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Vilniaus universiteto 
metų

/. Kalnaitis 
(Tęsinys)

400 renginiai
Iškilmingas minėjimas 

operos teatre
Apie ji daug buvo rąšoma ta

rybinėje spaudoje, todėl nesikar- 
tosime. Bet yra keletas detalių, 
kuriu nereikėtu nutylėti. Pir 
miausia, kad Maskvos, universi
tetas j iSkilmes pasiuntė ne rek
torių, o tik prorektorių, kai teikė 
si atvykti net TSRS Mokslų aka 
demijos prezidentas ir TSRS 
Aukštojo ir specialaus mokslo mi 
nisteris. Kreipiamas dėmesys ne 
dėl to, kad pageidavome rekto
riaus... Ne čia esmė. Bet prorekto 
riaus atvykimas sukėlė pagrįstus 
svarstymus, teisingiau įtarinėji
mus, ypač po to, kai minėtas pro
rektorius, prisiklausęs dalyviu 
kalbu apie Vilniaus universiteto 
senumą, neiškentė ir ėmė “neužsi 
leisti” lietuviams, žadėdamas švęs 
ti ir Maskvos universiteto... 225 
metų jubiliejų...

KATALIKAI
Nikaragvos atstovai

Priimdamas audiencijoje du 
Nikaragvos valdžios atstovus, 
poiežius Jonas Paulius II-eis 
išreiškė savo palankumą ir pa
garbą Nikaragvos tautai, iš
keldamas jos kilnias krikščioniš
kąsias tradicijas. Atkreipęs dė
mesį j tai, jog Nikaragvoje šiuo 
metu siekiama pakelti žmonių 
gyvenimo lygį, ypač atsižvel
giant į neturtingųjų poreikius, 
popiežius Jonas Paulius II-sis 
pažymėjo, jog Bažnyčia skatina 
ir remia visas pastangas, kurio
mis ugdoma pagarba žmogui ir 
jo orumui ir kuriama visuome
nės pažanga, pilnai atsižvelgiant 
tiek į kiekvieno žmogaus žemiš
kuosius poreikius, tiek į jo ant
gamtinį pašaukimą.

Klauzūros seserys
Pagal naujausius statistinius 

duomenis, šiuo metu visame pa
saulyje yra apie 63 tūkstančiai 
klauzūros seserų vienuolių, gyve
nančių 2.650-yje vienuolynų. 
Daugiausia klauzūros seserų yra 
Europoje, vien Ispanijoje gyve
na trečdalis jų bendro skaičiaus. 
Po to seka Šiaurės Amerika, kur 
yra apie 15 tūkstančių klauzūros 
seserų vienuolių, Azija su dau
giau negu dviem tūkstančiais.

Dehonijonų kongresas 
šiomis dienomis Romoje įvyko

švč. Jėzaus širdies vienuolių misi
jonierių kongregacijos generalinė 
asamblėja, kurioje dalyvavo apie 
800 šios vienuolijos narių iš 14- 
os įvairių pasaulio kraštų. Asamb
lėjoje buvo svartomos aktualios 
šios kongregacijos problemos, y- 
pač kiek jos liečia misijinę veik
lą ir jos išplėtimo galimybes. 
Kongregacija pastaruoju metu y- 
ra įsteigusi naujokynus misijonie- 
riam ruošti Indonezijoje, Pietų Af
rikoje, Kamerūne ir kai kuriuose 
Lotynų Amerikos kraštuose, švč. 
Jėzaus Širdies kongregacija šiuo 
metu turi apie 2.7D0 narių. Ją į- 
steigė prieš šimtą metų prancū
zas kunigas Jean Leon Dehon, 
todėl šios kongregacijos nariai y- 
ra vadinami vienuoliais dehoni- 
jonais.

Katekizadjm svarba
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

specialiu laišku kreipėsi į Ven
grijos vyskupus, pabrėždamas

Sunku, labai sunku buvo susi
taikinti Maskvos universiteto at
stovui, kad Lietuva, kuriai “vi
sais amžiais nešė kultūrą didysis 
rytu kaimynas”, jau turėjo uni
versitetą, kai tuo tarpu apie aukš 
tąją mokyklą Rusijoje nė negal
vota...

Antra detalė: koktu buvo klau 
sytis, kai buvo dėkojama... vagiui. 
Mat, kai kas iš medicinos fakul 
teto pavogtu eksponatų buvo su 
grąžinta. Bet tuo metu daugelio 
akys krypo į prezidiume sėdintį 
akademijos prezidentą Aleksand 
rovą, įkurio buvo prašoma tarpi
ninkauti, kad Vilniaus universi
tetui būtu sugrąžintos caro oku
pacinės valdžios pagrobtos ver
tingos knygos.

Prezidentas sėdėjo ramus. Ir nė 
vienu žodžiu neužsiminė apie jam 
rašytą laišką, nors čia pat sėdė
jo ir vienas laiško autorių — 
Vilniaus universiteto rektorius 
akademikas J. Kubilius.

(Bus daugiau)

Pekino teisme j kaltintojo klausimus atsakinėja buvusio Kinijos diktatoriaus našlė Jiang Qing. Ji kaltinama savo 
politinių priešų persekiojimu, “kultūrinės revoliucijos" organizavimu ir sąmokslu pagrobti Kinijos valdžią.

Žudynės Salvadore
Nušautos amerikietės vienuolės

Lenkija apsupta 
rusų divizijų

Ar bus išvengta sovietų invazijos?

PASAULYJE
nepamainomą katekizacijos 
svarbą Bažnyčios misijoje. Ne 
tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų 
religinis auklėjimas, pažymi 
laiške Popiežius, yra pirmaeilis 
Bažnyčios uždavinys. Kiekvie
nas žmogus, kiekviename savo 
gyvenimo tarpsnyje, rašo Po
piežius, turi turėti galimybę pa
žinti religinę tikrovę. Katekiza- 
cija yra ypač svarbi dabarti- 

Į niais sunkiais laikais, kai žmo
gų apima baimė* ir netikrumo 
jausmas, matant, kad geriausi 
žmogaus atsiekimai išslysta jam 
iš rankų ir atsisuka prieš jį 
patį.

Turiano reikšmė
Pasaulinės Turizmo Dienos pro 

ga Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Casaroli pasiuntė 
laišką Popiežiškosios komisijos 
emigrantų ir turistų sielovados 
pirmininkui kardinolui Baggio. 
Valstybės sekretorius laiške iš
kelia turizmo reikšmę moraliniu 
ir dvasiniu atžvilgiu. Turizmas, 
rašo kardinolas, suartina žmones, 
padeda jiems geriau vienas kitą 
pažinti, tarpusavyje pabendrauti. 
Keleiviams suteikia progą pasi
džiaugti gamtos grožiu, nuskaid
rina dvasią, o tuo pačiu priar
tina žmogų ir prie Dievo. Turiz 
mo pagalba yra gilinamas žmo
nių tarpusavio susipratimas, ku
ris veda į santarvę ir taiką. 

Audiencijos
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

audiencijoje priėmė šešis Brazili
jos vyskupus, atvykusius į Vatika
ną su oficialiu “ad limina” vizi
tu. Atskiroje audiencijoje Popie
žius taip pat priėmė žmonių pa
galbos organizacijos Caritas sky
rių Lenkijoje trisdešimt vadovų.

Vadovaujant Popiežiui Jonui 
Pauliui II-ajam, Siksto koplyčio
je, Vatikane, įvykdo gedulingos 
pamaldos už šiais metais miru
sius kardinolus — Berlyno arki
vyskupą Bengsch ir Vatikano sek- 
retorijato santykiam su nekrikš- 
čionimis pirmininką italą kardi
nolą Pignedoli.

— Kinijos spauda paskelbė, 
jog teisiamojo „keturių gaujos“ 
nario Zhango žmona pareiškė 
nenorinti su tuo „išdaviku“ turė
ti jokių reikalų.

Salvadoras. — Lapkričio 27 d. 
Salvadore buvo pagrobti ir nužu
dyti šeši kairiųjų, revoliucinių 
grupių vadai, bandę surasti ben
drą programą 18-kai atskirų orga 
nizacijų, kurios neseniai sutvė
rė koaliciją, Demokratinį Revo
liucinį Frontą. Koalicijos vadus, 
kartu su 20 kitų susirinkimo da
lyvių, pagrobė apie 200 gerai 

I ginkluotų civilių, įsiveržusių į 
Salvadoro miesto jėzuitų gim
nazijos patalpas, vos trys kvarta
lai nuo JAV ambasados..

Ketvirtadienį buvo rasti ketu
ri amerikiečių, dingusių antra 
dienį, kūnai. Trys moterys vienuo 
lės misionierės iš Maryknoll vie
nuolyno ir viena savanorė socia
linė darbuotuoja buvo užpultos 
užmiestyje važiuojant autobusė- 
liu. Kas jas nužudė, dar nežino
ma. Per paskutinius penkerius 
metus smurto veiksmuose žuvo 
apie 25,000 salvadoriečių-Nuver- 
tus ilgametį krašto diktatorių 
Romero, valdžią paėmė nuosaiki 
karininkų ir civilių chunta, ku
ri greit įsigijo priešų ir kairėje ir 
dešinėje. Salvadore buvo pradė
tos nuosaikios ekonominės refor
mos, nacionalizuoti valstybės ban 
kai, užsimota pravesti žemės re 
formą, išdalinti didžiuosius dva
rus bežemiams.Tas sukėlė chuntai 
stambiųjų žemvaldžių opoziciją. 
KAmunistinės organizacijos, pa
čios reikalavusios panašių refor 
mų, irgi išėjo prieš vyriausybę, 
kuri pradėjo tuos reikalavimus 
vykdyti, nes tuo būdu buvo su
mažintas masių nepasitenkinimas 
centrine valdžia ir ėmė mažėti 
komunistų įtaka, nežiūrint agi
tatorių iš Kubos ir Nikaragvos 
pastangų.

Šešių vadų netekimas sudavė 
dar vieną svarbų smūgį revoliu
cijos šalininkams. Žuvusieji bu- 

/ -_ __ ___ ______ _______________

Europos rinkos
parama Italijai

Neapolis. — Specialūs polici
jos daliniai Italijoje patruliuoja 
žemės drebėjimo nušiauštas vie
tas. Suimta apie 30 italų “mafi
jos” narių, kurie bando perimti 
Šalpos darbus, grobia užsienio 
šalių atsiųstą maistą, vaistus, dra
bužius. Italijos vyriausybė pla
nuoja paskelbti kai kuriose vieto
vėse karo stovį.

Europos Rinkos vadovybė pa
skelbė, kad Italija gaus apie 1.4 
bil. dol šalpos darbams, sugriau
tų kaimų atstatymui.

vo pakankamai įtakingi suorgani 
zuoti 18 atskirų, dažnai tarp sa
vęs kovojančių grupių, koaliciją, 
kuri, vadų netekus, vėl ėmė 
skaldytis. Nemažą skaičių rėmė
jų nuo revoliucijos jėgų atitrau 
kė chuntos pradėtos reformos. 
Dar daugiau salvadoriečių pasi
ilgo normalaus gyvenimo, vidi
nės taikos. Jiems nusibodo žudy
nės, demonstracijos ir užpuolimų 
baimė.

Prezidento Carterio vyriausybė 
remia Salvadoro nuosaikią vy
riausybę, kovojančią ir su dvari
ninkų gaujomis ir su komunis
tiniais revoliucionieriais. Deši
niųjų grupių atstovai jau lankė 
naujojo prezidento Reagano pa
tarėjus, ieškodami, supratimo, 
užtarimo ir didesnės, ypač, kari
nės paramos. Jie tikisi iš Reagano 
daugiau, negu iš prezidento Car
terio. Naujajai vyriausybei bus 
nelengva atskirti, ar paramos pra 
šo patriotai, bijodami, kad kraš
tas nepatektų į komunizmo ran
kas, ar žemes praradę dvarinin
kai, svajodami susigrąžinti pra
rastus turtus.

Didėja Irano
viltys laimėti

Teheranas. — Irano preziden 
tas Bani Sadras pareiškė, kad ka
ras su Iraku įėjo į antrąją dalį, ku 
ri baigsis Irano pergale. Užsienio 
korespondentai tvirtina, kad ka
ras labai suvienijo iraniečius. Dar 
liko dideli skirtumai tarp islamo 
dvasiškių, fanatikų, kurie bando 
viską pagriebti į savo rankas, ir 
pasauliečių, liberalų, kurie siekia 
modernios valstybės, be mulų ir 
ajatolų kišimosi, šios varžytinės 
dar vyksta, tačiau Irako užpuoli 
mas labai pakėlė kariuomenės 
moralę.

Irako arabai, kurie priklauso 
musulmonų šijitų sektai, vadovau 
jamai ajatolos Khomeinio, pra
dėjo išgirsti ajatolos raginimą 
streikuoti, vykdyti sabotažą, išei
ti į atvirą kovą prieš socialistą 
prezidentą Husseiną. Net fronte 
šią savaitę sukilo vieno Irako ba
taliono kareiviai, nuginklavo sa
vo vadus, o tris aukštesnius kari
ninkus pakorė ant patrankų 
vamzdžių. Tai padarę, irakie
čiai perbėgę į Irano pozicijas Ir 
prisijungę prie savo ‘brolių ši j i- 
tų •

Irano vyriausybė paskelbė, kad 
karo veiksmuose iraniečiai nete
ko daug pastatų ir vienas milijo-

TRUMPAI
—Gynybos departamentas pa

skelbė, kad už 10 d. pradės skristi 
transporto lėktuvai į Jordaną, ku 
ris anksčiau yra pirkęs: 100 M-60 
tankų, aštuonis lėktuvus, 187 šar 
vuočius, nemažai patrankų ir 
prieštankinių pabūklų.

—Sirijos informacijos minis
teris Ahmed Iskander pareiškė 
spaudai, jog Jordanas priėmė Si
rijos reikalavimus ir Sirija ati
trauks kariuomenę nuo Jordano 
sienos.

— Šiandien Britanijos prin
cas Čarlis baigia vizitą Indijoje, 
kur viešėjo 13 dienų. Kai kur, 
britų sosto įpėdinį sutiko de
monstracijos, nedraugiški šūkiai. 
Princas išvyksta į Nepalį.

— Trečiadienio naktį Koelne 
įvyko didelis sprogimas, pada
ręs nuostolių apie pusę milijono 
dolerių. Sprogo branduolinių ty
rimų laboratorija.

— Kongresas prie lėšų įstaty
mo pridėjo ,papildymą, kuris už
draudžia teisingumo departa
mentui kelti bylas prieš miestus, 
kurie nevežioja vaikų į tolimas 
mokyklas integracijos tikslais. 
Prezidentas Carteris pareiškė ve
tuosiąs šį papildymą, nors tai ir 
nutrauktų lėšas, apie 9.1 bil. dol.

Portugalų premjeras
žuvo nelaimėje

Lisabona. — Portugalijos prem 
jeras Francisco Sa Cameiro žu
vo privataus lėktuvo nelaimėje. 
Kartu su juo žuvo gynybos minis 
teris Adelino Amaro da Costa su 
žmona ir patarėjas Antonio Gua- 
veia su žmona. Užsimušė abu lėk 
tuvo pilotai ir premjero artima 
draugė, knygų leidėja Snu Abe- 
cassis, gimusi Švedijoje, ši nelai 
mė įvyko trys dienos prieš prezi
dento rinkimus Jie skrido į kam
panijos mitingą. Sakoma, vos pa
kilęs, lėktuvas užkliuvo už elek
tros laidų.

Portugalijos užsienio reikalų 
ministeris, einąs ir vicepremjero 
pareigas, tuoj sušaukė kabineto 
posėdį. Žuvęs premjeras vadovavo 
dešinės — centro partijų koalid 
jai. Jis kovojo prieš prezidento 
Antonio Ramalho Eanes perrin
kimą, nes prezidentas yra kairysis, 
remiamas socialistų ir komunis 
tų.

nas žmonių apgyvendinti laiki
nuose butuose, palapinėse, specia 
liose pabėgėlių stovyklose.

Teharano parduotuvės veltui 
žmonėms dalina tamsų, vadi
namą “prieš — Miginį popierių”, 
kuris klijuojamas ant stiklų, kad 
Irako Mig lėktuvų lakūnai nema 
tytų miesto pastatų šviesų.

Washingtonas. —Naujai iš
rinktojo prezidento Reagano pa
tarėjas užsienio reikalams Richard 
Allen pareiškė CBS žinių tarny
bai, kad Amerika ar jos sąjungi
ninkai nesigriebs karinių veiks
mų, jei sovietai užimtų Lenkiją. 
Korespondento pakartotinai klau 
siamas, jis pasakė: “Aš negalvo
čiau, kad tai įvyktų”.

Dabartinio prezidento nacio
nalinio saugumo patarėjas Zbig- 
niew Brzezinski pareiškė, jog vy
riausybė nemano, kad sovietų 
invazija įvyks tuoj pat ar kad ji 
neišvengiama.

Valstybės sekretorius Edmund 
Muskie pasakė savo kalboje Kan
sas universitete, kad padėtis Len 
kijoje labai jautri. Yra aišku, kad 
sovietai nelabai nori pradėti ka
rinę intervenciją Lenkijoje. Jie 
puikiai supranta, kad lenkai 
lengvai nepasiduos. Lenkijos oku
pacija nebus lengva.

Kitas naujojo prezidento Ro
nald Reagano patarėjas Edwin 
Meese įspėjo Maskvos vadus ne
manyti, kad šiuo vyriausybės per
davimo laikotarpiu Amerika bus 
silpna, neveikli. Rusai turėtų su
prasti, kad prezidentas Carteris 
yra pilnoje užsienio reikalų kon
trolėje, valdo toliau visą vyriausy 
bes aparatą, o mes jį pilnai re
miame, pasakė Meese.

Varšuvoje kalbą pasakė aukš
tas komunistų partijos pareigū
nas Josef Klasa, propagandos ir 
informacijos direktorius. Jis pa
smerkė Vakaruose skleidžiamas 
žinias apie sovietų pasirengimus 
intervencijai. Jis pasakė esąs tik
ras, kad sovietai visai neketina kiš 
tis į Lenkijos reikalus. Klasa įspė
jo, kad jeigu tautai ir valstybei 
kiltų rimta grėsmė, tada Lenki
jos komunistų partija, turėtų parei 
gą ieškoti paramos, gelbstint ša
lį nuo tragedijos. Tuo atveju par 
tija prašytų artimųjų kaimy
nų pagalbos.

Ketvirtadieni 39 metų lenkas 
Andrėj Perda, grasindamas gra
nata, kuri vėliau pasirodė esąs 
vaikiškas žaislas, privertė keleivi 
nį lėktuvą, skridusi iš Zielkma Go 
ra į Varšuvą, pasukti į Vakarus ir 
nusileisti Vakarų Berlyno Tem-

Varsuva paneigia
invazijos grėsmę

Varšuva. —Lenkijos vyriausy
bės informacijos direktorius J- 
Klasa pareiškė spaudai, jog prie 
Lenkijos sienų vyksta Varšuvos 
pakto kariuomenės judėjimas, ta
čiau tai esąs normalus reiškinys. 
Klasa paaiškino, jog komunistų 
partijos centro komiteto pareiš
kime minimas “tautos likimas” 
neliečia kokios galimos invazijos, 
bet čia kalbama apie užsitęsusią 
ekonominę ir politinę krizę.

Lenkų žinių agentūra PAP kal
tina Vakarų spaudos agentūras, 
kurios kariuomenės manevrus ir 
perkilnojimus tuoį riša su kažko
kia invazija. Agentūra sako, kad 
Vakarų valdžios einančios taip to 
Ii, kad net sulaikančios ekonomi
nę paramą dėl galimų invazijų. 
Kai kurie užsienio politikai aiški
ną, jog intervencija gali pagrob
ti lenkams teikiamas paskolas, to
dėl jos sustabdomos.

— Chicagos lenkų kelionių 
biuro vedėja Anna Rutkowska 
pripažino, kad amerikiečių ke
lionės į Lenkiją sumažėjo 80 
nuoš.

pelhofo aerodrome. Lėktuve bu
vo 25 keleiviai. Vokiečių polici
ja oro piratą suėmė, o kiti kelei
viai ir keturių įgula grįžo į Len 
kiją.

Lenkijoje daug kalbama apie 
komunistų partijos politbiuro pa
keitimus. Sakoma, kad išmesti ke 
turi nariai buvo “vanagai”, kovo 
ję prieš naujas darbininkų profe 
sines sąjungas. Naujieji nariai esą 
Gierėko priešai, jau anksčiau kri 
tikavę Lenkijos ekonominę politi 
ką, kuri per daug įsiskolinusi už
sienio bankams. “Liberalais” lai 
komi ir penki nariai kandidatai į 
politbiurą. Tarp jų yra Tadeusz 
Fiszbach, buvęs Gdansko vaivadi 
jos pirmasis sekretorius, seniai 
skatinęs įvairias reformas, anks
ti pastebėjęs darbininkų nervini 
mą. Jis savo kalbose pasisako už 
visuomenės “pluralizmą”, kuris 
buvęs ir partijos kūrėjo Lenino 
principas.

Buvęs partijos vadas Gierekas 
toliau kritikuojamas. Jis ne tik 
prarado vadovaujančią vietą par 
tijos ipolitbiure, bet buvo pašalin 
tas iš valstybės tarybos ir iš sei
mo. Dabar jis liko tik paprastas 
partijos narys.

Brzezinskis bando
raminti Maskvą

Washingtonas. — Prezidento 
patarėjas Brzezinskis turėjo prieš
piečius su žurnalistais. Jis, klau
sinėjamas apie padėtį Lenkijoje, 
pasakė, kad nė vienas Vakaruose 
nenori pakeisti dabartinių tarp
tautinių susitarimų, grasinti vals
tybių saugumui. Visi, kam rūpi 
Lenkija, supranta, kad egzistuo
ja tam tikra istorinė ir geografi
nė realybė. Brzezinskis išreiškė 
viltį, kad visos grupės ir Lenkijoje 
ir už jos sienų laikysis nuosaiku
mo, susivaldymo ir ieškos komp
romisų. Sis jo pareiškimas laiko
mas Maskvos raminimu, kad ji 
nesigriebtų jėgos.

“Pravda” puola
Carterio patarėją

Maskva. — “Tass” žinių agen
tūra paskelbė straipsnį, kuris iš
spausdintas ir “Pravdoje”. Straip 
snyje kaltinamas prezidento pa
tarėjas Zbigniew Brzezinski, ku
ris kurstęs Washingtone besilan
kančius lenkus mokslininkus stip
rinti opoziciją komunistams ir di
dinti vyriausybei spaudimą. Brze
zinskis ir kiti amerikiečiai raginę 
lenkų opoziciją išnaudoti Lenki
joje atsiradusią anarchiją ir sus
tiprinti opozicijos jėgas.

Atsiliepdamas į šį straipsnį, 
Nacionalinio saugumo tarybos 
spaudos sekretorius Alfred 
Friendly paskambino Tass Wa- 
shingtono biurui ir paneigė Prav
doje spausdintą straipsnį. Biuras 
atsakęs, kad jis turįs visas šio pa
sikalbėjimo smulkmenas ir daly
vių pavardes.

KALENDORIUS

Gruodžio 6 d.: Mikalojus, Aše
lė, Tolutis, Taute.

Gruodžio 7 d.: Ambraziejus, 
Servą, Daugardas, Vėtra.

Gruodžio 8 d.: Sofronijus, Ek- 
superija, Kaunis, Gedenė.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20. 

ORAS
Debesuota, gali lyti, temperatūra 

dieną 50 1., naktį 35 I.
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„ATEITIES“ JUBILIEJINIS 
KONGRESAS IR KĄ SU 

JUO DARYTI
Ateitininkų taryba savo pa- turėti tokį kongresą, kuris būtų

„Giedros“ korporacijos jaunosios narės atlieka šventėje programą: R. Dapkutė, S. Kučėnaitė, 
D. Dumbrienė, A. Šoliūnaitė, Z. Soliūnai tė, R. Nąrutytė, D. Barškėtytė, L. Dudėnaitė, V. Reinytė, 
L. Linaitė. Šventę praveda D, Kučėnienė.

*

*

iŠ

THE LITHUANIAN WORLD-UTDE DAILY
Second class postage paid at Chicago. III. Publishėd daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas' and Ekster

by the Lithuanian Catholic, Press Soėiety. .’KI 
Publication Number (USPS — 161000)

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook: County, IlfifiJis 
and Canada. Elsewhere in the U.SA. $38.00 Foreign couritrtfcs 
$40.00. LsM

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prerfėmė- 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo*»ad- 
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

8itarime lapkričio 15 d., Atei 
tininkų namuose, Lemonte, 
nutarė, kad ateitininkų sąjū
džiui reikšmingo žurnalo Atei
ties sukaktuviniais 1981 
metais (70 metų nuo pirmojo 
numerio atspausdinimo) būtų 
rengiamas Ateities jubiliejinis 
kongresas Darbo šventės

vaitgalį, rugsėjo 4 - 6 d., 
ikagoje. Tuoj pat buvo suda

rytas kongreso rengimo komi
sijos branduolys, užsakytos
patalpos.

Rengėjams netrukus teks 
spręsti apie kongreso pobūdį ir 
programą. Kol dar galutinai 
tai neapspręsta, norisi (1) 
viešai sugestijonuoti, kokio po
būdžio kongresą šiuo metu 
tiktų rengti, (2) šiomis suges
tijomis sukelti susidomėjimą 
pačiu kongresu ir (3) sulaukti 
daugiau svarstymų bei 
siūlymų, kuriais rengimo 
komisija galėtų pasinaudoti, 
galutinai sudarydama kong
reso programą.-yib*-

-ee* Paskutinis kongresas —
uiT manifestacinis

visi aptarė ir vertino IX 
Ateitininkų kongresą, įvykusį 
Clevelande 1976 m. lapkričio 
23—26 d., kaip didelę atei
tininkų manifestaciją. Ne 

... - tuščia, bet prasminga mani- 
festacija. Kaip tokia ji turėjo 
tam tikrą įtaką ir pačiai atei
tininkų veiklai.

Ateitininkų pokongresinei 
veiklai turėjo įtakos ir prieš- 
kongresinė konferencija, ir 
paties kongreso trejopa idėjinė 
programa su krikščioniško 
atsinaujinimo, kultūros bei 
okupuotos Lietuvos rezisten
cijos temomis. Nors šios temos 
vienaip ar .kitaip buvo tai
komos ateitininkų dėmesiui, jų 
pristatymo būdas (paskaitos, 
simpoziumas) nebuvo tiksliai 
pritaikytas ateitininkų toli
mesnės veiklos gairėms nusta
tyti. Po tų temų pateikimo 
pačiame kongrese buvo pasi
gesta diskusijų (St. Barzdu- 
kas, Ateitis, 1977, 9—10 nr., 
323—325, 331 psl.); pagaliau 
net ne visos temos susilaukė 
kongreso nutarimų (K. Tri
makas, Ateitis, nr. 9-10, 290 
psl.). Be to, kai kas iš to 
kongreso tikėjosi plataus 
masto ateitininkų veiklos 
pagerinimo, bet tos viltys neiš
sipildė (V. Nakaitė, Ateitis, 
1978, 4 nr., 133 psl.). Buvo 
siūlomos pokongresinės disku
sijos, tačiau, nors tos kongreso 
paskaitos, kurias tik buvo 
galima gauti iš kalbėtojų, buvo 
Ateityje atspausdintos, 
neteko patirti, kad atskiri vie
netai jas būtų svarstę ar pri
taikę veiklai (tik Ateities pusla
piuose gausesnių atsiliepimų 
susilaukė K. Trimako dėl laiko 
stokos kongrese neskaityta 
simpoziumo kalba).

Nežiūrint to, ateitininkų 
veikloje pastebimas dėmesys 
okupuotai Lietuvai ir iš dalies 
atsinaujinimui. Tik negalima 
įrodyti, kad tai yra to kongreso 
tiesioginė pasekmė. Taip pat 
nėra aišku, ar kongresas tik
rai pagyvino pokongresinę 
veiklą.

Sekantis — darbo 
kongresas

Paskelbus, jog 1981 m. bus 
rengiamas naujas ateitininkų 
kongresas, norisi, kad jis būtų 
darbo kongresas. Turėjome 
gerą manifestacinį kongresą, 
kuris ta prasme atliko savo 
uždavinį. Tačiau dabar norisi
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rengiamas tiesioginiai atei
tininkų veiklai pagyvinti, ty. 
tokį, kuris tiksliai ir taikliai 
kreiptų dėmesį į mūsų visuo
menės bei ateitininkiškuosius 
svarbius veiklos barus. Tuos 
veiklos barus reikia kongrese 
apžvelgti, aptarti ir jiems 
nurodyti gaires.

Nors šiuo kongresu 
minėsime Ateities žurnalo 70 
metų sukaktį, nederėtų pa
skęsti praeities prisimini
muose. Priešingai, šio žurnalo 
— gyvo ateitininkų veiklos 
liudytojo — sukaktis turi būti 
akstinu ne tik tęsti veiklai, bet 
ją pagyvinti, pagerinti ir giliau 
įprasminti. Dėl to derėtų į visą 
dabartinę veiklą pažvelgti pir
moje Ateityje paskelbtų „Trijų 
pamatinių klausimų“ šviesoje.

Pirmasis pasiūlymas sekan
čio kongreso programai yra 
šis: penktadienio, rugsėjo 4 d., 
popietę ir visą šeštadienį, rug
sėjo 5 d., skirti darbo posė
džiams pagal veiklos sritis, 
darbo barus, darbuotojų gru
pes bei sąjungas: pavyzdžiui, 
jaunimo globėjų (jų svars
tymuose galėtų dalyvauti ir 
jaunimo atstovai), visuo- 
meninkų, kultūros darbuotojų, 
spaudos darbuotojų (Ateities, 
Aidų, ateitininkų spaudos sky
rių redaktorių, vienetų kores
pondentų), krikščioniško atsi
naujinimo, dvasios vadovų, 
pagalbos tėvynėje esantiems ir 
pan. Kiekvienoje veiklos srity
je galėtų būti vyresniųjų ir 
jaunimo atstovų, bet būtų gali
ma turėti darbo posėdį spe
cialiai jaunimo ir vyresniųjų 
ryšiams. Moksleiviai, . stu
dentai ir sendraugiai galėtų 
turėti savo atskirus posėdžius 
savo veiklai aptarti.

Darbo posėdžiams vadovau
tų iš anksto pakviesti tos sri
ties aktyvūs darbuotojai. Jie 
būtų iš anksto pasiruošę ap
klausinėjimais, anketomis, 
parinkę svarstomus klausi
mus (kurie turėtų būti iš anks
to paskelbti spaudoje ar 
aplinkraščiuose). Posėdžiuose 
dalyvautų kiti tos srities dar
buotojai bei šiaip besidomin
tieji.

Kongreso sekmadienis, rug
sėjo 6 d., gali būti skiriamas 
bendro pobūdžio susibūri
mams, kurių metu kongreso 
dalyviai būtų supažindinami 
su atskiroms sritims sudaryto
mis veiklos gairėmis. Tą dieną 
galėtų būti ir kokia sukaktį 
prisimenanti, bet daugiau 
dėmesį kreipianti į dabartį, 
paskaita ar simpoziumas.

Šie pasiūlymai apie Ateities 
jubiliejinio kongreso pobūdį 
bei programą yra patys pirmie
ji. Tebūnie jie akstinas ir ki
tiems pasisakymams. Pasiū
lymai turėtų ateiti iš visų: 
sendraugių, studentų ir moks
leivių. Tik delsti negalima. Iki 
kongreso yra likę devyni mėne
siai.

Išvada

Mano įsitikinimu, turime 
rengti darbo kongresą, kurio 
tikslas būtų pagyvinti ir įpras
minti ateitininkiškąją bei 
ateitininkų visuomeninę 
veiklą.

Kęstutis Trimakas

PER STUDENTU 
POKALBIO PRIZMĘ

Lapkričio 28 d. įvyko 
pasaulėžiūrinis studentų atei
tininkų pokalbis pas Chicagos

studentų draugovės dvasios 
vadą kun. dr. K. Trimaką. Pra
džioje buvo pasidalinta min
timis apie studentų vyrų ir 
mergaičių nuomones apie vieni 
kitus. Viešnia iš Detroito Vida 
Nakaitė papasakojo, kad Vitos 
Musonytės anketos klausimai 
(jau atspausdinti Ateityje 
spalio nr.) Detroito studentų 
ateitininkų susirinkime sukėlė 
tokias gyvas diskusijas, kaip 
niekada anksčiau.

Kun. Trimakas pranešė, kad 
1981 m. Darbo šventės savait
galį, rugsėjo 4-6 d. Chicagoje 
bus ruošiamas Ateities jubilie
jinis kongresas, ir kad jis jau 
stengiasi šį kongresą padaryti 
darbo, t.y. veiklą ir jos gaires 
svarstančiu kongresu. Jis 
prisiminė, kad ir Vida Nakaitė 
savo pasisakyme Ateityje 
teigė, kad jos viltys, jog IX 
Atėitininkų kongresas Cleve
lande pagerintų ateitininkų 
veiklą, neišsipildė. Buvo padis
kutuota, kokia būtų tinkama 
programa ateinančiam kong
resui.

Toliau diskusijos nukrypo į 
mokslo šakų ir profesijų pasi
rinkimą, į poilsio reikalingu
mą studijų ir darbo įtampai 
sumažinti, į mirties prisimini
mą ir kas po jos. (Daugelį yra 
teigiamai paveikę dabartinis 
pozityvus dėmesys mirčiai ir 
pomirtinio gyvenimo gali
mybei, kaip pvz. dr. Moodey 
knyga „Life ' after Life“). 
Ligoninėje medicinišką prakti
ką atliekąs Petras Kisielius 
papasakojo apie mediciniškai 
neišaiškinsimus pagijimus ir 
jam pažįstamo prityrusio dak
taro tikėjimą stebuklais. Kun. 
Trimakas atkreipė dėmesį į 
kitokios rūšies stebuklus — į 
žmonių vidinį pasikeitimą — 
pvz. į Dievui artimų asmenų ki
tiems pasiaukojimą, jų dvasią 
ir darbus, kas, pvz., atsispindi 
ir Nijolės Sadūnaitės laiš
kuose iš Sibiro (atspausdinti 
spalio nr. Ateityje).

Taip pat pasvarstyta 
galimybė jaunimui čia paruoš
ti radijo programas translia
vimui per Vatikano radiją 
jaunimui okupuotoje Lietu
voje.

Domui Lapkui paskaičius 
Kahlil Gibran „Pranašo“ 
ištrauką apie draugystę, pasi
dalinta mintimis apie draugų 
sugebėjimą dalintis, pasi
dovanoti, bet ir kartu išlaikyti 
savo individualumą ir bręsti.

Buvo smagu, naudinga ir 
prasminga laisvai pasikalbė
ti, padiskutuoti aktualiais kas
dienybės gilesniais gyvenimo 
klausimais.

Pokalbyje dalyvavęs

Mieli ateitininkai ir atei
tininkės, jauniai ir jaunu
čiai, moksleiviai ir stu
dentai!

„Naują giesmę giedokite 
Viešpačiui: jis nuostabius dar
bus padarė!“ (Ps.97).

Greitu laiku, gruodžio 12-14 
dienomis. Jaunimo centre bus 
programa vaikams, jaunimui 
ir suaugusiems, pavadinta 
„Šv. Raštas ir mes“. Joje daly
vaus daug naujų jėgų, pvz. M. 
Utz, M. Kraus, D. ir R. Dumb-. 
riai, M. ir D. De Sa Pereira, P. 
Domanskienė, kun. A. Graus- 
lys, R. Plioplytė, D. Kamantai- 
tė, D. Polikaitis, L. Lauciūtė, 
T. Valaitis, D. Tijūnėlytė, G. 
Remeikytė, L. Mikėnaitė, D. 
Juodvalkytė, L. Vaičekaus
kaitė, L. Underienė, R. Zygai- 
tė, Y. Budelskytė, R. Norei-

kienė, G. Sodonis, A. 
Korzonas, seselė Angelą, 
seselė Alberta, seselė Salva- 
tore. Bet tai ne viskas, nes 
mūsų visų mėgstama sės. O. 
Mikailaitė atvažiuoja iš Put
namo pakalbėti trejomis temo
mis: penktadienį, 7:30 vai. 
vak. — „Pranašai — veiklusis 
Dievo žodis žmonių tarpe“, 
šeštadienį (1:30-3:00) „Jėzaus 
gimimas pagal Matą ir Luką: 
Teologinė reikšmė“ (su 
skaidrėmis) ir sekmadienį 
(1:15-2:30 val.p.p.) „Santykiai 
šeimoje: Senasis Testamentas 
ir Naujasis Testamentas“. Be 
to, kunigai L. Zaremba, V. 
Bagdanavičius, A. Saulaitis, 
T. Kasputis ir A. Markus daly
vaus su pašnekesiais ar 
paskaitomis suaugusiems 
ir jaunimui.

. Šeštadienį, gruodžio 13 d., 7 
vai. vak. bus ypač įdomi 
programa — Kronikų 
vakaras — kavinėje. Čia bus 
proga visai šeimai išgyventi 
vaidinimėlius tikrų įvykių, 
aprašytų LKB Kronikose. 
Visa programa yra sudaryta 
taip, kad ir mažas vaikas (3-5) 
ar didesnis (6-10) neturi 
pasilikti namuose prie tele
vizijos, bet gali su bendra
amžiais ruoštis Kalėdoms, kal
bėti apie draugiškumą, žaisti 
žaidimus aar mokytis Kalė
dinių giesmių.

Programa jaunimui taip pat 
įdomi: penktadienį (7:30 vai.

‘ vak.) „Kaip apsilankymas 
Lietuvoje mane religiškai ir 
tautiškai atnaujino“, šešta
dienį (1:45-3:00 vai. p.p.) — 
„Kokia yra mūsų tautinė ir 
religinė ateitis“. Galų gale, bet 
svarbiausiai, bus proga 
visiems ne tik pasikalbėti ir 
pasidalinti savo naujai išmok
tomis žiniomis apie Dievo ir 
artimo meilę bei įžvalgomis 
apie Šv. Raštą, bet ir kartu 
pasimelsti ir pagiedoti per šv. 
Mišias. (Visą suaugusių, 
jaunimo ir vaikų programą 
galima gauti Jaunimo centre 
ir Chicagos lietuviškose 
krautuvėse). -

Tad gruodžio 12-14 dienomis 
kartu su pranašu Izajiju 
(35,10) kartokime: „Drąsos! 
Nebijokite! Štai jūsų Dievas 
ateina teisti ir atsilyginti. 
Dievas patsai ateina jūsų 
išgelbėti“.

Su Dievu ir iki pasimatymo, 
Vida Tijūnėlienė

spausdinusi profesinė spauda, 
kaip pvz., Journal of Dental 
Research, Journal of Prosthe- 
tic Dentistry ir kt.

(V.)

ATEITININKŲ
KŪČIOS

Chicagos ir apylinkių ateiti
ninkai, dideli ir maži, rinksis 
bendrai Kūčių vakarienei 
gruodžio 19 d. (penktadienį) 7 
vai. vak. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje.

Bus atnašaujamos šv. 
Mišios, po to vakarienė ir 
meninė programa. Moksleivių 
ateitininkų kuopos nariai, jų 
globėjai, o taip pat studentai ir 
sendraugiai kviečiami daly
vauti. Rengia Chicagos ateiti
ninkų sendraugių skyrius, o su 
talka ir programa prisideda 
moksleiviai bei studentai.

WASHINGTONO
ATEITININKAI

Lapkričio 16 d. surengta dr. 
Elenos Liatukienės, Howardo 
universiteto, Washington, 
D.C., odontologijos profesorės 
paskaita, kurioje ji papa
sakojo apie dantų priežiūros 
reikšmę visai žmogaus sveika
tai, apie floriduoto vandens 
bei vad. „minkštų gėrimų“ 
poveikį dantims, įspėjo būti 
atsargiems dėl naujų medžia
gų, naudojamų dantų taisymo 
reikalams ir kt. Po paskaitos 
pasipylė nesibaigianti eilė 
klausimų, ypač apie vaikų 
dantų priežiūrą, į kuriuos dr. 
Liatukienė mielai atsakinėjo.

Susirinkimas įvyko Reginos 
Viliamienės namuose, kuri 
susirinkusius puikiai pavai
šino.

Pažymėtina, kad dr. 
Liatukienė yra pasižymėjusi 
odontologijos srityje. Šiuo 
metu ji turi akademines atos
togas studijai parengti iš savo 
srities. Jos straipsnius yra
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pristatė valdybą, kuri yra niškumas — buvo 'Kio susi-
pasiskirsčiusi pareigomis: 
Dalia Trotmanaitė, pirm.; 
Lina Kontrimaitė, vicepirm. 

Audra Kontrimaitė, ižd.; Mil
da Tomkutė, sekretorė-kores- 
pondentė ir Petras Žmuidzi- 
nas, laikraštėlio redaktorius.

rinkimo tema.' Globėjos 
klausiami,’ mes afsakėm į 
klausimus: 1. Ar kiekvienas 
žmogus yria laimirig'žik’/.kai su
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8104 S. Robertš Road
1 mylia j vakarus nuo' Harfbm Av

Tel. 563-0700
Valandos pagal susitaflmą

UGI
Tel. ofiso ir buto: 0Lympic2-4159

DR. P. KISIELUJŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 1443 So. 50th.Ave., Cigero

Kasdien l;3fvąį. ir'6-8 vai vak, išskyrus 
treč Sešt 1-2 iki 4 vai poprėt--

Tel. REliance 5-l$ll
DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytoją^, /
3925 West 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt^nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta 4b8

Prof. kun. Stasys Yla spėja ap
silankyti, dalyvauti ir svarių min
čių paberti kiekvienoj ateitininkų 
stovykloj.

PRANEŠIMAS

Kun. Alfonso Lipniūno 
moksleivių at-kų kuopos susi
rinkimas įvyks šį penkta
dienį, gruodžio 5 d., 7:30 vai. 
vak., pas Vidą Momkutę (3222 
W. 66th PL).

Programoje numatyta kun. 
Antano Saulaičio paskaita 
apie LKB Kroniką, diskusijos, 
pranešimai apie tolimesnius 
planus. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Jei kas 
negalėtų atvykti, prašome 
pranešti Dariui Polikaičiui 
(434-2243) arba Vidai Mpmku- 
tei (92^6193).

PRANEŠIMAS

Studentų ateitininkų centro 
valdyba šiais metais pardavi
nės kalėdines korteles. Kortelės 
yra studenčių ateitininkių 
menininkių darbas ir bus 
pardavinėjamos • vietinių stu
dentų draugovių. Kaina: 10 kor
telių $2.50. Prašome visus 
paremti studentų ateitininkų 
sąjungą. Kortelės užsakomos 
paštu, kur nėra studentų drau
govių, 10 kortelių kainuos 3 dol. 
Jos užsakomos pas Danutę Bal
čiūnaitę: 18712 Arrowhead 
Ave., Cleveland, OH 44119, tel. 
(216)486-0283.

DISKUTAVOME
ŠEIMYNIŠKUMĄ

Lapkričio 12 d. įvyko antra
sis L.A. Vytauto Mačernio 
kuopos moksleivių ateitininkų 
susirinkimas p. Navickų 
namuose. Kažkodėl šiame 
susirinkime, kaip ir pirmame, 
nepasirodė nei vieno ber
niuko.

Dalia Trotmanaitė pradėjo 
susirinkimą su malda ir

Dr. Ant. Rudęko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. — QR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad ir penkt. 10-4. šeštad. 10-3 vai

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ -

MEDICAL BUILDINGb 
3209 W 81st StreęFq

Vai.: Kasdiert nuo-10 v. ryto fWi^‘ v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR'83*801
DR. J. MEŠKAU&>S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus figos 
2454 West 71st Stf^f

(71-mos ir Campbell Ave.'Štaįmpas)
Vai pirmad.į antrad ,ketvirtadi»į>enktad 
3 iki 7 v p.p Tik susitarus

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs. 742-0255 Namų $84-5527

Dr. ALGIS PAUUftS
ORTOPEDINĖS LIGOS - C

1185 Dundee Avė 
Elgin, 81. 60120'

Valandos pagal susitarimą.
Tel?372-5222 236-675

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: į'
111 NO. WABASH* AtĖ 

Chicago. Kl 50582*
_____Valandos pagal susitarimą

RGIJA

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
/ ODOS UGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEįjČAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS’ <

Tikrina akis Pritaiko akiHfcs ir 
"Contact lenses'b*t

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

DR. LEONAS SElttJT’S
INKSTŲ, PŪSLĖSlfif 

PROSTATO CHIRUffcpA
2656 W 63rd StrMdt*

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-TTvak
Ofiso tel. 776-2880. rezkt 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

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

Ofiso tel HE 4-2123. namųGt:8-6195

DR. V. TUMASŪNES
CHIRURGAI.

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

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

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

Ofs tel 586 3166: namų 38V3772

DR. PETRAS ZLiOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straab.
Vai: pirm . antr ketv lę^^pgkt

2—7) šeštadieniais paRal susitanma
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ŽMOGAUS TEISIŲ

-KLAUSIMAS KITATAUČIŲ 
SPAUDOJE

ATOMINĖ ENERGIJA LOTYNŲ AMERIKOJE
Pastangos susilyginti su atomo valstybėmis

Rimties valandėlei

Dėl mūsų visų

žmogaus teisių kėlimas tarp
tautiniame forume Sovietų 
Sąjungai yra labai skaudus, 
nes jis paliečia ir griauna 
smurto imperijos pamatus. 
Madrido konferencijoje, kuri 
oficialiai prasidėjo lapkričio 
mėnesį, žmogaus teisių min- 
džiojimas turi būti plačiai 
nagrinėjamas. Todėl dar prieš 
konferenciją Sovietų Sąjunga 
pasistengė žiauriomis prie
monėmis pas save ir jos pa
vergtose tautose sužlugdyti 
disidentų judėjimą, juos ap- 
šmeižiant ir suniekinant vie
tinėje spaudoje.

Ta proga okupuotoje Lie
tuvoje leidžiamas “Gimtasis 
kraštas” spalio 16 d. persis
pausdino iš valdžios oficijozo 
“Tiesos” straipsnį: “Speku
liavo pyragaičiais. dabar įsi
tikinimais”, kuriame lietuvių 
grupės disidentai taip pri- „ 
statomi: “Kas tie teisių gynė
jai, kuriuos liaupsina A. Ter
leckas ir J. Sasnauskas? Tai 
kriminaliniai nusikaltėliai, 
plėšikai Balys Gajauskas, Vik- 

4. toras Petkus ir kiti valstybės 
turto grobikai... Jie platina ir 
perduoda pačių sukurtą raš- 
liavą ir šmeižiančią informa- * 
dją užsienio žurnalistams, vie
šintiems Vilniuje...” Negana 
to, toliau rašo “Gimtasis kraš
tas”: Antanas Terleckas, pa
miršęs savo universitetinį išsi- 
lavinimą, įsitaisė, kaip jam 
atrodė, “šiltesnėje” vietoje — 
konditerijos ceche, kuris pri
klauso Vilniaus mokyklų val
gyklai, ir užmiršęs savo sąži
nę, grobė valstybinį turtą,

— spekuliavo pyragaičiais, nu
rodinėjo vietoj sviesto vartoti 
margariną ir tt. ir LL Ir tokių 
“baisių nusikaltimų”, anot 
“Tiesos” išvedžiojimų, jau už
teko paskelbti A. Terlecką, J. 
Sasnauską ir kitus disidentus 
“plėšikais” ir uždaryti juos 
kalėjiman! Tai daroma poli-

- tinėje santvarkoje, kur kyšiai, 
vagystės ir valdiško turto 
grobstymas yra virtę gyve
nimo būtinybe ir nuo seno įsi
šakniję kiekvieno ruso būde. Iš

— šios rusiškos ydos juokėsi ir jų 
klasikas Gogolis savo satyros 
veikale “Mirusios Sielos”. Tai 
kodėl ji dabar suverčiama vien 
disidentams, kovojantiems dėl 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvių? Rusų metodai apkal

ėk tinti asmenį, nepritariantį
sovietinei valdymo sistemai, 
Vakaruose gerai žinomi. Jam 
pirmiausia nuplėšiama šlovė, 
sufabrikuojami kaltinimai, va
gystės. Tas ypatingai buvo 

,r_ ryšku Simo Kudirkos šuolio į 
laisvę atsitikime. Toliau, skai
tant “Tiesos” išvedžiojimus,

, s.- ryškėja tikrieji Antano Terlec- 
...ko jr Juliaus Sasnausko “nusi

kaltimai”: Terleckas pasikvie
čia vilnietį Sasnauską, kuris 
įsigijęs rašomą mašinėlę, A. 
Terlecko inspiruojamas, spaus- 

~ 7 dino ir platino vienas ir su ki
tais šmeižiškus paskvilius, ku
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2-riais bandė susilpninti 
tarybinę santvarką' Po savo 
rašliavomis pasirašydami de
šimtimis kitų žmonių pavar
džių, kad tada Vakarų radijo 
stotys ir nacionalistiniai laik
raštukai galėtų su paleng
vėjimu atsidusti — vietoj gero
kai nusibodusio A. Terlecko — 
jie galės pasakyti: “keturias
dešimt penki parašai!”

žinoma, mažiau išprusu
siam pavergtosios Lietuvos gy
ventoj ui ir „Gimtojo krašto“ 
skaitytojui tokie sukti „Tiesos“ 
išvadžiojimai ir apkaltinimai 
minimų asmenų, nesant lais
vos spaudos, sunkiau supran
tami. Tačiau, laisvus Vakarus 
pasiekęs 45-kių Lietuvos disi
dentų pasirašytas memo
randumas aiškiai kalba apie 
Molotovo — Ribbentroppo 
pasirašytą 1939 m. paktą 
Maskvoje, kuris Stalinui davė 
laisvas rankas okupuoti Bal
tijos valstybes ir kurio turinio 

“Tiesa”, nei “Gimtasis
kraštas” neišdrįso paskelbti 
savo skaitytojams. Savo

net

memorandume jungtinėms 
Tautoms ir užsienio spaudai 
Terleckas, Sasnauskas ir gru
pė lietuvių disidentų atskleidė 
pasauliui Lietuvos laisvei pa
darytą politinę skriaudą, kad 
Lietuva ne laisvu noru įsi
jungė į Sovietų Sąjungą. Čia ir 
glūdi jų didžiausias nusikalti
mas Kremliui ir jo pasta
tytiems satrapams Lietuvoje, o 
ne dėl spekuliavimo pyragai
čiais, kaip savo puslapiuose 
mulkina savo skaitytojus 
“Gimtasis kraštas”.

Atsiliepdamas į sovietinės 
“Tiesos” puolimus disidentų, 
didžiausias Bostono dien
raštis “The Boston Globė” sa
vo lapkričio 10 d. numeryje 
pirmame puslapy atspaus
dino “Washington Post” ko
respondento, Kevin Klose, 
straipsnį antrašte: „The So
vietą and Human Rights”, ku
riame rašo: “Valstybės sau
gumo policija po ilgos kovos 
galutinai užgniaužė disidentų 
judėjimą Sovietų Sąjungoje, 
palikdama jų ateitį labiau ne
aiškią, negu ji buvo po Stalino 
mirties 1953 m..” Toliau il
game straipsnyje dienraštis, 
aprašęs rusų ir jų pavergtų tau
tų disidentinį judėjimą, teis
mus ir paskirtas bausmes bei 
ištrėmimus, apie lietuvius — 
taip rašo: “Lietuviai Antanas 
Terleckas ir Julius Sasnaus
kas buvo nuteisti trejiems me
tams bei 18-kai mėnesių kator
gos ir penkeriems metams 
tremties už žmogaus teisių 
gynimą. Daugelį metų Terlec
kas buvo svarbi dalis nacio
nalistinio judėjimo Vilniuje. 
Kartu su 44 kitais pabaltie- 
čiais, įskaitant Sasnauską, 
pernai pasirašė pasmerkimą 
1939 metų pakto, kuris Mask
vai atidavė Pabaltijo kontrolę. 
Tas pasmerkimas paneigė so
vietų pretenzijas į teisėtumą”. 
Sunkėjančios ekonominės 
sąlygos Sovietų Sąjungoje, ko
munizmo ideologinis irimas, 
neišbrendamas įsivėlimas į 
Afganistaną Lenkijos dar
bininkų nepriklausomų prof
sąjungų judėjimas ir atei
nanti naujoji R. Reagano 
administracija privertė su
senusi Maskvos politbiurą 
naikinti ne tik disidentinį judė
jimą, bet ir persekioti tuos, ku
rie galvoja kitaip, negu par
tijos linijos nustatyta, baigia 
savo išvedžiojimus žurna
listas Kevin Klose.

Populiarus intelektualų tar
pe Bostono “The Christian 
Science Monitor” per kelis sa
vo lapkričio mėnesio numerius 
plačiai rašė apie disidentų per
sekiojimą sovietų užgrobtuose 
kraštuose. Lapkričio 21d. CSM 
Wa8hingtono korespondentas 
Daniel Southerland plačiai ap
rašė į Vakarus pabėgusio Vla
do Šakalio istoriją, jo tardymą 
NKVD majoro Vytauto Pilia- 
lio Vilniuje už pasirašymą 44- 
rių memorandumo. Ilgas 
Southerland straipsnis su V. 
Šakalio nuotrauka ir Pabaltijo 
žemėlapiu, pavadintas “He 
talked back to the KGB” (Jis 
atsikalbinėjo KGB) baigia
mas: “Lietuvoje visi laukia 
patirti kaip baigsis Lenki
joje”.

Kitame to mėnesio “The 
Christian Science Monitor” 
štabo korespondentas Goef- 
frey Godsell, savo tituliniame 
straipsny: “Kremlin weighed 
down with globai woes is in no 
mood to open a Pandora’s box 
on human rights”, išanali
zavęs Sovietų Sąjungos tarp
tautinę padėtį ir disidentų ko
vą dėl žmogaus teisių bei 
religinės laisvės, taip sako: 
“Rusijos caro palikimo pasku
tiniai paveldėtojai Kremliuje 
žino, kad jie atstovauja pasku
tinei Viktorijos laikmečio im
perijai Europoje. Jos egzisten
ciją jie pasiryžę išlaikyti 
nesiskaitydami su jokia kai
na, net ir bijodami atidaryti 
istorinę žmogaus teisių ‘Pan
doros skrynią’ ”.

J. V. SŪDUVAS

Po daugelio metų abejonių ir 
svyravimų - Lotynų Amerika 
pradėjo vykdyti atominės ener
gijos raidą. Reikia pažymėti, 
kad Lotynų Amerika atominę 
energiją tenaudoja tik taikin
giems reikalams ir niekad 
nemėgino pasigaminti, ato
minės bombos, — ne kaip iš
sivysčiusios ir kai kurios besi
vystančios tautos. Atominę 
raidą paskatino smarkiai gau
sėję gyventojai ir ryšium su 
tuo sparčiai besivystanti pra
monė bei noras energijos sri
tyje būti’nepriklausomais.

Pirmoji atominės energijos 
jėgainė L. Amerikoje pradėta 
statyti 1969 m. Argentinoje ir 
baigta 1974 m. Ji dabar aptar
nauja didžiulį Buenos Aires 
miestą. Argentinos 26 milijo
nų gyventojų metinis prieaug
lis padidėja 1,6%. 90% jos ener
gijos gaunama iš naftos ir dujų 
ir tik 1,5% iš vandens užtvan
kų. Naftos importas sudaro 
didelę naštą kraštui. 
Vandeningos upės, galinčios 
pagaminti daug pigios ener
gijos, teka labai toli nuo dides
nių gyventojų telkinių ir pra
monės centrų; be to labai 
brangiai kainuoja jų įren
gimas. Tačiau, jeigu iki 2000 
m. ir bus išnaudotos visos 
hidroenergijos galimybės, vis
vien jos trūkumą reikės papil
dyti atomine energija. Šių me
tų gale ar kiek vėliau bus 
baigtos statyti dar dvi ato
minės energijos jėgainės pa
gaminančios 92 megavatus 
energijos. Apie 1985 m. bus pa
statytos dar trys, kurios kartu 
pagamins 2,700 megavatų 
energijos. Apie 1990 m., bai
gus dar kelių jėgainių statybą, 
atominės energijos tiekimas 
pakils iki 7000 megavatų arba 
20% visos krašto sunaudoja
mos energijos. Visais Argen
tinos atominiais reikalais rū
pinasi speciali komisija, kuri 
prižiūri urano kasimą ir pa
ruošimą energijai gaminti, nu
stato vietas kur jėgainės ir 
reaktorius statyti, planuoja 
atominės energijos pritaiky
mą įvairiems kitokiems rei
kalams ir tvarko urano atma
tų skandinimą vandenyne.

Brazilijoje, kur yra daugiau 
kaip 100 milijonų gyventojų ir 
2,9% metinio prieauglio, elek
tros suvartojimas nelygiai 
paskirstytas. 80% visos ener
gijos sunaudoja centro ir pie
tinės sritys, kurioms energija 
tiekiama daugiausia vandens 
užtvankomis. Tačiau Brazilija 
energijai gaminti labai dau su-

P. GAUČYS

naudoja importuotos naftos, 
nes tik 2,5% yra naminės ga
mybos. Tai sudaro didžiules iš
laidas ir neigiamai veikia pre
kybą. Brazilija neturi ir 
akmens anglių, bet ji turtinga 
torium, kuris reikalingas ato
minių reaktorių veiklai. Bra
zilijos pramonės augimas ir 
energijos bei elektros suvar
tojimo kiekis rodo, kad apie 
2000 m. jai reikės 150.000 me
gavatų energijos. Dabartiniu 
metu ji stato ant Paranos upės 
milžinišką užtvanką, kuri 
duos didžiulį kiekį pigios ener
gijos.

Brazilijos atominės energi
jos projektų vykdymas pra
dėtas penktam dešimtmetyje, 
kai tam reikalui buvo paruoš
tas technikinis personalas. 
Apie 1965 m. buvo pastatytas 
pirmas atominis reaktorius ir 
pastatyta pirmoji atominė jė- 
gainė.Tiek Argentinoje, tiek 
Brazilijoje tuos atominius 
reaktorius bei jėgaines stato 
vokiečių firmos. 1975 m. Bra
zilija pasirašė sutartį su Vaka
rų Vokietija, kuri yra reikš
mingiausia tos rūšies sutartis 
tarp pramoninės ir besivystan
čios valstybės. Abi valstybės 
bendrai vykdys atominių jė
gainių bei reaktorių statyba. 
Brazilai tieks vokiečiams ura
ną, vokiečių firmos įrengs ura
no perdirbimo ir jo pritaikymo 
energijai gaminti įmonę. Taip 
pat vokiečiai pastatys ir cent
rinę atominės energijos gami
nimo įmonę.

Be Argentinos ir Brazilijos, 
šešiolika kitų Lotynų Ameri
kos šalių stengiasi pradėti nau
doti atominę energiją. Mek
sikoj su 56 milijonais 
gyventojų, kurių prieauglis di

dėja 3,2% kasmet, plačiu mas
tu naudojama hidroelektrinė 
energija. Taip pat ji turtinga 
nafta ir dujomis. Tačiau ji rūpi
nasi panaudoti ir papildomus 
energijos šaltinius. 1972 m. su 
amerikiečių pagalba pradėtas 
statyti atominės energijos 
centras ir ruošiamasi pasta
tyti keletą kitų atominės ener
gijos jėgainių.

Kolumbijoje ir Venecueloje 
jau veikia keli atominės ener
gijos tyrimų reaktoriai, o ke
letas dar -tebestatomi. Čilėje 
vienas toks reaktorius jau vei
kia, o keli kiti statomi. Apskai
čiuojama, kad apie 1990 m. vi
soje L. Amerikoje, išskyrus 
Argentiną, Braziliją ir Mek
siką, bus gaminama 10,000 
megavatų atominės energijos, 
o apie 2000 m. — 40.000 mg. 
Venecueloje baigiamas ruošti 
atominio centro pastatymo 
projektas ir 14 atominės ener
gijos jėgainių. Daugelis L. 
Amerikos valstybių turi tur
tingus urano išteklius. Pran
cūzų, vokiečių ir kitų šalių spe
cialistai vykdo tyrimus ir 
sudarinėja planus jų panau
dojimui.

Visa ši veikla kelia baimę 
pramoninėms šalims, turin
čioms atominius ginklus, kad 
brazilai ir argentiniečiai irgi 
gali susigundyti gaminti ir ato
minius ginklus. Prieš tokią 
galimybę kėlė balsą sovietai ir 
JAV prez. Carteris susipyko su 
kancleriu Schmidtu, reika
laudamas, kad Vokietija nu
trauktų sutartį su Brazilija. 
Argentina su Brazilija griež
tai paneigė tokius įtarimus. To
ji JAV baimė nėra pagrįsta, 
nes bent artimiausioje atei
tyje L. Amerikos valstybėms 
atominiai ginklai tikrai nebus 
reikalingi.

Bolivijos policijos vyrai

Nekaltai
Marija priklauso Naujajam 

ir Senajam Testamentui. Su ja 
baigiasi Senasis Testamentas 
ir prasideda Naujasis. Su ja 
atėjo laikų pilnybė užgimti 
žmonijos Išganytojui. Visas 
Senasis Testamentas yra 
išgelbėtojo laukimo periodas. 
Dviejų tūkstančių metų iš
rinktosios Dievo tautos perio
das yra istorija, kaip buvo pa
ruošta moteris, iš kurios turėjo 
gimti žadėtasis Mesijas.

Visas regimasis ir neregi
masis pasaulis laukė tos mo
ters, kurioje turėjo įvykti įsi
kūnijimo paslaptis. Dievo 
Sūnus, priimdamas žmogaus 
prigimtį, nepaprastai išaukš
tino visą žmonių giminę. Dar 
labiau išaukštino jis moterį, 
apie kurią Šventasis Raštas 
Pradžios knygoje kalba. Žmo
nių giminės sukūrimo pra
džioje, Dievas turėjo mintį, 
vykdant žmonijos išgelbėji
mą, sukurti moterį, kuri bus 
daug kilnesnė už pirmąją mo
terį, iš kurios tarpininkavimo 
atėjo nuodėmė į pasaulį. Žal
čiui gundytojui Dievas sako: 
“Aš padarysiu neprietelystę 
tarp tavęs ir tarp moteriškės, 
tarp tavo palikuonių ir jos 
palikuonių; ji sutrins tau gal
vą, o tu tykosi jos kulnies” 

*(Prd. 3,15).
Šiuos žodžius Pijus IX 

pavartojo buloje Ineffabilis, 
kai 1854 m. skelbė Nekalto 
Prasidėjimo dogmą. Jis iškil
mingai pareiškė, kad Mergelė 
Marija dėl numatytų Jėzaus 
Kristaus nuopelnų pačioje jos 
buities prasidėjimo pradžioje 
buvo apsaugota nuo gim
tosios nuodėmės ir kad šis 
tikėjimo mokslas yra parem
tas paties Dievo apreiškimu.

Netikintiesiems šis katalikų 
mokslas atrodo kaip nepagrįs
tas senovinis mitas, tikintie
siems dažnu atveju nesupras
ta ir sunkiai priimama tiesa. 
O tai yra viena iš daugelio 
Dievo Motinos svarbiausių 
privilegijų, kurios yra įtrauk
tos į jos litaniją ir yra visais 
laikais gerbiamos. Paskelbus 
Nekalto Prasidėjimo dogmą, 
po ketverių metų, kaip žino
me, Liurde, Prancūzijoje, atsi
tiko nelauktas įvykis. Apsi
reiškė Bernadetai Švč. 
Mergelė Marija ir pasakė, kad 
jos vardas yra Nekaltas Prasi
dėjimas. Taigi pats dangus pa
tvirtino Pijaus IX, paskelbtą 
dogmą. Atrodo, kad pats dan
gus reikalauja ir pamaldumo į 
Nekaltai Pradėtąją mergelę ir 
Dievo Motiną.

pradėtoji
Jei kur krikščioniškajame 

pasaulyje to pamaldumo ne
buvo, tai po Nekalto Prasi
dėjimo dogmos paskelbimo ir 
po apsireiškimų Liurde jis 
atsirado. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse vyskupai pa
skelbė savajam kraštui Nekal
tai Pradėtą Mergelę Mariją 
ypatinga globėja. Lietuvoje 
paplito pamaldumas į Dievo 
Motiną. Vėliau Pijus XI Lie
tuvą pavadino Marijos žeme. 
Nepriklausomybės laikais pa
maldžiai mūsų tėvai Marijos 
šventes užlaikydavo. Advento 
sekmadieniais ir Nekalto Pra
sidėjimo dieną iš toli ir arti ti
kintieji anksti rytą eidavo į ra- 
rotas.

Šiandien, kai visa mūsų tau
ta kenčia žiauriausią vergiją ir 
persekiojimą, galime klausti, 
ką gi visai tautai toks tikinčių
jų pamaldumas atnešė. Žino
ma, pirštu neparodysi, kad tą 
ir tą mums jis davė. Bet ar 
nematome dabar, kad tikėji
mas, dorovės aukštumas, 
pamaldumo į Dievo Motiną 
praktika formavo visą tautą? 
Tautos išdavikai ir savųjų bro
lių ir seserų žudikai yra šian
dien tie, kurie susidėjo su be
dieviais komunistais, o tautos 
persekiojimo metu atspariausi 
yra tie, kurie laikosi krikš
čioniškojo idealo. Jei paluš 
krikščionybė po persekiojimų 
smūgiais, tai ir tautybė neatsi
laikys. Tautos neišgelbės 
komunistiniai raštai, bedie
viški šmeižtai ir visi kiti tau
tos istorijos klastojimai. Tie 
lietuviškieji raštai ir sukontro
liuota literatūra eina greta su 
pavergėjo tikslais, — griau
nant religinius įsitikinimus, 
sunaikinti visą tautą.

Nors eiliniam krikščioniui 
nėra aiškūs Nekalto Prasidėji
mo visi teologiški subtilumai, 
vis dėlto jam suprantama, kad 
Dievo Motina turi būti visa 
šventa ir nekalta. Ji turėjo ras
ti pas Dievą ypatingą malonę, 
nes ji buvo parinkta pagim
dyti sūnų, kuris bus didis ir 
vadinsis Aukščiausiojo Sū
numi (Lk. 1,30-32). Nekaltai 
Pradėtoji Mergelė yra ne vien 
tik sau šventa ir nekaltą Die
vo akivaizdoje. Ji yra šventa 
ir dėl mūsų, dėl kurių iš jos gi
mė Išganytojas Jėzus Kristus. 
Ji veikia danguje ir žemėje, 
kad Kristaus atpirktieji ne
pražūtų. Jos šventumas ir jos 
malonės pilnumas paliečia 
kiekvieną, kuris ją gerbia ir 
myli.

V. Rmš.

DAR KARTĄ VIENOJE
JUOZAS TOLIUŠIS

O

Aš rytoj išvažiuoju. Ar tu vyksi kartu su manim?
Kur, Arūnai?
I vakarus karo ligoninės traukiniu. Kariuomenės 

įsakymas, negaliu atsisakyti. Keturi kurso medikai 
paskirti lydėti fronto sužeistuosius.

Kada jūs grįšite?
Nežinau, nieko nežinau. Gal niekada. Įsakymas. 

Važiuok kartu su manim, Anna. Mudu susituoksime 
Miunchene, ten aš komandiruotas keturioms savai
tėms.

Vėl buvo tyla, jau dribo dideliais kąsniais, 
Arūnas patempė merginą po laibų kolonų arka ir 
klausiamu žvilgsniu įsmigo į jos veidą.

Kodėl viskas taip netikėtai atsitinka?
Staiga, aišku! Ar užmiršai, mergaite, jog vyksta 

karas.
Juodu vaikščiojo visą valandą, sniegu apkrito 

veidai, Anna ir juokėsi, ir verkė, ir nuogąstavo. Jai 
turbūt susipynė visos gijos: Arūnas ir tėvas, Viena ir 
tolumų kryžkelės, dabartis ir nežinomi rytojai.

Aš niekad nesu buvus anapus šio miesto. Arūnai,

Neprapulsime, Anna. Juk ir aš palikau tėviškę, 
dabar apleidžiu antrą kartą. Važiuojam, dviese visur 
būsime namuose.

Bet kur mudu gyvensim?
Anna, visas pasaulis mūsų. Kambarėlį išsinuo

moti rasime. Laikinai, už mėnesio gal grįšime atgal.
Vis tebesnigo ir visai sutemo. Kai atsisveikino po 

riestainio iškaba, viskas buvo sutarta: susitiks ryt 
septyniomis Šiaurės stotyje, iš kur Arūnas išvyksta. 
Jis tada jau tikrai žinos tikrą paskyrimo vietą, o 
Anna atvyks sekančią dieną.

Rytojus buvo sunkus kaip švinas. Arūnas turėjo 
J atlikti dešimtis formalumų dekanate, gauti įskaitų

pratęsimus, — galva svaigo vakarykštėmis gėry
nėmis, ir viskas slinko tartum kokiame rūke. Karo 
ligoninėje jį įjungė į sužeistųjų karių transportą — 
siūlas su pasauliu nutrūko. Sutriko ir trejus metus 
kauptoji patirtis, nes uniformuotas sanitaras nuro
dinėjo priešingai visoms išmoktoms medicinos tai
syklėms.

Atsikvėpė tik pavakare, kai, į ilgiausią sąstatą 
sukėlę sužeistuosius, jie sulindo į sanitarinį vagoną. 
Žilstelėjęs daktaras pasiūlė erzacinės kavos, — tik 
dabar Arūnas pajuto, kad buvo ir sušalęs ir ištroškęs.

Šešios. Sąstatas išvyksta už valandos. Jis pasku
bomis išsiurbė puodelį kartaus gėrimo ir vėl išspruko 
peroną. O tada prasidėjo velniava. Nelauktai 
užkaukė orinio pavojaus sirenos, peronu vėl pasipylė 
sanitarai, lakstė išilgai vagonų ir trankė sunkiomis 
durimis.

Kas toliau, — jis užkalbino vieną.
Nieko. Visi marš į vidų! Turime laukti antpuolio 

pabaigos.
Jis norėjo pasilikti lauke, Anna galėjo pasirodyti 

kiekvieną minutę, — bet niekas jo neklausė.
Marš į vidų, kariškas įsąkymas!
Bangomis sklendė sąjungininkų lėktuvai; juodoje 

padangėje jų nesimatė, bet grasus burzgesys drebino 
orą, kurtinančiai spiaudė priešlėktuvinė. Tolumoje 
sproginėjo bombos, keliose vietose jau liepsnojo, — 
Arūnas sanitarinėje pertvaroje vos nustigo: Anna tik
riausiai negalės atvykti.

Visu perono ilgiu vos įžiūrimos spinksėjo mėly
nos lemputės, daugiau nieko: keleivių platformos kaip 
iššluotos.

Ar galėčiau nueiti iki keleivių salės? Laukiu vieno 
asmens su svarbia žinia.

Jaunuoli, ar pamišai? Niekas šiuo laiku nevaikš
to, Ordnung muss sei n!

Kažin kas atsitiko su Anna? Arūnas spoksojo į 
tamsą — o gal, gal ji pasirodys? Langus traukė migla, 
jis pūtė šilumą ir vis valė ledu besivelkantį stiklą. 
Plieno paukščių dundėjimas tilo, atkutę sanitarai ėmė 
linksmiau čiauškėti. Vienas jų įspraudė Arūnui

puodelį kavos ir paplojo per petį.
Paprasi, medike! Aš jau treji metai sužeistųjų

traukiniuose.
Eik tu po velnių!
Tolimajame perono gale sujudėjo juodas 

gumulas, Arūnas stryktelėjo prie durų ir nušoko 
žemėn. Cementu kaukšėjo žingsniai — greiti, vyriški 
— ir kai siluetas priartėjo, jis pažino savo kolegą.

Weidl?
Man skambino Anna, ji negalės atvykti.
Aš taip ir spėjau. Jos vakarykščiai pažadai buvo 

baisiai trapūs.
Nieko tu nespėjai: prieš valandą bombų sužeis

tas jos tėvas.
Arūnui pasirodė, kad širdis iššoks iš krūtinės 

ląstos.
O Anna? Ar jai nieko neatsitiko?
Ne, sanitarai suteikė tėvui pagalbą. Kai bus 

atšauktas aliarmas, išveš į ligoninę.
Oro pavojus, tiesa. Arūnas įžiebė degtuką ir 

pažiūrėjo į savo rankinį: aštuonios. Pavojus galėjo 
būti atšauktas už valandos, o gal ir vėliau.

Aš bėgu pas Anną. Ar prisidėsi, Weidl?
Ar tu pamišai? Dega ten visas kvartalas.
Bet aš privalau pamatyti Anną. Mudu susi

tarėme.
Per vėlu, Arūnai. Be to, tu priklausai kariškam 

traukiniui. Ar žinai, kas atsitiks, jei pasišalinsi?
Weidl tuokart jį vos perkalbėjo. Dieve, kokia baisi 

yra apsisprendimo valanda! Anoji buvo jo trumpojo 
džiaugsmo užsklanda.

Weidl vėl dingo tamsoje, sanitarinis traukinys 
pajudėjo už valandos. Negrįžtamai. Grįžo tik Arūno 
laiškai, į kuriuos Anna neatsakė.

Niekad.
Paskui Vieną peršoko frontas, o Arūnas išva

žinėjo sanitariniais ligi karo pabaigos. Tris nuož
mius kūno ir širdies kančios mėnesius. Jo laiškai 
grįžo ir po paliaubų.

____________ (Bus daugiau) _ _______________
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GETTING AROUND WITHPAT
From th© practical... to the exotic - - -In Merchandise and Service - - - All Over Chicagoland!!

Guess What! 
f owner of

Rimas Dagys, geniai 
ITALIAN VILLA 

PIZZERIA is LITHUANIAN! 
Maybe that’s why the pizza and other 
Italian specialties are so outstanding. 
You Mušt Try! 6242 S. Pulaski Rd., 
'585-7020. We Deliver

For reliable prescriptions rely on 
NORLEN PHARMACY INC. 
Owner, Len Scalzitti, personally 
supervises his whole store. Keeps 
ąnality high and prices reasonable.

3949 W. 63rd.
735-1280

No job is too small for WAGNER & 
SON PLUMBING & SEWERAGE. 
For any problem — toilet, sinks, any 
type drain, etc. call them day or night. 
Licensed, bonded. Free estimates.

2131 W. 79th. 471-2772

DICK LUDWIG PONTIAC will not 
be undersold — no way! Astounding 
low prices on every model ’80 and *81 
Pontiac. Incredible used car buys, too. 
You can afford a car this year! Go see! 
5118 W. Cermak, Cicero. 656- 
1690.

PATRICK F. LEONARD D.D.S.
can be called a No. 1 dentist“. The 
whole family benefits from his expert 
care and treatment. Eve. hours for 
your convenience. Call for appoint
ment. 2911 S. Harlem, Berwyn. 
749-1643

Pick it up or eat it there — it’s good,
, good, good! DEL CAMPO’S Italian 
i'aftd American food, including 
^“dperior pizza. From the 
basinessmen’s lunch to a party they 

L can’t be beaten!
3125 W. Cermak. 522-2000

-GIORDANO’S love their Lithuanian 
customers — and their Lithuanian 
customers love them. Of Course! Their 
stuffed pizza is a sensation, and so 
many unusual choices. You Can’t 
believe! Just Try It! 747 N. Rush. 
951-0747

There’s something for everyone at 
ROSELLI RESTAURANT. And it’s 
all so tasty! Pizza. steak, ribs, chicken, 
shrimps, even liąuour. Satisfy your 
whole family. Delivery every day.

6166 W. Higgins. 775-4447

'Big; big party treat: long submarine 
sandwich from BILLY’S 
SUBMARINES — up to 12 feet! Filled 
with the best meats, cheese, other 
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10 
am—3am.
2227 Laramie, Cicero. 863-1333

■ Where’8 Sicilian style pan pizza?
ANGELO’S PIZZA! Absolutely 
great! Other marvelous Italian food 
and sandwiche8, too. Carry out or 

-delivery. 9666 Franklin, Franklin 
Park. 455-4062, 5038 Valley
Lane, Streamwood. 830-4111

Try an ancient eraft — weaving and 
knitting for the latest fashions! The 
WEAVING WORKSHOP has

• everything you need including the 
widest choice of yams — and classes.

* Also for knitters.
3352 N. Halsted. 929-5776

For INTERIOR PAINTING of the 
ąuality decorators demand at a cost 
that’s easily affordable call GENE 
TIMBO. Besides ezcellent work — it’s 
done conveniently fast.

Phone 549-0649

Need chairs and tables for that 
meeting0 Rent them from ALBRA 
RENTALS. They meet every need — 
trucks. trailere, water pumps, saiver 
and garden eąuipment, chain, saws — 
more!

10627 S. Pulaski. 233-5555

ROBERT V. JOHNSON D.M.D., 
M.S. is a pedodontist. His dental 
practice is for children, adolescents, 
and the handicapped. Always con- 
cemed, Dr. Johnson has a 24 hour 
phone service and long distance pege- 
er so he may be reached anywhere at

, any time. Nitrous ozide is available in 
his office. He is affiliated with several 
hospitals.

2050 Pfingsten Rd., Glenview. 
729-6300

UNCLE LES’S HOLIDAY 
'OLDSMOBILE has been servicing the 
Cicero—Berwyn community for 25 
[years. Depend on them for reliability, 
i satisfaction. They’ll be here 25 more 
yeare — at least.
1655 S. Cicero, Cicero. 662-1035

For fumace and boiler cleaning and 
repairs - DUNLAP AABAL HEAT
ING. All make replacement parts. too. 
Gas. oil or coal. 25 yeare of fine work. 
Sensible prices! 24 hr. service

423-2270 or 224-7212

Most fantastic gift idea: "Your very 
own“ HYDROGEN BOMB! No kid 
ding0 Of course kidding — it’s H" 
replica. What a gag gift! $15.95. Order 
from NUCLEAR CRAZIES. Allow 3 
wks. for de!.
1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619

Give a memorable party with no work! 
Serve regular or stuffed pizza from 
ONESTI PIZZA. Both are ezcep
tional. Their sandwiches are superb 
too. Pick W^1?2t S

471-0220

Simply stunning! Women’s and 
children’s clothes at the SAMPLE 
SHOP. Everything at discount prices. 
Have name branda for winter and the 
holidays at savings!

176 W. Adams, Rm. 2237. 
368-0616

A great place for a get together — great 
food for a party! PEPE’S pizza, 
chicken, ribs, shrimp and many, many 
sandwiches are favorites with 
everyone. Eat-in or carry-out only.

2800 W. Diversey. 486-5404

Your recreation room can be the most 
fantastic in the neighborhood! Your 
parties can be the most entertaining! 
And you can have more fun than ever! 
Do it all with ATLAS GAMĖS Holi
day Spėriais. Pinball Gamės, 4-playere, 
as low as $295. J ūke Boxes Ami- 
Rockola, as low as $595. Just an idea of 
what you’ll find there. You mušt see for 
yourself! Parking in rear.

2122 N. VVestern Avė.
276-5001

GOLDEN SWAN has everything to 
make your party perfect! Handsome 
facilities, superb Poiish—American 
dishes, fine service. Make your holiday 
reservation now. 24 hr. phone.

5142 W. Belmonte 283-0662

MATEO’S for the greatest Mexica,p 
dining this side of the border. Fine 
American dishes, too. Wonderful 
Every-Wednesday Spėriai: whole red 
snapper, vegetable, salad, only $5.95!

5451 N. Lincoln Avė. 271-3350

Whether you’re moving a shelf or re- 
doing your home call HOMEWORKS. 
From one idea to a whole remodeling 
job — they have what you need. And 
the price is pleasantly low. Consult 
them today. 848-6862.

Delicious eztra thiek pizza’s at 
FIGARO’S. Other Italian dishes, too 
— and chicken and shrimp! Also 
eoektails, wine, draft beer. Delivery, 
carry outs, inside dining! 17704 Oak 
Park Avė., Tinley Park. 532-7990

Your holiday party will be remembered 
when the decor’s from THE 
BALLOONERY INC. Lighthearted 
for Christmas, joyous for New YeaFs. 
And always uniąue and lovely. So be 
different, intriguing. For info, call 

432-9005

You’ll find CARM’S BARBECUE in 3 
spots. No wonder! Italian beef and 
sausage at its best! So run, don’t walk, 
to the nearest Carm’s. And enjoy! 804 
S. Cicero, Chicago, AU 7-3930; 
No.2 7101 Roosevelt, Berwyn, 
788-8400; No. 3 1801 Wolf Rd., 
Hillside, 449-0125

The personalized counseling of JEAN 
DAVIS Ph. D. is designed to meet 
women's needs. Entering or re- 
entering business? Changing careers? 
She can help you find your own best 
direction. Call for appointment. 492- 
1002

Hungarian dishes are a culinary ezpe
rience at the charming BON TON 
RESTAURANT AND PASTRY 
SHOP.Do try the pastry — each is a 
creation! Carry outs, and efficient cate- 
ring.

1153 N. State. 943-0538

Beautify your home for the holidays 
and save! M. BRIAN WALLPAPER 
has an ezceptional collection of fine 
wallpaper at discount prices. Also 
window treatments you mušt see. Do 
go! 8812 Dempster, Dės Plaines. 
824-8811 Dempster Plaza Shop
ping Center (Across from 
Lutheran General Hospital).

Wherever you’re headed consult 
MAGNIFICENT MILE TRAVEL, 
INC. Their ezperienced planning 
makes any trip easier and savęs mo
ney. Ask about group rates. It’ll be a 
”bon voyage“! 700 N. Michigan, 
Suite 206-208. 664-9000.

Small or large party — have it at 
PITZAFERRO’S. Ezceptionally com
fortable facilities for 50 to 65, or large 
groupa of 75 to 350. And, as we know, 
their food is outstanding.

6755 W. Diversey. 237-9700

Saving heat means saving dollars — 
insulate! Get ezpert guidance at 
PORRECA HOME CENTER - 
choose from Owens Corning 
Fiberglass Insulation. It’s taz dedue- 
table So save 2 ways!

7219 W. Ogden. 447-0710

You mušt meet Petras, geniai owner of 
BROWN’S FRIED CHICKEN in 
BENSENVILLE. He’s Lithuanian! 
Specializes in holiday parties — And 
the chicken is deleetable!
511 W. Irving Park. Bensenville. 

766-5994

No wonder you love CHINA NIGHT 
CAFE. Their Cantonese dishes and 
seafood are always ezcellent, service — 
pleasant. Great for parties! Carry outs. 
7 days, 11 AM — 10 PM.

1140 W. Taylor, 421-7130

Amazing business opportunity! Own 
the thriving DO IT YOURSELF 
SHOP for just a few thousands! (Custo
mers fiz their autos under supervi- 
sion). Owner is busy with other inte- 
rests.

5652 N. Broadway. 784-2650

Make Sunday special! Go to. DON’S 
FISHMARKET. All the champagne 
you wish with all the wonderful brunch 
buffet you can eat! 11:30— 2:30. $9.25. 
No reservations — free Bloody Mary if 
you mušt wait!

1123 N. State. 943-2800

Live near Mount Prospect? Even if you 
don’t DR GREGORY S. TEHLE is a 
DENTIST worth knowing. He prac
tices general dentistry with emphasis 
on PERIODONTICS (gum surgery). 
He also performs some Orai surgery in 
his office. Affiliated with Northwest 
Surgi-Care Limited — and an instruc
tor of periodonties, University of 
Illinois College of Dentistry. Call for 
appointment
259 E. Rand Rd., Mt Prospect, III. 

255-8811

Look lovelier without unwanted hair 
MONICA HATORI, RE. of 2001 
ELECTROLYSIS specializes in*Kree 
Solid State Method of hair removal. 
Medically approved. Call for appoint
ment

612 N. Michigan. 642-9777

Dress better than ever! Have an 
ezpert seamstress make clothes just 
for you — at RlTA’s FABRICS. 
Alterations, too. And even many, 
many fine fabries. AU reasonably 
priced!

2417 W. 63rd St 
925-6674

Not only great pizza — būt the- most 
unusual Italian dishes anywhere are 
at BARONE’S! American, too. And a 
super salad bar. Charming and com
fortable family atmosphere. Do go!

401 W. Armitage. 26§-7337

Your home will be stunning with a 
custom wall design frortf COLOUR 
SCHEMES INC. Mūrais, graphies, 
many other uniąue ideas by ezpert 
artists. Have a free consultation in your 
home or our office.

53 S.-Washmgton, Hinsdale
920-8009

At GREG’S STANDARD SER
VICE STATION a whole family is at 
your beck and call! Greg Sr., Rose and 
sons, Greg Jr. and Mark. Reliable with 
any auto repair. They tęst — not guess. 

3010 S. Cicero, Cicero. 
863-5657 or 863-9536

Positive proteetion for your home or 
business: a guard dog from SKYWAY 
KENNELS. Buy or lease one — or 
have them train your dog. They have 
30 yeare of ezperience. So be safe! 
7920 S. South Chicago. 734-3637 
(If no answer, 734-3634)

Terrific! The Italian and American 
dishes as well as the super pizza at 
SAM’S SKY WAY RESTAURANT 
& PIZZA. Take out or relaz in the 
pledsant dining room. We also serve 
eoektails. So good for parties!

5908 W. Laurrence. 
736-8116 or 736-8123

Call SCHMIDT IRON ENTER
PRISES now — have a handsome 
home in time for the holidays. Their 
custom ornamentai iron makes it 
lovely as a palace! Fences, railings, 
spirai stairs and many other anusual 
ideas. 358-6600

Love it! Champagne Brunch at 
PUTN ON THE RITZ. All you can 
drink — with a magnificent buffet. 
Everything from roast beef to salmon. 
Sun., 10:30—3:30. $7.95. Children un
der 7, $3.95. Butterfleld Rd., 1 mile 
E. of York to wn, Lombard. 654- 
3666

Need legai counseling? ATTORNEY 
AT LA W. ROBERT H. BISAILLON 
is nearby. His ezpertise includes real 
estete, wills. probate and estate law 
Plūs divorce and other family 
problema.

6322 S. Pulaski. 284-2999

Chicago Magazine calls this 
Chicago’s BEST PIZZA. Of course! It 
has the best ingredients and more 
cheese! You’ll love the taste experience 
at GIORDANO’S. Bring Your 
Friends!
12658 So. Harlem, Palos Heights. 

448-8140

GABBY’S is great! Great food! Great 
drinks! And the greatest live entertain- 
ment! No wonder the^rė^enlarging. Go 
— you”ll have a gala timė. Call for list 
of performers. 6300 W. Ogden, 
Berwyn. 484-9806

Deck the house at JIM’S ACE 
HARDWARE! Trees, wreaths, or
namente, everything you need! Plūs 
ęhina, collectable porcelain figūrines, 
other gift items. Xmas shop here!

4354 W. 63rd. 767-7049

Make your next party memorable and 
outstanding. Serve unusual Latvian 
and Poiish dishes from HELEN’S 
DELICATESSEN. These and all 
their food are of the highest ąuality.

4450 % S. Kedzie. 847-4512

Keep your home safe. Consult experts 
- call JD’S KEY & LOCK SHOP. 
They have the proper lock for you. can 
repair broken ones, - too. 24 hour 
emergency service.

1 ' 2500 W. 51st St.
436-8200

WHAT’S BETTER THAN GIOR- 
DANO’S STUFFED PIZZA??? 
NOTHING!! For ą special treat have 
their fantastic Stuffęd Spinach Pizza. 
And remember GIORDANO’S on 
Irving Park for holiday parties. 
Nothing can compare with the food 
nor the fabulous atmosphere. 5927 W. 
Irving Park. 736-5553

painting problem? Make a note of: A. 
ALLĮN & SON - ALLIN PAINTS. 
They have all decorating needs, solve 
all painting problema. Highest ąuali
ty, finest service.

4839 N. Western.
Lo 1-9800

Want your party to be a smash? Call 
KINGSTON MINĖS, Chicago’s 
BLUES CENTER fpr a blues band 
or blues vocalist. They book the best 
in Chicago blues. It’ll be a hit!

Phone 271-8343

See TERRY JINKS for a 
PROFESSIONAL RESUME that is 
comprehensive and Creative. He in
cludes cover letter — and counseling on 
career, interview, appearance. This is a 
door opener! Call for personai inter- 
view. 975-7701

To replace hair and enhance it — see 
CHASANN, the HAIR REPLACE
MENT SPECIALISTS. Their skilled 
hair weaving and custom toupes work 
miracles. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375

ragvos atstovui Ernesto Car- 
denal ir 2. Nobelio literatūros 
premijos paskyrimą C. Mila
šiui. Vokietijos televizija paro
dė C. Milašių jo rezidencijoje 
JAV bei jo pasikalbėjimą su 
komunistinės Lenkijos leidyk-

Positively perfection - barbeąued ribs 
at the GLASS DOME HICKORY 
PIT. And wide variety of other fine 
specialties! All in an enjoyable family 
atmosphere. Come as you are. Banąuet 
facilities. too.

2801 S. Halsted. 842-7600

DANCE FOR NON-DANCERS 
offers lunchtime classes in “DANCER- 
CIZE”. Improve your figure! Feel 
better! And enjoy your lunch hour 
more! Loop location. Tues.-Th., noon- 
12:45. Call for info.

22 E. Van Buren. 664-6374

Went temporary employment? Or 
employees? WESTERN TEM
PORARY SERVICES offers both! 
Ezcellent source in clerical, light 
industrial, medicai fields. — Even for 
a Santa Claus!

Norridge: 456-4480. 
Wheeling: *541-5320

The best Italian dishes cooked in the 
best way are at ROSEMARY’S 
KITCHEN & PIZZA. And their 
pizza is spectacular, too. Here’s food 
to make a party festive!Mediterranean 
•Style dining room, for your dining 
pleasure Fast delivery & pick-up. 
5786 S. Archer. 585-8367

JEFFREY B. ARENSWALD, M D. 
announcės the opening of an ad- 
ditional office in Skokie for the 
practice of general and cosmetic 
dermatology. He wiU continue to 
practice at Water Tower Place. 
Teacher of skin surgery at Cook 
County Hospital, graduate of Rush 
Presbyterian St Lūkės Medicai 
College, his internship was at 
Metropolitan Hospital. New York 
City. 64 Old Orchard, Suite 600, 
Skokie. 470-8560. Also, 846 N. 
Michigan, Suite 904 W Chicago. 
787-2602

Better than a trip to Italy! Enjoying 
food from SORRENTO’S 
ORIGINAL NO. 1! Italian & 
American dishes — plūs pizza that’s 
REALLY No. 1... Dine in, pick up, 
delivery. 7713 Belmont Avenue. 
Elmwood Park. 456-2446

Savor the finest intemational dishes at 
DELTA RESTAURANT. An amaz
ing variety! And every one is exciting. 
Reasonable prices, too! Open for 
breakfast, lunch and dinner.

3205 N. Cicero. 545-4343

Aktoriai yra vieninteliai pa
saulyje garbingi veidmainiai.

W. Hazlitt

(Atkelta iš 2 psl.) 
Kalbėjome, kodėl yra svarbu 
tekėti už lietuvio. Ar norime, 
kad mūsų vaikai irgi išmoktų 
lietuvių kalbos ir išlaikytų 
lietuvių tradicijas? Visos 
atsakėme teigiamai. Globėja 
paskaitė mums tikrą atsiti
kimą apie Saulių ir Rūtą, 
kurie, gerai nepažinę vienas 
kito, susituokė ir turėjo daug 
problemų.

Tada rašėme „skelbimus“ 
mums patinkamiausio vyro 
suradimui. Susumavus, jis 
turėtų būti lietuvis katalikas, 
mėlynų akių blondinas, 
mėgstantis sportuoti, raume
ningas, bet nestoras. Jis 
visada turėtų būti gero ūpo, 
mandagus, inteligentiškas, 
nerūkantis, negeriantis ir

TARPTAUTINĖ KNYGŲ PARODA 
FRANKFURTE ■«lt

Spalio mėn. 7 d. Frankfurte 
buvo atidaryta didžiausia 
pasaulyje knygų paroda — 
mugė. Joje dalyvavo 95 valsty
bės, atstovaujamos 5216 
leidyklų su 285 tūkst. knygų 
tiražu. Tai 32-ji iš eilės tokio 
masto paroda, rengiama kiek
vieną rudenį Frankfurte. 
Šiemetinis jos šūkis buvo 
„Juodoji Afrika“, skiriant tam 
kontinentui didžiausią dėme
sį. Tai atžymėjo atidarymo kal
boje Vokietijos užsienio reika
lų ministerijos atstovė, 
prašydama Europą padėti 
Afrikai kultūrinėje plotmėje, 
steigiant mokyklas, knygų 
leidyklas bei kt. švietimo įstai
gas.

Deja, jau kitą dieną

KAZYS BARONAS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoję

Kiek ilgiau sustojau ties 
Lenkijos skyriumi. Pastebėjęs 
daug religinio pobūdžio leidi
nių, tarpe jų angliškai „John 
Paul II the Pope fromPoland“, 
šv. Raštą, „Pierwsze dni ponty- 
fikatu Jana-Pawla“ (Pirmos^ 
Jono-Pauliaus pontifrkacijos 
dienos), užkalbinau preky- 
stalininką. Lenkiškai kalbant, 
ištirpo oficialumas. Sužinojau, 
kad Lenkijoje šios knygos 
sunkokai gaunamos, kadangi 
skiriamos daugiausia užsie
niui, už stiprią užsienio mone-
tą. Leidiniai puikūs, bet patik- 

juo_ rinęs knygos metriką, radau, 
doji Afrika“ prie pietinės Afri- jos spausdintos Jugos- 
kos valstybės leidyklų surengė !a^e’ o išleistos 
demonstraciją, reikalaudama eidyklos. Norint nusipirkti 
palaikančią rasizmą valstybę, reikia kreiptis į Muen-
pašalinti iš šios pasauk dieno agentOrą. Dar du leidi- 
knygų mugės. Priešingu atve- ““ atkreiP* ^ano dėm«ų: P. 
ju, visa juodoji rasė parodą Jasie™c°s „Pokka 
boikotuos ar net iš jos pasi- (Jogailaičių Lenkija) ir
trauks. Viskas baigėsi vienos Zgorniko „Sytuacija mili- 
dienos boikotu. terna Eur°Py w okresie kry-

Du kulminacinius punktus zy8U politycznego 1938 (Euro-
toje parodoje šiemet reikėtų P°s . kar,inė Padė\lfL. 1938 
iškelti: 1. Vokietijos leidyklų Politinės knzės metu) Pirmoji 
taikos premijos įteikimą Nica- ~ Lenkijos istorija. Jau pra-

džioje (berods 20 psl.) rašoma, 
kad Baltijos gentys (plemia) 
gyvenusios nederlingose žemė
se, tad ypatingai lietuviai 
parodė grobuoniškus ekspan
sijos veiksmus, turinčius ne 
politinius, o daugiau ekono-

los ir išeivijos atstovais. Ir Odinius) tikslus
vieni, ir kiti džiaugėsi tokiu kny*a Jau .Utinio
dideliu lenkų rašytojo laimė- P°budžl°>. .«ęroi doku- 
jimu. Lenkijos atstovas dar “botais davimais. Ir čia 
pabrėžė, kad po H. Sienkie- Rugelyje vietų minima Nepri

klausoma Lietuva. Autoriusvičiaus ir Vl. Reynlonto — tai 
trečias lenkas, Nobelio premi
jos laureatas.

Dauguma vokiečių spaudos ^os 
C. Milašiaus gimtine nurodė ų min‘ 
Lietuvą — Litauen. Tuo tarpu, 
įtakingas Muencheno 
„Sueddeutche Zeitung“ —
Wilna — Vilnių. Taip pat 
radijo kultūrinėse žiniose teko 
išgirsti, kad paskyrimas C.
Milašiui Nobelio premijos, 
turėjo ir politinį aspektą. Girdi, 
vieną jo eilėraštį deklamavę ar 
net dainavę Gdansko streiki
ninkai.

Tačiau grįžkime prie pačios? 
parodos. Parodęs šio dienraš- "* 
čio korespondento pažymė
jimą, gavau „Press“ kortelę ir 
tuo pačiu — nemokamą įėjimą 
(įėjimas — 2.50 DM). Mielai 
visur buvau informuojamas, 
labai dažnai baigiant pasikal
bėjimą paprastu klausimu: 
kokios tautybės esu ir ką 
reiškia žodis „Draugas“. Teko 
aiškinti vokiškai ir angliškai 
apie šio dienraščio leidėjus, 
nore pvz. „Year Book Medicai 
Publishing Co.“ iš Chieagos 
gerai žinojo 63-čią g-vę ir ke
lius lietuvius daktarus.

Koks bendras parodos įspū
dis? Sakau, bendras, kadangi 
vienos dienos apžiūrėjimui virš 
5 tūkst. leidyklų ir jose išsta
tytų knygų tikrai neužtenka.

Be abejo, kaip ir pridera 
šeimininkams. Vakarų Vokie
tijos leidyklos buvo stipriau
siai atstovaujamos. Po jų sek
tų JAV, D. Britanija, Olandija, 
Prancūzija, Italija. Iš Azijos 
kraštų — Japonija.

ftaudojo gerus jam prieinamus 
Vokietijos, Anglijos, Prancūzi- 

Lėnkijos užsienio reika- 
archyvus, tad ir šis

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2428 W«tl SMh Sinti - Ttl. W 8-1171
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.

nenaudojantis svaiginančių 
žolių. Jeigu jis dar būtų aukš
tas, gražus ir turtingas, tai 
mūsų svajonės išsipildytų.

Nors visos šios diskusijos 
gal buvo kiek vienpusiškos, 
nes neturėjome vyriškų pažiū
rų, bet jos padėjo mums 
suprasti, kaip mes galė
tumėme gerai sugyventi su ki
tais.

Susirinkimą baigėme__
da. 2*

Kuopos narėms b esi v a la
šinant, valdyba turėjo posėdį 
metų veiklai aptarti. Atviję*- 
studentas Gintaras Grušas 
mums padėjo patarimais ir 
padrąsinimais, už ką mes jtrm-j 
dėkojame.

Milda Tomkutė J

m

leidinys yra vertas platesnio • 
dėmesio.

O ką galima pasakyti apie - 
Sovietų S-gos knygų skyrių? ’ 
Prisipažinsiu — tikėjausi 
pamatyti žymiai didesnį lietu- 
viškų knygų skaičių (latvių ir ,j 
estų žymiai daugiau), pašte- ;I 
bėjau: Leningrado „Auroros“ J 
leidyklos vokiečių kalboje į! 
„Modeme litauische Clasma- I 
lerei“, tas pat prancūzų kai- 
boję, V. Pietario „Lapės gyve- 
nimas ir mirtis“ ir kt. vaikiškų 
knygučių (labai gausu latvių) 
Maironio „Jūratė ir Kastytis“. 
1976 m. Vagos leidyklos 
„Lietuvos tapyba“. Užklao— 
siau vokišką pavardę turinčią 
patarnautoją — ką turi bendro 
menas su vaikiškom kny
gutėm? Matyti rusai, nertjo- 
kėdami lietuvių kalbos, netvar
kingai sudėliojo leidinius iš 
Lietuvos.

Kanada pasireiškė einanti 
separatizmo keliu: atskirą sky
rių netoli Prancūzijos sky
riaus buvo įsi&ihgusi „Grou^e 
Quebec“ su grynai prancūziš
komis knygomis. Čia buvo * 
dima tik prancūzų kalba 
akcentuojant tos provincijos 
prancūziškumą. Tiesa, pačioje 
Kanadoje, šalia Toronto, Van TV
couverio ir kt. miestų leidyklų,- -<; 
matėsi ir prancūziško Moet^-s 
realio leidyklos.

Lauke, prie šaligatvių <ar<-0 
tarp pavilijonų, buvo 'prisi^n; 
glaudę įvairūs vaisbūnąi,cr- 
menininkai, siūlydami savo ^ 
„ex libris“ piešinius, senas 
knygas. Čia radau dar vienfla, .. 
tautos atstovus — PLO orgą-P’/ 
nizacijos narius. Ant jų stalo • 
išdėstytos angliškos ir vok^7-t,x 
kos knygos lietė sionizmą, ,o 
žydų padarytas arabarųs 
skriaudas/ Knygos
dintos daugiausia 
Londone ir Berlyne.
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