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Lietuvos KP Centro Komitetui 

Nors dauguma Lietuvos kunigu 
(522) ir du vyskupai 1979 m. raš
tu Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumui pareiškė, ikad 
1976 m. liepos 22 d. išleisti „Re
liginių susivienijimų nuostatai" 
yra priešingi Bažnyčios kanonams, 
tarptautiniams Tarybų Sąjungos 
pasirašytiems dokumentams ir net 
pačiai tarybinei Konstitucijai, vis 
dėl to Religiniu reikalų tarybos 
įgaliotinis Petras Anilionis š. m. 
kovo mėn. Eltoje ir rajoniniuose 
laikraščiuose staripsniais: "Apie 
sąžinės laisvę", "Valstybė ir reli
giniai susivienijimai" ir "Valsty
bės įstatymai privalomi visiems" 
vėl primygtinai pabrėžė būtinu
mą jų laikytis, o kitaip galvojan 
čius vadina "religiniais ekstre
mistais". Minėti straipsniai iš
šaukė dar didesnę kunigų ir ti
kinčiųjų reakciją, nes katalikai 
negali priimti tokių Nuostatų, 
kurių neįmanoma suderinti su 
Katalikų Bažnyčios santvarka, 
religijos bei sąžinės prigimtimi ir 
net pačiu žmoniškumu. i « - - - -

Religijų reikalų tarybos įga-, bet ir laisvai skelbti tikėjimą sa-
liotinis teigia, kad tarybinė Kon- j vo ir misijų kraštuose, siųst! rni-
stitucija suteikia religijai visišką \ sijonierius, kurti organizacijas, 
laisvę: pilietis gali tikėti ar neti-l savas mokyklas bei universitetus, 

lai gaivinti, laisvai turėti susi
rinkimus, steigti auklėjimo, kul
tūros, labdarybės ir socialines 
draugijas. 

5. Civilinė valdžia turi pripa
žinti tėvų teisę pasirinkti tikros 
laisvės sąlygomis mokyklas ir ki
tas auklėjimo priemones. "Tėvų 
teisės esti pažeidžiamos, jei vaikai 
verčiami lankyti tokias mokyklos 
(pamokas, kurios neatitinka tėvų 
religinių įsitikinimų, arba jei 
primetama tokia vienintelė auk
lėjimo kryptis, kur religinis ug
dymas visiškai pašalintas". 

6. Civilinė valdžia privalo tei
singais įstatymais saugoti pilie
čių religinę laisvę ir užtikrinti 
palankias sąlygas religiniam gy- j 
venimui puoselėti. 

7. "Būtų elgiamasi prieš Die
vo valią ir prieš šventas asmens 
bei žmonijos teises, jei kuriuo 
nors būdu būtų panaudojama 
jėga religijai naikinti". 

8. Bažnyčia turi įgimtą teisę 
turėti ir naudotis bet kuriomis 
bendravimo priemonėmis: spau
da, kini', radiju, televizija ir kt. 
"civilinės valdžios pareiga ginti 
ir saugoti tikrą ir teisingą infor 
macijos laisvę" (p. 381). 

9. Bažnyčia turi teisę ir .parei
gą ne tik atlikti kulto apeigas, 

keti, keisti tikėjimą, eiti į bažny 
čią, turėti religinius reikmenis — 
(paveikslus, maldaknyges; tarybi
niai įstatymai saugą tikinčiuo
sius nuo pasikėsinimo į tikėjimo 
laisvę. 

Šitokia religijos laisves sampra
ta yra tik maža tikrosios laisvės 
dalelytė. Jei tikintysis gali eiti į 
bažnyčią, turėti kokį šventą pa
veikslą ar maldaknygę, tai dar 
negalima laikyti, kad jis turįs pil
ną religijos laisvę. Be to, dabartį 
nėję Lietuvoje net ir šios skur
džios religinės laisvės nėra: kur 
tie šventi paveikslai, kur religi
niai kalendoriai, kas iš mokyto
jų arba atsakingas pareigas už
imančių tarnautojų nediskrimi
nuojami už bažnyčios lankymą? 

Tikrosios religinės laisvės ri
bas nustatyti turi teisę ne val
diški ateistai, bet pati Bažnyčia. 
Vatikano II susirinkimas "Religi
nės laisvės deklaracijoje" šitaip 
apibūdina pilną religinę laisvę 
(žr. II Vatikano susirinkimo nuta 
rimai, V., 1968, p. 389 — 399): 

1. Visi žmonės privalo būti ap
saugoti nuo bet kokios žmonių 
valdžios prievartos, kad religi-

steigti vienuolynus, auklėti vai
kus ir jaunimą (II Vatik. susirin
kimo nutarimai). 

(Bus daugiau) 

Komunistai Irane 
plečia neramumus 

Teheranas. — Irano a j atolą 
Khomeinis pasakė per radiją kai 
bą, kurioje ragino iraniečius pa
siruošti sunkioms dienoms. Ka
ras atnešęs badą, griuvėsius, įvai 
rius sunkumus, o daugeliui vy
rų —kankinių vainiką. 

Irano radijo žiniomis, prie Kas 
pijos jūros neramumai ir kovos 
tęsiasi. Riaušes organizuoja kai
riosios grupės. Viename mieste 
minia demonstravo prieš revoliu 
cine valdžią ir degino ajatolos 
Khomeinio portretus. 

Amerika nekeis 
savo sąlygų 

Washingtonas. —Valstybės de
partamentas paskelbė, jog dery
bose su Alžiro diplomatais, kurie 
tarpininkauja Irano —* Amerikos 

vaiuzius pncvai^ «™ . « ^ - - . ginčuose, Amerikos pasiūlymai 
niuose dalykuose niekas nebūtų į nekeičiami. Tariamasi tik dėl tech 
verčiamas elgtis prieš savo sąži- [ trišky detalių. Amerikos siūly-
nę, nes teisė į religinę laisvę pa 
grįsta pačiu žmogaus orumu. To
dėl teisė į religinę laisvę turi bū
ti valstybinis įstatymas. 

2. "Religinės bendruomenės 
taip pat turi teisę savo tikėjimą 
žodžiu ir raštu nekliudomos vie
šai dėstyti ir liudyti". 

3. Joms civilinės valdžios ad
ministravimu neturi būti "kliu
doma pasirinkti savo dvasinin
kus, juos auklėti, skirstyti ir kil
noti, bendrauti su religinėmis va 
dovybėmb kituose kraštuose, sta 
ryti religinius pastatus, įsigyti 
atitinkamą turtą ir juo naudotis". 

4. Religinėms bendruomenėms 
neturi būti kliudoma parodyti 
ypatingą savo poveikį visuome
nei tvarkyti ir visai žmonių veik 

mas atšaldytų Iranui apie 6 bil. 
dol. Dėl tolimesnių Irano reika
lavimų sutinkama tartis. Ameri
ka tačiau atmeta Irano reikalavi
mą padėti į Alžiro banką 24 bil. 
dol. sumą ir tuo būdu atgauti 
įkaitus. 

Meksika atšaukė 
žūkles sutartis 

Washingtonas. — Meksika įtei 
kė valstybės departamentui no
tą, kurioje pranešama, kad Mek
sika atšaukia dvi žvejybos su
tartis su Amerika. Ateityje bus 
praplėsti Meksikos teritoriniai 
vandenys ir daug amerikiečių 
žvejų negalės juose žvejoti. Ypač 
nukentės runos žvejai vakari
niame pakraštyje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

pasi-

Naujieji Metai teatneša 
Dievo palaimos, stiprybės, 
džiaugsmo ir vilties 

ĮSTEIGTA EUROPOS 
HELSINKIO GRUPĖ 

Madride gruodžio pradžioje persekiojamas Nobelio premijos 
buvo įsteigta Helsinkio susitari-! laureatas Carl von Ossietzki. Eu 
mų vykdymui remti Europos vi- į ropos Helsinkio grupė, savo įsistei 
suorneninė grupė. Jos garbės pir- j gimo dieną, Madride, įteikė Eu-
mininku išrinktas sovietų vai- i ropos Saugumo ir Bendradarbia-
džios ištremtas Nobelio Taikos Į vimo konferencijos delegacijom 
premijos laureatas akademikas dokumentinę medžiagą apie dau 
Sacharovas, o vykdomuoju pirmi | giau negu penkis šimtus asme-
ninku — buvęs Europos Tarybos Į nų, kurie komunistų vaidomuo-
generalinis sekretorius šveicaras i se Rytų Europos kraštuose yra 
Walter Hofer. Pranešdamas 
laikraštininkams apie Europos 
Helsinkio grupės įsisteigimą, Wal 
ter Hofer pažymėjo, kad, praėjus 
penkeriems metams nuo Helsin
kio konferencijos baigiamojo ak
to pasirašymo, tarptautinė pa
dėtis yra žymiai pablogėjusi vien 
dėl to, kad komunistų valdomi 
Rytų Europos kraštai nesilaiko 
iškilmingai Helsinkyje prisiim
tų įsipareigojimų žmogaus tei
sių bei laisvių apsaugojimo sri
tyje. Žmogaus teisių apsaugoji
mas, pažymėjo Hofer, yra neat
skiriamai susijęs su taika ir tarp
tautinės įtampos mažinimu. Nu
rodydamas tuščią garbės pirmi
ninkui Sacharovui skirtą vietą, 
Hofer pažymėjo, kad po nacių 
laikų nėra buvę kito atsitikimo, 
kad būtų taip graibiai pasielgta 
su Nobelio Taikos premijos lau
reatu, kaip dabar yra elgiamasi 
su akademiku Sacharovu. Hofer 
priminė, kad nacių laikais buvo 

persekiojami dėl savo politinių, 
religinių arba tautinių įsitikini
mų. 

Baigė Kambodijos 
bado programą 

Bangkokas. — Šiais metais už
baigiamas specialus Kambodijos 
šelpimas, kuriam vadovavo Rau
donasis Kryžius ir Jungtinių 
Tautų Vaikų fondas. Kai kurios 
šalpos agentūros toliau tęs darbą, 
tačiau pusę bilijono dol.. kaina
vusi operacija užbaigiama, bado 
grėsmė jau praėjo. Ateityje lau
kiama, kad patys Kambodijos gy
ventojai sugebės išauginti pa
kankamai ryžių ir kitų produktų. 

Erdvėlaivis 
paruostas žygiui 

Cape Canaveral. — Specialus 
erdvėlaivis "Columbia", kurio 
pagaminimas kainavo 8.8 bil. dol. 
ir užtruko 9 metus, pajudėjo iš 
angaro į erdvėn pakėlimo plat
formą. Raketų erdvėn išmestas 
erdvėlaivis "Shuttle" su dviem 
astronautais bus pasiųstas į orbi 
tą kovo mėnesį. Astronautai ga
lės sugrįžti žemėn ir nusileisti 
specialiame aerodrome. Nereikės, 
kaip anksčiau, kristi į vandenyną, 
be to tą patį erdvėlaivį bus gali
ma naudoti ir kitiems skridi-
T. P, ~r. -

— Prezidentas Carteris 
rašė paskutinius šių metų įsta
tymus, vienas jų pratęsia dar tre
jiems metams federalinės vyriau
sybės lėšų skirstymo miestams ir 
valstijoms programą. 

— Raudonojo Kryžiaus vado
vybė atsisakė leisti naudoti Rau
donojo Kryžiaus vėliavą laivams, 
kuriuos Irano - Irako karo veiks
mai atkirto Persų įlankos šiauri
nėje dalyje ir Shatt ai Arab žio
tyse 

— Kinijos studentas, atsiųstas 
studijuoti į Kolumbijos universi
tetą New Yorke, pabėgo į Taivaną, 
kur jau 33 metai gyvena jo tėvai. 
Kinijoje jį išaugino seneliai. 

— Vatikanas oficialiai panei
gė žinią, kad popiežius Jonas Pau 
liūs H-sis planuoja važiuoti į Len
kiją, jeigu ją pultų sovietų kariuo
menė. 

—Harris Poli paskelbė, jog 
52 nuoš. amerikiečių pritaria 
kantriam ir atsargiam preziden
to Carterio bandymui išvaduoti 
amerikiečius Irane. Kitame tyri
me 59 nuoš. amerikiečių mano, 
kad Amerika turėjo skelbti Ira
nui ultimatumą tuoj po įkaitų 
pagrobimo. 

— Libija ir Indonezija paskel
bė naftos kainų pakėlimą. Libi
jos nafta kainuos 41 dol. už stati
nę nevalytos naftos. 

— Londono "Times" paskelbė, 
kad ekonominiai sunkumai ver
čia daugiau britų emigruoti. 
Vien Australijon spalio mėn. už
sirašė 10,000 emigrantų. Kiti f 
stengiasi išvažiuoti į Naująją Ze
landiją, Kanadą ar Pietų Afriką. 

— Sirijos saugumo policija 
puolė slaptos Musulmonų Broli
jos būstinę Damaske ir nušovė 
7 brolijos narius. 

— Alžiro teismas nubaudė 
penkis komunistus kalėjimu iki 
10 metų už veiklą prieš valstybę. 

— Britanijos premjerė Marga-
ret Thatcher vasario mėn. pla
nuoja atvykti į Washingoną ir 
susirikti su naujuoju prezidentu 
Reaganu. 

— Italijos policija, padedama 
kariuomenės helikopterių, puolė 
Trani miesto kalėjimą ir išvada
vo kalinių laikomus įkaitais 18 
prižiūrėtojų. Sužeisti 17 prižiūrė
tojų ir keturi kaliniai. 

— Kinijos spauda paskelbė, 
kad greit bus išleista knyga, bu
vusio premjero Chou En Lajaus 
raštai. Sakoma, kad jis įspėjo Ki
nijos komunistų partiją jau prieš 
30 metų nepadaryti iš Mao Tse 
Tungo dievaičio. 

— Gvadelupės saloje, viešint 
Prancūzijos prezidentui, aerodro
me sprogo galinga bomba, kurią 
giriasi padėjusi salos nepriklauso
mybės siekianti organizacija. 

— New Yorko sen. Daniel Moy-
nihan pareiškė, kad sovietų ka-

Kinijoje baigtas 
istorinis teisinas 

•Reikalauja mirties bausmes Mao našlei 
Pekinas. — Kinijoje pasibaigė 

„keturių gaujos" ir šešių „Lin 
Piao agentų" teismas. Jame svar
biausia kaltinamoji — buvusio 
komunistų partijos pirmininko ir 
Kinijos diktatoriaus Mao Tse 
Tungo našlė Jiang Šing, buvusi 
filmų aktorė, 67 metų amžiaus. 
Prokuroras pareikalavo jai mir
ties bausmės. 

Nežiūrint ilgų valstybės pasi
rengimų šiam teismui, kaltina
moji Jiang, kalinta ketverius me
tus namų arešte, nenulenkė gal
vos ir keliskart ją teko iš teis
mo salės pašalinti. Ji pasakė 
teismui, kad bus didesnė garbė, 
jei jos galva bus nukirsta bude
lio, negu ji nulenktų ją prieš to
kius fašistus, revizionistus ir Tai-
vano agentus, kurie ją teisia. 

Dabartinė Kinijos vyriausybė, 
pasukusi nauju keliu, negu bu
vo nustatytas „didžiojo vairuoto
jo" Mao, -supranta, kad Kinijos 
masėse yra daug Mao rėmėjų, da
bartinių kaltinamųjų šalininkų. 
Kasdien teismo eigą stebi apie 600 
kinų. Vėliau Kinijos televizijoje 
rodomas iškarpytas, cenzūruotas 
teismo eigos filmas. 

Mao našlė pasakė teisėjams, 
kad jų tikslas yra sunaikinti ją, 
Mao žmoną, nes jie supranta, kad 
niekad nepavyks sunaikinti pa
ties „pirmininko Mao". 

Atsakydama į kaltinimą, kad 
ji buvo žiauri „kultūrinės revo
liucijos" vykdytoja, kaltinamoji 
atsakė, kad „revoliucija nėra ba
lius". Ji viską dariusi su savo vy
ro pritarimu, jo įsakyta, todėl vi
si jos veiksmai buvę legalūs, par
tijos viršūnių patvirtinti. Jos teis
mas esąs ne „kriminalinis", kaip 

teigia dabartiniai valstybės va
dai, bet —„politinis". 

Kinijos spauda pikčiausiais žo
džiais aprašo Jiang elgesį ir jos 
praeitį nušviečia tirštomis spal
vomis. Ji vadinama gyvate, skor-
pijonu, Kinijos istorijoje bjauriau
siu asmeniu, kuriai aprašyti ne
są žodžių jokiame žodyne. Kini
jos liaudis supranta, kad teismas 
yra vienos partijos šakos atsi
skaitymas su kita. Piliečiai žino, 
jog dabar teisiamieji partijos va
dai nebūtų galėję vykdyti „kul
tūrinės revoliucijos" be Mao ir 
tuometinių politbiuro narių pri
tarimo ir įsakymo. 

Vel parode 
naujus įkaitus 

Washingtonas. - Pirmadienį į riuomenei užėmus Lenkiją, Ame 
JAV televizijos žiūrovai pamatė 
dar vieną grupę amerikiečių 
įkaitų, jų tarpe vieną juodą am 
basados ryšių specialistą Char
les Jonės iš Detroito. Filme ne
simatė tik 9 įkaitų, tačiau Alži
ro diplomatai garantavo, kad ir su 
jais buvo susitikta ir kalbėta. 

Iš įkaitų pareiškimų paaiškė 
jo, kad kai kurie vos savaitė gy
vena geresnėse patalpose. Vienas 
įkaitas, įtanamas CIA tarnauto
jas, laikomas atskirtas nuo kitų. 

Dideles afganų 
riaušes sostinėje 

New Dethi. — Minėdami Af
ganistano okupacijos metines, af 
ganai surengė riaušes Kabulo 
mieste. Sovietų tankai ir helikop 

rika neturėtų "šerti armijos, ku
ri prievartauja Lenkiją". 

— New Yorke nušautas daini
ninkas John Lennon, Londone 
spaudos žiniomis, paliko 235 mili 
jonų dol. turtą. Jo pajamos sie--
kė 12 mil. dol. per metus. 

— Izraelio kareiviai suėmė ir 
skaudžiai primušė apie 20 jaunų 
arabų moksleivių, jų tėvams žiū
rint Studentai buvo pagauti de
monstracijose Ramallah mieste. 

teriai riaušes numalšino. Tarp 
žuvusiųjų buvęs vienas amerikie 
tis žurnalistas. Demonstracijos 
prasidėjo Kalėdų dieną. 

Didžiausi neramumai įvyko 
prie Afganistano informacijos 
ministerijos rūmų, kur dirba 
daug rusų. 

Jordano uoste 
stovi daug laivu 

Londonas. — Britų laivų drau 
dimo bendrovė LLoyds atiden
gė kad Jordano uoste Akaboje 
dirba ir Irako atsiųsti technikai, 
bandant pagerinti laivų iškrovi
mą. Apie 100 prekinių laivų 
laukia eilės. Iš jų 80 turi prekes, 
skirtas Irakui. Pirmiausia iškrau
nami maisto produktai ir kitos 
kariaujančiam Irakui svarbios 
prekės. Kai kurie laivai laukia 
jau trys mėnesiai. 

Europos premija 
Europos Tarybos pirmoji pre

mija už nuopelnus žmogaus tei
sių gynybos srityje yra paskir
ta 2enevoje veikiančiai Tarptau
tinei Juristų komisijai. Premi
ja bus iškilmingai įteikta šios 
komisijos generaliniam sekreto
riui Mac Dermot, ateinančių 
metų pradžioje, Europos Tary
bos sesijoje. Tarptautinė Ju
ristų Komisija buvo įsteigta Že
nevoje 1952 metais. Ją sudaro 
nepriklausomų pažiūrų tarptau
tinės teisės žinovai ir advokatai, 
kurie, tarp kitų uždavinių, seka 
tarptautinės teisės pažeidimus, 
taip pat stebėtojų teisėmis daly
vauja tarptautines reikšmes teis
mo procesuose. Europos Tary
bos premija už nuopelnus žmo
gaus teisių gynyboje bus skiria
ma kas treji metai. Premija 
buvo įsteigta atžymint trisdešim
ties metų sukaktį nuo europinės 
žmogaus teisių konvencijos pa
sirašymo Romoje, 1960 

Persams skaudus 
žodis "barbaras" 

Teheranas. — Irano parla
mento pirmininkas piktai pasmer 
kė būsimo prezidento Reagano 

Į pareiškimą, kad jis nepritaria iš
pirkimo pinigų mokėjimui "bar
barams". Komentatoriai nurodo, 
kad persai labai jautrūs šiam žo
džiui. Jie visada mėgsta pabrėžti, 
kokia sena Persijos kultūra ir ci
vilizacija. Persai laiko save pra
našesniais už daugelį savo kai
mynų, todėl žodis "barbaras" juos 
labai skaudžiai paliečia 

Teismas pasmerkė 
Reichstago bylę 

Bona. — Vakarų Berlyno teis
mas panaikino 1933 metų teismo 
sprendimą, kuriame dėl Vokieti
jos Reichstago rūmų sudegini
mo buvo nuteistas olandas ko
munistas Marinus van der Lubbe. 
Bylą iškėlė nuteisto ir sušaudy
to olando brolis, siekdamas ati
taisyti istorinę klaidą. Šis gaisras 
davė naciu partijai pretekstą už
daryti komunistų partiją ir išeiti 
prieš opozicijos grupes. Įtariama, 
kad Reichstago rūmus padegė 
naciai. 

Berlyno teismas pripažino, kad 
buvo pažeistas teisingumas ir pa 
skelbė nuteistąjį van der Lubbe 
nekaltu. 

Lenku vicepremjeras 
tarėsi Maskvoj 

Maskva. — Pirmadienį, nieko 
iš anksto nepaskelbus, Lenkijos 
vicepremjeras Jagielski atvyko į 
Maskvą ir tarėsi su vicepremjeru 
Ivanu Archipovu bei valstybinio 
plano pirmininku Nikolajum Bai 
bakovu. Derybos lietė ekonomi
nį bendradarbiavimą. 

Vakar Varšuvoje šimtai priva 
čių ūkininkų susirinko prie aukš 
čiausiojo teismo, kuris turėjo nu
spręsti, ar Lenkijoje bus leidžia
mos nepriklausomos ūkininkų 
profesinės sąjungos. Ūkininkų 
atstovai tvirtina, kad apie 500,000 
ūkininkų jau priklauso sąjungai, 
kuri, uniją įregistravus, gali tu
rėti apie 3 milijonus narių. Apie 
80 nuoš. Lenkijos žemės yra pri
vačių ūkininkų rankose. 

— Indijos Assamo provincijoje 
nušauti 8 demonstrantai. Dėl jų 

ir Į mirties darbininkų unijos paskel
bė generalinį streiką. 
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Senuosius baigiant — 

NAUJUOSIUS 1981 
PASITINKANT 

Metams baigiantis, papras
tai suvedama apyskaita, pel
nus ir nuostolius. Įdomu, kaip 
istorija įvertins 1980 metus. 
Šiam kraštui, kuriame dau
g i a u s i a m ū s ų t a u t i e č i ų 
gyvena, šie metai nebuvo 
auksu kloti. Žaizda, paveldėta 
iš 1979, perduodama ir atei
nantiems metams, gal naujam 
prezidentui gydyti — nesuge
bėjimas įkaitų išlaisvinti. Net 
toks liberalas sen. Edward 
Kennedy metų pradžioje yra 
minėjęs, kad jokiu būdu nebus 
galima toleruoti tokio Irano 
pasielgimo, ir įkaitai per kelias 
savaites bus išlaisvinti. Buvo 
nemaža gerų ir radikalių 
siūlymų, kuriais prezidentas 
nepasinaudojo. Vienu bandė 
pasinaudoti, bet taip nevy
kusiai suplanuotu, kad baigėsi 
dar didesne negarbe Amerikai. 
Tik Kennedžio laikais žygis į 
Kubos Kiaulių įlanką buvo blo
giau suplanuotas. Su pavydu 
prisimenam izraelitų, vokiečių, 

, olandų ir britų komandų pana
šius labai sėkmingus įkaitų 
išvadavimus. Tik vienas Cyrus 
Vance numatė menką pasiruo
šimą, priešinosi ir iš valstybės 
sekretoriaus pareigų atsista-
tydinio. 

Nesulaikoma infliacija yra 
kita bėda. Daug yra receptų jai 
sulaikyti, bet nei vienas nepa
deda. Didelių at lyginimų 
reikalavimas, neatlaikymas 
užsienio konkurencijos, labiau
s ia i pal ie tė automobilių 
pramonę, ir Amerika pirmą 
kartą istorijoj liko antroj 
vietoj , j apona i pralenkė. 
Chryaleris net gali bank
rutuoti, o kitos dvi korpora
cijos turi milžiniškus nuosto
lius. Dolerio vertė tolydžio 
krinta, amerikiečiams keliauti 
po pasaulį daros veik ne-

I! įmanoma. 
Porą nemalonių išdaigų 

iškrėtė ir gamta. Nepaprasti 
karščiai ir sausra palietė piet
vakarines valstijas ir sunai
kino derlių, o kasmetiniai 
miškų gaisrai Kalifornijoje šią 
vasarą ir rudenį buvo dar dau
giau nuostolingi nei papras
tai. Saint Helenos šimtą metų 
tylėjęs ugniakalnis prasiveržė 
atominės bombos stiprumu ir 
žinome, kokių nuostolių 
pridarė. 

Iš šviesesnių faktų ypač 
minėtinas mokslo laimėjimas 
— Voyager I iš bilijono mylių 
atstumo atsiųstos Saturno 
spa lvo tas nuotraukos su 
neįtikėtinai įdomių žiedų gran
dine, panašią į patefono plokš
telę, su prorėžom, sujungtom 
simetriškai išdėstytais sur
išimais, skersinukais, daugiau 
negu sensacija. 

Prezident in ia i r inkimai 
nebuvo didelė sensacija. Buvo 
aišku, kas laimės. Sensacija 
tik, kad Ronald Reagan laimė
jo tokia didele persvara. 
Carterio pralaimėjimą nu
svėrė pirmiausiai ekonominė 
padėtis, Amerikos prestižo 
smuk imas , nesugebėjimas 
susitvarkyti su Iranu. Nemalo
niai prisidėjo ir brolio Billy 
„politikavimas" ir pasku
tinieji per televiziją debatai su 
Reaganau. 

* * * 

Pasauliniu mastu imant, 
turbūt dėmesio centre 1980 
buvo Lenkija, ypač pasku
tinėmis savaitėmis. Pripažįs
tama, kad tai pradžia komu-

„histinio koloso trupėjimo. 
Anksčiau ar vėliau lenkų iškel
tos idėjos ir prasidėjęs sąjūdis 

LEDUS PRALAUŽIANT 

persimes ir į kitų satelitinių ir 
pačios 80 vietų imperijos 
mases. Maskva vis dar nedrįs
ta, bijo pajudėti, žinodama, 
kad pasekmės neapskaičiuo
jamos, kad susilauks didesnio 
p a r t i z a n i n i o ka ro nei 
Afganistane, ir trečiojo pasau
lio bei buvusių ištikimų komu
nistų laisvajam pasauly 
pasmerkimo. 

Irako Irano karas nėra išsi
plėtęs į visuotinį tų dviejų 
muzulmoniškų kaimynų karą, 
bet jo sustabdyti nesiseka. Yra 
kas jį kursto, tomis pačiomis 
rankomis paramą siunčia. 
Sovietų invazija į Afganis
taną jiems patiems nuo
stolinga, ir prasidėjęs parti
zaninis karas laikomas jų 
„Vietnamu". 

* * * 

Lietuviškam gyvenime tu
rėjom progos pasigėrėti poros 
tūkstančių gražaus jaunimo 
drausmingu susibūrimu. Mūsų 
jaunimas šių metų Šokių 
šventę padarė dar gražesnę už 
buvusias. Minėtina ir 18 jau
nuolių rizika demonstruoti S. 
Sąjungos ambasados panosy, 
žinant visas galimas pasek
mes. Tai dar labiau atkreipė 
Amerikos visuomenės dėmesį į 
Lietuvos nenormalią padėtį ir 
jos kančias. 

Liūdime netekę daug žymių 
šviesuolių. Iš mokslo, meno, 
visuomenės veikėjų ir rašto 
žmonių reikėtų paminėti: prof. 
dr. Joną Grinių, Aloyzą 
Baroną, Romualdą Giedraitį, 
Nadą Rastenį, Juozą Petrėną, 
Marių Katiliškį, prel. Pran
ciškų Jurą, dr. Antaną Rukšą, 
Igną Malėną, Stasį Lūšį. dai
lininką Juozą Penčylą, gene
rolą Stasį Pundzevičių, prof. 
dr. Praną Čepėną, Joną Matu
lionį, Vladą Čižiūną, Aldoną 
Augustinavičienę, kun. Petrą 
Užubalį, diplomatą Juozą 
Lanskoronskį ir k t . Tai 
žmonės, kurių niekas nepakeis. 

Apgailėtina, kad lietuvių 
išeivių žaizda, atsiradusi dėl 
skilimo, nemažėja. Yra kas iš 
šalies suinteresuotas mus skal
dyti. Jau pradeda vis daugiau 
ir daugiau aiškėti, kas tai daro. 
Gaila, kad tam tikra, mažesnė 
lietuvių visuomenės dalis 
suklaidinta ir nesugeba to 
suprasti; labai gaila, kad kai 
kurie veikėjai, būdami aukš
tose pareigose, vardan patrio
tizmo visais būdais sunkina 
lietuvišką darbą, demagogiš
kai niekina ir žemina tuos, 
kurie dirba pasišventę, aukoja 
savo sve ika tą b e n d r a m 
reikalui. Kaip jie nesupranta, 
kad istorija yra geriausias 
teisėj as. 

Palyginus su ankstesniais 
metais, galima tvirtinti, kad 
mūsų kova už Lietuvos ir 
lietuvių teises 1980 metais susi
laukė didesnio dėmesio, 
didesnės užuojautos. Dar nie
kad nebuvo taip plačiai ati
darytos Baltųjų rūmų durys, 
kaip šiais metais. Vien R. 
Cesonio įtraukimas į Madrido 
delegacijos sudėtį yra didelis 
įvykis. Taip pat džiaugiamės ir 
didžiuojamės, kad Nobelio pre
mijos laureatas Česlovas Mila
šius visada gražiai prisimena 
savo tėviškę, vidurio Lietuvą ir 
Nevėžį ir garsina Lietuvos 
vardą. Naujuosius metus pasi-
tinkam su dar didesnėm viltim 
ir dideliu prašymu: nekaišio-
kim pagalių dirbantiems 
Lietuvos labui ir į lietuvį žiū
rėkime kaip į brolį. 

Nėra abejonės, kad šiuo 
klausimu jau yra pavėluota. 
Bet geriau vėliau, negu 
niekada. Kalbame apie įvairių 
etninių grupių socialinę gero
vę ir tos problemos nagrinėji
mą bei ja rūpinimąsi. 

Reikalas šiek tiek pajudėjo 
tik šiais metais. Galime tik 
džiaugtis, kad prie tos gerovės 
reikalų sprendimo ir populiari
nimo gana daug jau prisidėjo 
ir lietuvių atstovai. 

Neseniai, gruodžio 4-6 Cleve-
lande įvyko antroji (pirmoji 
buvo lapkričio mėnesį Balti-
morėje) konferencija, kurioje 
buvo nagrinėti Europos kilmės 
etninių grupių senesniųjų pilie
čių reikalai (White House Mini-
Conference on Euro-American 
Elderly). 

Tris dienas užtrukusioje kon
ferencijoje buvo nagrinėta visa 
eilė klausimų. 

Prieita prie daugelio prob
lemų sprendimų ir priimta visa 
eilė svarbių rezoliucijų. 
Konferenc i ja i v a d o v a v o 
Galina Sužiedėlienė. Dviejų 
diskusinių grupių vadovais 
buvo kiti du luetuviai: prof. dr. 
Regina Kulienė, Illinois Un-to 
Chicagoje socialogė ir prof. dr. 
Vytautas Černius, Temple un-
to Philadelphijoje psicho
logas. 

Be to, konferencijoje daly
vavo ir aktyviai diskusijose 
reiškėsi lietuvių delegacija: dr. 
A. Butkus, B. Snarskis, A. 
Mackuvienė, J. Budrienė, K. 
Vaičeliūnienė, V. Kuncaitytė, 
J. Šoliūnas. 

Šią ir Baltimorės konferen
cijas ruošė Washingtono 
Katalikų un-te esantis miestų 
etninėms problemoms nagri
nėti centras (The National 
Center for Urban Ethnic Af-
fairs). Šiam centrui vadovauja 
G. Sužiedėlienė ir du lenkų kil
mės ir vengrų kilmės profe
soriai: dr. J. Kromkovvski 
(lenkų) ir dr. D. Guttmann 
(vengrų). 

J . SOLICNAS 

Gera pradžia 
Pasidžiaugti tenka geru 

konferencijos suorganizavimu 
ir jos pravedimu. Įvairios 
paskaitos, pranešimai buvo 
neištęsti ir įdomūs. Tik kai ku
riose diskusinėse grupėse buvo 
pasigesta konkretesnių ir 
artimiau su etninėmis grupių 
problemoms susijusių disku
sijų. Būtų buvę gera turėti 
gerai reikalą žinantį socia
linės gerovės klausimą specia
listą. Mat, beveik visose disku
sijose buvo paliesta šioji sritis 

G. Sužiedėlienei pirmąją 
dieną konferenciją atidarius, 
buvo sukalbėta malda ir 
pakviesta diskusijoms visa eilė 
svečių. 

Pagrindiniu to vakaro kalbė
toju buvo Jerome Waldie, 
Baltųjų Rūmų Senųjų Žmonių 
konferencijos direktorius. 

Jis savo žodyje priminė, kad 
senesniųjų etninių grupių 
reikalai Ugšiol buvo pamiršti ir 
jais mažai kas domėjosi. 
Washingtono katalikų un-to 
dėka ši spraga yra jau ati
taisyta ir nuo dabar etninių 
grupių problemos negalės būti 
ignoruojamos. Anot jo, jis žino, 
kad etninių grupių senesniųjų 
reikalai yra labai svarbūs ir, 
kad šios grupės įtakoja 
amerikietiškąjį gyvenimą viso
se srityse. 

Ši grupė taip pat turės daug 
įtakos ir 1981 metais įvyks
tančiai Baltųjų Rūmų senųjų 
reikalams nagrinėti konfe
rencijai. J is ragino, kad šioje 
konferencijoje priimtos rezoliu
cijos nebūtų užmarštin užkiš
tos, bet pateiktos būsimajai 
konferencijai. 

Pirmoji konferencijos diena 
buvo užbaigta menine dalimi, 
kurioje pasirodė ir čiurlio-
nietės kanklininkės: L. Vyšnio-
nytė, A. Bankaitytė ir A. 
Johansonaitė. 

Antrosios konferencijos 
dienos programa prasidėjo 
diskusijomis apie etniškumą ir 
jo reikšmę Europos kilmės 
senesniųjų gyvenime. Ja i 
vadovavo prof. dr. V. Černius. 

Diskusijose buvo iškelta 
mintis, kad Europos kilmės 
senesnieji skiriasi nuo kitų 
grupių ne tik savo kalba, bet 
kultūra ir išlaikomais papro
čiais. Taip pat buvo pabrėžta, 
kad Europos kilmės etninės 
grupės identitetas turi būti 
pripažintas ir traktuojamas 
nuo kitų grupių nepriklauso
mai. 

Po šio susirinkimo įvairios 
diskusinės grupės nagrinėjo 
daugiau specifiškus klausi
mus. 

„Šeima, socialinis aprūpini
mas ir kitos pagalbos rūšys" 
temos nagrinėjimui vadovavo 
dr. R. Kulienė. 

Kiekviena grupė vėliau 
pateikė išvadas ir rezoliucijas, 
kurias priėmė diskusijose daly
vavę delegatai. 

Antroji konferencijos diena 

Svarbūs nutarimai 

Trečiąją — paskutinę konfe
rencijos dieną įdomiausią 
paskaitą skaitė prof. A. L. 
Schorr iš Clevelando Case 
We8tern Reserve un-to. Savo 
apžva lgo je : „Soc ia l in i s 
nusistatymas 1980 metais ir 
Europos kilmės senesnieji", jis 
nagrinėjo įvairias dabartinės 
socialinio gyvenimo prob
lemas. Vis dėlto, jis plačiai 
palietė socialinės apsaugos 
klausimus. Anot jo, įvairūs 
numatytieji pakeitimai socia
linės apsaugos sistemoje seni
mui nieko nežada ir gali būti 
labai katastrofiški visiems 
pensininkams. Jis griežtai 
pasisakė prieš pakėlimą pensi
jom gauti amžių nuo 65 m. į 68 
metus. Kritikavo kai kuriuos 
dabartinius socialinės apsau
gos įstatymų reikalavimus. 
Pavyzdžiui, vadinamoji „varg
šų" pensija („sočiai security 
income") yra tikra skriauda 
vargšams; tam tikrais atve
jais ji net skatina šeimų skal
dymą. Pvz., jei pensininkas 
g y v e n a v i e n a s , g a u n a 
daugiau, negu tas, kuris gyve
na su giminėmis. Jo nuomone, 
šis neteisingas reikalavimas 
turėtų būti iš įstatymo iš
brauktas. 

Jo nuomone.šie metai visam 
senimui bus ne tik iššau
kiantys, bet ir nepaprastai 
pavojingi dėl numatytų naujų; 
pensijų suvaržymų. 

Po jo paskaitos buvo svar
biausia konferencijos sesija — 
rezoliucijų priėmimas. Buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai priim
ta visa eilė labai svarbių 
rezoliucijų. 

Žinoma, svarbiausios buvo 
tos, kurios tiesioginiai jau 
palietė, arba liečia visas et
nines senesniųjų grupes. Bene 
svarbiausia yra laikytina ta 

R e z o l i u c i j o s f o r m o j e 
pageidaujama, kad į būsimą 
B a l t ų j ų R ū m ų s e n i m o 
konferenciją delegatais būtų 
pakviestos ir įvairios taut inės 
grupės. Lygšiol tokių delegatų 
buvimas nėra numatytas. 

Priimta rezoliucija reikalau
janti daugiau dėmesio atkreip
ti ir į bažnytines bei tautinių 
organizacijų įjungimus į et
ninių senimo problemų spren
dimus. 

Audra vandens 
šaukšte 

Žinoma, ir ši konferencija 
nepraėjo be kontraversijų. 
Audrą sukėlė paskutinioji 
rezoliucija, reikalaujanti, kad 
konferencijos delegatai pasi
sakytų už ERA (Eąual Rights 
Amendment). Nors daugumas 
dalyvių ir remia moterų lygia
teisiškumą, bet ne visi dele
gatai (keletas ir lietuvių) buvo 
priešingi rezoliucijai, remian
čiai ERA. 

Atrodo, kad d a u g u m a s 

aiškino, j o g ši konferencija 
nė ra kompetetinga tokios 
r e z o l i u c i j o s r emt i , nes 
konferencijos tikslas buvo 
pas i sakyt i Europos kilmės 
etninių grupių problemomis, o 
ne mote rų lygiateisiškumo 
klausimu. 

Po audr ingų diskusijų, vis 
dėlto, d a u g u m a s pasisakė už 
ERA rezoliuciją. 

Konferencija baigėsi ankstų 
šeš tadienio popietį. 

A p l a m a i , konferencija laiky
t ina pasisekusia, nes tai buvo 
p i rmas svarbus žingsnis kovo
je už geresn į senesniųjų būvį ir 
platesnes Europos kilmės etni
nių g rup ių teises šio krašto 
socia l in iame gyvenime. 

Dėl sėkmingo konferencijos 
įvykdymo „kaltas" yra jos 
rengėjas — The National 
Center for Urban Ethnic Af-
fairs. 

L ie tuv ia i gali tik dėkoti ir 
didžiuotis , jog pagrindinių 
d a r b i n i n k ų konferencijai 
pravest i tarpe buvo ir mūsų 
Ga l ina Sužiedėlienė. 

Sovietų pėstininkai manevrų metu. Nervų dujos prieš afganistanie
čius? 

300 K A R S T U l D I E N Ą 

Rusai mėgina dabar išbr is t i 
iš sunkumų, kurių sutiko įsiver
žus į Afganistaną. M a s k v a 
siunčia vis naujus dal in ius 
prieš Afganistano laisvės kovo
tojus ir visokiais būdais mėgi
na pasodinti stipriau į b a l n ą 

rezohucija, kun reikalauja, R a b u l e k o l a b o r a n t ą K er -
kad šio krašto valdomieji orga- m a J T a į A f g a n i s t a n o i v y . 
nai pateiktų mformaciją »vai- k į u g k o m e n t u o j a K i n i j o s o f i c i o _ 
nomis kalbomis. Rezohucija -n i • t> " T 
reikalauja, kad įvairios anke
tos ir informacinės brošiūros 
būtų išspausdintos netik ki
tomis, ne anglų, kalbomis, bet 
kad ir visas brožiūrų turinys 
būtų p a t e i k t a s daug i au 
suprantamesne, paprastesne 
kalba. 

Kita rezoliucija reikalauja, 

zas „Peking Review". J a u y r a 
pasitvirtinę, kad kiniečiai tur i 
tikslesnes žinias apie įvykius 
Azijos kalnuose, kuriuos d a b a r 
nori užkariauti rusai. 

Vakarai mano, kad Afganis
tane yra mažiau kaip 100,000 
rusų karių, kinai gi sako, kad 
rasų ten yra jau 120,000. P a s t a -

neviename nagrinėjime b u v o užbaigta delegatų eks-
nebuvo pakankamai išryškin- kursija ; rusų ortodoksų baž-
tas socialinės apsaugos reikš
mė ir įtaka etninių grupių 
gyvenime. 

nyčią pamaldoms, o po to 
vakarienei į lietuvių bendruo
menės salę. 

moju laiku į Afganistaną atvy-
kad Europos kilmės etninės kusios ir kelios rusų k a r i n ė s 
grupės būtų pripažintos, kaip delegacijosir aukšto r ango kari-
mažumų grupė. Tokią teisę ninkai, kurie pertvarkė rusų ir 
įsigijus būtų lengviau iškovoti Afganistano dalinius, tikė-
įvairias valstybės teikiamas damiesi palaužti laisvės kovo-
pašalpas mažumoms (dabar tojų pasipriešinimą, 
dažniausiai tos pašalpos „Drąsi Afganistano t a u t a 
atitenka tik juodosios rasės ir nori nepriklausomybės i r nebi

jo už ją kovoti ir mir t i" , r a šo 
kinų „Peking Revievv". Įvai-

ispaniškai kalbančioms mažu
moms. 

riose sr i tyse pasipriešinimas 
d idė j a , pvz., Kandaharos 
provinci ja esanti visa sukilėlių 
r ankose , išskyrus gubernato
riaus pi l į ir karių barakus. Už 
penkių kilometrų nuo Kapulo 
veikia part izanai. Badaksanos 
provincijos sostinę Faizabadą 
y r a apsupę sukilėliai. Tik heli
kopte r ia i dar palaiko rusų ir 
ko laborantų ryšius su pasau
liu. 

Kin i jos žinių agentūra pra
neša a p i e rusų karių didėjantį 
m i r imą Afganistane. Kabule 
n e s e n i a i atidarytas naujas 
kars tų fabrikas rusų karių 
r e i k a l a m s . Jis pagamina per 
dieną 300 karstų. 

Kad išvengtų demoralizuo
jan t į įspūdį, kokį padaro kritu
siųjų kar ių transportai, rusai 
d a b a r savo karius laidoja Afga
n i s t a n e . Kabule trengtos naujos 
k a p i n ė s specialiai rusų ka
r i a m s . Rusų moralę Sov. Sąjun
goje t a i kiek apsaugos, „bet 
gerai suprantama, kad tai pa
ger ins Afganistano partizanų 
m o r a l ę " , — rašo Kinijos komen
t a to r iu s . 

PAVEIKSLAS UŽEIGOJE 
JUOZAS TOLIUŠIS 

Veidas žaibavo piktais žiburėliais, o rankoje jis 
spaudė pistoletą. Visi nujautėme, kad lagerfiureris 
nešiojosi ginklą, buvom matę jį poškinantį, apie 
barakų pamatus lakstančias žiurkes, bet nei karto 

— Aš a t s ip ra šau , — išmekenau jam.-šiandien 
šventas vaka ra s , man iau , k a d galima. 

Kelias ak imi rkas stovėjome tylūs, mano bendra
darbiai žvilgčiojo v ienas į k i tą neramiomis akimis. 

Schuhmacheris nebuvo išsitraukęs prie žmonių. Šiau- Bijojau, k a d jie neišsišoktų kokiu nelauktu 
čius — mūsų duota jam pravardė — turėjo būti tikrai akibrokštu, nes v i sada t a r p savęs šnabždėdavosi, 
įsiutęs. kad vieną dieną Šiaučių nudobs. Bet jie nejudėjo nė 

Šypsnys sustingo lenkų lūpose, Helė suspaudė mažiausiu virpesiu. Helės nemačiau, ji stovėjo už 
Helė kelias akimirkas kažko lūkuriavo. Ir aš dar mano ranką ir susigūžė užpakaly. Žinojom, jog mano nugaros . 

2EMAICIŲ PRIETARAI 

Negalima švilpti namuose, 
kad velnių neįsimestų. 

Jei kas sėdėdamas linguoja 
kojas, sako, kad jis ant savo 
kojų velnią supa. 

Išgirdus pavasarį pirmą kar
tą kukuojant gegutę, reikia 
suskambint kišenėje pinigus — 
tada visus metus turėsi pini
gų-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

nebuvau spėjęs pakelti stiklo; atsisukau į ją ir pakvie- merginas atsivesti į mūsų pastatą buvo griežčiausiai 
čiau: uždrausta, bet Schuhmacheris, girdėjome, esąs 

— Išgerkim bruderšaftą! Už Lenkiją ir Lietuvą! pamaldus bavaras, be to — Kūčios; toks vakaras 
Sukeitėm rankas ir, nugėrę po gurkšnį, pasi- galėjo būti išimtis iš taisyklės. 

bučiavome. VyTai, atrodo, tokio netikėto tosto Nuostatas tebegaliojo: Šiaučius pakėlė pistoletą 
nelaukė. Tik stovėjo aplink nustebę ir nežinojo ką j r į m £ gaukti: 
sakyti. — Prakeikti lenkai! Šventą vakarą drumsčiate 

— Valio, Mindaugas! — pagaliau Vladekas atsi- gtovyklos tylą! 
kvošėjo, — dainą mūsų jauniesiems! — ir jis užtraukė Bet tai buvo tik švelni įžanga. Atžingsniavęs iki 
karišką posmą. kambario vidurio, jis pamatė Helę. Nelauktu mostu 

Traukė visi galingai, rankose iškėlę tuščius pastūmęs mane į šalį, šiaučius griebė merginą už 
stiklus, juos pagal ritmą kilnodami aukštyn ir žemyn, plaukų ir ištempė priekin. 

— Gera, ar ne? — sukuždėjo Helė dainos pro- _ Paleistuvė! Mergšė! (Kekšė!) Pas kurį atsi-
tarpyje. — Bent per šventes germanai palieka mus vilkai? — užriko jis ir užsimojo pistoleto rankena į 
ramybėje. Helę. 

Šešetukas baigė dainą, ir visi, tartum susitarę, A Š niekad nebuvau didvyris, bet šią akimirką 
pasisuko į sienos kertę, kur dviaukščių lovų tarpe padirgino nesuprantamas jausmas, ir aš šoktelėjau į 
kabindavome savo aprangą. Iškėlę taures į viršų, j ų tarpą. Nutvėręs jo iškeltą ranką, nusviedžiau į šalį 
staigiu judesiu vyrai trenkė jas į aną kampą. ; r atstūmiau merginą. 
Cinktelėjo dūžta stiklai, pabiro šukės, kambariu _ p a g m a n e atėjo, aš ją pakviečiau! 
nuaidėjo įkaitusių vyrų „huraaa!" Viršininkas tokio pasipriešinimo nesitikėjo. Tik 

Nesupratau, kokia tai trad;2ija, bet jai sužinoti ir ž e n g ė 2 į n g s n j a tgai ir įleido ginklą švarko kišenėn, 
laiko nebuvo. Aš dar tebelaikiau Helės pirštus, vyrai Paskui pakėlė akis į mane ir pasakė: 
pamažu tupėsi vėl užstalėn, kai staiga triukšmingai _ j e į būtum lenkas, būčiau nušovęs, 
atsivėrė durys ir kambarin įsiveržė lagerio virsi- Mane jis pažino, nes keletą kartų raštinėje 
ninkas Herr Schuhmacher. talkinau vertėju kitiems lagerio tautiečiams. 

Herr Schuhmache r ramiu žvilgsniu apmetė 
mūsų kambarį , pažiūrėjo į kampe pabirusias šukes. 
paskui pasakė: 

— Susi tvarkyki te ir eiki te miegoti. O tu marš į 
savo baraką, — pamojo j i s merginai ir išsekė iš 
paskos. 

Juodu nudūl ino kiemu, pasuko į raštinę ir dingo 
juodame adminis t rac in io ba rako prieangyje. Buvo 
neramu: kurių galų jis da r nusivedė Helę raštinėn? 

Užgesinome kambar io šviesą, susigūžėme prie 
lango ir ėmėm laukti . Valandą, dvi, tris... Helė 
nepasirodė visą naktį . 

Kai j au gerokai prašvi to, kiemu nuskardėjo 
švilpukas, ir mes vėl supuolėme prie langų. Raštinės 
pasiuntinys bėgo t a rp barakų, švilpė ir šaukė, jog 
visi turime rinktis a ikštėje . Aikštė anapus lagerio 
spygliuotos tvoros, palei sraunųjį upokšnį. Ten mus 
visada sušaukdavo, kai būdavo darbų pakeitimas, 
nauji paski rs tymai a r kiti viršininko pranešimai. 0 
šiandien juk Kalėdos, jokių darbų. Mane nudiegė 
neramus j a u s m a s , o pan Vladek tiesiai ir pasakė: 

— Kas nors negero su Hele. 

(Bus daugiau) 
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Senuosius baigiant — 

NAUJUOSIUS 1981 
PASITINKANT 

Metams baigiantis, papras
tai suvedama apyskaita, pel
nus ir nuostolius. Įdomu, kaip 
istorija įvertins 1980 metus. 
Šiam kraštui, kuriame dau
g i a u s i a m ū s ų t a u t i e č i ų 
gyvena, šie metai nebuvo 
auksu kloti. Žaizda, paveldėta 
iš 1979, perduodama ir atei
nantiems metams, gal naujam 
prezidentui gydyti — nesuge
bėjimas įkaitų išlaisvinti. Net 
toks liberalas sen. Edward 
Kennedy metų pradžioje yra 
minėjęs, kad jokiu būdu nebus 
galima toleruoti tokio Irano 
pasielgimo, ir įkaitai per kelias 
savaites bus išlaisvinti. Buvo 
nemaža gerų ir radikalių 
siūlymų, kuriais prezidentas 
nepasinaudojo. Vienu bandė 
pasinaudoti, bet taip nevy
kusiai suplanuotu, kad baigėsi 
dar didesne negarbe Amerikai. 
Tik Kennedžio laikais žygis į 
Kubos Kiaulių įlanką buvo blo
giau suplanuotas. Su pavydu 
prisimenam izraelitų, vokiečių, 

, olandų ir britų komandų pana
šius labai sėkmingus įkaitų 
išvadavimus. Tik vienas Cyrus 
Vance numatė menką pasiruo
šimą, priešinosi ir iš valstybės 
sekretoriaus pareigų atsista-
tydinio. 

Nesulaikoma infliacija yra 
kita bėda. Daug yra receptų jai 
sulaikyti, bet nei vienas nepa
deda. Didelių at lyginimų 
reikalavimas, neatlaikymas 
užsienio konkurencijos, labiau
s ia i pal ie tė automobilių 
pramonę, ir Amerika pirmą 
kartą istorijoj liko antroj 
vietoj , j apona i pralenkė. 
Chryaleris net gali bank
rutuoti, o kitos dvi korpora
cijos turi milžiniškus nuosto
lius. Dolerio vertė tolydžio 
krinta, amerikiečiams keliauti 
po pasaulį daros veik ne-

I! įmanoma. 
Porą nemalonių išdaigų 

iškrėtė ir gamta. Nepaprasti 
karščiai ir sausra palietė piet
vakarines valstijas ir sunai
kino derlių, o kasmetiniai 
miškų gaisrai Kalifornijoje šią 
vasarą ir rudenį buvo dar dau
giau nuostolingi nei papras
tai. Saint Helenos šimtą metų 
tylėjęs ugniakalnis prasiveržė 
atominės bombos stiprumu ir 
žinome, kokių nuostolių 
pridarė. 

Iš šviesesnių faktų ypač 
minėtinas mokslo laimėjimas 
— Voyager I iš bilijono mylių 
atstumo atsiųstos Saturno 
spa lvo tas nuotraukos su 
neįtikėtinai įdomių žiedų gran
dine, panašią į patefono plokš
telę, su prorėžom, sujungtom 
simetriškai išdėstytais sur
išimais, skersinukais, daugiau 
negu sensacija. 

Prezident in ia i r inkimai 
nebuvo didelė sensacija. Buvo 
aišku, kas laimės. Sensacija 
tik, kad Ronald Reagan laimė
jo tokia didele persvara. 
Carterio pralaimėjimą nu
svėrė pirmiausiai ekonominė 
padėtis, Amerikos prestižo 
smuk imas , nesugebėjimas 
susitvarkyti su Iranu. Nemalo
niai prisidėjo ir brolio Billy 
„politikavimas" ir pasku
tinieji per televiziją debatai su 
Reaganau. 

* * * 

Pasauliniu mastu imant, 
turbūt dėmesio centre 1980 
buvo Lenkija, ypač pasku
tinėmis savaitėmis. Pripažįs
tama, kad tai pradžia komu-

„histinio koloso trupėjimo. 
Anksčiau ar vėliau lenkų iškel
tos idėjos ir prasidėjęs sąjūdis 

LEDUS PRALAUŽIANT 

persimes ir į kitų satelitinių ir 
pačios 80 vietų imperijos 
mases. Maskva vis dar nedrįs
ta, bijo pajudėti, žinodama, 
kad pasekmės neapskaičiuo
jamos, kad susilauks didesnio 
p a r t i z a n i n i o ka ro nei 
Afganistane, ir trečiojo pasau
lio bei buvusių ištikimų komu
nistų laisvajam pasauly 
pasmerkimo. 

Irako Irano karas nėra išsi
plėtęs į visuotinį tų dviejų 
muzulmoniškų kaimynų karą, 
bet jo sustabdyti nesiseka. Yra 
kas jį kursto, tomis pačiomis 
rankomis paramą siunčia. 
Sovietų invazija į Afganis
taną jiems patiems nuo
stolinga, ir prasidėjęs parti
zaninis karas laikomas jų 
„Vietnamu". 

* * * 

Lietuviškam gyvenime tu
rėjom progos pasigėrėti poros 
tūkstančių gražaus jaunimo 
drausmingu susibūrimu. Mūsų 
jaunimas šių metų Šokių 
šventę padarė dar gražesnę už 
buvusias. Minėtina ir 18 jau
nuolių rizika demonstruoti S. 
Sąjungos ambasados panosy, 
žinant visas galimas pasek
mes. Tai dar labiau atkreipė 
Amerikos visuomenės dėmesį į 
Lietuvos nenormalią padėtį ir 
jos kančias. 

Liūdime netekę daug žymių 
šviesuolių. Iš mokslo, meno, 
visuomenės veikėjų ir rašto 
žmonių reikėtų paminėti: prof. 
dr. Joną Grinių, Aloyzą 
Baroną, Romualdą Giedraitį, 
Nadą Rastenį, Juozą Petrėną, 
Marių Katiliškį, prel. Pran
ciškų Jurą, dr. Antaną Rukšą, 
Igną Malėną, Stasį Lūšį. dai
lininką Juozą Penčylą, gene
rolą Stasį Pundzevičių, prof. 
dr. Praną Čepėną, Joną Matu
lionį, Vladą Čižiūną, Aldoną 
Augustinavičienę, kun. Petrą 
Užubalį, diplomatą Juozą 
Lanskoronskį ir k t . Tai 
žmonės, kurių niekas nepakeis. 

Apgailėtina, kad lietuvių 
išeivių žaizda, atsiradusi dėl 
skilimo, nemažėja. Yra kas iš 
šalies suinteresuotas mus skal
dyti. Jau pradeda vis daugiau 
ir daugiau aiškėti, kas tai daro. 
Gaila, kad tam tikra, mažesnė 
lietuvių visuomenės dalis 
suklaidinta ir nesugeba to 
suprasti; labai gaila, kad kai 
kurie veikėjai, būdami aukš
tose pareigose, vardan patrio
tizmo visais būdais sunkina 
lietuvišką darbą, demagogiš
kai niekina ir žemina tuos, 
kurie dirba pasišventę, aukoja 
savo sve ika tą b e n d r a m 
reikalui. Kaip jie nesupranta, 
kad istorija yra geriausias 
teisėj as. 

Palyginus su ankstesniais 
metais, galima tvirtinti, kad 
mūsų kova už Lietuvos ir 
lietuvių teises 1980 metais susi
laukė didesnio dėmesio, 
didesnės užuojautos. Dar nie
kad nebuvo taip plačiai ati
darytos Baltųjų rūmų durys, 
kaip šiais metais. Vien R. 
Cesonio įtraukimas į Madrido 
delegacijos sudėtį yra didelis 
įvykis. Taip pat džiaugiamės ir 
didžiuojamės, kad Nobelio pre
mijos laureatas Česlovas Mila
šius visada gražiai prisimena 
savo tėviškę, vidurio Lietuvą ir 
Nevėžį ir garsina Lietuvos 
vardą. Naujuosius metus pasi-
tinkam su dar didesnėm viltim 
ir dideliu prašymu: nekaišio-
kim pagalių dirbantiems 
Lietuvos labui ir į lietuvį žiū
rėkime kaip į brolį. 

Nėra abejonės, kad šiuo 
klausimu jau yra pavėluota. 
Bet geriau vėliau, negu 
niekada. Kalbame apie įvairių 
etninių grupių socialinę gero
vę ir tos problemos nagrinėji
mą bei ja rūpinimąsi. 

Reikalas šiek tiek pajudėjo 
tik šiais metais. Galime tik 
džiaugtis, kad prie tos gerovės 
reikalų sprendimo ir populiari
nimo gana daug jau prisidėjo 
ir lietuvių atstovai. 

Neseniai, gruodžio 4-6 Cleve-
lande įvyko antroji (pirmoji 
buvo lapkričio mėnesį Balti-
morėje) konferencija, kurioje 
buvo nagrinėti Europos kilmės 
etninių grupių senesniųjų pilie
čių reikalai (White House Mini-
Conference on Euro-American 
Elderly). 

Tris dienas užtrukusioje kon
ferencijoje buvo nagrinėta visa 
eilė klausimų. 

Prieita prie daugelio prob
lemų sprendimų ir priimta visa 
eilė svarbių rezoliucijų. 
Konferenc i ja i v a d o v a v o 
Galina Sužiedėlienė. Dviejų 
diskusinių grupių vadovais 
buvo kiti du luetuviai: prof. dr. 
Regina Kulienė, Illinois Un-to 
Chicagoje socialogė ir prof. dr. 
Vytautas Černius, Temple un-
to Philadelphijoje psicho
logas. 

Be to, konferencijoje daly
vavo ir aktyviai diskusijose 
reiškėsi lietuvių delegacija: dr. 
A. Butkus, B. Snarskis, A. 
Mackuvienė, J. Budrienė, K. 
Vaičeliūnienė, V. Kuncaitytė, 
J. Šoliūnas. 

Šią ir Baltimorės konferen
cijas ruošė Washingtono 
Katalikų un-te esantis miestų 
etninėms problemoms nagri
nėti centras (The National 
Center for Urban Ethnic Af-
fairs). Šiam centrui vadovauja 
G. Sužiedėlienė ir du lenkų kil
mės ir vengrų kilmės profe
soriai: dr. J. Kromkovvski 
(lenkų) ir dr. D. Guttmann 
(vengrų). 

J . SOLICNAS 

Gera pradžia 
Pasidžiaugti tenka geru 

konferencijos suorganizavimu 
ir jos pravedimu. Įvairios 
paskaitos, pranešimai buvo 
neištęsti ir įdomūs. Tik kai ku
riose diskusinėse grupėse buvo 
pasigesta konkretesnių ir 
artimiau su etninėmis grupių 
problemoms susijusių disku
sijų. Būtų buvę gera turėti 
gerai reikalą žinantį socia
linės gerovės klausimą specia
listą. Mat, beveik visose disku
sijose buvo paliesta šioji sritis 

G. Sužiedėlienei pirmąją 
dieną konferenciją atidarius, 
buvo sukalbėta malda ir 
pakviesta diskusijoms visa eilė 
svečių. 

Pagrindiniu to vakaro kalbė
toju buvo Jerome Waldie, 
Baltųjų Rūmų Senųjų Žmonių 
konferencijos direktorius. 

Jis savo žodyje priminė, kad 
senesniųjų etninių grupių 
reikalai Ugšiol buvo pamiršti ir 
jais mažai kas domėjosi. 
Washingtono katalikų un-to 
dėka ši spraga yra jau ati
taisyta ir nuo dabar etninių 
grupių problemos negalės būti 
ignoruojamos. Anot jo, jis žino, 
kad etninių grupių senesniųjų 
reikalai yra labai svarbūs ir, 
kad šios grupės įtakoja 
amerikietiškąjį gyvenimą viso
se srityse. 

Ši grupė taip pat turės daug 
įtakos ir 1981 metais įvyks
tančiai Baltųjų Rūmų senųjų 
reikalams nagrinėti konfe
rencijai. J is ragino, kad šioje 
konferencijoje priimtos rezoliu
cijos nebūtų užmarštin užkiš
tos, bet pateiktos būsimajai 
konferencijai. 

Pirmoji konferencijos diena 
buvo užbaigta menine dalimi, 
kurioje pasirodė ir čiurlio-
nietės kanklininkės: L. Vyšnio-
nytė, A. Bankaitytė ir A. 
Johansonaitė. 

Antrosios konferencijos 
dienos programa prasidėjo 
diskusijomis apie etniškumą ir 
jo reikšmę Europos kilmės 
senesniųjų gyvenime. Ja i 
vadovavo prof. dr. V. Černius. 

Diskusijose buvo iškelta 
mintis, kad Europos kilmės 
senesnieji skiriasi nuo kitų 
grupių ne tik savo kalba, bet 
kultūra ir išlaikomais papro
čiais. Taip pat buvo pabrėžta, 
kad Europos kilmės etninės 
grupės identitetas turi būti 
pripažintas ir traktuojamas 
nuo kitų grupių nepriklauso
mai. 

Po šio susirinkimo įvairios 
diskusinės grupės nagrinėjo 
daugiau specifiškus klausi
mus. 

„Šeima, socialinis aprūpini
mas ir kitos pagalbos rūšys" 
temos nagrinėjimui vadovavo 
dr. R. Kulienė. 

Kiekviena grupė vėliau 
pateikė išvadas ir rezoliucijas, 
kurias priėmė diskusijose daly
vavę delegatai. 

Antroji konferencijos diena 

Svarbūs nutarimai 

Trečiąją — paskutinę konfe
rencijos dieną įdomiausią 
paskaitą skaitė prof. A. L. 
Schorr iš Clevelando Case 
We8tern Reserve un-to. Savo 
apžva lgo je : „Soc ia l in i s 
nusistatymas 1980 metais ir 
Europos kilmės senesnieji", jis 
nagrinėjo įvairias dabartinės 
socialinio gyvenimo prob
lemas. Vis dėlto, jis plačiai 
palietė socialinės apsaugos 
klausimus. Anot jo, įvairūs 
numatytieji pakeitimai socia
linės apsaugos sistemoje seni
mui nieko nežada ir gali būti 
labai katastrofiški visiems 
pensininkams. Jis griežtai 
pasisakė prieš pakėlimą pensi
jom gauti amžių nuo 65 m. į 68 
metus. Kritikavo kai kuriuos 
dabartinius socialinės apsau
gos įstatymų reikalavimus. 
Pavyzdžiui, vadinamoji „varg
šų" pensija („sočiai security 
income") yra tikra skriauda 
vargšams; tam tikrais atve
jais ji net skatina šeimų skal
dymą. Pvz., jei pensininkas 
g y v e n a v i e n a s , g a u n a 
daugiau, negu tas, kuris gyve
na su giminėmis. Jo nuomone, 
šis neteisingas reikalavimas 
turėtų būti iš įstatymo iš
brauktas. 

Jo nuomone.šie metai visam 
senimui bus ne tik iššau
kiantys, bet ir nepaprastai 
pavojingi dėl numatytų naujų; 
pensijų suvaržymų. 

Po jo paskaitos buvo svar
biausia konferencijos sesija — 
rezoliucijų priėmimas. Buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai priim
ta visa eilė labai svarbių 
rezoliucijų. 

Žinoma, svarbiausios buvo 
tos, kurios tiesioginiai jau 
palietė, arba liečia visas et
nines senesniųjų grupes. Bene 
svarbiausia yra laikytina ta 

R e z o l i u c i j o s f o r m o j e 
pageidaujama, kad į būsimą 
B a l t ų j ų R ū m ų s e n i m o 
konferenciją delegatais būtų 
pakviestos ir įvairios taut inės 
grupės. Lygšiol tokių delegatų 
buvimas nėra numatytas. 

Priimta rezoliucija reikalau
janti daugiau dėmesio atkreip
ti ir į bažnytines bei tautinių 
organizacijų įjungimus į et
ninių senimo problemų spren
dimus. 

Audra vandens 
šaukšte 

Žinoma, ir ši konferencija 
nepraėjo be kontraversijų. 
Audrą sukėlė paskutinioji 
rezoliucija, reikalaujanti, kad 
konferencijos delegatai pasi
sakytų už ERA (Eąual Rights 
Amendment). Nors daugumas 
dalyvių ir remia moterų lygia
teisiškumą, bet ne visi dele
gatai (keletas ir lietuvių) buvo 
priešingi rezoliucijai, remian
čiai ERA. 

Atrodo, kad d a u g u m a s 

aiškino, j o g ši konferencija 
nė ra kompetetinga tokios 
r e z o l i u c i j o s r emt i , nes 
konferencijos tikslas buvo 
pas i sakyt i Europos kilmės 
etninių grupių problemomis, o 
ne mote rų lygiateisiškumo 
klausimu. 

Po audr ingų diskusijų, vis 
dėlto, d a u g u m a s pasisakė už 
ERA rezoliuciją. 

Konferencija baigėsi ankstų 
šeš tadienio popietį. 

A p l a m a i , konferencija laiky
t ina pasisekusia, nes tai buvo 
p i rmas svarbus žingsnis kovo
je už geresn į senesniųjų būvį ir 
platesnes Europos kilmės etni
nių g rup ių teises šio krašto 
socia l in iame gyvenime. 

Dėl sėkmingo konferencijos 
įvykdymo „kaltas" yra jos 
rengėjas — The National 
Center for Urban Ethnic Af-
fairs. 

L ie tuv ia i gali tik dėkoti ir 
didžiuotis , jog pagrindinių 
d a r b i n i n k ų konferencijai 
pravest i tarpe buvo ir mūsų 
Ga l ina Sužiedėlienė. 

Sovietų pėstininkai manevrų metu. Nervų dujos prieš afganistanie
čius? 

300 K A R S T U l D I E N Ą 

Rusai mėgina dabar išbr is t i 
iš sunkumų, kurių sutiko įsiver
žus į Afganistaną. M a s k v a 
siunčia vis naujus dal in ius 
prieš Afganistano laisvės kovo
tojus ir visokiais būdais mėgi
na pasodinti stipriau į b a l n ą 

rezohucija, kun reikalauja, R a b u l e k o l a b o r a n t ą K er -
kad šio krašto valdomieji orga- m a J T a į A f g a n i s t a n o i v y . 
nai pateiktų mformaciją »vai- k į u g k o m e n t u o j a K i n i j o s o f i c i o _ 
nomis kalbomis. Rezohucija -n i • t> " T 
reikalauja, kad įvairios anke
tos ir informacinės brošiūros 
būtų išspausdintos netik ki
tomis, ne anglų, kalbomis, bet 
kad ir visas brožiūrų turinys 
būtų p a t e i k t a s daug i au 
suprantamesne, paprastesne 
kalba. 

Kita rezoliucija reikalauja, 

zas „Peking Review". J a u y r a 
pasitvirtinę, kad kiniečiai tur i 
tikslesnes žinias apie įvykius 
Azijos kalnuose, kuriuos d a b a r 
nori užkariauti rusai. 

Vakarai mano, kad Afganis
tane yra mažiau kaip 100,000 
rusų karių, kinai gi sako, kad 
rasų ten yra jau 120,000. P a s t a -

neviename nagrinėjime b u v o užbaigta delegatų eks-
nebuvo pakankamai išryškin- kursija ; rusų ortodoksų baž-
tas socialinės apsaugos reikš
mė ir įtaka etninių grupių 
gyvenime. 

nyčią pamaldoms, o po to 
vakarienei į lietuvių bendruo
menės salę. 

moju laiku į Afganistaną atvy-
kad Europos kilmės etninės kusios ir kelios rusų k a r i n ė s 
grupės būtų pripažintos, kaip delegacijosir aukšto r ango kari-
mažumų grupė. Tokią teisę ninkai, kurie pertvarkė rusų ir 
įsigijus būtų lengviau iškovoti Afganistano dalinius, tikė-
įvairias valstybės teikiamas damiesi palaužti laisvės kovo-
pašalpas mažumoms (dabar tojų pasipriešinimą, 
dažniausiai tos pašalpos „Drąsi Afganistano t a u t a 
atitenka tik juodosios rasės ir nori nepriklausomybės i r nebi

jo už ją kovoti ir mir t i" , r a šo 
kinų „Peking Revievv". Įvai-

ispaniškai kalbančioms mažu
moms. 

riose sr i tyse pasipriešinimas 
d idė j a , pvz., Kandaharos 
provinci ja esanti visa sukilėlių 
r ankose , išskyrus gubernato
riaus pi l į ir karių barakus. Už 
penkių kilometrų nuo Kapulo 
veikia part izanai. Badaksanos 
provincijos sostinę Faizabadą 
y r a apsupę sukilėliai. Tik heli
kopte r ia i dar palaiko rusų ir 
ko laborantų ryšius su pasau
liu. 

Kin i jos žinių agentūra pra
neša a p i e rusų karių didėjantį 
m i r imą Afganistane. Kabule 
n e s e n i a i atidarytas naujas 
kars tų fabrikas rusų karių 
r e i k a l a m s . Jis pagamina per 
dieną 300 karstų. 

Kad išvengtų demoralizuo
jan t į įspūdį, kokį padaro kritu
siųjų kar ių transportai, rusai 
d a b a r savo karius laidoja Afga
n i s t a n e . Kabule trengtos naujos 
k a p i n ė s specialiai rusų ka
r i a m s . Rusų moralę Sov. Sąjun
goje t a i kiek apsaugos, „bet 
gerai suprantama, kad tai pa
ger ins Afganistano partizanų 
m o r a l ę " , — rašo Kinijos komen
t a to r iu s . 

PAVEIKSLAS UŽEIGOJE 
JUOZAS TOLIUŠIS 

Veidas žaibavo piktais žiburėliais, o rankoje jis 
spaudė pistoletą. Visi nujautėme, kad lagerfiureris 
nešiojosi ginklą, buvom matę jį poškinantį, apie 
barakų pamatus lakstančias žiurkes, bet nei karto 

— Aš a t s ip ra šau , — išmekenau jam.-šiandien 
šventas vaka ra s , man iau , k a d galima. 

Kelias ak imi rkas stovėjome tylūs, mano bendra
darbiai žvilgčiojo v ienas į k i tą neramiomis akimis. 

Schuhmacheris nebuvo išsitraukęs prie žmonių. Šiau- Bijojau, k a d jie neišsišoktų kokiu nelauktu 
čius — mūsų duota jam pravardė — turėjo būti tikrai akibrokštu, nes v i sada t a r p savęs šnabždėdavosi, 
įsiutęs. kad vieną dieną Šiaučių nudobs. Bet jie nejudėjo nė 

Šypsnys sustingo lenkų lūpose, Helė suspaudė mažiausiu virpesiu. Helės nemačiau, ji stovėjo už 
Helė kelias akimirkas kažko lūkuriavo. Ir aš dar mano ranką ir susigūžė užpakaly. Žinojom, jog mano nugaros . 

2EMAICIŲ PRIETARAI 

Negalima švilpti namuose, 
kad velnių neįsimestų. 

Jei kas sėdėdamas linguoja 
kojas, sako, kad jis ant savo 
kojų velnią supa. 

Išgirdus pavasarį pirmą kar
tą kukuojant gegutę, reikia 
suskambint kišenėje pinigus — 
tada visus metus turėsi pini
gų-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

nebuvau spėjęs pakelti stiklo; atsisukau į ją ir pakvie- merginas atsivesti į mūsų pastatą buvo griežčiausiai 
čiau: uždrausta, bet Schuhmacheris, girdėjome, esąs 

— Išgerkim bruderšaftą! Už Lenkiją ir Lietuvą! pamaldus bavaras, be to — Kūčios; toks vakaras 
Sukeitėm rankas ir, nugėrę po gurkšnį, pasi- galėjo būti išimtis iš taisyklės. 

bučiavome. VyTai, atrodo, tokio netikėto tosto Nuostatas tebegaliojo: Šiaučius pakėlė pistoletą 
nelaukė. Tik stovėjo aplink nustebę ir nežinojo ką j r į m £ gaukti: 
sakyti. — Prakeikti lenkai! Šventą vakarą drumsčiate 

— Valio, Mindaugas! — pagaliau Vladekas atsi- gtovyklos tylą! 
kvošėjo, — dainą mūsų jauniesiems! — ir jis užtraukė Bet tai buvo tik švelni įžanga. Atžingsniavęs iki 
karišką posmą. kambario vidurio, jis pamatė Helę. Nelauktu mostu 

Traukė visi galingai, rankose iškėlę tuščius pastūmęs mane į šalį, šiaučius griebė merginą už 
stiklus, juos pagal ritmą kilnodami aukštyn ir žemyn, plaukų ir ištempė priekin. 

— Gera, ar ne? — sukuždėjo Helė dainos pro- _ Paleistuvė! Mergšė! (Kekšė!) Pas kurį atsi-
tarpyje. — Bent per šventes germanai palieka mus vilkai? — užriko jis ir užsimojo pistoleto rankena į 
ramybėje. Helę. 

Šešetukas baigė dainą, ir visi, tartum susitarę, A Š niekad nebuvau didvyris, bet šią akimirką 
pasisuko į sienos kertę, kur dviaukščių lovų tarpe padirgino nesuprantamas jausmas, ir aš šoktelėjau į 
kabindavome savo aprangą. Iškėlę taures į viršų, j ų tarpą. Nutvėręs jo iškeltą ranką, nusviedžiau į šalį 
staigiu judesiu vyrai trenkė jas į aną kampą. ; r atstūmiau merginą. 
Cinktelėjo dūžta stiklai, pabiro šukės, kambariu _ p a g m a n e atėjo, aš ją pakviečiau! 
nuaidėjo įkaitusių vyrų „huraaa!" Viršininkas tokio pasipriešinimo nesitikėjo. Tik 

Nesupratau, kokia tai trad;2ija, bet jai sužinoti ir ž e n g ė 2 į n g s n j a tgai ir įleido ginklą švarko kišenėn, 
laiko nebuvo. Aš dar tebelaikiau Helės pirštus, vyrai Paskui pakėlė akis į mane ir pasakė: 
pamažu tupėsi vėl užstalėn, kai staiga triukšmingai _ j e į būtum lenkas, būčiau nušovęs, 
atsivėrė durys ir kambarin įsiveržė lagerio virsi- Mane jis pažino, nes keletą kartų raštinėje 
ninkas Herr Schuhmacher. talkinau vertėju kitiems lagerio tautiečiams. 

Herr Schuhmache r ramiu žvilgsniu apmetė 
mūsų kambarį , pažiūrėjo į kampe pabirusias šukes. 
paskui pasakė: 

— Susi tvarkyki te ir eiki te miegoti. O tu marš į 
savo baraką, — pamojo j i s merginai ir išsekė iš 
paskos. 

Juodu nudūl ino kiemu, pasuko į raštinę ir dingo 
juodame adminis t rac in io ba rako prieangyje. Buvo 
neramu: kurių galų jis da r nusivedė Helę raštinėn? 

Užgesinome kambar io šviesą, susigūžėme prie 
lango ir ėmėm laukti . Valandą, dvi, tris... Helė 
nepasirodė visą naktį . 

Kai j au gerokai prašvi to, kiemu nuskardėjo 
švilpukas, ir mes vėl supuolėme prie langų. Raštinės 
pasiuntinys bėgo t a rp barakų, švilpė ir šaukė, jog 
visi turime rinktis a ikštėje . Aikštė anapus lagerio 
spygliuotos tvoros, palei sraunųjį upokšnį. Ten mus 
visada sušaukdavo, kai būdavo darbų pakeitimas, 
nauji paski rs tymai a r kiti viršininko pranešimai. 0 
šiandien juk Kalėdos, jokių darbų. Mane nudiegė 
neramus j a u s m a s , o pan Vladek tiesiai ir pasakė: 

— Kas nors negero su Hele. 

(Bus daugiau) 

1 
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raščiui, atsižvelgiant, kad pirmie 
ji lietuviai ateiviai Amerikoje bu
vo beraščiai arba mažaraščiai. 
Nors savąja kalba dalintis min
timis, informuoti sparčiai augan
čius lietuvišku organizacijų na
rius bei naujai atvykusius tautie
čius buvo didelis, nes čia spau
dos laisvės niekas nevaržė. To-1 
dėl palyginti trumpu laiku su
siorganizavo čia daugiau kaip 
šimtas įvairaus turinio periodi
niu leidinių. Vieni iš jų mirė vos 
užgimę, kiti (kiek pagyvenę, lė
tieji subrendę, vien dėl to, kad 
nei leidėjai, nei redaktoriai ne
turėjo patyrimo spaudos bei žur-
nalizmo srityje. Tik maža dalis 
iš ju sulaukė „pensininko" am
žiaus, jų tarpe ir „Darbininkas". 

Sukakties minėjimo pradžia 
reikia laikyti sekmadienio, lap
kričio 16 d., 9 valandą ryto, kai 
per vietos lietuviu radijo valan
dėlę prabilo vyr. redaktorius K.: 
Bučmys, O.F.M., klausytojams 

perduodamas laikraščio biogra
finius bruožus. Trečią valandą 
po pietų, Kultūros židinyje įvyko 
sukaktuvinis koncertas, kuriam 
atlikti iš Chicagos buvo pakvies
ti 4-ri menininkai: S t . Baras, D . 
Stankaitytė, J. Vaznelis ir A. Va-
saitis. Pažvelgę į programą, ope
ros mėgėjai apsidžiaugė, nes visa 
programa buvo sudaryta iš ope
rinių ariju, duetų, trio. Nors tai 
buvo populiarūs dalykai, tačiau 
pažiūrėjus iš dainininku taško, 
jie čia galėjo pasirodyti tikrose 
aukštybėse, o susirinkusius išvers
ti iš kėdžių. Programą sudarė: 2 
trio, 7 duetai ir trys arijos — 
kiekvienam po vieną. Tačiau iš
ėjo visai kitaip. Menininkams 
atvykus į N e w Yorką, matyt skir
tingo klimato paveiktas (tai ne-
pirmas atsitikimas) visai užkimo 
J. Vaznelis. Atvykęs į Kultūros 
židinį jis vos galėjo iškalbėti. Su
prantama, kilo desperacinis susi
jaudinimas, nes visas koncerto 
svoris dabar teko St. Barui ir D. 
Stankaitytei. Koncerto programa 
buvo iš pagrindu pakeista. Cia 
reikia pastebėti ir pabrėžti meni
ninku profesinį pasirengimą ir at
sakingumo jausmą. Jie buvo at
sivežę glėbį „ekstra" gaidų. 

Būdami nemalonioje situacijoj, 
lyg bitės, visi vieningai griebėsi 
programos pertvarkymo, kad iš
gelbėtu koncertą ir įsipareigoji
mus. Tačiau prieš išeinant į sce
ną tesuspėjo pertvarkyti tsk pir
mąją dalį, kuri nieko bendro ne
turėjo su iš anksto pramatytąja. 
Kadangi atspausdintosios progra
mos virto bevertėmis, teko grieb
tis pačios seniausios formos, ka
da dainininkas nuo scenos pra
neša klausytojams pasirinktą dai
nuoti veikalą. 

Koncertą trumpu žodžiu atida
rė vyr. redaktorius K Bučmys, 
O.F.M., o programos pirmąją da
lį pradėjo St. Baras, prieš tai 
pranešdamas ir paaiškindamas 
klausytojams aplinkybes, dėl ku- I 
riu programą tako pakeisti. Pir
muoju veikalu buvo pasirinkta I. 
S. Donaudy „Vagissima Sambi-
anza", daina, kurią B. Gigli la
bai mėgo dainuoti; J. Tallat-
-Kelpšos — „Liepė tėvelis" ir St. 
Šimkaus —„Pilu stiklelį". Tada 
sekė duetas iš G. Verdi operos 
..Traviata", o D. Stankaitytė pa
dainavo J. Gruodžio „Rūtą", A. 
Račiūno „Ar atsiminsi" ir E. Gai-
levičiaus „Oi, laukiau, laukiau". 
Pirmoji dalis buvo baigta duetu 
iš G. Verdi operos „Aida". 

Pertraukos metu visi meninin
kai užsidarė „Perkūno" choro kam 
baryje ir ten repetavo antrosios 
dalies programą. Ji buvo pradė
ta duetu iš G. Bizet operos „Car-
men". D . Stankaitytė padainavo 
operų arijas iŠ V. Baumilo „Pa
skenduolės" ir G. Puccinio „Ma-
dame Butterfly". St. Baras — 
arijas iš operų G. Puccinio „Tos
i o s " ir J. Halevy „Žydės" arijas. 
Koncertas buvo užbaigtas Ch. 
Gounoud operos „Faustas" pas
kutiniojo veiksmo „duetu", kurį | 

"Darbininko" sukaktuvinis koncertas 
Šešiasdešimt penkeri metai laike pertraukos A. Vasaitis pui-

kiekvienu atveju yra gražus lai-, kiai akompanavęs solistams, ,yper-
ko tarpas, ypač lietuviškam laik- dirbo" iš trio į duetą. i 

Kaip paprastai, klausytojų tar
pe buvo nemažai skeptikų, kurie 
aplamai netikėjo, kad J. Vazne
lis yra atvykęs ir jį ištikęs toiks 
nemalonus įvykis. Tiktai redakto-
iui Pauliui Jurkui iškvietus vi
sus keturis į sceną, abejonės iš
sisklaidė. Tada svečiai buvo apdo
vanoti gėlėmis, o salėje susirin
kusieji, kurių buvo apie 400 as
meny, jiems nuoširdžiai plojo. 

Koncertą baigus, žemutinėje 
salėje svečių laukė parengtas sta
las, o koncerto lankytojus kava 
ir užkandžiai. Pasistiprinę ir kiek 
atsigavę, svečiai pasikėlė grįžti 
atgal į Chicagą. 

Jonas P. Lenktaitis 
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CL A S S I F I E D G U I D E 
LAMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ 
linkiu visiems draugams, 

pažįstamiems ir klientams. 

ARVYDAS KEELA 

StNCEREST NEW YEAR'S GREIHIGS TO M i ! 
^ 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

S. Keftne Av 778-22SS 
muiiiiiUHiHiiiHiiimniimmiuiiumuiuj 

N A M Ų APŠILDYMAS 
(statau aaujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
A L B I N B A N Y S , l e L 447-8806 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 
| 
! IŠNUOM. 4 kambarių butas su bal

dais ar be. 
Skambint teL — 778-3231 

BAŽNYČIA RŪPINASI 

SENELIAIS 

Katalikų Bažnyčia užtikrina 
visą savo paramą vyriausybių 
bei institucijų pastangoms, ku 
riomis siekiama aprūpinti kiek 
vieno žmogaus senatvę, kad 
žmogus, sulaukęs senatvės, ga 
lėtų ramiai vykdyti jam skirtą 
misiją. Bažnyčia remia mokslo 
iniciatyvą palengvinti senų žmo
nių kančias ir apginti jų te isę į 
pilnutinį gyvenimą. Taip sako
ma Šventojo Sosto delegacijos 
parengtame dokumente, kuris 
buvo pateiktas Jungtinių Tau
tų organizacijos 25-tosios gene
ralinės asamblėjos komitetui, 

BEST VVTSHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HEALTHY AND PROSPEROUS NEW YEAR 

Courtesy of 
M U R P H Y MOTOR E X P R E S S 

PHONE: 681-1150 
2920 SOUTH 19TH AVE., BROADVIEW, ILLINOIS 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Happy New Year 

Courtesy of the 
RIDGELAND NURSING HOME 

Phone 597-9300 
12550 Ridgeland Ave. 

Palos Heights, 111. 

ŠIMAITIS REALTY 
lašinate — Income Tax 

Notary PubMc 
2*51 WEST 63rd STREET 
TaL 436-7878 ar 83S-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiui 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 60 S t , teL 776-1486 
iciiiuiiiiiiiiiuillllllllimutllliuililllllllir 

D * M E S I O 

P A C K A G E E i P R E S S A G E N C Y 
MARIJA N O R F I K I £ - \ £ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos samteliu. 
2608 W. 6»tn Su, Cnioago, IX 60629 

TEL. — WA 5-2787 

Best Wishes To One And Ali 
For A Happy And Prosperous 

New Year 
Courtesy of the 

LEITZA DIE & TOOL CO., INC. 
PhoneO 271-1408 

5462 N. Damen Ave. Chicago, 111. 

Best Wis' es To Our Friends And 
Patrons Healthy And 

Prosperous Now Year 
Courtesy of 

BARTECKI'S PHARMACY 
Accurate Prescription Service 

Phone: 735-5868 
4259 W. 63rd St. Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrons For A 

Happy & Prosperous New Year 
Courtesy of the 

JA MAR JEWELERS 
Phone: 679-0010 

4915 O ak ton Street, Skokie, 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Healthy &Prosperous 

New Year 
Courtesy of 

PERWYN PET SHOP 
Full line of pet needs, also live 

pets 
Phone: 749-0660 

2829 S. Harlem Ave., Berwyn, 111. 

už apdraudą n u o ugnies ir a u t o m o -
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pig iau moHtarl 
biUo pas mu*. 

FRANK Z A P O L I S 
3208 Vj West 95th Street 

Telef. — G A 4-8664 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant 15 Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 3 1 2 - 4 3 6 - 9 6 6 7 

arba po 7 v. v. 769-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

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

Plauname ir vaškuojame 
vien rfiih} grindi*. 

Tel. RE 7-5168 

NAMŲ IR AUTO APSAUGAI 
įdedu naujus ir pakeičiu DURŲ SPY
NAS, RAKTUS IR KOMBINACIJAS. 
Darbą atlieku tiksliai, greitai ir sąži
ningai. Esu apdraustas specialistas. 
JULIUS ŽEBRAUSKAS, TeL 229-1648 

I 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitia 
daiktus. Ir U toli miesto leidiniai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

apsaugas 

New 
Checking 
Account 
For You, 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinui 

M. A. Š I M K U S 
I > C O M E TAX S E R V I C E 

N O T A R Y P U B L I C 
4259 So. Maplevv-.od, tel. 254-7450 

T a i p p a t d a r o m i V E R T I M A I . 
G I M I N I Ų i škv ie t ima i , p i l d o m i 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I i r 

k i t o k i e b l a n k a i . 
iiiirmtiiiiiii.nnininiiiniimiiiimiiiiiiii 

i lUllll l l l l l l l lItlIHIlIlIlIlIlIlIUlIlIllUlilIlIl 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkoc vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

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

uumiimiiiiimuiiJinimniMiiiimiiiinii 
",: įvairių prekfcj pastrlnfclm— ae> 

brangiai i i mtuą} saadtMo. 
COSMOS PABCELS £XF1£ESS 

2301 W. 88 St., Chicaco, ffi. 30623 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-S7S7 

Vytautas Valantinas 
IIIIUHIlIli lIlUlll l l l l l l iUllUllIllIll lUUUliJ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, teL 927-5980 

iiiiiiiiHHimuiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radlc programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo-
rtsts — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų ksy-
m 
NHiimiiiiiiiiiMiiimuuiuimmmuiiiiit! 

With % Interest 
From (Is. 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiH 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumi; 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iinimnmiuiiiiimiiiuiimiiuuiiHiitiiiii 

uiiMii i i i i i imii iHii i imiHii imiitmiimti 

RYTŲ LIETUVA 
Istorinių bei etnografinių studijų 

rinkinys 
STUDIA LJTUANICA IV 

Suredj įgavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$16.25. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, įSJfS W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

l i i i i tHiimimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i imii iMuuiu 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

NOW Account Checking Is Now Avaflable At 
Standard Federal Savings. Now Earn 51/4% Interest 
On The Entire Balance In Your Checking Account 
LOW MINIMUM BALANCE REQUIREMENTS 
Standard Federal OfTers No-Service-Charge Checking: 
• When you maintain a minimum balance of just $ 1 0 0 . 
• No minimum balance if you have. $ 2 0 0 0 or more in a single Standard Federal savings or certificate account. 
• Onty $10 minimum balance for SenSor CirJ2«ns with direct deposit of govemment checks to their checking account. 
Standard's interest earning checking account provides another money making opportunity youre sure to appreciate. 
51/4% interest will be compounded daily and credited monthly. And. each month your cancelled checks will be 
returned to you along with an itemized statement showing deposits made, checks cleared and interest earned during 
the period. Checking and savings accounts at Standard Federal are insuredto $100,000 by the FSUC. 
Now you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place. Sign up for your 
checking account now and start earning interest immediately. Stop in soon at any one of our ten convenient locations 
and get all the facts from one of our Savings Counselors. 

— i M l 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys TU 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokiai apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis.., 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. VL Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti-. 

DRAUGAS, 4645 W. 8Srd St , Chkmgo, ŪL 80628 

fįįįf STANDARD FEDER/U. 
Į Mm m Į \SSETS OVER S534 MiLUO* 
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HOME OFFICE 
4192 Archer Avenue 
Chicago. Illinois 60632 
Phone 847-1140 

GARF1EIJ5 RIDGE 
6141 Archer Avenue 
Chicago Illinois 60638 
Phone 767-5200 

47TH STREET 
2555 West 47th Street 
Ch'.cago. Itlmots 60632 
Phone 523-1083 

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

LOMBARD 
23 North Main Street 
Lombard. Illinois 60148 
Phone 627-i 140 

OAKLAWN 
10350 South Pulaski Road 
Oak Lawn. Illinois 60453 
Phone 424-5910 

H1CKORY H1LLS 
9357 Sou;h Poberts Road 
Hickory Hilis. Mlinois 60457 
Ptione 598-5050 

HIU. CREEK 
MilI Creek Shopping Center 
Hickory Hills. Illinois 60457 
Phone 599-1977 

AURORA 
301 West Galena Boulevard 
Aurora. Illinois 60507 
Phone 892-1140 

BOULDERH1LL 
21 Boulder Hill Pass 
Boulder Hill. ilHnois 60538 
Phone 897-1166 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi, Išleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kd-
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t .t 

Katalogo ka*ua su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,, 

Chicago, IL 60629. 
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Detroit, Mic l i igan 

A U K O S BALFUI 
Balf o 76- to s k . 1 9 S O m. r inkl iavos proga aukojo: 
po 100 do l . — E. F l e o k e r — Truman Conrad Insurance Agency, 

John F. Uznis — B u i l d e r , 
75 dol. — G. V., 
60 dol. — D. ir St. G e l d y s , 
po 50 do l . — . M . Bajorūnai , G. Balanda, J. Briedis, dr. B. 

Burgess, Petronis I n d u s t r i e s Inc., V. J. Rugieniai, A. Stankus, 
po 40 do l . — J . D. J u r g u č i a ; , J. R- Mikailai, 
po 30 do l . — A. M i l c a l k ė n a s , A. M. Končiai, K. dr. S. Miškiniai, 

P. Pagojus, L. P u s k e p a l a i t i e n ė , V. Staškus, C. O. Šadeikai, 
po 25 d o l . — adv. A . Ambrose, P. Antanaitis, Ateitininkai, P. 

Balandienė, L. Ba lkus , A . Bražėnas, B. 0. Brizgiai, St. Butkaus 

į Detroit, Midi. 
JAUNIMO CHORAS 

KVIEČIAMAS I DARBĄ 

Po "Sekminių vainiko" pasta
tymo choras turėjo gana ilgas a-
tostogas. Dabar prieš artos yra Va 
sario 16-tosios meninės programos 
paruošimas, kuriam repeticijos 
prasidės 1981 m. sausio 4 d., sek
madienį, 12 vai. 15 min. ir tesis 
iki 2 vai. p.p. Visi, mergaitės ir 
berniukai, kviečiami lankyti repe
ticijas, nes iki Vasario 16-tosios 

vvriausiai šio vakaro šeiminin . -, - _ 
S Vi f sugiedojo "Ilgiausiu me- i ponai Švenčia vadines, o Juozas 
t ^ P r i s i r n i n t a ; kad sekančia Žemaitis - gimtatou. 

. . t • • e t nRAUGAa. trečiadieni 1980 m. gruodžio mėn. 31 d. 
dieną Stepas Inf Unis ir kiti Ste- D R A L U A : y n ^ _ - — 

minėjimo nebe daug laiko. 

Jaunimo choro tėvų komitetas 
gruodžio 2 d. posėdyje užbaigei 

Balandienė, L. Ba lkus , A . Bražėnas, B. 0. Bnzgiai, S . eutKaus e* icjnareieaiimus, kurie buvo 
šau l i . kp, V : E. C U - u - Į - i . A.Dag.lis. B. dr. B. ffl, a, . * £ Į t e • " S f £ * K o m i t e , o 
tage A. L Lukai, dr. V. M a j a u s k a s , Jurg. Mikaila, dr. V. Milens, dr 
M Miškinienė, J . V. P a n a v a i , J. Preibys, K. R. Ražauskai, L. O. Sele-
niai, C. R. Step F u n e r a l , dr. S. D. Strašiai, V. Tamošiūnas, dr. J. 
Šidagis, K. Škėma, a d v . J. Šniokaitis, dr. 0. Vaitas, 

23 dol. — J. M. S i n k u s , 
po 20 d o l . — A. A r i d r i ū s a i t i s , I. D. Anužiai, J. A. Atkočaičiai, A 

D. Augūnai, kun. A. B a b o n a s , P. V. Balynai, B. Balnius, dr. A. B. 
Barauskai, M. B a z i l i a u s k . a s , J. Bytautienė, A. S. Bliūdžiai, B. Burba, 
J. J. Černiauskai, K. S . Gogel ia i , „Globė" Parcel, V. L. Gražuliai, E. 
B. Jankai, B. J a s e v i č i u s , A.. Jonynienė, J. Juška, I. S. Kaunehai, K. V. 
Kebliai, M. A. K l i m k a i č i a i , J. M. Kriščiūnai, F. A. Lėliai, J. Mačiuly
tis, W. Mallen, J . M i k ą , A . E. Misiūnai, J. Murinas, A. G. Norai, F. 
Nemanis B. V. N e v e r a u s k a i , A. A. Pašukoniai, A. V. Patalauskai, L. 
J. Pečiūrai, J . O. P e l e c l c i a i , dr. J. R. Pikūnai, dr. S. Pagulba, A. E. 
Rašytiniai, A. Rudis, L . O. Sabaliūnai, kun. K. Simaitis, E M.̂  
Skorupskai, S.L.A. 352 k p . , J. A. Stanevičiai, V. Sepetienė, A. Siur-
kus, R. A. T a m u l i o n i a i , A. Uždavinis, A. Valys, F. Vedugeres, V. 
Zebertavičius, 

po 15 do l . — A. B a c k a i t i s , V. Bartaškienė, J. Bertašienė, A. B. 
Bubliai, V. S. Bubliai, k u n . K. Butkus, dr. A. Darnusis, V. Gaivehs, V. 
Janukaitienė, V. Kunc i ro t i enė , B. Liaudanskienė, A. B. Nakai, A. 
Nemanis, J . Oran ta s , A . . B . Skorupskai, M. V. Tyla, A. Vaitėnas, Vil
niaus Kr. L. S-gos D e t r . s k , 

12 dol. — B. S t a n i š k i s , 
po 11 do l . — L. G r u n o v a s , P. B. Cečkai, 
po 10 do l . — M . O . Abariai, V. I. Alantai, ALIAS Detr. sk., 

ALRK Moterų S-gos 5 4 kp. , V. G. Ankai, J. G. Asminai, A. B. Asta-
šaičiai, J. Augaut is , V . Bagdonienė, J. Bagužis, K. S. Baliai, C. 
Balsienė, J . O. B a r t k a i , S. Bartkus, E. Baublienė, C. S. Bankauskai, 
E. M. Baukiai. J . B a u ž a , J . Belickas, J. P. Belickas, J. Bernotaitis, M. 
Bilaitienė, E. B i s k e l o n i s . S. Blaškevičius, Alb. E. Bliūdžiai, E. Bra
ziūnienė, B. B u g e n i s , P . A. Bukšniai, E. Bulotienė, R. Bulota, S. 
Bulgarienė, T. C o n d r o n , K. I. Černiai, B. Ciunkienė, A. Dainus, K. K. 
Daugvydai, A. I. D a u n o r a i , M. J. Ditkai, DLK Birutės D-jos Detr. sk., 
g. Doveinis. D. D u l a i t i s , J . J. Dunčiai, A. Dumbra, S. M. Erlingiai, N. 
Bauža-Feeman, L. P . Heiningai , R. Garas, S. E. Garliauskai, J. D. 
Gilvydžiai, M. R. G i l v y d ž i a i , A. S. Grigaičiai, V. Gurka, J. Jakuns-
kas, I. G. Januš ia i , JT. G. Jarulaičiai, P. Jocius, E. Jodinskienė, T. 
Jonynas, E. J u r g u t i e r t ė , J . Jurkūnienė, A. E. Juškai, P. S. Juškai, S. 
Juzėnas, L. S. K a l v ė n a i , V. M. Kankaliai, V. K. Kankahai, K. E. 
Karveliai, J. M. Kase-v ič ia i , A. E. Kaspučiai, J. T. Kavaliauskai, A. 
Kišonas. dr. B. K r a p a i t i s , A. Kratage, kun. V. Kriščiunevičius, J. 
Kuras, L. E. Kutka i , V . E. Kutkai, dr. B. Kvietys, I. Laurus, A. I. Lef-
kiai, K. dr. V. L e k n i a i , A . Lelevičius, V. Lelis, A. A. Leparskai, J. Leš 

visu atlikti labai gerai. Komiteto 
pirmininkė dail. Stasė Smalins-
kienė buvo viena iš pirmininkių, 
su kuria buvo iengva dirbti sun
kiausius ir sudėtingiausius choro 
darbus, kartu su kitais organizaci-1 
niais vakaro ir pastatymo reika- i 
kis. Sklandus lapkričio 15-tosios I 
parengimas įvyko dėka ir kitų 
komiteto narių sutarimo: vicepir-

i
mininkės Joanos Kurienės, sekr. 
Liolės Kazlauskienės, ižd. Vytau
to Petruševičiaus ir narių Valen
tinos Černiauskienės ir Kazio 
Gogelio. Visiems man tenka tik 
padėkoti. 

Naujas Tėvų k-tetas dar nėra 

k. k. 

ELIZABETH ERDMANN 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė gruodžio 29 d., 1980, sulaukus 72 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 švogerkos Adeline Garb ir Thtesa 

Glasar, dukterėčia Seselė Noreen, kazimierietė, sūnėnas Robert Gat> ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Brighton Park Senior Citizens Club. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2:30 vai. popiet Mažeikos-Evas 

koplyčioje, 6845 S. Western. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 2 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryt 

bus atlydėta į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nul iūdę: G I M I N Ė S . 
Laid. direkt. Jonas Evans. Jr. ir Stasys Evans. T ei. 737-8600. 

Rašytojui 

A + A. MAIIUI KATILIŠKIUI 
iškeliavus nedrįstančia, žmonai ZINAI, ^ j ^ ^ 
MA, visiems giminėms r artimiesiems nuoširdžią uzuo-
lią užuojautą ir kartu L.<Ume. 

JAV %B VIDURIO VAKARŲ 
KPYGARDOS VALDYBA 

pasiskirstęs pareigomis! nors jau 11 
yra išrinktas penkių narių sąsta- I 
tas: D. Gilvydienė, K Gogelis, 
L. Kizlauskienė, J. Panavas ir V. 
'Petruševičius. Naujo komiteto 
nariai jau yra dirbę choro ir kitu 
organizacijų komitetuose, todėl 
galima tikėtis, jog su choru ir to
liau bus lengva dirbti ir vėl bus 
galima išdrįsti užsimoti dides
niems pastatymams. 

S. Sližys 

Brangiam tėvui 
A. f A. JUOZUI STROPUI mirus, 

Vladą Stropu ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

ALLEN AND GARCIA COMPANY 
LIETUVIAI BENDRADARBIAI 

ANTANAS ASTRAUSKAS 
BRONIUS DAINIS 
ZIGMAS JAUNIUS 
JULIUS GUDELIS 
RAIMONDAS KINDERIS 
ALBERTAS LI5KUNAS 
FELIKSAS LUKAUSKAS 
VISVALDAS MASIULIS 

ALFONSAS MIELTULIS 
JONAS PARONIS 
ROMAS PUOD2I0NAS 
ALGIRDAS PUTRIUS 
VLADAS RUPINSKAS 
KĘSTUTIS SIDABRAS 
TADAS VARANKA 

Išgyvenus skaudų n^mentą amžinai atsisveiki

nant su mylimu ir brandi tėvu 

A. 4- A. PETRU KEBELIU, 
sūnų adv. A I ^ Į KEZELĮ, jo ŠELMA ir MOTINĄ 

giliai užjaučiame. 

EMILU A IR MARIUS KIELOS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4J30-34 S o . California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

46C5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonab - - YArds 7-1741-2 

Hot Springs, Ark, 
Daugiau lietuviŲ apsigyve

nus Hot Springs, Arkansas kuror- į 
tiniame mieste, pradėta švęsti į 
bendros Kūčios. Pastaruosius pen- ' 
kerius metus jos pradedamos šv. j 
Mišiomrs, kurias kasmet atna-

kiai, K., dr. v. U K m a i , j \ . i^eievicms, \. ueim,n.n..^y^*^*,„.. . sauja kun. P. Patlaba, šios lietu-
činskas. Liet. Vyčių 7 9 kp., A. Lingienė, R. L. Macioniai, E. Macke- i vių kolonijos kapelionas ir dva-
vičienė įKanada) , O. 1M. Mansch. A. S. Manvydai, P. Marčiukaitis, A 
Matulis. S. Mel ieš ius , A.. Merkevičius, V. V. Memenai, E. Milkus, L. V. 
Mikaloniai. J . J . M i l t u l i o n i a i , B. Miliūnas, L. Mmgėlienė, V. J. Mit-
kai. K. B. M y k o l a i č i a i , J. Mockaitis (Lansing), F. Motuzas, E. A. 
Musteikiai. J. R. O r e n t a i . A. V. Osteikai, M. S.Narbutai, O. Navasai-
tienė, K. D. N a v a s a i č i a i , V. Pacaitis. Z. Pajaujis. A. A. Paškai, A. V. 
Pesiai, A. A. P e t r a u s k a i , J. Petrauskas. V. Petrulis. S. R. Pikūnai, A. 
Poderienė, M. P. P o l t e r a i č i a i , O. Plienaitienė, J. Radas, J. A. Rama
nauskai, O. R a m a n a u s k i e n ė , E. E. Rėkliai, A. L. Rujrieniai. B. 0. 
Rūkšteliai. T. Š a k i e n ė . J . Sarapinas (Lansing), A. Sadauskas, B. Sele-
nienė, O. S i rgėd ienė , V . Sirtautas. S. A. Skorupskai, Č. A. Staniuliai, 
K. A. Stašaičiai, V. S l u š n y s , S. S. Smalinskai, K. Sragauskas, I. Sven-
tickaitė, E. S v e n t i c k a s . R. B. Šadeika, S. Šadeika, J. M. Šepečiai, J. 0. 
Šeputos, S. S. Š i m o l i ū n a i , J. Šimukėnas, G. Špakauskienė, J. Šuopys, 
„Švyturio" jūrų š a u l i ų kp.. Taut. S-gos Detr. sk., P. Televičienė, V. 
Barčienė-Tucker ( F l o r i d a ) , A. Tumosa, N. Uurys, V. Udrienė, J. G. 
Urbonaią V. Z. U r m a n a v i č i a i , T. Vaitkūnaitė, 0. Valatkienė, V. 
Valys, A. R. V a i t i e k a i č i a i , S. Vengraitienė, S. M. Walters, N. Ward, J. 
Zalensas (Sag inaw>, A. Y. Zaparackai, dr. A. Zotovas, 

8 do l . A. G. M a r t i š i a i , 
po 7 do l . — P . K . Keblinskai, P. J. Rūkšteliai, 
6 d o l . — P. R . Pet rauskai , 
po 5 do l . — V . Alkus , A. Armalis, A. Ašoklis, A. K. Balukai, E. 

Baltrušaitienė. P. B a n i o n , P. S. Bitleriai, P. Bliūdžius, A. M. Brakis, 
P. Bronskis. A. B r a z a i t i e n ė , V. Brazys, V. K. Brokai, K. Buitkus, F. A. 
Bunikiai, L. B u r o k a s , A. A. Butkūnai, M. Condon, L. Condon, S. 
Condon, K. C i u ž e l i s , P . Domašienė, S. Dryžienė, J. P. Gaižučiai, M. 
Gindvila, K. J . G r i c i a i , A. J. Griniai, S. Hotra, N. Išganaitienė, A. Iva
nauskas, K. J a n k a u s k a s , J. Janšauskienė, R. Janšauskas, R. R. 
Janukaičiai, A. V . . Janušis , A. Janušis. J. E. Jeneckai, V. Jocys, V. 
Jodinskas (Texas>, V . Jodinskas, K. Jokša, V. Jomantas, J. Jonynas. 
P. E. Kaustekliai . V . Kavaliukas, A. Kemėža, V. Kilius, E. Kilmanas. 
J. M. Kinčiai. J . K i r v e l a i t i s , B. Kripkauskienė, K. Krisčiunevičienė, 
G. Kupčinskienė. J . Kurpowic, V. Laurus, U. Leleikienė, kun. D. 
Lengvinas ( K a n a d a ) , A. Lenkaitis, Liet. Moterų Klubas, K. Liūgas, S. 
Lungys, J. M a r k u s . J. A. Matekūnai, L. S. Matvekai, V. T. 
McAndrew, A. M e m e n i š k i s , J. Michaels, V. Mickevičius, A. E. Mičiū-
nai. A. Mikaila, J . Mikalavičius, L. Mikulionis, K. Mykolaitis, J. 
Miliukevičius, A . Milmantienė. S. Miltakienė, A. Murinienė, J. 
Naumus, B. N o r k ū n a s , C. Orentienė. P. M. Pacevičiai, P. Pack, V. G. 
Palaikiai. O. P a u l a u s k i e n ė , S. Paulikienė, V Perminąs, A. G. Petru
liai, Č. Pliūrienė. O . Pusdešrienė. A. Pusdešris, P. J. Putriai, A. Radze
vičius, J . Ratke. J . Ratnikas , J. Rauličkis. A. A. Repshas, V. Rinkevi
čius, J . R u g i e n i u s , M. Sajus, M. Salas, S. Sautils, G. Sema, B. 
Simokaitienė, E . S k i o t y s , L. Skrebutienė, S. N. Sližiai, A. Stašaitis, J. 
G. Stasiai. E. S t a s i e n ė , J. Staugas, A. Stonienė, P. Stanionis, J. E. 
Stark, A. S t a u s k a s . A. B. Sukauskai, A. A. šileikiai J. Širvaitis, J. 
Sirvydas, V. Š l i k a s , M. Šnapštys, J. Šostakas, 0. Šostakienė, A. 
Šūkis, L. Šulcas , J . B . Šverai, J. Švoba, E.Tamašauskienė, H. Tucker, 
P. Vait iekūnas, A . Vaitiekus, B. Valiukėnas, E. Vasiliauskas, G. 
Vaškelytė. A. "Velavičius. J. A. Vyšniauskai, B. Wesley, T. 
Wilcheskey, B. Z a k a r k a . Ant. Zaparackas. P. Zaranka, M. Zisman, A. 
Žiedienė, P. M. Ž i l i n s k a i , P. S. Žiūkai, 

p o 4 do l . — A . Arlauskas, J. Duoba, 0. Vaitkūnienė, 
p o 3 d o l . — S . Bosas, J. Daukaitė, J. Janulevičius. P. Juškienė, S. 

Kiškis. E. K u c e n . P . Mikštas, A. Yanavich, 
p o 2 d o l . — M. Bačkaitienė, L. Banaitienė, J. Bujauskas, V. 

Chepelonis. K. D a u g v y d a s , M. Dubitsky, P. Jarackas, A. Jaškulis, O. 
Kaselienė, L. M a y , M. Petrauskas. C. Podolski, Ratcliffe, P. Savic
kas, M. Sims, Z . S tyga . Sventickas, A. Vitkauskas. A. Zove, A. Zai
kauskas, 

p o 1 d o l . — M. Barauskienė, Charley S. Gladkauskienė, B. 
Holtus. M. H o l t u s . J. McNamara.N. Nasutavičienė. B. Tatarūnas. 

Mielai mokslo draugei 

A. f A. IRENAI NEKUVIENEI 
negrįštamai amžinybėn iškeliavus, skausmo prislėgtiems 
vyrui LEONUI, sūnums ANDRIUI ir JONUI, broliui 
JURGIUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užnojautą ir 
kartu skausmu dalinamės. 

MOKSLO DRAUGAI TELŠIUOSE 

šios vadas. Bendrą kalėdinių gies 
mių giedojimą šv. Mišių metu 
paįvairino solistė Dana Vilimie
nė. ] 

KūČiu vakarienę pradėjo LB 
pirmininkas Stepa.c Ingaunis, 
kviesdamas visus 92 dalyvius jaus 
tis vienos šeimos nariais tiek KŪ
ČIŲ vakarą, tiek ateityje. 

Kun. J. Burkus pravedė reli
ginę programą, pirmiausia paaiš
kindamas KŪČIŲ prasmę, kad: 
"Šį šventą vakarą, tyloje, priel 
bendro stalo (prabyla mūsų šir
dys, šaukiasi viena kitos, viena | 
kitai atleidžia, viena kitai linki 
geriausų vilčių"... 

Pašventinęs kalėdaičius, dau
gelio vadinamus plotkelėmis, Kū
čių stalą ir visus dalyvius, kvietė i 
visus dalintis kalėdaičiais. 

Viešpatavo tikrai šventška; 
KŪČIŲ nuotaika, kurios pasigesta j 
pirmesnėse Kūčių vakarienėse, nes j 
šį kartą nebuvo tŲ, kurie mėgsta j 
drumsti šventą ir draugišką nuo- ! 
taiką. 

Pasisveikinę šventiniais kalė
daičiais, visi vaišnosi Kūčių pa
tiekalais, Raimundui Jankui 
transliuojant kalėdinę muziką bei 
giesmes. 

Visiems pasistiprinus, kun. P. 
Patlaba paįvairino vakarą savo I 
humoristiniu žodžiu, kurio už-' 
sklandoj ilgiausiu metų palin
kėjo gruodžio 25 d. gimtadienį 
švenčiančiai Aldonai Ingaunienei, 

A. + A. STASĮ LŪŠIUI 

Mažeika fc'Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Te!. 422-2000 

m i 
žmoną Mariją ir dukreles su šeimomis 

nuos irdziai įžiauciame. 
KORP! KĘSTUTIS 

Mielam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. JUOZUI STROPUI mirus, 
žmoną ANICETĄ, sūnus: JUOZĄ, VLADĄ, RAMONĄ, 
ANTANĄ, RIMUTĮ, dukrą DANUTĘ su šeimomis ir ki
tus gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

IZIDORIUS IR JUSTINA NAUSĖDAI 
ALGIS IR DALIA NAUSĖDAI 
VIOLETA IR BERNARDAS LARRY 

SU ŠEIMOMIS 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL 

TĖVAS IR S0NUS 

2533 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1410 S o . 50 th Av., C i c e r o 

Te l . 47t>-2345 
AIKŠTĖ Al TOMOB1I IAMS STATYTI 

HOME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

K f A. JUOZUI STROPUI mirus, 
žmonai ANICETAI, dukrai DANUTEI, SŪNUMS ir 
jų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

JULIJA IR VLADAS VIŽINIAI 
GRAŽINA IR EDMUNDAS VIŽINIAI 

PH1LUPS - LABANAUSKAS 

3307 S O . L1TLAMCA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PEACE Tel . Vlrąinia 7-6672 
2424 VV. 6<*th STRFET Tel . REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, IL1. Tel. 974-4410 

PETRAS B1E! 
4343 SO. CAL1FORMA A \ E . 

NftS 
I ei. LAfavette 3-3572 

Aukas rinko A. Andrušaitis, V. Balynienė. B. Brizgys, P. Brons 
kis, P. Cečkus, A. Dainus, K. Daugvydienė, S. Garliauskas, V. Gurka. 
T. Ivanauskienė, A. Juška, V. Kankalis, O. Kratavičienė, I. 
Laurinavičienė, V. Lelis, R. Macionis, J. Matekūnas. J. Mikaila, L. 
Mingėlienė, E. Musteikienė, A. Norus, J. Pečiūrienė. J. Preibys. K. R. 
Ražauskai, K. Sragauskas. V. Staškus. C. Šadeika. V. Tamošiūnas. 
T. Vaitkūnaitė, N. Ward. V. Zebertavičius Per radiją kalbėjo dir. R. 
Ražauskienė, sk. vicepirm. A. Vaitėnas ir aktorius K. Balys Aukų 
rinkimo lapus perrašė B. Čečkien'ė. 

Viso surinkta 5,584.00 dol.; aukotojams, rinkėjams, rinkliavos 
vadovui dir. J. Mikailai ir visiems talkininkams mūsų nuoširdus 
ačiū. Savo padėką taip pat reiškiame rinkliavą garsinusioms lietuvių 
radijo valandėlėms, spaudos bendradarbiams ir parapijų klebo
nams, leidusiems aukas rinkti parapijų patalpose. 

Balf o 76-to sk. vi ldyba 

s o P H 11 i A M e u s 
RADIO ftEMOS VALANDOS 

Viios procr»mo« ii WDPA 
Livtuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
ptnktadienio perduodama nuo 4 vai. 
f.c. iki 4.30 vai. p.p. per tą pačią 
•totį. šeštadieniais ir sekmadieniais 

8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Telef. 434-U1S 

1480 AM 
71 i t S. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAOO, ILL 

JURGIS F. MJDMIN 
3 3 , 9 S O . L 1 T L A M C A AVE. Tel YArds 7 -1138 -3 , 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7 - H 1 1 

VASAITIS -
1446 So SOth A>e.. CK FRO. ME 

BUTKUS 
Tel . O l y m p i c 2-100: 

PIKTINKITE "DRA.UGA" 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. f^rodžio ™4p. 31 d. 

Į X lietuvio sportT* vadovo 
Moose Krause - Kriaučiūno nuo-

j trauką "Chicagc Tribūne Ma-
j gazine" gruodžio 28 d. įsidėjo j 

viršelį ir davė ilgą aprašymą 
: apie jo veiklą sporto srity, uži-
S mant vadovo postą Notre Dame 
universitete. Staipsnyje pažy-

• I mima, kad jis yra sūnus imi-
X " D r a u g e rytoj, Naujau ^ ^ £ 

metų dieną neišeis. šiandien, i & 

•™%i # F * , -

*r — - -r 
trečiadienį, redakcija ir admi 
nistracija dirba kaip šeštadienį, 
iki 12 valandos 

X Solistės Dana Stankahytė 
ir Genovaitė Mažeikienė sausio 

Į 4 d., sumos metu, 10:30 vai., 
X Muzikas Juozas Žilevičius! Marąuette Parko bažnyčioje su 

prašo paskelbti: "Nuoširdžiai c h o r u giedos kalėdines giesmes, 
dėkoju savo draueams ir bičių-1 Chorui vadovauja A. l inas , prie 
liams, sveikinusiems mane per 
nai su šv. Kalėdomis, N. Metais 
ir vardinėmis, ir sveikinu visus 
su šių metų šventėmis linkėda
mas Aukščiausiojo palaimos. 

vargonų K. Skaisgirys ir A. Ei-
vytytė. 

X "Draugo" 1981 m. kalendo
rius jau atspausdintas ir prade
damas siuntinėti skaitytojams. m a S A U K S C i a u s i u J U p c u . — . , a a m a s lmafm. 

Dėl ligos ir savotiškų aplinky- i Kalendorius didelio formato, gra 
bių negalėjau pernai bičiulių nei žiai paruoštas, geras popieris ir 

i i i - b-o/l ^«iATns natiks. To-

a^Sfck ŽVAIGŽDUTE 
jy,^^ J\ - » teigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

. a 4. Plačas. Medžiagą afaprti: S206 W. 65th B M » Chk»go, IL 60629 

pasveikinti, nei padėkoti 
Juozas Žilevičius" 

X §v. Kryžiaus parap'jos b-jž- i 
nyčioje Kalėdų naktį 12 vai. Pie
menėlių Mišių metu giedojo ka-1 
ledines giesmes ir A. Šukio lie
tuviškas Mišias dalis "Dainavos" 
ansamblio narių ir katuri solis
tai: Margarita Momkienė, Ire
na Kelly, Vaclovas Momkus ir 
Vytas Radys. Vargonais grojo 
— Marija Mondeikaitė . Kutz. 
Dirigavo — Aloyzas Jurgutis. 

X LB Cicero apyl. valdybos 
ruošiamas Kristijono Donelaičio 
200 m. mirties minėjimas įvyk" 
1981 m. sausio 4 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, tuoj po lietu
viškų pamaldų. Paskaitą skai
tys rašytojas Apolinaras Bag
donas. Tuo pačiu metu bus ga
lima susimokėti nario mokestis 
už 1981 m. Nario mokestis yra 
toks: 10 dol. šeimai ir viengun
giui, nedirbančiam ir pensinin
kui tik 2 dol. Visus Cicero ir 
apylinkės lietuvius kviečiame 
kuo gausiau dalyvauti. 

x "Chicago Sun-Tunes" sek
madienį išspausdino kun. J. i 
Prunskio laišką, kuriame jis sa 

J. 

tikime, kad visiems patiks. To 
kio kalendoriaus paruošimas, at
spausdinimas, vokai ir pašto iš
laidos, "Draugo" administracijai 
sudaro kelių tūkstančių dolerių 
išlaidas. Būsime labai dėkingi, 
jei kiekvienas skaitytojas, pa-
ąal savo išgales, pridės auką 
prie to išlaidų sumažinimo. Kas 
norės kalendorių atskirai užsi
sakyti arba daugiau jų gauti, 
kaina bus vienas doleris už vie- j 
netą su persiuntimu. 

x Adomą Yiliušį pasveikinti 
su vardinėmis ir su 60 m. am
žiaus sukaktimi į jo namus 4060 
S. Campbell, Chicagoje, šešta-

į dienį, buvo susirinkę apie 30 jo 
draugų. 

x Dr. S. Palutsis, M. D., po 
naujų metų perkelia savo kabi 

Solistl Ona Salčiūnienė dainuoja Phi-
ladel?hijos Balfo koncerte. 

Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

x J. Dėmė, Phoenbt, Ariz., 
atsiuntė 5 dol. už kalėdines kor
teles ir už kalendorių, Juozas 
Bagačiūnas — 5 dol. Po 3 dol.: 
M. Pauperas, V. Šuopys, V. Juk
nevičius, V. Bendikas, Antanina 
Galinaitis, G. Klimas, ir Pranas 
Pikčius, širdingas ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė už kalė- į 
dines korteles: W. Mačiunskas, 
Kazys Slezingeris, Apolonija Va-

I laskaitis, K. Čepaitis, R. Banys, 
\ P. A. Mažeika, R. Ošlapas, F. 
'". Mandeikis, Stasė Smitas, L Ul-
pa, Jonas Sumila, B. Stonys, V. 
Stadalninkas, P. Juška, dr. J. 
Simonaitis. P. Visgirdas, H. Bar
kauskas, A. Dundulis. E. Šilga 

naujų meLų ycin.Gi.ia. i=«..̂  
netą iš Cicero, BĮ., kur gydė Ii- j lis, Juozas Juškus, K. Dapkus, Į 
gonius per ilgus metus. Priims | K. Mašiotas, S. Sakavičius, O. Į 
I:gonius Benvyn, HL, 6843 West, Maciokas, Vytas ir Milda Jakš 

*— A <5t*„t™ T. R. š m u l k š Cermak, Road, Chicago, BĮ. Pa
prastai jis priima pacientus pir
madieniais, antradieniais, šešta
dienio rytais ir ketvirtadie
niais popiet pagal susitarimą. 
Telefonas 788-0809. 

tys, A. Stanton, L. S. Šmulkš
tys, Marija Happ, A. Laikūnas, 
V. Žilinskas, ir Antanas Vada-
kojis. Visiems nuoširdus ačiū. 

Juška. A- Bernadišius ir Marija 
Cibienė. Visiems nuoširdus, 
ačiū. 

ko, kad gerai, jog grupė žmo- dol.: Peter Jokubka, Birutė Mar-
nių bado streiku Chicagos ka- tidb, N. Aukštuolis, Juozas Ba-
tedroje atkreipė dėmesį į San cevičius, Viktoras Rauckis. P. 
Salvadore vykstančias žudynes. peleckas, dr. L. Bieliauskas. 
Streikuotojai pasisakė prieš vai- j u r g i s Bubnys. L. T. Grigaliū-
džios brutalumą, bet reikia at- n a S i Aleksas Januška, Pranas 
kreipti dėmesį į žiaurumų prie- pargauskas, Kazys Dargis, A. 
žastį _ marksistų paruoštus M Senkus, dr. A. Juzaitis, J. 
teroristus, kurie Salvadorą nori I 
paversti antrąja Kuba ir suda
ryti prietiltį komunistų dikta
tūroms centro ir Pietų Ameri
koj. 

X B. Vaškelis, Easton. Pa., 
buvo atvykęs į Chicagą ir ta 
proga užsuko į "Draugą" ir 
nusipirko naujausių leidinių už 
didesnę sumą. 

x Kr. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos Tėvų komitetas svei
kina mecenatus, rėmėjus, moky
tojus, tėvelius, mokinius ir visus 
mokyklų draugus su šv. Kalė
dom ir linki laimingų ir sėkmin
gų Naujų Metų! (sv.). 

x Parduodamos lietuviškos 
knygos, skaitytos 1 ar 2 kartus, 
o kitos — nei kartą: nuo pusės 
iki 2 į už puslapį. Tel. 471-0834. 

(sk.). 

x Po 3 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles: B. R. Luomonas, 

X Atsiuntė už kortetes po 5 , V. Puodžiūnas, Anelė Vizgirda, į 
kun. A. Jurgelaitis, Simon Ale-
liūnas, Liudas Vastokas, P. Vai- į 
taitis. Nuoširdus ačiū. 

x Po 5 dol. atsiuntė už kalė- j 
dines korteles: Eugenija Čepie-1 

nė, P . Narutis, V. Buinys, So-
i phie Sakalas, Pranas Vindašius,'] 

j dr. G. Sabataitis, kun. D. Leng-
: vinas. dr. S. Zmuigzdinas, A. M. 
j Bielskai, Stefa Rydelis, Anta-
! nas Drazdys, B. Zičkus, Teklė 

x Dėmesio! Didelis išparda- j Saudir.aitis, Jonas Saulėnas ir 
vimas Avakm Galerijose nuo j Gražina Žukauskas. Nuoširdus 
sausio 2-os iki 11-tos d. — lOC'c > ačiū. 
iki 50 <% nuolaidą ant importuo- i 
to kristalo, aukso ir gintaro pa- | x 1>ail- ?<&*& Aleksa, Chi-
puošalų, Lladro. Dresden. Hum- tago, BĮ., atsiuntė už kalėdines 
mel figūrėlių, Anri medžio drožia j atvirutes 8 dol. A. Nagienė, Le-
nių ir daug kt. Taip pat ir pa- rnont, BĮ.. Marija Aikštaitė, Ont., 
veikslu. Dalė ir Romas Dauk- Canada, Vytautas Semiotas, 
šai, savininkai, kviečia pasi- Chicago. BĮ., prie prenumeratos 
naudoti papigintomis kainomis, mokesčio pridėjo po 8 dol. aukų. 
Adr. 4243 Archer Ave. (tarp Širdingai dėkojame. 
Sacramento Ave. ir ^Vhipple x ^ ^ j ^ ^ j ^ į . 

gan City, Ind., atsiuntė prenu
meratą ir pridėjo 10 dol. auką su 
prierašu: •Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų Jums linkime". 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

VILIJA 
Vilija buvo trylikos metu am

žiaus mergaitė. Ji buvo aukšta 
ir graži. Labai mėgo gėles ir dėl 
to buvo vadinama Gėlyte. Įvai
rias misterijas spręsti Gėlytei— 
Vilijai taip pat buvo pramoga. 
O visokiu neaiSkumų prie Vili
jos namų dažnai pasitaikydavo. 
Prieš Vilijos šeimos mūrinį na
muką buvo rūpestingai prižiūrė
tas gėlių darželis. Ten augo tul
pių, našlaičių, žibučių ir Icity gė
lių. Namukas su darželiu stovė
jo kampinėje gatvėje, todėl daž
nai praeinantys vaikai, jaunuo
liai — jaunuolės labai negailes
tingai išraudavo puokštę kokių 
retesnės rūšies gėlių. 

Vieną karštą vasaros dieną, 
kai Vilija sulankstomoje kėdėje 
lauke šildėsi saulėje, prie jos pri
bėgo tamsiaplaukis berniukas. 

— Labas Gėlyte! — pasveiki
no linksmai, nemaloniai pabrėž
damas paskutinį Gėlytės skeime-
nį lyte. 

—O labas Pau-liu-kai! — 
skiemenimis tardama vardą atsa
kė Vilija-Gėlytė. Paulius susi
raukė ir nusisuko. 

— Tik jau nepyk! — pagrasino j 
Vilija ir nusijuokė. 

— Dabar papasakok, ko čia 
taip greitai atlėkei? - paprašė 
ji. Paulius keistai pasižiūrėjo ir 
atsakė: 

— Mačiau katę Aukštuokių 
kieme, — mikčiodamas aiškino. 

į Vilija atsiduso ir išėjo pasidairy-
l ta lcatės. VISUT jos ieškojo, šaukė 
1 „kac-kac", niekas neatsiliepė ir 
j jokia katytė nepasirodė. Vilija 
j grįžo namo. Sugrįžusi rado dar-, želyje išpešiotas gėles, kai ku
rias išrautas ir žemėmis apibars
tytas. Ji beveik apalpo. Jos dar
želis atrodė apgailėtinam stovyje. 
Įtemptai dirbo ir po divejų va
landų darbo Vilijai pavyko ap
tvarkyti gėles. 

Sekančią dieną Paulius atrodė 
labai nelaimingas. 

—Mačiau šunelį, — pasako
jo jis. — Gal eitum pažiūrėti ir 
jį surasti? 

Ji suprato draugo neramumą, 
bet nusišypsojo ir išėjo paieško
ti to vargšelio. 

(Bus daugiau) 
Rūta Kirlteinaitė,y 

Rochersterio lit. m-kos' 
mokinė, „Plunksna". 

Lietuvška puošmena. 
Piešė Tomas Strolia 

SVEČIŲ PASVEIKINIMAS 
Sveiki atvykę, brangūs sveteliai, 
Ir mylimieji mūsų tėveliai! 
Jau Kūčios šventos žvaigždelė 

švinta, 
Baltas sniegelis ant žemės krinta! 
Ant Kūčių stalo valgiai visoki, 
Kuriuos ragausit bus vis kitoki! 
Danguj žvaigždelė Betlėjun veda, 
Visi Dievuliui dovanas deda! 
Namuose eglutę turim papuoštą, 
Kalėdų šventei jau pasiruošta! 
Vaikučiai laukia Kalėdų senelio, 
Skamba jo rogės ant balto 

sniegelio! 
Dievuli geras, Tu mus mylėki, 
Visiems palaimą širdin įdeki! 
Lietuvai brangiai laisvę grąžinki, 
Mus savo meile vesk ir auginki! 

Alb. Kašiubienė 

LIETUVIU TAUTOSAKA 

KŪČIOS 
Tą dieną Kūčiomis vadina to

dėl, kad Jėzus kūtėje (tvartely 
je) gimė. 

(Rozalimas) 
Žodis „Kūčios" yra kilęs iš len

kų kalbos žodžio „kuc", kuris 
reiškia kuolą. Seniau tą dieną 
samdininkas (darbininkas) baig
davo tarnauti metus, šeiminin
kas atminimui kaldavo į lubų 
balkį medinį kuolą. Kiek metų 
samdinys ištarnaudavo, tiek kuo
lu prikaldavo į balkį. 

(Vadaktėlių apylinkė) 
Sako ne „Kūčias valgyti", bet 

,kūčiavoti". 
(Rozalimas) 

GALVOSŪKIŲ Nr. 7 
ATSAKYMAI 

133. Ar. 23. Būk Žemyn: 1 Tik. 
' 2. Aš. 3. Kur. 4. Ola. 6. Aš. 
7 Dar. 9. Samprata. 10. Aitva
ras 13. Karo. 15. Mesk 16 Su 
18 Tu. 23. Šok. 25. Ona. 26V 
Gar 27. Mik! 29. Po. 31. Mū. 

GALVOSŪKIAI Nr. 14 

I. (Žiūrėkite brėžinį). 
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(Žiūrėkite brėžinėlį). Į kiek
vieną langelį įrašykite po vieną 
raidę taip, kad skaitydami že
myn ir skersai visose eilėse gau-* 
tumėte tą patį žodį. (5 taškai): 

n 
Iš žodžio „Kalėdos" raidžių 

parašykite kiek galite daugiausia 
naujų žodžių. Raidžių pridėti ir 
kartoti negalima. Negalima links
niuoti ar asmenuoti. Už kiekvie
ną žodį gausite po vieną tašką. 

% 

a* 

MANO ATOSTOGOS 

SL>, Chicagoje. Tel. 247-6969. 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to: pirmad. ir ketvirtad. iki 8 
vai. vak.; antrad., trečiad., 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (sk.). | 

| X Vida AiBenė, Kazys Vait 
X šie asmenys, gyvenantys! x šie asmenys, gyvenantys kevičius, "Draugo" spaustuvės 

Massachusetts valstijoje, paau- Maryland valstijoje, paaukojo tarnautojai, nusipirko naujausių 
kojo JAV Lietuvių jaunimo są- JAV Lietuvių jaunimo sąjungos j leidinių už didesnes sumas, 
jungos gynimo fondui: 100 dol. Gynimo fondui: 100 dol. — Taip pat atvyko j "Draugą" ir 
— Bronė Budreika, L Joseph ; kun. Kazimieras Pugevičius. | įsigijo įvairių knygų, plokštelių 
Tender; 25 dol. — Juozas Sta- Į Morkus Šimkus; 50 dol. — dr. A. įr medžio drožinių: S. Petraitis, 

F. Plateriai; 25 dol. — Juo- " " " 

Ne-

šaitis; 10 dol. — J. VaičJurgis, 
Petras ir Janina Mikšiai; 5 dol. 
— Aleksandras ir Josephine 
Lapšiai, Gytis žiaugra. Rimas 
Manomaitis. JAV LJS Valdyba 
dėkoja už parama. (pr.). 

X Neprigirdintiems — 
mokamai klausa 
penktadieniais nuo 
4 vaJ. popiet, adr.: 3042 W. 63 
St, Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 I-ake 
St , Oak Park, m. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
TeL 848-7125. (sk.) 

ir 
zas ir Izabelė Laučkos. A. ir G. 
Radžiai, Romuald ir Alexandra 
Zalubai. Cezaris ir Stasė Surdo-
kai, Richard Legeckis. Aldona 
Aistienė, Nijolė B. Carozza, dr. 
Maria Gumlinas - Schwartz. An-

... . ' \ tanas ir Joana Vaičiulaičiai, P. 
pa i mama B a | t a k i g ^ L o ^ pjpskie • 20 
10 v. r. ud , , .T. -̂  - ,. ._ , . 

'dol — \mcas Dailyde; 15 dol. 
— Marija Noreika: 10 dol. — 
Jolanta R. Raslavičius. G. ir D. 
Krivickai. Virginija Gaila-Bird. 
dr. Kazimieras ir Diana Čampės. 
Vytautas ir Julia Rutelioniai. 
Jonas ir Marija Vaitkai, Algi
mantas ir Theresa Landsbergiai, 
P. Jockūnas; 5 dol. — dr. Jonas 

Gražina Vižinas, A. 
Ona Gadeikis. 

Bavirsha ir 

lietuviams pasiseka pasikalbėti su 
popic&um Jonu Paulium II. Praėjusią , 
vasarą tokią retą progą turėjo Jadvy f. jt>CKUJi<if>; o ««'• — u1- «»'-""'•— vasarą toKią reią P>>JK<» «-»»» J 

B a l y s . J A V L J S Va ldyba dėko- g a PupeUenė ir Remeikienė iš Cicero 
ja už r>aramą ( p r . ) . i Illinois 

MANO VARDAS ZITA 
Mano vardas susideda iš ke

turių raidžių ( „z", „i » »* i r 

„a". To vardo variacijos yra se
kančios: Zita, Zitelė ir Zitutė. 
Mano tėvai ir draugai mane va
dina Zita. Niekas mano šeimoje 
neturi tokio vardo kaip aš. Mano 
vardas yra itališkas ir jis pasi
žymi tuo, kad turi tarnaičių glo
bėjos simbolinę prasmę. Aš mėgs
tu savo vardą. Antras mano var
das yra Rūta. 

Zita Bacevičiūtė, 
Toronte „Maironio" lit. 

m-la. Kanada. „Mūsų-pasaulis". 
AS ŽAIDŽIU FUTBOLĄ 

Beveik kiekvieną dieną žai
džiu futbolą su savo broliu. Mes 
einame į futbolo aikštę ir sek
madieniais nuo pirmos iki antros 
valandos po pietų. Grįžę iš fut
bolo aikštės, laukiam sekančio 
šeštadienio. Po lietuviškos mo-
kvklos pamoku mes vėl žaidžia
me nuo ?:00 ki 4:00 valandos 
po pietų. 

Audrius Bankaiiis, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los. mokinys. 
FRANKENŠTEINAS 

Aš buvau apleistame name ir 
pamačiau Frankenšteiną prieš 
save. Jis man pasakė labas. Aš 
išsigandau ir greitai išbėgau. 

Roma Dainiutė, 
Montrealio lit. m-los mokinė, 

Kanada — „Liepsna". 

Mano atostogos buvo nuobo
džios, nes nebuvo kas veikti. Pir
mą atostogų savaitę aš jaučiaus 
gerai, nes buvo pasibaigę moks
lo metai. 

Mano namiškiai ir aš važia
vome į Dehli, Ontario. Ten pra
leidome vieną savaitę. Oras bu
vo šiltas ir saulėtas. Kasdien ėjo
me į Erie ežerą maudytis. Kai grį
žome namo, tėvai ėjo dirbti, o 
aš toliau atostogavau namuose. 

Kartą su pussesere 
važiavau žiūrėti filmo „Grease". 
Mums taip patiko, kad pasiliko
me žiūrėti dar kartą. Pasibaigus 
kinui, išėjusios dairėmės į krau
tuvių langus. Nieko nepirkome, 
nes neturėjome pinigų. Tai to
kios buvo mano atostogos. 

Aleksandra Žemaitaitytė, 
Montrealio lit. m-los mokinė, 

„Liepsna". 

II. (Žiūrėkite brėžinį). Pergru
puoti pagaliukai sudaro angliš
ką žodį two, ką lietuviškai reiš 
kia du. 

T\A/Q 
IV. Galūnė -as gali būti ne tik 

vienaskaitos vardininko, bet ir 
I daugiskaitos galininko formą 
Į (rankas). Taigi daiktavardis ga
lėjo būti antrosios linksniuotės. 

V. Amerikos buffalo yra vadi
namas The American bison. 

GALVOSŪKIŲ Nr. 10 
ATSAKYMAI 

I. (Žiūrėkit brėžinį). ooo 

} (Žiūrėkite brėžinėlį). Į nuro
dyto trikampio apskritimus rei
kalinga įrašyti po vieną kartą 
šiuos skaitmenis: 1,2,3,4,5,6,7,8, 
9 taip, kad kiekviename trikam
pio šone įrašytų skaitmenų bend
ra suma būtų lygi septyniolikai. 
Vėliau nusibraižykite antrą tokį 
pat trikampį, kad įrašytų tų pa
čių skaitmenų suma būtų lygi 
dvidešimčiai. Už vieną atliktą 
trikampio veiksmą gausite (5 
taškus), už abiejų — (10 taškų). 

IV 
— ^ — 

KALĖDOS ATEINA 
Vaikai stengias būt geri, 
Nes Kalėdos jau arti. 

Nori gauti dovanų, 
Iš senelio Kalėdų. 

Jis per kaminą įlįs, 
Kai jo niekas nematys. 

Ar paliks taų dovanų? 
O gal maišą tik šiaudų! 

Daiva Tomkutė, 
Los Angeles lit. m-los 

mokinė, „Saulutė". 

SUKTAS BEDIEVIS 
Vienas neturtingas žmogus no

rėjo nusipirkti baldų, nes seni 
buvo suplyšę. Neturėjo 'pinigų. 
Nuėjo pas turtingą kaimyną, ku
ris visuomet juokdavosi iš religi
jos, prašyti pagalbos. Kaimynas 
sutiko, bet paprašė devynių pro
centų palūkanų. 

— Juk tai lupikavimas! Bijok 
Dievo! — pasipiktino žmogus. 

— Dievui iš aukštai devyniu
kė atrodys kaip šešiukė! 

II. I - II - m užmokėjo Va + Vi 
+ Va • *'/*o visos kainos. IV už
mokėjo 1 - 47/6o = ls/60 visos kai
nos. TV kaina bus 45,5 : I3/60 = 
210 dol. 

III. Reikia apatinę monetą už
dėti ant centrinės monetos. Žiū
rėkite brėžinėlį. 

B dvylikos vienodo ilgio pa
galiukų sudėkite tris kvadratus, 
kaip parodyta brėžinyje. Vėliau 
atimkite vieną pagaliuką ir ki
tus pertvarkyl ite, kad liktų vie
nas. (10 taškų). 

v 
C-

. IV. Iš olandų vyskupo „Sint 
įNikolaas" (Saint Nickolas), lie
tuviškai Mikalojus. Jo šventė 
švenčiama gruodžio mėn. 6 d. 
Olandijoje yra vaikų Šventė, jie 
gauna dovanų. 

V. Skersai: 1. Tas. 3. Ko. 
5. Kad. 8. Iš. 9. Sula. 11. Sa. 
12. Arai. 13. Kam. 14 Tam. 
16. Sa. 17. Et. 19 Ir 20 Su 
21. Oda. 22. Rėk. 24. Toga. 28. 

i Op. 30. Anas. 31. Mi. 32. Kol. 

__uašykrte stulpeliais šių žo
džių balsius, dvibalsius ir dvi
garsius- kuria — kūrė — kurti, 
paimti — oaimu — baimė, lau-
IBJB _ palaukė, pinti —pina — 
pianas. 

Už teisingą viso uždavinio iš-
sp-endimą gausite (10 taškų"), 
už dalinį išsprendimą (5 taš
kus). 

MINTYS PAGALVOJIMUI 
Jei artimo meilė pasilieka tik 

jausmu, tai tuo atveju nėra jo-
^ia meilė. Meilė yra veikimas. 

Pr. Henving 

Gyventi kitiems nėra vien tik 
pareigos įstatymas, tai yra ir mū
sų laimingumo taisyklė. 

Aug. Comte 

Kas atneša kentėjimus artimui, 
daro pats hau bloga. Kas pade
da kitiems, padeda pats sau. 

L. Tolstoj 
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