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Tarybinėje mokykloje 
Prienai. 1980 m 

18 d. Prienų vid. 
moksleiviai Aldonas Gudaitis ir 
Algis Gudaitis buvo iškviesti 
pas mokyklos direktoriaus pa
vaduotoją. Čia jų laukė Prienų 
saugumiečiai, kurie mokinius 
nusivežė į Prienų KGB būstinę. 
Abu mokiniai buvo klausinėja
mi, kur jie buvę vasario 15-17 
dienomis; jie buvo kaltinami, 
kad vasario 16 d. iškėlė trispal-

balandžio | jaunosios adoruotojos mokėsi! 
mokyklos | bars ty t i gėles. Tuo metu atėjo! 

Pakuonio mokyklos direktorėj 
Deltuvienė, apylinkės pirminin-j 
kė Pečkienė, partijos sekretorė 
Padrezienė ir su didžiausiais 
grasinimais išvaikė mokines, 
aiškindamos. kad moksleiviai 
negali dalyvauti procesijoje. 

Tirkšliai (Mažeikių raj.). 1980 
m. gegužės 4 d. Motinos dienai 

vę Nepriklausomos Lietuvos j skirtame pamoksle kun. klebonas 
vėliavą. Broliai Gudaičiai šį į Vincentas Gauronskas pranešė, 
kaltinimą paneigė. Tardytojai, kad jam kažkcks pareigūnas pa-
elgėsi labai grubiai ir dažnai\ skambino telefonu ir griežtai pa
rėkė: "Kokios tau laisvės rei- reikalavo, kad prie altoriaus ne-
kia!? Negana, kad pavalgęs... patarnautų vaikai ir nekalbėtų 
Snargliau, ne su tokiais susi-1 rožančiaus, kitu atveju gegužės 
tvarkėme, ir su tavimi susitvar
kysime". 

Pustrečios valandos varginę 
nekaltus vaikus paleido, įsakę, 
kad rytojaus dieną j saugumą 
prisistatytų jų tėvas. 

* 

Prienai. 1980 m. gegužės 14 d. 
į Prienų KGB buvo iškviesta 
Vida Mačiulytė. Saugumiečiai 

12 d. bus sudeginta klebonija. Kle
bonas savo pamoksle klausė, ar 
neaišku, kad čia grasino bedie 
vis? Ar tas grasinimas neturi ry
šio su Batakių, Gaurės ir Šiau
lių šv. Jurgio bažnyčių sudegini
mais tarybiniais metais? Ar atsi
tiktinai per paskutinius metus iš
niekintos beveik visos aplinkinės 
bažnyčios: Žem. Kalvarijos, Se
dos, Gadūnavq, Alsėdžių, Tryš-

mokinę klausinėjo, a r ji rašiusi! k i ų . j s i i a u ž t a ; Mažeikių bažny 
sveikinimus kaliniams Plumpai, č i ą j a p v o g t a Telšių katedra, sunai 
Sadūnaitei ir kt., a r einanti į; k i m i p i u n g e s kapinių religiniai 
bažnyčią, ar pažįstanti brolius p a m ink la i? 
Gudaičius ir k t . 

Pakuonis (Prienų raj.) . Bir
želio 27 d. į Pakuonio bažnyčios 
šventorių buvo susirinkę būrys 
mergaičių. Artėjant atlaidams. 

Sud Id are vaiazios 
perėmimo grupę 

Šį mėnesį bus sudarytas kabinetas 
Los Angeles. — Išrinktas prezi-1 Atsakydamas į klausimą apie 

dentu Ronald Reagan ketvirta- Į žmogaus teises, Reaganas nurodė, 
i dienį turėjo savo pirmąją po išrinj kad jis sieks tų teisių, tačiau jo 
^kimo spaudos konferenciją, kurio 
je paskelbė savo vyriausybės per 

j ėmimui sudarytą organizaciją. Jai 
'vadovaus New Yorko teisininkas 
įWilliam Casey, rinkiminės kam 
panijos direktorius. Jo kancelia-

i rijos darbams vadovaus Edwin 

nuomone, negalima nusisukti nuo 
kai kurių draugiškų vyriausybių, 
jei jos kai kur nevisiškai pritaria 
mūsų žmogaus teisių supratimui, 
o tuo pačiu metu palaikyti ryšius 
su tokiomis šalimis, kur žmogaus 
teisės visai neegzistuoja. Apie san 

Meese, kuris numatomas Baltųjų i tykius su sovietais Reaganas pa-
Rūmų štabo viršininku. 

Reaganas jau sudarė laikiną už-
sienio politikos patarėjų tarybą, 
kurioje yra buvęs prezidentas Ge-
rald Ford, buvęs valstybės sekr. 

i Henry Kissinger, garsus Washin-
jtono advokatas Ed\vard Bennett 
;Williams ir du demokratų sena
tor ia i : Henry Jackson iš Wa-
jshingtono valstijos ir Richard 
i Stone iš Floridos. 

užsienio 

reiškė, jog reikia derybose rišti so 
vietų elgesį pasaulyje su ginklų 
apribojimo klausimais. Negalima 
kalbėti vien apie nusiginklavimą 
ir nekelti kitų klausimų. 

Būsimasis prezidentas Ronald Reagan ir viceprezidentas George Bush savo pirmojoje spaudos 
Angeles atsakinėja i reporterių klausimus. 

konferencijoje Los 

Sekančią dieną Tirkšlių baž 
n y č ^ e ^ a t a j n a u t i ^ š v . Mišioms 
atėjo 5 nauji berniukai. Taip dar 
didesniu uolumu žemaičiai atsa
ko į bedievių grasinimus ir smur 
tą. 

Milano laikraštis 
apie 1940 m. įvykius 

Vis dažniau užsienio spaudoje: dojo savo karinėmis bazėmis, ku-

Gdanskas 
vadai paskelbė, kad pirmadienį! :—vcs sveikatos, švietimo ir šal-
piaiškės naujo streiko klausimas. ;pos sekretorius. Užsienio politikos 
Jri aukščiausias teismas atmes grupėje yra buvusi ambasadorė 
unijų reikalavimus, trečiadienį Anne Armstrong, Nevados sena-
Varšuvoj ir Gdanske prasidės strei j torius Paul Laxalt, sen. John To-j 

pasirodo straipsniai apie Lietuvos: rios Pabaltijo kraštuose įsikūrė! kai kurie po dviejų dienų busi wer, buvęs Na to kariuomenės va- į 
' ų Pabaitijos kraštų paver- tuoj po slaptojo suokalbio su vo j p0rkelti į Krokuvą ir Stetiną, vėl i das gen. Alexander Haig, Donald \ 

Lenkai restauruoja 
meno paminklus 

Praga. —Užsienio spaudos 
_ , . .. v . agentūrų žiniomis, lenkai meno Tarp kitų patarėjų užsienio! & . , 7 , ' . . , • i i T»- i J AII i • pamindų Konservatoriai kasmet reikalams yra Richard Allen, kuris; r . • >. i i 1 •• , . _, „ . , . .; vyksta i Čekoslovakiją restauruo-

pasitraukė B R e a g a « ° . " n k i m i ; t i m e n o paminklus ir paveikslu, 
nes kampanijos po to. kai spauda; R £. d u R r a A e r 
pradeio u kaltinti pasipelnymu iš, ., . J

Q . _. T »,%,>„ T •• i.- • u J • J „ veikslus 18-ojo amžiaus Jasovoo Japonijos biznio bendrovių dar t . J„ , . . . ? , . 1 ^ . . . , ., . ,vienuolvno baznvcioje. Ve.iau, ta 
prez. N neono laikais. . , - -. ^n 
1 . pat! konservatorių grupe numa 

, Vidaus reikalų patarėjų svar, t o a m a u j 5 m i m e n o k u r i n i u s S v . 
-Lenki jos unijų d u s i a s yra Casper Vvemberger,:..Elzbietos katedroje, Košicos mies 

te. Spaudos agentūrų žiniomis, 
pačioje Lenkijoje paminklų ir 
paveikslų restauravimo srityje dir 
ba apie 9 tūkstančiai specialistų. 

Pirmadienį gali 
paskelbti streike 

Streikai Vengrijoje 

KATALIKAI PASAULYJE 
po dviejų dienų — į Katovicus ir'Rumsfeld. 
kitus miestus. Unijų vadai pareis 

Budapeštas. — Vengrijos valsty 
VVilliam Casey pareiškė, jog Re biniu profsąjungų 

'Kalifor; 
lyderis Gas-

I paguoti vadinamąją "mokslinę 
visa sa- > pasaulėžiūrą", tai yra paprastai 

Katalikai mokv-

Chorų festivalis 
Spalio mėn. pabaigoi 

vaite Koelno katedroje. Vakarų j t i
a n a n | ' ateizmą 

Vokietijoje, vyko tarptautinis Eu-
rcoos katedrų choru festivalis, ku-
rį surengė Vakarų Vokietijos ra- į 
dijas — W D R - Koelno katedros j 
statybos užbaigimo šimto metų j 
sukakties proga. Kiekvieną vaka- j 
rą Vakarų Vokietijos radiias t ie- ' 
sioginiai iš Koelno katedros trans 

gimo 40-sias metines. Milane lei- kiečiais... Trys Pabaitijos valsty1 

džiamas vienas įtakingiausių Ita bės negalėjo pasipriešinti sovieti 
lijos dienraščių "II giornale nuo'niam ul t imatumui — primena i k6< n e n o r j p r a d e t i n a u j o s t re iko , ' g a n o vyriausybė nebus " K 

giornale nuovo", — nes Jada | t a č i a u n e g a l į p r i i m t i j , Varšuvos i n i j o s m a { į j a " . Naujasis preziden, «Nepszabadsag" duotame pasikal 
teismo spr*idimo, kad unijų sta- ' t a s fc So mėnesio pabaigos suda Į bėjime patvirtino, kad spalio pa-

voje, Latvijoje ir Estijoje žinomo tovas 1940 m. birželio i8 d. svei Į t , ; t e t u r i būti įrašytas unijų pri' naU]-ą kabinetą, numatys įv " 
tojai laiške rašo, kad religinis ir žumahsto Francois Fejto straips |kino, Hitlerį dėl pasiektos pegalės j klausomumas komunistų parti ' 
kultūrinis pliuralizmas yra rea
lus veiksnys dabartiniame Lenki
jos gyvenime, kuris aniptol ne-
prieštarauia socialistinei valstv-
bės santvarkai ir todėl neprivalo l r E s t ! ^ paversdama jas sovieti 
būti veidmainiškai nuslepiamas.! n e m i s respublikomis. Šiandien yra okupavo 200.000 raudonosios ar 

prisiminti jų prijungimo unijos karių. Padėties prievarti-

1940 metų vasaros įvykius Lietu buvo tas laikotarpis, kada Molo-
voje, Latvijoje ir Estijoje žinomo tovas 1940 m. birželio 18 d. svei 
žurnalisto Francois Fejto straips kino Hitlerį dėl pasiektos pegalės Į 
niu. Prieš 40 metų — rašo straip. prieš prancūzų kariuomenę, o į 
snio autorius — Sovietų Sąjun- Pabaltijo tautos buvo izoliuotos j 
ga be didelio triukšmo pasiglem'nuo viso pasaulio. Lietuvą, kuri! 
žė tris valstybes: Lietuvą, Latviją buvo svarbiausia iš trijų Pabalti 

I jo kraštų, — rašo laikraštis, — 

!?!. 

verta 

liavo 
Iškilmės Varšuvoje prie Sovietų Sąjungos a )linky- niam "normalizavimui" čia buvo 

rengines muzikos koncer-Į Daugiau negu dešimt tūkstan- j bes, nes iš jų galima daug pasi- atsiųstas pats sovietų užsienio rei 
tus, kuriuos atliko žymieji Euro-11 c i ų lenkų tikinčiųjų prie šv. Alek- \ mokyti apie sovietinės ekspansi- kalų viceminstras Dekanozovas, 
pos katedrų chorai, jų tarpe veng- s a n r j r o bažnyčios Varšuvoje iškil-' jos metodus; tuos pačius palaips Straipsnio pabaigoje Francois Fej 

Nuteisė pogrindžio 
žurnalo leidėjus 

31Į baigoje Vengrijoje kelias valan
das streikavo kai kurių fabrikų 
darbininkai. Jis, betgi, nepatiksli 
no, nei kur, nei kada darbas bu 
vo nutrauktas. 

rų choras iš Budapešto, lenkų' 
choras iš Poznanės, graikų bizan 
tinų choras iš Atėnų, belgų, ang
lų ir kitų kraštų chorai. 

Centras Ženevoje 
Keturių svarbių katalikiškų or

ganizacijų centrai Ženevoje įsikū
rė bendrose patalpose netoli n u o ' 
Jungtinių Tautų organizacijos rū-1 
mų. Tai Pasaulinė Katalikiško- | 
šios Spaudos Unija, Tarptautinių 
katalikiškųjų organizacijų konfe
rencija, jaunų katalikių moterų 
tarptautinė sąjunga ir katali-; 
kų intelektualų tarptautinis są
jūdis — Pax Romaną. Pasirink- j 
damos bendrą būstinę netoli; 
Jungtinių Tautų rūmų Ženevoje, į 
šios organizacijos siekia geriau' 
tarpusavyje suderinti savo veiklą, 
o taip pat sustiprinti bendradar 

Maskva. — Sovietinis teismas; 
Maskvoje spalio 9 dieną nuteisė 
dar vieną rusų pogrindžio spau 
dos bedradarbį — vieną iš pogrin 
džio žurnalo "Poiski" leidėjų Yu 
ri Grimm, kuriam už tariamą so 

mingai sutiko Čenstakavo Dievo 
Motinos stebuklingojo paveikslo 
kopiją, kuri, užbaigusi 23-jus me- Į mi Afganistane. 
tus užtrukusią maldingąją kelio- | Pirmas žingsnis į trijų Pabalti 
nę po visą kraštą, buvo atgaben
ta į Varšuvą. Ta proga kardino
las Višinskis aukojo šv. Mišias, 
kurių metu buvo perskaitytas Po
piežiaus laiškas. Jonas Paulius 
II-sis laiške paveda Čenstakavo 
Dievo Motinos globai visą kraš
tą. Bažnyčią ir lenkų tautą, kuri, 
pažymi Šventas Tėvas, siekdama 
apsaugoti savo orumą ir tapaty
bę, drąsiai ir ryžtingai imasi tė
vynės moralinio, socialinio ir eko
nominio atsinaujinimo darbo. 

Pagalba Alžyroi 
Italijos katalikų žmonių pagal

bos organizacijos "Caritas" vice
pirmininkas prelatas Nervo lan-! nio a 

niško kraštų pavergimo meto- to aprašo pirmojo vadinamojvi-tinės santvarkos šmeižimą skir 
dus, kurie šiandien vra naudoja '"liaudies seimo" rinkimų kome i ta trejų metų kalėjimo baus-, 

diją, įtakingiausių visuomenės a t ; m ė . Tai jau trečias "Poiski" žur ;gresu direktorius ir kiti pareigūną-
<tovu areštus, masines gyvento ! nalo bedradarbis nuteisiamas sun 1 Valdžios perėmimo darbuose; 

kraštų kolonizalkia kalėjimo bausme. Kiti du nu į Edvvin Meese artimai bendradar-; bes. Buvus, Amerikos karine ba 

rių departamentų svarbesnius; 
valdininkus. Tarp jų bus ne vie- Į 
nas buvusių respublikonų admi Į 
nistracijų pareigūnas. Ekonomi
nių patarėjų tarpe minimi: Alan 
C H I II ĮNII . Charles Walker, Wil 
liam Simon, Arthur Bums, Ge
orge Shultz, Paul McCracken. Iš 
jų tarpo bus paskirtas iždo sekre- pekinas — Kinija pasmerkė So 
torius ir ekonominių patarėjų Į v J e t ų Sąjungos karo laivų pasi-
tarybos pirmininkas. rodymą prie Taiiandijos krantų. 

Artimiausiu metu bus paskirtas! Kinų spauda tvirtina, kad sovie 
spaudos sekretorius, ryšių su kon tai atsiuntė laivus, kai Jungtinės 

Tautos nepripažino Vietnamo 
pastatytos Kambodijos vyriausy-

Kinija pasmerkė 
sovietų politiką 

deportacijas. jo valstybių pavergimą — pnmejjų 
na laikraštis — buvo vokiečių 
sovietų sutarties pasirašymais ;mmą 
1939 metų rugpiūčio mėnesį. Šia persekiojimus, 
slapta sutartimi Lietuva, Latvi 
ja ir Estija pateko sovietinėn sfe 
ron. 1940 metų kovo mėnesį 
sovietų — suomių karo išvaka
rėse kalbėdamas 

idia rudais, tautinės kultūros slopi teistieji vra Valery Abramkim i r 'b iaus su prezidento Carterio šta į aė Vietname — Carn Ranh tapo 
nimą, Bažnvčios ir tikinčiųjų Viktor Šokirko, kuriem taip pat bo viršininku Jack VVatson, kuris; svarbiausiu sovietų Ramic 

i buvo paskirta po trejus metus ka-
į lėti. "Poiski" žurnalas buvo gru-
| pės rusų intelektualų pogrindy 
je spausdinamas politiniai — kul Revoliucijos švente 

IHuiJUl _ Sovietų Sąjungoje | tūrinis leidinys, kurį sovietų vai 
Aukščiausiame! įvyk0 revoliucijos minėjimas. Nau 

soviete, Molotovas iškėlė šią sutar į j a s j s premjeras Nikolai Tichono 
tį, kaip didelį tarptautinį Sov ie - | v a s r a gino nauiąjį JAV preziden 
tų Sąjungos laimėjimą, nors dar Į t ą Reaganą imtis pozityvios ry-
nebuvo kalbama apie Pabaltijo U j u s u Sovietų Sąjunga linijos, 
valstybių suverenumo apribojimą j Kalbėtojas kaltino Amerikos poli 

tiką, kuri remianti Afganistano 
sukilėlius,skatinanti ginklų lenkty 

ar užgniaužimą. Komunistai šių 
kraštų viduje — pažymi straips 

džia sulikvidavo po šeštojo nu
merio pasirodymo, suimdama ir 
nuteisdama daugumą jo bendra 
darbių. 

Pasikeis atstovų 

norius — buvo visai nereikš ! nes ir bandanti bloginti santy-
biavimą su Ženevoje veikiančio- < k ė s i A l ž v r e , kur su vietos valdžios n inga mažuma. Dėl to galutiniam) k i u s p r e mjeras pabrėžė, kad So 
mis Jungtinių Tautų organizaci- Į i r sanitarinėmis organizacijomis jy pavergimui sovietai pasinau Į v i e t l . Sąjunga ir kitos socialisti-

1 aptarė pagalbos tiekimą nuo že-j . ; n e s šalvs budės ir saugos savo in-jos institucijomis. 
Pasmerkė ateizmą 

Varšuvos vienintelės katali
kiškos mokyklos mokytojai pasi 

: mes Jungtinių Tautų 
smūgis Marokui 

iševo Yorkas. — Marokas gavo 

teresus. 

Plečiama Izraelio 
prekyba su Egiptu 

rūmų sąstatas 
IVasrungtonas. — Paskutinis 

Amerikos gyventojų surašymas 
pakeis Atstovų rūmų sąstatą. 
Kai kurios valstijos gaus dau
giau atstovų: Florida gaus 3, Ka
lifornija ir Texas po du, Oregonas, 
Arizona, Colorado, Utah, Wa-
shingtonas po 1. New Yorkas ne
teks 4 atstovų, Illinois, Ohio, 
Pennsylvania po 2, Michiganas, 
S. Dakota. Nrw Jersey po 1. 

denyno uostu, i 
dies dienraštis" 

kinu "Liau-imK JM demokratų vynausy 
bės perdavimo grupei. Perėmi-
o n ir perdavimui reikiamos lė- j 
sos yra paskirtos specialiu įstaty 
m u — Prezident's Transition 
Act 1963. 

Atsakydamas į klausimus, Rea 
ganąs įspėjo Irano valdžią nelauk Į mento užsienio reikalų komitetas 
ti, kol pasikeis Amerikos preziden j nutarė svarstyti Kanados reikalą 
tai, ir tuoj paleisti įkaitus, nes lau- j vimą keisti dabartinę Kanados 
kimas nieko nepakeis. Preziden-j konstituciją, kurią sudaro britų 
tas Carteris iki sausio 20 d. bus | paskelbtas Šiaurės Amerikos aktas 

Svarstys Kanados 
konstituciją 

Londonas. — Britanijos parla 

pilnateisis prezidentas ir Iranas 
turėtų su juo tęsti derybas. 

Irakas toliau 
daužo Abadana 

— Tar-tautinis 

Abadanas. — Grupė užsienio 
korespondentų Irako karininkų 
buvo atvežta prie apsupto Iranoi patra, Svirbutas.Doma. 

drebėjimo nukentėjusiem j 
krašto gyventojam. Katalikiškos • 
organizacijos rūpinasi maisto, rū-1 
bų, vaistų ir kitų reikmenų siun- < 

sakė už ateizmo mokymo nutrau- I tomis į žemės drebėjimo palies-) 
kimą Lenkijoje. Katalikų dien-Į tas sritis, kuriose, vietos valdžios j smūgi Jungtinėse Tautose, kai bo- Tel Ai;ivas. — Egiptas ir Izra-
raštyje "Slowo Povvszcchne" pa-į rūpesčiu, šios gėrybės yra išdali- vo svarstoma rezoliucija apie ! f.1is paskelbė, kad bus atidaryta 
skelbtame laiške Varšuvos kata- ' narnos gyventojam. Alžyras yra konfliktą Vakarinėje Sacharoje.; prekyba sausumos keliais, per EI 
likiškos mokyklos mokytojai ra- j muzulmonų kraštas, kuriame ka-, Siūlymas, kad Afrikos valstybių Arish miestą. Iki šiol prekės buvo kryžius kreipėsi į Iraką, reikalau Į mą. Iš miesto tik retkarčiais at-
šV>, kad Lenkijos mokyklos ture- • talikai sudaro nežymią daugumą ; galvos išspręstų tą konfliktą, bu gabenamos laivais ar lėktuvais. ' damas žinių apie pagrobtą Irano į skrisdavo sviedinys. Ryšiu kan
tų būti pasaulėžiūros atžvilgiu vi- ' — apie 60 tūkstančių tikinčiųjų. I vo atmestas 41 — 40 balsų, 58 su Kol kas Egiptas busdavo Izrae- naftos ministerį Javad Tondguan. Į ninkas pasakojo, kad jau keturios 
siškai neutralios. Laiško autoriai: Juos aptarnauja 4 vyskupai, du j si'aikim. Kita rezoliucija, patvir-,ijuį naftą, tačiau mažai kitų pre j Irakas tvirtina, kad jis yra karo Į dienos niekas nematė^Irano avi 
pažvmi, kad katalikai mokytojai. šimtai kunigų ir apie 900 seserų tinanti V. Sacharos teisę i nepri-1 kių. Tzraolis gabeni į Egiptą kiau belaisvis, pagautas netoli fronto., acijos lėktuvų. Iraniečiai ĮK**fl 
dabar yra priversti slėpti savo tik-'; vienuolių. Visos katalikų organi- ; klausomybę. buvo priimta 88 — 4 , šinius, viščiukus, vaisius ir gėle-, — Filipinuose daug nuostolių ; nei kuro nei lakūnų, 
ruosius įsitikinimus ir viešai pro- zacijos čia yra suvalstybmtos. j balsais, 44 susilaikius. žies rūdą. padarė tropikinė audra—taifūnas.! Irako pulkininkas. 

Komitetas, kurį sudaro 11 parla 
mento narių, kvietė visas šiuo 
klausimu suinteresuotas puses pri 
statyti savo siūlymus ir reikala
vimus. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 8 d.: Gotfridas, So-

naftos rafinerijų miesto Abadano. 
Užsieniečiai stebėjo Irako artileri 

Raudonasis jos ir minosvaidžių bombardavi 

Eu-LapkriČio 9 d.: Teodoras, 
stolija, Aušautas, Miglė. 

Lap' įčio 10 d.: Leonas Did., 
Trifena, Vaišilgas. Nirmeda. 

Saulė teka 6:30, leidžiasi 3:38. 

ORAS 
Debesuota, laukiama trumpo 

aiškino j lietaus, temperatūra dieną 60 L, 
naktį 45 L 
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VAKARONĖ SU 
A. LANDSBERGIU 

Pirmasis r eng inys atei t ininkų 
kul tūr in iame sava i tga ly (1980 
spalio 17-19) buvo " l i nksmavaka -
ris". Bet ne įp ras t ine p ra sme . Tai 
buvo v a k a r a s su Algirdu Lands
bergiu J a u n i m o centro kavinėje 
Chicagoje, sus ipaž į s t an t su per
na i išleistu jo nau jaus iu novelių 
rinkiniu, "Muzika įžengiant į 
n e r e g ė t u s m i e s t u s " . Kodėl 
" l inksmavakar i s "? Nes v a k a r a s 
buvo gausus jumoru. Šio vakaro 
rengėjai nus is ta tė neleist i š ia pro
ga susir inkusiems vaid in t i "lie
tuviško žodžio mūzos garbinto-
jų." 

P rogramai vadovavo Draugo 
kultūrinio priedo redak tor ius poe
t a s Kazys B r a d ū n a s . T rumpa i 
nusakęs lietuviškų leidyklų ker
t inę rolę spausd in to l ietuviško žo
džio gyvenime, p r i s t a t ė Ateities 
Literatūros Fondo vedėją dr. Kęs
tutį Keblį. Šis irgi nepas idavė su
p r a n t a m a m geismui, knygos lei
dėjui atsistojus pr ieš tokią gausią 
minią galimų knygos pirkėjų. Iš 
ka r to prisipažinęs, jog ne įmano
ma, kad leidėjas galėtų k i ta ip ne
gu pozityviai savo išleistą knygą 
vertinti , susilaikė nuo knygos ver
t inimo, o vietoj to pas ida l ino kai 
kuriom savo min t im, ryš ium su 
šios knygos išleidimu. Pavyz
džiui, kodėl šis " p r i s t a t y m a s " 
vyksta ta ip vėlai — net metai — 
po knygos pirmo pas i rodymo. Ogi 
t am. kad interesui nau ja i išleistai 
knyga i pradėjus blėsti, toks pri
s t a tymas vėl jį pakurs to . Kita 
priežastis irgi įdomi: Visiems 
recenzentams knygą jau iškri
t ikavus , toks " p r i s t a t y m a s " sutei
kia autoriui progą su j a i s "atsis
kai tyt i ." Rimtesniu tonu Keblys 
apibūdino šią trečiąją Landsber
gio knygą, sus idaranč ią iš sep
tynių novelių, ir davė porą įžval
gų į Landsbergio noveles, kuriose 
autorius r a n d a vis naujų būdų vi
suotiną žmogų a tskle is t i . Je i k a s 
ieškotų, kur šį v a k a r ą buvo no
rė ta "ats iskai tyt i su kr i t ikais" , ta i 
vienintelis k a n d i d a t a s būtų Keb-
lio švelnus komen ta ra s , jog jeigu 
kas nemato Landsberg io literatū
rinio svorio, tai t ik todėl, kad jį ly
g ina su tuo, "ką Landsberg i s ga
lėjo padaryt i , vietoj su tuo, ką kiti 
rašytojai daro" . 

Tyčiom ar netyčiom, Keblio 
linksmi, sąmojingi komentara i 

idealiai "sušildė" publiką Lands
bergiui, nors , kaip netrukus pa
matėm, jis ir "neparuoštą" pub
liką būtų linksmai nuteikęs. 
Rezultate, nuo pirmo momento, 
lieknam, "smailo profilio" Lands
bergiui atsistojus prie pulto, t a rp 
jo ir publikos kibirkščiavo pasi-
žinimo elektra. Pradėjo, apgai
les taudamas , neturįs tokio drama
tiškumo ka ip mūsų poetai — 
tuomet pademonstruodamas, kaip 
Nagys užburia savo klausytojus 
balsu ir žestu, kaip Bradūnas sa
vo laikysena iš Lietuvos žemės 
prikelia karal ius ir poetus, ka ip 
Andriekus savo laikymusi klau
sytojus bematan t į dausas nusi
veda ir ka ip Gustaičiui tik žvilgs
nio užtenka ir publika jau 
j u o k i a s i . O š iom c h a r a k 
teristikom Landsbergis klau
sytojus įtikino, jog jis pirmo ran
go aktorius, sugebąs ne tik rašytu 
žodžiu skaitytojus paveikti, bet 
tuo labiau gyvu veiksmu. 

Publikai nuščiuvus, paskaitė 
novelę, spausdintą prieš septyne
rius metus Metmenyse, apie įvykį 
Miuncheno traukinio stoty. Čia 
ypat ingai ryškiai pasirodė au
toriaus sugebėjimas parodyti žmo
giškos buities tiesą, kur žmogus 
nebūtų jos tikėjęsis. Vakaro ei
goje Lietuvių Rašytojų Draugijos 
vardu šios knygos proga Lands
bergį pasveikino iš Los Angeles 
atvykęs Bronys Raila. 

Antrą programos dalį pradėjo 
ska i tydamas savo sukurtą tele
vizijos filminio farso skriptą — 
apie "Dorųjų parašiutininkų" ko
mandą, kuri, pasekdama Enteb-
bės narsuolių žygiu, nusileidžia į 
dykumą prie Tel-Avivo gelbėti 
Icchoką Merą iš Striptizo ir pana
šių romanų pražūties. Skriptas, 
ka ip ir turi būti, su visais ka
meros kampo ir dėmesio centro 
nurodymais , Landsbergiui pri
dedant i r visus muzikinius bei 
garsinius efektus. Juoko iki ašarų 
ir daugiau — šonai plyšo. ...Kad 
ta ip Landsbergiui davus savo 
televizijos programą... ir tai ne 
vien dėl komedijos. Girdėjome Jo
no Ju rašo įrašytą juostą — su mu
zika — Landsbergio novelės "Dai
nos gimimas". Prie šios novelės 
pridėjus Jurašo interpretaciją ir 
muzikos pritaikymą, klausytojai 
pagauti iki pat atomazgos. Gir-

Clevelando moksleivių Maironio kuopos valdyba. Iš k.: Nijolė Balčiūnienė—globėja, Ramūnas 
Balčiūnas — korespondentas, kun. Gediminas Kijauskas, S.J. — dvasios vadas, Vida Kašu-
baitė — sekretorė, Andrius Razgaitis—globėjas. 2-ra eilė: Linas Vyšnionis — pirmininkas, Lina 
Žiedonytė — vicepirmininkė, Edas Čepulis — iždininkas. 

Nuotr. Lino Vyšnionio. 

dėjome dar ir autoriaus skaitomą 
paskutinę novelę šiame rinkiny, 
"Rašytojas M. Lankosi N. mies
te". Ir čia vėl tie novelės veikėjų 
jausmai, kuriais autorius žais
damas pagauna mūsų jausmus, 
parodydamas ir vėl kitą momen
tą gyvenimo ironijos — grožio pa
radoksą. 

Vakaras išimtinis. Jo nuo
taikos ir "vėjai" ilgai pasiliks su 
tais, kurie turėjo laimės tuomet 
susitikti su Algirdu Landsbergiu. 

A. Zailskaitė 

Lina Žiedonytė ir Gintaras Dra
gūnas vaidina . jaunuosius" lietu
viškų vestuvių pastatyme Nerin
gos stovykloje. | 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

CLEVELANDO 
MAIRONIO KUOPOS 

VEIKLA 

Clevelando moksleivia i susirinkimo metu diskutuoja: Edas Čepulis, 
Vita Palūnai tė ir R imas Puškurius. 

Clevelando moksleiviai susirinkimo metu klausosi pranešimo: Siga 
Bankaitytė . Dan ius Barzdukas , Vincas Staniškis, Ramūnas Balčiū
nas , Edas Čepulis ir Audrė Puškoriūtė. 

Nuotr. Andriaus Razgaičio. 

Pirmasis moksleivių ateitinin
kų susirinkimas įvyko 9-28-80, 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos mažoje salėje. Daly
vavo 22 moksleiviai. 

Susirinkimą atidarė Linas Vyš
nionis su malda, po kurios prista
tė šių metų naują moksleivių val
d y b ą . L i n a s V y š n i o n i s 
pirmininkas, Lina Žiedonytė - vi-
ce pirmininkė. Vida Kašubaitė -
sekretorė, Ramūnas Balčiūnas -
korespondentas, Edas Čepulis — 
iždininkas, kun. G. Kijauskas, 
S.J., — dvasios vadas, Nijolė Bal
čiūnienė - globėja ir pristatė nau
ją globėją Andrių Razgaitį, kurį 
sutiko garsūs plojimai. Andrius 
Razgaitis sveikino mus visus susi
rinkusius, l inkėdamas gerų metų 
ir džiaugėsi, kad galės kartu dirb
ti. 

Po to sekė vasaros stovyklų 
atpasakojimai. Rimas Puškorius 
papasakojo apie Neringos sto
vyklą, Siga Bankaitytė apie Dai
navos stovyklą ir Paulius Ramū
nas apie Vasagos stovyklą. 
Palyginome kas geriau kurioje 
stovykloje patiko, po to vyko 
diskusijos ir klausimai. 

Per posėdį nutarėme, kad per 
susirinkimus išvaidinsime visus 
ateitininkų principus. Pirmą pasi
rinkome šeiminiškumą. kurį pa
ruošė Lina Žiedonytė. Ji parašė 
tris skirtingas šeimos situacijas, 
k u r i a s tu rė jome i šva id in t i . 
Pasidalinome į tris grupes ir ga
vome 10 minučių pasiruošti ir su
galvoti kaip išvaidinti tą situ
aciją. Po kiekvienos išvaidintos 
situacijos vyko diskusijos ir pasi
aiškinimai, šitoks principo pris
tatymas mums visiems patiko. 

Globėja Nijolė Balčiūnienė per
skaitė Lino Sidrio straipsnį, 
spausdintą Drauge, Ateitininkų 
skyriuje, kad "1979 m. rugpiūčio 
15 d. tikinčiųjų "teisėms ginti 
Katalikų komitetas kreipėsi tie

siogiai į — visus brolius Tėvynėje 
ir išeivijoje — siūlydami š iais me
tais Lietuvoje ir išeivijoje skelbti 
blaivybę ir kovoti su girtavimu. 
Linas ragino, kad mes visi išgirs
tume jų šauksmą ir kaip nors pri-
sidėtumėm. Po diskusijų nuta
rėme paskelbti atsišaukimą ir 
paragint i visus atkreipti dėmesį, 
per "Ateitį" ir radijo valandėlę, 
kurį skai tys Linas Vyšnionis. 

Toliau sekė kandidatų prista
tymas. Mūsų nauji kandidatai yra 
visi vyrai , Arūnas Apanavičius, 
Saulius Bankaitis, Danius Barz
dukas, Tauras Bublys ir Vincas 
Staniškis. 'Tapti tikru nar iu rei
kia atlikti-tam tikrus uždavinius. 
Vincas Staniškis turėjo pakartoti 
visus judesius, ką darė E d a s Če
pulis, ir taip,' išėjo, kad a n t galo 
atsisėdo. į į kėdę pilną pripurkštą 
skutimosi muilo. Arūnas Apana
vičius ir Tauras Bublys turėjo 
stumti su nosim sviedinuką per 
visą juostą skutimosi muilo ant 
stalo. Danius Barzdukas ir Sau
lius Bankaitis užrištom akim ėjo 
per kliūtis. Pirmininkas visiem 
liepė susimokėti nario mokestį ir 
susirinkimą uždarė malda, po ku
rios vyko vaišės. 

Posėdžio metu, kuris įvyko Vi
dos Kašubaitės namuose, ku
riame aptaa^ne susirinkimus iki 
Kalėdų, n ė r ė m e ir toliau išvai
dinti prinejajas, nes labai gerai pa
vyko. Rengffcsu kun. G. Kijausku, 
S.J. padėfcįjt mišias ar susikau
pimą per kijpakutines, vienos die
nos a r sav^ tga l io rekolekcijas, į 
kurias bus'T kviečiami visi gim
nazistai, šąttakti susirinkimus kas 
tris savait ls , su studentais su
rengti pėhsininkams Kalėdų 
eglutę su vįįišėmis ir pasirodymu, 
pasidaryti visiems kuopos T -
shirts. Bandyti su kuopa išva
žiuoti į teatrą, baletą koncertą ar 
taip išvyką, 

Ramūnas Balčiūnas 

Antrasis Clevelando Mokslei
vių Maironio kuopos susirinki
mas įvyko X.26 Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
mažoje salėje. 

Susirinkimą atidarė Linas Vyš
nionis su malda. Vilija Baniony
tė perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. 

Po to visi pasidalinome į tris 
grupes išvaidinti tautiškumo prin
cipą. Skirtingas situacijas parašė 
Vida Kašubaitė ir išdalino gru
pėms. Po vaidinimų Andrius Raz
gaitis viską susumavo ir paaiš
k ino , kaip reikėtų i š la ikyt i 
tautiškumą Amerikoje. Disku
sijas pravedė Nijolė Balčiūnienė. 
Diskutavome, kodėl nekalbame 
lietuviškai tarp savęs ir ką reiktų 
dėl to daryti. Visiems yra daug 
lengviau kalbėtis tarp savęs ang
liškai ir dažnai neatkreipiame dė
mesio kokią kalbą naudojame. 
Kai tėvai spaudžia ir barą, au
tomatiškai norisi priešintis, bet 
būna labai smagu, kai moki kal
bą ir gali dalyvauti diskusijose 
arba neieškoti žodžių ką nors at-
pasakojant. Jeigu abiem tėvam 
nevienodai svarbu, kokia kalba 
yra kalbama namie, automatiš
kai su broliais ar seserim kal
bama angliškai. Visi labai no
rime kalbėti gražiai lietuviškai, 
bet labai sunku tai padaryti. 
Pasisakė, kad labai padeda sto
vyklos, ir nutarė daugiau kalbėtis 
lietuviškai. 

Tada Linas Vyšnionis pravedė 
laiškų rašymą dėl "Embasy - 18". 
Visi parašėme po laišką preziden
tui Carteriui. 

Sekantis punktas buvo praneši
mai ir einamieji reikalai. Visi 
užsiregistravome į Kalakursus 
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a rba žiemos kursus Dainavoje. 
Pasveikinome laimėjusius "Atei
t ies" premiją Liną Palubinskai tę 
už poeziją ir Liną Vyšnionį už 
fotografiją. 

Susirinkimą uždarė globėja, 
perskai tydama maldą, kaip Kris
tus žiūrėjo į pasaulį ir jį mylėjo. 
Po to buvo vaišės. 

Ramūnas Balčiūnas 

A T E I T I E S P A D Ė K A 

"Ateit ies" žurnalo vakaras su 
premijų įteikimo iškilmėm praėjo 
su dideliu pasisekimu ir pi lnas ge
ros nuotaikos. Už šio vakaro ren
gimą "Ateities" redakcija, lei
dėjai ir administracija yra labai 
dėkingi Ateitininkų Sendraugių 
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkui Vytautui Šoliūnui, kuris 
nešė didžiausią šio vakaro paren
gimo naštą. Labai dėkingi esame 
ir Aldonai Prapuolenytei, kuri 
rūpinosi bilietų platinimu, taip 
pa t šio renginio iždininkui Kaziui 
Kriaučiūnui ir valgių šiemininkei 
Danai Kurauskienei. 

Nuoširdžiai dėkingi esame 
tiems, kurie premijomis įvertino 
jaunimo kūrybines pas tangas . 
1979 - 1980 m. konkurso premijų 
mecenatai buvo: dr. Albina Prun
skienė, Jul i ja Švabaitė - Gylienė, 
Ateitininkų Šalpos Fondas, dr. 
Petras ir Stefa Kisieliai, dr. Kazys 
ir Marija AmbrozaiČiai, dr. 
Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai, 
kun. dr. Ignas Urbonas, Cicero 
moksleivių ateitininkų kuopa, 
Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Laučka, Detroito studentų 
ateit ininkų draugovė. Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos centro val
dyba ir dr. Linas Sidrys. 

Visi grožėjomės originaliu 
Marytės Smilgaitės scenos pa
puošimu. Palinksmino mus ir Ra
sos Šoliūnaitės vadovaujamas 
jaunimo dainų vienetas. Svečių 
kvietėjais buvo Mackevičienė, 
Arštikiai, Kleiza, Šoliūnai, Dai
lidės, Polikaičiai, Tamtrlioniai, 
Prapuolenytė, Radvilienė, Kisie
liai, Pabedinskai , March ertai, 
Razmai, Šležai, Stončiūtė, stu
dentų draugovė ir Stulginskio bei 
Dielininkaičio kuopos. Stalus ruo
šė Šoliūnų ir Polikaičių šeimos, 
Rūgytė, Mackevičienė, Valaitienė 
ir Laniauskai . Loterija rūpinosi 
Edis Razma su studentais. Loteri
jai fantus dovanojo dr. A. Lips-
kis, dail . J. Paukštienė, Kon-
kulienė, Lieponiai, Pranckevičiai, 
Bilaišiai, dr. Šležas ir Vazneliai. 
Dėkingi esame ir visiems kitiems, 
kurių pavardes praleidome ne iš 
blogos valios. Dėkingi esame ir vi
siems į vakarą atsilankiusiems. 

"Ateities" redakcija, 

administracija ir leidėjai 

J A S V E I K L A 

D E T R O I T E 

Spalio 26 d. pas p. E. Baltrušai
tienę įvyko pirmasis Detroito jau
nučių - jaunių susirinkimas. Šie
met naujos globėjos yra Birutė 
Bublienė ir Kristina Veselkaitė. 
Dėl s k a i č i a u s j aunųjų atei
tininkų, jaunučiai ir jaunia i daž 
niausią kartu dalyvaus susirinki 
muose , i švykose bei kitoje 
veikloje. 

Pradėjome susirinkimą malda 
— kiekvienas narys sudėjo savo 
mintis, norus ir prašymus į vieną 
bendrą maldą. Pirmasis punktas 
buvo trumpas pasikalbėjimas 
apie reikšmę organizacijos ir jos 
tikslų. Po to sekė aiškinimas Atei
tininkų ženklo, o vaikai patys 
nusipiešė ženklą su nuorašais , ką 
detalės simbolizuoja. 

Valdyba buvo išrinkta: pirmi
ninkas — Linas Udrys, vice
pirmininkas — Karigaila Pet
rulis, sekretorius — Gytis Udrys ir 
iždininkas — Vytas Rugienius. 

Po rimtos dalies sekė užkan
džiai, žaidimai ir darbeliai. Buvo 
parodyta t rumpa "Cartoon" be 
garso, o nariai , stebėdami eigą, iš 
eilės pridėdavo lietuviškai žo
džius, veikimo aiškinimus. Dar
beliai šiame susirinkime buvo pri
taikyti prie "Hallovveen" — nar ia i 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

darė popierinius papuoša lus su 
r a g a n o m , vėlėm ir vampyra i s . 
Ba igėme susir inkimą m a l d a . 

Pe r imdamos šių metų veiklą 
r a g i n a m e , k a d tėvai, kur ie norėtų 
savo va ikus į rašyt i į jaunučių a r 
j aun ių eiles, susisiektų su p . Biru
te Bubliene — 646-8588, a r b a Kris
t i na Veselkaitė — . 537:8721. 
Sekan t i s sus i r ink imas planuo
j a m a s lapkričio 16 d. K.V. 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Izraelio valstybė 

NEIŠSPRĘSTAS KLAUSIMAS 
-

Pagal Šv. Rašto Senojo Tes
tamento davinius Izraelio isto
rija prasideda, kai Dievas 

... Abraomą parinko būti pro
tėviu tautos, kuri paveldės ypa
tingą Noes palaiminimą savo 
sūnui Semui. Palaiminime yra 
kalbama apie Semo giminės iš
aukštinimą ir jaunesnio sū
naus Kanaano pažeminimą. 
Abraomas apie dutūkstantuo
sius metus prieš Kristų iš Mezo-
potamijos atkeliavo į Kanaano 
žemę. J is garbino vieną Dievą, 
kai kiti jo giminės išpažino 
daug dievų. 

Nuo jo prasidėjo Dievo ir 
žmogaus santykiavimas, kurį 
mes vadiname apreiškimu. 
Abraomas palaimino savo sū
nų Izaoką, o šis palaimino sa
vo sūnų Jokūbą, kuris turėjo 
sūnų. Šie pateko į Egiptą. Po 
400 metų Egipte išaugo iš Jokū
bo giminės tauta, kurią farao
nas pavergė ir labai skriaudė. 
Iš vergijos išvedė ją Mozė, o Jo-
zuė užkariavo pažadėtą Kana
ano žemę, dabartinę Palestiną. 
Tai atsitiko apie 1260 metus 
prieš Kristų. Nuo to laiko Izra
elio tauta buvo nuolatiniuose 
karuose, išskyrus tik karaliaus 
Saliamono laikotarpį, trukusį 
apie 40 metų. 

-Krikščionybės eroje žydų tau
ta- -neturėjo savo valstybės iki 
1948 metų, kai Anglija, būda
ma ekonomiškai silpna, nuta
rė atsisakyti Palestinoje savo 
dominijos ir leido į Palestiną 
žydams emigruoti. Amerikai ir 
Anglijai spaudžiant, Jungti
nių ^Pautų generalinėje asamb
lėjoje buvo pravesta rezoliucija 
padalyti Palestiną. Tada jau 
buvo prasidėjęs viduje karas už 
Izraelio nepriklausomybę. Ara-
feai -žydų įsiveržimą lygina su 
Jozuėf įsiveržimu į Palestiną 
prieš 3 tūkstančius metų. Tada 

,, kananiečiai buvo išžudyti ir tu
rėjo trauktis iš žemės, kuri, Šv. 
Rašto žodžiais, buvo medumi ir 
pienu plūstanti. 

Menachem Begin, Izraelio 
ministeris pirmininkas, žydų 
teises yra pagrindęs iš to, kas 
atsitiko prieš tris tūkstančius 
metų. Jis sako, kad Palestina 
yra paties Dievo pažadėta, o 
arabai niekaip negali suprasti, 
kodėl jie turi savo žemę ati
duoti tiems, kurie per du tūks
tančius metų Palestinoje negy
v e n o . Yusif A l - B a n d a k , 
T u n i z i j o s a m b a s a d o s 
Washingtone, D.C., patarėjas, 
"The Wanderer" St. Paul, Mn., 
savaitraštyje labai karčiai kri
tikuoja Izraelio atsiradimą ir 
visą jo politiką, nurodydamas, 
kad Palestinoje niekad nebus 
taikos ir ramybės. Yusif Al -
Bandak yra arabas, jaunystę 
praleidęs Palestinoje ir yra 
graikų ortodoksų krikščionis. 
J is sako, kad dabartinis Izrae
lis yra privati arabų nuosavy
bė, ką rodo iš Anglijos domi
nijos laikų dokumentai. Arnold 
Toynbee, didysis mūsų laikų 
istorikas, pasakęs, kad Izraelis 
yra atsiradęs plėšikišku keliu. 
Todėl Izraelio valstybė ne
turinti legalaus pagrindo. 

Yusif Al-Bandak į priekaiš
tą, kad arabai vykdo terorizmą 
Izraelyje, atsako, kad ir dabar
tinis Izraelio ministeris pir-
.mininkas Beginąs antrojo ka-

* ro metu su sionistais vykdė 
terorizmą prieš britus. Sionis
tai nužudė 1944 m. lordą 
Moyne, britų ministerį rezi
dentą Viduriniuose Rytuose. 
1948 m. jie nužudė grafą Folke 
Bernadotte, Jungtinių Tautų 
atstovą Jeruzalėje. Beginą 
Yusif Al-Bandak vadina tero
rizmo tėvu. Be teroro ir žudy
nių nebūtų buvę įsteigta Izra
elio va ls tybė . 1946 m. 
Jeruzalėje David viešbutis bu
vo išsprogdintas. Ten žuvo 100 
britų karininkų. 1948 m. Deir 
Yasin visas miestelis buvo 
sunaikintas, visi vyrai, mo

terys ir vaikai buvo išžudyti. 
Todėl arabai turėjo trauktis ir 
užleisti žydams savo sodybas ir 
nuosavybes. 

Tie teroristai ne visi buvo vie
tiniai žydai. 1920 metais 
Palestinoje žydų buvę tik 45 
tūkstančiai, o arabų 750 tūks
tančių. Žydai Palestinoje gy
vena tik 50 metų, kiti šimtą me
tų. Pagal Arthur Koestler, labai 
prielankų sionistų sąjūdžiui, tie 
žydai, kurie užėmė Palestiną, 
nėra tikri žydai. Jie nėra semi
tinės kilmės. Jie daugumoje esą 
kazokų imperijos žmonės kara
liaus priversti priimti žydų reli
giją ir papročius. 

Yusif Al-Bandak piktinasi, 
kad Izraelyje vaikai mokomi, 
jog žydų kariuomenė gali žu
dyti palestiniečius taip kaip 
prieš tris tūkstančius metų žy
dai, atkeliavę per dykumas, žu
dė kananiečius. Jeruzalės var
das nė ra žydiškas, be t 
kananietiškas, o Palestinos 
pavadinimas yra kilęs iš pilis-
tinų, su kuriais Saulius ir Do
vydas nuolat kariavo. 

S v a r s t a n t a r a b a m s 
padarytas skriaudas, kai kū
rėsi Izraelis, atrodo, kad Vidu
riniuose Rytuose niekad nebus 
prieita prie taikos ir ramybės. 
Palestiniečiai visą laiką vykdo 
ir vykdys terorizmą. Niekas 
teroro nepateisina, bet Begino 
kaltinimai, kad palestiniečiai 
žudo nekaltas šeimas, ara
bams kelia tik pasipiktinimą, 
nes jis pats buvo teroristas taip 
pat. 0 šiuo atveju pasaulio 
opinijoje yra tas teisus, kas yra 
laimėtojas. Todėl arabai kito 
kelio nemato kaip tik kovoti už 
savo krašto atgavimą. 

KAS YRA TREČIASIS PASAULIS? Rimties vai. 

Kai po II-jo pasaulinio karo 
pradėjo vystytis Trečiasis 
pasaulis, norint tapti jo nariu, 
svarbiausias reikalavimas 
buvo būti skurdžiu. Nūdien 
šitoje kategorijoje atsidūrė dau
giau kaip du trečdaliai pasaulio 
tautų. Jų dauguma gyvena 
piečiausiose žemės dalyse ir 
yra buvusios Europos valsty
bių kolonijos. 

Išskyrus kai kurias nafta 
turtingas valstybes dabar gan 
gerai besilaikančias, daugelis 
jų, nepaisant šiokios tokios 
padarytos ūkinės pažangos, 
gyvena vargingose sąlygose, 
negali savęs išmaitinti ir 
priklauso nuo Šiaurės pramo
ninių valstybių ūkinės pagal
bos bei pagrindinių jų pramo
nės gaminių. 

Priešingai jų ūkinei silp
nybei, vis augąs jų skaitmeni
nis stiprumas jom užtikrino 

į įspūdingą politinę įtaką. Jung-
į tinių Tautų generalinėje 

asamblėjoje, kur didvalstybės 
ir vidutinio dydžio valstybės 
teturi tik vieną balsą, neiš
sivysčiusios Trečiojo pasaulio 
valstybės sudaro didelę pers
varą, nepaisant politinio įvai
rumo, kuris išryškėjo neseniai 
įvykusioje nesusirišusių tautų 
konferencijoje Havanoje. 

Kai 1961 m. buvo Belgrade 
pradėtas organizuoti nesusi
rišusių tautų judėjimas, jis 
neįsileido nei Sovietų, nei 
Vakarų blokams priklaususių 
valstybių. J i s pasiskelbė 
būsiąs neutralus ir kvietė 
pavergtas tautas jungtis po jo 
vėliava. 

Tačiau nafta turtingų valsty
bių greit besikaupia turtai 

P . GAUCYS 

Krikščionys arabai iš reli
ginės pusės mato, kad jie turi 
daugiau teisių į Palestiną kaip 
kitos religijos. Kristus yra gi
męs Betliejuje, nukryžiuotas 
Jeruzalėje, kur jo ir kapas yra 
išlikęs. Jeruzalėje jis prisikėlė 
iš numirusių. Todėl krikščio
nims arabams Jeruzalė yra 
daug svarbesnė kaip Roma, kur 
šv. Petras ir Povilas buvo nužu
dyti ir palaidoti. Arabai sako, 
kad ir Kristus buvo palestinie
tis. Todėl pagal arabų sampro
tavimus krikščionys daugiau 
teisių turį į Jeruzalę kaip žy
dai, kurie ieško teisių iš Mozės 
laikų. Mozė yra gimęs ir augęs 
Egipte, o ir Dovydas Jeruzalės 
nepaveldėjo, bet užkariavo. 
Arabai yra pasiruošę Palesti
nos bylą perduoti tarptau
tiniam Hagos tribunolui, kurio 
sprendimą sutiktų priimti. Bet 
kas galės išspręsti tokią bylą, 
kuri yra trijų tūkstančių metų 
senumo ir kurioje pats Dievas 
yra įsiterpęs, vykdant žmo
nijos atpirkimo darbą ir įsi
kūnijimo paslapties planą? 

Į priekaištą, kad Izraelis turi 
pirmenybę į Jeruzalę ir Pales
tiną, kaip Dievo pažadėtą Izra
eliui žemę, o ne krikščionys ar 
arabai muzulmonai, arabai 
turi atsakymą. Jie sako, kad vi
si krikščionys yra išrinkta Die
vo tauta ir naujasis Izraelis. Jie 
nėra biologiškai Izraelio kil
mės, bet jie yra dangiškos kara
lystės vaikai ir paveldėtojai. 
Tie, kurie išpažįsta Kristų ir jį 
seka, yra tikrasis Izraelis. O 
pažadai Dovydui, kad jo kara
lystė nesibaigs, yra vykdoma 
po Kristaus atpirkimo krikš
čionybės įgyvendinime. 

Daugumai žydų esant iš
blaškytiems po visą pasaulį ne
paprastai svarbu turėti savo 
valstybę, iš kurios gali ateiti 
visokeriopa pagalba ir užtari
mas. Bet Izraelio užtarimas iš
augo į nekaltų žmonių per
sekiojimą. Žydai vis nesiliauja 
ieškoję karo kaltininkų ir tarp 
išeivių lietuvių. Lietuviai su Pa
lestina neturi ryšių ir žydų nie
kad nepersekiojo. Lietuviai tiek 
kalti, kad jie neturi savo vals
tybės, kuri juos gintų. 

V. Rmš. 

tautų, JAV laikomos didžiau
siu jo išnaudotoju. Tokius kalti
nimus dažniausia skelbia 
Sovietų draugai — kai kurie 
Trečiojo pasaulio vadai. 

Kankinamos infliacijos, 
nesugebančių vyriausybių, 
gyventojų pertekliaus ir 
natūralinių turtų stokos, 
Trečiojo pasaulio 45 tautos per
keltos į Ketvirtojo pasaulio 
kategoriją. Tose skurdo 
kamuojamose tautose metinės 
pajamos vienam asmeniui sie
kia tik 300 dol. Tuo tarpu kitose 
Trečiojo pasaulio šalyse jos sie
kia 2,000 dol. 

Visos tos tautos trokšta vys
tytis, džiaugtis laisve bei 
socialiniu teisingumu. Tačiau 
praėjus ir 20 metų nuo jų susior-
ganizavimo, šitie tikslai tebėra 
tepasiekiami tik retais atve
jais, kaip pvz., Indijoje, kur 
augimas sutapo su politine lais
ve, daug kur socialinis teisin
gumas, kaip, pvz. Kinijoje buvo 
pasiektas laisvės praradimo 
kaina. Visur kitur, pradedant 
Burma ir baigiant Etiopija, 
nebuvo nei tikro augimo, nei 
socialinio teisingumo, nei lais
vės. Retai aukšto lygio ūkinė 
pažanga buvo pasiekta Irane, 
Saudi Arabijoje, Brazilijoje 
Šiaurės Korėjoje ir Zaire. Bet 
viso to išdava buvo tik dides
nis represijų sušvelninimas ir 
teisingesnis vargingiausiems 
sluoksniams tautinių pajamų 
paskirstymas. 

Pramoninės Vakarų šalys la
bai nenoriai šelpia Trečiojo 
pasaulio tautas. Jungtinės 
Tautos buvo nutarusios, kad 

iškėlė klausimą, ar tebegalioja turtingos valstybės skirtų 7% 
nieko neturėjimo kvalifika- savo tautinių pajamų Trečiojo 
cijos. Ar Saudi Arabija ir pasaulio pagalbai, bet niekas 
Kuwaitas gali būti laikomi Tre- to kuklaus reikalavimo nesi-
čiojo pasaulio nariais? To laiko. Sovietai šelpia tik tas 
pasaulio vadai atsako, kad tos tautas, kurios šoka pagal jų 
šalys per daugelį metų buvo dūdą. Taip buvo su Jugoslavi-
didžiųjų valstybių išnaudoja- ja, Kinija, Albanija ir Egiptu, 
mos ir niekad nebus pilnai atly
gintos. Tačiau daug svar
besnis yra jų įsitikinimas, kad 
vis didėjąs jų pralobimas sutei
kia Trečiajam pasauliui dides
nę įtaką. 

Didžiausias Trečiojo pasau
lio taikinys yra Šiaurės pasau
lio išsivysčiusių tautų balto
sios daugumos. Trečiojo 
pasaulio šalys reikalauja „nau
jos ūkinės santvarkos", sutei
kiančios įvairių privilegijų, 
kurios atlygintų už koloninį jų 
išnaudojimą. 

Trečiasis pasaulis sudaro 
70% viso pasaulio gyventojų, 
tuo tarpu jam atitenka tik 11% 
totalinės gamybos pajamų, kas 
yra neteisinga. Kaip galin- Irako ir Saudi Arabijos valstybių vadai 
giausios iš visų išsivysčiusių tarimų 

Rytų Europos valstybės Vaka
rams yra prasiskolinusios 
daugiau kaip 40 bilijonų dol. 
sumai. Todėl Vakarai savo 
paramą joms turi siaurinti. 
Kinija, pati būdama netur
tinga, nedaug ką gali sušelpti. 
Turtingos arabų valstybės 
daugiau padeda islamiškoms 
tautoms. Pralobusį Libija 
didžiules sumas skiria revo
liuciniams judėjimams finan
suoti, kaip, pvz. Airijoje, Filipi
nuose, Omane ir kitur, o ne 
besivystančių tautų moder
nizavimui. Daugelis besivys
tančių tautų yra taip baisiai 
prasiskolinusios, kad savo tu-
rimom pajamom vis sugeba 
sumokėti palūkanas. 

Daugelis tautų vis labiau ima 
priklausyti nuo maisto impor
to dėl jų nepaprastai didelio 
gyventojų prieauglio. Jos 
neįstengia sumokėti netgi už 
joms pristatomus grūdus. 

Ta ip d a l y k a m s e s a n t , 
nenuostabu, kad besivystan
čios tautos suskato išugdyti 
savo pramonę. Tačiau pramo
nė labai iš lėto sukuria naujus 
darbus, dar daugiau reikia 
laiko sukurti priemonėms savo 
gyventojus išmaitinti. Dauge
lis jų, tikėdamos greičiau išbris
ti iš vargų, įsivedė marksis
tines s an tva rkas , tač iau 
didesnės sėkmės nesusilaukė. 
Jų būklę pablogina ir jų karšt
l i g i š k a s g i n k l a v i m a s i s , 
mokant astronomines sumas 
už modernius ginklus pramo
ningoms šal ims. Tai j a s 
klampina į dar didesnį skurdą. 
Nors prieš priimamos į J. Tau
tas iškilmingai pasižadėjo 
gerbti žmogaus teises, tik retos 
tą pažadą pildo. Dažnuose 
karuose masiniai žudo vienas 
kitą. Nereta, kad ir savo valsty
bės ribose viena padermė žudo 
kitą. Dar daug reikės laiko iki 
jos subręs ir išmoks1 gyventi 
nepriklausomu gyvenimu. 

DALYVAVIMAS IŠGANYMO 
DARBE 

Huseinas ir Fahd po pasi-

Kada kalbama apie santuo
kos tikslus, yra paliečiama šei
mos problema, taip sakant, iš 
išorės, tai yra žiūrint į santuo
ką, kaip į tam tikrą instituciją. 
Reikia betgi pažvelgti į tą pa
čią problemą iš vidaus. Žiūrint 
iš vidinės perspektyvos, 
sutuoktinių ir tėvų gyvenimas 
yra taip pat didelis pašauki
mas. 

Šių dienų teologija supranta 
visą žmogaus gyvenimą, kaip 
realizavimą pašaukimo, kaip 
atsakymą į Dievo kvietimą. 
Dievas pakvietė žmones daly
vauti jo dieviškame gyvenime, 
jo laimėje. Tai yra ne kas kita, 
kaip pašaukimas išganymui. 
Dievas pakartoja tą kvietimą 
kiekvienam iš mūsų ir tuo pa
čiu pašaukia kiekvieną kai ku
riem ypa t ing iems užda
viniams bendrame žmonijos 
išganymo darbe. Pirmoje vie
toje tokie ypatingi uždaviniai 
yra skirti santuokiniam ir šei
myniniam gyvenimui. 

Pašaukimas į santuokinį ir 
šeimyninį gyvenimą yra di
džiausias žmogaus pašauki
mų, nes tai pakvietimas tiesio
giniai bendradarbiauti su 
Dievu. Šis ypatingas pašauki
mas susideda iš dviejų dalių: 
sutuoktiniai yra pašaukti da
lyvauti Dievo kuriamajame 
darbe; antra, jie yra pašaukti 
taip pat dalyvauti išganymo 
darbe. Šį kartą apsiribosime 
tik sutuoktinių pašaukimu da
lyvauti Dievo kuriamajame 
darbe. 

Reikia žinoti, kad pasaulio 
sukūrimas nėra pasibaigęs, 
kaip dažnai sakoma ir gal
vojama. Praėjusiais amžiais, 
kada žmonės pasaulį suprato, 
kaip pastovų, nesikeičiantį, 
galvota, kad Dievas baigė sa
vo kuriamąjį darbą tada, kai 
pasaulis atsirado ir dabar Die
vas tiktai palaiko jo buvimą, jį 
valdo. Šiandien jau įsitikinta, 
kad pasaulio sukūrimas yra 
dinamiško pobūdžio, kad tai 
yra nuolatinis vystymasis. 
tobulėjimas. Dievas sukon
centravo pasaulyje pažangos, 
nuolatinio vystymosi jėgą ir, 
palaikydamas pasaulio egzis
tenciją, tarsi kuria jį ir toliau. 
Dievas pavedė žmonėms trans
formuoti ir tobulinti gyvenimo 
sąlygas, surasti naujus pasau
lio tobulinimo būdus. Bet 
gražiausias ir svarbiausias 
dalykas, kuriam jis pašaukė 
žmones — tai tiesioginiai daly
vauti jo kuriamajame darbe, 
būtent, sukurti naujas būty
bes. Ir ne tik medžiagines būty

bes, bet patį žmogų, tobuliausią 
visų Dievo tvarinių, sutvertą 
pagal Dievo paveikslą ir pa
našumą. Dievas sukuria žmo
gaus sielą, sutuoktiniai sufor
muoja jo kūną, pašaukia į 
pasaulį gyventi, jį auklėja, 
tobulina. Sutuoktiniai, kaip sa
ko II Vatikano Susirinkimas, 
yra Dievo meilės bendradar
biai ir talkininkai. 

Sudarydami santuoką du 
jauni žmonės sukuria šeimą. Iš 
karto toji šeima yra dar tik šei
ma - branduolys, sudėta tik iš 
dviejų asmenų. Tik tada, kai 
gema kūdikis, ji tampa pilna 
šeima. Santuoka nėra pati sau 
tikslas; santuoka turi išsi
vystyti į pilnutinę šeimą, auk
lėti vaikus ir taip tapti žmo
nijos vystymosi grandies 
žiedu. Toks santuokai užda
vinys yra skirtas Dievo kuria
majame darbe ir ši yra prie
žastis , kodėl sutuoktiniai 
privalo turėti vaikų. Kadangi 
toks uždavinys yra jiems skir
tas paties Dievo, tai ir sutuok
tinių pašaukimas yra die
viškas . Jei sutuoktiniai 
nenorėtų turėti vaikų, jie 
paneigtų savąjį pašaukimą. 

Gali būti ypatingų atvejų, 
kada sutuoktiniai, dėl nepra-
matytų priežasčių negali tu
rėti vaikų, arba kada yra tokio 
amžiaus, kada vaikų gimimas 
yra negalimas, arba pvz. kada 
vienas ar abu sutuoktiniai turi 
sunkią paveldėtą ligą (pa
staruoju atveju jie neturi parei
gos gimdyti vaikus), tačiau ir 
tokiu atveju jų santuoka yra 
tikra, jie gali siekti antraeilių 
santuokos tikslų. Ir tokie nėra 
laisvi nuo pareigos dalyvauti 
žmonijos vystymesi. Jie gali tą 
pareigą atlikti atsidėdami ypa
tingiems socialiniams auklė
jimo darbams, ypač auk
lėdami vaikus, likusius be 
tėvų, juos įsisūnydami ar ki
taip jiems padėdami. Būtų tik
ras egoizmas naudotis visuo
m e n ė s p a t e i k i a m o m i s 
gėrybėmis ir patogumais nė 
kiek n e p r i s i d e d a n t prie 
sunkaus ir svarbaus būsimuiu 
kartų auklėjimo darbo. 

Bet ir psichinė žmogaus 
struktūra patvirtina reikalą 
realizuoti socialinį santuokos 
pašaukimą. Galimą pastebėti, 
kaip sutuoktiniai, kurie nerea
lizuoja savo pašaukimo auk
lėti vaikus, arba kurie nesiima 
socialinio auklėjimo darbo, pa
mažu užsidaro į savo santuo
kinį egoizmą. 

(Bus daugiau) 

NEW YORKAS 
P E T R A S MATEKŪNAS 

Greenvvich Village, kaip ir kitose miesto dalyse, 
veikia krautuvės, restoranai, meno galerijos, kavinės 
ir „Off - Broadvvay" teatrai. 

Taip pat nemažiau įdomi vieta, kaip Chinatovvn 
ar Greenvvich Village, yra East Village. Šią vietą 
daug kas vadina Bohemija. Charakteringa tai, kad 
šioje vietoje gyveną žmonės kiekvieną dieną turi 
„Freedom Day", kuri atšvenčiama įvairiais būdais. 
Judriausias gyvenimas vyksta aplink Tompkins 
Sąuare, septynis blokus nuo Washington Square. 
Aikštelė pavadinta Nevv Yorko gubernatoriaus 
Daniel B. Tompkins garbei. Čia gyvena nemažai 
dailininkų, poetų, artistų ir rašytojų. Vieni iš jų 
gyvena pigiuose butuose, o kiti — brangiuose. Veikia 
krautuvės, vaistinės, teatrai ir bažnyčios, kaip St. 
Nicholas, Russo-Carpthian ir kitos. Krautuvės dau
giausia koncentruojasi prie St. Mark's Place, tarp 
Third ir First Avenue. Tai vieta, kur olandų guber
natorius Peter Stuyvesant pasitraukė, kai anglai pri
artėjo prie Nevv Yorko (Naujojo Amsterdam). Jis čia 
gynėsi nuo anglų. Vėliau aikštė tapo kareivių 
stovykla, paradų, susirinkimų, streikų ir kareivių 
mankštos vieta. 

Senamiestyje veikia Policijos Akademija, Polici
jos Departamento laboratorija, policijos ir gaisri
ninkų muziejai, Federal Reserve Bank of Nevv York, 
kurio seifuose valstybės laiko savo aukso indėlius; 
Old Merchant's House, privatus Gramersy parkas ir 
ir kitos dar lankytinos vietos. 

Midtown M a n h a t a n a s 

Prie Washingtono Arkos 
prasideda Fifth Avenue, kuri eina į šiaurę ir baigiasi 
prie Harlemo upės. Aikštėje rengiamos ne tik dai
lininkų paveikslų parodos, bet taip pat džiazo ir 
gitarų muzikos koncertai. Aplink aikštę stovi įvai
raus stiliaus namų, kurie beveik visi pastatyti 19 
šimt. Anksčiau čia gyveno rašytojas Henry James, 
parašęs novelę Washington Sąuare, Edith Wharton 
ir kiti. Prie aikštelės rytinės dalies stovi New Yorko 
miesto universiteto rūmai, kurie savo stiliumi išsi
skiria iš kitų namų. Namai nėra aukšti — trijų ar 
daugiau aukštų, kuriuose yra gana daug pietų Ita
lijos architektūros įtakos. Prieš 300 m. Washingtono 
aikštėje stovėjo kartuvės ir buvo vykdomos mirties 
bausmės. Taip pat šioje aikštelėje yra palaidota apie 
10,000 žmonių prieš 1823 m. mirę nuo maro. Vėliau 
aikštė buvo perleista kariuomenei, karių ap
mokymui. 

Greenvvich Village, kai įvyksta paveikslų pa
rodos, aplanko tūkstančiai žmonių ne tik iš Nevv 
Yorko. bet ir iš kitų vietovių, nes kiekvienam įdomu Midtovvn Manhatanas prasideda nuo 23 iki 70-
pamatyti paveikslus, iškabintus šaligatviuose prieš 8ios gatvės. Ši miesto dalis ne tik pasižymi tiesių gat-
darželių tvorų ar ant namų sienų. Jų tarpe yra realis- vių išplanavimu, bet ir architektūros statyba. Šioje 
tinių. impresijonistinių ir kitokio žanro. Jų kainos Manhatano dalyje yra sukoncentruota daugiausia 
nėra aukštos ir beveik visiems prieinamos. dangoraižių, iš kurių aukščiausias yra Empire State 

Building. Čia yra parkų ir aikštelių, kuriose pasta
tyta įvairių paminklų. 

Dangoraižiai šioje miesto dalyje pradėti statyti 
po Pirmojo pasaulinio karo. 1929 m. buvo pastatytas 
Chrysler Building, 1931 m. Empire State Building, 
vėliau Rockefeller Center 21 namas, iš kurių aukš
čiausias yra RCA Building; Madison Sq. Garden ir 
kiti. Jie visi pastatyti taip, kad savo aukštumu neuž
temdytų gatvių, nekliudytų oro judėjimui ir neuž-
stelbtų kitų namų bei bažnyčių, pastatytų 19 šimt., 
k.a. Centralinės Bibliotekos, Grand Central ir Pensil
vanijos geležinkelio stočių, Cornegie Hali, muziejų, 
Šv. Patriko katedros ir daug kitų pastatų. Visų 
pastatų aprašyti neįmanoma. Čia paminėsiu tik 
Empire State Building ir dar vieną kitą. 

Empire State Building pastatytas 1931 m. piet-
vidurinėje Manhattano dalyje prie W 34 ir Fifth Ave
nue kampo. Vyrauja tiesios linijos, išskyrus tik jo 
bokštą. Aukštis nuo žemės paviršiaus, įskaitant ir 
televizijos siųstuvo anteną, įrengtą 1951 metais. — 
1,472 pėdos. Iš viso — 102 aukštai, \ dvi stebėjimo 
aikšteles — observatorijas pasikeliamą elevatoriais. 
Pirmoji observatorija yra 86 aukšte, nuo žemės 
paviršiaus pakilusi lf050 pėdų (320 metrų). Ji supa 
pastatą iš visų keturių pusių. Iš čia matosi New 
Jersey, Pensilvanijos, Connecticut ir Massachusetts 
valstijos. 

Antroji observatorija yra 102 aukšte, iš kurios, 
jei būna giedras dangus, matomumas yra apie 80 
mylių. Toji vieta nuo žemės paviršiaus yra pakilusi 
1,250 pėdų. Ne visi turistai į tą observatoriją 
važiuoja, nes baimės jausmas juos nugali. Bokštas, 
kuriame važiuojama, apdengtas stiklais, kurie su
stiprinti su plienu ir aliuminijum. 

» 

(Bus daugiau) .— 
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—Kaip medžiagos, taip ir dva
sios pasaulyje niekas nežūva. Ne
žūva nė vienas mūsų žodis, nė 
vienas mūsų darbas. Kaip tat bai
su! Baisu todėl, kad tiek daug 
kalbama tuščių, kvailų ir piktu 
žodžių, tiek daug daroma nedorų 
ir gėdingų darbų... 

Tiesa, žmogus ne visada yra 
visiškai laisvas. Jį veikia ir stu
mia aplinka, bet šia tema Peč-
kauskaitės sprendimas buvo: 

—Aplinkybės visada priveržia 
silpnavalį, bet tvirtavalis priver
čia aplinkybes sau nusilenkti. 

Marija Pečkauskaitė taip giliai 
įstengė įžvelgti gyvenimo prasmę. 
Ji rašė: 

—Mėgstu vaikščioti po kapi
nes. Niekur kitur tokia gili ramy
bė nevaldo mano sielos, kaip čia, 
toje ašarų vietoje. Taip įvaizdžiai 
stovi čia prieš akis nepastovu
mas visų žemės daiktų, tas amži
nasis faktas, jog viskas tik irios 
formos ir nyksta šešėliai. Kaip 
kvaila ir juokinga iš visų jėgų 
kibtis į įvairias formas ir nykstan
čius šešėlius! Kaip kvaila dėtis į I 
savo širdį tai, kas turi mirties | 
grūdą... 

Prieš M. Peckauskaitės akis | 
nuolat stovėjo Amžinoji Tikrovė, 
apie kurią ji skelbė: 

— Viskas čia, žemėje, tik sap
nas, o tikrovė — ne čia. Amžino
jo užmigimo — tai pabudimo va
landa. 

Marija Pečkauskaitė ilgiems de
šimtmečiams pasiliks mūsų tau
toje gėrio šauklys, gilesnio pras
mingumo ugdytoja ir Amžinosios 
Tikrovės išryškintoja. 

Juozas Prunskis 

IR VEL PRINOKO OBUOLIAI. . . 
STEFANIJA STAS1ENĖ 

Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana (1877. m. 8 — 1S30. VII. 24) 

DIDŽIOJI LIETUVE - RAŠYTOJA 
M. Peckauskaitės 50 meti^ mirties sukaktį minint 

r'Mūsų didžiųjų, tauriųjų mote- > tariamoji tikrenybė, o 
ru plejadoje vieną iš pirmaujan- į tikroji tikrovė. 

siela 

čių vietų užima toji šviesioji, kū
rybingoji asmenybė — Marija 
Pečkauskaitė. Ji ypač prisiminti
na šiemet,' kai suėjo visas pus
šimtis metų nuo jos mirties. 

Visiems pažįstama lietuviškuo
ju skaidrumu ir nuoširdumu 
spindinti jos beletristinė kūryba. 
Ji buvo viena stipriausių Foerste-
rio humaniškosios kriščionybės 
auklėjančių idėjų populiarintoja 
mūsų tautoje. Jos raštuose taip 
stipriai atsispindėjo Evangelijos 
idealai. 

Prisiminkime čia tik iš įvairių 
jos kūrybos vietų sulasiotas kai 
kurias mintis, sudarančias kelro
dį ir dabarties lietuvei moteriai. 
Ji kalbėjo:: 

— Mėgstu, atsisėdusi ant prie
angio laiptų, žiūrėti į tvenkinį. 
Ilgas, ilgas aukso kelias siekias to-
bulybėn, į begalybę. Ir eina tuo 
keliu mano siela. Meta šį trapų 
ir nepastovių formų pasaulį, tą 
nykstančių šešėlių pasaulį, ir ei
na amžinybėn ištroškusi ten, kur 
rožės nevysta ir nebaigia žydėti, 
uur vanagas nedrasko vieversio 
lizdo, kur perkūnas netrupina 
medžių nei širdžių... Eina ten, 
į grožio tėvynę, kurio didžiausie
ji pasaulio genijai menką šešėlį 
ir silpną aidą tėra sugavę. 

Pečkauskaitė buvo gėrio šauk
lys mūsų naujai atsikūrusioje 
valstybėje. Ji rašė: 

—'Niekada nepamiršk, kad, 
įmesdami į pasaulio iždą nors 
mažiausią gėrio dalelę, mes jau 
geriname pasaulį... Kiekviena 
graži mintis, kiekvienas geras 
darbas, kiekvienas susivaldymas 
auksu ir vaivorykšte varsoja jū
sų sielą. 

Ji perspėjo neužsimiršti žemiš
kuose dalykuose ieškoti ir ilgėtis 
kai ko gilesnio, nenykstančio: 

—Visos materialinės aplinky
bės tėra laikinos. Dingus laikui, 
dingsta ir jos. Ta-1 tėra viena tik
roji realybė — mūsų siela. Laikas 
neturi ant jos valios, nes jis nėra 

Būdama moteris, ji ne tiek sie
lojosi kiekvienai moteriai įdomiu 
veido grožiu, kiek rūpinosi vidi
niu taurumu. Ji skelbė: 

— Gražių gražiausios akys ir 
gražių gražiausios lūpos nesuda
ro gėlės, jei pro jas nepasireiškia 
siela. 

Skatindama lietuvius pasukti 
gėrio kryptimi, ji aiškino: 

— Kiekvienas žmogus gali bū
ti šventuoju ar didžiausiu nusi
dėjėliu. Ar paims viršų pirmasis 
ar antrasis, tai pareina nuo tos 
linkmės, kurią pasirinks valia, ir 
nuo tos jėgos, kurią jis įgis. 

Gyvenimo kasdienybėje ji ra
gino laikytis apdairumo ir apsis-
varstymo: 

Ruduo jau puošiasi auksinė
mis spalvomis. Soduose ryškiai 
pastebim raudonais bei geltonais 
obuoliais sveriančias šakas. Dau
gumas mėgstame obuoliauti, juk 
sode skinti obuoliai švieži, kvap
nūs ir skanūs. Mums, lietuviams 
obuolys yra daug gardesnis ir 
reikšmingesnis negu apelsinas ar 

j kuris kitas egzotinis vaisius. O-
; buolys ir daugelio kitų tautų yra 

mėgiamas ir vertinamas. Juk a-
pie obuolį kalbama jau nuo Ado
mo ir Ievos laikų. Obuolys visais 
amžiais liko centre įvairių mitų ir 
pasakų. Graikai ir norvegai savo 
pasakose kalba net apie auksinį 
obuolį, kuris dažnai rišamas su 
grožiu ir meile. 

Obuoliai, kuriuos ir dabar au
giname, yra kultivuojami jau 
daugiau kaip 3000 metų; jie bu
vo išvesti- iš laukinių lot Malus 
Pumila. 

Šiame krašte auginama apie 
7000 įvairių atmainų, tačiau po
puliarios yra tik aštuonios: Red, 
Golden Delicious, Mclntosh, 
Rome Beauty, Jonathan, Wine-
sap, York Stayman ir Northern 
Spy. 

Iš čia minėtų amerikinių at
mainų vitaminais labiausia pasi
žymi Northern Spy, juose vita
mino C yra dvigubai daugiau 
negu Golden Delicious atmai
noje. 

Apskritai obuoliai žmogaus 
mitybai turi labai didelės reikš
mės. Kasdieninis obuolių vartoji
mas ne tik sužadina apetitą ir pa
gerina medžiagų apykaitą, bet 
kartu padeda geriau įsisavinti ir 
kitą maistą. Obuoliuose esama 
daug lengvai virškinamo cuk
raus, fruktozės ir glukozės. Be to 

obuoliai turi vitaminų bei mine- Į 
ralų. Amerikos mokslininkai jau 
seniai pastebėjo jog obuoliuose 
esantis pektinas (ypač daug jo ne
prinokusiuose obuoliuose) gali 

žymiai sumažinti kraujuje per 
didelį kiekį cholesterolio. Klini
kiniai tyrimai parodė, jog pekti
nu galima visu trečdaliu suma
žinti cholesterolio perteklių krau
juje. 

Tad atsižvelgiant į dabartinę 
modernią žmogaus mitybą, obuo
lio reikšmė tampa dar svaresnė 
ir jo mūsų mityboje neturėtų sto
koti. Tačiau, kaip visoj šių laikų' 
komercinėj maisto produkcijoj, 
taip ir sodininkystėje neišvengia
mi įvairūs chemikalai. Taigi ir 
mūsų valgomi obuoliai jų nesto
koja. Augalų apsaugos sistemoje 
pesticidai vaidina vis svarbesnį 
vaidmenį ir kartu vis daugis.u 
kenkia mūsų sveikatingumui. 

Paprastai manoma, kad che
mikalai yra tik obuolio paviršiu
je, ir sveikiau obuolį valgyti nu
luptą. Tačiau taip nėra. Mes ti
nome juk, kad pesticidais api
purškiami ne vien vaisiai, bet ir 
žiedai bei lapai. Taigi šie, nukri
tę ant žemės, paskleidžia nuodus 
dirvožemyje, iš kurio medis savo 
šaknimis juos sugeria ir paskirs
to po visą augalą. 

Tad kyla klausimas, ar verta 
obuolius nulupti, jei jo vidu
je jau esama nuodų? 

Į šį klausimą įdomiai atsako 
dr. M.O. Bruker, kuris kaip tik 
pataria obuolius valgyti su žieve. 
Mat obuolio paviršiaus sluoks
niuose yra tam tikrų biologinių 
medžiagų, kurios padeda mūsų. 
kepenims neutralizuoti ir naikin 
ti nuodingas medžiagas. Tad, o 

< 

buolį nulupę, mes jas išmestu-Į (vanilinio skonio), 2 valg.šaukšt. 
me, ir kepenys vienos nepajėgtų S vandens, 1 puod. valakiškų rie-
pilnai obuolyje esamus chemika
lus panaikinti. 

Tad valgykime obuolius su 
žieve, tik, žinoma, nuplautus. 
Kulinarijoj obuolių naudojimo'ištirpinti. Obuolio žiedsosčio vie 
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muose dar liko staklės, kurios tu
ri aštuonias nytis ir su jomis pa
daranti dar kombinuotesnius raš-i 
tus. 

* 
Julija Šlapelytė už rankdar

bius bei tautinių rūbų raštus 
yra gavusi keletą prizų bei padė
kos raštų. Šiais metais, kai lie
tuvių parapijoje lankėsi vietos 
vyskupas, Julija padovanojo jam 
per prel. J. Kučingį gražiai išsiu- ~ 
vinėtą albą, už kurią vyskupas, 
būdamas labai dėkingas, atsiun- g 

i tė padėkos raštą. 

Kartą Julija buvo pakviesta ' 
vietos birutininkių surengti pa
rodą. Prieš parodą ji kalbėjo per 
vietos lietuvių radiją apie lietų-, 
vių tautinius drabužius j infor-.J 
muodama klausytojus, kur rasti 
medžiagos jų pastudijavimui. Ju
lija tada taip sakė: "Tikresnių 
žinių apie lietuvių aprangą ga
lima rasti raštuose bei iliustraci- • 
jose — piešiniuose, nuo 15 šimt 
Jau 17 amž. Pretoriaus, Lipnerio 
raštuose, Gusevičiaus, Daukan
to. Donelaičio "Metuose" pla
čiai aprašyta lietuvių apranga, 
o jau 19 šimt. turime dar gau
sesnių aprašymų Valančiaus,-
Višinskio, Katkaus ir kitų raš
tuose. Lietuviškų drabužių pa-; 
vyzdžių pirmoji knyga — Miką- : 
linos Glemžaitės buvo išleista 
1936 m. "Kupiškėnų vestuvės". 
O jau 1939 m. pasirodė daug pla
tesnis leidinys A. Tamošaičio. 
"Lietuvių tautiniai drabužiai"*. 
Dabartiniu metu Lietuvos muzie„ 
juose yra apie 4000 lietuvių se
nų drabužių pavyzdžių, iš jų 
kai kurie yra apie 500 ir daugiau 
metų senumo. Visais laikais lie
tuviški rūbai buvo įvairūs, spal
vingi ir labai gražūs. Europoje 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
tarptautinėse parodose lietuvių 
taut. rūbai dažnai laimėdavo 
pirmą vietą. 

šutų. 
Riešutus truputį pagruzdinti 

ir smulkiai sukapoti. Saldainius 
su' vandeniu ant lengvos ugnies 

perspektyvos labai plačios ir juos 
galima įvairiai naudoti ir deri
niuose su kitais produktais. Šiuo 
metu vaikams daug džiaugsmo 
sukelia tradiciniai šio krašto o-
buoliai, padengti karamele ir rie
šutais. Tai malonus pasmaguria-
vimas kiekvienam, kuris gana 
lengvai gali būti paruošiamas. Še
šiems vidutinio didumo obuoliams 
reikia: 1 sv. karamel saldainių 

toj įsmeigti medinį pagaliuką. 
Taip paruoštą obuolį panerti į I gus metus puoselėtų 
karamelio syrupą, šiek tiek pasu- i liaudies meną, 
kinėti, kad visas būtų padengtas. 
Jei syrupas būtų per tirštas, tai 
įlašinti keletą lašų vandens. Išė
mus, kiekvieną obuolį pavolioti 
iki pusės į kapotus riešutus. 

Taip paruoštus obuolius sudė
ti ant vaškin'O popieriaus ir pa
laikyti, kol ipaviršius sustings. 

MARGU RASTŲ AUDĖJĖLE 

Linkėtina, kad Julija dar il-
lietuvių 

domintų 
ne tik savus, bet ir kitataučius sa
vo švelnių spalvų deriniais, 
tulpėmis ir kitais raštais, kuriuos 
ji pati kuria ir piešia, derina„ 
spalvas, kad jos tautiniai rūbai į" 
domintų mūsų šių dienų jau-' 
nimą, o rankų darbo lėlės, vy
riškos ir moteriškos giminės, tos, 
grakščios verpėjos prie ratelių' 
sužavėtų kitataučius. 

Aldona l^ i t i en* 
iiuotojos, mmkk 
parodo) JMafcno 

T'na Rru.stf- rmvleliuoįa 
Montkn* Kr'pkau*kii?rifr«; 

virtuvinę vjknelę. sukurtą 
Nuotr V. Račkausko 

Jei kam būtų reikalinga su ja ' 
susisiekti, štai ir jos adresas: Ju-

Dūzgia staklės tolimame pasvie Julija Šlapelytė kiekvieneriais I Hja glapelytė, 2836 St. George St, 
tyje — Los Angeles, Kalifornijo- metais, kada tik ruošiama Los j L o s Angeles, Calif. 90027. 
je, ir mirga — marga visokių Angeles parapijos lietuvių diena, į 
spalvų deriniai. Tai Julijos Šlape- dalyvauja jos parodose. Ji taip /. K 
lytės atsivežtas žinių kraitis iš j pat kviečiama ir amerikiečių, 
dar nepriklausomos Lietuvos. Jos Šiais metais birželio 7 ir 8 d. ji bu-
motina buvo audėja. Seserys — ir 
viena ir kita visokių rankdarbių 
bei audimo specialistės, iš kurių 
ir Julija, kaip jaunesnė būdama, 
mokėsi. Julija atvyko į šitą Kali
fornijos šiltą kraštą tik 1966 m. 

O. Kaributienės iškvietimu. 
Išsidirbusi pensininkės dalią, ki
bo į pamėgtą darbą, austi tauti
nius rūbus, derinti šviesias gra
žias, sakyčiau kalifomietiškas 
spalvas, tais audiniais puošti lė
les, sodinti prie ratelių tauti
niais raštais aprėdytas verpėjas ir 
leisti jas į žmones — savus ir ki
tataučius, kaip Lietuvos tautinio 
meno reklamą, kad jie susidary
tų vaizdą apie mūsų mažo kraš
to dvasinę ir išorinę kultūrą. Jos 
audinius graibsto pravažiuojan
tys iš tolimos Australijos, Kana
dos ir kitų kraštų lietuviai. Jei 
kas nori patarimų, pas ją visada 
jų randa. Jos nuomone, jeigu kas 
nori autentiško drabužio, patar
tina žvelgti į etnografų — daili
ninkų sudarytus, suskirstytus 
komplektus tai yra: aukštaičių, 
žemaičių, suvalkiečių, klaipė
diečių, dzūkų, vilniečių ir kitų. 
Kas svarbiausia, kad tautinis ne
šiojamas rūbas būtų pilnas. Kar
tais scenoje tenka matyti mote
ris lietuviškais tautiniais rūbais, 
bet be kasinyčių — galvos pa
puošalo. Jos nuomone, kaip ta
da atrodytų, jei^u tokia'-' •—••'-
niam kostiumui trūktų kitos ko
kios nors dalies? 

vo pakviesta Craft and Folk Art 
Museum, Los Angeles, Calif., kur,, 
tarpe kitų tautybių, ji buvo la-| 
biausiai vertinama. Vertėja ir vi-j 
sos parodos organizatorė buvo 
Bronė Skyrienė. Muziejus atsiun
tė sunkvežimį su keletu vyru ir 
nugabeno stakles su audeklu, o į 
Julija demonstravo ten audimo į 
meną. Buvo didelis susidomėji
mas. Dar buvo rodomos skaidrės 
ir pasakojama apie Lietuvos tau
tinius rūbus. Iš kitų tautybių 
toje parodoje dalyvavo: armėnai, 
ukrainiečiai, japonai, filipinai, 
afrikiečiai ir kiti. 

Julija ir jos darbais susidomė
jo dar keletas muziejų ir dauge
lis pavienių asmenų. Ne tik 
moterų, bet ir vyrų, kurie prašo 
supažindinti ir juos su tokiu au
dimo darbu. Publika klausinė
jo visokių patarimų, kuriais vė
liau galėtų pasinaudoti. Visi la
bai žavėjosi manikenu, apvilktu 
tautiniais rūbais. Žiūrovams bu
vo įdomu, kada tokius rūbus lie
tuvaitės dėvi, ar jie gali būti ir 
vestuviniais rūbais. Žinoma, dau
giausia audimu ir margais raš
tais domėjosi ir stebėjosi žmonės 
iš Audimo instituto. O jos I . . . 

Po pasisekusios madų parodos, eureog-
stakiės buvo nuvežtos tik su ketu j t o s Putnamo seselių rėmėjų, ii k.: Mo-
riomis nyt imis . N i e k a i p negalė- į nika Krtpkauskiene, sukūrusi naują 
- * » ™ r i . V H tik <u tiek maža i P*™***1* jaunosios vestuvinių suk-

i nalių kolekcija ir Mari ta Remlene, 
nyčių galima išausti tekie įvai- j P ū t i m o seseHų remefe pirmininke, 
rūs raštai. Ji pasakoio, kad na- NĮ**T vvt A Račkausko 



T u r i m e d i d e l į p a s i r i n k i m e 

KALĖDINIŲ D O V A N Ų 
Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalų. Liadro — 

Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto 
pewter ir daug daugiau gražių dovanų įvairioms progoms. 

Taip pat ir paveikslų. 
ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 109fc nuolaida. 

Maloniai jums patarnaus DALE ir ROMAS DAUKŠAI, sav. 

AVALON GALERIJOS 
•The Ultimate in Collecting and Gift Giving" 

4243 ARCHER Ave. (arta Saeramento) CHICAGO, ILL. 
TEL. — 2 4 7 - 6 9 6 9 

DENTURES REPAIRED 
ŠAME DAY 

PICK-UP AND DELTVERY 
SERVICE 

366-5156 549-2272 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 01. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo S «aL ryto Iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

A f A-
V L A D A S L E V I C K A S 

mirė šių metų spalio men. 27-tą dieną 
Lietuvoje. 

Nuliūdęs brolis VINCAS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
JH reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtai vakarais iki 9 vai. 

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

.J=-
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ĮSIGYKITE VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINĮ MEDALĮ 

Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams ir bendradarbiams 

ooa 

i ū 3 aic 

-

-

•«I* 

r -

ft 

• L e i d ė j a i : Akademinis SkŠHftų Sąjūdis • Skulptorius: Vytautas Kašubą 
J [ Medaliai: 70 mm diametro bronziniai — antikinis $15, blizgantis $20, 

44 mm diametro — bronzinis $8, sidabrinis $40. 
• S tovas : 70 mm medaliams $1; rėmeliai 44 mm medaliams $4 
• Dėl medalių užsakymo kreipkitės į Jūsų apylinkės platintojus arba medalio ad
ministratorę. Čekius rašyti „Vilniaus Universiteto Medalis" pridedant $2 dėl persiun
timo ir apdraudos. Medalio administratorė: Aldona Venckienė, 603 14th Street, Santa 
Monica, California, 90402, tel. (213)393-2803. 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS I LIETUVA IR [VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite iemiausiomis kainomis pasirinkimui Jyai-
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais h* sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

:K 

» 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Specialus siuntinys 1 — 1980. 

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

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

medžiago^gSrima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 
2.75 m. "~"" 

ŽemisrtT siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi. vyriški, arba moteriški, tikros 
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas, 
svenn "> sv $260.00. 
Dirbtinio rjsinko kailis moteriškam paltui, 
sveria 6 av-j $100.00 
Jeans, ,rWraugler' arba „Levi" (siuntinyje 
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas ! . . $48.00 
Jeans ,,Wra"ngler" rumbuoti velveto (siuntinyje gali 
būti dvi) sveria 1.5 sv. Kaina už vienas $48.00 
Vyriškas ąrfeu moteriškas megztinis, sveria 1 sv. .. $43.00. 
Moteri&kos* fcrba vy»ško? aaiieaiaės-kojinės , . $3.50. 
Vilnonės arba šilkinės skarelės $14.00. 
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv $13.00. 
Geresni marškiniai $21.00. 
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. .. $52.00. 
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv $33.00. 
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. .. $67.00. 

$76.00. 
$110.00. 

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

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv. 
arbatos — $#.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. kavos — 8.50; 
1 sv. šokat* saldainių $8.50. 

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

BALTIC STORES & CO. 
(Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromley, Kent, BEI 4HB, England 
TeL 01-460-2592 

^ 

M Ū S Ų S K Y R I A I : 
! • 

AII«Btown> Pa. — 126 TUghman Street 
Bdtfanore SI, Md. — 1828 Fleet Street 
Brooklyn. N. Y. 11218 — 485 McDonald Avetm* 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FHbnore Avenue 
Ctaester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 S t 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue 

,.„ 435*1934 
S42-4240 
«SS-9090 
895-0700 

TeL: 215—497-2382 
484-2818 

i 

Chfcago, m. 90629 — 2608 West 69 Street ~ „ 925-2787 
Chicago, m. 60699 — 1855 West 47 Street ~ S76-6755 
Cfeveland, Ohio 44134 — 5689 State Road _ _ <216) 845-6078 
Detroit 12, Mksh. — 11601 Jos Campan Avenue .... - ~ — 345-6780 
Hantramck, Mkh. — 11339 Jos Campan Avenue — , _ _ 145-6740 
Los Angeles 4, Cafif. — 159 So. Vermont Avenue — 385-6550 
New York S, N. Y. — 78 Seeond Avenue » 174-1540 
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St 475-7430 
Mlami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 S t _ _ — 305-473-8220 
PMladelpMa, Pa. 19121 — 1313 N. MarsbaU S t 215-WA-5-8878 
Phoenbt Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy _„ A 692-942-8770 
Rahway, N. J. — 47 Eart MUton Avenue „ 381-8800 
SDrer Springs, Md. — 1002 Kennebee Ave. _ „ S91489-4464 
South Rlver, N. J- — 41 WbJtehead Avenue „..._ 257-6320 

N. Y. 13264 — 515 MarceOas Street „ 475-9744 

ffT»KlMrX l t 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 8 d. 

Skaudi nelaimė, kai vagis išplėšė iš mūsų tarpo, pačiame pa
jėgume, visų mylimą 

A. f A. Muz. MYKOLĄ CIBĄ 
Su jo išėjimu paliko gili tuštuma netik namiškiams, bet ir 

ateities Lietuvai. Gilią užuojautą žmonai RENEI, broliui JUOZUI 
CIBUI ir kitiems GIMINĖMS siunčia ir kartu liūdi j 

-ii 
IZABELE STONČIENE SU SEIMĄ 
ALBERTAS IR STASE STOCKAI 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, mū
sų draugijos mielai narei 

JANINAI GRYBAUSKIENEI 
IR ŠEIMAI 

nuoširdžia užuojautą reiškia 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Sibiro tremtiniui, broliui, 

A. f A. PRANUI MOTUŠIUI 
mirus Lietuvoje, 

reiškiu gilią užuojautą dipl. teis. KAZIMIERUI MOTU
ŠIUI, broliui inž. KOSTUI, SESERIMS ir jų giminėms. 

ANTANAS LIŪDŽIUS 

J 

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

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

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

(Luncheon Specials Served Daily) TeL — 586-0410 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
i 

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

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai * 

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

•• 

; 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS j 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 8 d. i X Fatikslranas. Užuojau-
t Q s skelbime '^Draugo" X. 28 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
lapkričio 10 d. išskrenda į Aus
traliją, kur praves įvairiose 
vietovėse lietuviams rekolekci
jas, suteiks sutvirtinimo sakra
mentą, aplankys išsisklaidžiu-

X A. a. Stasys Raudonis, Ga-
ry Balfo skyr. pirmininkas ir 
choro vadovas, netikėtai mirė 
lapkričio 3 d. Laidojamas šį 
šeštadienį, lapkričio 8 d., iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios, kurio
je bus už velionį gedulingos 
pamaldos. 

X Lapkričio 11 yra ir Ame
rikos karo veteranų šventė. Tą 
dieną pagerbdami žuvusius ka
rius, jie padeda vainiką prie 
Amžinosios ugnies Daley Civic 
Plaza. giais metais į Šią iškilmę sius lietuvius ir dalyvaus Ade

laidės mieste rengiamose Aus- J™giasi i r Pavergtų tautų ko-
tralijos Lietuvių dievose. Grįš m i t e t a s - ? " * ^ d ė s V* in i,ką ŽU" 
į Chicagą apie Naujus metus. 

X Lietuvos gen. konsule J. 
vusiems kovotojams už okupuo
tų ir pavergtų kraštų laisvę. 

Daužvardienė dalyvavo Meksi- j Tautinės grupės, siekiančios sa
kos generalinio konsulo Carlos,v o k i l m e s k r a š t ^ l a i s v ė s> 5™ 

kviečiamos gausiai dalyvauti su 
plakatais Madrido konferencijos 
tema. Žuvusiųjų pagerbimo iš
kilmės prasidės 11 v. r. miesto 
centre prie Dearborn St. ir Wa-
shington Blvd. 

X Vladas šoliūnas nuo šių 
metų rudens gavo paaukštinimą 
savo profesiniame darbe. Jis 
yra paskirtas viceprezidentu fi
nansiniams ir administraciniams 
reikalams AMPAC kompani
joje. Vladas šoliūnas yra Lie
tuvių krikščionių demokratų 
sąjungos pirmininkas, turi šau
nią lietuvišką šeimą, žmoną Li
diją, du jaunus sūnus, kurie 
lanko lituanistinę mokyklą ir 
priklauso ateitininkų kuopai. 

X Aldona Daukus praneša, 
kad Charles P. Kai pasirašyta
me atsišaukime 

Ojeda priėmime ir jo globoja
moje žymiausio Meksikos daili
ninko Leonardo Nierman paro
doje. Ji dalyvavo ir Kinijos ne
priklausomybės šventės priėmi
me, kurį ruošė Kinijos reikalų 
Š. Amerikoje koordinavimo ta
rybos direktorius Stephen Chen 
ir ponia. Kartu su keliais lie
tuvių atstovais gen. konsule 
dalyvavo anksyvame Latvijos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime ir tarė sveikinimo žodį. 

x Dėmesio jaunimui, vyks
tančiam į Lietuvių studentų su
važiavimą New Yorke per Pa
dėkos dienos savaitgalį. Loews 
Warwick viešbutis nori užtikrin
ti mūsų lietuvių studentų skai
čių, kad neatiduotų mums skir
tų kambarių kitų suvažiavimų 
dalyviams, šiais ir kitais ragis-
tracijos reikalais kreiptis pas j p r įeš valstijos senatorių Frank 
Raimundą Balsi, 240-76 67thj Savicką, jos pavardė buvo įtrau-
Avenue, Douglaston, N. Y., tel. į kta į tą sąrašą be jos žinios ir 
(212) 423-6595. Užsiregistravi- j sutikimo, 
mo laikas baigiasi lapkričio 15 
dieną. (pr.). 

X Lituanicos futbolo klubo 
. trisdešimties metų veiklos pami
nėjimo vakarienė su šokiais 
įvyks š. m. lapkričio 29-tą d-
Hickory Hills Country Club, 
95th Street ir Roberts Road, 
Oak Lawn. Šokiams gros Neo-
Lithuania orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto. Pradžia 
6:30 vai. vakaro, kokteiliai 7:30 

vakarienė. Visuomenė kvie
čiama savo dalyvavimu paremti 
Lituanicos sportininkus. Bilie-1 
tus prašoma įsigyti iš anksto; 
Lituanicos klube, 2614 West 
69 St. Telef. 476-9100. (pr.) 

X Toronto vyru choro "Aras" 
koncertas rengiamas lapkričio 
22 d., 7:30 vaL vak. Jaunimo 
centre. Po koncerto kavinėje 
rengiamas choro pagerbimas — 
vakarienė. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Vietos rezervuo
jamos Margučio raštinėje. Kon
certo bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje ir Margutyje, (pr.). 

X Marąuette Parko Lituanis-
ttaė mokykla kviečia jus atsi
lankyti į metinį balių, kuris 
įvyks gruodžio 6 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus karšta 

laidoje, Nr. 252. 7 psl.. įsibrovė 
klaida. Saulė Judita Paškaus-
kienė tekstą patikslina ta pras
me, kad a. a. Rapolas Norvaiša 
mirė ne Pažaislio prieglaudoje, 
bet jo dukros Norvaišaitės glo
boje. Užuojautos davėjai už 
klaidą atsiprašo. 

X Širdies sveikatos reikalai ir 
kultūrinė programa bus Lietu
vio sodybos pažmonyje šį sek
madienį nuo 2 vai. po pietų. Už
kandis. Visi laukiami. 

x Daiva Karužaitė - Gogola 
yra surengusi meno parodą 
Monroe galerijoje, 37 So. Wa-
bash Ave. Paroda tęsis nuo 
lapkričio 3 d. iki gruodžio 5 d. 
Atidarymas šį šeštadienį, lapkri
čio 8 d., tarp 2 ir 4 vai. po pie
tų. Visi kviečiami atsilankyti 
atidaryme ir paskiau parodoje, 
nes tai jauna gabi lietuvaitė 
menininkė. 

x Lietuvių diena Mokslo ir 
pramonės muziejaus "Kalėdos 
visame pasaulyje" cikle bus 
penktadienį, gruodžio 5 d. Lie
tuvišką programą 7:30 vai. vak. 
atliks Lietuvos Vyčiai — šokė-
iai, choras ir kt. Lietuvių eg
lutė bus pauosta Padėkos die
nos savaitgaly. 

x Jadvyga Pupelienė, St. Pe-
tersburg Beach, dažnai paremia 
savo dienraštį. Ir dabar gavo
me 12 dol. auką. Labai ačiū. 

x Marija Dimgainenė, Union 
Pier, Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. 
Dėkojame. 

x Dr. M. Ž. Daugėlaitė, Wa-
* * T Į ? T I s t e g t o n , D. C, parėmė mūsų 

spaudos darbus didesne auka. 
Į Labai ačiū. 

x Sofija JeHonienė, Derien, 
į 111., žinoma skautininke, lankėsi 

X O. Jameikienė, Palm Beach, j "Drauge", įteikė Garbės prenu-
Shores, Fla., užsisakė knygų, į meratos mokestį. Labai ačiū 
plokštelių, kortelių ir atsiuntė 

J. 
IŠ ARTI IR TOLI 

A. VALSTYBĖSE 

Kongresmano Dougherty iniciatyva ir JAV Liet. Bendruomenės talka buvo 
suruoštas priėmimas Kongreso Rūmų patalpose su tikslu padėkoti kongres-
manams ir senatoriams, kurie prisidėjo prie 18 lietuvių demonstrantų prie 
Sovietų Ambasados bylos atmetimo bandymu. Demonstrantų teismas yra 
atidėtas iki gruodžio 3 d., 1980 m. Su kongr. Charles Dougherty (R-Pa.) kal
basi iš kairės: Danutė Vaičiulaityte (demonstrante), kun. Kazimieras Pugevi-
čius (demon.), Jonas Bobelis. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ŠAULIŲ VEIKLA 

Kad Vytauto D. šaulių rink

ini. Jos darbo vaisiais, šaulių 
namai laimėjo labai daug. De
ja, ši darbščioji bitelė palūžo. 

tinės namai gerai žinomi, ma- j Skaudi ir pavojinga operacija 
nau, nereikia daug aiškinti. į nugarkaulyje septynias savai-
Gausūs susirinkimai, baliai, ves- j tes išlaikė ligoninėje 
tuvės, repeticijos ir įvairūs po
sėdžiai naudojasi jų puošnia ir 
švariai užlaikoma sale ir kitais 
patogumais, šauliai didžiuojasi, 
kad namas kainavęs virš dviejų 
šimtų tūkstančių yra pilnai 'š-

— Vilius Bražėnas, 1977 m. 
pradėjęs aktyviai reikštis pas
kaitomis amerikiečių visuome
nei, paskutiniu metu baigė pas
kaitų kelionę po Texas, Loui-
sianą ir Aklahomos valstijas. J. 
Bražėno įsitikinimu, daug dau
giau turi būti daroma iškelti 
Lietuvos bylą viešumon, negu 
dabar yra daroma; vien veiks
nių veiklos neužtenka. Pasku
tinė paskaitų kelionė buvo pa
švęsta temai "Kelrodžiai į tiro
niją". Anot paskaitininko, Ame
rikos gyvenime yra aiškių artė
jančio politinių idealų žlugimo, 
k. a. branduolinės šeimos suiri
mas, perdidelė mokesčių našta 
ir infliacija, valstijų teisių pa
naikinimas ir pan. Visa tai da
roma ne verbuoti naujų narių 
John Birch draugijai, kuriai V. 
Bražėnas priklauso, bet para
ginti klausytojus dalyvauti bal
savimuose už Atstovų rūmų na
rius ir senatorus. Pasak Bražė
no, Kongresas yra stipriausia 
dalis valdžios; Amerikos pilie
čiai tegali pakeisti Amerikos 
politinio gyvenimo kryptį, įtai-
gojant Kongreso narius. 

ARGENTINOJE 
— Juozas Brasas, 80 metų, 

mirė rugsėjo 22 d. N. Pompeya. 

Ir kas to
liau? 

Sakoma, kad nelaimėje pa
žinsi draugų. Marytė Dapkie
nė, po nelaimingai sulaužytos 
rankos, dar pati gerai nesusti
prėjusi, pasiryžo padėti į nelai- į Liko žmona Ona. Buvo kilęs iš 

mokėtas ir dar sukaupta graži j m e patekusiai Stasei. Iš ligo- j Luokės, Telšių aps. Į Argentiną 
suma atsargai. Kaip tas vis-, n į nės parsivežė į savo namus, ją 
kas įvyko, kad sakyčiau per j globoja kiek tik įmanoma. Su
trumpą laiką sukaupta tokia j kviesti geriausi gydytojai už-
suma pinigų? Pirmiausia, gal į tikrina, kad Stasė atgaus svei-
reiktų nulenkti galvą rinktinės į k&tą,, yra pagerėjimo žymių, bet 
pirmininkui V. Išganaičiui. Jo į įjcį gį0i kojos tebėra nepaklus-

karas įvyko rugsėjo 13 d. Sa
vo kūrinius jame skaitė M. Mar-
tinkus, A. Baltrūnas, J. Bulota, 
V. Girdzijauskas, R. Samulevi-
čius. Su P. Cvirkos ir kitų ra
šytojų novelėmis programon įsi
jungė aktoriai — T. Vaisieta, J. 
Valančienė ir V. Eidukaitis. 

— Lietuvos miškų gyventojai 
buvo suskaičiuoti vasario mė
nesį, kai dar nebuvo žinomas jų 
jauniklių prieauglis. Oficialiai 
šiemet užregistruota (skliauste
liuose - 1979 duomenys): stum
brai — 33 (38), briedžiai — 
7,500 (7,100), taurieji elniai — 
7,300 (6,000), stirnos — 36,000 
(36,200), šernai — 14,000 (14,-
000), mutlonai — 82 (72), pil
kieji kiškiai — 93,400 (121,-
600), miškinės kiaunės — 5,500 
(6,000), vilkai — 290 (250), la
pės — 9,400 (10,600), mangu-
tai _ 5,000 (5,750), lūšys — 
120 (150), ūdros — 750 (740), 
voverės — 17,300 (18,600), ku
rapkos — 33,100 (52,100), fa
zanai — 3,600 (3,500). 

ARGENTINOJE 
—Eugenija Maželytė Henry, 

į turinti importuotų drabužių 
Į krautuvę, Brazilijos televizijoj 
; pasakojo, kaip gaminti lietuviš-
j kus valgius ir parodė, kaip ver-
; darni barščiai. Pridėjo, kad tai 
; daranti savo tėvų lietuvių gar
bei. 

šviesus protas, sugebėjimas su 
traukti gausius mecenatus ir au
kotojus, ir gal būt svarbiausia, 
nekreipti dėmesio, kaip kad buvo 

x Už kalėdines korteles dėko-j daugelį kartų siūloma, lipti nuo 
auką. Ačiū. 

X Kviečiame mergaites nuo 
į 6 iki 9 metų amžiaus įsijungti 
i į "Aušros Vartų" tunto "Žibu-
; čių - Saulučių" paukštyčių drau-
į gcvę. Dėl daugiau informacijų 
i skambinkite Vitai šerelytei tel. 
829-6839 arba Lindai Underie-
nei tel. 824-1072. (pr.). 

x Tautos Fondas, P. O. Box, 
21073, Woodhaven, N. Y. 11421, 
renka lėšas VHko darbams rem-' 

Į ti. Kviečiame Chicagoje aukas 
! įnešti Midland Savings sąskai-
jton: Lith. Nat. Found., Inc. Nr. 
;M-2CG4-6: 2657 W. 69 St.; 4040 
Archer Ave.; ar 8929 S. Harlera 
Ave, (r.) . 

X Liet. Mot. Fed. Chicagos 
klubo narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 16 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Programoje Ele
nos Dovilienės kelionių įspūdžiai 
ir klubo einamieji reikalai. Na
rės ir svečiai prašomi daly
vauti, (pr.). 

x Antras Kaimas atliks me
ninę programą Lemonto Apylin-

dami, po 10 dol. aukojo: 
St. Prakapas, Torontas, 
Petras Žilinskas, Lyndhurst, 
J. Daunoras, Oak Lawn, 
Dr. Elena Liatukienė, Wa-

shington, 
J. Birutis, Blen Ellyn, 
J. E. Pažėra, Los Angeles, 
Antanas Rugys. Latana. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
X Otto Mejeris, Melrose Pk., 

LB apylinkės valdybos ir Lie
tuvių Amer. piliečių vardu pa
dėkojo "Draugui" už gerą in
formaciją ir atsiuntė 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X Julius Rūkas, omahiškis, 
aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

tvoros į palitikaujančių krepšį. 
Išganaitis pasirinkęs Vlado Put-
vio tiesų kelią dirbti tautos la
bui ir tuo keliu jis eina. 

Vieno poeto yra pasakyta: 
— "Kai du stos, visados dau-

nios. Linkėtina Stasei Cecevi-
čienei ir jos globėjai Marytei 
Dapkienei ištvermės. 

Nelinksmi reikalai yra ir su 
šaulių choru. Sunegalavus mu
zikui, puikiam mokytojui Pet
rui Vacbergui, atrodo tuo rei
kalu ir baigėsi choro veikla. Ar 
kas sugebės vėl iš naujo suburti 
dainininkus ir surasti mokytoją, 
ateitis parodys? Petrui Vac-

atvyko 1928 m. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Novelės vakarai kiekvieną 

rudenį rengiami Petro Cvirkos I 
gimtinėje Klangiuose, Jurbarko į 
rajone, šiemetinis novelės va- i _ 

už apdraud* nuo ngniea Ir automc 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081 j We*t 96th Street 

giau padarys", ir taip Išganai- Į bergui už jo dideles pastangas 
čiui atėjo į taiką Stasė Cecevi- šauliai ir bendrai visuomenė bus 
čienė, vėliau išrinkta rinktinės amžinai dėkinga. Ilgiausių metų 
moterų ir centro valdybos va- petrai! 
dove. Stasė didžiuojasi Lietu- Į Bėda seka bėdą. Ilgokai dar-
voje priklausiusi ateitininkų irjbavęsis šaulių namuose Juozas 
kitom katalikiškom organizaci- į Karvelaitis pavargo, pasakė — 
jom, tremtyje pasirinkusi šau- į gana. Tai buvo sąžiningas, 
lišką idėją, kuriai pasiryžusi Į tvarką ir švarą mėgstantis vy-
aukoti savo išteklius, darbą ir < r a s . j 0 pasitraukimas iš tarny-
visus sugebėjimus. Ir nemeluo-1 bos šauliams yra nemalonus. 

Pailsėjęs, Juozai, grįsk. 
J. Yla 

Išs ik i rp t i ! 
Išsikirpti! 

jant, ji tapo šaulių namų širdi-

vakarienė, gros "Aido" orkest- Į kės Rudens baliuje, kuris įvyks 
ras. Rez. pas: I. MarkvaMienę, 
teL 737-8G44 arba A. Skripku-
viene, teL 434-T702. (pr.). 

x Chicagos Lietuvių Styginio 
ansamblio metinis koncertas 
įvyks lapkričio 16 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kviečia
me visus dalyvauti. Bilietai 
Gifts International Vaznelio pre
kyboje, 2501 W. 71 St. (pr.). 

X V Teatro festivalis Padė
kos savaitėje, bilietai Vaznelių 
prekyboj 2501 W. 7lst St., Chi-
cago, 111. 60629, galima užsisa
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., 
4 dol, 3 dol. Žymenų banketas 
— 10 dol. asmeniui. Bilietus 
patartina įsigyti iš anksto. 

(pr.). 
x Akiniai siuntimui \ Iietu-

T%. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437V2 W. U-
thuanian Plaza Ct. (69th St.), 
Chicago, m. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais !r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual FederaJ Savings. 2212 
W«rt Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. 

lapkričio 22 d., United Laborers 
Hali, 12 West Ogden Avenue, j 
VVestmont. Šokiams gros Neo- j 
Lithuanų orkestras. Veiks įdo-1 
mus ir turtingas laimės šulinys, j 
Puikų karštą maistą paruoš Da- j 
nutė Kurauskienė. Marąuette j 
Delicatessen savininkė. Prašo
me stalus ir vietas užsisakyti 
pas Laimą Trinkūnienę, skambi
nant po 6 vai. vai., šiuo telefo
nu: 257-5220. (pr.). 

Chicagos Vytauto Didžiojo Saulių rinktinės choras gieda Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje, Brighton Parke. Nuotr. P. Maletos 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
IŠTRAUK* I š UPES GINKLUOTOS MOTERYS 

Chicagos moterys Sandra 
Grady. 20 m., ir Carolyn Shel-
wood. 25 m., pagautos grobiant 

x Lietuvių Opera kviečia jus I p r ekes Wiebold krautuvėje, 
su savo prieteliais dalyvauti tra- j F o r c j City, buvo areštuotos. Pas 
diciniame Operos baliuje, kuris į ^ r a s t i neįregistruoti revolve-
įvyksta lapkričio 15 d., 7:30 vai. Į „aį 
vak. Tautinių namų salėje. Sa-i 
vo atsilankymu jūs padėsite su-! 
mažinti "I Lituani" operos pa
statymo išlaidas. Vietas prie 
stalų prašome užsisakyti pas 
Opera vicepirm. Jurgį Vidžiū
ną tel. 767-5609. To baliaus 
metu bus atlikta meninė progra- į 
ma ir laimingųjų bilietų trauki-' 
mas. Daug kas jau sugrąžino 
bilietų šakneles, bet dar yra. 
kurie nesuspėjo tai padaryti, 
todėl prašome jau dabar pri-
siųsti juos Operos adresu, kad 
visi galėtume dalyvauti laimė
jime ir tuo pačiu suteikti para-

rtnmmiiuiniinmiimiimniuiiuiiuuiiu 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. •. 
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarime. 
T»l. 776-5162 arba 776-516S 

3649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

(sk.) j mą mūsų Operai. (pr.). 

SUMAŽĖS PARLAMENTAS 

64^/- balsuotojų pasisakė, kad 
niinois atstovų rūmai vieton 177 
atstovų turėtų 118. 

MIRTIS SUSIGINČIJUS 
Neseniai paleistas iš kariuo

menės veteranas John Payne, 
27 m., susiginčijo su dviem as
menim restorane 2 E. 111 St.. 
Chicagoje ir vienas iš jų peršovė 
jo koją, kai Payne bandė pa
bėgti. Peršovęs, užlipęs ant 
narkritusio sužeistojo, nušovė 
kulka į galvą. 

Apie 200 žmonių antradienį 
stebėjo, kaip autobuso šoferis | 
W. Lawler, 38 m., šoko į Chica
gos upę gelbėti ten skęstančios 
moters. Jam į talką prisijungė 
policininkas R. Ganzer, 42 m., 
kuris kasdien plaukia mylią. 
Moteris nenorėjo duotis gelbima. 
bet kai J. Versluis atplaukė su 
laiveliu, visi t rys moterį P. 
Traina, 35 m., ištraukė. Ji buvo 
nugabenta į Northwestern ligo
ninę. 

DINGO 100 BATERIJŲ 
Policijos automobilių priežiū

ros dirbtuvėje dingo 100 auto
mobilių baterijų. Jos svėrė 2 
tonas ir jų vertė 6000 dol. Jau 
ne pirmas kartas, kad toje vie
toje dingsta automobilių reik
menys. Policijos vadas Brze-
czek įsakė pravesti tardymą. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Ui savo darbą garantuojame 
ir esam* apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIETAI 
TeL — 434-9655 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS JR MOTERIMS 

PYiehuflios kaino* 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB - EL'S 
4412 W. 59th St., Chicago, n . 9W2» 

TEL. — 7S5-54J47 

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS 

TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 v.v. 
Teatro Festivalio atidarvmas 

JUMORO VAKARAS 
Išpildo Vitalis Žukauskas iš New Yorko 

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

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS 
Režisuoja Juozas Pe t r auskas 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaunimo Teatras — L. Dovvdėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANU AUS 
Režisuoja Darius Lapinskas 
Ir Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams 

DIENA PRIE EŽERO 
Režisuoja Laima Lapinskienė 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 v.v. 
Rochesterio jaunimo „TEATRAS VIENAS" 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedija 

KU - KŪ 
Režisuoja Andr ius Cieminis 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
Jurgio Gliaudos 3 veiksmų drama 

ČIURLIONIS 
Režisuoja Dali la Mackialienė 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30 v.v. 
Toronto teatras AITVARAS 
Juozo Grušo 4 veiksmu drama 

TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja Aldona Dargytė-Byszkiewicz 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teatras AUKURAS 
Birutės Pūkelevičiūtės 3 veiksmų komedija 

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 7 vai. vakaro 
ŽYMENŲ VAKARAS 

Režisierių pagerbimas, Žymenų įteikimas, vaišės, meninė 
dalis. Viskas JAUNIMO CENTRE, 5620 S. Claremont Ave., 

B I L I E T A I : 

VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifts International), 2501 West 7 ls t St., 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-1424 fdarbo valandomis). Tuo pačiu 
adresu galima užsakyti ir paštu. Kainos: $5, $4, $3 — Žymenų 
banketas — $10.00 asmeniui. 

Ruošia: LB Kultūros Taryba 

AM.: 
s s o 
lk| S 

S 30 v. r. 
r. r. iki 5 
v. popiet 

Iki 7 v. v. 
Y. v. S«km. nuo 1 
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A. T V E R A S f 
LAIKRODŽIAI tR BRANGENYBES | 

Pardavimas ir Taisymas = 
3646 W 69th Street — TeL RE 7-1941 = 
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