymėti šią datą savo kalen
doriuose ir sueigoje būtinai 
dalyvauti.

NEBUS SUEIGŲ

Ryšium su Padėkos dienos 
švente, sekm., gruodžio 30 d. 
Chicagos skautams ir skau
tėms sueigų nebus. Aušros 
Vartų, Kernavės, Nerijos ir Li- 
tuanicos tuntų vadovybės 
linki sesėms, broliams, tėve
liams ir rėmėjams malonių 
švenčių. Sekančios vienetų 
sueigos bus, kaip paprastai, 
gruodžio 7 d.

Praeities ir

dabarties kankiniai

Savo kelione į Otranto mies
tą, Apulijoje, Pietų Italijoje 
popiežius Jonas Paulius II at
kreipė pasaulio dėmesį į pra
eities ir dabarties kankinius.

Otrantą Šv. Tėvas aplankė 
ypatinga proga. Otranto ir vi
sos Apulijos gyventojai šiemet 
mini penkių šimtų metų su
kaktį 800 Otranto kankinių 
mirtį už tikėjimą 1480 metais.

Otrantas yra vienas iš se
niausių Italijos miestų. Tradi
cija sako, kad Kristaus moks
lą čia skelbė pats apaštalas šv. 
Petras. Turkam užpuolus mies
tą, tikintieji susirinko į miesto 
katedrą ir meldėsi. Įsibrovę 
turkų kariai reikalavo išsi
žadėti tikėjimo. Krikščionys 
griežtai atsisakė ir buvo iš
žudyti čia pat katedros viduje.

Kankinių atminimui 17 šimt
metyje ant Minervos kalvos, 
netoli uosto, buvo pastatyta 
bažnyčia. Čia popiežius susi
tiko su kankinių ainiais, Apuli 
jos gyventojais. Apskaičiuo-
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jama, kad susitikti su 
Šventuoju Tėvu buvo susi
rinkę apie 300,000 tikinčiųjų.

Otrantas yra labiausia į Ry
tus nutolusi Italijos pusiasalio 
dalis. Otranto kanalas, kuris 
turi 70 kilometrų pločio, skiria 
Italiją nuo Albanijos. Dėl 
tikėjimo persekiojamos al
banų tautos artumas Jonui 
Pauliui II sudarė progą pri
minti pasauliui ir mūsų dienų 
kankinius.

“Prieš penkis šimtus metų 
aštuoni šimtai mokinių gyvy
bės auka paliudijo savo ištiki
mybę Kristui, Jiems buvo skir
ti Jėzaus Kristaus žodžiai: Jūs 
būsite visų neapkenčiami dėl 
mano vardo. Savo žemiškos 
gyvybės auka jie laimėjo amži
nąjį gyvenimą su Kristumi. 
Laimėjo tą patį gyvenimą, ku
riuo Kristus, prisikeldamas iš 
numirusių, nugalėjo mirtį...

“Minėdami Otranto kan
kinius, mes negalime neprisi
minti Albanijos Bažnyčios. 
Mūsų žvilgsniai krypsta į tą 
taip netolimą kraštą, kurio 
gyventojai jau taip ilgai ken
čia skaudžius persekiojimus. 
Tas skaudžiai išbandytas 
kraštas šiandien gali didžiuo
tis savo kankiniais — vysku
pais, kunigais, vienuoliais, vie- 
nuolėmis ir paprastais 
tikinčiaisiais -r-, kurie heroiš- 
kai liudijo ir liudija savo tikėji
mą į Jėzų Kristų...”

Ir ne tik Albanijos kanki
nius mums primena Otranto 
kankinių sukaktis. Panašius 
persekiojimus kenčia ir dau
gelis kitų mūsų brolių krikš
čionių ir tikinčiųjų į Dievą...”

Čia Jonas Paulius II pri
minė visų krikščionių pareigą 
savo dvasia ir malda visada 
būti su tais, kurie dėl tikėjimo 
kenčia prievartą. Turime pa
rodyti reikiamą solidarumą 
asmenims ir bendruomenėms, 
kurių pagrindinės teisės yra 
pažeidžiamos arba visai 
paminamos po kojomis. Turi
me melstis ir už tuos, kurie juos 
persekioja. Labai dažnai atsi
tinka, kad mūsų dienų kan
kiniai yra kaltinami ir tei
siami tarytum būtų “politiniai 
nusikaltėliai”, — pažymėjo Šv. 
Tėvas. — Bet neužmirškime, 
kad ir Kristus buvo pasmerk
tas mirti tariamai dėl “poli
tinio nusikaltimo”. Jis buvo 
apkaltintas, kad save laikė 
karaliumi... Tad neužmirš
kime mūsų amžiaus kankinių, 
— ragino Jonas Paulius II šim
tatūkstantinę maldininkų mi
nią... Pasilikime vienybėje su 
mūsų kankiniais... Jų auka pa
liks gilią vagą žmonijos isto
rijoje..

Henrikas Radauskas

EILĖRAŠČIAI
(1965-1970)

Pomirtinė Poezijos knyga. 

Išleido Vytautas Saulius 1978.

VLADAS ŠLAITAS

Nesu Vėjo Malonėje
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys.
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi.
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS
1978. Aplankas Vilijos Eivaitėe 350 egz., 100 pusi. Knyga
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina STažiai aieista- Kieti viršeliai. Kai
šu persiuntimu $5 73 na 8U persiuntimu $6.73. UI. gyv.
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DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS

m
VINCAS BB1ZGYS 

Teisių daktarai
2458 W. 69th St, Chicago. IU.

Viri Iri. T7S-8060 
Vakmdoe pe<aj saaltartm*

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt. 1:00 6:00 
vai popiet, treč ir šešt tik susitarus

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero

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

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street
Vai pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
Tel. - GR 6-2400

/ai pagal susitarimą: pirmad irketv 1 4.ir 
7-9: antrad ir penkt 10 4 šeštad. 10-3 vai

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street

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

Ofs. tel. 735-4477: Rez 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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)
Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir penktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J 0 K S A

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

miiniiiiiiiirniiiiirnnnnniiiuiiniutitMi 
JURGIS JANKUS

Anapus Rytojaus
Romanu

296 pusi. Išleido ATEITIS 1974. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su penriua- 
timu $7.73.

UI. gyv. prideda 5% valatljoa 
mokesčių.

6132 S Kedzie Ave Chicago 
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanma

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERO. 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

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

476 2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJAk

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120

Valandos pagal susitarimą.
Tet 09-4411, 379-&M3, UMS7S

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO WABASH AVE 

4200 NO CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street

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

Ofiso tel HE 4 2123 namų GI 8 6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71»t Street
Vai pirm . antrad . ketv. ir penktad 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586 3166: namų 381 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-7) šeštadieniais pagal susitanma
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Padėkos diena —

ŽMOGIŠKAS DĖKINGUMAS 
GYVENIME

Kaip iš tikrųjų buvo, kai šio 
krašto gyventojai indėnai pir
mą kartą nuoširdžiai susitiko 
atėjūnus ir su jais valgė drau
ge sėkmingos medžioklės lai
mėjimą — laukinius kala
kutus, tai pasakoja vaikų 
knygelės. Taip baltųjų ir indė
nų susitikimą vaizduoja pla
tesni istoriniai tyrinėjimai. 
Nors tai gal nebuvo pirmas 
kartas, nes pradžioje bent 
Šiaurės Amerikoje kovų ne
buvo, bet buvo vis dėlto vienų 
ir kitų žmogiškumo pasireiš
kimas — reikia sugyventi, vie
ni kitus stengtis suprasti ir vie
ni kitiems būti naudingi. 
Tokiais anuomet juos padarė 
padėkos diena, kurioje kiek
vienas savaip pagarbino 
Didžiąją Dvasią ir tos dvasios 
įtakoje pagyveno kelias valan
das.

Padėkos diena pagaliau ta
po valstybine švente, tuo lyg 
duodama tautiniam bren
dimui sąvoką ir savęs paži
nimui savitą charakterį. 
Padėka ir dėkingumas perėjo į 
tautos kraują ir gyvenimą. Tai 
pastebi net visiškai svetimi 
žmonės, nieko nežinodami apie 
Amerikos atradimą ar jos susi
kūrimą valstybėms ir tau
tomis, susikūrimą grupėmis ir 
organizuota veikla.

.Niekas nėra daugiau davęs 
...kaip Amerika po karo nuga

lėtam priešui, nore dėl jo pra
liejo daug kraujo ir paaukojo 
milijonus gyvybių. Niekas nė
ra daugiau davęs kaip Ameri
ką tokiems kraštams ir tau
toms, kurios net paprasčiausio 

- dėkingumo nesugeba pareikš
ti. Teisybė, duoda ir kitos tau
tos ar valstybės, bet tai remia
si daugiau ekonominiu 
pasidalijimu, o ne iš dėkin
gumo Dievui ir savo geros šir
dies.

Šią dieną visa Amerika prisi
mena savo skolas Dievui pa
gal savo tikėjimą ir suratimą. 
Bet ji yra laiminga, galėdama 
duoti, kaip yra laimingi ir 
žmonės, kurie gali duoti ki
tiems ir kuriem iš kitų nereikia 
nieko prašyti. Jei amerikietis ir 
nori žmogiško dėkingumo, tai 
jau gyvenimo dėsnis, — kam 
daugiau duota, iš to daugiau ir 
reikalaujama. Taigi bent ma
žos padėkos ir mažo dėkin
gumo pajautimo.

♦I
Padėkos diena išlygina ryšį 

tarp davimo ir padėkos, tarp 
meilės darbo ir konkrečios arti
mo meilės. Dovana ne visuo
met yra tik gerų norų ir žmo
giškų jausmų pareiškimas. Ji 
gali būti ir įžeidimas kito žmo
gaus, kuriam išdidžiai paki
šama neva dovana, o iš tik- 
rųkų pilama į svetimą dirvą 
pavydo, šiurkštumo, artimes
nių ryšių nutraukymo sėkla, 
auginanti svetimuose laukuo
se piktžoles. Susėjus kai
mynams, jei ir skirtingų pa
žiūrų, skirtingų tautinių šaknų 
ir papročių, yra bendravimas, 
kuriame dėkojame už gautas 
žemės gėrybes tam, kuris tą 
viską sukūrė — Dievui. Kai 
dovanos neliečia Dievo ir Die
vui nereiškiama padėkos, tai 
dažnai žmogiškumas reiškiasi 
šiurkštumu, vienų kitais nepa
sitikėjimu, kartais net dova
notojo ir dovana gavusio įžei
dimu.

Neverta prieš Padėkos šven
tę kalbėti apie amerikiečių ap
rašytus savo pačių darbus, nes 
kai kurie jų yra labai aštrės.

MILIJONINĖ
PROCESIJA

Apie milijoną tikinčiųjų spa
lio 12 dalyvavo Belem mieste, 
Brazilijoje, surengtoje reli
ginėje procesijoje į vietos 
Nazareto Dievo Motinos var
do baziliką. Švč. Mergelės 
Marijos stebuklingasis pa
veikslas buvo vežamas specia
liu vežimu, kuriam papuošti

Tačiau verta prisiminti, kad ir 
lietuviški geradariai buvo ap
gaudinėjami, kai jiems tos 
dovanos buvo gyvybės klau
simas.

Nuvykęs vienas vadovų į 
tuomet sugriautoje Vokietijoje 
įsteigtus įvairius lagerius, ne 
tik nežinojo, kas jis yra, ko jis 
ten nuvažiavo, bet ir nesu
gebėjo supažindinti su lietuvių 
dedamomis pastangomis jiems 
pagelbėti. Tuo pačiu metu bu
vo giriamasi savo auka ir kitų 
dovanomis. Tuo tarpu jis ir jo 
pagelbininkai buvo 
apgaudinėjami didesnių įstai
gų, dariusių iš to pelną. Juk 
žinoma, kaip nueidavo ten 
tūkstančiai batų, bet tik vie
nai kojai tinkamų, nueidavo 
kroviniai senų suplyšusių dra
bužių, kai kiti buvo jau kažkur 
dingę. Tokia “dovana” buvo 
daugeliui įžeidimas, kurio dar 
ir dabar negalima atleisti.

Lietuviai greitai susiorien
tavo ir nesidavė išnaudojami. 
Tas pats vadovas antrą ir tre
čią kartą nuvykęs jau žinojo, 
kam jis atstovauja. Jis suge
bėjo išaiškinti dovanų pri
statymą ir pamokė bent mažo 
dėkingumo. Vėliau išvystyta 
Balfo veikla buvo puikus kūri
nys, kuris bent tarp mūsų ver
tas Padėkos dienos.

*

Tikroji dovana, kaip tų in
dėnų su ateiviais, dalinimasis 
gerybėmis ir žemes vaisiais, 
kuriuos jie turėjo. Tikra do
vana yra tik dalijimasis. Jei ne 
daiktais, tai galima padėka, 
geru žodžiu, pagalba tiems, ku
rie be vardo ir pavardės gaus 
daugiau pasiturinčio dovanų 
bent tada, kai jis jų bus rei
kalingas. Čia negali būti tai
komas romėniškas dėsnis “do 
ut dės” — duodu tiek, kiek man 
duoda. Tai tik pasikeitimų pre
kyba. Valstybiniuose san
tykiuose jis yra galimas ir net 
reikalingas, bet privačių žmo
nių dovana turi eiti iš širdies — 
iš meilės artimui, iš meilės kai
mynystei ar net tolimiems ir 
nepažįstamiems žmonėms.

Svarbiausia iš Padėkos die
nos negali būti išmestas reli
ginis krikščioniškas motyvas 
— dalintis darbo vaisiais ir 
kartu dėkoti Dievui. Amerika 
nuo pat jos atradimo mėgino 
dalintis dovanomis, bet žmo
nių godumas, ypač ateivių, iš
vystė karustautžudiškąelgesį, 
vergų prekybą. Ar kalta 
Amerika, kad ji buvo atrasta? 
Kalti tik žmonės, kurie slinko 
ieškoti naujų turtų, kurių gau
sumo ir taip nesunaudojo. Ėjo 
tokie, kurie ieškojo laisvės, bet 
tos laisvės nepripažino ver
gams. Dėl to ne Amerika kal
ta, bet kalti tie biznieriai, ku
rie išnaudojo ne savo atrastą 
kontinentą ir Dievo dovanas.

Ir dabar plačiausiai ir ryš
kiausiai švenčiama Padėkos 
diena tik tame krašte, kuriame 
mes gyvename, kuriame savo 
ateitį, savo vaikus jungiame su 
Amerikos ateities gyvenimu. Ir 
tai yra teisinga, nes Amerika 
yra davusi dovanų ir gėrybių 
tiek, kad niekada nepajėgsime 
atsidėkoti Dievui ir už Ameri
kos kultūrą ir civilizaciją karu
siems protėviams. Padėkos die- 
na priminti kiekvienas 
amerikietis — čia gimęs ar iš 
kitur atvykęs turi palaikyti 
šias tradicijas, iš meilės arti
mui da-lintis getybėmis ir nuo
širdžiai dėkoti Dievui. p g

buvo panaudota daugiau negu 
20 tūkstančių žiedų. Procesi
ja kasmet rengiama jau 187 
metus, gausiai dalyvaujant vi
sų šiaurės rytinių Brazilijos 
sričių ir Amazonijos tikintie
siems. Procesijoje dalyvavo ir 
Sao Paulo valstijos gubernato
rius.

KURIAIS KELIAIS PASUKS LENKIJA
Ar Lenkija pralauš komunistų fanatizmą

Rytų Europos komunistinės 
santvarkos vadai kasdieną 
susiduria su gyventojų augan
čiu nepasitenkinimu, nes 
socialistinė sistema jiems ne
žada geresnės ateities. Sovietų 
Sąjunga, atšventusi 63-čius 
metus nuo komunizmo įsigalė
jimo Rusijoje, nesuteikė, pagal 
Markso teoriją, lygaus gėry
bių paskiratimo, o išaugino 
laipsniuotą socialinių nely
gumų luominę santvarką, kur 
pluša beteisis darbininkas ir 
skurde gyvena kolchozinin- 
kas. Gėrybių paskiratimo pla
nuotojai sėdi Kremliuje, užsi
ėmę rusiško nacionalizmo 
ugdimu kaimyninių tautų nai
kinimu, siekdami dominavi
mo visame pasaulyje. Šių tiks
lų siekimas reikalauja 
pastovios diktatūros ir stip
rios Raudonosios armijos, pa
mirštant gyventojų kasdie
ninius poreikius. Lenkijos 
darbininkų streikas ir jo lai
mėjimų atgarsiai jau persi
metė nuo Baltijos iki Juo
dosios jūros, nežiūrint Lenino 
mokslo prieštaravimui, kad ša
lia komunistų partijos negali 
būti laisvų unijų, nes jos yra 
socialistinės santvarkos prie
šai. Kremliaus vadams tai su
darė netikėtumą, nemažai rū
pesčio ir nemalonumų, ypač 
išgirdus iš streikuojančių lū
pų, kad tankais niekas ne
privers darbininkų grįžti į dar
bą. Maskva tuo tarpu 
pasitenkino Lenkijos komu
nistų partijos šefo Stanislaw 
Kania ir premjero Jozef Pin- 
kowski pasikvietimu ir įspė
jimu sutvarkyti ekonomines if 
politines problemas. Grįžę iš 
Maskvos komunistų partijos 
vadai rado reikalo perspėti, 
kad ryžtantys streikuoti ir ar- 

>dyti socialistinę sistemą kėsi
nasi prieš Lenkijos nepriklau
somybę. Vyriausias teismas 
suteikė leidimą unijoms veikti 
nepriklausomai nuo komunis
tų partijos kontrolės, o Var-

Lenkijos darbininkų vadovas Lech Walesa kalba darbininkams Dancige, reikalaudamas 
laisvų darbininkų unijų. Jų steigti neleidžia Maskvos kontroliuojama Lenkijos vyriausybė.

Papildomas Lietuvos 
ministeriu

SĄRAŠAS
A. DAMUSIS

Šlepetys Jonas, teisininkas, pulkininkas, g. 
1894.11.27 Daugailių valsč. Utenos apskr., 1916 m. 
baigė Odesos karo akademiją, 1918 m. įstojo į Lie
tuvos Kariuomenę savanoriu ir, dalyvavo nepriklau
somybės kovose, 1932 m. baigė VD Universiteto tei
sių fakultetą, pirmosios sovietinės okupacijos metais 
buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą, sukilėlių iš 
kalėjimo išvaduotas buvo Lietuvos laikinosios vy
riausybės vidaus reikalų ministeriu, 1950 m. atvykęs į 
J.A. Vasltybes aktyviai veikė Lietuvių bendruo
menėje, 1955 ir 1958 metais buvo Lietuvių bendruo
menės Tarybos pirmininku, gyvena New Yorke.

PETRAS INDREIKA

šuvos vyriausybė jas pakvietė 
padėti atstatyti apgriautą 
krašto ūkį.

Tačiau pašlijęs ūkis ir viso
kie atsiradę ekonominio gy
venimo trūkumai reikalauja 
įtempto darbo ir daug refor
mų, nes gyventojams jau atsi
bodo stovėti eilėse prie maisto 
produktų krautuvių. Prie visų 
negerovių dar prisideda blo
gas šių metų javų derlius, o 
valstybės iždas tuščias. Pats 
komunistų partijos sekreto
rius St. Kania prisipažino, kad 
padėtis yra bloga, todėl vy
riausybė sulaikys investavi
mus sunkiose pramonės ugdy
mui ir daugiau pinigų skirs 
duonai, mėsai ir sviestui. Vie- 
nodesniam maisto produktų 
paskirstymui bus įvestos davi
nių kortelės — tai desperatiš
kos padėties reiškinys, nes kor
telės praktikuojamos tik karo 
metu. Tai laikinos priemonės, 
kurios nenuramins alkanų 
žmonių, jeigu nebus gauta pa
rama iš užsienio.

Spaudoje jau pasirodė žinių, 
kad Lenkijos vyriausybė jau 
kreipėsi į JAV pagalbos, pra
šydama 3 bilijonų dol. pasko
los. Tačiau, prezidentas J. Car
ter yra “lame duck” padėtyje ir 
nenori daryti didesnių įsi
pareigojimų ir sudaryti sun
kumų naujai išrinktam pre
zidentui juos įvykdyti, 
nežiūrint spaudimo iš savo len
kiškos kilmės patarėjų. Bet vis 
dėlto, esąs pažadėjęs suteikti 
keletos milijonų dol. paskolą, 
jeigu St. Kania įsigis dar
bininkų pasitikėjimą ir pradės 
vykdyti ekonomines reformas, 
atpalaiduojant krašto ūkišką 
gyvenimą nuo komunistų par
tijos biurokratinio tvarkymo.

Kania, nieko nelaukdamas, 
jau yra sudaręs net 380 as
menų, daugiausiai ūkio spe
cialistų, komisiją reformoms

pravesti. Komisijos už
davinys: paruošti planus, su
teikiant daugiau laisvių pri
vačiam ūkio sektoriui, nuimti 
kontrolės varžtus prekybai ir 
išvalyti iš valstybės aparato 
užkietėjusius biurokratus, im
ant pavyzdžiu progresyvinę 
Vengrijos, Jugoslavijos ir kitų 
satelitinių kraštų ekonomines 
sistemas. Jeigu pasisektų 
Lenkijoje pravesti ūkiškas 
reformas, kuriomis pradžią da
vė darbininkų streikas, tada 
Lenkija atitoltų nuo sovietinio 
centralizuoto modelio, bet vis 
dėlto komunistų partija pa
siliktų vyriausiu prižiūrėtoju.

Vengrijoje ir Jugoslavijoje 
ūkiškos reformos buvo praves
tos labai apgalvotai ir iš leng
vo, nenorint supykinti Krem
liaus. Gal tik Jugoslavijoje 
Tito'pajėgė jas pravesti kietu 
užsispirimu, susilaukęs Mask
vos nemalonės: išmetimo iš 
Kominformo ir pakaltinimo 
kontrrevoliucinėmis nuodėmė
mis. Tito liko Maskvos izoliuo
tas ir pradėjo ekonomiškai 
skursti. Truputį sušvelninęs 
diktatūrinį režimą jis susilau
kė JAV paramos, nes buvo 
norima jį įtraukti į Vakarų 
orbitą.

Dabartiniai Lenkijos vyriau
sybės nariai puikiai supranta, 
kad tolstant nuo Maskvos pri
mesto biurokratizmo, Krem
liaus vadai tai palaikytų nepa
klusnumu. Bet Maskva 
dabartiniu metu irgi turi nenu
galimų sunkumų su Afganis
tanu, Irako ir Irano karu ir 
ūkiškais sunkumais. Rytinė 
Vokietija, būdama artimiau
sias Lenkijos kaimynas, yra 
stipriausia ūkišku požiūriu iš 
visų Sovietų Sąjungos sateli
tinių respublikų. Bet jaus
dama Lenkijos darbininkų 
sąjūdį ir bijodama, kad dar
bininkai neapsikrėstų dides
nės laisvės troškimu, nutrau
kė 8 m. sutartį, uždrausdama 
laisvą sienos perėjimą, iš

Vainauskas Pranas, visuomenininkas politi
kas, g. 1899.1.26 Joniškio valsč. Šiaulių apskr., 1919 
m. baigęs Šiaulių gimnaziją įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę, 1922 m. baigė karo mokyklą, 1927 m. 
L U teisių fakultetą, kaip savanoris 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos sukilime, 1924-26 m. buvo žemės reformos 
departamento direktirus, 1934-39 m. Klaipėdos uosto 
muitinės direktorius, 1941 metų Lietuvos laikinojoje 
vyriausybėje buvo prekybos ministeris. Tremtyje 
buvo Vlik’o narys, aktyviai reiškėsi pavergtųjų tautų 
veikloje, politinėmis temomis rašė periodinėje spau
doje, mirė New Yorke 1977 metais.

Vencius Ksaveras, gydytojas, g. 19O6.X.3O Gude
lių valsč. Marijampolės apskr., 1928 m. baigė Kauno 
Aušros berniukų gimnaziją, 1935 m. VD Universiteto 
medicinos fakultetą, 1941 m. Lietuvos laikinojoje 
vyriausybėje buvo sveikatos ministeriu, aktyppviai 
dalyvavo antisovietinėje ir antinacinėje rezistenci
joje, dirbo VDU medicinos fakulteto mokomajam per- 
sonalę, pačioje tremties pradžioje tragiškai žuvo 
automobiliui nukritus nuo kelto keliantis per Vezerio 
upę Vokietijoje.

Vitkus Balys, agronomas, g. 1898.III. 1 .Staškū- 
niškyje Utenos apskr., 1916 m. baigė gimnaziją St.

skyrus su giminių kvietimu. 
Suvaržė giminių pasimatymą 
su Vakarų Vokietija, reikalau
dama 14 dol. iškeitimą į ry
tinės Vokietijos bevertes mar
kes ir įvedė kitus suvaržymus, 
nes vengia, kad nepasikartotų 
Berlyno darbininkų streikas ir 
nepablogėtų santykiai su So
vietų Sąjunga. Jie ypač bijo iš
provokuoti 285.000 Raudo
nosios armijos karių, kurie 
meta tamsų šešėlį ant laisvės 
trokštančių vokiečių veidų.

Čekoslovakija dar neuž
miršta 1968 m. Sovietų Sąjun
gos invazijos, užgniaužusios 
laisvėjimo prošvaistes. Po 
Lenkijos darbininkų streiko 
tuojau buvo suvaržytas kata
likiškos spaudos įvežimas iš 
Lenkijos, aiškinant kad kata
likų bažnyčios vadovybė rėmė 
darbininkų sąjūdį. Be to, 
čekoslovakus nuo visokių “pa
vojų” saugo 80.000 sovietinių 
karių.

Rumunija sustiprino kritiką 
intelektualų ir valdžios tar
nautojų, kurie yra įsigiję pra
bangesnius namus ar vilas, 
spausdama jų atsisakyti ir par
duoti. Sustiprintas persekio
jimas 1979 m. laisvųjų unijų 
organizatorių: vieni nubausti, 
kiti ištremti į užsienį, nes So
vietų Sąjunga buvo pagrasi
nus įvesti kariuomenės dali
nius maištininkams 
nuraminti. Prezidentas N. 
Ceausescus, sumaniai tvar
kydamas krašto ūkiškus rei
kalus ir užsienio politiką, iš
vengė Sovietų Sąjungos 
įsikišimo.

Bulgarija neturi tiesioginių 
sienų su Lenkija ir jaučia tam 
tikrus sentimentus rusams už 
paramą kovose su turkų prie
spauda 19 a. ir su vokiečiais II 
p.k. metu. Jaučiant gyventojų 
prielankukumą, Sovietų Sąjun
ga Bulgarijoje nelaiko Rau
donosios armijos dalinių. Bul
garijos ūkiškų gėrybių didesnė 
dalis yra išvežma į Rusiją ir jų 
tarpusavio santykiai grin
džiami draugiškumo jaus
mais.

Lenkija apsupta slaviškų 
tautų, išskyrus tik Rumuniją, 
kuri savo kilme kildina iš bu
vusių romėnų kolonistų.

Dabar atsidūrus ant kryž
kelės, Lenkijai reikia pasi
rinkti vienas ar kitas kelias ir 
nėra laiko laukti, nes didžiau
sia komunistinė vergų imperi
ja - Sovietų Sąjunga nėra jai 
pavyzdys. Ji pati per 63 m. 
nepajėgė išbristi iš ekonomi
nių sunkumų, neskaitant mil
žiniškos paramos Amerikos ir 
kitų laisvųjų kraštų. Pats Brež
nevas neseniai pripažino, kad 
1980 m. iš užplanuoto 235 mil. 
tonų javų derliaus numatoma 
gauti tik 181 mil. t. Trūkumas 
duoninių ir pašarinių grūdų 
jau dabar kelia nerimą, žinant 
kad derlius dėl gamtinių nelai
mių yra sumažėjęs. Naujai į 
Politbiuro narius įrikiuotam
M. Gorbočovui pavesti žemės 
ūkio reikalai su plačiomis tei
sėmis samdyti užsienyje lai
vus grūdų transportui, mo
kant už važtą net 10-15%

Petersburge, Breslavo universitete Vokietijoje įgijo 
agronomijos diplomą 1925 metais, profesoriavo 
Žemės Okio akademijoje Dotnuvoje, 194144 m. buvo 
akademijos rektoriumi, 1941 m. Lietuvos laikinojoje 
vyriausybėje žemės ūkio ministeris, plačiai bendra
darbiavo mokslinėje žemės ūkio spaudoje, visuo
meninėje veikloje dirbo Vilniui vaduoti s-gos val
dyboje, tremtyje buvo aktyvus Vlik’o narys, gyvena 
Čikagoje.

Žemkalnis — Landsbergis Vytautas, 
architektas, g. 1893.11.26 Linkaičiuose Panevėžio 
apskr., 1913 m. baigė gimnaziją Rygoje, 1916 m. baigė 
Rygos politechnikos institutą, stojo savanoriumi į 
Lietuvos kariuomenę, 1925 m. baigė architektūrą 
Romos universitete, profesoriavo Kauno ir Vilniaus 
universitetuose, 1939-44 m. Vilniaus miesto vyr. inž. 
architektas, 1941 m. laikinosios vyriausybės 
komunalinio ūkio ministeris, Lietuvoje yra daug L 
suprojektuotų pastatų, aktyviai dalyvavo pogrindžio 
veikloje, iš Vokietijos emigravo į Australiją, iš ten 
1959 metais grįžo Lietuvon.

_________________ _ (Bus daugiau)__________

daugiau. Kietosios valiutos 
fondų sudarimui Maskva jau 
metė į biržą 5000 tr. uncijų auk
so, nes rusų rublio užsienis nei
ma. Tarp pasamdytų laivų yra 
ir ledlaužis, kuris turės ati
daryti laivams kelius į užšą
lantį Vladivostoko uostą. Vie
tą Vladivostoko uostui parinko 
1860 m. atimtoje iš Mandžiū- 
rijos teritorijoje Muravjovas, 
kurį lietuviai prisimena už jo 
parodytus žiaurumus, mal
šinant 1863 m. sukilimą, kai jis 
buvo Vilniaus generalguber
natorius ir užsipelnė Koriko 
vardą.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
Lenkijos revoliucinį sąjūdį yra 
palikusi ramybėje, bet ar il
gam? Jeigu tik pradėtų plauk
ti per Vladivostoko uostą 
Amerikos kviečiai, kurių iš
vežimas dabar suvaržytas už
dėtu embargo, panašiai kaip 
p. karo metu, kai Amerika 
siuntė masinę pagalbą komu
nistinio režimo stiprinimui, ta
da Lenkijos sąjūdis būtų grei
tai užgniaužtas ir Brežnevo 
pasamdytas ledlaužis turėtų 
pakankamai darbo Vladivos
toko uoste.

ERDVĖS GARSŲ 
ILIUZIJA

Garsai mus gaubia iš visų pusių. 
Darbovietėje, gatvėje ar miške — 
juntame erdvinį garsų išsidėsty
mą. Pasak mokslininkų tyrėjų, 
šį pojūtį žmonėms sukelia 
binauralinis (dviejų ausų) efek
tas, būtent: tarp ausų yra šioks 
toks atstumas, tad garso bangos, 
sklindančios iš vieno šaltinio, juos 
pasiekia, nuskriejusios nevieno
dus kalio tarpus. Žmogaus sąmo
nė lokalizuoja garso šaltinį erd
vėje, t.y. nustato, iš kurios pusės 
ir kokio nuotolio jis sklinda.

Pavyzdžiui, kai garsai įrašomi 
vienu mikrofonu, į vieną juostos 
eilutę (takelį) ir atkuriama vienu 
garsiakalbiu, girdimas monotoni
nis garsas. Visa garsų erdvė tarsi 
susispaudžia į tašką. Pasak fizio
logų, kad monotoninis garsas dir
gina tik mažą smegenų žievės da
lelę, dėl to garsas atrodo skurdus, 
nenatūralus ir varginantis.

Bet įrašant dviem mikrofonais į 
du atskirus magnetinės juostos 
takelius ir atkuriant dviem atski
rais, tam tikru atstumu patal
pintais garsiakalbiais, girdima 
sterofoninį garsą. Jis skamba 
daug natūraliau ir maloniau, ta
čiau erdvinio garsų pasiskirs
tymo pojūčio dar nesukelia.

Erdviniam įrašomų garsų 
išdėstymui atkurti konstruo
jamos polifoninės sistemos.Čia 
įrašoma į keturis atskirus magne
tinės juostos takelius, atkuriama 
keturiais garsiakalbiais.

Tokiu būdu atkuriamas garsas 
sukelia beveik visišką erdvės iliu
ziją. Labai efektingai skamba 
miško garsų įrašai, kai klausy
tojas jaučiasi tarsi pakliuvęs į patį 
girios vidurį.

Kol kas kvadratinė aparatūra 
palyginti gan brangi, nesu
tariama dėl kvadrofoninių sig
nalų kodavimo sistemų, kurios 
leistų iš kvadrofoninio signalo 
atkurti stereofoninį ar mono- 
foninį garsą.

Tačiau šios problemos aktyviai 
svarstomos. Pažymėtina, kad jau 
ruošiamos bandomosios kvadra
tinių įrašų radijo laidos.

J. Mšk.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 26 d.

BOSTONO ŽINIOS
LAUKIAM KONCERTO

Seštadienj, gruodžio 13 d., 7:00 
vaL vakare, šv. Petro lietuvių 
parapija rengia Advento koncertą, 
kuriame, be kitų kūrinių, bus at
liekamos prof.Jeronimo Kačinsko 
Mišios, parašytos Nekaltos Mer
gelės Marijos Širdies garbei, Min
daugo karaliaus 700 metų krikš 
tui .paminėti. 1951 m. kun. Stasio 
Ylos sumanymu, lietuvių kuni
gų grupė su prel. Pranciškum 
Juru priešaky, užsakė J. Kačins
kui parašyti tokias Mišias. Pats 
prel. Juras finansavo Mišių išlei
dimą ir 1952 m. Mišios buvo at
spausdintos.

Kad Mišios galėtų būti atlie 
karnos salėse, kur nėra vargonų, 
amerikiečių kompozitorius prof. 

Bavicchi, susitaręs su J. Ka
cu, suinstrumentavo jas pu- 

Bamųjų orkestrui.

Lietuvių publikos patogumui, 
Ss Mišių koncertas įvyks S. Bos 
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėje, 368 W. Broadway, trečiame 
aukšte.

f" 100 asmenų Arlington-Belmont 
Chorale atliks W. A. Mozarto

“Venite Populi”, Dvorako “The 
Deum” dviem solistam ir chorui 
ir J. Kačinsko Mišias keturiems 
solistams, chorui ir pučiamųjų 
orkestrui. Solistai: Sharon Baker 
— sopranas, Barbara Papesh — 
altas, Amold MacKay — teno
ras ir Paul Barrientos — bosas.

Šio didelio muzikos įvykio glo 
bėjas yra Šv. Petro parapijos kle
bonas kun. Albertas Kontautas. 
Dirigentas bus Bostone plačiai ži 
nomas kompozitorius prof. John 
Bavicchi, kuris jau yra gerai pa
žįstamas ir lietuviams.

šis koncertas vyksta kalėdinės 
nuotaikos, laukimo periode, prieš 
Kristaus užgimimo šventę. Bažny 
tiniai koncertai dabar yra reti, 
nors ir amerikiečiai jau daugiau 
jais domisi ir juos atlieka. Tą 
džiaugsmą turėsime ir mes.

Kūčios — kalėdinė vakaronė
Lietuvių Moterų Federacijos 

Bostono klubas šiais metais, kaip 
jau keli metai iš eilės, ruošia kū- 
čias — kalėdinę vakaronę su pro
grama. Programą atliks solistas 
Benediktas Povilavičius, akom 
panuos prof. Jeronimas Kačins
kas, aktorė — režisorė Aleksandra

Gustaitienė, jaunas pianistas Gre 
gory Dausa :r Ivaškų vadovau
jamo tautinių šokių sambūrio 
jaunieji šokėjai.

Praeitais metais tokia vakaronė 
— kūčios įvyko Tautinės S-gos 
namuose. Pasisekimas buvo toks 
didelis, kad atėję netilpo į salę ir 
dalis turėjo grįžti į namus. Kad 
tas neatsitiktų ir šiais metais, 
moterų klubo valdyba nutarė 
šiais metais rengti didelėje S. Bos 
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje, 3-čiame aukšte.

Kūčios įvyks gruodžio 14 d. 4 
vai. p. p. Bilietus į tas kūčias — 
vakaronę galima įsigyti iš anksto 
pas moterų klubo nares arba pas 
valdybos atstoves: Juzę Matjoškie 
nę, tel. 825 — 9588 arba Ireną UI 
paitę tel. 436 — 5368.

Šiais metais bus vietos visiems, 
kas tik atsilankys, ir bus įdomios 
kūčios.

Kūčių šeimininkės yra: Milda 
Norkūnienė ir Ona Vileniškienė, 
o taip pat joms talkins kitos klu
bo narės. Tad visi yra kviečiami į 
šias kūčias.

Parengimai

Bažnytinis koncertas gruodžio 
13 d.

Kūčių kalėdinė vakaronė gruo
džio 14 d.

LIETUVIAI
FLORIDOJE

St. Petersburg, FU.

ONOS GALVYDIENfiS 
VLEAAS PAREIŠKIMAS

Šv. Kazimiero Misijos, Balfo, 
Alto nariams, moterų Dainos 
Vieneto dainininkėms, LKDS, 
Respublikonų, Lietuvių Ameri
kos klubo nariams bei visai 
lietuviškai visuomenei, kad prie 
rašymo anoniminių (13 lapų) 
raštų, šmeižiančių kai kuriuos 
veiklius visuomenės narius, nie
kuo neprisidėjau ir jų nesiunti- 
nėjau.

Provokacijos ir kaltinimai lie- 
čiantieji mano asmenį yra tikrai 
neteisingi.

Ona Galvydienė

tiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiniiiiiiHiiiiiMiiiH 
CEMENT — SEWERS 

ROOFING
ELECTRIC RODDING

AU Types of Sewer Work.

Also Cement Woric Palios, Drivevvays, 
Sidewaflcs, Roofing & Chimney Work.

No job too smalL

ALL WORK GUARANTEED. 
TEL — 788-9298 

IIIIIUIIIIIIIIIIIHIlIimilllllllllUIIIUHUHM

CLASSIFIED GUIDE
KI AL BSTATE

JEI GALVOJATE
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pateški Road 

Tat. — 767-0600
Independently owned and operatei

SIMAITIS REALTY
Inauranse — Income Tax 

Notary Public
2961 WEST 63rd STREET 
Tel 436-7878 ar 839-5568

I. MLSCKULAAKOLS IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiu ISNUOM. miegamas kamb. su 
atskiru įėjimu. Galimybė nau
dotis virtuve. Marųuette Pke. 

Skambint — 476-4973

I; Judrią prekių pastrtnltimaa m- 
bruu£iiU M

OOSMOis PABCELS EXPRESS 
2501 W. 60 6t, Chicago, UL 60629

SIUNTINIAI f LIETUVA
Telef. — 925-7787

Vytautas Valentinas 
UlilItilIUUIIUIIIIIItittUUUUUUlUUUUUi

NAMŲ APŠILDYMAS
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius.

ALBIN BANYS, TeL 447-8806

ISNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame 
aukite ir 6 kambarių butas 2-me 
aukšte.. 3441 So. Lituanica Avenue, 

Skambint — 927-1308

PABOAyiMūl

FOR SALE — 3 piece Mediterraneaa 
Dresser Sėt — Chest, triple dresser 
with mirror and night stand. $250.00.

CaU 361-0654

4

THANKSGIVING DAY GRfETINGS n Ik BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of the

CHATEAU RĘST HOME
Phone: 824-2010

3410 Milwaukee Avė. .Northbrook, III.

tmHMumiiMiimiuiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiii

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — P&rdavimaa

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
KatariatM — Vertimai

BELL REALTORS
a. I A C E V I C I c s 

ana S. Kedrio At. — 778-2838 
iMHMUHHHHIUIIHIIUlUUUlUUUUUUUlti

IIIIHIIIIilIUIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlI

A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 37&59M 

ttlIlIlIlIHIlIlinillllltlIUiUUUUUlIUlUUIIl

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Areher Avenue, 
Chicago, UL 90632, teL 927-5980

VALOME
KILIMUS IB BALDUS

viaų riš, grtadis. 
BUBNYS — TaL RE 7-5168

1 8lQT* ITg DABA B 

iiiiiiiiiiiuiiiiiininiiiniiiiiiiiiiuiuiiiiHiH
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZBAI
Surinko Vladas VijeOda

“Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti’’ — taip rašo knygos įva
do je Vladas Vijeilds.

Knyga didelio formato, 548 pusi. 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu 816.95.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srt Su 
Chicago, IL 60629

Ulmota gyventojai dar prideda 
90 ct valstijos mokesčio, 
miiiiiiiiiiiiiriiuuinniiiuiiiiiiiiimiiiiiiii

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING 

COURTESY OF

AMERICAN INVSCO♦ K s— ė *L-.. » r ..^r J? -•

CORPORATE OFFICE 
PHONE: 621-8660 

120 SOUTH LASALLE ST. 
CHICAGO, ILLINOIS

-r. -•

f
BEST WISHES TO ALL FOR A JOYOUS 

THANKSGIVING 

Courtesy of

RICHARD J. ELROD
SHERIFF OF COOK COUNTY

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A HAPPY THANKSGIVING 
Courtesy of the

LEITZA DIE & TOOL CO. Inc. 
Phone 271-1408

5462 N. Damen Avė., Chicago, III.

BEST VrTSHES TO OUR 
MANY FRIENDS FOR A 

JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

FAITH TRUCK LINES, INC. 
Phone: 389-5620 

14326 So. Wood St. 
Dizmoor, ILL.

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
FOR A HAPPY THANKSGIVING

Courtesy of

A FRIEND

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of the

JA MAR JEUELERS
4915 Oakton Street. Skokie, III. 

PHONE 679-0010

BEST VISHES TO ONE 
AND ALL FOR A 

HAPPY THANKSGIVING 
Courtesy of the

A - H
RENTAL SERVICE 

1934 Vaukegan Road, 
Glenvievv, Illinois 
Phone - 729-3716

M. JL i I M K U S
crooan tax servick 

MOTAM PUBLIC
Sa. Maptavuod, teL 254-7456

Tai® pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Mkrletinaei, pildomi 
PIUBTTBR8 PRAŠYMAI T

kitokie blankai.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 6-8063

Apsimoka skalbtis dian. DRAUGE, 
ms jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra visiems priatnamos.

VISAI IB MOTKR.V.S

d s ms io

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesy of

MATH IGLER CASINO
“HOME O F THE SINGING WA1TERS"

MAKE RESERVATIONS NOW FOR OUR CHRISTMAS SHOU, BEGINNING 
FRIDAY, NOVEMBER 28 AND EACH NITE THRU SATURDAY JANI ARI 10,1980

PHONE: 935-2000
1627 WEST MELROSE, CHICAGO, ILL

BEST VISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A HAPPY THANKSGIVING 
From the

BERWYN PET SHOP
Full line of pet needs, also live pets 
2829 S. Harlem Avė.. Bervvvn, III. 

Tel. Pioneer 9-0660'

BEST VISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A HAPPY THANKSGIVING 
Courtesy of

SLUOGE REMOVAL & 
SEWER SERVICE 

PHONE: 889-5175 
2315 W. Maffat, Chicago Illinois

KuniiniiiiHiiiiiuniiiiiiiiiiiiniiimiiiiiii

Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinė® Postuliacijos leidinys 
1969 m.

Kaina su persiuntimu 31.00. 
Gaunama DRAUGE.

niiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiv

imiiiiitiimiitiiiiimiiniimiuinimiiimii

TELEVIZIJOS
Spalvotoa ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Parda visose ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
iiiii'iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimim

CUSTODIA N„_ 
40 Hour week j

Evenings $4.49 per hour »
School district 95

Please Apply in Person , 
3524 Maple, Brookfield, Illinois

HELP WANTED VYRAI
t

-

M au

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND NEIGHBORS 
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING

? MARQUETTE NATIONAL BANK
Phone: 476-5100

Main Bank Houra: Mon., Tues. & Thur. 9:00 AM To 3:00 PM Wed. Closed 
Sat. 9:00 AM To 2:00 PM - Fri. 9:00 AM To 7:00 PM 

6316 So. Weatem Avė., Chicago ILL 
PULASKI FACILITY 

Phone: 838-3300
Houra: 8:00 AM - 7:00 PM Mon., Tue., Thur. 8:00 AM - 2:00 PM Wed. & Sat. 

All Drive In Open 8:00 AM - 7:00 PM Mon., Tue. Thur. & Fri.
Wed. & Sat. 8:00 AM - 2:00 PM
62nd & Pulaaki, Chicago, III.

BEST VISHES TO OUR 
MANY FRIENDS FOR A 
HAPPY THANKSGIVING 

Courtesy of
IDEAL AUTO PARTS 

PHONE: 523-5280 
4637 So Califomia, Chirago III.

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A MOST 

JOYOUS THANKSGIVING
"" Courtesy of the *

SKYVIEW RESTAURANT
Complete Menu Of Fine Foods 

Open 24 Hours
Family Dining ■ Ample Parking 

4801 V. 63 rd St. Corner Cicero Avė. 
Chicago. III. Phone: 767-1896

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOUR A JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesy of

A - 1 TOOL DIVISION 
PHONE: 345-5000

1425 ARMITAGE AVĖ., MELROSE PARK, ILL.

BEST VISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HAPPY THANKSGIVING 

Courtesy of the

MURPHY MOTOR EXPRESS
PHONE - MIRRAY 1-1150

2920 SOUTH 19TH AVENUE BROADYIEU, ILLINOIS

BEST VISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of the

EGAN FUNERAL HOME
Phone - 582-2000 

3700 W. 63rd St. Chicago, III.

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

VILLA SUEDEN
Phone - 334-1883 

5207 N. Clark Si., Chicago, III.

BEST VISHES FOR A HAPPY 
THANKSGIVING FROM THE 

OLD PRAGUE RESTAURANTS 
Phone: 863-1106 

5928 Vesi Cermak Rd. Cicero III.
PHONE: 323-0953 

1415 Venį 22nd St. Oakhrook. III.

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
From the

SOI THVEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSTN 

Phone - 436-4600 
3525 V. 63rd St.. Chicago, III.

BEST VISHES TO OCR FRIENDS 
AND PATRONS

FOR A HAPPY THANKSGIVING 
- From -

MING’S CHOP SUEY 
RESTAURANT

6525 V. Archer Avė. Chicago, Illinois 
Tel.: 586-2929

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A 

JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

MIDWAY PHARMACY, INC.
Now Fillina Prescription Records 

Formerly Held by Park Lawn Pharmaev 
Phone: 767-9155 

4324 V. 63rd St., Chicago, III.

BEST VISHES TO OUR MANY 
FRIENDS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

RIDGELAND Nl RSING 
HOME

Tel.: 597-9300, I25SO Ridgeland 
Avė., Palos Heights, Illinois

BEST VISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

FOR A HAPPY THANKSGIVING 
Courtesy of

BARTECKI’S PHARMACY
Accurate Prescription Service 

4259 V. 6.3 rd St., Chicago, III. 
Phone - RE 5-5868

BEST VISHES TO OCR MANY 
FRIENDS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

KIRK S HALF SIZE SHOP 
Phone 233-4273 

2145 V. 95lh St., Chicago. III.

BEST VISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

SHANGHAIRESTAURANT
3552 U. 26th St., Chicago, Illinois 

Pbone • 277-0827
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Jurgis Blekaitis

RUDENS RITMU
Bliničlai

★
Išleido Algimanto Mackaus 

knygų leidimo fondas 1979. 
Spaudė Morkūno spaustuvė.

Kaina bu persiuntimu $6.50

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St
Chicago, IL 60629 

niiHiniimimiiiiimiitmiiiiiiiinimiiiim

ui apdraudę nuo 
1O<* — 10% — 10% 
kilio paa mna.

FRANK ZAPOLIS
3M6^ Meat SMh StrMt 

Tatai. — GA 4eM64

OWNER/OPEBATORS
Needed to run 500 mile radius 
of Chicago. Diesel Sleepers^

Phone —
BOBi BOUTCHEB 333-3900

'iiiniiiiiiimmmiiiiimttmtinimunniH

PLUMBING
Lfeaused, Booded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamedšiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960 
llilllllllllllllllllllllltliuiuuiuiuuuilllllll

HKLP WANTED — MOTERYS

Wanted Woman Housekeeper for 
home on SW-side near 55th & Kedzie. 
5 days — Mon. to Fri., 1 to 6 P. M. 
Duties: Meet children coming from 
school, prepare their dinner, also 
aviilable occasionally to come in the 
morning upon short notice. Mušt 
speak English. Call 9 a.m. to 5 p.m.

D B M E 8 I O

Kazio Barausko
D "Draugo” Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelia šimtus pamokslų po
puliariam “Draugo” skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad “jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs”.

Kaina 84.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W 63 St.. Chicago. DI. 60629.

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).

LIETUVOS BAŽNYČIOS
1-mas tomai. Teliių Vyskupija
BRONIUS KVIKLYS

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų.

"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę’’—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje.

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Dideho formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu 821.90. 
Illinois gyventojai dar prideda 8120 valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:

DRAUG18, |545 We»t 6Srd St.f Chicago, IL 60619

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

I) I
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Gros ę

Neo-Lituanų | 
orkestras.

Įėjimas — 4 dol.

£ PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄ-GOS VALDYBA rengia =

{PADĖKOS DIENOS ŠOKIUS)
| Ketvirtadienį, lapkričio 27 d., 8:00 v. vakaro — Čikagos Jaunimo centre. |

z*’

F. Urbelienė - veikli visuomenininke
Melrose parko gražioje, me

džiuose paskendusioje apylinkė
je esančiame name, jaukiame 
darbo kambaryje, prie rankraš

mis, vykdavo įvairūs pasitari
mai, posėdžiai. Per atidarą lan
gą besiveržiant rūkorių dū
mams, veržėsi taip pat ir daug

čiais apkrauto rašomojo stalo Į naujų sumanymų, užsimojimų
dirba Felicija Urbelienė. Per 
ątidarus langus veržiasi muzikos 
garsai, lydimi rašomosios maši
nėlės balsais. Ir taip per kiau
rus metus, nuo ankstaus ryto

į sodybą atskridus, rudenį žą
sims praskrendant bei žiemą 
snaigėms už langų bežaidžiant.

Reguliarias darbo valandas 
įstaigoje praleidusi visuomeninį 
darbą ji atlieka ankstyvame ry
te ar nakties sutemose, žodžio 
“ne” ji nemoka pasakyti ir kiek
vieną prašymą ką nors atlikti 
visados palydi malonia šypsena 
ir grakščiu galvos palenkimu, 
pasakydama “gerai”, “taip”.

Tokią Feliciją Urbelienę mes 
pažinojom ir Vokietijoje, dide
lėje Wuerzburgo stovykloje. Ji 
dirbo komitete, talkino Raudo
najam kryžiui, Baliui, mokyk
loms, laikraštėlio redakcijoms, 
ruošiant spaudai knygas. Popie- 
rio lakštas vijo lakštą.

Mokėdama kelias kalbas, ji 
nuolat buvo reikalinga kaip ver
tėja. Ir anglų kalboj ji spėjo 
labai greitai pasiruošti. Ji at
stovavo moteris keliose tarptau-

visuomeniniame, kultūriniame 
gyvenime. • •

Visados rami, taktinga, inte
ligentiška, Felicija skleidė su
siklausymo šviesos spindulius.

iki_ vėlumos, traška rašomoji, Jeį sU w e begyvent da 
mašinėlė, pavasario paukščiams vienas kitam nety{ia

ant kulnų užlipdavo ar kur nors 
i karštesnė žodžių kibirkštėlė 
šmėkštelėdavo ir po to nuga-

f reikalingiems ginčams, žiūrėk, 
pakyla aukšta, liekna figūra ir 
eina durų link.

Ir kai po ilgų darbo valandų 
pavargusi, paskęsdavo knygų 
skaityme, arba retkarčiais arti
mų draugų būryje kortomis pa- 
žaisdavo.

Kruopšti, tvarkinga, mėgs
tanti grožį ir meną, ji ir pasi
imtą darbą atlikdavo vispusiš
kai gerai, tvarkingai, punktua
liai. Paruošdama spaudai “Sė
jos” žurnalą, jį perrašydavo du 
kartus, o kai kuriuos pusla
pius ir trečią kartą, ieškodama 
eilučių linijų tiesumo, lyginda
ma žodžių tarpus.

■ •
Ji talkino vyrui Juozui Balfo, 

SLA, Bendruomenės veikloje, 
jam administruojant žurnalų, 
knygų leidimą ir daug darbo 
skyrė organizuojant Lietuvos 
dukterų draugijos skyrių, šal
pos darbas — jos gyvenimo pa
lydovas. Dirbo asmeniai Lietu
voje, talkino Vokietijoje ir vėl 
platesniu mostu užsimojo gy
vendama Amerikoje. Įsijungusi 
į Lietuvos dukterų draugijos 
veiklą, ji surinko didesnį būrį 
pritarėjų ir suorganizavo Mel
rose Park skyrių.

Jos vyras Juozas yra taip 
pat Balfo direktorius ir sky
riaus pirmininkas, Bendruome
nės veikėjas.

Felicija Urbelienė

ras viens kitam atsukdavo, Fe
licija visur laikėsi didelio tak
tiškumo. žodyne neturėjusi Juozas ir Felecija Urbeliai, 

sukūrę gražią, darnią šeimą, 
plačiai veikia visuomeniniame 
darbe.

Nesenai paminėjus Juozo me- 
i tų ir veiklos sukaktis, dabar.

tinėse “konferencijose ir stovyk-1 piktesnio žodžio, prie savo ra
loję buvo išrinkta, kaip žymiau
sia moteris.

^JLIrhplių mažame gyvenama- 
3amė: kambarėlyjl Jie daug vie
tos turinčiam, su trimis kėdė-

mios laikysenos, ir aukštesnės 
gaidų tonacijos nebūtų mokė
jusi pritaikyti. Ir taip ji švy
tėjo dideliu populiarumu, nes 
visi ją ~gerbė, "mylėjo. Iškilus 
{kur nors susirinkimuose be- į prisimename Felecijos nueitą

2 DAYS ONLY - FBI., NOV. 28 and SAT., NOV. 29

58 East C h i < „Chicago, III. 60610.
3-3639 9AM-6PM
E-VISA ACCEPTED

našaus visuomeninio darbo ir 
metų sukaktį. Mes, draugai, 
linkime gražiausių ateities me
tų. Vartant praeitų dienų gy
venimo puslapius, prisiminimuo
se paskendus, mus žavi tavo, 
Felicija, nuoširdus draugišku
mas. O ką tu padarei artimui, 
mūsuose liks dėkingumas ir 
pagarba.

Tu tiek daug padėjai žurna
listams, kurie be tavo pagal
bos nebūtų leidę spaudos, tu 
daug padėjai rašytojams, ypač 
Vokietijoje, o tavo vardas nie
kur nebuvo įrašytas.

Suguls į archyvus laikraščių,

žurnalų ryšuliai, knygos eilėmis ■ ganikos ežero ir Indijoje. Čia 
susiries, ir kas žinos, kad skam- rastas ramapitiko gana gerai
bėjo rašomosios mašinėlės rai
dės ir Felecijos Urbelienės pirš
teliai vijo raidę po raidės. 

Ilgiausių metų!

Vytautas Kasniūnas-Kasnis

RAMAPITIKO ŽANDIKAULIS

Turkijoje, Ankaros priemies
tyje Cancyre, mokslininkai geo
logai rado pėdsakų ramapitiko 
— vieno seniausių mokslui ži
nomų žmogaus pirmtakų, anks
čiau aptiktų Kanijoje, prie Tan-

Buvusiam BALF'o pirmininkui ir ilgameciui 
veikėjui

A. f A.

KUN. VACLOVUI MARTINKUI
mirus,

jo seseriai AKVIUJAI ODINIENEI, broliui DA
NIELIUI, visiems giminėms ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Bendras Amerikos Lietuvių šalpos Fondas 
Centro Valdyba ir Direktoriai

Mielam, nepamirštamam prieteliui

A. f A.
KUN. VACLOVUI MARTINKUI

užbaigus žemišką kelionę, jo seseriai mūsų geradarei, 
AKVILINAI ODINIENEI ir broliui DANIELIUI MAR
TINKUI, bei jų ŠEIMOMS reiškiame užuojautą ir kar
tu liūdime.

Stefanija ir Vytautas MackeviOai
Omaha, Nebraska

A.f A. POVILUI TAUTVAIŠUI 
mirus,

žmonai MONIKAI, sūnums POVILUI ir ARŪNUI ir 
seseriai ALDONAI reiškiame gilią užuojautą.

Antanas Dukauskas 
Severiną ir Ignas Petrauskas

TAISYMAS
i

fe

/■ •

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIKĖS. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and flltera

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wm( SSth Strwt _ Ttl. M S-7777

Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.

| Šokiai rengiami -f 

= studentinio amžiaus

jaunimui.
=^

"iV

išsilaikęs žandikaulis. Turkų

mokslininkai paleontologai šį rfcū 
dinį priskiria periodui, buVu^ 
šiam prieš 11-15 mil. metų. tai'

M

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DI. 60429

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI S FANNIE MAY SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

D. KUHLMAN, B.S„ Registruotoj vaistininku

Atdara Bokiadieniaia nuo v «aL ryto Ud 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vakaro.

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

EUDEIKIS ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 1i
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Mažeika & Evans -
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 26 d

X Ketvirtadienį, lapkričio 27 
d-, yra Amerikos šventė — Pa
dėkos diena, “Draugo” redak
cija ir administracija šiandien, 
trečiadienį, dirbs kaip kasdien, 
o ketvirtadienį — Padėkos šven
tėje viskas bus uždaryta. “Drau
gas’’ lapkr. 27 d. dėl Padėkos 
dienos šventės neišeis. Penk
tadienio ir šeštadienio laidos 
išeis kaip ir kitomis dienomis.

X Sol. Nerija Linkevičiūtė ir 
soL Bernardas Prapuolenis ne
seniai davė koncertą Bogotoje, 
Kolumbijos sostinėje, Koncer
te dalyvavo lietuviai, kolumbie
čiai, nemažas būrys diplomatų ir 
pramonininkų. Dainos sužavėjo 
visus, Lietuvių dienos praėjo su 
dideliu pasisekimu. “Draugo” 
redakcijai mūsų skrajojantieji 
solistai atsiuntė iš Kolumbijos 
sveikinimus, primindami, kad 
“Draugą” skaitė Didžiulių na
muose, nors ir ten pavėluotai 
ateina. Šiomis dienomis solistai 
jau grįžta namo į Chicagą.

X Lietuvių istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d., pir
madienį, 4 vai. popiet A. Rū
gytės bute. L. I. draugijos na
rys kun. dr. V. Valkavičius 
skaitys paskaitą tema “Kunigas 
Juozas Žebrys ir jo veikla Jung
tinėse Amerikos Valstybėse”.

X Augustinas Pretkelis, Chi
cago, Bl., Laongintas Kublickas, 
Weaton, UI. ir Vince Derančius 
iš Oak Lawn, Bl., atsiuntė už ka
lėdines korteles po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū.

X Danutė Točilauskaitė-če- 
reldenė po labai sunkios opera
cijos keletą savaičių gulėjo ligo
ninėje. Dabar jau namie toliau 
gydosi. Danutė Čerekienė labai 
nuoširdžiai dėkoja savo gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems 
už širdingus linkėjimus, maldas 
ir šventų Mišių aukas, kas su
teikė jai daug vilties ir džiaugs
mo. (pr.).

X V Teatro Festivalis atida
romas šiandien 7:30 vai. vakaro, 
atidaro Vitalis Žukauskas Hu
moro Vakaru, atvykęs iš New 
Yorko. Programa visai nauja, 
pritaikyta Festivalio nuotai
kai Po atidarymo programos 
bendras susipažinimo vakaras 
kavinėje visiems atsilankiu
siems: vaišės, kokteiliai, bufe
tas. Įėjimas veltui, aukos nebus 
renkamos. Visi kviečiami ir lau
kiami. Bilietai Vaznelių pre
kyboje iki 3 vai., po to Jaunimo 
centre' prie kasos. Bilietų dar 
yra. Rytoj, Padėkis dieną, 7:30 
vaL vak. 3 v. komedija Jaunys
tės Eleksyras, vaidina Chieagos 
Saulių teatras, režisuoja J. Pet
rauskas. Kasa bus atidaryta 
2 valandas prieš vaidinimo pra
džią. (pr.).

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.)

(ak.)

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St, Chicago, m. 
60629. Tel. 436-4337. (sk.)

X “Vyskupo sodas” (r “Kryž
kelė” — dvi naujos Anatolijaus 
Kairio istorinės dramos iš vysk.
M. Valančiaus laikų išėjo iš 
spaudos, išleido Lietuvių Lite
ratūros Bičiuliai, 144 p., kaina 
6 dol. Užsisakyti: Lithnanian 
Litera ry Associates, 4304 W. 
55th St, Chicago, BL 60632.

(pr.).

x Rūta ir inž. Kęstutis Šu
linskai iš Vilią Park, Bl., atvy
ko į “Draugą” ir nusipirko nau
jausių leidinių už didesnę sumą. 
Kaip stebėtoja, dar ant tėvelių 

rankų, dalyvavo ir dukrelė Vik
torija. Padėkos švenčių proga 
Sušinskai išvyko aplankyti Kęs
tučio tėvelių Clevelande.

X Vincas Regina iš Roches
ter, N. Y., už kalėdines korte
les atsiuntė 7 dol. auką. Po 5 
dol. atsiuntė: B. Prapuolenis, 
Juozas Vingelis, M. Steltengofas,
F. Andrijauskas, Vladas Atur- 
gaudis, J. Gumbaragis, Jonas 
Pečkaitis, Juozas Gritėnas ir 
Vladas Gedmintas 4 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

X Edvardas čižinauskas, 
Freeport, EI., Antanas Urbonas, 
Chicago, kun. V. šiliauskas, Tus- 
tin, Cal., kun. Jonas Staškevi
čius, London, Kanada ir Leonas 
Kezenius iš Willowick, Ohio, prie 
prenumeratos pridėjo po 10 dol. 
aukų. Ben Norkūnas iš Detroit, 
Mich. — 7 dol. Nuoširdus ačiū 
už paramą.

x A. Dagys, A. Maslauskas,
V. K. Juodžbalis, Petras R. Ši
leikis, C. P. O., Jonas Latvys, 
Frances Povilaitis, siųsdami pre
numeratos mokestį, pridėjo po 
5 dol. aukų. Vincas Čepukaitis 
— 3 doL, po 2 doL G. Vidmantas, 
Adelė Poderis, J. Alb. Staras ir 
Taty Kruzikas. Visiems nuošir
dus ačiū.

X Dr. J. Saudargas iš Or- 
mond Beach, Fla., ir Vladas 
Bražinskas iš Chieagos atsiuntė 
po 5 dol. už kalėdines korteles 
ir dar pridėjo po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū.

X Pranas TamuBonis iš Palm 
Bay, Fla., atsiuntė už kalėdi
nes korteles 10 dol. ir 15 dol. 
auką lietuviškos spaudos stipri
nimui. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. Tamulionis yra atvykęs į 
Chicagą ir čia išbus iki gruodžio 
15 d.

X Stasys Vaičius, Chicago, 
už kalėdines korteles atsiuntė 
5 doL ir dar pridėjo 5 dol. auką 
dienraščio stiprinimui. Dr. Eug. 
Šilgalis — 5 dol. Po 3 dol. — 
Emilija Dėdinas, Anne Kratage 
ir Juozas Paulius, Dėkojame.

x K. Milkovaitis pakviestas į 
Delhi, Kanadoje, lapkričio 23 
dieną skaityti paskaitą Kariuo
menės šventės proga.

X Anthony Poškos iš Du 
Bois, Pa., mums rašo: “linkiu 
Jums visiems sveikatos, ištver
mės lietuvybės išlaikyme išeivi
joje, sėkmės darbe, ir tegul 
Visagalis būna su Jumis ir Jus 
lydi visuose keliuose”. Kartu 
pridėjo didesnę auką. Nuošir
džiai dėkojame už viską.

X Elena Pranckevičius, Chi
cago, Bl., ir Marija Šaitanas iš: 
Jupiter, Fla., už kalėdines kor
teles atsiuntė po 10 dot A. Kul- 
pavičius iš Ont., Kanada, už ka
lėdines atvirutes — 3.60 dol. ir 
8.40 dol. auką lietuviškos spau
dos stiprinimui. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

X A. a. Stefanijos Gelažienės 
mirties vienerių metų sukaktis 
bus minima šv. Mišiomis liet. 
jėzuitų koplyčioje lapkričio 30 
dieną, 11 vai. Kviečiame visus 
a. a. St. Gelažienės draugus, 
kaimynus ir pažįstamus, minė
jime dalyvauti. šefam

» (pr.)

X A. a. kun. Vaclovui Martin- 
kui mirus, vietoje gėlių, paly
dint į amžinybę, skiriame auką, 
25 dol. Lietuvos katalikų reli
giniai šalpai.

V. S. Mackevičiat (Omaha) 
(pr.).

x Ponams Bu rš teinama reiš
kia nuoširdžią (padėką Kr. Do
nelaičio mokyklos už kailinius 
modeliuotus mūsų mokyklų ma
dų parodoje ir už dovaną lote
rijai (pr.).

Chicagoje 
ir apylinkėse

NAMŲ SAVININKAI 
REMIA SPAUDĄ

Lapkričio 21 d. Svč. M. Ma
rijos Gimimo lietuvių parapijos 
salėje vyko eilinis Marųuette 
Parko namų savininkų draugijos 
susirinkimas, šį kartą susirin
kimas buvo žymiai gausesnis už 
ankstyvesniuosius. Tai geras 
ženklas.

Susirinkimui vadovavo valdy
bos pirmininkas Juozas Bacevi
čius. Pradžioje susikaupimo 
minute buvo pagerbti per pas
kutinį mėnesį mirę draugijos 
nariai: a. a . Julija Malakaus
kienė - Steponaitienė, Marija 
Mickienė ir Bronė Marcinkienė. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė Angelė Ka- 
telienė. Protokolas priimtas be 
pataisų.

Išsamų pranešimą apie praė
jusį banketą padarė iždininkas 
Aleksas Patackas. Banketas 
praėjo gražiai, svečių buvo pa
kankamai, gauta ir pelno, iš ku
rio remi n m i lietuvių kultūriniai 
užmojai.

Susirinkimas, valdybai pasiū
lius, paskyrė po 40 dol. aukų 
lietuviškajai spaudai: “Drau
gui”, “Naujienoms”, “Laisvajai 
Lietuvai, “Sandarai” ir radijo 
valandėlėm — Margučiui, So- 
phie Barkus ir Lietuvos Aidams 
paremti. Pažymėtina, kad Mar
ųuette Parko namų savininkų 
draugija dažnai paremia ir kitų 
organizacijų veiklą piniginėmis 
aukomis.

Pirmininkas Juozas Bacevi
čius painformavo, kad valdyba 
yra pasiuntusi sveikinimo raš
tus rinkimus laimėjusiems prez. 
R. Reaganui, senatoriams ir ki
tiems Illinois valstijos pareigū
nams. Pirmininkas valdybos 
vardu įteikė Jurgiui Janušsdčiui 
specialų padėkos raštą už atlik
tus darbus draugijos labui.

Į draugiją naujais nariais 
įstojo Stasys Aukštinaitis, Bro
nius Arbataitis, Valerija Mate
lis, Marija Emstas, Juzė Stulgie
nė, Bronius Lukas ir Barbora 
Morkūnas.

Diskusijų metu naudingų su
manymų iškėlė Juozas Bagdžius, 
Vanagūnas, Stonkus, J. Janu- 
šaitis, J. Skeivys ir kiti.

Buvo stipriai pasisakyta prieš 
vartojimą pavardžių, neatsiklau
sus žmonių, ant prieš rinkiminių 
atsišaukimų, kurie buvo platina
mi visuomenės tarpe. Politiniais 
klausimais kalbėjo teisinis pa
tarėjas adv. Ch. Kai.

Artėjant metiniam susirinki
mui, buvo išrinkta nominacijų 
komisija iš Broniaus Andriukai
čio, Kosto Juškaičio ir Danie
liaus Pučinsko, kuri nominuos 
asmenis į naujos kadencijos 
valdybą.

Po susirinkimo dalyviai buvo 
pavaišinti užkandžiais, gėrimais 
ir kavute. (U).

ĮSTOJAMIEJI EGZAMINAI 
Į MARIANAPOLIO 

vidurinę mokykla
šeštadienį, gruodžio 6 d., bus 

duodami Marianapolio viduri
nės mokyklos įstojamieji ir sti
pendijoms egzaminai. Egzami
nai, kurie prasideda 9 vaL ryto, 
yra reikalingi visiems pradedan
tiems ar pereinantiems iš kitų 
mokyklų.

Šįmet mokykla skiria dvi sti
pendijas. Pirmoji, paprastam 
“dienos” studentui, apmoka vie
nerių metų mokestį už mokslą. 
Antroji, gyvenančiam bendra
butyje studentui, apmoka ne tik 
mokslo mokestį, bet ir bendra
bučio išlaidas.

Egzaminma laikyti nereikalin
ga jokia išankstinė registracija. 
Tėvai raginami kartu atvykti su 
savo vaikais — mokyklos patal
pose budės mokinių tėvai, kurie 
paaiškins mokyklos programas 
ir atsakys į klausimus. Norin
tys daugiau informacijos, gali 
kreiptis tel. (203) 923-2510.

JEI LIETUVA ATGAUTŲ 
LAISVĘ

Jie Lietuva atgautų laisvę, mums 
būtu tiek daug džiaugsmo, kad 
galėtume net verkti iš džiaugs
mo. Juk ten gimė, augo 'ir gyve
no mūsų tėvai, kurie mus užau
gino būti lietuviais ir Lietuvą my
lėti. Bet ne vien dėl to džiaug
tumėmės. Būtu linksma, kad po 
daugelio metų nelaisvės vėl visi 
galės laisvai gyventi. Pirmiau lie
tuvis ūkininkas mylėjo savo že
mę, nors ir sunkiai ją dirbo, kai 
atėjo pavergėjas — atėmė iš jo 
žemę. Žmonės priversti sunkiai 
dirbti. Juos vežė ir tebeveža į Si- 

• birą. Negali eiti melstis į savo 
bažnyčias.

Lietuvoje seniau buvo daug 
gražių paminklu, pastatu ir baž
nyčių. Daug ju pavergėjai nu
griovė. Ir likusios griūva, nes ju 
neleidžia prižiūrėti.

Ga>l dabar yra šiek tiek gy
riau, negu buvo tuoj po karo, 
■bet be laisvės lietuviui negali bū
ti gerai. Mes čia Amerikoje turi
me laisvę ir negalime suprasti, 
koks yra gyvenimas be laisvės. 
Nors laisvė yra labai brangi, bet 
mes kartais apie ją net nepagal
vojame.

Ar nebūtu mums džiugu ap
lankyti gimines ir pamatyti tą 
mūsų brangią šalį Lietuvą, jei ji 
būtų laisva. Tai štai dėl ko mes 
visi džiaugtumės, jei Lietuva at
gautų laisvę.

Lidija Gilvydytė, 
Detroito „Žiburio“ lit. m-los 

mokinė. — “Skambutis”. 

BUVO PER VĖLU

Vasaros atostogų metu, aš su 
savo pusbroliu pasistatėme pala
pinę. Paskiau išėjome ieškoti mal
ku laužui, kad naktį nesušal
tumėm. Kai buvom nuėję toli 
nuo namų, pradėjo lyti. Mes bė- 
gome namo išardyti palapinės. 
Kai priėjome prie palapinės, sto
gas jau buvo įkritęs į vidų, nes 
negalėjo išlaikyti vandens svorio. 
Sušlapo mūsų lova, kurioje pla
navome miegoti. Buvo sušlapu
sios visos medžių šakos, todėl 
negalėjome 'laužo kurti. Tik 
dviem savaitėm praėjus po to įvy
kio, mes vėl galėjome palapinė
je miegoti.

Linas Paskųs, 
Marųuette Parko lit. 

m-los mokinys. 

IŠLAISVINČIAU LIETUVĄ 
Jeigu aš turėčiau burtininko 

lazdelę, aš išnaikinčiau visus ru
sus ir blogus žmones. Aš išlais
vinčiau Lietuvą ir visus kitus kraš
tus ir padaryčiau visus turtin
gais. Visi tada būtų geri ir bū
tų linksma gyventi.

Aš nusipirkčiau namų, maši
nų, rūbų ir kitų dalykų. Aš ir ki
tiems nupirkčiau dovanų ir duo
čiau pinigų.

Silvija Bichnevičiūtė, 
Dariaus Girėno lit 
m-la — 8 skyrius.

NEĮMANOMA PUSĖ 
Naktį du vaikai, gulėdami vie

noje lovoje, susipešė. Motina 
klausia:

— Kas atisitiko?
— Petriukas pusę -lovos užėmė, j 
— Tai kitą pusę tu užimk.
— Negaliu: jis savo pusę vi

dury užėmė, o man paliko iš 
kraštų!

NAUJI MIESTAI 
Mūsų pasaulis turi labai gra

žią gamtą, ūkių ir namų, ežerų, 
miškų ir upelių. Dieną yra šil
ta, o naktį yra šalta. Kai saulė 
lauke šviečia, yra labai gražu, 
bet ji šviečia į akis. Pasaulyje yra 
daug senų ir naujų miestų. Man 
geriau patinka nauji miestai.

Tomas Jonys, 
Toronto „Maironio“ lit m-los 

mokinys. Kanada. „Mūsų pasau
li*“.

Žvaigždutė
3* hteūrtaj Lietuvių Mokutoiu Sąjungos Chieagos skuriausįsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chieagos skyriaus 
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ŠILČIAUSIAS IR ŠALČIAUSIAS 
METŲ LAIKAS

Vis žiemą balta
Ir dažnai šalta.
Mama mezga kojinaites,
Tėtė kasa net įkaitęs.

Žiemą valgom pūkučius,
(Tik per Velykas margučius,
Kai mes dėvim sukneles,
Ir tik berniukai — kelneles).

Vasarą baisu,
Nes kasdien kaitru.
Maudyklės esti pilnos,
Jau nebereikia vilnos.

Mes mokomės mažai.
The lekia pinigai —
Reik valgyt daug ledų,
Ir gintis nuo vabzdžių.

, Rikantė Gimiūtė, 5-tas sk. 
Bostono lit m-la —„Švilpukas“

VASAROS RYTAS

Vasaros saulutė šviečia 
Pro mano langelį,
Laikas eiti lauk pažaisti 
Su savo šuneliu.

Rasa ant žolynų žiba 
Kaip lietaus lašeliai,
O bitutės skraidinėja 
Prie gėlių žiedelių.

Visos gėlės gražiai žydi:
Ramunės, lineliai...
Jau saulutė aukštai kyla —
Bus graži dienelė.

Lina Šliažaitė, VI sk. 
K Donelaičio lit. m-la.

□□□
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ATSAKYMAI

IL Pirmame sprendime yra 
kvadratinė šaknis iš vieno 
1= T. Antrame sprendime 
H yra arabiškom skaitlinėm pa
rašyta ir XI — romėniškom 
skaitlinėm 11=XL

UI. Guoda ir Bronė yra vien
metės.

V. Herkulio stulpais yra va
dinami iškyšulio šonai prie ry
tinio įėjimo į Gibraltaro sąr 
šiaurį.
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BRANGIAUSIOP PONIA 
VISAŽINIENE

Negalime sakyti, jog nesame 
Tadukui dėkingos už kukulius, 
kimštą žuvį, napoleoną, žagare- 
■lius ir tt, kuriuos jis mums šeš
tadieniniai parūpino. Tačiau esa
me pasiilgusios aukštesnio ly
gio patiekalų, pvz. Danai ir Gai- 
lei patiktų pakramtyti sprogūzų 
(popcom), o aš turiu palinki
mą į itališką maistą —pizzą. 
Ką mums daryti?

Ramunė

Brangiosios šeštokės

Deja, Tadukas, kaip ir visi vy
rai, galvoja (klaidingai), jog mais 
to įvairumas gali atstoti jo ly
gį. Atrodo, kad turėsite pasiten
kinti tuo, ką jis jums atneša.

V. Vbažinienė

GALVOSŪKIŲ
SPRENDĖJAMS

Ne dėl redaktoriaus kaltės, 
praeitame Tėvynės Žvaigždutės 
numeryje, nebuvo įdėta dviem 
galvosūkiams brėžinių, todėl jų 
ir negalėjote išspręsti. Sį kartą 
tuos du galvosūkius pakartoju 
jau su brėžiniais.

L
Suskaičiuokite, kiek nubrėž

tame brėžinyje yra atskirų tri
kampių ir kiek keturkampių? 
Už pilną atsakymą 10 taškų, už 
dalinį — 5 taškai.

s n.
(Žiūrėkite brėžinį). Sujunki

te taškus ir sužinosite, ką tas 
sutvėrimas daro. Parašykite, 
kas tie sutvėrimai? (5 taškai).

Dėl tos priežasties vienos sa
vaitės galvosūkių atsakymai 
yra sulaikomi

GALVOSŪKIAI NR. 9
L

(Žiūrėkite brėžinį), čia yra 
nupieštas sodo planas. Juodais 
taškais yra atžymėti vaisme
džiai, o tamsūs langeliai yra 
prūdai. Tuščiuose langeliuose 
palikta vieta būsimiems vais
medžiams užsodinti. Kiekvieną 
rytą sodininkas apžiūri savo 
vaismedžius. Tą darbą jis pra
deda nuo žvaigždute pažymėto 
langelio ir pereina vieną po kito 
visus tuščius ir medžiais apso
dintus langelius, išskiriant prū
dus, ir po to vėl sugrįžta į 
žvaigždute pažymėtą langelį. 
Reikia nubraižyti sodininko ke
lią. Sodininkas nelankė nė vieno 
langelio du kartus. (10 taškų).

n.
Brūkšnelių vietoje įstatykite 

raides. Trečios raidės iš viršaus 
žemyn sudaro Lietuvos kuni
gaikščio vardą.

1)-----------------------------------------
Lietuvos miestelis Ukmergės ap
skrityje.

2)---------------------------- Apskri
ties miestas.

Lietuvos miestelis Raseinių aps
krityje.

4) -----------------------------------Ap-
sprities miestas.

5) ---------------------------------Aps
krities miestas.

6) ---------------------------------Ten
buvo Žemės Ūkio Akademija.

7) -------------------------- Garai pi
lis vieno ežero saloje.

Apskrities miestas.
Už kiekvieną teisingą atsaky

mą po vieną, tašką.
IIL

Iš 29 degtukų sudėkite vardą 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio, 
kuris įkūrė Vilnių. (5 taškai).

IV.
(Žiūrėkite brėžinį). Iš 12 vie

nodo ilgumo pagaliukų ar deg
tukų sudėkite 3 kvadratus, kaip 
brėžinyje parodyta. Nuimkite 
3 pagaliukus, kad liktų dešimt. 
Likusius pagaliukus perstatyki- 
te pagal reikalą. (10 taškų).

V.
Vieną rytą mokytojas atėjęs 

į klasę rado vieną sulaužytą kė
dę. Vakar viskas palikta tvar
koje. Mokytojas pasikvietė į 
raštinę visus mokiniui, kurie 
buvo į mokyklą atėję anksčiau 
ir juos klausinėjo:

1) Rimas — tai padarė Pu
tinas. 2) Aras — ne, Putinas 
nekaltas. 3) Tauras — aš su
laužiau kėdę. 4) Aldis — tai 
padarė Tauras arba Vytas. 5) 
Putinas — Aras sako netiesą. 
6) Titas — kaltas Tauras. 7) 
Jonas — Tauras nekaltas. 8) 
Vytas — nei aš , nei Tauras kė
dės nesulaužė. 9) Algis — Vy
tas sako tiesą. Putinas nekaltas.

Kas kaltas, jei iš visų devy
nių tik trys sakė tiesą? (10 
taikų).

PAAIŠKINO

Mokinys klausia mokytoją:
— Kas yra stebuklas?
Mokytojas paėmė mokinį už 

ausies, patąsė ir klausia:
— Na,-ar jauti?
Mokinys šaukdamas:
— Oi, skauda, jaučiu, jaučiu!
— Tai būtų stebuklas, jei ne- 

jaustumei, —tarė mokytojas.

MINTYS PAGALVOJIMUI
Nejaugi manote, kad vieniems 

Dievas leido mirti bekovojant už 
civilizaciją ir Bažnyčią, o kitiems 
susidėjus rankas į kišenes ilsėtis 
rožių patale?

Fr. Ozanam
Mes negalime sukontroliuoti 

kitų liežuvių, tačiau mūsų geras 
gyvenimas leidžia jų nepaisyti.

M. P. Cąto
Žmogus, kaip augalas, jaučia 

atmosferą, kurioje gyvena.

Tik pasidaryk asilu, ir kiekvie
nas ant tavęs kraus maišus.

Vokiečių priežodis

Tikintysis, prieš sėsdamas val
dyti, privalo praverti duris ir api 
sidairyk, ar nėra ten žmogaus; 
kenčiančio badą.

Vedų išmintis
Ką kitam duodi, yra tavo; ką 

sau pasilaikai —sunyksta.
• • ->€

Rytų išmintis
Jei norime dirbti ateičiai, pri

valome dirbti jau dabar.

SpakUbg “

Mažavertis žmogus neverkęs.

J. Baltrušaitis

Aš bijau Dievo, o toliau — 
aš labiausiai bijau žmogaus, ku
ris Dievo nebijo. ___

Saadi
VAIKŲ PASAULYJE

Neseniai gavau „Mūsų žinias“, 
kurias leidžia Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapija. 
Mane sudomino šio biuletenio 
skyrius „Vaikų pasaulyje“, kurį 
redaguoja Aida, Roma, Vija Bub- 
lytės, Lilė Gelažytė, Diana Sta- 
niškytė, nuotraukas renka Nida 
Geležytė. Kas įdomiausia, kad 
jos yra Tėvynės Žvaigždutės 
bendradarbės: Tašo straipsnius, 
dalyvauja konkursuose. Sveikinu 
su naujomis pareigomis! Linkiu 
ištesėti ir sėkmingai dirbti jau
nimo gretose.

Redaktorus

Advokatas
GINTARAS P. GEPtNAS

Darbo vai.: nuo 9 v. r. fld 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 ▼- r. Ari 12 vai. 6.

tr pagal susitarimą.
TaL 776-5162 arba 7766163 

3649 W. 68 Street 
Chicago, BL 60629

Afrikatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedaie Avenue 

TeL — 7768700 
Chicago, Dlinoia 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak 
SešUd. 9 vai. fld 1 vaL d.
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Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
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