
T::E LIBRARY C F C 
REFERENCE I I? 
SERIALS D I T t S I C I 

iSHIRGTO*. D . C . 20025 

G -* • —• . -. 

L-TTI-IIJANIAIM WORLD-WIDE I3AI 

LAISVOJO PASAUUO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WBST 63R1 STREET • CHICAGO. ILLJNOIS 00039 

TELEFONAS (312) 585-9500 

VoL L2COV Kana 25 e. ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, LAPKRITIS — NOVEMBER 22, 1980 Nr. 274 

Alma Mater Nr. 4 

MAŽOS TAUTOS 
DIDELĖ PERGALĖ 

Šiomis dienomis Vakarus pa- į kada parodyta tiek pasiaukojimo! 
siekė "Laisvosios spaudos inicia- O svarbiausia — ta kova laimėtai. 
tyvinės grupės" leidžiamas po- Laimėta tada, kai Rusijos imperi 
grindžio leidinys Alma Mater. Šis, 
kaip ir ankstyvesnieji (Vakarus 
anksčiau pasiekė Nr. 1 ir 3), skir
tas Vilniaus Universiteto jubilie
jiniams metams paminėti. Leidi
nyje pažymėta, kad numeris iš
leistas 1979 m. lapkričio mėn. 1 
d. Redaguoja Audrius Vientautas. 

Alma Mater nespausdinsime 
ištisai, bet Draugo skaitytojams 
pateiksime kelias įdomesnes iš
traukas. 

1979 metai gausūs įvairiais ju 
biliejais, minėjimais... Tik ką at
šventėme Vilniaus universiteto 
400-ju metų jubiliejų, jis, gali 

ja didžiavosi kaip viena galin
giausių pasaulio jėgų. 

Kas gi įkvėpė mažą lietuvių 
tautą į tokią nelygią kovą? Kokio 
mis priemonėmis tada lietuviai 
kovojo prieš šimtą kartų stip
resnį priešą? Kur glūdėjo mažos, 
šimtmetį pavergtos tautos pra
našumas prieš imperialistinį gi
gantą? Kodėl laimėjo?. Juk ir 
dabar panaši padėtis! Gal kaip 
tik reikia kovoti tokiomis pačio
mis priemonėmis? Gal reikia pa
sinaudoti tėvų ir senolių patir
timi? 

Nereikia daug svarstyti, norint 
suprasti, kodėl ši sukaktis nutyli 

Jungtinių Tautų 
smūgis Maskvai 

Reikalauja pasitraukti Iš Afganistano 

Baltuose Rūmuose pirmą kartą susitiko rinkimus pralaimėjęs ir laimėjęs prezidentas. 
Carteris, jo žmona Rosalynn, naujojo prezidento žmona Nancy ir Ronaldas Reaganas. 

Nuotraukoje: prezidentas 

ma sakyti, paženklino visus šiuos j m a , kodėl ji tokia nemaloni rusiš 
metus. Jam daugiausia buvo skir- kam okupantui, carinės imperi 
ta dėmesio. Sį jubiliejų buvo pri
versta švęsti ir okupacinė valdžia, 
žinoma, stengdamasi jį panau
doti ir savo tikslams. 

Šiais metais sukaks 400 metų 
ir nuo u-to steigėjo, jo mecenato, 
Vilniaus vyskupo V. Protasevi-
čiaus mirties. Abejotina, ar oku
pacinė spauda bent kiek prisi 
mins šią daug nuopelnų lietuviu 
tautai turinčią asmenybę. 

Sie metai pažymi ir garbingą 
Lietuvos Statuto sukaktį. Tiesa, 
ši sukaktis šiek tiek prisimenama. 
Bet yra dar viena sukaktis, apie 
kurią visai nekalbama. Tai — 
75 metų nuo didžiosios mūsų 
tautos pergalės — lietuviškos 
spaudos atgavimo sukaktis. Si su 
kaktis, nors ir nepasižymi šimt
mečiu gausumu, bet turi išskir
tinę reikšmę, ypač dabartinėmis 
aplinkybėmis, kada mažai lietu
viu tautai, pavergtai to paties 
priešo, būtina kalbėti apie tą lai
ką, kada tiek daug sudėta aukų, 

jos tęsėjui, turinčiam tuos pačius 
tikslus lietuviu tautos atžvilgiu 

Ir priemonės panašios: smur
tas, prievarta, apgaulė Nesvar 
bu, kad dabar XX amžius: ruso 
okupanto galvosena nepasikeitė. 
Jis pasidarė tik begėdiškesnis, 
įžūlesnis, dar labiau įtikėjęs į jė
ga. Išaugo ir gromuoniškas apeti-
titas. 

Kalbėti apie minėtą sukaktį, 
ypač dabar, kada liaupsinama 
Taškento "konferencija", kalbėti, 
kad maža tautaA kovodama tik 
moraliniais ginklais, nugalėjo gi
gantą, tur būt, jau yra nusikalti
mas okupanto akyse, nemažes
nis už tą, kai faktais primenama, 
jog pati sovietinė valstybė laužo 
savo išleistus įstatymus — konsti
tuciją arba begėdiškai spjauna 
ant savo vadovo L Brežnevo pa
rašo (Helsinkio baigiamasis ak
tas). 

(Bus daugiau) 

Iranas atmetė 
paliaubų sąlygas 

Del įkaitų bus tęsiamos derybos 
Teheranas. — Irano premjeras goniškumo dėmiu". 

Mohammed Ali Rajai pasakė į Irano prezident&s ir premjeras 
spaudai, kad Amerika principe ; abu atmetė Jungtinių Tautų pa-
priėmė Irano sąlygas įkaitams : siuntinio, buvusio Švedijos prem-
paleisti, tačiau dar reikia išsi- j jero Palmes pastangas skelbti ka-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Arabų neramumai Izraelio 
okupuotose žemėse persikėlė į ry 
tinę Jeruzalę, kur jaunuoliai daužė 
langus tų parduotuvių, kurios 

New Yorkas. — Po keturių 
dienų kartais gan piktu debatų 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja priėmė rezoliuciją, 
kuri vėl reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga pasitrauktų iš Afganis
tano. Panaši rezoliucija buvo 
priimta sausio mėnesį 104 balsais 
prieš 18, dar 18 susilaikius. Šį kar 

tą rezoliucija gavo 111 balsų. Prieš 
balsavo 22 ir 17 nebalsavo ar ne 
dalyvavo debatuose. Abiem atve 
jais rezoliucija neminėjo Sovie
tu Sąjungos vardu, o tik reikala
vo, kad "visos svetimos jėgos" bū
tu išvežtos. Sausio mėnesį buvo 
įrašytas "kuo greičiausias, besąly 
ginis pasitraukimas". Šį kartą žo
dis "besąlyginis" išleistas. Sausio 
mėnesio reikalavime sakoma, kad 
asamblėja "griežtai pasmerkia" 
įsikišimą Afganistane, o šį kartą 
asamblėja tik "rimtai susirūpinu 
si" stebi. 

Nežiūrint šių teksto pasikei 
timų, rezoliucijos priėmimas lai 
komas diplomatiniu sovietų pra 
laimėjimu, ypač, kad sovietų 
diplomatai labai kovojo užkuli
siuose, platino įvairią literatūrą, 

Rezoliucija reikalauja, kad JT se 
kretorius Waldheimas paskirtų 
specialią atstovybę, kuri ieškotų 
Afganistane politinio sprendimo 
tarp įvairių partijų. 

Vienas rezoliucijos autorių, 
Pakistano užsienio reikalu minis 
teris Agha Shahi, paneigė gandus, 
kad rezoliucijos tekstas sušvelnin 
tas todėl, kad sovietai grasino nu 
versti Pakistano prezidentą. Sha 
hi pasakė, kad rezoliucijos nesu
švelninus ji būtų praradusi tarp 
15 ir 25 rėmėjų. 

Įdomu, kad tarp 22 valstybių, 
kurios kartu su sovietais balsavo 
prieš rezoliuciją, nėra Jugoslavijos 
ir Rumunijos. Jugoslavija baisa 
vo už rezoliuciją, o Rumunija 
balsavime nedalyvavo. Tarp susi 
laikiusiu yra dar Suomija, Alžiras, 
Indija, Iranas, nors šios valstybės 
dažnai paremia Sovietų Sąjungą. 

Sovietai kaitina 
JAV javų boikotą 

Madridas. — Konferencijoje, 
kur kalbama apie Helsinkio su-

grasino trečiojo pasaulio šalims, Į sitarimų vykdymą, kalbą pasakė 

Švedai Romoje 
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

audiencijoje priėmė Švedijos ku
nigaikštį Bertil drauge su Upsa
los liuteronų vyskupų ir kitais 
Švedijos liuteronu Bažnyčios vei 
kėjais bei švedų bendruomenės 
Romoje nariais. Susitikimas įvy
ko ryšium su Romoje surengta 
paroda "Švedija Romoje", kuri 
pavaizduoja glaudžius ryšius tarp 
Švedijos ir krikščicnybės centro 
amžių bėgyje. Iškeldamas šiuos 
santykius, Popiežius Jonas Pau
lius II-sis svečiam iš Švedijos 
tartame žodyje ypatingu būdu 
prisiminė Švedijos globėją šven
tą Brigitą, kuri Romoje gyveno 
20 metų, iki savo mirties 1373-
iais metais, taip pat Šv Petro ba
zilikoje palaidotą karalienę Kris
tiną. 

Ekumeniniu kelin 
Europos katalikų vyskupų ir 

protestantiškųjų Bažnyčių kon
ferencija Danijoje, Logumklos-
ler, nutarė ateinančiu metų ru 
denį surengti antrąjį bendrą eku 
meninį suvažiavimą krikščionių 
vienybės problemom aptarti. Pir
masis tokio pobūdžio ekumeni
nis krikščionių suvažiavimas įvy
ko 1978-ais metais Chantilly, 

aiškinti dėl smulkmenų, Šis pa
reiškimas valstybės departamen
te buvo sutiktas su pasitenkini
mu, nes rodo, kad Irano vyriau
sybė yra pasirengusi toliau tęsti 
diskusijas. 

Sunkiausias klausimas liečia 
šacho ir jo šeimos išvežtus tur
tus, kurių reikalauja dabartinė 
Irano vyriausybė. Valstybės de
partamento sluoksniai sako, kad 
Amerikos atsakyme Iranui nuro
doma, kad Iranas galėtų atsiim
ti šacho turtus legaliu keliu, pa
gal įstatymus tų šalių, kuriuose 
tie turtai laikomi. Atsakyme pa
brėžiama, kad Amerikos vyriausy-

i bė nekontroliuoia šacho turtų, do darbus, pažymėdamas, log sis ,., •., ,. ' . . .. T v. . * i -1 j 6 todėl negalėtų jų grąžinti Iranui, suvažiavimas daug pasitarnavo . . . B. i i . . . . , . . . , ..'v-. .,, jei ir norėtų, labiau įsigilinti \ krikščioniškųjų ' 

KATALIKAI PASAULYJE 
baigusio Pasaulio Vyskupų Sino-

ro paliaubas. Prezidentas Bani 
Sadras pasakė, kad Iranas nie
kad nesutiks su Irako taikos są-
lygom's, bet ves karą, kol laimės. 

Turkijos naftos ministerija pa
skelbė, kad Irako nafta vėl pa
siekė Turkijos Iskenderun uostą 
Viduržemio jūroje. Vamzdžių li
nija, kuri buvo karo pradžioje 
susprogdinta, pataisyta ir nafta 

buvo atidarytos, nežiūrint palesti į "kad balsavimas už rezoliuciją bus | sovietų delegatas Jevgeny Med-
niečiu paskelbto streiko. Izraelio J laikomas "nedraugišku veiksmu" vedev, sovietų užsienio prekybos 

prieš Sovietu Sąjungą. Sovietų j pareigūnas. Jis kaltino Ameriką, 
išdalintame memorandume sako j kuri sustabdė sovietams javu par-
ma, kad įrašymas, kad "banditai" | davimą. Tai esąs Helsinkio susi

tarimų ir net Jungtinių Tautų 
chartos laužymas. Jis pabrėžė, kad 
tarptautinės prekybos susitarimų 
laužymas žlugdo pasitikėjimą 
Amerika, kaip prekybos partne
re, pakenks amerikiečiams biz
nieriams, kaip jau pakenkė ūki
ninkams. 

okupacinės jėgos grasina arabams, 
kurie parduotuves uždarys. 

— Europos Rinkos valstybės 
paskyrė 385 mil. dol. paramą Por 
tugalijai, kad ji galėtų pasiruoš
ti įstoti 1983 m. į rinką. 

— Senato energijos komitetas 
rekomendavo vyriausybei sudary 
ti didesnes naftos atsargas, nes ga 
Įima laukti užsienio naftos tieki 
mo sutrikimų. 

Belfasto kalėjime jau 55 die 

šeimų šiuolaikiniame pasaulyje 
problemas ir Bažnyčios vardu 
tarti šeimom, kurios dabartiniais 
laikais susiduria su daugeliu sun
kumų, vilties ir padrąsinimo žo
dį. Pasaulio Vyskupų Sinodas, 
pažymi laiške arkivyskupas Šuinn, 
kreipdamasis į pasaulio katalikiš
kąsias šeimas, ypatingu būdu 
jas kviečia pasitikėti Kristumi. 

Šv. Marija Goretti 
Šv Marijos Goretti 90-jų gi

mimo metinių proga iš švento-

Valstybės departamentas dar 
kartą įspėjo nesitikėti labai grei
to įkaitų klausimo išsprendimo. 
Pareiškime sakoma, jog Ameri
kos atsakyme Iranui labai aiš
kiai pabrėžta, kad visi Amerikos 
vyriausybės veiksmai bus derina
mi su šalies konstitucija, derina
mi su įstatymais ir su „mūsų tau
tine garbe". Amerikos atsakyme 
šios sąlygos išlaikytos, tačiau de
partamentas šiuo metu negalįs 
atidengti smulkmenų. 

Teherano radijas paskelbė, 

vėl teka. Pirmasis laivas su Irako Į nas badauja Airijos respublikos 
nafta plauks į Prancūziją. Nafta j armijos kovotojas. Jis paguldy-
ateina iš Irako naftos laukų prie j tas karinėn ligoninėn. 
Kirkuko miesto, kurį dažnai puo- į — Vak. Vokietijoje streiką pra 
la Irano lėktuvai. Nežiūrint puo- j dėjo pašto tarnautojai. Bijoma, 
limų, Irako naftos produkcija ne- j ^aa streikas gali pakenkti Kalė-
sustojo. Turkų vyriausybė įspėjo dų siuntinių ir sveikinimų siun 
spaudą plačiai neskelbti naftos j timui. 
linijos atidarymo, nes bijoma 
naujų bandymų liniją susprog
dinti. Ji eina per Iraką ir Turki
ją 600 mylių. 

šios gimtojo miesto Senigalijos į, k a d I r ak 0 karo lėktuvai bandė 
Romą atvyko keturi tūkstančiai 
maldininkų. Popiežius Jonas Pau
lius II-sis, susitikęs su maldinin
kais, prisiminė jaunutės skaistu
mo kankinės šventosios Marijos 
Goretti asmenybę. 

Šventoji Marija Goretti — pa
žymėjo Popiežius, — šviečia mū-
sųj laikais aktualios ir sektinos 
dorybės pavyzdžiu. Ji iš tikrųjų 
buvo skaistumo kankinė. Skais
tumo dorybė krikščionybės istori 
joje visada buvo didžiai brangi
nama, nors mūsų, kaip ir kitais 
laikais, buvo dažnai, bet nesėk-

Prancūzijoje, dalyvaujant apie j mingai mėginama ją nuvertinti 
80-čiai delegatų, atstovaujan
čių anglikonų, stačiatikių, pro
testantų ir katalikų Bažnyčiom. 

Žodis jaunimui 
San Francisco arkivyskupas 

John Quinn ganytojiniame laiške 
apžvelgia ką tik Vatikane pasi-

Muujų diena 
Pasaulinės Misijų Dienos pro

ga. Popiežius Jonas Paulius II-sis 
Šv. Petro bazilikoje aukojo Šv. Mi
šias už įvairiuose kraštuose besi
darbuojančius misijonierius ir už 
naujus pašaukimus misijinei veik 

oulti šventąjį Qomo miestą, ta
čiau buvo atmušti. Aršūs mū
šiai toliau vyksta prie Susanger-
do miesto. Iranas čia metė stip
rias kariuomenės jėgas. Tehera
nas skelbia laimėjęs pergalę, at
stūmęs irakiečius 9 mylias ir „iš
valęs miestą nuo ateizmo ir pa

lai. Pasaulinės Misijų Dienos 
tikslas yra — atkreipti viešosios 
nuomonės dėmesį į misijų kraš
tus, raginant visus geros valios 
žmones malda ir lėšomis parem
ti misijonierių darbą, kuriuo yra 
kuriama ne tik dvasinė, bet ir vi 
suotinė tų kraštų pažanga.Šven
tasis Tėvas paragino ūkiniai į sisakė Palest:nos Laisvinimo Orga 

Reaganas prieme 
kanclerį Schmidtą 

Washingtonas. — Po pasima
tymo su prezidentu Carteriu bū
simasis prezidentas Ronald Rea-
gan priėmė savo laikinoje rezi
dencijoje Vakarų Vokietijos kanc
lerį Helmut Schmidtą, kuris irgi 
lankėsi pas prez. Carterį. Šis su
sitikimas buvo nenumatytas, ta
čiau Reaganas ir Schmidtas kal
bėjosi visą valandą. Kada Ameri
koje lankėsi Izraelio premjeras 
Beginąs, Reaganas su juo nesusi
tiko, pabrėžia kai kuri Amerikos 
spauda. 

Schmidtas padėkojo Carteriui 
už praėjusių metų bendradarbia
vimą, draugiškumą, gerus abie
jų valstybių ryšius ir palinkėjo 
jam puikiausios kloties ateityje. 

Arabai nesutaria 
Amanas. — Antradienį turi įvyk 

ti arabų valstybių galvų konfe 
rencija. kurią šaukia Jordano ka
ralius Husseinas. Sirijai vadovau
jant, prieš šią konferenciją pa-

— Indija pareikalavo, kad 
Amerika laikytųsi susitarimo ir 
pristatytų Indijai 19 tonų urano, 
pagal 1979 m. rugpiūčio mėn. su
sitarimą. 

— Zimbabvės teismas atidėjo 
bylą, kurioje žmogžudyste kalti
namas vyriausybės ministeris. 
Teismą sudaro vienas baltas, du 
juodi teisėjai. 

dalyvautų derybose dėl Afganis
tano ateities, reiškia, jog bando 
ma sugrąžinti Afganistaną į feo
dalizmo laikus. 

Debatuose kietą žodį tarė JAV 
ambasadorius Donald McHenry, 
juodas diplomatas. Jis pasakė, kad 
sovietai ir afganai agentai veda 
brutalią smurto ir teroro kampa 
niją, bandydami pavergti afganų 
liaudį, kuri kovoja, vedama ga
lingo nacionalizmo. 

išsivysčiusius kraštus ištiesti pa
galbos ranką mažiau ūkiniai pri 

nizacija, Libija ir Pietinis Jeme 
nas. Manoma, kad prie boikoto 

Labai blogas 
Lenkijos derlius 

Varšuva. — Lenkijos žemės 
ūkio ministeris Leon Klonica pa 
sakė parlamente kalbą, kurioje 
atidengė sunkią žemės ūkio pade 
tį. Šių metų javų derlius net 
3.2 mil tonų mažesnis, negu lauk 
ta. Bulvių užauginta 18 mil. to 
nų mažiau. Cukrinių runkelių 
— 6.6 mil. tonų mažiau. Galvi
jų ūkiams trūksta pašaro, kurio 
gauta 19 nuoš. mažiau, negu per 
nai. 

Ministeris žadėjo ateityje skirti 
daugiau lėšų ūkiams, pakelti ūki 
ninkams mokamas kainas už pie 
ną, mėsą daržoves. Kitomis žinio
mis, Lenkijoje nebegalima gauti 
pirmos rūšies alkoholinių vodkos 
gėrimų, kurie skiriami tik užsie
niui, kuris perka daug "Wybo-
rovva" ir "Zytnia" vodkos. 

są Arabų Lygą. Didžiausias gin-

Pradejo teismą 
Pekinas. — Po ilgų pasiruoši 

mų Kinijoje prasidėjo buvusių 
aukštų pareigūnų teismas. Vals 
tybės prokuroras Huang Huo-
ling ketvirtadienį pradėjo skai
tyti kaltinamąjį aktą, kuris turi 
20,000 žodžių, 48 dalis. Svarbiau 
šieji kaltinimai: pianai nužudyti 
Mao Tse Tungą, sąmokslas pa
grobti valdžią ir kultūrinė revoliu 
cija", kuri suaikino tūkstan
čius kinų, pakenkė švietimui, 
nuskriaudė milijonus piliečių. Lau 
kiama, kad prokuroras pareika
laus dešimčiai kaltinamųjų mir
ties bausmės. Jų tarpe yra ir Mao 
Tse Tungo našlė, 67 metų 
Jiang Quing. 

Ilgas straipsnis 
apie VI. šakalį 

Washingtonas. — Penktadie
nio "The Christian Scinece Mo-
nitor" paskelbė per kelis pusla
pius ilgą straipsnį apie Vladą Šaka i Thatcher) 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos saugumo 

policija Varšuvoje padarė kratą 
naujųjų unijų įstaigoje ir atėmė 
ten rastą slaptą lenkų valdžios 
instrukcijų knygelę, kaip kovoti 
su disidentais, „Liaudies prie
šais", kontrrevoliucionieriais. 

Aukšti lenkų vyriausybės 
sluoksniai atidengė, kad planuo
jama pakviesti į vyriausybę len
kų katalikų organizacijos „Znak" 
atstovą Lenkijos seime Jerzy Oz-
dovvski, kuriam numatoma vi
cepremjero vieta. 

Atidarė parlamenta 
Londonas. — Ketvirtadienį Bri

tanijos karalienė, atvykusi pa
auksuota, keturių baltų arklių 
traukiama karieta, atidarė par
lamento sesiją. perskaitydama 
„Karalienės kalbą". Joje žadama 
toliau laikytis griežtos finansinės 
politikos, kovoti prieš infliaciją, 
j šią kalbą atsiliepė darbo par
tijos naujasis vadas Michael Foot, 
sakydamas, kad parlamentas tu
ri gelbėti Britaniją nuo „didžiai 
gerbiamos ponios" (premjerės 

kurios politika ve-

vilegijuotom tautoms, padedant j pris'dės ir Alžiras. Boikotuojan-
jom kurti tikrai žmogaus vertas i čios šalys mano, kad šiuo metulčas arabų tarpe kilo dėl Irano 
gyvenimo sąlygas. valstybės galvos gali suskaldyti vi I — Irako karo. 

lį. Po jo, per visą pusę puslapio 
įdėtą nuotrauka parašyta: "Lie 
tuvis patriotas". Straipsnis, kurį 
parašė laikraščio štabo kores
pondentas Daniel Southerland, 
pavadintas : "He talked back to 
the KGB". 

Labai palankiame straipsnyje 
autorius duoda geografinių ir 
istorinių žinių apie 

danti į dar didesnį nedarbą ir 
bankrotą. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 22 d.: Filomenas, 
Cecilija, Steikintas, Dainė. 

Lapkričio 23 d.: Kristaus Kara
liaus šv., Klemensas, Lukrecija, 

Lietuvą, I Doviltas, Liubarte, 
smulkiai aprašo kelis Šakalio pa-: Lapkričio 24 d.: Protazas, Flo

ra, Matvinas, Valdė. 
Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:26. 

sikalbėjimus su KGB tardytojais 
ir papasakoja apie Šakalio bėgi
mą iš Vilniaus, per Suomiją iki 
Švedijos, kur jis, pagaliau, tapo 
laisvas. Trečiame straipsnio pusla 
pyje įdėtas Švedijos, Suomijos ir! temperatūra dieną 55 L 
Baltijos valstybių žemėlapis. I 40 I 

ORAS 
Debesuota, >u pragiedruliais, 

naktį 
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At-kų Rudens Arbatėlė 
Detroite 

Kiekvienų metų rudenį, nau
jus mokslo ir organizacinės 
veiklos metus pradedant , visi 
Detroito esantys at-kų viene
ta i ir jaunimo vienetų narių 
tėveliai susirenka pirmajam 
pabendravimui kartu, rudens 
arbatėle vadinamu. 

Šis pirmas rudens suėjimas 
visų vienetų turi specialų tiks
lą — prisistato š.m. -vienetų 
valdybos, pristato esamą na
rių padėtį vienetuose (kas 
persikėlė į vyresnių vienetus 
pagal amžių, k a s papildė 
vienetų eiles, pristatomi š.m. 
vienetų globėjai ir 1.1.). Tokiu 
būdu visi nariai nuo jauniau-
sio iki vyriausio susipažįsta su 
e sama organizacijos padėtimi 
ir arčiau pabendrauja. 

Toks tradicinis suėjimas 
įvyksta spalių mėn. pradžioje, 
kiekvienais metais. Atskiri 
vienetai metinę veiklą prade
da rugsėjo mėn., pasiskirsto 
metinėm pareigom, sustato 
metinės veiklos planą ir 
ruošiasi šiam bendram rudens 
suėjimui, kad tėveliai ir at-kai 
sendraugiai gerdami arbatėlę 
galėtų maloniai gėrėtis jau
nųjų idėjos draugų meniniais 
sugebėjimais ir išradingu 
kūrybingumu. 

Š.m. rudens arbatėlė įvyko 
spalių mėn. 19 d. 5 va i . vak. 
Dievo Apvaizdos kultūrinia
me centre. Savo tarpe turėta 
net keletas garbingų at-kų 
organ. asmenų: kun. V. Dabu-
šis, prelatas J. Ba lkūnas ir At-
kų Federacijos vadas J . Lauč-
ka. 

Rudens arbatėlės eigai vado
vavo Detroito at-kų sendr. 
valdybos narė J . Damušienė. 

Visiems, gausiai susirin
kusiems svečiams ir org. na
r iams susėdus už gražiai, 
rudenio spalvomis papuoštų ir 
vaišėmis padengtų stalų, 
kurių pavidalu ir turiniu 
paprastai rūpinasi tėvų komi
tetas (Ada Lelienė su talka), 
arbatėlės vadovė pasveikino 
susirinkusius ir pristatė sve
čiams šių metų jaunimo viene
tų globėjus. 

Jaunučių ir jaunių vienetus 
— būrelius šįmet globoja ir 
vadovauja Birutė Bublienė ir 
Kristina Veselkaitė (baigusi 
mokslus šį pavasarį — gailes
t inga sesuo). Moksleivių drau
govę šįmet sutiko globoti 
Paulius Kuras (iš VVindsoro), 
kuris šįmet baigęs farmacijos 
mokslą, d i rba Windsore . 
Moksleivių valdybos pirmi
ninkė š.m. yra Eglė Baltru
šaitytė, kuri pr is tatė dr-vės 
esamą narių skaičių, kas jų 
eiles apleido ir kas atėjo iš jau
nių. 

Studentų dr-vės pirmininkė 
š.m. yra Rita Neverauskaitė. 

Detroito studentai atlieka programą rudens arbatėlėje. Iš kairės: Rita 
Neverauskaitė, Kristina Veselkaitė, Kęstutis Smalinskas, Rasa 
Veselkaitė, Vidas Neverauskas, Virgis Kasputis ir Alina Lėlytė. 

J i pristatė stud. dr-vės narių 
padėtį, padidėjimą naujais na
riais, atėjusiais iš moksleivių 
(tapę studentais) ir pristatė 
š.m. stud. dr-vės patarėją — 
globėją J an iną Udrienę. 

Visų atsilankiusiųjų šie nau
ji vienetų globėjai ir valdybos 
buvo entuziastingai nuploti. 

Po to sekė jaunųjų išradin
gumo meniniai pasirodymai. 
Moksleiviai at-kai, užsidėję 
kalakuto raudonas skiauteres, 
sudainavo kalakuto garbei 
sukurtą dainą — kaip jį 
pagauna, papiauna, iškepa ir 
šeimyna pagarbiai sut ra t ina . 
Buvo ir r i tminga ir juokinga. 

Studentai pasirodė su visu 
vaidinimu: — ,.Pataisytos ir 
p e r t v a r k y t o s p a s a k ė l ė s , 
pritaikytos pri t inkamai pasau
lėžiūrai". Buvo choras ir visa 
eilė talentingų artistų: Rasa ir 
Kristina Veselkaitės, Vidas ir 
Rita Neverauskai, Alma ir Eli-
gijus Lėliai, Virgis Kasputis , 
Kęs tu t i s S m a l i n s k a s . J ų 
choras dainavo: „Mes jums 
sukursim, mes jus užbursim, 
mes pajuokausim, paišdykau-
sim — išgirsit pasakų visokių: 
Brolių Grimų, Andersonų, iš 
mūsų liaudies paimtų". Na. ir 
išvaidino pagal Raudonkepu
raitę — Raudonskrybėlaitę ir 
su vilku, ir su medžiotoju ir su 
kitais priedais. 

Po jaunimo meninės progra
mos, arbatėlės programos 
vadovė J . Damušienė padėko
jo jaunimui ir pakvietė žo
džiui Detr. At-kų sendr. pirm. 
Alf. Jušką. J is pasveikinęs 
garbinguosius svečius ir jauni
mą pranešė susirinkusiems 
sendraugiams, kad Detr. at-kų 
sendraugių valdyba nesikei
čia iš šiais metais: A. Juška , 
Vita Neverauskienė ir J adv . 
Damušienė pasilieka dar ir 
š iems m e t a m s va ldybo je . 
Žinia buvo visų sendraugių 
entuziastingai priimta. Po to 
dr. A. Darnusis t rumpai pris-

„ A T E I T I E S " 
R E D A K C I J O J E 

S p a l i o n u m e r i s — 
N i j o l e i S a d ū n a i t e i 

Žurnalo spalio numeris 
dedikuotas Nijolei Sadūnaitei . 
Ant viršelio — Nijolės atvaiz
das. Viduj — jos laiškų ištrau
kos iš Sibiro. Taip pat įdomi 
Vitos Musonytės anketinė 
jaunimo studija. Šį numerį 
redagavo Kęstut is Tr imakas . 
Numeris buvo laiku paruoš
tas, tačiau dėl spaustuvės 
techniškų kliūčių skaitytojus 
pasiekia lapkričio mėnesį. 

L a p k r i č i o n u m e r i s 
— s t o v y k l o m s 

„Ateities" lapkričio nume
ryje surinkt i visi vasaros sto
vyklų ap rašymai , kurie laiku 
pasiekė redakciją. Numeryje 

S t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų 
sus i r i nk imas 

Los Angeles studentų atei
t ininkų susirinkimas įvyko 
spalio 26 d. Polikaičių namuo
se, kur buvome vaišingai pri
imti. Susirinkimą pradėjo A. 
Mič iu ly tė , i p a s k a i t y d a m a 
iš trauką iš * Šv. Rašto. Daly
vavome diskusijose aiškin
damiesi, kaip mes supran
t a m e Kristų per duonos 
laužymą. Gk Grušas painfor
mavo apie aktualius orga
nizacinius reikalus ir arti
miausios ateities uždavinius." 
Susirinkimui paįvairinti V. 
Polikaitytė > pravedė įdomų 
žaidimą (Herbo), pareikala
vusį bendro, išsilavinimo giles
nių žinių. Turėjome atsakyti , 
kuriuos žymius žmones dėl jų 
darbų gerbiame a rba smer
kiame. Taip pat pasisakyti , ką 

yra ver t ingas dr. Ant. Juzai- .norėtume savyje ar savo aplin 
čio s t ra ipsn is „Turino drobulė* koje pakeisti 
mokslo šviesoje". Lapkričio-
numerį r edagavo dr. Arūnas 
Liulevičius. 

Baigėme susirinkimą maida. 

-, Rita Bureikaitė 

Įdomi p a s k a i t a 

Kun. Andrew M. Greeley, 
Chicago Tribūne ir Sun Time 
laikraščių kdlumriistas, lapkri
čio 30 d. 4 vai. 30 min. vak. 
J a u n i m o centro kav inė j e 

kalbės aktualia etninių proble
mų tema. Akademikų skautų 
sąjunga ir Chicagos ateitinin
kų sendraugių valdyba yra 
šios paskaitos ir diskusijų ren
gėjai. 

Ateitininkai maloniai kvie
čiami dalyvauti. 

P R A N E Š I M A S 

Studentų ateitininkų centro 
valdyba šiais metais parda
v inės ka lėd ines ko r t e l e s . 
Kortelės yra studenčių ateiti
ninkių menininkių da rbas ir 
bus pardavinėjamos vietinių 
studentų draugovių. Kaina : 10 
kortelių $2.50. Prašome visus 
paremti studentų ateitininkų 
sąjungą. Kortelės užsakomos 
paštu, kur nėra studentų drau
govių, 10 kortelių kainuos 3 
dol. Jos užsakomos pas Danu
tę Balčiūnaitę: 18712 Arrow-
head Ave., Cleveland, OH 
44119, tel. (216)486-0283. 

A t e i t i n i n k ų n a m ų 
ž in ios 

Lapkričio 7 d. naujoji Ateiti
ninkų namų valdyba buvo 
susirinkusi posėdžiui. Dėl kitų 
įs ipareigoj imų v a l d y b o s 
narys Kazys Pabedinskas iš 
valdybos pasitraukė. Likusieji 
valdybos nariai pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirm. — 
dr. Juozas Briedis, sekr. ir 
koresp. — Milda Tamulionie-
nė, ka s in in . — K ę s t u t i s 
Sušinskas, kontrolierė — Tere
sė Alenskienė, vicepirm. — 
Katiliūtė-Boystund. Posėdžio 
metu buvo perimta k a s a ir 
svarstyti einamieji reikalai. 

Šįmet valdyba ruošia Ateiti
ninkų namuose Naujųjų Metų 
sutikimą ir kviečia visus atei
tininkus jame dalyvauti . Dėl 
rezervacijų skambint Mildai 
Tamulionienei, tel. 246-5390. 

At-kų namų valdyba 
• 

ATEITININKIJAI 70 METŲ 
ADOLFAS DAMUŠIS 

tatė savo jaunystės dienų ir to Katalikų Federacijos kong-
pačio mokyklinio suolo draugą r e s e Detroite, surinko d a u g 
dabartinį At-kų Fed. vadą 
Juozą Laučką. J . Laučka 
pasve ik ino s u s i r i n k u s i u s , 
džiaugėsi malonia popiete t a rp 
senų draugų panevėžiečių ir 
studijos draugų. Palinkėjo 
jaunimui veikti, vyresnie
siems dirbti su jaunimu, kad 
70 metų ateitininkijos jubilie-

Septynios dešimtys metų apima 
maždaug keturių generacijų laiko
tarpį. Per tuos kūrybingus ir 
audringus metus ateitininkijos 
sąjūdis turėjo daug progų efek
tyviai reikštis.'Jo įtaka į gyveni
mą buvo prasminga, veiklos vaga 
gili, o kai kur ir radikali. 

Ateitininkų Sąjūdžio vedamoji 
mintis "Visa atnaujinti Kristuje" 
kai kam atrodė per aukštas idea
las, nors tai buvo švyturys, ku
riam vardą davė Pius X, bet kuris 
jau vedė bei lydėjo žmoniją nuo 
Kristaus Prisikėlimo. Mūsų tau
toje ir prieš septyniasdešimt metų 
tas idealas žėrėjo užgožtas Mask
vos caro okupacijos, kuri engė ir 

"naikino bet kokį lietuvių kultūrinį 
medžiagos, kuri bus spau#" ' bei religinį pftsiveržimą. Motie-
d inama š iame paskutiniame jaus Valančiaus pastangos, labai 
1980 m. „Ateit ies" numeryje, -apgalvotos ir anomis sąlygomis iš-

Seselė Marga r i t a Bareikai tė — 
ateit ininkų stovyklų paskai
tininke. 

G r u o d ž i o n u m e r i s — 
K a t a l i k ų F e d e r a c i j a i 

Adv. Saul ius ir dr. Roma 
Kupriai redaguoja šį numerį. 
Abu d a l y v a v o Amer ikos 

1981 m . J u b i l i e j i n i s 
n u m e r i s 

1981 m. vasar io mėn. sukan
ka 70 metų nuo pirmojo „Atei
t ies" numerio pasirodymo, 

jų švenčiant ir tolimesnė atei- Kun. dr. Kęstutis Tr imakas 
tis būtų tokia pa t šviesi ir j a u renka medžiagą šiam dvi-
produktinga jaunais veikėjais gubam sausio-vasario jubi-
lietuviškuose baruose senųjų liejiniam numeriui . 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

gretoms išretėjus. 
Kun. V. Kr i šč iūnev ič iu i 

malda užbaigus rudens popie
tės vaišes, išsiskirstyta iki 

S t u d e n t ų s k y r i u s 

Lino Palubinsko rūpesčiu ir 
i n i c i a t y v a buvo i š k e l t a s 

i 

Gaja Pemkutė, Audrė Puškoriūtė, Dalia Polikaitytė ir kitos 
..pamergės" šoka Sadutę Neringos stovyklos „vestuvėse". 

Nuotr. R. Musonytės 

sekančio bendro suėjimo — reikalas s t ipr iau jungtis prie 
pavasario šeimos šventės. „Ateities" žurnalo. Jis buvo 

pakvies tas į „Ateities" redak
ciją ruošti kasmėnesinį stu
dentų skyrių žurnale. Stu
dentai p rašomi šiam skyriui 
siųsti medžiagą jo adresu: Cor-
coran Hali , Box 48, 910 W. 
Belden, Chicago, IL 60614. 

J u o k ų s k y r i u s 

Humoras yra gyvenimo da-j 
lis. Be jo sunku apsieiti. 
Humoras nuspalvina gyve
nimą. J a m vieta ir spaudoj . 
J a m vieta ir „Ateityje". Tokios 
mintys jau seniai šokinėjo 
„Ateities" redakcijoje. Laiks 
nuo laiko pasirodė joje kas 
juokingesnio. Grasilda Rei-
nytė pasisiūlė padėti. J i yra 
į jungiama į „Ateities" redak
ciją rinkti ir ruošti medžiagą 
juokų skyriui . 

Padangos. Priekiniu ratų reguliavi
mas a balansaviinas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TLRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of ofl and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street _ Tel. Gft 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

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

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

8 KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 
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kaliai atsiskyrė, o studijavusieji 
vakaruose savo dvasia ir idėjomis 
nuo rusų savaime skyrėsi. Tokiu 
būdu susidarė inteligentinė grupė, 
kuri savo idėjiniais įsitikinimais 
organiškai sutapo su savo tauta. 
To dėka prisikėlusi Lietuva pasi
darė laisva ne tiktai fiziškai bet ir 
idėjiškai. Tokiu būdu ji įėjo į vi
siškai naują kultūrinės pažangos 
ir dvasinio atgimimo kelią, glau
džiai visiems tautos žmonėms 
bendradarbiaujant: ir darbininki
jai, ir ūkininkijai, ir mokslus bai
gusiems profesionalams, ir kul
tūros darbuotojams. 

Ateitininkų pagrinduose aiškiai 

mintingos, tautos blaivinimo ke
liu naikinant smukles ir švietimo 
keliu spausdinant knygas Prū
sijoje, efektyviai pasireiškė apsau
godamos tautą nuo fizinio ir dva
sinio naikinimo. 

Didesniuose pavojuose buvo 
atsidūrusi mūsų inteligentija 
mokslus ėjusi rytuose. Nihilizmo, 
marksizmo įtaka daugelį jų 
natūraliai sublokšdavo su revo
liuciniais Rusijos kolektyvais, 
nors jie kaip lietuviai patijotai 
nuoširdžiai manė, kad Lietuva bus 
išlaisvinta, kai Rusijos caro reži
mas sukris. 

Be abejo tokiose aplinkybėse 
ateitininkų sąjūdžio iškilimas bu
vo ypatingai prasmingas tuo, kad 
stamboka dalis lietuviškosios inte
ligentijos, studijavusios rytuose, 
nuo rusų okupantų idėjiškai radi-

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Te l . 5 6 3 - 0 7 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

buvo pabrėžiama, kad Jriėreikia 
tenkintis vien vedamosios",'rhin-
ties iškėlimu, reikia gyvenimą su 
mintimi derinti, arba bent prie 
minties priartinti, ir kaip save-iaip 
ir visuomenės. Tad. ir kyla_kiau-
simas, ar pavyko gilesnio:krikš-
čioniško sąmoningumo visuotinai 
atsiekti? .Į tą klausimą, turbūt/ bū
tų perdrąsu duoti šimtaprocentinį 
teigiamą atsakymą. Keli,. faktai 
tam prieštarautų. Dar iš praeities 
užsilikusio nihilizmo ir pozityviz
mo įtakoje ir laisvoje Lietuvoje 
moksleiviai ateitininkai ' "bWo 

(Nukelta į 4 p s l . f " ^ 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

o i <•<• 
VINCAS BKIZGY& 

Tetai, daktarai -., 
2456 W. S9th St_, Chicago. 111. 

VM M . T7S-8O00 
VaJauidoa n m vualt&rtm* 

r 
DR. K. G. BALUKAS 

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Te l . LU 5 -6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.; p i rm.an t r , ketv ir penkt 1:00 • 5:00 
sa\. popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
B i -GYDYTOJAS IR CH+84J*GASq 

1443 So. 50th Ave., Cicero . 
Kasdien 1-3 yal. ir 6-8 vai valį_ išskyrus 
treč' Šešt 12 fki 4 vai popiet 

I Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0 P T O M ET RISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. — QR 6-2400 

/ai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9; antrad irpenkt. 10-4: Seštad. 10-3val 

Tel . REliance 5 - 1 8 1 1 \ . . . r 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydyto jas --r-** 

3 9 2 5 West 59 th S t r e e * ; ^ 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč i> .šešt 
uždaryta 

Ofs. tel . 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246 -2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE-

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ " ? " " 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai : Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 „v'P'p 
Ofiso tel RE 71168: rezid. 2 3 * 2 9 * 9 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Spec ia lybė A k i y ligos 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2 4 5 4 VVest 7 l s t Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va! : pirmad .antrad . ketvirtad trpenktad 
3 rki 7 v p p. Tik susitarus. 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

I v a l a n d o s pagal sus i tar imą 

Ofs PO 7 - 6 0 0 0 . Rez GA 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 6 3 r d Street 
Valandos pagal sus i tanmą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
0 0 0 S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRI^GIJA 

1185 Dundee Ave. •••• 
Elgin. III. 60120 ~ . „ 

Valandos pagal susitarimą^., 
TeL 383-44*3. 373-6333, 3M487S 

Dr. ROMAS PETKOS 
AKIU LIGOS - CHIRUROtiA-. 

Ofisai: , „ 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL MC 
Valandos pagal susitarimą': x 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba uetuviškai)<<u. i 
0 P T 0 M E T R I S T A S . , . : . , 

Tikrina akis Pritaiko akinius,ir 
"Contact lenses" ' ', 

2 6 1 8 W 71st St. - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta-tneč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K b . U . PŪSLĖS ip ; ;* 

PR0STAT0 CHIRURGU*- ' 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7.Tvak, 
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 448 5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Ctuc4«o 

476-2112 
Va) pagal susitarimą Hirm . an t r , treč. 

ketv 1 0 i k i 6 v a l Seštad 10 ik. 1 vai 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUM AS0NIS 
C H I R U R G Ą S:i;v 

2454 West 71st S t r « « ^ 
Vai pirm . antrad . ketv ir penhud, 2 5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

OH tel 586-3166: namu 381-1772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd S t r ^ g 
Va* pirm . antr ketv irdtį&t* 

2 - 7 ) šeštadieniais oagal susitarimą 



Gėrio siekimas — 
' "*• I I i 

ŽMONIJOS VADOVAVIMAS 
IR VALDYMAS 

Nesena yra Kristaus Val
dovo šventė. J i buvo paskelbta 

Paryžiaus kardinolas Suhart 
kadaise savo pastoraciniame 

SOVIETŲ VAIRUOJAMOS 
Daug pastangų nepagailėta „mirties" spinduliams pakinkyti... 

Rimties valandėlei 

Apie ateinantį naujų, iš toli
mų atstumų mirtį nešančių, 
vairuoajmų ginklų priešaušrį, 
jau senokai rašoma šiais 
klausimais besidominčioje 

BR.JUJSROTAS 

dept. ir Centrinės žvalgybos 
agentūros (CIA) specialių 
tarnybų ar sovietai tikrai gami-

visiems katalikams, pareikšta laiške pabrėžė: "Šių dienų pa-
įr žmonijai tik tada, kai žmo
giškasis valdymas tapo pa
goniška religija, kurioje as
muo, daiktas vado veiksmas 
pastatomas žemiško dievo 

t pavidalu ir reikia jam nusi
lenkti. Ar tai buvo Hitleris su 
savo "Heil Hitler", ar italų 
Mussolini su "Viva ii duče" ar 
pagaliau Stalinas, "teisin
giausias, geriausias, visais 
besirūpinąs ir visiems žemiš
kų gėrybių teikiąs tėvas". Visi 
jie buvo tik kruvini stabai, ku
riems buvo paaukoti milijonai 
gyvybių, kad tik jie išsi
laikytų, jų garbė kiltų ir jų isto
rija būtų žmonijos istorija. Jei 
vienas kitas tokių valdovų bu
vo ir kitur, tai buvo tik šešė
liai, mėginę kai kada pasi
daryti tartum pirmaisiais 
valstybės kūrėjais. 

Tuo metu ir atėjo Kristus 
Valdovas, gerbiamas specia
lia švente. J i s atėjo su die
viška galybe, bet ir su geriau
sio žmogaus savybėmis. Atėjo 
toks, kokį jį matė apaštalai, ko
kį garbino net krauju ir gyvy
bėmis liudydami kankiniai, ko-

- kį m a t ė įvairių kultūrų, 
paveldėjimų ir skirtingų am-

l žių krikščionys. 
Jis, kaip ir jo mokiniai, gy

vena pasaulyje, bet jis yra ne 
iš šio pasaulio. Jis ir jo moki
niai yra tartum iš kito pasau
lio, nes šį pasaulį myli net pik
ti žmonės, o kr ikščionis 
persekioja daugelis, many
dami sunaikinti jau kartą su
naikintą an t kryžiaus Kris-
taus'kūną, užmiršdami, kad jis 
prisikėlė ir nėra sunai
kinamas. 

Kristaus vieton negalima pa
statyti naujų dievų, kokie jie 
buvo prieš Kristaus laikus. To 
negali padaryti nei vadinami 
karaliai su imperatoriais, nei 
kunigaikščiai ar princai, nei 
paprasti vienos valstybės val-
dovai,nors ir besiremdami sa-

— v̂o aklai klusniais žemės vai
kais. Kristaus Valdovo ženklas 
visiems buvo parodytas, kaip 
nugalėjimo ženklas ir pralai
mėjimas. Šimtų valdovų ir va
dovų nė pelenų nebėra, jų var
dai žinomi tik iš istorijos 
vadovėlių, o dieviška valdžia 
žmonijai, padedanti vesti kovą 
už gėrį, tebegyvena ir gyvens 
amžinai. 

Nėra lengvai išaiškinama 
Kristaus Valdovo teologija, 
nes tai ribos, kurios tarp savęs 
yra žmogaus aplinkoje ir pa-

' lyginimu. Dievas, sukūręs 
visatą ir visatoje žemę su žmo
gumi, turinčiu protą ir valią, 

_ yra savaime valdovas visko, 
***"kas yra žemėje ir po žeme, kas 

yra žmogaus aplinkokoje ir pa
čiame žmoguje. 

Kristus yra Dievo Sūnus, ta
pęs žmogumi. Kristus turėjo 
žmogaus prigimtį, kaip ir jo pa
ties kūrinys, bet buvo ir Die
vas,- net žmoguje įsikūnijęs, 
nenustojęs dalyvauti Švš. Tre
jybės gyvenime ir nepalikęs 
Dievybėje tuščios vietos. 

p , Lyginti jį su žemės valdovais 
ar vadovais, atrodo, tartum bū
tų jo pažeminimas, tartum 
nusikaltimas žmogaus, norin
čio pakilti aukščiau savęs dar 
žemiškam gyvenime. Jeigu net 
evoliuciją pripažinsime kaip 

, . tikrą mokslą, tai žmogaus 
"__tobulėjimas turi eiti nuolat 
'"• aukštyn. Bet tai padaryti gali 

tik su Kristumi — Kristui vado
vaujant ir valdant žmogaus 
protą ir valią, nekeičiant die
viškų moralinių dėsnių ir nesu
kuriant pagoniškos stabų 
garbinimo institucijos val
dovų ir vadovų pavidalu. 

gonybės atsižadėjimas yra 
atsižadėjimas laikyti stabais 
prezidentus, valdovus, par
tijas, minios iškeltus vadi
namus vadus ir grįžti prie Kris
taus — mūsų žemiško ir 
amžinojo gyvenimo Valdovo, 
kuris palaiko mumyse meilės 
dvasią, teisingumo išmonę ir 
sugyvenimo ramybę. Bet koks 
stabas primena neturėti kitų 
dievų, o Kristus nuo amžių bu
vo ir iki pasaulio pabaigos bus 
valdovas, valdąs su meile ir 
teisingumu, nevartojąs prie
vartos. Jis veikia tik dvasi
nėse galiose — prote ir valioje, 
siekiančioje gėrio sau, savo šei
moms, savo tautoms ir visai 
žmonijai". Vokiečių garsusis 
teologas Kari Adams dar anks
čiau yra parašęs, kad "niekas 
nėra Kristaus Valdovo vergas, 
belaisvis, kalinys, nes iš mei
lės Kristui vykdo teisingumą ir 
kartu su Kristumi siekia gėrio 
žemei ir žmogui". Cia ir yra tik
roji religija — ryšys su Dievu 
nuo žemės pokopų iki dangaus 
aukštybių, kaip mes tą dangų, 
geriau sakant, gyvenimą su sa
vo Kūrėju suprantame. 

spaudoje. Šia tema esu taip pat na ir mėgina vairuojamos ener-
rašęs. Šiandein galiu panaudo- gijos ginklus". Lygiai taip pat 
ti vieną įdomų straipsnį iš 
„A v .Wk. & Sp. Tchn.", VII.26. 
Jame plačiai nušviestos SSSR 
pastangos pasigaminti vairuo
jamos energijos ginklą. (Past.: 
liaudiškai tariant jį būtų gali
ma pavadinti „mirties spin
duliais", —aut.). Nesileis-
d a m a s į t e c h n i š k a s 
smulkmenas, suglaustai supa
žindinsiu su bolševikų pastan
gomis. 

Šioje šventėje yra daug vie
tos susimąstyti. Kai žvel
giame tik į visuotinį Valdovą 
Kristų, kartais norime jo lyg ir 
atsižadėti, nes žemiškasis 
gyvenimas, jei ne visuomet 
lengvas, yra būtinas, norint 
tvarkyti savo ir šeimos ateitį, 
norint iš žemės turtų susikrau
ti pakankamą pragyvenimą. 
Norime tvarkos ir ramybės, ku
rias pažadėti tegali tik išrink
tos ar kitu būdu teisėtai su
darytos valdžios. Ir tai yra 
teisinga, nes valdžia yra iš 
ž m o n i ų i r ž m o n ė m s . 
Susiorganizavusiems į vals
tybę, reikia vadovų, gyvenimo 
tvarkytojų, apsaugos nuo blo
gų žmonių. Ar šis Valdovas ga-
k" atstoti tos valdžios žmones, 
kurių reikia keikvienai vals
tybei? 

Kristus Valdovas nenaikina 
nei žmonių valdžios reikala
vimų, nei suteikia savų prie
monių susikurti materialinius 
pagrindus ir savo aplinką, kad 
būtų geriau dabarties žmo
nėms ir ateinančioms kar
toms. Kristus nėra toks val
dovas, tokiu jo nenorėjo 
padaryti nė katalikų Bažny
čia, skelbdama jo specialią 
šventę. Tik viena nori Kristus, 
kaip Dievas ir Žmogus, prisi
kėlęs iš mirusiųjų, taip pat ir 
Bažnyčia, kad žmogus, pra
radęs gyvenimą su Kristumi, 
išnykusių Egipto, romėnų ar 
germanų sustabintų valdovų 
pavyzdžiu savo vadukų ne
darytų žemiškais dievais. 

Krikščionis nori turėti savo 
valdžią, nors tai jam ir ne vi
sur pasiseka ar, net pasisekus, 
nesugeba išlaikyti. Bet jis 
nenori valdovų ar vadovų pa
daryti žemiškais dievais. Bet 
kurios valdžios sudievinimas 
yra pagonybė, dar pavojinges
nė šiais laikais, kai pats žmo
gus mėgina save ar net savo 
kūno dalį padaryti "mažu die
vuku". Valdžia ir valdovas 
nėra tas pats, nes valdovų gali 
būti ir labai blogų. Dar blo
giau, kai tokiam minios sutei
kia pagoniškus titulus, pagar
biai lenkiasi partijai tartum ji 
būtų šios žemės dievų išmin
ties ir dieviška žymė. 

Kristaus Valdovo šventė tu
rėtu tik priminti, kad esame 
naujos pagonybės įkarštyje. 
Reikia todėl prisiminti tikrąjį 
Valdovą, kad laikiniai val
dovai jaustųsi esą tautos tar
nai ir valstybės vadovai. 

Pr. Gr. 

Slapyvardis: TORA 
Netoli Kinijos sienos, 

Kazachstane, pietų SSSR, 
Saryšigano vairuojamų raketų 
ir kitų panašaus pobūdžio gink
lų bandymų poligone užtikrinti 
nauji, ligi dabar dar nebuvę 
žinomi bandymai. Aukštieji 
JAV Gynybos depart. parei
gūnai tiki, kad „tame poligone 
8o vietai stato vairuojamos 
energijos ginklų išmėginimo 
įrengimus". Juos įruošus, 
būkštaujama, „būtų žengtas 
pirmas svarbus žingsnis, 
pakeičiąs ligi dabar žinomus 
karybos būdus". 

JAV pareigūnai sampro
tauja, kad „šis naujai užpla
nuotas įrengimas gamins pir-
m u o s i u s p r o t o t i p u s — 
vairuojamos energijos spin
dulius. Gal po metų šie nauji 
ginklai gali būti išmėginti prieš 
vairuojamų raketų taikinius". 

Tuo būdu, jeigu šie sovie
tiniai bandymai būtų sėkmin
gi, ginklavimosi laimėjimai 
sovietams atvertų galimybes, 
kaip panaudoti vairuojamą 
energiją numatytiems taiki
niams sunaikinti. 

Tie patys pareigūnai savait
raščio bendradarbiui pareiškė, 
jog „vairuojamos energijos 
praktiškas spindulių pritai
kymas taip pat labai pakeistų 
dabar esamą didžiųjų galybių 
jėgų pusiausvyrą". Šie JAV 
valdžios įgaliotiniai įsitikinę, 
kad Kazachstano poligone 
esančiuose įrengimuose, kaip 
tik atliekami bandymai su 
vairuojamos energijos spin
duliais. Saryšigano įrengimų 
bandymus JAV vadovybė 
pavadino „Tora". 

Nuomonės sutampa 
Vienas atsakingas Penta

gono pareigūnas savaitraščio 
bendradarbiui tvirtino, kad 
„girdi, pastaruoju metu jau 
nesama nuomonių skirtumo 
tarp Karo aviacijos, Gynybos 

sutariama, kaip toli SSSR 
esanti pažengusi šių ginklų 
ištobulinime. 

„Jeigu anksčiau, gal prieš du 
metus, tebuvo matomi iššauto 
pistoleto dūmai, tai šiandien 
jau matome ir tą ginklą. 
Vairuojamieji spinduliniai 
ginklai yra tikras dalykas. 
Apie tai galima, neklystant, 
spręsti iš gaunamų iš aukš
tybių nuotraukų", (suprask: iš 
JAV satelitų) taip aiškino 
reikalo žinovas. 

Amerikiečių žinovų eilėse 
taip pat nesama abejonės, kad 
Saryšigane sovietai stato 
įrengimus vairuojamos ener
gijos ginklams ištobulinti. 
Nuomonės tegalėtų skirtis tik, 
kurio pobūdžio vairuojami 
spinduliai ten būsią išmėginti. 

Šių įrengimų statyba buvusi 
pradėta jau 1979 lapkritį; gi 
š.m. vasarį Karo aviacijos 
žvalgybos žinovai jau pradėjo 
informuoti Carterio vyriau
sybę apie tų sovietinių įrengi
mų reikšmę ir pobūdį. 

JAV žvalgybinis satelitas 
KH-11 siunčia į žemę nuotrau
kas, rimuojančias Saryšigano 
įrengimus ir ten jo sekamą 
veiklą. Šios nuotraukos įtikino 
JAV žinovus, kad „ten dir
bama prie vairuojamos ener
gijos spindulių pagaminimo". 
Tikima, kad prie šio projekto 
taip pat darbuojasi žinomasis 
SSSR fizikas A. I. Pavlovski. Ši 
jo viekla Saryšigane yra riša
ma su jo darbais Kurčatovo 
Branduolinės energijos insti
tute, Maskvoje. Amerikos 
mokslininkams A. I. Pavlovs
ki yra pažįstamas iš „pulsuo
jamos energijos katalizato
rių". Pasiekęs šių mokslinių 
laimėjimų fizikos baruose, jis 
buvo pakviestas tikruoju nariu 
į SSSR Mokslų akademiją. J is 
ypač garbinamas už atsiektus 
laimėjimus pulsuojamos ener
gijos sistemose. Jo mokslinių 
pastangų dėka buvęs išto
bulintas mažutis aukštą 
energiją gaminąs generato
rius. Amerikiečiai apie šiuos A. 
I. Pavlovskio mokslinius 
laimėjimus daugiausia žinojo 
iš sovietinės mokslinės litera
tūros. 

Abejonės išsklaidytos 
Nepe r sen i a i Ženevoje , 

Šveicarijoje, įvyko pasaulinio 
masto fizikų — mokslininkų 
suvažiavimas. Jo metu SSSR 

mokslininkai iškėlė viešumon, 
kad „mažo pasipriešinimo 
elektros energijos perdavimas, 
panaudojant deguonį, kad tuo 
būdu atšaldžius metalinius 
laidininkus, gali nustatyti 
branduolinės energijos atma
tas atmosferoje, paleistas erd-
vėn iš Semipalitinsko branduo
linių ginklų poligono". Taigi, 
JAV mokslininkų nesutarimą, 
kas tikrai vyksta Semipalitins
ko poligone padėjo išspręsti 
patys sovietai. 

Pirmieji šios sovietinės slap
tos veiklos ženklai buvo 
„pačiupti" iš atmosferos 1975 
lapkritį. JAV Karo aviacijos 
žvalgyba jautė, kad „bran
duolinės energijos tarša buvu
si išmesta į erdvę iš Semi
palitinsko bmaduolinių ginklų 
bandymų poligono". 

Kai šie duomenys buvo patik
rinti, tai Karo aviacijos žval
gybos v-kas, maj. gen. George 
J. Keegan su savo duomenimis 
kreipėsi į kitas žvalgybos 
organizacijas. Tačiau žvalgy
bininkai nesutiko su jų tvirti
nimais. Tada gen. G. Keegan 
atsistatydino iš pareigų: jis 
nenorėjo nešti atsakomybės už 
šio ginklo JAV gynyboje nepri-
taikymą. Jau būdamas atsar
goje jis ne kartą kritikavo 
vyriausybę už netinkamą pasi
rengimą sutikti šią naują SSSR 
ginklų grėsmę. 

Š.m. liepos mėnesį vienas 
aukštas Gynybos dept. parei
gūnas pareiškė, kad „gen. G. 
Keegan buvo teisus 90%, 
tvirtindamas, kas tikrai vyks
ta Semipalitinsko poligone. 
Buvo teisus įvertindamas 
sovietinę grėsmę". 

Sek imas tęsiamas 
JAV Karo aviacija sudarė 

sutartį su Los Alamos, N.M., 
mokslinėmis laboratorijomis, 
kad pasitikrintų, „ar sovietai 
pasiekė kokių nors laimėjimų, 
bemėgindami jodo (iodine) 
trumpųjų bangų laserį (spindu
lius) Saryšigano poligone". „Iš 
esmės nesama didžiulio skir
tumo ar tai būtų sutelktinės 
energijos spindulys, ar laserio 
tipo ginklas. Šiandien neabejo
jama, kad Saryšigane sovietai 
stengiasi išmėginti šį ginklą 
prieš judančius taikinius erdvė 
je", aiškina specialistai. 

Amerikos sluoksniuose žino
ma, kad Sov. S-ga kuo plačiau
siu mastu darbuojasi prie 
vairuojamos energijos taip ir 
prie laserio ginklo ištobuli
nimo ir pritaikymo praktiška
me' gyvenime". 

KRISTAUS KARALYSTĖS 
PRASMĖ. 

Kristui taikoma valdovo ir 
karaliaus sąvoka. Yra sunku 
išreikšti žodžiu tai, ką šiek tiek 
ar pilnai suprantame. Vals
tybės valdovas, karalius mūsų 
kasdieninės kalbos prasme 
neturi beveik nė panašumo tai 
sąvokai, kurią turime apie 
Dievą. Tarp žmonių valdovų, 
kokie jie bebūtų savo asme
nine verte, yra garbingų ir 
menkų. Jie yra labai ribotos 
teritorijos, nedidelio skaičiaus 
žmonių trumpalaikiai val
dovai. Kristaus valdovo 
sąvoka neturi nieko bendro su 
žmogaus valdovo sąvoka. 

Kristus Dievas yra Meilė, ir 
mūsų protui jo beribė karalys
tė pirmoje vietoje yra meilės 
karalystė. Ir tą meilę taip pat 
mums sunku suprasti, dar sun
kiau pasakyti žodžiu. Kristaus 
Valdovo mišių prefacijoje 
kartojama, kad jo karalystė 
yra tiesos, gyvenimo, tei
singumo, meilės ir ramybės 
karalystė, bet ir ši mūsų žo
džių litanija nepasako visko, 
ką protu suvokiame. 

Jeigu išmintingas žmogus 
nesidžiaugia pats vienas jokia 
gėrybe — talentais, dory
bėmis, net medžiaginėmis 
gėrybėmis, tai tuo labiau 
Dievas. Jam nepakanka būti 
laimingu vienam, nes jis yra 
Meilė. Meile ir laime jis nori 
dalintis su kitais. Iš šio die
viško noro dalintis meile ir 
laime yra sutverta žmogaus 
proto dar neapimta, nepa
žinta, nesuprasta visata, ką 
vadiname pasauliu; iš čia 
mums dar pas lapt ingas 
dvasių-angelų pasaulis; iš čia 
žmonių sielų pasaulis — mūsų 
protui nežinomas jau sutvertų 
sielų skaičius, o dar neži-
nomesnis, kiek bus jų sutverta 
ateityje. Taip trumpais ir nevy
kusiais žodžiais bandome 
pasakyti, kokia prasme ir 
kieno Kristus yra ir kokia 
prasme nėra Valdovas. 

Kristaus karalystėje viskas 
valdoma meile. Sąmoninga 
būtis, kokia yra ir žmogus, 
pilnai ne tik neįvertina, o 
pilnai net nesidžiaugia veltui 
gauta gėrybe. Jis daug lai
mingesnis, jeigu ta pati gėrybė 
yra vienaip ar kitaip užsitar
nauta. Gi jaučiasi dar lai
mingesnis, jeigu iš meilės su 
kuo nors tuomi pasidalina. 
Dievo tvarkoje angelai ir 
žmonės yra tokie, kad jie patys 
sprendžia savo likimą. Dievas 
davė angelams ir žmonėms 
gyvenimo kelią, kurį savo kal

boje žmonės vadina įsaky
mais, ir paliko laisvą valią tuo 
keliu eiti ar neiti, aiškiai pasa
kydamas, kad tuo kebu eina
me į laimę, o jo nepaisant į pra
žuvimą. Žmogus gimęs ne 
trumpam laikui, o amžinam 
gyvenimui. Amžinos laimės 
pasiekęs žmogus jaučiasi ją ne 
veltui gavęs. Jis jaučiasi užsi
tarnavęs, tada ir laimė jam pil
nesnė. Gi to nesiekdami, kaip 
įvyko su dalimi angelų, žmo
nės tampa ne Dievo nubausti, 
o nubaudžia patys save, sąmo
ningai pasirinkdami būti be 
Dievo . K a i p a p r a s t a m e 
gyvenime žmogus nepaiso 
pavojaus įspėjimų, o elgiasi 
saviškai ir patiria nelaimę — 
susižaloja ar net žūsta, tai 
kalti ne tie, kurie jį įspėjo, o jis 
pats, kad nepaisė. 

Kai žmogus apsilenkia su 
amžinąja laime, nepatenka 
palaimintųjų skaičiun Kris
taus karalystėje, tai klai
dingai esame pratę sakyti, kad 
Dievas pasmerkė, atmetė, nu
baudė. Ne Dievas, o žmogus 
pats save pasmerkė, nubaudė. 
Žmonės patys stebisi Dievo 
kantrybe, kartais pradeda net 
priekaištauti, ne vienas ima 
abejoti Dievo buvimu, kad Die
vas nebaudžia jam pikt
žodžiaujančių, prieš jį i r jo 
tikinčiuosius kovojančių. Jeigu 
Dievas meilės turėtų tik tiek, 
kiek turi žmogus, tai ir kant
rybės netektų kartu su Žmo
nėmis. Jeigu geri tėvai parodo 
tiek daug meilės ir kantrybės 
klystantiems savo vaikams, 
džiaugiasi jų susipratimu, 
pasitaisymu, tai Dievo meilė 
k i e k v i e n a m ž m o g u i y r a 
didesnė negu geriausių tėvų. 
Dievas laukia, kad žmogus 
susiprastų. Laimingi, kurie 
laiku susipranta ir pasigenda 
Dievo ir jo kelių. 

Būdami skirti būti Dievo lai
mės dalininkais, jeigu norime 
būti nors kiek panašūs į tuos, 
kurių ta laimė yra ir bus, tai iš 
meilės Dievui ir artimui turime 
dalintis su kitais ta galimybe 
pasiekti amžinąją laimę ir tuo 
laimės jausmu, kiek galime jo 
patirti šiame gyvenime: ne tik 
tėvai su savo vaikais, mokyto
jai su mokiniais, kunigai su 
savo žmonėmis, o visi pade 
dami vieni kitiems. Daug ko 
galime duoti vieni kitiems. Mes 
galime padėti vieni kitiems, 
tapti ir amžinai pasilikti Dievo 
karalystės ir laimės dali
ninkais. 

V y s k u p a s V. Brizgys 
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Antra gausi grupė — italai, gyvena išsibarstę po 
visą New Yorką. Iš viso jų yra apie 2 mil. Jie turi 
savo spaudą, parapijas, bet greitai nutautėją. Jauni
mas, išskyrus tą, kuris atvyksta iš Italijos, italų 
kalbos nemoka ir kalba tik anglų kalba. Italai atei
viai dirba, kaip paprasti darbininkai. Ypač prie kelių 

nusikaltimus. Dirba daugiausia paprastą darbą prie 
statybos, prekybos ir pramonės įmonėse. Išsimoks
linusių negrų labai mažas nuošimtis. Jie gyvena, 
kaip sakoma „su šia diena" ir didelis jų nuošimtis 
išlaikomas miesto. 

Taip pat New Yorke gyvena nemažai purtori-
kiečių ir meksikiečių. Didžiausia jjų kolonija yra 
pietinėje Manhatano dalyje, kurioje gyvena daugiau 
kaip 300.000 žmonių. (Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
tai buvo žydų kolonija.) Jie taip pat gyvena Bronks 
ir kitose miesto dalyse. Beveik visi katalikai. 
Daugelis yra mažamoksliai, linkę į nusikaltimus. 
sudarydami vietos valdžiai didelių rūpesčių, tačiau 
labai atsparūs nutautėjimui. Tarpusavyje kalba tik 
ispaniškai. Daug iš jų visai nemoka anglų kalbos. 
Dirba įvairiuose prekybos ir pramonės įmonėse 
paprastais darbininkais. 

New Yorke dar gyvena, airiai, lenkai, graikai, 
ar gatvių tiesimo, prie statybos ir prie kitų sunkių Prancūzai, švedai, šveicarai, norvegai, suomiai, 
darbų. Kai kurie iš jų, pagyvenę šiame krašte, pra- vengrai, čekai, slovakai, lietuviai, latviai, estai, uk-
turtėjo ir pasidarė kontraktoriais, perimdami net fainieJSai ir kitų tautybių žmonės. Didžiausia iš šių 
milijoninės vertės įmones. Iš jų iškilo net vadovau- k a r d i n t ų tautybių yra amų grupė, - apie pusė 
jančių asmenų, kaip Impelliteris La Guardia ir kiti. milijono. Tun savo parapijas ir kitas institucijas. 

Trečiąją grupę sudaro vokiečiai. Didžiausia jų Beveik visi katalikai. Kiekvienais metais iškil-

pijas, 3 Brooklyne, 1 Manhatane ir 1 Queen»e. Jas 
įkūrė senieji lietuviai, imigravę pereito šimtmečio 
pabaigoje. Pirmoji parapija yra Angelų Karalienės, 
įsteigta 19 šimt. pabaigoje, o visos kitos 20 šimt. pra
džioje. Kultūrinis gyvenimas pagyvėjo po Antrojo 
pasaulinio karo, kai į šį kraštą atvyko „dypukų", nes 
senieji veikėjai paseno ir dalis jų iškeliavo į 
amžinybę, o jų vietoje, nutautėjus jaunimui, nebuvo 
žmonių, kurie ir toliau palaikytų lietuvių tarpe tau
tinį susipratimą. Naujieji ateiviai tuojau įsijungė į 
visuomeninį ir kultūrinį darbą, atgaivino senas ir 
įsteigė naujas organizacijas. Atvyko įvairaus išsi
lavinimo bei profesijų žmonių. Žinoma, jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie, atvykę į New Yo.-ką, visai atitrūko 
nuo lietuvių, nors Lietuvoje buvo užėmę aukštas val
džios vietas ir save laikė dideliais patriotais. 

„Dypukai", kaip ir senieji lietuviai, pirmaisiais 
įsikūrimo metais dirbo, išskyrus vieną kitą, pramo
nės ar prekybos įmonėse paprastą fizinį darbą, nors 
daug iš jų buvo su aukštu mokslu,. Kai kurie uždirb
davo tik po 0.75 dol. į vai. Po kelerių metų, susitaupę 
šiek tiek pinigų, nusipirko namus ir gražiai įsikūrė. 
Kiti vakarais pradėjo lankyti universitetus, norė
dami įsigyti diplomus savo specialybėje. Jaunimas 
veržėsi į mokslą, įsigydamas ne tik bakalauro, bet ir 

Baigiasi New Yorko miesto trumpa apžvalgėlė. 
Norėjau skaitytojus, ypač tuos, kurie gyvena kitose 

Perskaitę Draugą, duokite jį kiliems pasiskaityti. 

kolonija Yorkville, Manhatane, kurios centras yra m i n « a i S v e n č i a 5 v - P a t ? k o d i e n a : D a u 8 a i " u u ž i m a 

East 86 gatvė. Vokiečiai, kaip ir kitos tautinės aukštas pareigas ne tik bažnytinėje hierarchijoje, bet daktaratų laipsnius, 
grupės, turi savo parapijas, mokyklas, įmonėles ir i r ^f108 valdžios įtaigose bei Įmonėse, 
parduotuves Lietuvių New Yorke gyvena apie 10.000. Dau-

New Yorke, kaip ir kituose JAV miestuose, £ a u s i a ^ e n a Brooklyno ir Queens miesto dalyse, 
gyvena negrų. Iš viso New Yorke jų priskaičiuojama ?"™a8is lietuvis, kuris apsigyveno New Yorke, buvo J A \ vietose, supažindinti su New Yorko miestu, jo 
apie 1 mil. Gyvena išsisklaidę po visą New Yorką. * • Aleksandras Karolis Kurtius, kuris į šį kraštą architektūra mokslo ir meno institucijomis, 

pramone, prekyba, transportu, gyventojais ir jo apy
linkėmis, kurios gausios įlankomis, pusiasaliais, 
salomis ir sąsiauriais, kurių pasigenda kiti JAV 
esantieji miestai, kaip Čikagoje, Clevelande ir kitur. 
Pilnai aprašyti New Yorką keliuose puslapiuose 
neįmanoma. Prireikėtų kelių šimtų ar net tūkstančių 
puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais. 

(Pabaiga) 

Didžiausia jų kolonija yra Manhatane, į vakarus nuo a t v 7 k o 1 6 5 ? m - xr mokytojavo New Yorke, tuo metu 
Fifth Ave. tarp 110 ir 150 gatvių. Šioje kolonijoje, vadinamu N. Amsterdam. Pirmieji imigrantai buvo 
kuri vadinama Harlem gyvena daugiau kaip 500.000 įsikūrę pietiniame Manhatane, o vėliau VVihams-

burge, Brooklyne. Po Antrojo pasaulinio karo iš 
Wiliamsburgo, daug lietuvių, ypač „dypukai", persi 
kėlė gyventi į Woodhaveną, Richmond Hiil ir kitas 
vietas. 

Lietuviai, New Yorko mieste turi net 5 para-

negrų. 
Negrų yra įvairių religijų: baptistų, protestantų, 

katalikų ir priklausančių kitoms religinėms sek
toms. Daugelis yra tamsūs ir linkę komunizmą ir 
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lango ūžauja šiaurys. Šėls
ta jis, lankstydamas belapes, be
jėges medžių šakas. Šiuo metu 
Jaiku žvarbaus vėjo lenkiasi visi: 
ir medžiai ir gyvulėliai ir žmo
nės — įvairiu amžių, linksmu ir 
liūdnų veidų, sveikata žydinčių ir 
liguistų veidų žmonės, energingi 
ir.jiusiminimo šešėlių pažymėti 
žmonės. Visi jie gūžiasi, traukiasi 
ri i l tas pastoges, į savo kampelį, 
kuriame gera, jauku, kur ir gyve
nimo saulėleidis ne toks grėsmin
gas. Tačiau kas, jei to jaukaus, 
nuosavo kampelio nėra? Jei nėra 
net ir artimųjų, kurie prakalbin-
^ užjaustų, paslaugytų? 

Auksinis amžius 
--Auksinis gyvenimo saulėleidis! 
^Kaip idiliškai skamba šis žmo
gių sukurtas epitetas senatvei 
apibūdinti! Deja, gyvenimo bui
tie neina ranka rankon su poezi
ja-. Tai galėtų patvirtinti kiekvie
nas, kuris susiduria su liūdna gy
venimo tikrove, kai tenka išklau
syti vienišo, apleisto ligonio ai
manos, kai pamatai bejėgį, nebe
susivokiantį senelį. Toks saulėlei
dis — vienatvė be prošvaisčių, be 
pagalbos, be paguodos žodžio. 
Gęstantis saulėleidis... 

Bet gyventi reikia. Reikia, kad 
kas paglobotų, palydėtų ligi hori
zonto, kol užges paskutinė žara... 

Didžiadvases savanorės 
~Mūsų liaudyje sakoma: "Kur 

žmogus —ten rūpestis". Nei vie
nam jų nepašykštėta. Tačiau pa
imti ant savo pečių dar ir kito 
rūpestį — savanoriškai paimti — 
tai jau didžiadvasiškumas! Tektų 
gal ir nustebti, kad tokių kilnių 
asmenybių dar galima rasti šiais 
laikais, kai dvasia beatodairiai 
užgožta visokeriopu materializ-

SOFIJA JEUONIENĖ 

traukiamomis dainomis, Dukterų 
sukurta šeimyniška artumai 

Bent Kalėdoms pasidalinkim 
su artimu 

Nesuskaitomi draugijos atlikti 
gerieji darbai per visą draugijos 

! gyvavimo dvidešimtmetį. Tačiau 
: apleistuosius aprūpinti reikia lė-
Išų. Jų telkimui reikia antra tiek 
i laiko skirti. 

Šių Kalėdų švenčių metu turė
tume įrašyti į dovanų sąrašą ir 
Lietuvos Dukteris — tyliai, bet 
intensyviai didį artimo meilės 
darbą dirbančią organizaciją. 
Mums prisidėjus, kiekvienam 
Lietuvos Dukterų globojamajam, 
o mūsų sušelptajam vargdieniui 
Kūčių vakare tikrai džiugiau su
plaks širdis. Ar nesuplaks ir lai
mingojo davėjo širdis, žinant, 
kad, su savo artimu gėrybėmis 
dalinantis, ir Viešpaties aruodus 
skalsina. 

Danguole JurgutienS Šviesos žaismas (aliejus) 
Iš parodos, vykstančios M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, 
Iki lapkričio 30 d. 

NAUJAS MOTERŲ PRASIVERŽIMAS 

Artimo meile plakančių šir
džių yra ir mūsų tarpe. Tai lietu
vės moterys, susibūrusios į Lietu
vos Dukterų draugiją ir jau 20 
metų einančios savo steigėjo a.a. 
kun. dr. Felikso Gurecko pramin
tų*'keliu. Reikalinguosius jos ap
dovanoja paguodos žodžiu, su
tvarko ligonio, apleisto senelio ar 
vienišo našlaičio buitinius reika
lui. Ne kartą tenka ir jų dvasi-
nts' pusiausvyros atstatymu pasi
rūpinti. Tokių atvejų daug — 
juos težino tik šios vargšų globė
jos. 

Senelis ir Liet. Dukterų 
pirmininkė 

. Kiek gilaus atsidavimo yra šių 
labdaringų moterų veikloje, te-
ptvaizduoja toks laidotuvių na
muose matytas vaizdas. 

Buvo laidojamas vienas senr'i*, 
jų. globotinis. I budynes atėjo bū-
relis tų geraširdžių moterų su 
draugijos pirm. Emilija Kieliene. 
Kukliai ir nuoširdžioi kalbėjo ji 
rožinį už šio tauraus lietuvio se
nelio sielą. Baigus pamatė, kad jo 
rankose neįdėtas rožinis, kurį jis, 
bUdamas gyvas, taip uoliai kas
dien kalbėdavo. Priėjusi uždėjo ji 
rofmi seneliui ant rankų, paglos-
tėpjas —lyg savo pačios tėvui tai 
padarė. Tą valandėlę labai aki
vaizdžiai ir pilnai išsiskleidė šios 
draugijos veikla. 

O kur dar daug kitų jautrių 
momentų, k.a.: velykiniai pietūs, 
suruošiami globotiniams su mar
gučių daužymu, visų bendrai 

— Na, kaipgi pasisekė inžinie
rių balius? — skamba linksmas, 
smalsiai besidomintis draugės 

S balsas telefono ragely. 
— Juk būdavo inžinierių ba

liai patys šauniausi —praban
giuose viešbučiuose Chicagos 
miesto centre. O motervs net 
kambarius hoteliuose išsinuomo- j 
davo persirengimui! — priminėj 
"gerus laikus" puikią atmintį tu
rinti toji pastabi visuomenininke. 

— Nepaprastai gerai! Nuotai
ka buvo pašėlusiai puiki, taip 
charakteringa tradiciniams inži
nierių baliams! Nors šiais metais 
taip jį nevisiškai tikslu vadinti, 
kadangi rengėjos buvo ALLAS 
(Amerikos Lietuvių inžinierių ir 

architektų sąjungos) Moterų pa
galbinis vienetas, talkinant ALI
AS valdybai. — 

Rudens pobūvis 

Atsakymas nebuvo pasigyri
mas, bet tikras faktas. Dar apie 
antrą valandą paryčiui svečiai 
nenorėjo skirstytis ir ėjo "mal
dauti" rengėjų, kad tik prailgin
tų bei neišvaikytų nenorinčių 
skirstytis nuo stalų. 

Skaidrų ir šiltoką lapkričio pir
mąjį vakarą gražiai išpuoštoje 
Lietuvių tautinių namų jaukioje 
salėje per pusantro šimto susi
rinkusią publiką rudens pobūviui 
pasveikino taikliu žodeliu ALIAS 
Mot. pagalb. vieneto pirmininkė 
Birutė Briedienė. 

Nors ir rudens fone, kai, anot 
Chateaubriando, "gėlės vysta 
kaip mūsų viltys, lapai krinta, 
kaip mūsų metai," tačiau pirmi
ninkės pasveikinimo žodis skrie
jo aktoriškai skaidriai ir viltingai. 

Lyg duetu tęsė kalba apie 
bendravimą, tačiau atiduodama 
duoklę už realų darbą Mot. pa
galb. vieneto valdybai, ALIAS 
pirmininkė architektė Bronė Lu-
kštaitė - Kovienė. Neištęstai, op
timistiškai, draugiškai —jos 
trumpoje kalboje jutai abiejų val
dybų glaudų bei išlaikytą solida
rumą. 

Našūs vaisiai 

Jaunas ir talentingas muzikas 
Arūnas Kaminskas puikiai pa
rinko programą, paskambinda
mas pianinu Schuberto Improp-
tu in AF. Publikai entuziastin
gai plojant, nepavyko išprašyti 
"biso". 

Šiltai buvo sutikta mūsų publi
kos pamilta populiarioji solistė 
Prudencija Bičkienė. Dainos gar
sai iš "Figaro vestuvių" (Mozar-
to), Ponchielli Suicidio — Gio-
conda, Gailevičiaus "Oi laukiau, 
laukiau" buvo sutikti triuškinan
čių katučių prašymu "bisui". Iš
prašyta. K. Kavecko "Na, tai 
kas" dar spontaniškiau priimta. į 
Nešamos gėlės, reiškiama padė
ka. 

Po šiltos geros vakarienės — | 
linksmoji dalis. Šokiai, Bichnevi-1 
čiaus orkestrui grojant, laimėji-; 
mai, pravedant buv. ALIAS pirm. 
Smolinskui. Čia laimingieji 
džiaugėsi Eleonoros Marčiulio
nienės vaza - žvakide, pačių val
dybos narių — Donatos Burbie
nės ir Budrionienės keptais na-
poleonais ir daugelio kitų sudo-
vanotom gėrybėm. 

Ir tradicinis rožių valsas nebu
vo pamirštas. 

Nors kažkas kažkada teigė, kad 
moteris medelį augina dėl žiedų, 
vyras — dėl vaisių, bet atrodo, 
kad šiuo atveju moterys labai 
stengėsi, kad tik daugiau suvežtu 
rudens aruodan. 

Pagirtinas bendravimas 
Sol. P. Bičkienė atsisakė savo 

honoraro "Technikos žodžio" la
bui, inžinierių ir architektų lei
džiamam žurnalui. 

Pati pirmininkė B. Briedienė 
trenkėsi kelis kartus į Beverly 
Shores, kad tarp kemsynu, brauk
dama puolančius uodus, priskin
tų smilgų, vėliau jas purkštų auk
su, iš tiulų susuktų "snieguoles" 
ir efektingai papuoštų stalus. O 
svarbiausia — sutaupyta pinigų, 
nepirkta gėlių —padidintas pel
nas. 

Sveikintina kryptis — ALIAS 
valdybos noras tampriai bend
rauti su Mot. pagalbiniu vienetu. 
Ar tai artėjimas į senatvę, ieš-

| kant ramsčio, ar tai pasiilgimas 
draugystės, tačiau toks pasirinki
mas šaukti susirinkimus kartu, 
valdybos posėdžius, ruošti pa
skaitas ir visa kita — šiais ajato-
liškais laikais tik skleidžia vaiž-
gantišką pragiedrulį. 

s 
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THE ROBIE HOUSE 

Wrighto Robie namas Chicagoje. 

Ja<*v-VR« P»uk.«lM# Mr>k»h! r.v'.Ą^^r 5~fcV<]»hsi * indfne "U/aj ir phink<mr 

OanguolS Jurgutiene 

Dvi vėliavininkes 

Ir taip Mot. pagalbinis viene
tas realizuoja savo pavadinimą 
—virsta tikra realia pagalba, o 

ir vyrams išeina į sveikatą ne tik 
finansinė parama, bet ir, pri
simenant didžiojo auklėtojo Fr. 
W. Foesterio žodžius: "Elgimasis 
su moterimis vyro ugdymuisi tei
kia gražiausią tobulumą ir šli-1 
fą". 

Nepriklausomą Lietuvą okupa
vus raudonajam siaubui ir jėga 
varančiam į visokiausius mitin
gus bei komunistinius paradus 
nenorinčius padorius pi-liečius, 
būdavo, žygiuojantis paduodavo 
vėliavą šalimais stovinčiam pa
laikyti, kol grįšiąs iš patogumų. 
O tas ir palikdavo su vėliava be
stovįs, anam pražuvus. 

Viena tokių vėliavininkių yra 
B. Briedienė, kuriai vadovavimas 
buvo užkrautas. Sąžiningai, 
kruopščiai ir atsidėjusi ji vykdo 
savo pareigą labai veikliai ir su
maniai. Buvus rimtose Liet. 
Dukterų dr-jos pirmininkės pa
reigose, jai lengvai sekasi. 

Antroji vėliavininke yra arch. 
Br. Kovienė. Ji vadovauja vyriš
kai ALIAS organizacijai pavydė
tinai sumaniai. Pilna naujų su
manymų, idėjų, nesnaudžia, 
bet reiškiasi pozityviai duodanti 
pavyzdį ir vyrams. Be eilinių su
sirinkimų, posėdžių, paskaitų bei 
kitų reikalų, ji prasikiša origina
liu mostu ir jai pavyksta. 

Architektūrinė išvyka 

Štai, kad ir sugalvota architek
tūrinė ekskursija. Daugiau, kaip 
per trejetą dešimtmečių niekam 
nė į galvą neatėjo susidomėti pa
šonėje esančia Chicagos įdomia 
architektūra. Trenkiamės, dau-
žomės, mokame tūkstančiais, kad 
išvystume pasaulio įdomybes, o 
ką čia pat turime — nei matom, 
nei žinom — esame visai tam a-
bejingi. 

Ir išjudino dinamiškoji ALIAS 
pirmininkė. Apie architektūrinę 
paskaitą neminėsime — jau bu
vo rašyta, tačiau pati išvyka tik
rai verta didelio dėmesio. Pasiro
do, tik pabudink nerangiuosius — 
atsiras visad norinčių. Kai susi
darė didelis skaičius, patys rengė
jai pasiūlė atskirą autobusą lietu
viams, nejungiant su amerikie
čiais. Ir gidę paskyrė lietuvaitę 
— puikiai pasiruošusią ir apsis
kaičiusią Viktoriją Kašubaitę -
Matranga. 

Architektūros šedevras 

ČikagieČiai yra pamilę savo se
ną, per didįjį gaisrą užsilikusi 
Vandens bokštą (Water Tower) 
iš 1869 m., o britų rašytojas Os-

Atspindtiai (iš Vizijų ciklo, akrOis) 

Pirmoji moteris 
Mandagumas, koks bebūtų — 

ar pietietiškas ar kitoks, diktuotų, 
kad Rosalyn Carter — kaip yra 
paprotys — paskambintų ir pa
sveikintų Nancy Reagan po šios 
vyro išrinkimo. Taip skelbia 
amerikiečių spauda. Tačiau dar 
ligi šiol, žiniomis iš Baltųjų rū-

! mų "pirmosios moters" rašti-
I nės, toks žestas dar nebuvo pada-
| rytas. Mrs Mondale pasveikino 

Mrs. Bush, viceprezidentas Mon
dale perdavė sveikinimą nau-

^ jai išrinktam viceprez. Bush. 
Netgi prezidentas Carter paskam-

j bino, sveikindamas naujai iš-
I rinktą prezidentą Reagan. Tik 
Nancy Reagan dar vis laukia Mrs. 
Carter paskambinimo. 

car Wilde jį titulavo "baisybė su 
pipirinėm, aplink apklijuotom!" 
Ga'l Water Tower ir nebuvo še
devras, bet Glessner House (18 
86 m.) tikrai buvo. Jo archit. bu
vo Bostono didysis Henry H. 
Richardson, 300 svarų milžinas, 
kurio pastatai buvo elegantiški 
ir masyvūs, kaip jis pats.Minėtu 
namu jis tapo pionierių, moder
niškai suplanuodamas ir atida
rydamas šeimos kambarius į at
skirtus vidaus kiemus. Dabar tie 

Vyrams patinka 
dirbančios moterys 
Didžioji dauguma vyrų — net 

82 procentai — pasisako už žmo
nos darbą už namų sienų, žino
ma, jei jos tuo pačiu neapleidžia 
namų apyvokos darbų. Anot jų, 
tradiciniai moterų darbai virtu
vėje turi būti atlikti žmonų, ne
svarbu, atneša jos alą ar ne. 

Pagal skelbimų agentūros BaV 
namai priklauso ir yra užimti į ten, Barton, Durstine — Osborn 
The Chicago Schooi of Architec- Į surašinėjimą 20-tyje didmiesčių, 

' 80 procentų vedusių vyrų sutin
ka, kad skalbti baltinius, vir
ti (78 proc. pasisakė), išvalyti vo-

ture Foundation 

Genialusis VVright 

1900 m. pradžioje nepalygina
mas Frank Lloyd VVright iš savo 
Oak Parko studijos praturtino 
Chicagą bei priemiesčius su kele-

nios kambarį, suplauti indus (65 
proc.) ir supirkti maistą (65 
proc.) yra grynai moters darbas. 

Aštuoniasdešimt šeši procentai 
vyrų tiki, kad jų pareiga yra šu

tu apartamentmių pastatu ir visa, *. . , _ . „u;*; 
., ,, .„ „ ^ . . . , , ' taisyti Ką nors apie namus, o Kiti 

ene organiškų namų įsvim-1 , , , «-- ;?_<»?•; 
v. . .r . , . , • V. i- 1 vyrų darbai — dar butų išnešti ciai — is vidaus i iauKą. Daugelis i 
jų dar išdidžiai naudojami, i 
VVright visiems laikams atsuko i 
savo nugarą praeičiai. "Demo-1 
kratijai", sakė jis pasitikinčiai, 
"reikėjo kažko geresnio už dėžę. 
Aš pradėjau naikinti dėžutes na
mų labui". Jojo Robie House 
(1909 m.) Chicagos pietinėje I 
miesto dalyje yra tauti- i **>> satinas (sat.n), cashmere, 
nis istorinis švyturys, įtakmgfcm- f * * į • * » " * i r da,u?fS 

»- ' i kita kilo iš miestų ar apskričių, 
šias šimtmečio namas. \ . . K1 . " . . - " « * 

j kuriuose jos pirmiausia buvo pri-

šiukšles (72 proc.) ir... sumaišyti 
gėralus (63 proc.). 

Medžiagų vardo kilme 
Turbūt niekam nė į galvą ne

ateina, kad įvairių medžiagų pa
vadinimai, kaip muslinas (mus-

Chicagos įžymybės dėtos gaminti. Pvz. Calico pa
reina nuoCalicut Indijoje, o mu«-

Cia tik pora suminėtų Chica-; H n a s g M o s u l I rake_ 
gos architektūrinių namų, o jų j 
buvo aplankyta daug: Sears l T v. 
bokštas, IBM' dangoraižis, Stan- Į « g«>ZlS S a u g o m a s 
dard, McCormick, Water Tovver j . . _ r,, r, ,,- V D- • Mana Gunnmg, Coventry gra-Place, Sullivano Carson, Pine, • -• i J •• u.-. 
Scott - Co., First National Bank , d a v o m i n i o s a p s p i s t a j k a i * i k i . 
of Chicago, Auditorium, našlės; ̂ ^ viešumon, ir karalius Jur-
Clarke namas, Marina City, Lake 
Point Tovver, John Hancock 

V. K.Jonyaas uH«mMon tlhutncJja 
fpi«*tny» tušu) 

gis III turėdavo paskirti dviejų 
seržantų apsaugą su visu tuzi
nu kareivių, jai išėjus pasivaikš
čioti Londono Hyde parke 

Center, Chicago Civic Center, 
IIT Crown Hali ir kiti. Daugiau 
kaip pusšimtis "turistų" vos tilpo 
autobuse, bet džiaugėsi ir gyrė 
arch. Br. Kovienės iniciatyvą bei 
sumanumą. 

Girdėti balsų, kad pirm. B. Ko
vienė bando sulipdyti ir kitą eks
kursija į tolimesnį kraštą, ir jau 
daugelis domisi tuo. 

Prisimenant Goethes žodžius, 
kad architektūra yra sustingusi 
muzika, ne vienas nori pats pa
justi tą nemirtingą grožį. O a-
biems vadovėms ryžto, jėgų bei 
ištvermės, kad mūsų viltys ne
virstų iliuzijomis ir nenuplauktų 
su rudens debesimis. 

St. S. 



ST. HELENS UGNIKALNI APLANKIUS 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 22 d. • dasyti, nes ugnikalnis yra toks 
" pas1 aptingau kaip mitologijos gra 

"ioii Elena, sukėlusi Trojos karą, 
kuris buvo laimėtas tik įvedus į 
miestą medinį arklį iš kurio išsi
ritę kariai išžudė sargybinius ir 
atidarė miesto vartus. Bet į ug
niakalnio karterį medinio arklio 
neįvesi. 

P. Indreika 

-

Susidaro slegiantis įspūdis ste
bint vulkano padarytą žalą ap
linkai ir žmonėms. Žmonės gy
veną St Helens kalno papėdėje 
buvo tikri, kad ugnikalnis yra už
migęs amžinu miegu, n e s per 60 
metų nerodė jokių gyvybės žy
miu. Todėl jo papėdėje pradėjo 
kurti sodybas, pamiršdani, kad 
kiekvienas ugnikalnis gali pabus 
ti ir pareikalauti aukų. Tiesa, 
šio gražaus kalno jie negarbino, 
kaip japonai savo Fudžijamą ir 
nesiruošė jo viršuje statyti šven
tyklų. 

S t Helens kalnas prieš išsiver
žimą siekė 9.677 pėdų aukštį nuo 
jūros lygio, bet po išsiveržimo su 
mažėjo iki 8.400 pėdu. Išmesti 
pelenai ir uolų nuolaužos kalno 
aplinką nuklojo net 3 0 pėdų sto 
rio sluoksniu. Lavos buvo užpil
tas Spirit ežeriukas, o trys upės už 
verstos pelenais ir uolomis. Ug
nikalnio sprogimo jėga lygina
m a su 5000 atominių bombų, pa 
jėgė nuplėšti vieną kalno šoną, 
išmesti i erdvę vieną kubinę my
lią žemių ir uolų. Tūkstančius 
pėdų į aukštį išmetė milžiniš-

Sprogo St. Helens kalnas, bet 
žmonės jau pradeda pamiršti jo 
sprogimo pasekmes. Sustojus ne 
toli ugniakalnio esančiame Ritz-

ville miestuke, ūkininkai džiaugia
si gražiu kviečiu derliumi iš vie
no akerio prikūlę 78 bušelius, tuo 
tarpu prieš ugnikalnio išsiverži 
ią tegaudavę tik 4 0 — 45 bušelius. 
Aiškinama, kad pelenai neutrali 
zavo žemės rūgštį ir buvo labai 
gera vasara. Nemažiau džiaugiasi 
ir prekybininkai gausiu turistų 
antplūdžiu: per mėn. pardavę 
2000 marškinių su St. Helens 
kalno vaizdais, gausybę suveny
rų ir St. Helens "karštųjų šu
niukų". Pavarčius čia pat esan
čią registracijos knyga nustembi, 
kad turistų būta iŠ įvairių kraš
tų: Japonijos, Kinijos, Šveicarijos, 
Jugoslavijos, Vak. Vokietijos ir 
kitų kraštų. Vietiniai gyvento
jai jau pradeda skųstis jų įžūlu 
mu, kad jie nepaiso perspėjančių 
užrašų "Keep out", mindo dar
žus ir nudrasko vaismedžių ša
kas. Vienas ūkininkas savo nuo
savybę net aptvėręs spygliuotų 
vielų tvora ir pridėjęs užrašą, kad 
ant jo nuosavybės pasirodantieji 

kus kiekius pelenų, kurie į j į j ^ į j a t f i ^ p ugnimi. T < * i 
nešami pasiekė tolimas Amerikos; ^ ^ ^ ^ ^ i n ą > paskendu 
vietas. Tačiau aplenkdami Kali 
forniją, nes vėjai pucią nuo Ra
miojo vandenyno dažniausiai nu
krypsta į rytus. Sprogimo jėga bu
v o tokia didelė, kad sukėlė žemės 
drebėjimą ir sunaikino 220.000 
akrų miško, pražudė 6 0 žmonių. 
Patekę po lava ir pelenų sluoks
niu medžiai dar tebedega ir prie 
ugnikalnio arčiau prieiti neleidžia 
ma, nes" tai Dantės aprašytoji 
pragaro viešpatija — "raudono 
ji zona". 

Apskaičiuojama, kad pasauly
je yra apie 500 veikiančių ugni
kalnių. Yra ir 80 povandeninių, 
kurie kartais pagyvėja, ir lavai iŠ 
siveržus iš vandens paviršiaus 

pasidaro salos. Daugiausia ugni 
kalnių yra Ramiojo vandenyno 
pakrantėse, k. a. St Helens W a -
shingtono valstijoje. 

sį dūmuose stebi gausybė turistų, 
lyg norėdami atspėti jo paslaptis, 
bet anot graiko — sunku tai pa-

DEN'TURES R E P A I E E D 
ŠAME DAT 

PICK-UP AND DELTVERY 
SERVICE 

366-5156 549-2272 

D E L KOLEGOS 
NUOSPRENDŽIO 

Angl i joje Butlo mieste dvide
šimt vienerius metus teisėjos 
pareigas ė jus i Vera Brei atsista
tydino, protestuodama prieš 
nuosprendį, kurį paskelbė vienas 
jos kolega Londone. Jis perne
lyg švelniai nubaudė princesės 
Anos vyrą ir karalienės Elzbie
tos žentą M. Filipą už neleisti
ną greitą važiavimą automobiliu. 
Paprastas i s eilinis žmogus tik
rai būtų g a v ę s š e š i s arba dešimt 
kartų didesnę baudą. V. Brei 
sako: "Tai įrodo, kad turtingie
s iems egzistuoja vienoks įstaty
mas, o vargšams kitoks", j n . 

Mūsų laimė daugiau priklauso 
nuo to, ką mes turime savo dva
sioje, o ne ką kišenėje. 

A. Schopenhauer 
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0CDEN HILL MEDICAL 
LAB0RATORY 
Relocated to 

2434 W. 7fsi Street 
Šame phone 776-1118 

House call service available 
Pre-marital blood tes t s 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
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CEMENT — S E W E B S 

ROOFTNG 
ELECTRIC RODDING 
Ali Types <rf Sewer Work. 

Also Cement VV'oric Patios, Driveways, 
Sidewalks, Roofing & Chimney Work. 

No job too smalL 
ALL WORK GUARANTEED. 

T E L . — 788-9298 

llllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

C L A S S I F I E D G I M D E I 
B K A L E S T A T E 

'S 

WAGNER and SONS 
TYPEWRrrERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Talio 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5818 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone — 581-4111 

^niiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiTiHu 

i 4~m± A. T V E R A S I 
- I f e i y LAIKRODŽIAI TU BRANGENYBES = 
s ^ j į F ^ Pardarimas ir Taisymas ~ 
| 3646 W 69th Street — TeL R E 7-1941 § 
^l l l l l l l I l I l I l I l I l I l I I l l I l I l l l l l l l I l I l l I l I l I l l I l I l IMIIIIIHlIII l imi l l l I l l l l I l I l l I l l I l I lUI l IHI l l l I l I l . 

and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tei. GR 6-7777 
V o k i a nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 v a i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 v a i popiet. 

^ : 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W. 71$t St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotu vaistininkas 

Atdm *okiadieniaia ouo S *aL ryt* M 10 r*l vakaro, 
nuo • Tai. ryto iki 8:30 vai vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

W A R S A W I N N 
6250 West 63rd Street Tel. 586-0410 

One mile west of Midway Aairport. MON. - - Roast Duck & Dressing 

Poliih Style Smorgasbord L u e e h . . . . . $3.75 
L U N C H H O U R S Monday thru Friday 11 30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat 
4 to 10 pm; SUN. & HOLTDAYS — Noon to 8 pm. 

(Luncheon Specials Served Daily) Tei. — 586-0410 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Specialus siuntinys 1 — 1980. 

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei 
medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas 
arba moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailo
ninių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; „Wrangier" 
arba „Levi" jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai. 

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $300.00. 
Taip pat dar galima j šį siuntinį dadėti 9 svarus prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 m., ir dirbtinio minko kailio 
paltui 2.75 m. 

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški, arba moteriški, tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, 
sveria 5 sv $260.00. 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, 
sveria 6 «v $100.00 
Jeans, „Wrangler" arba „Levi" (siuntinyje 
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas $48.00 
Jeans „Wrangler" rumbuoti velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1.5 sv. Kaina už vienas $48.00 
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. . $43.00. 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės $3.50. 
Vilnonės arba šilkinės skarelės $14.00. 
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv ,r $13.00. 
Geresni marškiniai * . . . . . . $21.00. 
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. . . $52.00. 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv „į $33.00. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. . $67.00. 

$76.00. 
$110.00. 

Kalkuliatorius TI - 33 Texas ,-. $67.00. 
Stetoskopai, sveria 0.5 sv $64.00. 

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv. 
arbatos — $4.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. kavos — 
8.50; 1 sv. šokol. saldainių $8.50. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais. 

BALTIC STORES & CO. 
(Z. JURAS) 

1 1 London Laike, Bromfey, Kent, BR1 4HR. B s g l — i 

TeL 01-460-2592 

62,700 
PEOPLE 
L I V I N G I N I L L I N O I S 

ARE I N N E E D OF 

DENTURES 
ARE YOU O N E OF THEM? 

If you are financially diatressed 
or on a fixed income. you ąualify for 

the Illinois Stat* Dental Society'a 
D E N T U R E R E F E R R A L S E R V I C E 

You will be referred to a dentist 
enrolled in the plan and provided 

information on how you can save money. 
For further details. call: 
1 - 8 0 0 - 2 5 2 - 2 9 3 0 

(Toll-Free From 9 A.M. to 4:30 P.M. 
Monday thru Friday 

: 
1 ILLINC 

18 mesaagp brought to you by the 
ILLINOIS STATE DENTAL SOCIETY 

*i 

We'll tielp you make the right movė 

JE I G A L V O J A T E 
PI&KTI AB PA2DUOT1 

Kreipkite i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tei. — 767-0600 
independently owned and operatel 

BY OWN£R, Vic. Central & Addison 
8 roorr.s, 4 bedrooms, 2 baths. Gas 
hot water baseboard heat. Cen/Vac 
cleaner, Alum. storms w/Trim and 
Eves — Garage. $68,500. 

TeL — 545-5566 

P A K O \ V l M L » 
ii • • ! imi • • i J_Į M I i . i m L L - — • MJL i s—i ii — 

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

Call 361-0654 

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS -
1975 m. Toyota Corolla de Luxe. 

Labai geram stovy. Kaina $2,875.00 
Skambint 471-0811 

.. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5968 

KISCE3ULAN£0US 
• — i M I I tmm i • • • i • • ! i u i • i 

Illllllllllllilillllllllllllllllllllllitillllinuil 
1; IfJsių prekių p»slrinlr«m»» me-

UrnagitLi H m&sąt aaadėllo. 
COSMOS PAKCELS EXPRESS 

3561 VV. 69 S t , Cfciesgo, 111. 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Telef. — 9%-nS7 

Vytautai Valau tinas 
llllllllllllilIlIlIlUlllltUUUUIlUUUUUUUl 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 
ALBLN B A N Y S , laL 447-8806 

IANL OMDJAH.4. — FOB 

UNIJOM. 6 kambarių butas 
aukšte ir 6 kambarių butas J-me 
aukšte.. 3441 So. Lituamca Avėnue, 

Skambint — 927-1308 

V Y B A I I B M O T E B Y S 

MUIIHIIMIIIIIIIHIJJIIIIIIIIIHUIIHIIIIlIUil 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m * pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
Notariata* — Vert imai 

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

6&M S. Aedsšs A T . — 778-2283 
nittltlIUtHHIMIIMIsfllinilllllaMItlIMHIIIi 

j 

tiuiitmiiiiiiiimmiiimimiuiinmmiui; 

M. A. i I M K U S 
UfOOaOt TAX SERV1CK 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. MaplewM>d, tei. 264-7 ftSO 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMIN1V iakvietimai. pildomi 
PIUETTBftB PRASTMAI &r 

kitokį* beaka i . 
niiuummmmmiuMinir JIIHIHUIIHIU. 

NAUJI 3-JŲ BUTŲ NAMAI 
Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 

ano 12 iki 5 valandos 
•117-19 S. Parkakto Ave. 
ujant, ribotam laikui, duodama 

•ąlygia* paskola vi. 10% 94 
nuošimti 29 metams. 

rrrzGEBALD CONSTRUCTION 
TeL — 636-7600 

IIIItlIlIlilIlHlllllilIlIUlilIlIHIlIlIlIlIllUIII 

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

Apdraustas peikiaustymas 
įvairių atitiimų 

TeL 876-1882 arta 876-6866 
tiiiiiiiitMiiiiiiiiiiiiiiiuuuuiULUimiiiiitr 

n — a s j a i i 
SIUNTINIAI ) LIETUVA 

ir kitus krtitus 
NEDZINSKAS, 4059 Aitbar Avenue, 

Chicago, 10. 80632, t*L 927-5990 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plaunama ir vaškuojama 
visa rasių ptadis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

f 

FLORIDA 
MELBOURNE APYLINKSiE 

Parduodama 29 vie^j 
Mobile Home Park 

su 17 Mobile Homes, ir 4 miegamųjų 
namu. Metines pajamos 53,146 dol. 
Kaina 299,000 dol. 

Karta toje pačioje vietoje 
parduodama «-Duplex (viso 12 butų). 
Metines pajamos 21,274 doL Kaina — 
195,000 dol. Puikus investavimas. 

Csntnry 21 — Betty Wood A 
Associates 

Kreiptis } Juozą Bartkų 
Offtso teL 904—877-5122 
Namų teL 904—872-9877 

W AITHR OR WAITRES6 
Part time. Lunch & dinner Ąū£t. 

Apply In Person. 
iir — - ~i -\ i 

HEINRIGr'S R E S T A U R A N T 
340 Eas t O m o S t . 

COLLECTOR 
Finance Company . . .Northwest 
Side. Mušt have Auto Coll^«tion 

Experience. 5 Day Weęk 

Pleasant Working Ccmdftions. 

Call > 
769-4700 - Ext, U 

B E N N I G A N ' S 
Excit ing N e w Restaurant in 
Northbrook h a s Inmiediate 

Openings for * 

EAKRIENCED COOKS 
AND BUSSERS 

Apply Mon. thru Thuis. 
between 2 and 5 P.M. 

445 SK0KIE BLVD, 
Northbroe*, III. 

An Squal Opportiinity Kmployor M/P 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus 
daiktus. Ir iš tolį miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-9063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiiuininiiminimiiii 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stsrso ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 98 S t , teL 776-1486 

nnmniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHillliuimiimiM 

HELP WANTED VYSAI 
SBW^BS»^WOTBSSS«>^a««<BSS*««BSMRS|BSS«SSS»«^Sa«^BS»W^B»«>SBB»«« 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
In-shop trouble shooting a.nd repair 
of car radios, tapė players, CB ra-
dios. 2 to 3 years eiperience in re-
pairliųr. Ckiod basic eleetronie back-
ground. Wo offej" top starting salary 
and complete fringe benefits. Apply. 

LAKE <X»IMr>ICATIOXS EfC. 
5743 Howard, Xiles, Illiaois 

647-0790 — A s k for Gari Farino 

M A N FOR CLERICAL 
& U G H T CLEANING JOB 

Hours: 12 N o o n — 8 P i l . 
Mušt read & write Engliišh. 
C«U Don Schilf — 661-1740 

D t M E S I O 

ui apdrauda soo vą^m Ir 
\9<r, — so% — M% |s«a— 
auto paa rnaa 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H Wsst 9*a Street 

Tslai — QA4^6t64 

SHEET METAL WORKZR w strong 
background in job shop operations. 
Mušt know iayout and operation of 
fabricating machinery. Work with 18 
to 10 gauge metais in mild steel, alu-
minum and stainiess steel. ,rr 

MARCRES MFG. INC. -
7051 Barry Street Rosemont, IL 

TeL 297-6873 -

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną. DeČki 
Tai. 5854824 po 5 vai vak. 

Kalbėti lietuviškai 

E L E I I B O S 
i r s t o m a i — P A T A I S Y M A I 

Turiu Cbieafos mi«ato letdima. 
Dtrbu Ir uimi««ty. Dirbu greitai, ga-
raatuotai \r •ailningal. 

4514 S. Talman A v e . 927-S559 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Apsimoks skelbtis disn. DRAUGE 

ass Jis plačiausiai skaitomas Ue 

tuvių disni-attis, gi skelbimų kai 

MS yra rtslsiiia prialnamos 

HlllllllllllItlIltlMtlHIIHIIlHUlnilllItlIlIM 

P L U M B I N G 
Llceosed, Boodsd, Insorad 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir k l plyteles. Glaas bloeks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elsktra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

S E R A P I N A S - 636-2960 
I1IHIIHI1I1UHIIHMMIIIHIIIIIIIIUIIIIIHUHH 

PACKAGB EXPUE8S AttEKCT 
MARMA KOREXKl£?rl 

SIUNTINIAI I LIETUVA 

ECELP WANTED — MOTERYS 

R A š T I N S S D A R B U I 

reikalinga angliškai kalbanti 
moteris. Kreiptis į " ^ 

M e y e r s Department Store 

4806 S. Ashland Aveone 

Wanted Woman Housekeeper for 
home on SW-side near 55th & Kedzie. 
5 days — Mon. to Fri., 1 to 6 P. M. 
Duties: Meet children coming from 
school. prepare their dinner, also 
available occasionally to come in the 
moming upon short notice. Mušt 
speak English. Call 9 a.m. to 5 p.m. 
436-9542. 

Lakai pTlrtsnjssins 
^ — Į j a l f Į S) Į M U f j Į SSSSSSSSĮ 

. ee si., 8slssjsj n, 
T K U — WA h-nti 

SKELBKITSS "DRAUGE" 

Reikalinga moteris prižiūrėti vy
resnio amž. moterį. Gyventi vie
toje. Brighton Parke. Skambint 
po 6 v a i vak. tel. <X 4-6459. 

Perskaitę "Drangą/ 

jį kitiems pasiskaityti. 

duokiU 

H I L P W A N T K P — M A L X 

SAFETY SOCKET SCREW CORPORATION 
HAS AN IMMEDIATE OPENING FOR: ***• 

BROWN & SHARPE OPERATOR T* 
Set-Up and Operete Steady Job. Overtime. Mušt Speak Some English. 

Many Benefits. Too Numerous To Mention. 
TOP PA Y FOR TOP V>.N 

CALL: LARU Y WTLLLAMS 
8501 N Avondaie Av«iu« • T^ 7CJ-2020 
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TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 v.v. 
Teatro Festivalio atidarymas 

HUMORO VAKARAS 
Išpildo Vitalis Žukauskas iš New Yorko 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 diena, 7:30 v.v. 
Čikagos Šaulių Teatras — K. Kielos 3 v. komedija 

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS 
Režisuoja Juozas Petrauskas 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaunimo Teatras 
Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams 

DIENA PRIE EŽERO 
Režisuoja Laima Lapinskienė 
L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANIJAUS 
Režisuoja Darius Lapinskas 

V TEATRO FESTIVALIS 
SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 7 vai. vakaro 

.ŽYMENŲ VAKARAS 

Režisierių pagerbimas, Žymenų įteikimas, vaišės, meninė dalis. 

VIETA: JAUNIMO CENTRAS,, 0620 S. Claremont Ave. 

BILIETAI: 
VAZNELIU PREKYBOJ (Gifts International). 2501 West 71st St., 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-1424.""(darbo valandomis). Tuo pačiu adresu 
galima užsakyti ir paštu. Kainos: $5. 54. $3 - Žymenų banketas — S10.00 

f. asmeniui. 
Ruošia: LB Kultūros Taryba 

PENKTADIENIS, lapkričio :>K diena. 7:30 v.v. 
Rochesteno jaunimo „TEATRAS VIENAS" 
Anatolijaus Kairio 3 v. komedija KU - KŪ 
Režisuoja Andrius Cieminis 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
J. Gliaudos 3 v. drama ČIURLIONIS 
Režisuoja Dalila Mackialienė 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30 v.v. 
Toronto teatras AITVARAS 
J. Grušo 4 v. drama TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja Aldona Dargytė-Byszkiewicz 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teatras AUKURAS 
B. Pūkelevičiūtės 3 v. komedija 
ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė 

THAS 

i *. 

a t , i 

JAUNIMO UETUVYBĖS KELIAS 
JONAS MIŠKINIS 

Išeivijoje gyvenančiam ir bręs
tančiam jaunimui reikėtų giliai 
įsisąmoninti dr. Vydūno posakį: 
j,Viskas tik savam kraštui". Tai 
kilnus, gražus ir didingas šūkis. 
Kiekvieno lietuvio jaunuolio lū
pose turėtu būti šis aiškus ir su-
4prantams šūkis. 
, Tačiau neužtenka vien šaukti, 

" "bet reikia ir dirbti. Kiekvienas 
JPtjaunuolis turi budėti, kad išlik-

) tų ne tik geru lietuviu, bet savo 
sąmoningumą ugdytu ir kitus 
vestų tautinio sąmoningumo ke
liu. Reikia kurti, dirbti, budėti; 
šviesos ir kultūros keliu žengti 
pirmyn. 

Jaunuolio pareiga raginti drau
gus dirbti savo tautai ir visuo
menei naudingą darbą.. Nežiū
rėti, kas jaunuolius skiria, bet 
¥ks juos jungia, šiuo laiku turi 
būti svarbu darnus sugyvenimas 
ir bendras darbas. Reikia žinoti, 
kad visus jungia bendras tikslas, 
kalba, gimtoji tėvų žemė ir lie
tuvių tautos laisves siekimas. 

Jaunimas yra ateitis ir tautos 

ATEITININKAI 
(Atkelta i i 4 p*U -

nsrf*JS r. Bet 
juos reikia sąmoninti, skatinti 
ruoštis vadovavimo darbui dau
giau skai tant . Tada jie bus ypa
tingai naudingi ir efektyviai pa
jėgs sąmoninti jaunesnius už save. 

Per mūsų eiles yra perėję daug 
""""gudrios sveikos minties, pozi

tyvaus pavyzdžio asmenų. Dabar 
jie augina savo šeimas, taigi gerai 

>-jaučia kaip komunikuoti su da-
Jjarties jaunuomene. Jų dalis jau 
grįžta j veiklą. Tą įsijungimo veik-
"fen vyksmą reikia spartinti . 
"f Kai kurios St. F tarybos suda

rytos komisijos jaunimo veiklos 
-medžiagai sutelkti savo darbą jau 
baigė, kai kurios yra bebaigia. To-

'._ ji a tspausdinta medžiaga globėjų 
*.' darbą labai palengvins. 
• a Yra siekiama, kad visur akty

viai veiktų vietovių tarybos. J a s 
sudaro sendraugių valdyba, stu
dentų, moksleivių pirmininkai, 
globėjai, tėvų atstovai ir dvasios 
vadas. J ie visi sutart inai sudaro 
metų veiklos pianą ir savitarpiai 

tį f pas i remdami jį vykdo. 
—-—Sendraugiams yra rekomenduo-
] .jama kviestis arbatėlei ar kavutei f 

j a u n i m o g r u p e s p o k a l 
biams. Praktikuojant tuos tary
bos siūlymus išsivystys arti-
ariesni s a v i t a r p i n i a i r y š i a i , 
pasidalinimas nuomonėms bei 
problemų išsiaiškinimas. 

Sie svarbūs uždaviniai mus šau
kia veiklon ir neleidžia vien tūnoti 
medžiagiškai svetingoje tremties 

^ aplinkoje. 

1980 m. rugsėjo mėn. 20 d. 
Southfield, Mich. 

pagrindas. Todėl kiekvienas jau
nuolis turi aktyviai reikštis lie
tuviškoj veikloje 

Be to, jaunuoliai turėtu būti 
lietuviškos spaudos platinimo 
talkininkais. Spauda yra didžiau
sias pasaulio ginklas. Juk ir anais 
caro priespaudos laikais lietuviš
ka spauda labai daug prisidėjo 

prie Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo. Daug kultūringų kraš
tų pasiekė aukštą kultūrą žymia 

i dalimi spaudos dėka. Mes h-gi 
negalim apsileisti. Kiekvieno jau
nuolio rankose tebūna lietuviš
kas laikraštis. 

Itin jaunuoliui svarbu turėti 
savigarbos jausmą. Jaunuolis be 
savigarbos — tuščias lyg muilo! 
burbulas. Savigarbos jausmas ve
da į teisę ir dorą. 

Nereikia gėdintis savo tėvų 
gimtosios kalbos, lietuviškų pap
ročių ir viešai savo tikėjimo pa
reikšti. Tik turįs savigarbos jaus-, 
mą jaunuolis pasieks sau ir sa
vo tautai laimę. 

Garsusis vokiečių rašytojas 
Goethe pasakė, kad jauniesiems 

reikia kasdien išgirsti nors vieną I uždavinius. Būk galingas, kaip 
dainelę, pasakyti nors vieną gra- Lietuvos ąžuolas, bet nesilenk, 
žų patriotinį eilūraštį ar pama
tyti gražų vaizdą. Taigi visa, kas 
ugdo ir stiprina dvasią turi su
daryti žmogaus gyvenimo dalį. 
,Kaip graži ir įdomi yra gera kny
ga, graži apysaka, kelionės ap
rašymas, istorinis veikalas arba 
didžiųjų žmonių gyvenimas! Ste
buklinga yra dvasios giedrumo 
jėga. Sunku ir pasakyti, kiek su 
ja galima nuveikti. 

Taigi, jaunime, visur ir visa-

kaip verkšlenąs gluosnis, — sako į 
vienas rašytojas. Pasiryžimo, 
darbo ir ištvermės jaunimui rei
kia. Tik tada laimėsime, nes jau- • 
nimo rankose bus šviesi Lietuvos 
ateitis ir mūsų tautos laisvė. 

PAŠTAS NEVEIKS 
PADĖKOS DIENĄ 

Visi Chicagoje pašto skyriai 
bus uždaryti ketvirtadienį, lap
kričio 27 d. — Padėkos dieną. 

išnešiojimo, veiks '•Speciai De
li very" ir "Escpress Mail" pa
tarnavimai 

KAntIARANKDį7 SĄRAŠAS 
Anglijoje neseniai sudarytas 

žymių kairiarankių sąrašas. Jis 
prasideda- Romos valdovu Tiba-

nium. Į šį sąrašą pateko Leo
nardas da Vinčis, anglų karalius 
Ričardas II. Taip pat prie kai-
rianrankių priskiriami: buvęs 
Amerikos prezidentas Haris Tru. 
manas, Čarlis Čaplinas ir dau
gelis kitų. jm. 

da budėk ir turėk galvoj šiuos! Nors nebus normalaus laiškų 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos. 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB - EL'S 
4412 W. 59th St, Cucago, EL 90629 

TEL. — 735-S6«7 

• T * < 

Ata.: 8:30 v. r. Iki 7 v. r. 
8:30 v. r iki 5 r. v. Sftkm. 
iki S •. popiet 

šeitad. 
n-o 1 

• 
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PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.f A. 

JONAS J O N I K A S 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio 
netekome 1975 m., lapkričio 23 d. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 24 
d., pirmadienį, 6 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome visus, gimines, draugus ir pažįsta-
l mus dalyvauti pamaldose ir kartu su mūrais pasimelsti 
už a. a. Jono Joniko sielą. 

Nuliūdę: Duktė Stefanija, žentas Petras Simonėliai, 
arnikai ir proanūkai 

P A D 

-

MARIJA 
MICKIENE 

Mūsų mylima žmona, motina. uoSvė, senelė ir sesuo mirė 1980 
m. spalio 28 d. ir buvo palaidota spalio 31 d. Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo J amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielą, ir palydėjo velionę kapines. 

NoSirdus dėkui visiems, kurie užprašė sv. Mišias už Jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums 

toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame J. Varneliui, giedojusiam bažnyčioje 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 

neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald Petkui 

už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę: 
Vyras Albinas, sūnus Vytautas Cemarka,. marti 
Regina, anūkas Vidmantas Ir sesuo Teofilija 
Cepuiionienė su seimą. 

» + • • • > > » • • « • » > • « • • • » » • » • • » i 

MT. GREEN"WOOD FUNEBAL j 
HOME persikėlė i 

5570 W. 95th S t , OaL L * W B , 11L Į . 
TEL. — 445-344K) | 

Joseph A. Dolik, įsteigėjas 
Robert B. Kuenster, direkt. 

« « M I » M H M M M » M M I * M « 

Į Mielai kurso draugei 

Dr. Aldonai Survilaitei Nakutienei 
I mirus, jos DUKTERIMS, SŪNUI ir sesutėms GENEI ir 
BRONEI su ŠEIMOMIS gilią užuojautą reiškia 

DANUTĖ ŠIRVY D AITE ir VYTAUTAS 
BIELIAUSKAI 

JL A. 
KUN. VACLOVAS 

MARTINKUS 
Gyveno Providence, Rnode Island. 
Mirė 1980 m. lapkričio 18 d., sulaukęs 71 metus 
Pasiliko nuliūdę sesuo Akvilija Odinienė, brolis Da

nielius Martinkus, seseres ir brolio vaikai ir anūkai ir 
daug giminių Lietuvoje. 

Išgyveno Amerikoje 30 metų, ilgą laiką būdamas 
Providence, R. L, Šv. Kazimiero parapijos klebonu. 

Laidojamas šeštadienį, lapkričio 22 d., 10 vai. ryto 
Kunigų kapinėse. 

Nuliūdę: Sesuo, brolis, jų vaikai ir anūkai. 

AtA 
Joseph J. Mažeika 

Gyveno Chicago, Illinois. Anksčiau gyv. Miami. Florida. 
Mirė lapkričio 20 d.t 1980, 1 vai. popiet, sulaukęs 90 m. 
Gimė Lietuvoje. Telšių apskrityje. Amerikoje išgyveno 73 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Jancaus, 2 

anūkai — Carr ie ir Robert Jancaus, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionis buvo vyras a.a. Onos Mažeikienės ir uošvis a.a. 
Edward Jancaus . 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 2 vai. popiet Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50 Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkr. 24 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė ir anūkai. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 863-2108. 

A. t A. SOFIJAI DRUZILAUSKIENEI 
mirus, liūdesio valandoje ALEKSUI ir LARISAI JAN
KŪNAMS, ALFONSUI ir ALDONAI RIMAMS, drauge su 
artimaisiais reiškia gilią užuojautą ir drauge liūdi 

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ ILLINOIJAUS 
LYGA 

A. t A. SOFIJAI DRUZILAUSKIENE! 
m i r u s , 

dukrą LARISĄ ir žentą ALEKSĄ JANKŪNUS ir kitus 

artimuosius užjaučia ir kartu liūdi 

"MIRG0S" BŪRELIO SESĖS 

EUD EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G t R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av„ Cicero 

Tel. 47t»-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 22 d. I 

X Oon. Bluias iš Welland, Ka
nada, buvo atvykusi j Chicagą 
aplankyti draugus, pažįstamus, 
o grįždama į namus užsuko į 
"Draugą" ir prisipirko knygų 
už 66 dol. Malonu, kad lietu
viška knyga yra skaitoma, ir 
tuo prisidedama prie lietuviškos 
kultūros išlaikymo išeivijoje. 

X Dr. Alina Domanskienė iš 
Palos Park, 111., už kalėdines 
atvirutes atsiuntė 10 dol. ir dar 
pridėjo 15 dol. auką lietuviškos 
spaudos 

x Dr. Antanas Ra ima, Lie
tuvių Fondo valdybos pirminin
kas, su žmona sutiko būti V-to 
Tea t ro festivalio garbės svečiais, 
dalyvauti visuose vaidinimuose 
ir 2ymenų bankete. Teatro fe
stivalis prasideda lapkričio 26 i nuolatinei rėmėjai u i auką~ta 
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. | riame nuoširdų ačiū. 

X Gintaras Karosas praneša, 
kad šį savaitgalį MUwaukee 
Convention Center vyksta tarp
tautinis festivalis, kuriame lietu-

- viams atstovaus jo vedama 
"Baltic Enterpr ises" įstaiga. G. 
Karosas keliauja po visą Ameri
k ą ir dalyvauja tokiuose festi
valiuose. Tam tikslui yra pa
s ta toma lietuviška "bakūžė" ir 
išstatomi įvairūs tautodailės 
dirbiniai. Taip pat parduodamos Calif., buvo atvykusi j Chicagą 
lietuviškos prekės. \ ta proga užsuko į "Draugą" ir 

X K. Mikalojūnas, daug metų! įsigijo knygų už didesnę sumą. 
dirbęs "Draugo" knygų skyrių-; x A l b i n a š v a # d y s ? i š c h i c a . 
je kaip jo vedėjas, atvykęs | ^ k a l e d i n e s k o r t e l e s a t_ 

- •Draugą ' , nusipirko naujausių s i u n t ė 1 5 d o l a u k ą J o n a g fc 
JBdinių uz didesnę sumą. | L a i m a g a l č i a i 

iš Arlington Hts.. 
X Už kalėdines korteles at- į UI- — 6 dol. Nuoširdus ačiū. 

siuntė po 5 dol.: J. Mačiulaitis, 
dr. O. Valaitis, A. Dikinis. Sta-

X Eugtml ja Kezienė iŠ Wood-
haven, New Yorko, pratęsdama 
prenumeratą, "Draugą" parėmė 
10 dol. auka. Ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už ka
lėdines atvirutes: J. Vaičeliūnas, 
Toronto, Kanada, Juozas F . Gri-
bauskas, Cicero. O. Galvydis, 
Treasure Island, Fla., Kazys Ra-
žanskas, Dearborn Hts., Mich., ir 
A. Visockis, Chicagą. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Atsiuntė už kalėdines kor
teles: dr. Birutė Balčiūnaitė, El-
licott City, Md., 10 dol., Stanley 
Drevinskas, Hartford, Cortn., 8 

? ™ * f . . . D ^ g . ° dol., P. Kaselis 6 dol. Po 5 dol. 
paskyrė auką: Vytautas Vit
kauskas, Vanda Stimburienė, 

x Juozas Totoraitis, Salida, Į Julius Mačiukas, Stasys Ambro-
Col., V. Anskis, Ont, Kanada ir i zaitis, Jonas Žukas, Elena Kolo-

I Feliksas Masaitis, L a Mirada, 
; Calif., už kalėdines korteles at-
| siuntė po 10 dol. Po 6 dol. — 
! Vaclovas Butkys, A. Valis - La
bokas ir V. Bublys. Dr. Jonas 
Reinys 5 dol. Visiems nuošir
džiai dėkojame. 

x H. Petkus iš Los Angeles, 

sė Jučas. E . Jovaiša, Vito V. 
Vai, J. Sabanas, Alfonsas Na
kas, P . Penna, L. Bacevičius. 
Ramunė Mikulionis, Vincas La
zauskas, Jurgis 
Kazys Trečiokas, 

x Justina Lapienė ir Anna 
J. Canadeo atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Stasio Butkaus šaulių kuo
pa Detroite per pirm. V. Tamo-

Jakubauskas, šiūną atsiuntė 20 dol. auką, tuo 
Antanas Va- prisidėdami prie lietuviškos 

Buškis, Antanas Gaška, ir S. J. 
Stugan. Ačiū visiems. 

X Marquette Parko Litua
nistinė mokykla kviečia jus at
silankyti į Snaigių Puotą — me-

spaudos išlaikymo išeivijoje. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Ernest Lengnikas iš Ha-
milton, Kanada, jiuoširdus 
"Draugo" rėmėjas, už kalėdi-

tinj balių, kuris įvyks gruodžio \ nes atvirutes atsiuntė 15 dol. 
(5 d., 8 vai. vak. parapijos salėj. į auką. Nuoširdus ačiū. 
Bus karšta vakarienė, gros "Ai-1 
do" orkestras. Rezervacijos pas:' 
L, Markvaldienę, tel. 737-8644 
arba A. Skripkuvienę, tel. —i 
434-7702. (pr.) 

^ X Ateitininkų Namų valdyba 
kviečia į Naujųjų Metų sutiki-: 
ihą Ateitininkų namuose, 127-ta '• 
g-vė ir Archer Ave., Lemonte. 

'Dėl rezervacijų prašoma skam
binti Mildai Tamulionienei tel. 
246-5390 po 6 v. v. (pr.) 

X Lietuvos Kariuomenės die
nos minėjimą ruošia Savanoriai 
Kūrėjai. Ramovėnai ir Biruti-
ninkės. šven tė įvyks lapkričio 
mėn. 23 dieną šia tvarka: pa
maldos 11 vai. Jaunimo centro 
koplyčioje, tuoj po pamaldų, 
apeigos prie L. K. paminklo. 
Sauliai ir visos patrijotinės or
ganizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis. Akademinė 
dalis ir vakarienė 3 vai. p. p. 
Tautiniuose namuose. Gauti 
daugiau informacijų ir užsisa
kyti stalus bei įsigyti bilietus, 
skambinti p. Ivašauskienei tel. 
925-6193 arba p , Leknickui 778-
4t74. (pr.). 

X M. V. Tamulaitis iš Toron
to, Kanada, Al. Varnas iš Chica-
go ir A. K. Rastauskas iš Rich-
mond Hts., Ohio, užsisakė įvai
rių knygų už didesnę sumą. 

X Po 3 dol. už kalėdines kor
teles atsiuntė; kun. L. Lumas, 
R. Žiogarys, A. Paškevičius, 
Charles August, St. Barsteika ir 
Anna J. Malinauskas. Visiems 
maloniai dėkojame. 

šovas, Vaclovas Slušnys, Elena 
Devenis, Antanas Kuliešius, Ona 
Dmngilas, Viktoras Veselka, Ju
zė Paalksnis, Vladas Kuzavinis, 
Pranas Nenorta, Jonas Mike-
liūnas, A. Nenis ir J. Gritėnas. 
Po 4 dol.: Jonas Garla, V. Bulo
ta. P o 3 dol. Bronė Pridotkas 
ir V. Rumbaitis. Visiems ačiū. 

x Knygų už didesnes sumas 
"Draugo" administracijoje užsi- j 
sakė: J. Venckus iš Los Ange- J 
les, A. Čepienė iš Worcesterio, S. 
Janulis iš Chicagos, A. Kriščiū-
nienė iš Lisle, Aug. Pranckevi-
čius iš Chicagos, G. Miecevičius 
iš Chicagos, kun. Alf. Grauslys 
iš Chicagos, R. Paukštienė iš 
Hickory Hills, B. Gelažius iš 
Chicagos. Malonu, kad lietuviš
ka knyga dar skaitoma. 

X Dėkodami už Kalėdų kor
teles atsiuntė po 5 dol.: Juozas 
Vasiukevičius, Maria Gegevičie-
nė, Aldona Mažeikienė ir Jurgis 
Apanavičius. Gražina Krivickie-
"ė — 3 dol., Antanina Augaitis 
iteikė 5 dol. auką už kalendo
rių. Ačiū. 

x Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos vyrų choras per Joną 
Pipirą atsiuntė 15 dol. auką už 
gerą "Draugo" informaciją. 
Ačiū. 

X V Teatro Festivalio pasku
tinę dieną, lapkričio 30, sekma
dienį, 7 vai. vak. įvyksta Žyme
nų banketas, kuriame meninę 
programą atliks Chicagos jauni
mas: Ieva Zabarauskaitė, Rita 
Stukaitė ir Juozas Kapačinskas. 
Patrijotinės poezijos pynę su-

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
n) 

R U D E N E J A N č U M E 
BRIGHTON P A R K E 

nes lituanist. pamokas) . Iš pas-
1 kutinio biuletenio patiriame, 
i, jog pastaroji — lituanistinė 

mokykla (vad. S. Jonynienės) 
šį rudenį žengia j 31-sius darbo 
metus! 

darė Apol. Bagdonas. Antroje j 
dalyje Vitalio Žukausko už-1 d ^ P** k v- P ė d ^ V** m e t u s a P š ^ e 

sklanda "Virš programos". | t i m u i ' šildymui ir oro vėsinimui, 
X Lietuvių Moterų Federaci- ; Kvietimai į Žymenų banketą! k a i normaliai kiti panašūs pa 

jos Chicagos klubas š. m. gruo- j tik 10 dol., gaunami Varnelių į s t a t d sunaudoja net iki 3 kartų 
džio mėn. 7 d., 2 vai. p. p. ruošia; prekyboje ir pas platintojus, d3"11?12 -
mok. Alb. Kašiubienės knygos Visuomenė maloniai kviečiama 
"Žirgeliai" pristatymą, Lietuvių j gausiai dalyvauti ir pasidžiaugti 
Tautiniuose namuose, 6422 So. | kultūrine švente. (pr.). 

X Lėšoms sutelkti vajus. Jau
nimo centro administracija pra-

Inž. H. Lapas 

INŽ. HARIS LAPAS PAGERBTAS 
KANADOS VYRIAUSYBĖS 

Šių metu lapkričio m. 5 d. Ot- neers of Ontario, Consulting En 
tavoje Chateau Laurier pokyli') j gineers of Canada. 
salėje Kanados generalinis gubc--j 1977 m. jis buvo apdovano-
natorius E. Schreyer (ceremoni; ė j tas (Special A\vard) American 
valstybės galva), dalyvaujant mi- | Public Power Association už su-
nisteriams Mare Lalonde ii | projektavimą Ontario Hydro 1 
Paul Cosgrove, įteikė inž. Hariui j mil. kv. pėdų energiją taupan-
Lapui atžymėjimą (Award of j čio pastato Toronte. 
Merk) už suprojektavimą ener- Mums lietuviams yra džiugu, 
giją taupančio pastato Calgaryje.. j kad savo profesiniais laimėjimais 
Albertos provincijoje. j inž Lapas sumaniai iškėlė ir pa-

Pastatas, žinomas kaip Gulf į vergtos tėvynės kančią. 
Canada Sąuare, turi 1,3 mil. kv. i 
pėdų. 900,000 kv. pėdu nau
dojama įstaigoms, o likusioje da
lyje yra restoranai, krautuvės, 
teatras. 

Kadangi šiuo metu energijos 
taupymas yra būtinybė, šiam 
projektui inž. Lapas panaudojo 
našiausią apšvietimą, kuris kartu 
ir šildo pastatą. Elektros apkrovi
mas yra nuolat sekamas kom
piuterio, kuris automatiškai pa
tikslina energijos pareikalavimą. 
Šios modernios technologijos pri
taikymas davė labai gerus rezul
tatu^ nes tas pastatas sueikvoja 
tik vienuolika kilovat — valan-

Dar t a ip neseniai žalumynuo
se skendėjęs Chicagos lietuviš
kasis Br ighton P a r k a s j au nuo
gomis medžių šakomis virpa, 
moja, lyg kviesdamas mus po 
smagių a tos togų vėl atgal į tar 
nybinius, o svarbiausia — į lie
tuviškosios d i rvos da rbus : sa
vųjų mokyklų talką, liet. insti
tucijų rėmimą ir kitų užmojų 
vykdymą.' 

Šių dalykų nereikia nei pri
minti : išeivijos tr isdešimtmetis 
y ra mus jau ' ' sup rogramuos ' ' į 
t am t ikrą rutiną, kurios vaga 
geriausiu savo supra t imu s tu
miame l ietuviškos veiklos ve
žimą pirmyn. 

Neabejotina, jog t a rp svar
biųjų l ietuviškos eigos elementų I mingame darbe! 
yra finansiniai ištekliai: netepsi ; 
— nevažiuosi. Todėl i r tradici
nis brightonparkiečių LB apy
linkės valdybos ruoštas pokylis i 
(įvykęs lapkr. 15 d. Šaulių n a - ' 
muose), su t raukęs ar t i 200 t a u - j 

tiečių būrį, vėl papildė kasos ; 
aruodą, iš kur io semsimės lėšų į 
savo užmojams vykdyti . 

Mūsų tradicinės vaišės, kaip 
ir kasmet — nuotaikingos, d r au - ; 
giškos, judrios. Prie 

Ar ne džiugu skaityti, jog 
mokyklos rėmėjų gretose yra 
net 7 organizacijos: LB Švieti
mo Taryba, Brighton Parko Na
mų Savininkų draugija, Taura
gės klubas,. Moterų sąjunga. 
Lietuvių Venecuelos draugija, 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nė ir j au aukščiau minėtoji apy
linkės LB valdyba, kuriai f šiuo 
metu vadovauja "įsisenėjęs" 
brightonparkietis, spaudos ir 
bendruomenės ilgametis darbuo
tojas Juozas Šlajus. 

Ištvermės jums visiems pras-
j . t 

riiiiiiiniiiuiimiiiiHiiiimimuMiiiiiHiui' . 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v, •• 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5165 

2649 W. 63 Street 
Chicago, III. 60629 

pokylio MiiHiiiiiuiiimmiiiiiiiiiiuuiiiiiiammiii 

j 

Alg. Pranskūnas 

Kedzie Ave., Chicagoje. (pr). 

X Toronto vyru choro "Aras" 
koncertas rengiamas šiandien, 
lapkričio 22 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. Prašoma nesi-
vėluoti. Šiandien iki 3 vai. p. p. 
bilietų galima įsigyti Vaznelių 
prekyboje ir Margutyje. Nuo ; 

6 vai. vak. bilietai bus gaunami; 
Jaunimo centro kasoje, (pr.). 

Viešųjų darbų ministeris Paul 
Cosgrove išleido knygą, kurioje, 
tarp kitų, smulkiai techniškai 
pristatomas Gulf Canada Sąua
re projektas, kaip pavyzdys inži-

neša. kad sekmadieniais Jauni- j nieriams ir architektams, ateity-
mo centre bus parduodami na- \ e projektuojantiems pastatus. Kny-
mų apybokos reikmenys, kos- į goję yra inž. Lapo nuotrauka su 
metiką, papuošalai ir kitoki pro- ; biografija bei jo bendrovės apra-
duktai. Visas pelnas skiriamas Į šymu. 
Jaunimo centro išlaikymui. Lau- Pagerbimo pietų metu inž. La 
kiame jūsų malonios paramos. 

(pr.). 
X Ieškau shrvėjos, pasiūti 4 

pas kalbėjosi su energijos ir že
mės turtų ministeriu Mare La
londe, kuris maloniai sutiko per-

Juozas Šlajus, Brighton Parko LB apy
linkės pirmininkas, užbaigia Šventę ir 
dėkoja visiems dalyviams. 

Nuotr. P. Malėtos 

KALĖDOS MOKSLO IR 
PAMONfiS MUZIEJUJE 

Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejus rengia Kalėdinį festi
valį nuo lapkričio mėn. 29 d. iki 
sausio mėn. 6 d. Festivalio me-

stalų vyko gyvos diskusijos, 
juokai, šokiams nuotaikingai 
grojo ve te rano maes t ro B . 
Pakšto kapela, loterijos s ta lo 
gražų lietuvišką rankdarbyną 
margino pastiprintų butelių eti
ketės (be šio "lietuviško atribu
to" neapseina jokia mūsų lote
rija) . . . 

Vakaro p rograma t rumpa, 
bet smagi , a t l ik ta jaunojo atža
lyno — muz. A. Jurgučio s tu
dijos mokinių. Kotovaitės (pia
no), R. Lalo (piano), o t a ip 
pat populiariojo žanro solistės 
R. Marke ly tės - Dagienės, pa
lydėjusios savo kūrybos bąj dai
nų pynę pianinu ir gi tara . 

Džiaugiasi svečiai, praleidę 
malonų vakarą, t r ina r ankas 
valdyba, pasitelkusi šviežių iš
teklių rudens - žiemos - pavasa
rio d a r b a m s . O šių t ikrai ap
stu. Apie juos — dar įvyksian
čius — teks grįžti kitą kar tą ; 
valdybos nar ia i kuklūs — "ne
norime gir t is tuo, ko dar nepa
darėme". 

Kuklūs, be t darbštūs . Tai 
• byloja ir šios valdybos biulete-
: niai "žinios", kuriuos prabėgo-
; mis perskleidęs randu, jog me-
j tų bėgiu valdybos (o taip pa t 

dosnių šios apylinkės tautiečių) 
rūpesčiu paremti mūsų dainos 

; vienetai (Opera, Dainava) , sa-
; vosios spaudos bei radijo insti
tucijos ir, svarbiausia, nenuils-

Advokatas JONAS GiBAlTIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. — 776-8100 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

DENGIAME IR TAISOME 
- VISU* RŪŠIŲ STOGUS 
Už savo darbą garantuojame 

ir esame apdrausti. 
Skambinkite 

ARVYDUI KD5LAJ 
Tel. — 484-9655 * v 

For ere care Information 
CaU SIGHTLESTE — 425-6644 

Thls te a public aervloe o* v 
DR. JAMES G. CCSTAKD *nrt 

ASSOCIATES, OptometrteU 
35S7 W. tStb St., ETMCTMII Park 
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PU S M E č I U i 
$121.00 Chicago}* 

#93.00 
C i c e r o j e 

(10/J0/5/TJM) 
Pensininkams auto apdraudė 

Amžius 82 iki 80 m., 
6529 So. Kedzie Avenufc 

JI 
n< 

x Avalon Galerijose dovanų paprastas bliuskas. Skambint duoti Kanados Liet. Bendruo-

Lemonto Apylinkės tradi-
Rudens Balius įvyks lap

kričio 22 dieną. Kviečiame visus 
praleisti labai nuotaikingą va
karą, šokant Neo-Litbuanų Or
kestro muzikai, ir pasilinksmi
nant Antro Kaimo programa. 
Bus pravesta įdomi ir turtinga 
loterija. Balius įvyks United 
Laborers Hali. 12 West Ogden 
Avenue, Vv'estmont. Yra vietų 
mašinom pasistatyti prie salės, 
ir taip pa t galima statyti greti
moje Jewel krautuvės aikštėje. 
Prašome rezervuoti stalus pas 

"- Laimą Trinkūnienę, skambinant 
po 6:00 v. v. šiuo telefonu: 

(pr.) 

pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų. Liadro. Dresden. 
Hummel figūrėlių. Anri medžio 
drožinių ir daug. daug kt. Taip 
pat ir paveikslų. Antradieniais 
pensininkams duodama 10*^ 

po 6 vai. vak. tel. R E 7-2459. 
(sk.). 

BALTŲJŲ RCMŲ 
KALĖDINIAI PUOŠMENYS 

Kai 1979 m. prieš Kalėdas Ro-
miolakia. Savininkai Dalė ir Ro- 3 ^ ^ n C a r t e r aiškino korespon-
mas Daukšai kviečia atsilankyti j dentams apie papuoštą prezi-
— rasite dovanų Kalėdoms ir 1 dentūroje eglę, turėjau progos 
kitoms progoms. Adr. 4243 papasakoti prezidentienę lydėju-
Archer Ave. (art i Sacramento ; s i a m pareigūnui apie lietuviškus 
Ave.). Chicago. Tel. 247-6969. kalėdinius šiaudinukus ir jį su-

menės laišką, pasirašytą J. Simą 
navičiaus ir J. Kuraitės, su pri
jungtu Vliko pirmininko dr. K. 
Bobelio laišku ir memorandumu 
min. pirm. P. E. Trudeau, pra
šant Madrido konferencijoje už
tarimo Pabaltijo kraštams. Min. 
Lalonde pažadėjo tą pačią die
ną asmeniškai perduoti tuos laiš
kus savo geram draugui ministe-
riui pirmininkui. 

I n ž H. Lapas yra veiklus vi
suomenininkas. Jis yra K. L. Bend 

tu bus galima pasidžiaugti be- į 
veik keturiasdešimties kraštų ! t a m a i t a lk inama savai parapijos j J BACEVIČIUS — 7 " 3 - 2 2 3 3 
dainomis, Šokiais ir maistu. į mokyklai (jungiančiai kasdieni-j . . -
Ypač patrauklios būna įvairių \ t ~~ ~ ~ "~" m 
tautybių papuošalais papuoštos IS j 
kalėdinės eglutės. Jų šįmet bus j ! ; 
31, jų tarpe ir lietuviška. Nuo 
gruodžio mėn. 4 iki 2 1 d., vyks 
tautinių grupių liaudies dainų ir 
šokių pasirodymai. Lietuvių 
pasirodymas įvyks penktadienį, 
gruodžio 5 d., 7:30 vai. vak.. lat
vių — šeštadienį, gruodžio 13 
d., o lenkų — sekmadienį, gruo
džio 14 d. 

^ 2 5 7 ^ 5 2 2 0 

• 
v Akiniai siuntimui į Lieru-

v%. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 h2 w . U-
thuanian Plaza Ct. (6&th S t ) , 
Chicago, 111. 60629. Telef. — 
"r*-G7*;. (ak.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
I4KOLOS duodamos mažais mė-
Mriniaii jmokėjimais r priei
namai* nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
W««* ^ - - a i Kr,** Te f-f 
VI 1774T (ak.) 

i 

(sk.). 

X Lietuvių Tautinių Namų 
valdyba šiais metais Kūčias ruo
šia gruodžio 21 d., sekmadienį. 
4 vai. popiet savuose namuose. 
Programą atliks Jūratė Tautvi-
iaitė. Jėjimo auka 8 dol. Korp! 
Neo-Lithuania ir Tautiniai Na

šių kalėdinių šiaudinukų, paga 
mintų Kindurienės, Okienės, Ra-
davish ir Brienzius Vvilliams, o 
taip pat lietuviškų Kūčių papro
čių aprašymą, (žr. "Draugas" 
1980. n . 8 ir TV. 4 ) . 

Š. m. spalio 29 dieną gavau iš 
mai taip pat ruošia ir Naujųjų ; minėto pareigūno laišką, kuria-
Metų sutikimą, kuris įvyks; me pranešė, kad šių metų Bal-

dominti tokiais puošmenimis.; r u omenės taryboje Toronto Lie-
Vėliau jam įteikiau 12 gražiau- j tuviu namy visuomeninės veik-

gruodžio 31 d.. 9 vai. vak. Tauti
niuose Namuose. 6422 S. Kedzie 
Ave. Gros Bichnevičiaus or
kestras. Jėjimo auka 25 dol. 
asmeniui. Studentams 15 dol. 

los pirmininkas ir K. L. Fondo vai 
dyboįe narys. Ne retai jo laiškai 
yra spausdinami Toronto ka-
nadiškuose laikraščiuose, atsilie
piant į Lietuva; ar Pabaltijį lie
čiančius straipsnius. 

I 1965 m. įsteigtą inž. Lapo 
"Consulting Engineers" bendro
vę jau yra įsijungęs ir jo sūnus Ri 
čardas, 1978 m. baigęs Toronto 
universiteto Technikos fakultetą 
ir prieš mėnesį gavęs "Professio-

tųjų rūmų eglė bus padabinta 
viktorinio stiliaus puošmenimis. 
Tačiau jeigu sekančiais metais 
eglė būtų puošiama etninių gru- i n a l Engineer" teises. 
pių puošmenimis, ta i jis negalė- j I n ž Haris Lapas priklauso As-

J abu renginius registruotis iš i tų galvoti apie jokius geresnius -sociation of Professional Engi-
anksto telef. 778-7707 arba kalėdinius puošmenis, kaip apie neers of Ontario. Association of 
925-0035. Visi kviečiami daly- tokius, kokius jam buvau įtei-, Professional Emgineers, Geolo-
vaut i (T>r.). 'kusi . G. Klivickiemė <ri«t nf Alberta. Cosultine Engi-

I 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
TR MfiGfiJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jvj reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu (Manu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigai foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvįrtad. vakarais iki 9 vaJ. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Montreal io Lietuvių Studentų Sąjunga 
mielai kviečia visus studentus (18 years +) dalyvauti 

XVIII ŽIEMOS SLIDINĖJIMO 
STOVYKLOJ 

„L'Auberge de la Perdriere" viešbutyje, St. Donat de Montcalm. 
Ouėbec. tarp Gruodžio 28 d., 1980 ir Sausio 2 d., 1981. 
Stovyklos kaina: $120.00 (can funds) 

Įskaitant 
— visus pusryčius ... '4 
— visas vakarienes 
— visas nakvynes 
— „discothecque" kas vakarą 
— vyno/sūrio susipažinimo vakarą 

I mokėjimas ir Registracija 
— reikalinga: vardas, adresas, telefonas, kiekvieno dalyvio'lr 

$60.00 (Can funds) 
— prašom neišsiųsti įmokėjimus anksčiau, negu lapkričio 24 d. 

(post marked no ea*-lier than) 
— yra tik 160 vietų — įmokėjimai, kurie yra išsiųsti peranksti 

ar per vėlai — yra grąžinami 
— jeigu negalėsite atvykti, įmokėjimai gražinami tik iki 

Gruodžio 12 d. 
— dėl informacijų ir įmokėjimų: 

T o m a s M u r a u s k a s 
6 8 3 4 r u e P i e r r e G a d o i s 
M o n t r ė a l . Q u ė b e c , H I M - 2 X 9 
(514) 2 5 9 - 8 7 2 5 i 

I « . i « > i t t » « « m t M i t t « « « « t m i t » « i t t n m n i » « » » « ' « « ' > » « t < t f f i m n i t i t i m m " 


