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## JUBILIEJUI" ARTĖJANT 
Bažnyčia kūrė universitetus, i tojo istorijos, nesidangstė, kaip 

o XX a. bedieviai degino jos vilkas avinėlio kailiu, ką daro 
per šimtmečius rinktas ir sau-
gotas knygas!... Fašistai bent 
atrinkdavo tik jiems nepatin
kančias, o bolševikai degino vi
sa, kas ne jų išspausdinta. 
Nors, tiesą sakant, pasikeitus 

dabartinė valdžia kurianti "kul 
turą ir propagandą". 

LTSR Konstitucija garantuo
ja visų piliečių lygybę prieš įs
tatymus. Argi t a i tiesa? Kai 
šimtais tūkstančių egzempliorių 

vadovams, jiems ir savo pačių | spausdinamos beveik niekeno 
išleistas knygas ne sykį reikėjo į neskaitomos politinės ir ateiz-
isimti iš lentynų ir naikinti, nes j mo brošiūros i r knygos, mili-
nebeatitiko tuometinės "tikro- į jonai lietuvių katalikų negali 
vės". sulaukti per 40 metų net pačios 

Kokia prasmė naikinti praei- i mažiausios ir kukliausios kny-
ties kultūros palikimą Atsaky-'[ gėlės — katekizmo vaikams, 
mas tik vienas: baimė tiesos, Kuo gali pasiteisinti tarybi-
noras, kad naujoji kar ta neži
notų, kas buvo, o tikėtų tai, 
ką sakys naujieji tautos švietė-

nė valdžia ir Konstitucija prieš 
civilizuotą pasaulį dėl tokio van 
dališko spaudos užgniaužimo? 

jai ir "išlaisvintojai'*. Noras i Gal tikėjimo laisve, kitų teisių 
turėti laisvas rankas bet ko-1 gerbimu, tolerancija ir huma-
kiam melui, dergiant praeitį, j nizmu? 
Prievarta ir melas — vienas be į Kai pažeidžiamos ir grubiai 
kito negali išsiversti. j mindomos pagrindinės ir šven-

Kai nepaisoma pagrindinių i čiausios žmogaus teisės, — gė-
žmogaus teisių, kai apeinamos į da ir nešlovė prispaudėjui, šiuo 
ir Konstitucijos garantijos, Į atveju bedieviškam komuniz-
liaudis yra priversta ieškoti bū- j mui. Jį pasmerks ir nuteis isto-
dų pogrindyje gamintis tai, kas rija. Jį smerkia visa už tikrą 
uždrausta viešai. Taip buvo pir laisvę ir t ikras demokratiškas 
mosios spaudos draudimo ga- teises kovojanti žmonija, 
dynės metu, taip yra ir dabar, į XX a. pabaigoje Europoje 
antroje spaudos draudimo ga- j vykstantis barbariškas religijos 
dynėje. : persekiojimas i r spaudos už-

Ir dabar gresia katorgos la- j draudimas yra viena gėdingiau-
geriai plačiame Gulago salyne.; sių amžiaus civilizacijos dėmių. 
Tik nebėra saugaus užsienio,: j į sukūrė ir palaiko bedieviš-
kur būtų galima ramiai spaus- kasis totalitarizmas, proletaria-
dintis knygas. Daugiau įvairių \ to vardu ir liaudies valia prisi-
šnipų, seklių ir provokatorių. į dėjusi liaudies uzurpotorių sau-
Tarybinėje tikrovėje y r a irjjelė. Tai imperializmo idėjomis 

TRUMPAS ŽVILGSNIS 
Į PRAĖJUSIUS METUS 

Atėjus Naujiesiems metams, tuose. Kovo 21 d 18 arabų 

SAUDI ARABIA 
Sovietų Sąjungos karinis puolimas Afganistane kai kurių analizuotojų aiškinamas ir rūpesčiu, kad musulmonų 
neramumai gali persimesti į pietines Sovietų Sąjungos respublikas: Turkmėniją, Uzbekistaną ir Tadžikistaną. 2e-

ver ta prisiminti svarbesnius 
praėjusių metų įvykius, kurių 
daugelis turės įtakos ir į šiuos 
metus. 

Sausio 1 d. JAV ir Kinija for
maliai užmezga diplomatinius 
ryšius. Sausio 7 d. Kambodijo-
je nuverčiamas Pol Poto reži
mas, vietnamiečių kariuomenė 
užima sostinę Phnom Penhą, 
Kambodijon įžengia 14 divizi
jų vietnamiečių. Irano šachas 
Mohamed Rėza Pahlevi sausio 
16 d. palieka Iraną po 37 metų 
valdymo. Prasideda demons
tracijos prieš jo paliktą prem
jerą Bachtiarą. Kinijos vice
premjeras vizituoja Ameriką. 
Rodezijos baltieji priima naują 
šalies konstituciją. Popiežius 

mėlapyje tamsiomis spalvomis parodomos nerimaujančių genčių gyvenamos vietos. Sovietų puolimas sukėlė nerimą Į J o n a g p a u l i u s n . s į s sausio 26 
Pakistane ir Irane. 

AFGANISTANE RUSAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN 

Amerika siunčia ginklus Pakistanu 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

spausdinamojo popieriaus pro- j persunkta, Romos imperatorių kurie n u f o t 0 g r a f a v o sovietų ka-
biema 

d. atvyksta į Meksiką. New 
Yorke miršta buvęs viceprem
jeras Nelson Aldrich Rocke-
feller. 

Vasario 1 d. ajatola Ruhollah 
Khomeini po 15 metų egzilėje 

— Nikaragvoje statybos dar-i grįžta į Iraną, paskiria naują 
bininkai surado žemėje 30 la-. premjerą, prasideda buvusių 
vonų. Valdžia spėlioja, kad tai i karininkų suėmimai ir šaudy-
diktatoriaus Somozos režimo' į^ai , minia puola JAV ambasa-

Kabulas. - Sovietų Sąjungos,* Afganistaną pagal 1978 m nužudyti politiniai priešai. jdą, amerikiečiai baigia išvažiuo-
kariuomenė tęsė paskutiniąją gruodžio 5 d. sutartį, P ^ t l - š i i m i t u k s t o ą ^ : J ™ ^ H t o t y s Uuose. Konservatoriai laimi 
1979 m. dieną Afganistano oku-'. Afganui atmušti agresorius is badauja Rytinėje Timoro salo- i ^ ^ T j f ^ Z J m m - Bri tanijo. rinkimus. Izraelio 
pavimą. Sostinėn atvykę lėktų-į užsienių. Tos pagalbos pra-: je buvusooje portuga.ų *o,c*u- į vasa r io x ^ ?

a m b a s a d o r i u s aviacija tris dienas daužo Liba-
vais užsienio korespondentai | siusi Afganistano vyriausybe.; joje, dabar Indonezijos vaMo-: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ no J^ti^^ ^t^!^ Ka-
buvo išprašyti, jiems net nebu-! Tokią paramą leidžia ir Jungti- moje^ Paramą « " j * " " * ~ j ^ J ^ J S T ^ \ i d » rinkimus laimi konserva
vo leista išlipti . l ėk^vų . Kai ^ ^ * * ^ \ + * * f S J E f i T K į " e ^ £ S \ d. p u S torių partija. Rodezijoje suda-

valstybių Bagdade pasmerkia 
Egiptą ir skelbia jam boikotą. 
Britanijoje parlamentas paskel
bia darbiečių vyriausybei nepa
sitikėjimą. Įvyksta nelaimė 
branduolinėje jėgainėje pr ie 
Middletown, Pa. 

Balandžio 3 d. Chicaga išsi
renka naują merą, 44 metų mo
terį Jane Byrne. Kinija paskel
bia, kad sutartis su Sovietų Są
junga nebus atnaujinta. Pakis
tane pakariamas buvęs premje
r a s Bhutto, balandžio 6 d. Ame
rika paskelbia nutarimą nu
traukti karinę ir ekonominę pa
ramą Pakistanui, nes jis pla
nuoja pasigaminti atominę bom
bą. Balandžio 11 d. po pusės 
metų kovų, nuverčiama Ugan
dos diktatorius Aminas. Liba
ne krikščionių falangistų grupė 
rjaskelbia laisvą zoną prie Izra
elio sienos. 

Gegužės mėn. Amerikoj pra
sideda masinės demonstracijos 
prieš branduolines jėgaines. San 
Francisco mieste riaušes suke
lia homoseksualai. Irano revo
liucinis teismas paskelbia mir
ties bausmę buvusiam šachui ir 
jo šeimos nariams. Prasiveržia 
neramumai Irano arabų rajo-

absoliutizmo laikus primenanti, 
0 vis dėlto, jei ne savo tirą-; brutalios ginklo jėgos remiama 

žais, tai pavadinimais ir tautos 
susidomėjimu, pogrindinė spau
da rungtyniauja su "laisvąja". 

liaudies pavergimo sistema. 
Tikimės, kad 1980 m. sukan

kantis negarbingos antrojo spau 
Baigiasi 40 metų religinės ir į dos draudimo gadynės 40 me-

tautinės lietuviškos spaudos \ tų "jubiliejus" primins kiekvie-
d-andimo gadynės. Jei ir išlei- nam lietuviui tėvynėje ir pasau-
džiama viena kita religinė kny
ga, tai tik tada, kai nepatogu 

lyje, ir visiems geros valios 
žmonėms, kad žmonija dar ne 

prieš užsienį, ir tai tik minima- \ viską padarė, kad pašalintų i š 
liausiais tiražais, specialios pa-, savo kelio kliūtis į tvarką, tei-
skirties, ant biogo popieriaus.• singumą ir tikrąjį humanizmą. 
Didelė to tiražo dalis eina į už- \ Pasibaigė pirmoji tamsos ga-
sienį propagandai ir parodyti ; dynė. pasibaigs ir antroji. Bet 
užsienio lietuvių ekskursijoms. ; to laukti sudėjus rankas nega-

Juk ir anuomet, tarp 1864 ir iime. Okupantas turi būti pri-
1904 m. pasirodydavo viena ki- j verstas atsižvelgti į religingos 
ta prorusiška knyga rusiškom i tautos teisę ir jos šventus rei-
raidėm, bet liaudis jas boikotą- j kalavimus. 
vo. Carinė valdžia nors neklas-l (Pabaiga) 

reivius ir jų ginklus Kabulo i Užsienio stebėtojai nurodo, 
aerodrome pro lėktuvo langus.! kad jau caras Petras Didysis 
Sovietų kariuomenė per sieną j savo testamente, paskelbtam 50 
veržiasi į Afganistano gilumą, j metų po jo mirties — 1775 me-
Pakistano laikraščio "Jung" ži- | ta is — ragino rusus žygiuoti į I 

lief Service). 
— Henry Ford , Fordo ben

drovės t a rybos pirmininkas 

Vietnamą. Vasario 27 iždo se
kretorius Blumenthal perduoda 

romą pirma juodųjų vyriausy
bė. Gegužės 25 Chicagos O-

Kiniiai prezidento Carterio rei-1 Hare aerodrome sudūžta lėktu-

. mis Takharo provincijos . pietus, į Konstantinopolį ir į j daugiau pelno investuoti Ameri-
mieste Taloąuane įvyko 8 va- Indiją, nes tų vietų valdovai koje, nes amerikiečiai gali su~ 

būsią viso pasaulio valdovai. 
Sovietų Sąjungos karei

viai, užėmę pozicijas, prie 

kalbėdamas Japonijoje, įspėjo; kalavimą pasitraukti iš Vietna-1 vas, žuvusių —- 272 
japonų automobilių bendroves 

landų mūšis t a rp sovietų ka
reivių ir afganų. 

Prezidentas Carteris įspėjo .. 
telefonu sovietų prezidentą L, J - * b u t ^ * g " • £ • ™ ° 
Brežnevą išvežti visus kareivius; *°****° r

s o s t m e s ^ f ™ b į d o 

E* A r • 4. -nr v;„„f„„,v i ir -2o0 mylių nuo svarbios Pa-
iš Afganistano. Washmgtonol ~™ ' * . . . 
žiniomis, sovietai jau turi Af- \***»™ ****** provmcijoj 
ganistane apie 30,000 kareivių. | ̂ l o s s a v o derlmgomis žeme-
Nežinia, ką atsakė Brežnevas, 
tačiau Baltieji rūmai nurodė, 
kad prezidentas įsakė tuoj pra-

Sudaroma nauja 
portugalu valdža 

Lisabona. — Portugalijos 
prezidentas Antonio Ramalho 
Eanes pavedė Francisco Carnei-

dėti Pakistanui karinę paramą. 
Sovietų žygį Afganistane pa
smerkė Kinijos vyriausybė, rei-

je buvusį I rano šachą i r jo gi- kalaudama greit išvežti karei-
minaičius, kol jie visi bus i i - ! ™ & valstybės, su kuna Ki-

kilti prieš Japonijos prekes ir 
jos politiką. 

Centrinės Afrikos respu
blikos kariuomenė susikirto su 
demonstruojančiais studentais. 
Buvo sužeistų. Kaip žinoma, 
šioje respublikoje neseniai buvo 
nuverstas, su Prancūzijos ka
reivių pagalba, "imperatorius" 
Bokassa. 

— Bostono federalinis teismas 

mo. Rodezijoj sukilėlių raketa 
numuša keleivinį lėktuvą, žūna 
59. 

Kovo mėn. Kinija — JAV pa
sirašo užšaldytų lėšų perdavi
mo sutartį, atidaromos abiejų 
valstybių ambasados. Amerika 
pasiunčia skubią karinę paramą 

Birželio 7 d. prezidentas Car
teris paskelbia naujų, judančių 
tarpkontinentinių raketų MX 
planą. Popiežius Jonas Paulius 
II-sis atvyksta vizito į Lenkiją. 
Ganoje karininkai nuverčia val
džia, sušaudo tris pareigūnus. 
Iranas nepriima naujo JAV am-

mis. 
Beirute šešios arabų valsty-

bės pasmerkė sovietų įsikišimą k a d r o t i n i a i ^ 0 
Afganistane. Analizuotojai tvir- ^ £ J atsisakyti vaistų 
tina, kad sovietai turės Af ga- a r i 2 o l i a v i m o i š s k ^ atveja8i 
nistane daug sunkumų Nors 

šiauriniam Jemenui, užpultam basadoriaus. Biržeho 18 prezi-
Pietinio Jemeno, remiamo M a s - 1 d e n t a s C a r t e r i s Pasirašo Vieno 
kvos. Irane įsiliepsnoja kurdų Je " Brežnevu strateginių gm-
neramumai tęsiami buvusio re- k l u apribojimo sutartį. 

žudyti. 

— Žvalgybos šaltiniai patvirti
no, kad Sovietu Sąjunga stato sa
vo pirmą branduoline energija 

ro, centro partijų koalicijos va- j varomą lėktuvnešį, apie 80,000 
dui, sudaryti naują vyriausybę. į t Sovietai šiuo metu turi du 
Koalicija turi parlamente 6 vie- mažesnius, 43,000 tony lėktuv-
tų daugumą. Tai jau bus 12-ta nėšius ir dar du statomi 
Portugalijos vyriausybė po Sa-
lazaro diktatūros nuvertimo. 
Vyriausybę sudarys krikščio 
nys demokratai, socialdemokra
tai ir monarchistų atstovai. Ji 
bus patvirtinta ketvirtadienį. 

Toliau grasina 
"medžioti" šachą 

Irane šeikas Sadeq Khaikhali, 
vienas griežčiausių revoliucijos 
teisėjų, pasiuntęs sušaudyti 
daugiau 300 žmonių, pasikalbė
jime su reporteriais pareiškė 
vilti, kad amerikiečiai įkaitai 
bus greit paleisti. Jis vadino 
amerikiečius "svečiais". Net 

būtų šnipai, jiems 

nija turi sieną. 
Prezidento Carterio patarė

j a s Zbigniew Brzezinski, sek
madienį pasirodęs ABC televizi
jos "Issues and Answers" pro
gramoje, pareiškė, kad Ameri
ka yra įsipareigojusi ginti Pa 

kada jie pavojingi kitiems pa
cientams. I r bepročiai tu r i kon
stitucinę teisę pasisakyti dėl 
savo gydymo. 

jei jie ir 
mintieji ausinė negresia kalbė-
"-C- saikas. Jis taciau žadė;n ^•"- \~~^ 
uau ~ediaol. visame pasauly- -e.r.į. 

musulmonų sukilėliai, paskelbę 
šventąjį karą prieš komunizmą, 
nėra gerai ginkluoti, sukilime 
dalyvauja ir ištisi Afganistano 
kariuomenės daliniai, dezertyra
vę iš "liaudies kariuomenės". 
Kai kurios įgulos ištisos perėjo 
į sukilėlių eiles, nužudžiusios 
savo komunistinius vadus ir 

, "politinius karininkus". Mū- ^ f P l y t a s " ^ į j a M ^ a . 
kistano saugumą. Sovietų ka-1 £ j a u ̂ na ik in tas ne vie- B a b r a k ^ a r m a i Paskelbė į af-
_r • s : •. k n t-i. i J . tranu tmita ataiSniiinma lrnn 

žimo šalininkų šaudymai. Ko
vo 26 d. Washingtone pasirašo
m a Izraelio-Egipto taikos su
tar t i s po karo padėties, kuri te
sėsi 31 metus. Prezidentas Car
teris prieš pasirašymą pralei
džia t r i s dienas Vidurinuose ry-

(Bus daugiau) 

šaukia afganų 
gentis į vienybę 

Kabulas. — Sovietų Af ganis-

riuomenė žygiuoja Afganistane | n a g ^ ^ ^ tankas, numuSte vi 
sa eilė sunkiųjų malūnsparnių, 
nes Afganistano kariuomenė bu
vo gavusi iš sovietų gerų prieš
tankinių ginklų ir raketų, ku
rios pateko į sukilėlių rankas. 

Herato ir Bagramo miestų kryp 
timi. Pakistano saugumas Ame 
rikai labai svarbus, pareiškė 
Brzezinski, pakartojęs, kad 
Amerika įspėjo sovietus neliesti 
Pakistano. 

Sovietų "Pravda" patvirtina, 
kad į Afganistaną, jam prašant, 
pagal draugiškumo ir savitar
pinės pagalbos sutartį, pasiųsti 
nedideli kariniai daliniai, kurie 
būsią ištraukti, kai nebebus rei
kalo. O jis atsiradęs, kai už
sienio jėgos pradėjo pulti Afga
nistaną. Tass agentūra paskel
bė sveikinimus naujai Afganis-

Kinija džiaugiasi 
geru derliumi 

ganų tau tą atsišaukimą, kurį 
pakartojo sovietų žinių agentu 
ra. Jo a ts i šaukimas prasideda: 
"Ilgai kentėję tautiečiai, karei 
viai, karininkai , darbininkai, I 
jaunuoliai, inteligentai, kaimie- j 
čiai, garbingieji dvasiškiai, t i
kintieji, dorieji musulmonai, su-
niai ir šijitai, heroiški vyrai ir 
moterys, amatininkai, prekybi 
ninkai, vals tybės sostinės atsto
vai, garbingosios padermės ir 
Afganistano gen tys : puštai, tad 
zikai, hazarai , uzbekai, turkme-

Pekinas. — Kinijos žinių 
agentūra paskelbė, kad 1979 
metai buvę labai geri žemės j n a i baluchai, nuristanai ir kiti 
ūkyje. Sakoma, kad partijos ir; tautiečiai, kur ie iki šiol kentė-
vyriausybės įvesta nauja asme- j jote neapsakomą smurtą ir 
ninės iniciatyvos skatinimo pro-; kančias iš Amino ir jo gaujos 

tano vyriausybei iš Bulgarijos, gramą davė gerų vaisių. Užau- į kruvino apara to , to Amerikos 
Čekoslovakijos. Mongolijos, Ven ginta daugiau javų, kiaulių, lei- • imperializmo agento. Susivieny-
gnjos ir iš Vietnamo. Maskvos do ūkininkams pardavinėti pro- ' kitę vardan laisvės, nepriklau-

vym Irano ajatolą Kho- televizija irgi pripažino, kad dūktus laisvoje rinkoje, skati-; somybės, vardan garbės ir tėvy-
• mažos karinės jėgos pasiųstos i narni privatūs sklypai. į nes sąžinės!" 

HM" žurnalas išrinko svarbiausiu 

Diplomatai laukia 
Irano nuolaidų 

Teheranas. — Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius Kurt Wald-
heim paskelbė sekmadienį, kad 
jis vyks į Iraną tart is dėl ame
rikiečių įkaitų paleidimo. Sau
gumo taryba įgaliojo jį ?eika-
kalauti, kad krizė būtų išspręs
ta iki sausio 7 d., o po to Jung
tinės Tautos svarstys sankcijų 
Iranui klausimą. 

Jungtinėse Tautose manoma, 
kad įvykiai Afganistane paska
tins Irano vyriausybę ieškoti 
kompromiso. Iraniečių valdžia 
suprantanti, kad sunku kaltin
ti Ameriką, kuri yra už jūrių-
marių, kada sovietinis lokys jau 
prie pat Irano sienų. Reiškia
ma viltis, kad sovietų puolimas 
Afganistane paskatins Iraną už
baigti konfliktą su Amerika. 

KALENDORIUS 

Sausio 2 d.: Bazilas. Eufro-
zina. Mažvydas, Gailutė. 

Sausio 3 d.: Florencijus, Ge
novaitė, Aimas, Liepsnelė. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:30 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 40 L, naktį 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 2 <t g , sTsatjML 

GLOBOJA CH1CAOOS SKAUTOilNKIV-KŲ RAMOVE 
* t n . I r a u Begienė, 2852 W. 65th St., Chk»co, HL 60629 

Telefoną* 476-7688 

ĮVERTINTAS VEIKLUS V A D O V A S 

Antanas Saulaitis, S.]., Vydūno laimimo premijos 
laimėtojas 

Ceveiacdo Neringos tunto paukštytės deklamuoja kalėdinėje tunto sueigoje. 
Nootr. V. Bacevičiam 

Turbūt retas jaunuolis iš po 
pasaulį išsisklaidžiusiu lietuviu 
tarpo nepažįsta kun. Antano Sau-
laičio. Dar būdamas mažas An
tanas nutarė, kad neverta, svajo
ti apie garbę ir pinigus, bet gy
venti padedant artimui. Jis pa
stebėjo, kad žmonės būtu laimin
gesni šiame pasaulyje, jeigu kas 
nors bent truputį padėtu mažu 
suoleliu pašokti, paėjėti. Sia link
me Antanas ir pasuko savo gy
venimą. Baigęs Fairfield univer
sitete chemiją, įstojo į Jėzuitų 
omdimą, toliau tęsdamas teologi
jos studijas Bostono CaUege ir fi
losofijos studijas "VVeston College. 
Nuo 1970 iki 1977 metų jis ėjo 
vikaro pareigas Brazilijoje, o šiuo-
roetu yra Jaunimo centro vado
vas Chicagoje. 

Dažnai girdime, kad tie, kurie 
dirba, ant tu ir kraunama. Skai
tant Antano darbo biografijos ži
nias, pasijunti kaip skruzdė prieš 
kalną. Jeigu reikėtų išvardinti 
visus jo atliktus darbus artimui, 
režkėtų gerą knygelę parašyti. 
Jis niekad nesibaido nei didelių, 
nei mažų užmojų. Jį visada ma
tau ne tiek asmenį, kuris sėdi įprie 
garbės stalo, bet kuris stumdo ir 
valo tuos garbės stalus. 

Nors nuo jaunų dienų yra ak
tyvus skautas, suranda laiko šr 
yra mylimas visų organizacijų. 
Pažįstame jį kaip uolų stovyklų 
vadovą, linksmą laužavedį, kape
lioną, rekolekcijų vedėją. Jis yra 
parašęs daugybę straipsniu, re
dagavęs įvairius leidinius ir laik-
laštėlius (šiuo metu yra „Mūsų 
Vyčio" redaktorius), spaudai pa

ruošęs įvairių skautiškų bei švie
timo leidinių. 

Visuose keturiuose Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresuose An
tanas ėjo pagrindines pareigas. 
Visuose jis buvo kongresinių sto
vyklų rengėjas. 1972-75, eidamas 
PLJS pirmininko pareigas, vado
vavo III PLJK komitetui. Daug 
jėgų yra paskyręs ir Lietuvių 
Bendruomenės darbams. Brazili
joje jis buvo PLB švietimo atsto
vas, o šiuo metu yra PLB vice
pirmininkas ir PLB švietimo ko-

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
PASITARIMAS SU 

NAUJUOJU JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS PEBMJMNKL 

Gruodžio 9 d. Šv. Andriejaus 
klebonijoj, Philadelphijoj, įvyko 
buvusios krašto valdybos pasi
tarimas su naujuoju JAV LB 
pirmininku inž. Vytautu Kut-
kum, atvykusiu iš Detroito. 
Pasitarime dalyvavo ir kun. 
Kazimieras Pugevičius, LB vi-
suomenininių reikalų tarybos 
narys. 

Algimantas Gečys, buvęs 
krašto valdybos pinriininkas, 
gelbstint kitiems valdybos na
riams, norėjo 
dabartinės LB 
kad naujajam pirmininkui, pe 

šiuo metu bandant per lituanis
tinius kursus ir kitais būdais 
sustiprinti primirštą lietuvių 
kalbą bei sužadinti meilę tėvų 
gimtajam kraštui Lietuvai, rei
kėtų jų pastangas remti mate
rialiai, siųsti ten tautinių šokių 
mokytojus, menininius viene
tus (pvz. "Grandinėlę") ir ki
tais galimais būdais padėti 
jiems. 

Krašto vald. pirm. finansi
niams reikalams Feliksas An-
driūnas savo pranešime apibūdi
no dabartinį kasos stovį ir davė 
sugestijų ateičiai. Norint su
telkti galimai daugiau lėšų pla-

sudaryti pūna Į čių liet. bendruomenės užmojų 
veiklos vaizdą, Į vykdymui, anot Andriūno, fi

nansinius reikalus tvarkančiam 
rėmus pareigas, būtų lengviau Į reikia palaikyti glaudžius santy-
orientuotis, sudarant ateities i kius su apylinkėmis telefonu, 
planus. 

Antanas Saulaitis 

misijos pirmininkas. 
Vydūno Jaunimo Fondas 

džiaugiasi Antano Saudaičio .pa
siekimais ir šiam darbščiam, 
energingam Akademinio Skautų 
Sąjūdžio nariui paskyrė 1979-ųjų 
metų Vydūno Fondo Jaunimo pre
miją. 

RKL 

JAUKI KALĖDINĖ SUEIGA 
Nerijos jūrų skaučių tuntas sa

vo veiklos pradžioje kelis metus 
iš eilės ruošė bendras tunto Kū
čias, siekiant savo seses supažin
dinti ir skatinti tesėti lietuviš
kus tautinius — religinius papro
čius ir tradicjas. Pastebėjus, kad 
tikroji Kūčių prasmė pajuntama 
ir išgyvenama namuose, savo šei
mos ir artimųjų tarpe, buvo at
sisakyta bendrųjų tunto Kūčių, 
jas pakeičiant kalėdinės minties 
sueiga. Jau kelinti metai šis pla
nas sėkmingai vykdomas, suei-
gon pasikviečiant sesių tėvelius 
ir tunto geradarius. 

šių mėty kalėdinė sueiga įvyko 
gruodžio 16 d., Jaunimo centro 
erdvioje dainavimo klasėje. Suei
ga buvo pradėta šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo tunto dvasios va
dovas v.s. !kum- A. Saulaitis. Pras
mingas kalėdinės minties pamoks
las ir maldos bei Kalėdų giesmės, 
visus pamaldų dalyvius šventiš
kai nuteikė. Giedojimui pianinu 
c~:tardama vadovavo 'gražiabal
sė valt Alvyde Eitutytė. 

Po pamaldų vyko sueiga, kurią 
pravedė tunto adjutante b.v.v. 
Rūta Karaiiūnaitė. 

Sueigos pradžioje susirinkusias 
seses, tėvelius ir svečius pasvei
kino Nerijos timtininkė j.ps. Al
dona Veselkienė, palinkėdama vi
siems prasmingo Kalėdų išgyve
nimo ir prasydama Kalėdų Kū
dikėlį laiminti visus mūsų bro
lius ir seses išsisklaidžiusius pla
čiajame pasaulyje ir pavergtoje 
Tėvynėje sunkią priespaoidą ne
šančius. 

Valt. Alvyde Eitutytė papasa
kojo apie Kalėdų 'reikšmę. 

Simbolizuojant, ?cad visa Neri
jos tunto šeima susirinko namo 
švęsti Kalėdų —uždegtos Kalė

dų žvakės, kurias įžiebė visų ša
kų atstovės: udrytė, jūrų jaunė, 
jūrų skautė ir gintare. Degant 
žvakes, sesei Aivydei vadovau
jant buvo sugiedota giesmė: 
„Kaip grįžtančius namo paukš
čius". Maldą į Kūdikėlį Jėzų jaus
mingai .perskaitė j . jaunė kandi
datė Lisa Bartkutė. 

Eilėraštį „Dekite, žvakutės" 
deklamavo j . jaunės Tayda Ru-
daitytė ir Daiva Vizgirdaitė, o 
„Gimė Kristus" gražiai perskaitė 
Danguolė Vilutytė, 

Gražiai kalėdinės minties mon
tažą atliko Ventės laivo udrytės. 
Rašinėlį apie Kūčias ir jų papro
čius perskaitė j.jaunė Aleksandra 
Gražytė. Tunto laužavedei ginta-
rei Rasai Veselkaitei vadovau
jant, sugiedota kalėdinė giesmė, 
po kurios buvo dalijamasi plotke-
lėmis, reiškiami Šventiški linkėji
mai. Sueigos pabaigoje buvo pasi
vaišinta Nendrių įgulos gintarių 
paruošta kavute ir pyragaičiais. 
Vaišinantis pabendrauta jaukio
je prieššventinėje nuotaikoje. 

TUNTININKU-KIU DĖMESIUI 
LSS taryba 1980-uosius metus 

paskelbė Jaunųjų vadovų metais-
įvertinant veikliuosius jaunuo
sius vadovus-ves ir siekiant jų 
pavyzdžiu paskatinti kitus, Skau-
tybės kelias per ištisus metus 
kiekvienoje laidoje yra pasiryžęs 
savo skaitytojus supažind:nti su 
mūsų išskirtiniais vadovais-vėmis. 
Tas bus įmanoma padaryti, tik 
su tuntininky-kių kooperavimu. 
Visi tuntininkahkės yra prašomi 
prisiųsti savo pavyzdingų jaunų
jų vadoviu-vų nuotraukas su 
trumpu skautišku ir asmeniškų 
atsiejimų aprašymu. Nuotrau
kos turi būti j uodą-baką (spai-

Gečys painformavo, kad PLB 
pirm. inž. Vytautas Kamantas 
kelia mintį, jog 
įsteigtas Lietuvių informacijos 
centras (Lithuanian Informa
tion Service), kuris nuolatos ir 
išsamiai įvairiems svetimtaučių 
informacijos centrams teiktų 
žinias, liečiančias opiuosius lie
tuvių reikalus. Minėto centro 
organizavimu, be abejo, dau
giausia teks rūpintis JAV LB 
krašto valdybai, šį reikalą dis
kutuojant, Skilo du svarbūs 
klausimai, centrui lėšų sutelki
mas ir jam vadovo suradimas. 
Galimas dalykas, kad minėtam 
centrui vadovauti sutiks kun. 
Pugevičius. Buvo {pareikšta 
įvairių sugestijų lėšų sukėlimui. 
Prieita išvados, kad po N. metų 
krašto valdybos iniciatyva būtų 
sušauktas platesnio masto pa
sitarimas ir Informacijos cent
ras taptų realybe. 

Balys Raugas, buvęs vice-
pirm. org. reikalams, paminėjo, 
kad šiuo metu krašto valdybos 
žinioje yra 71 LB apylinkė, ku
rios yra suskirstytos į 10 apy
gardų. Ilgokame pranešime 
Raugas detaliai charakterizavo 
dabartinį apylinkių bei apygar
dų stovį. Prašė naująjį pirm. 
kreipti reikiamą dėmesį į silp
niau veikiančius minėtus LB 
padalinius. Be to, nurodė vie
toves, kuriose yra galimybių 
naujų apylinkių įsteigimui. 

C^cys, papildydamas Raugo 
prfc-iešimą, pastebėjo, kad atei
tyje reikėjų rimtai rūpintis 
Pennsylvanijos angliakasių ra
jonu, kuriame yra nemažai lie
tuvių kilmės žmonių. Patrio
tiškai nusiteikusiems kunigams 

votos netinka). Pageidautina, 
kad nuotraukos būtų skautiškos 
(su uniforma). Norint, kad nuo
trauka būtų grąžinta, prašoma 
prisiųsti sau adresuotą su pašto 
ženklu voką. 

KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA 
Bendra metinė Chicagos jūrų 

skaučių ir jūrų skautų Klaipėdos 
dienos sueiga įvyks sekmadienį 
sausio 13 d, 9:30 vai. ryto, Jau
nimo centre. Platesnis pranešimas 
sekančioje Skautybės Kelio laidoje. 

laiškais bei asmeniniais susitiki
mais. Didelės reikšmės turi 
lentelių, kuriose atsispindi ben-

"t •t**1"' "KI-7 i dniomeninių vienetų finansinis 
a euyje u o | | s t o v i g p a n i 0š imas bei jų de

monstravimas įvairiuose LB su
važiavimuose. LB darbams 
plečiantis ir sąmatoms jau sie
kiant impozantiškas sumas, fi
nansinių reikalų tvarkymui vie
no žmogaus yra per mažai. Jis 
siūlė naujajai valdybai minėtam 
reikalui tvarkyti 2 žmones: vi-
cepirm. finansiniams reikalams 
ir iždininką. Pirmasis turėtų 
planuoti lėšų sukėlimo reikalus, 
o antrasis tvarkytų pinigines 
transakcijas. Be to, Andriūno 

sų tarybą. 
Tolimesniuose pranešimuose 

Kutkus buvo painformuotas 
apie santykius su laisvinimo 
veiksniais, Vl-sios tautinių šo
kių šventės ruošą, "Bridges" 
reikalus, buvusių Švietimo ir 
kultūros tarybų stovį, santykius 
su PLB (pageidauta, kad "Pa
saulio lietuvis" išeitų be pavėla
vimo), Mokslo ir kūrybos sim
poziumo organizavimą ir kt . 

Raugas, paminėjęs buvusio 
pirm. A Gečio veržlumą, tole
ranciją, idealizmą, pasiaukoji
mą ir sugebėjimą savo bendra
darbius nukreipti į pozityvią 
LB veiklą, visų buvusios valdy
bos narių vardu jam išreiškė 
nuoširdžią padėką už sumanų 
vadovavimą ir artimą bendra
darbiavimą. Apgailestavo, kad 
dėl tam tikrų aplinkybių laiku 
nebuvo galima gauti sklpt. Pet
ro Vaškio daromo kūrinio, kurį, 
reiškiant dėkingumą ir pagarbą, 
valdybos vardu norėta įteikti 
Algimantui Gečiui. šią parei
gą teks atlikti vėliau. Gečys 
savo žodyje padėkojo valdybos 
nariams už gerą pasiimtų pa
reigų atlikimą ir už gražius tre
jų metų laikotarpyje atsiektus 
darbo rezultatus. Pastebėjo, 
kad kadencijos metu nors ir ne
turėta vasaros, Kalėdų, Velykų 
atostogų, laisvalaikiais poilsio, 
tačiau jaučiamas pasitenkini
mas, nes buvo prisidėta prie 
lietuvybės pratesimo ir Lietu
vai laisvės atgavimo. Naujam 
pirmininkui palinkėjo geros sėk
mės ir pažadėjo visokeriopą pa
galbą. 

Vytautas Kutkus padėkojo už 
išsamią informaciją, atliktus 
darbus ir kvietė visus buvusios 
valdybos narius vienokiu ar ki
tokiu būdu ir ateityje prisidėti 
prie LB darbų tęstinumo. Pa
žadėjo nedaryti staigių ėjimų ir 
už nieką neparduoti bendruo
meninių idėjų. 

Pasitarime be minėtų as
menų dar dalyvavo sekantieji 
buvusios valdybos nariai: Auš
ra Zerr, Antanas Gailiušis, Ri
mas Cesonis, Danutė Muraškai-
tė ir Bronius Vaškaitis. 

Informacinio pobūdžio pokal
biams pasibaigus, sekė dalinis 
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driūnui nuvykus Detroitan, per. 
davimas buvo baigtas. Tuo pa
sibaigė viduriniosios kartos (Vo-
lerto, Gailos, Gečio) žmonių, ki
lusių iš Philadelphijos bei jos 
apylinkių, 9-rių metų vadovavi
mas, pastatęs JAV LB ant sti
prių kojų. Dedama daug vilčių 
ir į naująjį pirmininką, nuola
tos sekusį ankstesnių valdybų 
ėjimus, spaudoje populiarinusį 
jų atsiektus laimėjimus ir su 
dideliu entuziazmu bei rimtumu 
pradedantį naująsias pareigas. 

Visuomeninių reikalų taryba, 
vadovaujant Algimantui Gečiui, 
bus suformuota Philadelphijoj. 

BL V. 

VASAROS VIDUDIENIS 
LIUDAS DOVYDĖNAS 

Admirolas gieda, fcalmarge grįs
ta, mano velnias i varnėnų koado-
minijum, vasaros vidudienis, gal
vą iškėlus, susitikimas prie upės, 
karalius ir vieversys ir kiti pasa
kojimai. 

Išleido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas 197$ m. Spaudė 
Morkūno spaustuve, 242 pusi. Kai
na su persiuntimu $8.75. Hunais 
gyventojai prideda 40 et. taksų. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , 
Oikago, HL 60629 

manymu, jau laikas prie krašto: Dyl l J bei turto perdavimas. Gruo-
valdybos suorganizuoti ir finan. i džio 15 d., Gečiui, Zerr ir An-
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SKAUTU-CIŲ DĖMESIUI 
Visi Chicagos tautiškieji vie

netai poatostogines sueigas pra
deda sausio 6 d įprastu laiku 
ir tvarka. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tei. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
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DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
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DR. E. DECKYS 
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DR. P. KISIELIUS 
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1980 mėtau 

TESUARTČJA LAISVI IR PAVERGTI LIETUVIAI 
1979 metai jau nesugrąžinama 1 somybės grąžinimo reikalas tau-

praeitis. Jie vienur tyliai, kitur la 
bai triukšmingai ir iškilmingai 
palydėti, nukeliavo i amžių glū
dumą bekraštę, į amžinybę, netu
rinčią nei pradžios, nei pabaigos, 
B kurios niekas negrįžta, bet ku
rioje mes anksčiau ar vėliau at
sirasime. 

Tačiau, metams keičiantis, lai
kas nė vienai sekundei nebuvo 
sustojęs ir metų "sargybų" pasi
keitimas įvyko seniesiems metams 
bėgant į praeitį, naujiesiems sku
bant į ateitį. Tai kaip .scenos už
danga veiksmams keičiantis — 
nusileido ir vėl staiga pakilo. 

• 
Pereitą kartą mes trumpai ap

žvelgėme prabėgusius 1979-uosius 
metus. Šiuo atveju tenka mesti 
bent trumpą žvilgsnį į ateitį ir 
pamėginti samprotauti, su kokio-

toms, kurioms 1940 metais ar vė
liau buvo atimta laisvė. 

Kai kurie mūsų politikai su la
bai didelėmis viltimis žvelgia į 
šiais metais įvykstančią Madrido 
konferenciją, kurioje trečią kartą 
susirinks 35 pavergtiesiems išva
davimo vilčių nekeliančio Helsin
kio pakto signatarai. Tačiau mes, 
būdami "faktu vergai", jau dabar 
galime numatyti, kad ir Madrido 
konferencijoj vargu bus pasmerk
tas Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus 
laisvuosius kraštus pražudęs 1939 
metų Stalino — Hitlerio paktas. 
Nesunku numatyti, kad Madride, 
kaip ir Belgrade, daugiau ar ma
žiau garsiai kalbės apie žmogaus 
teises, tačiau ten vargiai bus nu
tarta, kad skriaudos būtu atitai
sytos ir kad laisvės netekusios 
valstybės būtų laisvos. Pavergtie-

mis viltimis mes naujuosius sutin- šiems pozityvus nutarimas nega 
kame. lės būti pravestas jau vien todėl, 

Kai kalbame apie mūsų di- kad Madride, kaip Helsinkyje ar 
džiausius uždavinius, mūšy visų Belgrade, visi nutarimai turi būti 
žvilgsnis pirmiausia krypsta į daromi bendru 35 valstybių suta-
pavergtą tautą, gyvenančią savo 
tėvynėje ir išeivijoje. 1980-ji me
tai šiemet bus sukaktuviniai, nes 
metų viduryje (birželio mėnesį) 
sueis lygiai 40 metų, kai Lietuva 
yra priešo užimta, okupuota. 
1940 metais prasidėjusios didžio
sios nelaimės, tai tamsėdamos, tai 
šiokias tokias prošvaistes rodyda
mos, tęsiasi ir toliau ir nėra bet 
kurių duomenų, kad 1980 metai 
atneš Lietuvai laisvę bei išvada
vimą. Tai liūdna sukaktis. 

Bet bus ir linksmesnių su
kakčių: KO m. nuo Vytauto Di
džiojo mirties. 60 metų nuo 
Nepr. Lietuvos Steigiamojo sei
m o sušaukimo — tai garbingos 
mūsų seno valstybingumo su
kaktys. Bus ir svarbi literatū
rinė sukaktis — 200 metų nuo 
gal didžiausio lietuvių poeto K. 
Donelaičio mirties. Švęsime vi
so eilės mūsų tautos vyrų 100 
metų-gimimo ir kitokias sukak
tis. 

Saudi Arabijos karaliaus Chalido "Baltoji armija", 10.000 kariškai labai gerai paruoštų ir ištikimų vyrų, kurie 
po Alacho tiktai vienam karaliui pasiryžę tarnauti ir už jį mirti. 

DU SKIRTINGI PASAULIAI 
Islamizmas ir marksizmas yra nesuderinami 

įstatymai yra tiek verti, kiek jie yra 
Korano nuostatų išvados. Todėl 
visi geri musulmonai atmeta vi
sas idėjas, visas socialines siste
mas, visokias naujenybes, kurios 
priešinasi Korano įstatymams. 

Marksizmas — leninizmas yra 
nešėjas politinės ir ideologinės sis 
temos, kuri savo turiniu yra to-
talistinė, siekia transformuoti eg
zistuojančią socialinę krašto re
alybę ir todėl būtinai turi su-
graiuti esamą santvarką, papro
čius, tikėjimą, kurių laikosi mu
sulmonai. Taigi susikirtimas aiš
kus ir musulmonams jokiu būdu 
nepriimtinas. 

Kita priežastis, kodėl musulmo
nų kraštuose neprigijo marksiz 
mas — leninizmas, konkrečiai sa
kant, komunistinės partijos, tai 
įvyko dėl ypatingų musulmonų 
kraštų ekonominių ir socialinių 
sąlygų. Patys komunistai pripa
žįsta, kad iki šiol taose kraštuose 
nepavyko sukurti partinės struk 
tūros dėl to, kad ten nėra miestų 
proletariato, kur klasiniai skirtu
mai yra feodalinio tipo, ir tie, ku
rie komunistų supratimu turėtų 
nusikratyti išnaudotojų jungo, 
yra tuo jungu patenkinti. 

1979 metai tebebuvo mūsų tau
tai kietos vergijos metai. Tokie 
žada būti ir 1980-ieji. Tiesa, 
yra sena tradicija Naujuosius me
tus sutikti viltingai, džiaugsmin
gai. Tačiau mes to nedarome, nes 
dar prisimename šviesios atmin
ties profesoriaus Vlado Jurgučio 
žodžių: "turime būti ne idėjų, bet 
faktų vergais". O faktai rodo, kad 
normaliomis aplinkybėmis mūsų 
tautai nesimato greitesnio aušros 
petekėjimo. 

Tokiam abejingumui yra įvai
rių priežasčių: mūsų tauta negau
si skaičiumi. Vakarų pasaulis, į 
kurį mes dažnai sudedame daž
niausiai realybe nepagrįstas viltis, 
vis dar yra perdaug neryžtingas, 
dažnai naivus. Didžiosioms vals
tybėms mažųjų reikalai nėra jų 
nauda ir todėl iš jų pagalbos, kol 
dar jos pačios nėra atsidūrusios 
didelėje bėdoje, negalime laukti. 

Bet tai dar nereiškia, kad nerei
kia stengtis bendrauti ir mūsų rei
kalais pakankamai nesidominčio-
mis šalimis. Jei sunku pagalbos 
gauti iš politikų, turime sukurti 
glaudesnius ryšius su kultūrinin
kais, mokslo žmonėmis, rašyto
jais ir žurnalistais. Jei su rrumis 
vengia kalbėti, užsienio rtikalų 
ministerijų žmonės, turime glau
džiau bendrauti su įvairių kraštų 
žmonių ir tautų teises ginančio
mis organizacijomis. Juk ir dide
lėse tautose yra daugybė gerų 
žmonių, kurių bičiuliškumas 
mums gali būti labai reikalingas. 
Jų pagalba gal būtų galima paža
dinti snaudžiančią didžiųjų kraš
tų sąžinę, kad jos įžvelgtų ne tik
tai savo, bet ir kaimynų rūpesčiui. 

Apie reikalą grąžinti pa
vergtoms tautoms laisve Šiandie
ną labai mažai kas kalba. Paverg
tos tautos buvo "nurašytos'* Te
herane, Jaltos, Posdamo, Helsin
kio, Belgrado konferencijose. Tie
sa, dviejose pastarosiose buvo dis
kutuotas žmogaus teisių klausi
mas, tačiau nutylėtas nepriklaų-

rimu — vienbalsiai. Argi mūsų 
priešai, pavergę laisvuosius kraš
tus, Madride balsuos už pavergtų 
kraštų laisvę? 

Tačiau visa tai nereiškia, 
kad mūsų padėtis yra beviltiška 
ir kad mes turime sėdėti sudėję 
rankas. Atvirkščiai, turime savo 
kovos pastangas stiprinti. Net į tą 
patį Madridą mūsų žmones, besi
dominčius politiniais reikalais, 
turime siųsti, kad jie galėtų bent 
minėtą farsą iš arčiau stebėti. Gal 
būt, jie, veikdami užkulisiuos jieš-
kodami ten Lietuvai draugų, į-
stengs kai kuriuos atstovus pa
veikti. 

Gerai daroma, kad Madrido 
konferencijai jau iš seno seniau 
ruošiamasi, kad veikia tarptauti
nės teisės žinovo prof. dr. D. Kri
vicko vadovaujamas specialus ko
mitetas, kad telkiama reikalinga 
medžiaga, registruojami žmogaus 
teisių pažeidimo faktai okupuoto
je Lietuvoje. 

Yra ir daugiau sričių, kur mes 
turime būti aktyvesni. Mes jau 
daugelį kartų esame kėlę paverg
tų tautų vienybės stiprinimo idė
ją ir jų efektingos sąjungos sukū
rimo klausimų. Deja, mūsų ryšiai 
su pavergtų tautų organizacijomis 
vis dar tebėra menki, neryžtingi, 
o dažnai tik pripuolami. Jeigu su 
latviais ir estais dar šiek tiek 
bendraujame, tai daug rečiau su-

Irane išsiveržęs antiameriko-
nizmas, Afganistane partizaninis 
karas prieš prosovietinį krašto re
žimą, Pakistane įsivyraujanti is
lamizmo sistema, o ir kituose 
musulmonų kraštuose atgyjantis 
islamizmas nėra tik laikinis po
litinių sąlygų padiktuotas reiš
kinys. Visa tai yra tautų, kurios 
tiki į Koraną, pasipriešinimas 
prieš pramoninę civilizaciją ir 
ideologiją, importuotą iš Vaka
rų. Islamizmas ilgą laiką užmig
dytas, atsibunda ir siekia atgai
vinti savąją kultūrą, nepaisyda
mas pasaulio pasidalinimo į Ry
tus ir Vakarus, į pramoninius ir 
atsilikusius kraštus, nes toks pasi
dalinimas Korano sekėjams 
rodo nenatūralus ir dirbtinis. 

"šventas ir gerbiamas" asmuo. 
Todėl ir musulmonų tarpe atsi
randančios kontraversijos yra 
sprendžiamos ne kokio nors reli
ginio autoriteto, o tik laiko bėgyje 
pritarimu ar nepritarimu visų ti 
kinčiųjų. 

Iš tokio taško žiūrint, islamiz
mas yra savotiška masės demo
kratija. Bet kaip visos masės de
mokratijos, gali būti užvaldytos 
fanatikų, kurie moka įkaitinti 
mases bet kokiems išsišokimams, 
nukreipdami jas prieš islamizmo 
priešus. Žodžiu lengva yra atgai
vinti praėjusių amžių "šventą 
karą" prieš Alacho ir Korano 

at- priešus. 

Islamas ir marksizmas 
Politinė ir religinė valdžia 

Savo skirtingumui ir vienin
gumui pabrėžti islamas stengia
si musulmonams įdiegti sistemą, 
kuri yra ne tik religinė, bet ir po-̂  
litinė, socialinė ir kultūrinė. Sis-̂  
tema, kuri apima savo dvasine ir 
materialine hegemonija visą pa
saulį ir normuoja musulmonų 
kasdieninį gyvenimą sudėtingais 
įsakymais ir normomis, apiman
čiomis visą žmogaus veiklą. Tai
gi islamizmas yra ne tik religinė, 
bet ir totalinė, universalinė sam
prata. Kaip religija, islamas ne
turi šventovių ir hierarchinės 
struktūros. Religingi musulmonai, 

sitinkame su ukrainiečių politinė- • religijos vadai nėra krikščioniška 
mis organizacijomis. Dar men
kesni mūsų ryšiai yra su lenkais, 
gudais, armėnais, gruzinais ir ki
tomis sovietinių rusų pavergtomis 
tautomis. 

Nežiūrint kaip smarki būtų Lie
tuvos išvadavimo akcija užsieny
je, mūsų tautos laisvės raktas sly
pi pačioje tėvynėje Jei pasaulinė 
politika mums nieko gera nežada, 
tai mus džiugina nuolat augantis 
pavergtosios Lietuvos žmonių tau
tinis bei politinis sąmoningumas. 
Sekant okup. Lietuvos gyvenimą, 
susidaro įspūdis, kad ten 
esanti lietuvių tauta, kad ir šiuo 
metu neturėdama vieningos poli
tinės vadovybės, yra pakankamai 
tautiškai sąmoninga, ryžtinga, iš
tverminga ir kovinga. 

Sekant Lietuvos pogrindžio 
spaudą, susidaro įspūdis, kad ten 
mūsų žmonės, kad ir neturėdami 
reikiamos informacijos, gerai žino 
kaip refkia veikti, kad ilgesnį 
laiką išliktų gyvi. Esanti tėvynėje 
tauta nori turėti glaudžius ryšius 
su išeivijos tauta ir tiktai Lietu
vos laisvės priešai okup. Lietuvoje 
ir jų agentai išeivijoje bando a-
biejų tautos dalių ryšius silpninti 
^T juos visiškai sunaikinti. 

Būtų labai gerai, kad 1980 me
tai būtų išeivijos ir tėvynėje gyve
nančios tautos bendravimo me
tai, kad abidvi tautos darys 
kaip galima daugiau suartėtų ir 
dalintųsi viena kitos sukurtomis 
dvasinėmis vertybėmis. 

k fa. 

prasme "kunigai", o tik paprasti 
pamaldūs, todėl gerbtini asmenys, 
atsidėję vien tikėjimo apeigoms 
ir pareigoms. Pas musulmonus 
religinis vadas nėra įjungtas į or
ganinę sistemą, bet yra tiktai 

Sirija) išprašė lauk 
Kas domisi šiuo reiškiniu, tvir 

tina, kad islamizmas ir marksiz
mas yra nesuderinami dėl to, kad 
abi sistemos yra totalistinės ir 
kaip tokios negali taikiai sugy
venti. Kiti tą nesuderinamumą 
mato islamo kraštų socialinėse 
ir ekonominėse sąlygose, kurios 
susidarė tarp pastarųjų dviejų 
karų ir kurios kliudo tuose kraš
tuose prigyti komunistinėms par
tijoms. 

Gyvenimo samprata 

Kad islamizmas apima visą mu 
sulmonų gyvenimą, jau minėjo
me aukščiau. Musulmonams Ko
ranas yra ne tiktai religinių iri 
oralinių tiesų rinkinys, bet ir 
praktiška rodyklė, kaip geras mu
sulmonas turi elgtis kiekvienu 
momentu mečetėje ir gatvėje, kai 
jis bus kokio nors nusikaltimo au
ka. Korano pagrindinis bruožas — 
jis yra išraiška Alacho valios, pa
gal kurią reikia tvarkyti savo gy
venimą. Jei karalius laikosi Ko
rano dėsnių, jis yra geras kara
lius. Ta pati taisyklė galioja res
publikos prezidentui, tas pats 
tinka visiems kitiems: kunigaikš
čiams, ministeriams, pavaldiniams 
ir piliečiams. 

Norint būti geru, teisingu, susi
laukti Dievo palankumo ir gai
lestingumo, o drauge teisės į ro
jų, reikia laikytis Korano, o esant 
abejotinių, kaip elgtis, reikia pasi

klausti tų, kurie yra visų gerbia
mi kaip išmintingi Korano aiš
kintojai. 1300 metų pradžioje, 
kai musulmonai nieko nepakeitė, 

Trumpai apžvelgus islamizmo 
teoriją ir praktiką, kyla klausimas, 
ar islamizmas galima suderinti 
su marksizmu? Yra faktas, kad 
jau ne nuo šiandien sovietai sten
giasi įsibrauti į islamo pasaulį, 
sukelti ten revoliucijas išsilaisvi
nimo vardu, palaikydami tarp 
musulmonų religines nesantai-
kas. Tačiau aiškus faktas, kad 
iki šiol marksizmas — leniniz
mas nepajėgė įleisti gilesnių šak 
nų į musulmonų pasaulį. Jei kai 
kurios Azijos ir Afrikos valstybės 
savo sistemą vadina socialistine 
ar marksistine, tai tikrovėje tai 
toli nuo sovietinio marksizmo 
— leninizmo. Kur Sovietai atvy
ko į musulmonų pasaulį su savo 
ginklais, kariškais patarėjais, tai 
jie nepasiekė liaudies. O buvo at
vejų, kad ir tokius naudingus 
talkininkus, pastebėjus jų sieki-|kas yra Korane — 114 šventosios 
mus, kai kurie kraštai (Egiptas, įknygos "sūrų" (skyrių). Visi 

Komunistų partijos 

Bet juk yra ir islamo kraštuo
se vietinės komunistų partijos? 
Taip, jos yra, bet, išskyrus Iraką, 

Į visur jos buvo sukurtos ne vieti-
į nių elementų, bet "užsienio drau-
|gų" ir "patarėjų" pagalba. Tuo 
jos ir laikosi, kol tie draugai ir pa 
tarėjai krašte pakenčiami. Juos iš 
vijus, susmunka ir komunistinės 
partijos. 

Prancūzų, anglų, italų ir žy
dų dalyvavimas kuriant islamo 
kraštų komunistų partijų bran
duolius Libane, Sirijoje, Egipte, 
Jordanijoje, Arabijoje, o taip pat 
Tunise, Maroke ir Alžirijoje su
kompromitavo tų partijų tiek 
pradžią, tiek tolimesnį augimą. 
Daugelis musulmonų yra įsitiki
nę, kad komunistai yra kalti piu-
dydami arabų kraštus vienus prieš 
kitus. Alžirijoje, Tunise ir Maroke 
vietines komunistų partijas kont
roliuoja Europos komunistai. Dėl 
to tos partijos vietinių gyvento
jų yra nekenčiamos. Jos ir tada, 
kai tie kraštai kovojo už nepri
klausomybę, nėra suvaidinusios 
jokios svarbesnės rolės. 

Bet kaip vertinti kai kurių is
lamiškų arabų kraštų padary
tas su komunistiniais kraštais sa
vitarpinės pagalbos ir kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis? Ži
nant, koks yra nesuderinamas is
lamo kraštų skirtumas tarp, sa
kysim Sov. Sąjungos komunizmo 
tarp komunistų partijų ir vietos 
vyriausybės, tos sutartys yra pa
diktuotos tik laikinais politiniais 
išskaičiavimais. O kaip tokios jos 
nėra nei pastovios, nei nuošir-

ALKOHOLIKŲ SĄSKRYDIS 

Yra žinomi įvairūs sąskry
džiai, pav., skautų studentų 
abiturientų ir t. t., bet ar kas 
girdėjo apie alkoholikų sąskry
dį? Kad toks sąskrydis ūkrai 
įvyko Latvijoje, Bausko rajo
no "Progreso" tarybiniame ūky
je, rašo Rygos laikrašti Ci
ną" rugsėjo 2 d. numeryje: 

"Atidengsiu mažą paslaptį, 
kurią sovehoze ne visi žino. Ko
miteto sekretorius veda nuodė
mių knygą. Joje įrašo derliaus 
nuėmimo nusidėjėlius. TttO me
tu knygoje buvo įrašyta -.ryli-
ka pavardžių, liečiančių jų gir
tuokliavimą darbo metu. 

Moralinis auklėjimas pas mus 
visų pirma yra bekomprorusi-
nis nusistatymas prieš alkoholį. 
Bet atsitinka įvairiai. Tūlas 
pasako, kad partijos komitetas 
primena Donkichotą, kuris ko
voja su vėjo malūnais. Bet yra 
įvairūs Donkichotai, o ir vėji
niai malūnai nėra vienodi. Nuo 
tam tikro laiko ne visi jau iš
drįsta kilnoti butelį darbo me
tu. 

Nuo tam tikro laiko... visų 
pirma sovehoze buvo įsteigta 
narkologijos komisija iš trijų 
asmenų, o po to vieną vakarą 
paskelbėme alkoholikų sąskry
dį, prabilo E. Ceizinš. "Tai bu
vo šauni sueiga su paskaitom, 
su dokumentiniu filmu. Prisi
pažįstu, esu dalyvavęs ir girdė
jęs apie įvairiausius sąskry
džius, bet kad kartu rinktųsi 
"degtinsnapiai" — hmm... 

— Nu ir kaip ten? 

Triukšmas buvo didelis! Pir
ma išsiuntinėjome pakvietimus. 
Apie 130; pagal principą, jei tu 
darbo metu geri, esi mažas al
koholikas. Tuoj atbėgo vienas 
pakvietimo gavėjas ir beldžia 
su kumščiu į rašomąjį stalą: 
"Jūs mane įžeidėte, aš nesu al
koholikas!" Aš jam: "Partijos 
komitetas tai netvirtina, bet 
tryliktą dieną tu nuo "trošktr-
lio" kinkčiojai!... Tai ateik į 
sąskrydį. Pasiklausysi ir pasi-
žvalgysi. Gal šis tas tau bus 
į naudą. Ir jei gali, ateik kar
tu su žmona. Žmonos tokiais 
dalykais įdomaujasi"... 

Ne visi pakviestieji atėjo, bet 
apie šimtą ir su žmonomis. Tai
gi į girtavimo sąskrydį atkreip
tas dėmesys. Kas žino, gal kas 
išgalvos* naują sąskrydį ir kolū
kiečiai vėl turės pramogą, AT. 

širdžios, nei giiios. Du totalis-
tiniai režimai, kurių vienas re
miasi Marksu, antras Koranu, nie
kad nebus suderinti. Skirtumas 
perdaug didelis. 

IV. 

MŪSŲ DĖDĖ 
PETRAS 

manęs klausė, ar aš dar sutinkąs „ton žmuogų, kors Kartą paklausiau dėdės, kodėl jis liko viengungis. 
~ Well, — pradėjo dėdė, — kad dabar nežiną, kon 

to gauni. Vo, kad er Maikis: parsivedė pačią, jau es 

J . KATINAS 

Dėdė pažiūrėjo į mane savo mažomis akelėmis, 
paglostė per galvą ir sako: 

— Džana, nefilini? (nesijauti gerai). Well, nagali 
žmogus visumet er filinti... 

Ir taip paliko mane apstulbusi be žodžio: reiškia, 
pagal dėdę, aš tas, kuris „nefilina", o jis — tvarkoje... 

Apsigyveno mūsų mažo namuko rūsyje dar viena 
emigrantų šeima. Dėdė nesipriešino — reikia pri
glausti. Bet vyriškis, toks paslaptingas, ėmė ir dingo 
vieną dieną, Dėdė klausia: „Vo kor ons išėję?" „Neži
nom, — sakom, dėdukai, nematėm". „O, nematiet! Je 
ons par doris būtų išėjęs, tad būtumėm matę, o dabar 
nematėm par kor ons išėję, namatysma er par kor ons 
sogriš ir moni papjaus. Vačinkitės tokiun..." 

O jeigu, kartais, Kazys Būga ar dr. Balys būtų 
galėjęs su dėde susėsti! Kokio senoviško folklioro būtų 
užrašę dėdės dainų dainelėse: ... „To mona augalieli, 
žuolele žaliuoji, margasis paukštieli, kvietkele to 
mona"... ir taip toliau, kurios skambėdavo lyg mer
gautinės raudos, lyg jaunavedžių himnai. Atrodė, kad 
tik švelni siela gali sukurti tokias švelnybes. O visų 
mėgiamiausioji daina buvo: „Vilniaus kalnele 
sveikina moni, rouškities drąsuole į šventus kapus!". 
Kartą pas mus svečiavosi dr. Paukštelis, ir mano 
paprašytas, kad užtrauks sodriu tenoru „Vilniaus 
kalneliai...", tai dėdė vos neabstulbo. Po to dažnai 

tep daile dainiava Vilniaus kalnelius". 
Nemanykite, kad dėdė neturėjo savo gyvenimo 

filosofijos. Anaiptol! Gal ji buvo kiek ir „šveikiška", 
bet savita, apėmusi ir religiją, ir moralę, ir lietuvybę — 
patriotizmą. Nors dėdės nuotaikos žmonių (ypač lie
tuvių) bendruomenės atžvilgiu ir buvo pozityvios, ta
čiau, stebėdamas paskirus asmenis, daugiausia lietu
vius, buvo juos suklasifikavęs į „good" ir „no good". 
Jeigu pasitaikydavo, kad vienam iš tų „no good" tek
davo apleisti šį pasaulį, tai dėdė labai nesijaudin
damas sakydavo: „No good er bova" ir dar pridėdavo: 
„Tep anam er rek (taip jam ir reikia)". 

v Klausdavome, kodėl? Ir Čia vėl Petras, sriūb
telėjęs kiek concordijos vynelio, pasakodavo: 

— Well, veiziekit į mūso šonelį Sparkį: ons lakstą 
sau po keimą (kiemą) ir jeigo anon kas paklausto, iš 
kor ons kilęs, ons pasakyto, jeigo mokietų kalbietų „Iš 
Šonų! (iš šunų!)". O va mūsa Bytins, ruoduos, lietuvys 
besos, vo sakos iš „kazekstų" (tur būt Kazakstano) 
esos. No good. Arba vėl Pranuks. Ons susimislina grei
ta prabagotieti, sakydava: „to pas moni padiek pinin
gus, o aš po poses metų tau atidouso do karto daugiau. 
Žmuones išgirdę pradėjo anam skuolinti. O ons 
pirmusius dar atidavė, iš kitų paėmęs, o paskutiniu-
sius susirinkęs tik šmaukšt į kitą šteitą er patrubink 
anam. No good-vagis! O va Kalnavertis! Savo bobą 
turėja, vo kitą nuvažiavęs iš Kanados parsivežė, bijotų 
Dievą er žmoniun! Kad no good, ta no good! Vačin
kitės (saugokitės) tokių! 

Vienas dar iŠ senųjų dėdės draugų, netikėtai susi
tikęs dėdę pas graborių, linksmai pasveikino: „Piteri! 
Kur tu prapuolei? Aš tavęs nemačiau jau gal 10 metų!" 
Dėdė ramiai į jį pažiūrėjo ir pasakė: „VaČink, Koršeli, 
ton pleisą (vietą)" — atseit, laidotuvių įstaigą. 

įsikalbėdavome su dėde įvairiomis temomis. 

gult, vo ana nusijam plaukus, išsijam dontis, nusiseg 
krūtinę... Maikis veiz er saka: „Vo kas moni bepaliks?" 

Pasikalbėdavome ir apie mokslo pažangą. Dėdė ir 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, nepatikėjęs, kad kas galėjo 
išlipti ant mėnulio. 

— Ambuka, Džana, netikėk! Cia anei visuokių 
pikčerių (paveikslų) pridarą. Lioub padarys pikčierių 
dar žemėj, o tau paroda, kad skrend. Anei čia patentus 
f!) išsijam ir doudas (laksto) po visor kap pasiotę. 

— Na, ką tu čia jau, dėde, — sakau, — žiūrėk ir ra
dijo seniau nebuvo, nei televizijos, o dabar ir pats girdi 
ir matai, ar ne „teisa?" 

— Vo kas ton sumislina? — kiek patylėjęs 
paklausia dėdė. 

— Nagi išminčiai — sakau — gudragalviai, moks
lininkai. 

Ilgesnį laiką patylėjęs, dėdė pasako paskutinę 
nuomonę: 

— Tokei (tokie) ilga negyven... 
Tuo ir baigdavosi pokalbis, dėdei pakeitus temą ir 

viską perkėlus jau į amžinybės platformą. 
Kiek dėdę darbe pažinojo, kaip darbštų darbi

ninką, tiek parėjęs namo, išėjęs į pensiją, nenoriai 
imdavosi kokio darbelio. Tiesa, kad ir jokio palinkimo 
į ką nors neturėjo. „Darbo" diena susidarydavo iš 12 
vai. miego ir 12 valandų „sukinėjimosi" po namus, 
kaip dėdė sakydavo. Kartą man teko turėti laisvą nuo 
darbo dieną ir ne per daug užplanuotų darbų. Tai ir 
sakau dėdei; „O ką dabar mudu, dėde, darysime visą 
dieną? O dėdė: „Well, Džana, nugi sukiniekiavos ir 
thats all...". 

— (Bus daugiau) 
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SVETIMTAUČIAI DAINUOJA LIETUVIŠKAI 
Pasikalbėjimas su pioi. J. Kačinsku 

Muzikos profesorius Jeronimas 
Kačinskas jau daug metų dėsto 
kompoziciją ir dirigavimą Berklee 
muzikos kolegijoj, Bostone. Eilę 
kartų yra surengęs su tos (ko
legijos studentais koncertus, ku
riuose atliekamos lietuviškos dai
nos lietuvių kalba. Jie koncer
tavo ne tik kolegijos salėje, bet ir 
lietuviams So. Bostone, New Yor-
ke. 1979 m. gruodžio 12 d. vėl 
įvyko koncertas, kuriam dirigavo 
prof. Jeronimas Kačinskas, o taip 
pat buvo dainuojamos Kačinsko 
parašytos lietuviškos dainos. To 
koncerto proga turėjom pasikalbė
jimą su muzikos profesorium Ka
činsku ir čia pateikiame mūsų 
klausimus ir jo atsakymus. 

— Žinome, kad jau kuris lai
kas dėstote kompoziciją ir diriga
vimą Berklee Muzikos kolegijoj, 
Bostone, o gruodžio 12 d. Berklee 
Performance Center salėje vėl bu
vo dainuojamos jūsų dainos cho
rui. Be to, dirigavote orkestrui. 
Ką galėtumėt pasakyti apie šį pa
sirodymą? 

— Tai vienas iš daugelio Berk
lee kolegijos koncertų, « " • » , , , •.,, , : ^ ; • 
pritaikytų prieškalėdiniam laiko- ^ Qrkestro b m ė to]dQ 

tarpini, todėl buvo daugiau mis-, ̂ g ^ mokykloje? 

raus pobūdžio. Dalyvavo orkes- j 
tras, choras ir mažas vokalinis! ~ bengiamas: suteik - < « -
ansamblis. 

— Jūsų dainos buvo 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Florida 

PARTIZANŲ MINĖJIMAS 

i 
Žurn. V. Bražėno paskaita 
Gruodžio 13 d. popietėj 

Miami Lietuvių Amerikos pilie
čių klubo salę susirinko per šim
to šaulių ir svečių į vietinės 
šaulių kuopos ruošiamą parti
zanų paminėjimą. Kuopos pirm. 
M. Vitkus minėjimą pradedant 
pakvietė operos solistę Antani
ną (Dambrauskaitę sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus, į 
vicepirmininkė K. Kodatienė pa
puoštoje scenoje prie Vyties 
kryžiaus žuvusių partizanų pa
gerbimui uždegė didelę žvakę, o 
kun. Jonas Burkus, iš Hot 
Springs, Ark., sukalbėjo invo-
kaciją. 

Amerikoj 

l rikos įkaitus, buvo pakviesti ir 
i pavergtųjų tautų atstovai su 
į savo eglutėmis. Gražiai papuoš-
; cai lietuvių eglutei su tautiniais 
I rūbais asistavo K. Kodatienė ir 

E. Stongvilaitė ir dar dalyvavo 
O. ir P. šilai ir M. Stongvilaitė. 
Pirmosios Prezbiterionų bažny
čios choras atliko gražią kalė
dinių giesmių programą. 

Krp. 

' — " - — • 

CL A S S I Fl ED GU IDE 
K E A L E S T A T E 

BRANGIAUSIAS XX amž. 
RANKRAŠTIS 

Kol kas brangiausiu XX a. 
rankraščiu yra laikomas dviejų $7'°W pajamų. Marąuette Parke. Ver-
lapų pulkininko Šarllo de Golio: *** 546,900. 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marquette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie 510,000 pa 
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67.500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT _ 
MLSCEULANEOUS 

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) bu
tas su iluma. Tik suaugusiems. 
Marąuette Parke. Tel. 471-2239. 

1 I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, 01. 60632, tel. 927-5980 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllliuuilil 

atsišaukimas, rašytas Londone 
1940 m., kuris prasidedantis žo-': 
džiai: "Prancūzija pralaimėjo 

žinomas k a l b ė t o - 1 m ū š į ' b e t nepralaimėjo karo". 
| Garsus aktorius Alanas Delo-

Jeronimas Kačinskas 

koncerto visa programa buvo pa
ruošta per 8 savaites. Be mano 
šešių dainų į programą buvo 

pradėjo prisimindamas, kad 
Šaulių sąjungos kūrėją Vladą 
Putvį jis matė ir girdėjo kal
bant 1926 m. vasario 16 d. mi 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Koganas nusipirko knygą ir T e j t 7 3 7 - 7 2 0 0 ar 737-8534 
| ją išstudijavo galas nuo galo, 

jas i r žurnalistas Vilius Bražė 
nas savo turiningą paskaitą į ? a s «P 1 sumokėjo 30 tūkstan- į 

cių svarų sterlingų. jm. 

ĮSTATYMŲ LEIDĖJAS 

10<^ — 20% — 30% puriau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo-
ulii) pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
320812

 w - ^ ^ S l r e e t 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 

įtraukta Dvorako oratorija "Te ; nėjime Kražių gimnazijoj. 
Deum", R. Thompsono "Gloryj Prelegentas priminė, kad mes \ k a d susipažintų su JAV įstaty- j n/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
to God" ir Palestrinos 
mus te". 

— Jūs pats tame koncerte di 
p vei) 
tokio 

.nio patyrimo didesniam studen-

dainuo- . t u skaičiui, todėl dalyviai, nors 

jamos lietuvių kalba. Kaip sekė
si studentams .. svetimtaučiams 
įveikti lietuvių kalbos tarimą. 

— Chore dalyvauja įvairių 
tautybių studentai iš įvairių pa
saulio kraštų. Tad, nors kai ku
rių raidžių tarimas nebuvo vi
siškai grynas, bet patyrusio chor
vedžio prof. B. O'Gonnell vado
vaujamas, dainavo su gera dikci
ja, užsidegimu, lanksčia dinami
ka ir tinkamai suprasta interpre
tacija. Choras vokalinius kūrinius 

ir ne visi, kas semestrą keičiami 
kitais. 

— Ar dirbdamas Berklee kole
gijai randate pakankamai meni-
ninio ir moralinio pasitenkinimo? 

— Jei pilnai meniniu požiūriu 

Adora- ! negalime sakyti gerbia partaza- I 
nus, jei neįrodome savo darbais.; 
Prie apie 40,000 žuvusių visose 
laisvės kovose karių ir parti-

po- zanų kapų mes turime melstis | 
; ir prašyti jų pagalbos. Šiuo; 
metu okupuotoje Lietuvoje su- j 
karnas filmas "Gyvačių lizdas" j 
partizanų išniekinimui, bet jie i 
tokią garbę yra užsitarnavę, 
kad jų niekas negali ten išnie- j 
kinti. Mes savo neveiklumu,! 
barniais savo tarpe juos galime j 
daugiau išniekinti. 

mais. Galop jis nuvyko gauti 
pilietybės popierių. 

-— Kas leidžia JAV įstaty
mus? — paklausė jį teisėjas. 

— Spaustuvininkas Friedma-
nas, — atsakė Koganas. 

MUZIKA ĮŽENGIANTI Į 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algirdas Landsbergis 

"Kas tyli žinodamas 
pasitenkinčiau, tai jau būtų ke- tas šaukiasi pasmerkimo", pre-
lio galas mano kūrybiniams sie- legentas prisiminė šv. Augustino 
kiams, tačiau moraliai kolegijos žodžius. Mes žinodami barba-
administracijos, profesūros ir stu- rišką komunizmo santvarką ži-
dentų esu nuoširdžiai remiamas, nodami iš pogrindžio spaudos jų 
Be to, džiaugiuos, kad, veikdamas | darbus, mes privalome skelbti 
svetimtaučių tarpt", galiu įnešti visa tat amerikiečių tarpe. Mū-

dainuoja originaliomis kalbomis:'kiek susidomėjimo Lietuva, lietu- \ sų amerikietiška pilietybė įpa-
lotynų, vokiečių, ispanų, pran- viais, Lietuvos praeitimi ir tra- reigoja mus prisidėti prie kovos 
cūzų ir kt., tad ir lietuvių kalba giška tautos dabartimi. prieš komunistų skleidžiamus 

į Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS 
-esą, | 1 9 7 9 m > S p a u d ė jjg 

spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu S6.85 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 

jiems buvo tik viena iš kitokių 
svetimų kalbų. 

— Ar tai yra maždaug pasto
vesnė kolegijos choro grupė? Kaip 

Ačiū, mielas profesoriau, už melus. Gamta ir politika ne. 
šią įdomią informaciją. Dažnai mėgsta tuštumos. Jei mes ne. 
kalbame apie lietuvių ambasa- Į skelbsime komunistų grėsmės 
dorystę. Raginame ir primena- jų agentai ta i darys, bet ne I 

jie paruošia savo repertuarą? Juk ne , kad visi lietuviai turi būti Lie- : mūsų naudai. Amerikos silpnu- \ 
studentai nuolat keičiasi? jtuvos ambasadoriai. Iš muzikos į mas gali iššaukti tretįjį pašau- i n&dijo 

— Taip, choro dalyviai kiek-,prof. J. Kačinsko darbo ir pastan- iinį karą. Sovietinė santvarka 
vieną semestrą keičiasi. Ateina gų matome, kad jis yra ambasado-, nesugeba ekonomiškai tvarky-
vis kiti, tik keletas pasilieka iš bu- rius, kuris lietuvius ir Lietuvą ; tis ir pas juos 4—5 metų laiko-

įiuiiuiiMiiimiiiiiiimiimniiiiuuiuimt 

Lietuvos atsiminimai 

ir virtuvės. Naujas radiiator.ais gazu I 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. ; 
Arti Maplevvood ir 69-os gatvės. Tik ; 

l $24,900.00. 
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 3< į 

p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta į 
, kaina. $27,900. 

UITI, NUOMAVIMAS 
N miu pirkimas — Pardavimas 

Vatiiym&s 
Draudimai — income lax 

Notarialas — Vertimai 

Į BELL RE ALT Y 
J. B A C E V I Č I U S 

i G529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

Į.iiuiuuiiiHiiHiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimi 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St , 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

HiiiililIllIlIllIltlIHlllllllllilIlIlIllIiilIlIHI 

: :; itliiUiUmilllllllllllllllllllllilIUIIinil 
I vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
MiHttilIlIilHllllllllllliliiiUiUIlllllllUlli^ 
iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiui 

M. A. Š I M K U S 
l>"COME TAX SERVICE 

\OTARY PUBLIC 
4250 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
U-l MINI," iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
.:-iu.;.::i;!iiliUltl!IIilllliiiUliUUIlliilllli 

PACKAGK EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOKELK1ENĖ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos peros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos saulelių. 
.JSS08 \V. 08 St., Chicago, 111. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

Valuiida jau 3x metus tar
nauja Ncw .l«?isey, New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 

vusio semestro. Dirigento ir stu
dentu garbei reikia pripažinti iš-

per muziką ir dainą pristato kita- tarpy gali pasireikšti ekonominė 
taučiams, juo labiau net juos pa-

skirtinį sugebėjimą įveikti tech-;čius įtraukia į tą ambasadorystę. 
niškas muzikos problemas. Ir šiol P. Žičkus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

UŽSIDARYS PARAPIJOS 
MOKYKLA 

Parapiečiu susirinkime paaiškė 
•jo, kad šv. Antano parapijos mo-

dyba rado reikalą painformuoti pa 
rapiečius lietuvius ir per savo biu
letenį. 

AUKSINE VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Gruodžio 1 d. Juozas ir Elena 
įkykla, veikusi nuo 1934 m- eina Į Mikalauskai atšventė savo 50 m. 
prie užsidarymo, nes vaiky skai-i vedybinio gyvenimo auksinę šu
čius mažėja, o mokyklos išla'ky-; kaktį. Tai pirma auksinė vedybų 
mo išlaidos didėja. Apie mokyk- j sukaktis buvo Omahos lietuviu 
los užsidarymą pranešė kun. P. : bendruomenėje. Ryto 8 vai. šv. 
Zarkauskas lapkričio 25 d. įvyku- i Antano parapijos bažnyčioje bu-
siame susirinkime. Jo pranešimu, i. vo šv. Mišios sukaktuvininku in-
šiais metais mokyklą lanko tik 32 tencija. Vakare įvyko vaišės, 
vaikai ir sekanč'ar, metais numa- kurias suruošė dukterys savo tėve-
toma dar mažiau. Mokyklai užsi-- liams pagerbti ir ju artimiesiems 
darius, bus tuščios patalpos. Ką pavaišinti. Sukaktuvininkai džiau-
su jomis daryti? Minėtame susi- giasi ta proga gautomis dovano-
rinkime nubalsavo, kad, nebesant mis ir už jas visiems nuoširdžiai 
mokyklos, reikia jas išnuomoti | dėkoja, 
prieinamomis sąlygomis. Buvo su-

suirutė. Net sovietinis jauni
mas nebenori aklai paklusti So
vietų santvarkai. Prelegentas 
pasisakė skaitęs daug paskaitų 
Amerikos jaunimui apie komu
nizmą, bet ar mes visi kuo kas 
galėdami tuo reikalu ką nors 
darome? Mes negalime ra
miai sėdėti, matydami didžią li
beralizmo grėsmę ir leisti žlug
dyti sunkiai iškovotą laisvę. 
Visi turime amerikiečiams aiš
kinti, kad Lietuva buvo pasira
šiusi su Sovietų Rusija 20 tarp
tautinių sutarčių ir nei vienos 
Sov. Rusija nebesilaikanti. Pu
sę valandos užsitęsusi paskaita 
visų klausytojų su įdomumu bu-

Kaa šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iš \VICV1) Stoties New Yorke 
1330 km, AM ir nuo 3 iki g vii 
vak. 97.9 roeg. FM 

DiivUt. I»r. .iškliba- <J. Stukas 
I4<i7 l''oroc l>rive 

MoiintaiiLside. N. J . 07092 
Tel. 2S2-55B5 (COtle) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viukų kultūrinių valandų anglų <a.Sa 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jeisey WSOL'. 89.5 meg 
KM) P i rma i . 7 :30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukaa) 
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Tai puiki dovana — bet kuria 
proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

-l l i iH:tl t i>;i l t i i i ' . l l l l l l i l l l l l l l lUlllUUIIil l i i 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai 
vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
tlllllililIltlililIlIlilIlllUUlUIliiUUiUilUIII S 

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

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLJEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6*629 

HELP WANTEJ> — MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Dirbančiai motinai (advokatei) rei

kalinga moteris prižiūrėti 3-jų metų 
berniuką, kuris kalba lietuviškai ir 
angliškai. Reikalinga bus pagaminti 
visus valgius ir atlikti lengvą namų 
ruošos darbą. Gyventi vietoje. Ne
reikalinga bus dirbti savaitgaliais. 
Atlyginimas 100 dol. j savaitę. Kreip
tis j Kathleen Baliūnas tel. 239-5193 
po 6 vaL vale 

VVftAl BB. MOTERYS 

C O L L E C T O R S 
National agency seeking exper'd 

telephone collectors. K you are 
now making less than $800, this 
could be the most important call 
that you have made. 

Tel. 463-1788 — Jim Douglas 

HELP WANTED VYRAI 

ELECTRIC IAN 
For information 

Suburban Mfg. Plant 
Call: 456-1200 

PLANT MAIMTEMAHCE 
Part or full time. Apply in person. 

Tel. — 594-7575 
POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Road 

SUMMTT, ILLINOIS 

NEIGHBORHOOO 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 

UililIHliiHilIiltliilIlIllIilIlIlIllUlIlIlHIIIII j SHIPPING & RECEIVTNG CLERK 
| Local distribution center for a major 
Corporation needs shipping and receiv-

We'H help you make ttie right movė. 
Naujesnis 3-jų miegamų bungalovv. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2% aukšto mūras — 3 butai. Ge 
ros pajamos. Prie 44 os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta ir VVhipple. 6 kamb. puikiai i 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1 H aukš-
j to mūras. Tinka giminingom šeimom 
j ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. \ 
! $72,000. 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 6»th St., tel. 776-1486 

iiiimiiiiiiiniiiiiitiiiiifiiiiiiimuHiiiiiin; 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

• • • • - • - • - • 

Perskaitę "Draugą" duokite 
II kitiems pasiskaityti 

vo išklausyta ir palydėta gausių ; P A T I K a L I N T A I R PAGRAŽINTA ! BUDRAITIS REALTY 

Po paskaitos 
LAIDA 

daryta komisija ištirti visas gali
mybes, kad išnuomavimas būty 
naudingas parapijai ir nenukentė
ti lietuviu bendruomenės reikalai, 
kiek tai liečia parapijos salės nau
dojimą. Ten pat sužinota, kad at
siranda ir nuomininkai, susidomė
ję patalpomis- Visos mokyklos pa
talpos ir sena klebonija, po atitin
kamo remonto būtŲ išnuomoja
ma naujos atidaromos nepriklau-

J. N. 

KURTUMAS 

Traukiniu važiavo du vyrai. 
— Visada žinojau, kad ma

no klausa nekokia, — nebesi-
kentęs prabilo vienas. — bet 
niekad nemanydavau, kad taip 
atsitiks, kaip dabar. Atrodo, vi
siškai apkurtau. štai, tamsta 

somos pradžios ir vidurinės mo-1 kalbėjai man ištisą valandą, o 
kyklos naudojimui. Ar bus .prieita I *š neišgirdau nė žodžio, 
prie išnuomavimo sutarties suda- j — Ką čia dar niekus šneka-
rymo, dar nėra aišku. Tačiau jau i te, — atsiliepė bendrakeleivis,. buvo skiriama priminti ir pa-
dabar LB Omahos apylinkės vai- į — aš gi tik gumą kramčiau. , gerbti Teherane įkalintus Ame-

aktorė Marija; 
Steikūnienė gražiai paskaitė po- j 
ezijos iš knygos "Neparašyti 
laiškai'- ir kt. Ukrainietis pia
nistas B. Sperkaczas gražiai 
paskambino Bethoveno sonatą 
ir priedo trumpesnį dalyką iš 
ukrainiečių muzikos. Minėjimo 
pabaigai visi dalyviai sudaina
vo 'L ie tuva brangi". 

Po to sekė skaniai paruošti 
pietūs, kurių paruošimui vado
vavo dr. Valerija Norvaišienė ir 
jai talkininkavo Petronėlė Vit
kienė, K. ir K. Kodačiai ir kiti. 
Dovanų dalinimą paruošė arch. 
A. Varnas, bilietus platino dr. 
M. Dubinskienė ir Varnienė. 

H U I I MLAMJ MIESTO 
CENTRE 

Prie uždegimo didžiosios eg
lutės Miami didmiesty, gruo
džio 15 d. vakare, kuri šiemet 

Suredagavo 
Juozą pi na Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laid^ naujais paruošimais. 

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

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
| su spalvotomis iliustracijomis. La-
j bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrraa 

4545 W. 6Srd Street 

Chšca.go, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

niinoie gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

JUUUMllIUJlUllilIlUmimillllUIIIMMMl 

co. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge". 

ing clerk. Fork lift exper. helpful Good 
starting salary and benefits. Call for 
appointment 693-2092. 

SCM CORPORATION 
8550 W. Bryn Mawr Avê  Chco, DL 
An Equal Opportunity Ernpįoyer 

QUALITY C 0 N T R 0 L 
INSPECTOR 

Unusual opportunity for individu-
ai vvith machine shop and welding 
inspection background. Knowledge 
of ASME code work a plūs. 
Company is 83 years young with 
outstanding reputation. Pleasant 
north suburban location. Excellent 
benefits and fringe package. 

CaU JOHN MEEHAN 674-T782 

WM. W. NUGENT C0M INC. 
3440 Cleveland St, Skokie, I1L 

H E L P W A N T E D — F E M A L 1 3 

rir 

D £ M E S I O 
-~-.—~-^~^- - - . .̂ .. 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 
i 

Žemės Ūkio Akademija 
Tai trumpa istorija apie Žemės I 

Ckio Akademiją, vienintelę Lietu-i 
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., 

Chicago, IL 60629 

l: 

RECEPTIONIST-SECRETARY 
with good typing, pleasant phone manner, dktaphone and 
figure aptitude, for company in Northbrook, Illinois. 

We offer an excellent wage and benefit package includ-
ing hospitalization, prof it sharing and pension plan. 

To arraage for a personai interview, 

CaU MR. JACK KAMM - 498-4000 
4> 

H E L P W A N T E D — Bf A L E * r E M A L K 

P A R T T I M E 
INVENTORY A U D I T O R S 

The RGIS Inventory Specialists need a numberof audi-
tors in this area evenings and weekends or early AM work 
available. Paid training and many hourg available. Current 
salary. 

$4.00 PER HOUR TO START 
PLŪS TRAVEL ALLOWANCE 

Call between 10 AM and 4 PM — 894-1402 

t 
< 
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NEPAVARKIME - LAIKAS PARODYTI ALKA 
DR. JUOZAS KRIAIK2CNAS 

FILMAS — MOKSLINE 
VAIZDUOTI 

Paskutirt.aisiais metais filmu 
teatruose esą paplitę „science 
niction" žanro filmai: „Star 
Wars", „Glose Encounters of the 
Third Kknd", „Alien", ir dabar 
„St#ir Trek". Sį filmą .pastatyti 
truko trejus metus. Ir per tą lai 

Laikas nuo laiko šio 'laikraščio labai vertingos lietuvių istorijos 
skiltyse ir kai kurių kitų laikraš- ir kultūros pasireiškimų medžia-
čių skiltyse pasirodo trumpi ap- gos. 
(rašymai ir žinios apie Alką — Žurnalisto Vytauto Sirvydo di-
Amerikos Lietuvių kultūros ar- dėlė, labai gerai sutvarkytų ar
chyvą, K to lietuviai ir taip pat chyvų ir vertingos jo bibliotekos fcą buvo pakeisti pirmieji techni 
Alkos rėmėjai sužino šį tą apie tą dalis. kai. Rezultatas — įdomus 
muziejų —archyvą. Cia vėl pa- Klaipėdos krašto veikėjo A. 
teikiama kai kas sena ir kai kas Puskepalaičio vertingo knygyno 
nauja. j dalis. Dailininko J. Subačiaus 

Alkos archyvas — muziejus yra brėžiniu, škicų, dekoracijoms 
greta Marijos Nekalto Prasidėji- karpiniu ir pan. paketai, 
mo seselių vienuolyno Putname, Daug mažu siuntinėlių iš 
Connecticut valstijoje, netoli 52 daugelio vietų ir įvairių siuntė-

plauku. Užmiršti ir kad ji ne 
per bloga aktorė — tik grožį at 

I simeni. 
Pats „Star Tretk" turinys yra 

lengvas, pilnas fantazijos (kaip 

visi „science fiction" filmai). Ak
toriai, turinys ir scenos (kartu su
daro pasakišką filmą —vaikams 
IT suaugusiems. 

Rima Janulevičiūtė 

Aišku, „Star Trek" turi pana
šumų su „Star Wars" ir buvusia 
televizijos serija ,3attlestar Ga-
lactica". Ypatingai pati pradžia 
primena „Star Wars" sceną. Ta
čiau reikia prisiminti, kad, kai 
„Star Wars" pasirodė kinuose, 

greitkelio ir prie 44 kelio, jungian j u > vienas net iš Argentinos, su I daug kas matė panašumu tarp 
čio Hartfordą su Providence. Pa- senomis knygomis, dokumentais, 
siekiamas ir autobusu, kursuojan- medaliais ir pan. 
Su tarp Hartfordo ir Providen- Susitarta su dr. prof. Jonu Ba-
ce. Norintieji apsistoti gali rasti; i i U i m f i s ų tautosakininku, kad 
prieglaudą seselių svečiu patai 
pose. 

„Star Wars" ir televizijos serijos 
„Star Trek". 

„Star Trek" filmas turi daug 
spalvingų scenų — juodos tamsu-

Archyvo — muziejaus įkūrė
jas yra prelatas Pranciškus Juras, 
dabar gyvenąs netolimuose nuo 
archyvo Matulaičio namuose ir 
vis dar rūpinąsis savo kūriniu ir 
šį tą tvarkąs jame. 

Archyvui — muziejui, kuris 
talpina įvairias lietuviškos kultū
ros vertybes, medžiaga rinkta vi
sus 56 metus ir teberenkama to
liau. 

Ankstyvesnės archyvo patal
pos, statytos prel. Juro, buvo kimš 
te prikimštos lietuviškos kultū
ros pasireiškimų turtais taip, 
kad nebuvo galima naujai atei
nančiu talpinti, jau nekalbant 
apie jokį ju sutvarkymą ir kitiems 
parodymą, — reikėjo jas didin
ti. Įkūrėjas dėl silpnėjančios svei
katos ir amžiaus naštos visą Al-

jis talpins savo archyvus ir tauto- į *** » ™&J™x ™ožais nesibai-
sakos rinkimui naudotą aparatu- &"*** žvaigždynai. R ™ s ton 
rą Alkoje. Jis tapo net ir Alkos! ^ p u t i humoro: man labiausiai 

patiko Mr. Spock susitikimas su 
Į Bones (daktaru). Filmo pabaiga 

Tariamasi su Lietuvos Vyčiais j i r g i p ^ į j ^ _ skoningai supla-
dėl talpinimo JŲ archyvu Alko-' n u o t a g, g e r a į išvaidinta. Tačiau 
je. Jų archyvai slepia dalį lietu- pabaiga kartu .palieka klaustuką 
vių istorijos Amerikoje. Reikia at- — 0 kas dabar? Turbūt „Star 
siminti, kad vyčiai pastaraisiais Trek II". 
metais auga narių ir kuopų O aktoriai? Galbūt, tai buvo 
skaičiumi, o ir savo veikla prade- j įdomiausia pamatyti, kaip „Star 
da užgriebti platesnius barus 

Neįmanoma visa išvardinti, 
kas pasiekia Alką mažesniais ar 
didesniais lietuviškos kultūros 
siuntiniais ir tai nuolat 

Alkos turtais kartas nuo karto, 
žinoma, naudojosi ir naudojasi 

Trek" aktoriai atrodo dabar — 
po tiek metu. Beveik visi svar
biausi charakteriai yra tie patys, 
kuriuos matydavome serijoje Wi-
lldam Shapcner vaidina Captain 
Kirk, Leonard Nimoy — M r . 
Spook, De Forest Kelly — Scotty, 

lietuviai ir net svetimtaučiai, IChekhov Mr. Sulų ir Bones 
nors nekatologuotoje bibliotekoje 
dažnai sunku rasti norimą. Su
minėsiu kelis asmenis, Alkoje ieš
kojusius ir radusius jiems reika 

irgi matyti. E ju visų jauniausiai 
atrodo VVrlliam Shatner. Bet jo 
charakteris nėra per daug įdomus 
—'neturi misterijos, atspėjamos 

ką perleido Lietuvių Kataliku i J n g o s medžiagos: kun. Pr. Račiū- mintys, perlengva atspėjamas ir 
Mokslo akademijai. Į n a s > prof. B . Vaškelis ieškojo ir 
JtKM akademija prieš ketve- i r ado niekur kitur neturimų sce-
rius metus sukvietė asmenis ir su- ' nos veikalėliu, vietoje sureng-
darė Alkos Globos komitetą su va . tam Vilniaus universiteto 400 
dovu Juozu Kapočium, lietuvis- į šimtu metų minėjimui panaudo-
kųjų enciklopedijų leidėju, ir. ta keli tautodailės dirbiniai iš Tačiau jo paties išvaizda per se į 
nariais visoje Amerikoje ir Kana-'' Alkos. Kent State kolegija gavo Į na: veidas Urupuitį raukšlėtas, ir, 

filmo turinys. 
įdomiausias charakteris yra 

MT. Spook. Kaip visada, Leonard 
Nimoy atlieka ypatingą darbą — 
jo šaltumas kuone paliečiamas. 

Hnj> išsisklaidžiusiais visuomeni- daug knygų, kurių Alkoje buvo 
įlinkais bei veikėjais įvairiu pažiū po keletą egzempliorių. Kolegija 
ru. Prieš trejus metus sudary- turi lituanistinį institutą, kuriam 
tas Alkos direktorijatas, kurio va
dovu yra dr. Alfonsas Stankai
tis, o į jį įeina ir J. Kapočius, taip 
pat Lietuvos konsulas New Yor-
ke K. Simutis ir kiti. 

vadovauja prof. J. Cadzow. Pro

tai daro jį gana vyresnį. Filmas 
bando žiūrovus įtikinti, kad tik 
dveji metai praėję nuo (paskuti
niosios „Enterprise" kelionės, ta-

fesorius yra Alkos Direktoriato Čiau nemanau, kad kas tuo pati 
narys. 

Tokių pavyzdžiu galėčiau su
minėti ir daugiau, bet užteks. Pa-

Alkos Globos komitetas ir Di- siteiravimų pamatyti Alką yra 
rektoriatas pasirūpino sutelkti lė-j j š amerikiečių, bet kol nesutvar-
Šų Alkai pastatyti naujas patai kyta, tai vengiama rodyti 

Visi lietuviai turėtų jausti pa pas, žinoma, sujungtas su senuo- ., ,. 
ju pastatu, tuo įgalinant A iką | f e ^ ^emti ir ugdyti Alką, nes j . 

_ . . . . . , . . , . i kaupia lietuviškas tautines verty-
augti irią pasiekusias ar pasiekian--, K , .v ._ . . , . _ * 

bes be pasaulėžiūrinio skirtumo 
čias lietuviškos kultūros vertybes 
apsaugoti. 

Naujam pastatui pastatyti, ku
rio išorė baigta šiemet, ir grin
dų plotas dviejuose aukštuose yra 
6400 kvadr. pėdų (senasis pasta
tas turi tik 2400 kv. pėdų plotą) 
ir įvesti šildymo, apšvietimo ir 
vandentiekio bei kanalizacijos 
įrengimus išleista 102 tūkstan
čiai dolerių. Ligi šiol Alkai au
kojusių suma sudaro 88 tūkstan
čius dol., taip turima jau ir sko
lų. 

Artimiausiu laiku prieš galimy
bę Alkos vertybes rūšiuoti ir rei
kiamai kataloguoti reikia naują
sias patalpas išdažyti, iškloti grin
dis, parodu salėje šviesas pritai
kyti, eksponatams spintų ir pa-
stolų įsigyti ir aplinką apie pa
status sutvarkyti. Po to jau prade 
ti milžinišką darbą — kataloga
vimą, eksponatų parinkimą ir 
išstatymą bei archvvŲ sutvarky
mą. Visam tam reikia dar nema
ža pinigu, o katalogavimui — 
darbininkų, laiko ir pinigų. 

Apie Alkoje telpančias lietuviš
kos kultūros vertybes, kurių yra 
vienintelių ir nepamainomu, 
jau taip pat buvo trumpai rašyta. 
Bet tų vertybių beveik kasdien 
ateina naujų iš amžiaus slegia
mu arba jau amžinai mus pali
kusių mūsų kultūrininkų, vi
suomenininkų, rašytojų, daili
ninku ir kitu, net šiaip knygą 
ir tautodailę mėgstančių asme
nų. 

Išvardinsiu bent kelių pa-
starvjų mėnesių lietuviškos kul
tūros vertybes, pasiekusias Alka. 

Didžioji laikraščio "Keleivis" 
archyvu dalis, kurioje yra daug 

jusieji padidinkime savo įnašus, o 
neprisidėjusiems ligi šiol pats lai
kas tapti rėmėjais, kad būtų gali
ma Alką paruošti parodyti sa-

Remti ją finansiškai ir vertingais viems ir lietuviu kultūra besido-
tautinės kultūros lobiais. Prisidė-' mintiems svetimiesiems. 

kėjo. 
Yra ir nauju aktorių, tarp jų 

Persis Khambata. Jos veido bruo
žai yra .tokie gražūs, kad, ją ste
bint, pamiršti, kad ji visai be 

PA DĖKA 
MANO MYLIMAI ŽMONAI 

A. f A. 
VALERIJAI ČALKAUSKIENEI 

(gim. PLECHAVIČIŪTEI) 
mirus, nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
pagerbusiems velionę šv. Mišių aukomis, dalyvavusiems šermenyse 
ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka kun. klebonui A. Zakarauskui už maldą koply
čioje ir atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje, ir taip pat kan. V. Zaka
rauskui už sukalbėtą rožinį ir palydėjimą į Liet. Sv. Kazimiero 
kapines. 

Ypatinga padėka Vytauto Didžiojo Saulių rinktinei, ėjusiai 
garbės sargybą koplyčioje, karsto nešimą ir atlikusius apeigas ka
pinėse. 

Širdinga padėka p. Išganaičiui, p. Cecevičienei ir p. 
Mackoniui už pasakytas atsisveikinimo prakalbas koplyčioje ir 
kapinėse, taip pat dėkoju Putnamo seselių rėmėjams už sukalbėtą 
maldą koplyčioje. 

Dėkingas Donaid A. Petkui už nuoširdų patarnavimą. 
Liko liūdintis vyras Alfonsas ir sesuo Juzė ir brolis 

Statys su šeimomis Lietuvoje 

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

RŪPESTINGAI I5PTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S vai. ryto Iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 B - 2 2 0 6 

nAi. 
:*•'./&>: r 

A. A 
SESUO M. COLETTA, SSC 

(Marijona Mikšys) 
Mūsų mylima SeselS mirS Mo

tiniškame Name — Infirmary 1ST9 
m. gruodžio 30 diena. 

Velione buvo duktė Karoliaus ir 
Marijonos (Aleliūnas) Mikšių. 

Į vienuolyną įsfcooo iš šv. Kry
žiaus parap., Chicago. Illinois. Vie
nuolyne išgyveno 55 metus. 

Paliko nuliūdime šv. Kazimie
ro Seseris, savo sesute Ona Na
vickienę, Lietuvoje, brolį Stanley 
Konvaitis. pusbrolį Anthony Mik
šys, krikšto dukterį Valeria Bos-
co ir Jų šeimas, taipgi kitus gi
mines ir pažįstamus. 

Velione bus nulydSta j koply
čia trečiad., sausio 2-trą d. 7:00 
vai. vakare, o laidotuves įvyks 
ketvirtad., sausio 3-čią d. su ge
dulingom pamaldom, kurios pra-
sidSs 9:30 vai. ryte Šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Road. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Prašome SeselSs gimines ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotu
vėse ir pasimelsti už jos sielą. 

SV. KAZIMIERO SESERYS 
ir Mikšių šeima 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 2 d. 

A. t A. DR. TEKLEI DAUGIRDIENEI 
mirus, jos dukteriai IRENAI ir sūnui JUAGIUI su 
ŠEIMOMIS gilią užuojautą reiškia ir kartu liū
di 

Marija Markultena 
Janina JakŠevičienė 

VIENOS AISTROS I S T O R I J A 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Onamuno. 

"] Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau- lįj 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St. Chicago, 01. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 

^Sr~ - « • • _ 

Laid. direkt. George Rudmin — 
telef. — YA 7-1138. 

Mūsų mielam Lietuvos laikų kaimynui 

TADUI TALIAT-KELPSAI mirus, 
giliam liūdesy likusiems: sūnums KAZIUI su šei
ma, ALGIRDUI ir KCSTUČIUI, dukterims ONUTEI 
U^ŪNIENEI ir MARYTEI METZGER su šeimomis, 
velionio seseriai ONAI JURSKIENII ir broliui dr. 
STASIUI TALLAT-KELPŠAI su ŠEIMOMIS nuošir
džią užuojautą reiškiame. 

Vytautas Musonis-Mušinskas su šeima 
Elena Jokubkiene-Mušinskaitė su šeima 

A. A 

ANDRIUI RAMANAUSKUI 
užbaigus žemišką kelionę, liūdesy likusiems: sū
nui VYTAUTUI RAMONUI su žmona RAMONĄ ir 
šeima ir broliui ZIGMUI RAMANAUSKUI su žmo
na SOFIJA nuoširdžią užuojautą reiškia 

Irma Andrijauskaitė Sofija ir Kostas šeputos 
Vanda Bagdonienė Ona ir Jonas Vaieekoniai 
Jadvyga Jankienė 
Elena ir Paulius Leonai 
OnaSkėrienė 

Elzbieta ir Aleksas 
Zigmantai. 

A.f A. 
MARGARITA KWŠTOPAITIEN£ 

Staigiai mirė 1979 m. gruodžio 29 d. ryte. sulaukusi 78 metų 
amžiaus. Buvo gimusi Amerikoje, augusi Lietuvoje ir prieS 30 metų 
vėl grįžusi į Ameriką. Gyveno 12942 McVicker, Palos Heights. UI. 

Nuliūdime liko duktė ir žentas Valerija Ir Vladas Plepiai, ją trys 
dukterys — Loreta, Shirtey ir Dana, sūnus hr marti Raimundas ir 
Regina KriStopai&ai, jų duktė Terese ir sunūs Paulius. 

Pašarvota sausio 1 A, antradienį, 3:00 vai. popiet John Sheehy 
and Son Funeral Home, 7020 W. 127th St., Palos Heights, 111. 

Laidojama sausio 2 d, trečiadienį, 9:00 vai. ryto palydėta į 
Incamation parapijos bažnyčią. 5757 W. 127th St.. Palos Heights, 
Ui., iš kur po gedulingų šv. Mišių bus nulydėta į Sv Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Šeimos page:da 
arba Le—onto 

mufc vietoj gėlių prašoma aukoti šv Mišioms 
ituanistinei mokyklai. 

Laidotuvių direkt John Sheehy. tel. 361-4235. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 2 d\ 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

x Pulk. Jonas švedas, Cice
ro, UI., gyventojas, jo 85 m. su
kakties proga buvo pagerbtas 
gruodžio 22 d. Tą dieną V. Bi-
kulčiaus svetainėje įvyko pobū
vis, kurį malda pradėjo kun. J. 
Borevičius, SJ, toilau pasakė 
kalbas pulk. K. Dabulevičius, 

— Prof. dr. A. Šlepetytė-Ja-
načienė Pace universitete, New 
Yorke, paruošė ir gruodžio 14 
d. pravedė Svetimų kalbų dieną, 
kurios pagrindinė programos 
dalis buvo simpoziumas tema, 
"Svetimų kalbų reikšmė ir svar
ba įvairiose profesijose". Da
lyvavo daugiau kaip 300 profe
sorių, studentų ir mokytojų. 

— Adv. Jurgio GUaudos laiš
ką, ginantį lietuvius dėl netei-

{išspausdino "Los Angeles Ti
mes" (XII.20). Laiške pažymi
ma, 

sveikinęs LK Ramovės vardu, > s i n g ų k a l t i n i m u ž y d ų klausimu, 
savanorių kūrėjų vardu svei-' 
kino maj. J. Vilutis, šaulių var
du — K. Milkovaitis, birutinin- j m a > k a d U e t U v a buvo vieninte-
kių — K. Leonaitienė^ giminių U s n a c i ų o k u p u o t a s kraštas, 

kur jie negalėjo sudaryti SS 
dalinių. 

— Alkos muziejus, Putnam, 
Conn., džiaugiasi, kad praėju
sieji metai Alkai buvo labai sėk-

vardu sveikino sukaktuvininko 
žentas inž. A. Ceplėnas. Vi
siems pulk. J. Švedas padėkojo. 
Sukaktuvininkui įteiktas adre
sas su pagerbime dalyvavusių 
60 asmenų parašais. Pulk. J. 
Švedas Cicero koolnijoj pasižy-1 ™ingi: pas ta ty tas naujas dvie 
mėjo, kaip darbštus visuomeni- 3U aukštų ( 8 0 ^ ^ ^ I ^ J £ Z ė ° 
ninkas, veiklus organizacijų na-1 P ^ ų 

100 tūkstančių vienetų: knygos, 
laikraščiai, medžio drožiniai, 
gintaro išdirbiniai, tautiniai au
diniai, menininkų paveikslai i r 
kt. Taip pa t reikia deramai su
tvarkyti sklypą. Kaip visa ta i 
įvykdyti jau tarėmės su specia
listais ir menininkais. Tai parei
kalaus dar antra tiek išlaidų. 
Direktoriato nariai ne t ik dirba 
be jokio atlyginimo, bet kar
tais savo pinigais padengia ir 
mažesnes sąskaitas. Alkai au
kos atleidžiamos nuo mokesčių. 
Alkos adresas: Alka, P . O. Box 
608, Putnam, CT 06260. 

— Maironio lituanistinė mo
kykla Brooklyne, Kultūros ži
diny pastatė Pauliaus Ju rkaus 
parašytą vaidinimą "Žiemos pa
saka". Vaidinimą režisavo i r 
tautinius šokius paruošė Rai
mundas Balsys, vaikus paruošė 
vaidinimui ir vaidinimą koordi
navo Giedrė Stankūnienė, kos-

rys. 
X A. a, Margarita Krištopai-

taenė, gyv. Palos Heights, 111., 
staiga mirė gruodžio 29 d. 
anksti ryte. Velionė buvo gi
musi Amerikoje, bet su tėvais 
grįžusi Lietuvon, ten augusį • r j į į į T ^ ^ 
sukūrusi šeimą. Po karo su sei-

ir koordinavo 
pločio) pas ta tas! įvestas, Olga Ilgūnienė, Birutė Liogienė 

apšildymas ir elektra. Visa t u * G i e d r ė Stankūnienė, scenos 
galėjom padaryti dėka gausių j dekorac i jaspadarė Audra K i -
Alkos rėmėjų aukų. Iki šiol jau 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigiąs Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

i* 

Piešė Irena Jurairytė, Marąuette Parko lit. m-los mokinė. 

aukojo: 2 asmens po 10,000 do
lerių, 3 po 5000, 4 po 2000, 15 
po 1000 ir 154 po 100, kiti po 
mažiau. Viso suaukota 88 tūks-

išleista 102 
tūkstančiai. Trūkstamą sumą 

— gr į fa»*gr i l A ^ n k ą ^ g y - , k o l i n o geradariai be nuošim-
čių. Dar liko vidaus įrengimas: 
išdažyti sienas ir lubas, padeng-

maitė - Mikalauskienė, vaikus 
nugrimavo Kristina Sabalytė, 
tautiniam šokiam akordeonu 
grojo Emilija Skruodytė. Vai-

SNJBGO S E N I S 

Berniukas, vardu Rimas, bai
gia s ta ty t i sniego senį. Senis 
laiko ilgą šluotą ir t u r i j uodas 
akis, nosį i r burną. R imas ka
sa sniegą aplink sniego senį su 
sunkiu kastuvu. R imukas y r a 

veno Chicagoje. Liūdesyje Ii' 
ko duktė Valė Plepienė su vy
ru Vladu ir trimis dukterimis 
ir sūnus Raimundas Krištopai-
tis su žmona Regina, dukteri
mi ir sūnumi. Laidojama šian
dien iš John Sheehy and Son 
laidotuvių koplyčios (7020 W 
127 St„ Palos Heights, 1U.). Šv. 
Mišios 9 vai. ryte bus Incarna-
tion parapijos bažnyčioje Palos 
Heights, po to bus palaidota Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x A. a. ses. M. Colleta Mik
šytė, Chicagoje gimusi 1891 m. 
gruodžio 10 d., mirė 1979 m. 
gruodžio 30 d. vakare. Pašarvo
ta motiniškam Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne sausio 1 d., 
laidojama ketvirtadienį, sausio 
3 d. 

x Patikslinimas. "Draugo" 
gruodžio 28 d. laidoje mirties 
pranešime apie a. a. Petrą Sa
dauską buvo palikta klaida. Tu
rėjo būti baigė Vienos Hoch-
Bchule fuer Welthandel. Taip 
pat toje pačioje laidoje C 6 psU 
turėjo būti parašyta F:Hna 
Braunienė (ne Celina) išvyko 
į laidotuves Vokietijoje. Už ko
rektūros klaidas atsiprašome. 

x Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
V. Zebertavičius. Detroit, 
Ant. Beniušis. Hudson, 
A. Uogintas, Waterbury. 

Visiems maloniai dėkojame. 

X Po o dol. aukojo: Juozas 
Žadeikis, Z. Martinaitis, Vikt. 
Endrijonas. Alg. Didžiulis, V. 
Mamaitis, P. Seniūnas, Vyt. Ja
nulaitis, kun, V. Gorinąs, Jonas 
Jasiūnas. Visiems dėkojame. 

bei žiūrovam labai patiko. P o 
vaidinimo mokiniai padainavo 
dvi kalėdines dainas, vadovau
jami muzikės Nijolės Ulėnie-
nės. Vakaras pasibaigė su Ka-

• r r - i . , :,:srv~ *: v- - t y - l ^ * *ff^ I ^ v a i š m i m a i s . 
Cia pasidarbavo A. Bagdzmnas, 

dinimas gražus ir vaidintojam j l a b a i j ^ apsirengęs su savo 
. . „ _ i„v.„. «., „„ ~ mėgiamiausiu švarku, kelnėmis 

ir kepure. Katinėlis Symis ne
turi drabužių, nei batų, be t j am 

nas ir t inkamai sutvarkyti bei 
sukataloguoti muziejaus ekspo
natus. Šiuo metu jų turime apie 

A. Bartienė, J. Senken, C. Sen 
ken, M. Gurinskienė, E . Milu-
kienė, P. Sidienė, tėvų komiteto 
nariai ir kt. 

KANAD0IE 
— Toronto tautinių šokių 

' grupės Atžalyno vakaras įvyko 
S gruodžio 2 d. Lietuvių namuo-
| se. 

— Toronte Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą paren
gė KLB Toronto apylinkės val
dybą, kuris įvyko LN karaliaus 
Mindaugo menėje lapkričio mėn. 
25 d. Minėjimas pradėtas KLB 
Toronto apylinkės pirm. A. Ju-
zukonio įžanginiu žodžiu ir pras
minga invokacija, kurią sukal
bėjo kun. P. Ažubalis. Minėji
me dalyvavo iš buvusių Toron
te 32 Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių, kurių 16 jau 
yra mirę, 8 sunkiai serga ir ne
galėjo atvykti, tik 8 savanoriai: 

' K. Aperavičius, S. BaneUs, J. 
Dūda, V. Kazlauskas, S. Pociū-

j nas. A. Poška, L. Vaštokas ir 
S A. Zubrys. Jie buvo apdova-
; noti ir pagerbti gėlėmis. Pa-
į grindinis kalbėtojas buvo adv. 
i Paulius Zumbakis iš Chicagos, 
kurį pristatė minėjimo daly
viams programos pranešėja R. 

' Jonaitienė. Adv. P . Zumbakis 
jį9S$ l l l M M i F P S I P t kalbėjo apie šių dienų Lietu-

Lisa Kosmonaitė. Roberto ir Vidos , vos disidentus, kurie veda kovą 
Kosmonų, LEE drabužių parduotuves ! faų, savanoriai kariai su mūsų 

visai nešalta, nes j i s 
lauke su Rimu žaisti. 

Rimas Balašai t is , 
Clevelandas 

NELEIDO MIEGOTI 

Buvo paskutinė diena prieš 
vasaros atostogas. Visi vaikai 
buvo labai laimingi. Girdėjau 
skambutį, visi nelaukę išbėgo 
tekini. Aš parėjau namo. Šiu
riu, 12 valanda. Saukiu mamy
tei: "Mano pilvas daužosi, duok 
ką valgyti". 

Pavalgius išėjau laukan. Pa
žaidžiau su kaimynų k a t y t e ir 
užsimaniau miegoti. Mama man 
pasakė : " A r tu i š proto išėjai, 
tik pirma valanda, ką darysi , 
kai reikės eiti miegoti v a k a r e ? " 

Taip ir pasibaigė labai gra
žios atostogos. 

Gvina Jasevičiūtė, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan

čiaus" lit. m-los V sk. mokinė, 
Kanada, " Jaunys tės Aidai". 

I R AŠ BUVAU T E V E L I U 
GIMTINĖJE 

Vieną gegužės mėnesio pa
vakarį iš Chicagos aerodromo 
pakilo didžiulis keleivinis lėk
tuvas ir pasuko r y t ų kryptimi. 
Daug lėktuvų paky la ir nusilei
džia šioje vietoje, bet svarbiau
sia, kad šiame o ro milžine sė
dėjo Rūta Skaisgirienė s u duk
r a Ramune. 

—• Būtų smagiau, Ramune, 
bet ne visi gali gauti bilietų. 
Vieni skrenda dienomis, kiti 
naktimis. Žiūrėk, ir šiuo lėk
tuvu skrenda šimtas keleivių. 

— Žiūriu pro langą, bet nie
ko nematau. Tik žvaigždės 
aukštybėse. Jos truputį dides
nės, kaip nuo žemės. 

— Taip, dukrele, mes esa
me arčiau žvaigždžių, todėl jos 
ir didesnės, — tingiai, pusiau 
mieguista a tsako Skaisgirienė. 

— Supratau, kad a š jai da
raus i įkyri i r nuti lau Motorų 
ūžesys migdė ir mane. Apačioj 
— begaliniai vandenynai, o vir
šuj — begaliniai žvaigždynai. 
I lgos ir nuobodžios valandos. 
Ne kartą milžinas leidosi ir vėl 
pakilo, vienus keleivius išleisda
mas , ki tus paimdamas. Diena 
prašvito ir įpusėjo. 

— Už valandos nusileisime 
Vilniuje, o iš ten autobusu va
žiuosime į mano gimtinę. Aš t e n 
gimiau ir augau 

Kai Ramunė su mamyte a t 
vyko į t a r p girių pasislėpusį 
vienkiemį, vyturėliai jau seniai 
miegojo po grumsteliais, ap 
glėbę savo mažuosius, kad krin
tan t i rasa jų pūkelių neužgau
tų. Ramunės ausyse dar vis te-
beūžia lėktuvo motorai, tebelin
guoja autobusas kelio posūkiuo
se. Su nuovargiu tebekovoda
ma, dar klausia mamytės: 

— Ar gegutė tik rytais ku
kuoja? — klausia Ramunė ma
mytę. — Pažadink, kad nepra-
miegočiau. 

— Nesirūpink. Rytą ji užku
kuos prie pa t tavo lango, vyš
nelėj. 

— O vyturėlis? 
— Visą dieną. Nuo ankstaus 

ry to iki saulei nusileidžiant. 
— Toks mažas paukštelis ir 

toks didelis giesmininkas, nie-

]M SENIAI 
Jau seniai sutemę 
Ir tyiu, tylu, 
Ataidi į žemę 
Giesmės angelų. 

Ant Motinos kelių 
Šypsos pro sapnus, 
Apsuptas avelių, 
Kūrėjo Sūnus. 

Naujausiai žvaigždelei 
Plieskiantis erdvėje, 
Jo piemens, karaliai 
Pagarbint atėjo. 

Nors seniai sutemę 
Ir tylu, tylu. 
Meldžiasi Jam žemė — 
Melstis nevėlu. 

Šventasis Vaikeli, 
Tau maldą siunčiu, 
Mus senolių Salį, 
Gelbėk iš kančių. 

S t Radžtimat 

visiems geriems vaikams atne
ša gražių dovanų. 

Kristus gimė Betliejuje. Jei 
Kristus dabar gyventų, jis bū
tų 1979 metų senumo. Kris tus 
buvo Dievo Sūnus, kuris gi-
mė žemėje kaip žmogus. Jo ma
ma buvo Marija. J o globėjas 
buvo Juozapas. Žmonės jį la
bai mylėjo, žmonės švenčia Ka
lėdas, nes Jėzus buvo Dievo 
Sūnus. 

Kovas Palubinskas, 
Los Angeles lit. m-los 8 sk. 

mokinys, "Saulutė". 

Naktis. Lėk tuvas v i r š van- kados nepailsta... Tai jis savo 

savininkų duktė modeliuoja Donelai
čio mokykjų madų parodoje gruodžio 
2 d. Lietuvių Tautiniuose namuose. 
R. ir V Kosmonai sudarė sąlygas 
pasinaudot: jų parduotuvės drabužiais 

x Antanas Rugys, Lantaną, i madų parodoje. 
Fl.. atsiuntė Garbės - ™ - ^ r J. TamulaKio 
ratos mokestį 
jame. 

prenume-
Maloniai dėko- x Pranas Paulikas, čikagiš-

kis, atnaujindamas prenumera-
x K. Donelaičio lit. mokyk- į tą įteikė ir 10 dolerių auką. Taip 

los Tėvų komitetas pasveikino I pat pasveikino "Draugą" šven-
"Draugą" Naujųjų Metų proga į čių proga. Už viską dėkojame. 
ir atsiuntė 20 dol. auką. Labai I x F . Mackevičienė, Lockfort. 

i 111.. padėkojo už korteles ir at-
I siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Stepas Blvnas. Bridgeport 
Enciklopedijos administratorė, I r o n n 

aciu. 

x Rita Kapočnitė, Lietuvių 

prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 27 dolerių auką. 
Maloniai dėkoiame ir skelbiamo 

ruaniea arba Kitu?. Lietuvių En- 0 . . . . 
... . . . , , . . . . Garbes prenumeratorium. 

yra atvykusi 
tieji užsisaky 

Chicagą ir norin-
Encyelopedia Li-

ciklopedijos leidyklos leidinius 
prašomi skambinti tel. 858-383". 

(sk.). 

y NAMAMS PIRKIT PA 
SKOLOS duodamos mažais mė-

krašto okupantu kitomis prie
monėmis. Apgailestavo mūsų 
bendruomenių veikloje pasitai
kančius nesklandumus ir nesu
tarimus, kuriais pasinaudoja tik 
mūsų priešas. Disidentai už ge
ležinės uždangos, keldami vie
šumoje sovietinės valdžios žmo
gaus teisių pažeidimus, kovoja 

į ne tik už žmogaus teises, bet ir 
už pavergtų tautų laisvę ir ne
priklausomybę. Meninę progra
mą pradėjo Aldona Dargytė-

; Byszkiewicz, padeklamuodama 
keletą eilėraščių. Toronto vyrų 
choras Aras. susidedantis iš 41 
dainininkų, diriguojamas muz. 

. V. Verikaičio, akompanuojant 
pianistei L. Marcinkutei, padai
navo aštuonias liaudies ir mū
sų kompozitorių dainas. Pro-

denų. Žemai t a m s i jūra . Aukš
ta i sidabrinės žvaigždės. 

— Būtų smagiau skr is t i die
ną. Daug galėtumėm matyti , 
— kalbina R a m u n ė savo ma
mytę. 

vaikais nesirūpina? Ką mes ry
to j veiksime? 

— Ateis kaimynai, dovanas 
dalinsim. Jiems bus daug 
džiaugsmo. 

— O pusseserėms ir pusbro-

x Juozas Mikonis, Richmond 
Hts. Ohio. atnauiindamas pre- gramą paįvairino Gintaro ma-
numeratą aukojo 27 dolerius. Jį žieji šokėjai, vadovaujami D. 
skelbiame Garbės prenumerato- Nausėdienės. Minėjimas, kuria-
rium. Už paramą esame labai me dalyvavo per 300 žmonių, 

, dėkingi. 
x Valerijonas Indnilėnas, už 

resiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual FederaJ Savtags. 2212 ^ ę s , ' Draugą j i ž s i p r e n u m e -
Wm Cermak Road - M r f » ^ o * e n r a r t , 1980 metams b 
, » "--AI fgk \ i P a l 'ko auką spaudos supnm-

i 
paliko auką spaudos 
mui. Širdingas ačiū. 

užbaigtas tautos himnu. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė mokytojas Vytautas 

Pempė, gimęs 1925 metais, dir
bęs Kretingos gimnazijoje. 

liams? 
— Jiems turiu atskirai atidė

jusi. 
Ramunė nurimo... Mamytės 

lagaminuose visiems yra dova
nų. Nuovargis i r miegas — iš
tikimi broliai. 

Ramunė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinė. 
Red. šis aprašymas yra ilgo

kas. Eis tęsiniu per kelis T. 2. 
numerius. Sekite i r skaitykite. 

SMAGI SVENTfc 

Kalėdos yra labai smagi šven
tė, žmonės bėginėja po krau
tuves pirkti dovanų. Perka gra
žias eglutes. Parsineša namo, 
papuošia su visokiais spalvo
tais bumbulais, žvaigždutėm, 
spalvotom lemputėm. 

Kūčių vakarą valgome Kūčių 
vakarienę. Turime dvylika skir 
tingų valgių be mėsos. Prieš 
vakarienę sukalbam maldą. Ta
da laužom ir dalinamės plotke-
les. Po vakarienės pasidalinam 
dovanas. Vėliau važiuojam į 
Bernelių mišias. Kalėdų dieną 
važiuojame sveikinti gimines. 
Grįžę priimame svečius, jeigu 
atvažiuoja. 

Marius Valinskas 

KALfcDOS 

Kalėdos y r a šventė, kuri pri
mena Kristaus gimimą. Beveik 
visam pasaulyje vaikai ir tėvai 
duoda vieni kitiems dovanas. 
Taip pat šeimos puošia medį. 
Amerikoje žmonės uždeda švie
sas h- mažus blizgančius sviedi
nius, kurie vadinasi "orna-
mens" arba papuošalai. Lietu
voje ant medžio deda gražius 
šiaudinukus. Visur vaikai lau
kia Kalėdų senelio. Angliškai 
jis vadinasi "Santa Clauss". Jis 

GALVOSCKIŲ N B . 10 
ATSAKYMAI 

I Jamestown, Virginia, 1607 
metais. 

ooo 
II Žiūrėkite brėžmėlį. 
m 56 trikampiai. 

PAT 
HER 
LOU 
ISA 

HM 
ISA 
BEL 

IV Žiūrėkite brėžmėlį. 
V Keičiasi reikšmės, kalbos 

dalys, formos. 

GALVOSŪKIAI NB. I S 

I 
Elgetos brolis mirė. Tas, ku

ris mirė, neturėjo brolio. Kaip 
suprasti? Paaiškinkite. 

(10 taškų) 

t 
i 

Kryžių kalnas, piešė Daniu* Baradufcas, Oevcfaado Sv. Kaamieio lituanistinės mokyklas mokiny*. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Pakeis
kite vidurinius skaičius taip, 
kad skaičių, esančių mažųjų 
trikampių skrituliuose, suma 
sudarytų 100. Skaičiai tur i likti 
tie patys, tik sukeisti juos vie
tomis. Pvz. negali būti skaičių 
30, 18, nes tokių skaičių nėra 
mažuosiuose skrituliuose. 

(10 taškų) 

m 
Žemiau surašyta dešimt tvir

tinimų, patikrinkit, a r jie teisin
gi. Už kiekvieną teisingą atsa
kymą gausite po vieną t a šką 

1. Viršutinė ir apatinė JAV 
vėliavos juostos y ra raudonos. 

2. Grosas turi dvylika tuzinų. 
3 . Dobilo yra keturi l apa i 
4. Grietinė y ra sunkesnė u i 

pieną. 
5. Mylioje y ra 5.280 pėdų. 
6. Aštuoniakampis (octagon) 

tur i šešks sienas. 
7. Yra 48 senatoriai JAV 

kongrese. 
8. Hiawatha buvo mergaite. 
9 . Goldenrod yra JAV tauti

nė gėlė. 
10. Yra dešimt metų dekado

je. 




