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ATVIRAS LAIŠKAS 
Laiškas "Tiesos" redaktoriui A. Laurinčiukui 

(Tęsinys) 
B. Gajausko advokatas Gav-

ronskis maždaug tokiais žodžiais 
baigė savo ginamąją kalbą ^'Kiek
vienas nusikaltimas turi objekty
viąją ir subjektyviąją pusę. Jeigu 
vienos iš jų trūksta, nėra nusi
kaltimo sudėties. Kaltintojams ne
pavyko įrodyti subjektyviosios pu 
sės — teisiamojo siekimo susilp
ninti Tarybų valdžią". Remda
masis tuo, gynėjas prašė teismą 
kvalifikuoti teisiamojo veiksmus 
LTSR BK 199 straipsniu, numa
tančiu bausmę iki trejų metų. 

Skaitėme Kapsuko "Caro kalė
jimuose". Štai kaip carinis proku
roras traktavo LSDP ir jos CK na-
(rį Kapsuką: "LSDP tikslas —su 
ginklu rankose sugriauti dabarti
nę tvarką (...) Pats teisiamasis 
— žmogus visiškai atsidavęs revo
liucijos darbui, nutraukęs ryšius 
su legaliu gyvenimu". Kapsukui 
buvo inkriminuojamas LSDP laik 
rašcių: "Darbininkas", "Naujoji 
gadynė", "Skardas", "Žarija" re-
dagavimas, atsišaukimų rašymas 
ir platinimas. Už tai Kapsuką nu
baudė... 3 metams lengvo režimo 
kalėjimu... 

Nesiruošiame carinės jurispru
dencijos lyginti su tarybine, ta
čiau įdomu, kokią bausmę B. Ga
jauskui būtų skyręs teisėjas Ra-
ziūnas, turėdamas prieš jį įkal
čius, analogiškus tiems, kuriuos 
turėjo Kapsuko teisėjas... 

B. Bendoriaus ir P. Kaunecko 
straipsnio pabaiga padvelkia niū
ria stalinizmo epocha. Iš tiesų, kai 
kam labai jau norėtųsi sugrą
žinti tuos "šviesiuosius" laikus, 
kai žmogui sudoroti pakakdavo 
kelių valandų. Bet tušti jūsų gra

sinimai — šiandien kiti laikai ir 
kiti žmonės. 

Bergždžios pastangos apšmeiž
ti Balį Gajauską. Ne jums pri
klauso ateitis, ne jūsų vardai pa 
siliks Lietuvos istorijoje. Kada 
nors lietuvių tauta pastatys pa
minklus mūsų dvasios milžinams: 
Petrui Paulaičiui, Baliui Gajaus
kui ir kitiems. Ne jums! Gal bū
tent ši tiesa verčia jus taip beato
dairiškai šmeižti ir meluoti. 

Mes tikime savo tautos ateiti
mi, nes Lietuva ir pačiais juo
džiausiais savo istorijos metais iš
ugdė didvyrius, panašius į Balį 
Gajauską. Niekas neprivers nutil
ti tų, kurie yra pasiryžę aukotis už 
brangiausią turtą — laisvę. Ir 
šioje kovoje visada svies Balio 
Gajausko pavyzdys, kaip doro lie
tuvio, nepardavusio savo tėvynės. 
Jis jau tapo lietuvių tautos kan
čių simboliu. Ir mes lenkiame 
prieš jį savo galvas. 

1979 m .kovo 25 d. 
Kun. Karolis Garuckas, 

Ceikinių klebonas, Lietuvos vi
suomeninės Helsinkio grupės 
narys, 
Kun. Bronius Laurinavičius, 
Adutiškio klebonas, Lietuvos 
visuomeninės Helsinkio grupės 
narys. 

v i l n i e č i a i : 
Petras Cidzikas, Rimas Matulis, 
Jonas Protusevičius, Julius Sas
nauskas 
Kęstutis Subačius, Vladas Šaka
lys, _ 
Antanas Terleckas, Jonas Vo
lungevičius. 

(Pabaiga) 

Padėtis Irane 
Išvažiavo amerikiečiai žurnalistai 

Teheranas. — Iranas ištrėmė 
Amerikos laikraščių, žinių agen
tūrų ir televizijos stočių kores
pondentus, atstovus, direkto
rius. Amerikiečiai diplomatai 
ir ambasados tarnautojai toliau 
laikomi įkalintais, jau 75 dienos. 
"Washington Post" gavo laišką 
iš vieno įkaito Roberto Ode. Jis 
prašo spausti vyriausybę, kad 
"išvaduotų mus iš tos baisios 
padėties". Laiške, kuris išsiųs
tas gruodžio 26 d. ir laikomas 
tikru ir autentišku, rašoma: 
"Mes laikomi pusiau tamsiuose 
kambariuose, mūsų rankos su
rištos dieną - naktį, aštrios švie
sos deginamos per naktį ir dėl 
nuolatinio triukšmo beveik ne
galima miegoti". 

Buvęs užsienio reikalų minis-
teris, dabartinis finansų tvar
kytojas Bani Sadr pasmerkė so
vietų invaziją Afganistane. Jis 
nurodė, kad Maskvai Iranas yra 
tik įvairių tautinių mažumų mi
šinys. Jie siekia suskaldyti 
Iraną į persus, baluchus, ara
bus, turkus, užmiršdami, kad 
mes daug šimtų metų gyvena
me kartu, turime bendrus tiks
lus ir kultūrą, pasakė ministe-
ris. kuris laikomas stipriausiu 
kandidatu prezidento rinkimuo
se, kurie įvyks sausio 25 d. 

Kitas revoliucinės 13 asmenų 
tarybos narys dr. Hassan Ha-
bibi, irgi kandidatas į preziden
tus, pareiškė, jog taryba neturi 
galios ir nekantroliuoja "stu
dentų", kurie laiko Amerikos 
diplomatus įkaitais. 

Irano prezidento rinkimai gali 
būti atidėti, nes stipriausios is

lamo respublikos partijos ofi
cialus kandidatas pasitraukė iš 
rinkimų, kai buvo paskelbta, 
kad jo tėvas visai nebuvo per
sas, o afganas. 

Amerikiečiai korespondentai, 
išvažiuodami iš Irano, praneša, 
kad sovietų invazija Afganista
ne ir pasaulio pasipiktinimas 
sustiprino Irano poziciją. Wa-
shingtono vyriausybė, siekda
ma įkaitų išlaisvinimo ir Irano 
nubaudimo, turi skaitytis su ga
limybe, kad sovietai Iraną 
'gins". Paskelbus blokadą Ira-

nui, prekės ir žaliavos eitų per 
Sovietų Sąjungą. Tas tik su
stiprintų Irano priklausomumą 
sovietams ir abiejų šalių ry
šius. 

Pranešama, kad daug iranie
čių, artimiau susipažinusių su 
amerikiečiais korespondentais, 
išreiškė savo gėdą ir pasipikti
nimą dėl Irano dabartinės vy
riausybės elgesio. Amerikos 
spauda karštai pasmerkė ko
respondentų išvarymą. "New 
York Times" rašo, kad Tehera
no scena aptemo. Koresponden
tų išvykimas gali reikšti, kad 
nėra planų "teisti amerikie
čius", nes tokiam teismui butų 
reikalinga plati reklama 

Irano radikalai kažkodėl ti
kėjosi, kad jų demonstracijos, 
šūkiai, vėliavų deginimai, per
duoti amerikiečių žinių tarny
bos, suskaldys Ameriką, ras joje 
didesnį pritarimą šacho išdavi
mui. Rezultatai buvo priešingi. 
Amerikiečiai, stebėdami televizi
joje Irano elgesį, skaityiami re
portažus, vieningai parėmė vy-
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Maskvos gatvės išpuoštos Olimpinių žaidimų emblemomis su meškiuku "Miša". 
Penktadienį prezidentas Carteris susitiko su JAV olimpinio komiteto atsto
vais ir pareiškė, jog jis dar nenutaręs ar reikėtų boikotuoti Maskvoje ruo
šiamus žaidimus. Už boikotą pasisakė boksininkas Muhamed Ali. 

Nedaug vilčių 
Maskvos boikotui 
Europos parlamentas atsisakė sprendimo 

— Penktadienį prezidentas J. 
Carteris patikrino sveikatą ir 
buvo rastas puikioje sveikatoje. 

— Kinija paskelbė, jog ji ne
beatnaujins su Sovietų Sąjun
ga rugsėjo mėn. pradėtų dery
bų dėl ryšių normalizavimo. Af
ganistano puolimas sukėlė nau
jų kliūčių, paskelbė kinų užsie
nio reikalų ministerija. 

— Italijos televizija pranešė 
iš Irano, kad kurdai atnaujino 
puolimus ir nemažai žmonių žu
vo kovose Kurdistano provinci
joje. 

— Libano "An Nahar" laik
raštis skelbia, kad Irane buvo 
sušaudyti 63 kariškiai, jų tarpe 
du šacho generolai, kurie pla
navo žygį prieš ajatolą Kho-
meinį. 

— V. Vokietijos laikraštis 
"Die Welt" paskelbė pasikalbė
jimą su aukštu sovietų parei
gūnu, kuris pajuokęs preziden
to planuojamą "greito reagavi
mo dalinį". "Mes pademonstra
vome Afganistane, kaip reikia 
"greit reaguoti", pasakė jis. To- I 
liau rusas pasakęs, jog laikai. 
kada Amerikos vyriausybė ga
lėjo kištis, pritarti ar pasmerk-

iti, kas pasaulyje vyksta, jau 
praėjo. 

— Japonija suėmė tris žval
gybos karininkus, jų tarpe į 
pensiją pasitraukusį žvalgybos 
generolą už šnipinėjimą Sovie
tų Sąjungai. Gen. Yukihisa Mi-
yanaga tarnavo karinėje žval
gyboje 23 metus. 

SOVIETŲ PROBLEMA 
- STOKA TRANSPORTO 

Krito sovietų pramones gamyba 

tartų žaidimų perkėlimui iš Mask 
vos į kurią nors kitą šalį. Ji pa
sakė suprantanti sportininkų, ku 
rie daug laiko rengėsi šiems žai 
dimams, susirūpinimą, tačiau bū
tų teisinga Olimpinius žaidimus 
ištraukti iš Maskvos. 

Valstybės departamentas pripa
žino, kad mintis boikotuoti Olim
pinius žaidimus Vakarų Europo 
}e nesusilaukė karšto pritarimo. 
Prancūzijos sporto ministeris pa
reiškė, jog nėra jokios priežas-

I ties, kodėl Prancūzija turėtų rem
ti boikotą. Švedija ir Olandija ir
gi nusistačiusios prieš boikotą. 

Tarptautinis Olimpinis komi-
1 tetas numatė suvažiavimą prieš 
žiemos žaidimų atidarymą Lake 
Placid, N.Y. Pažadėjo atvykti ir 
sovietų atstovas komitete Vitaly 
Smirnov, kuris kovoja prieš Olim-
minių žaidimų trukdymą ar boi-
kotavimą. Šalia pasiūlymų žaidi
mus boikotuoti yra daugiau pla
nų: perkelti žaidimus iš Mask
vos į kitą valstybę, gal būt, Mek
siką, kuri jau turi įrengusi visus 
stadijonus, sales ir baseinus. Siū
loma atidėti žaidimus iki 1981 
metų. Valstybės departamentas 
mano, kad vienas ar kitas spren
dimas bus padarytas iki vasario 
mėn. vidurio. 

Viešoji opinija Amerikoje pri
taria sumanymui boikotuoti žai 
dimus, už boikotą pasisakė ir ži
nomas boksininkas Ali. Visai ne
tikėtai boikoto mintį sustiprino 
Kinijos sporto direktorius Soong, 
kuris Japonijoje pareiškė, jog Ki
nija atidžiai seka įvykius Afga-

riausybę ir nusistatė prieš Ira
ną. Neatsiekę savo tikslų. Ira
no vadai nutarė amerikiečius iš
tremti. 

Londonas. — Siūlymai dėl so-' nistane. Kinija norėtų dalyvauti 
vietų elgesio Afganistane boiko- j žaidimuose, tačiau nesirūpintų, 
tuoti Olimpinius žaidimus šukė j jei Maskvoje žaidimai ir neįvyk-
lė debatus visame pasaulyje. Ket- tų. 
virtadienį Britanijos parlamente Sovietų Sąjunga Olimpiniuo-
premjerė Margaret Thatcher, at se žaidimuose pradėjo dalyvauti 
sakydama į atstovo klausimą, pa- tik 1952 m. Kinija į Olimpinį 
reiškė, kad britų vyriausybė pri, komitetą pateko tik pemai lap-
•" J v --""—- ---' *1"- **»•«- ' kričio mėn. Anksčiau žaidimuo

se dalyvaudavo Taivano sporti
ninkai. 

Paskutinėmis žiniomis, dėl įvai
rių priežasčių boikotas neturi 
daug vilčių, tačiau gali įvykti 
taip, kad tik Amerika ir dar vie
na kita valstybė boikotuos Mask
vos žaidimus, o visos kitos nutars 
„nemaišyti sporto su politika". 

Britanijos parlamento 100 na
rių pasirašė atsišaukimą, kuria
me ragina boikotuoti Maskvos 
žaidimus. Europos parlamentas 
Strasbourge atidėjo šio klausimo 
svarstymą, palikdamas sprendi
mą atskiroms vyriausybėms. Prieš 
boikotą išėjo ne tik Amerikos te
levizijos stotys, kurioms būtų su
duotas stiprus finansinis smūgis, 
bet ir britų BBC, kuri planuoja 
transliacijoms išleisti 6.6 mil. dol. 

Boikoto priešininkai nurodo, 
kad Olimpiniai žaidimai eina 
jau nuo 1896 metų ir buvo per
traukti tik Pasaulinių karų. Bu
vęs tarptautinio komiteto pirmi
ninkas Brundage nurodė, kad "se
novės graikai, atėjus Olimpi
niams žaidimams, nutraukdavo 
vykstančius karus, kad galėtų 
sportuoti, o mes sustabdome žai
dimus, kad galėtumėm kariau
ti". 

Pakistanas stiprina 
pasienio jėgas 

Islamabadas. — Korespon
dentai iš Pakistano praneša apie 
kariuomenės judėjimą prie Pa
kistano — Afganistano sienos. 
Pakistanas pasiuntęs septynias 
divizijas kariuomenės ir įvedęs 
pavojaus padėtį karinėse avia
cijos bazėse. Pakistane vizitą 
pradėjo Kinijos užsienio reika
lų ministeris Huang Hua, ku
riam buvo parodyta ir pasienio 
sritis. 

Egipte apie 10,000 jaunų mu
sulmonų demonstravo prie So
vietų Sąjungos ambasados. Vie
nas plakatas sakė: "Sovietai, 
Kabulas bus jūsų kapinynas"! 

Sovietų "Tass" agentūra pa
neigė užsienio spaudos žinias, 
kad Maskva planuoja Afganis
tane panaudoti nuodingas du
jas. Tai esanti CIA fabrikuota 
melagystė. 

Londonas. — Afganistano už
puolimas sukėlė Europoje pasi
piktinimą ir supratimą, kad 
detentė yra mirusi. Kartu pri
pažįstama, jog paskutinieji 10 
metų buvo "geri metai". Prisi
menama 1948 m. Berlyno blo
kada, toliau Korėjos karas, 
Maskvos žygis į Vengrija iT 

grasinimai dėl Suezo puolimo 
1956 m., nerimą kėlusi Berlyno 
krizė nuo 1968 iki 1962 m, ir 
po jos sekusi Kubos krizė. Pri
pažįstama, kad jau daug laiko 
europiečių nejaudino rimtesni 
Vakarų — Rytų susikirtimai, 
tačiau dabar vėl grįžtama į šal
tąjį karą. 

Ekonomistai svarsto, kokią 
įtaką turės Amerikos nutarimas 
neparduoti sovietams daugiau 
javų, negu sutartyje numaty
tas 6 mil. tonų. žinant sovietų 
žemės ūkio sunkumus, gamybą 
slopinančią sistemą, stebėtojų 
manymu, tenka laukti gyvuli
ninkystės ūkio sunkumų. Re
miantis 1975-76 metų patyrimų, 
spėjama, kad sovietai bus pri
versti sumažinti pirmiausia au
ginamų kiaulių ir vištų skaičių. 
Pradžioje, pradėjus skersti pa
šaro neturinčius gyvulius, mė
sos kiekis sovietų parduotuvėse 
padidės, tačiau vėliau smar
kokai nukris. Sovietai, ekspertų 
nuomone, pasaulio rinkoje galės 

| gauti apie 3—4 mil. tonų javų, 
kada jie vien Amerikoj buvo 
užsakę 17 mil. tonų. šis skirtu
mas atsilieps sovietų vartotojų 
mityboje, sumažės mėsos kie
kis. 

Ekonomistai, kurie seka so
vietų ekonominius planus ir 
skelbiamus statistinius duome
nis, nurodo, kad 1979 m. Mas
kva pirmą kartą pateko į re
cesiją. Sunkumų buvo ir anks
čiau, tačiau pernai daugelis pra
monės "laimėjimų'' buvo mažes
ni negu ankstyvesniųjų metų. 
Nusmuko anglių, plieno, medžio, 
cemento, sintetinio pluošto ga
myba. Mažiau pagaminta trą
šų, vabzdžių nuodų ir trak
torių. 

New Yorko universiteto prof. 
E31sworth Raymond, laikomas 
sovietų ekonominės politikos 
specialistu, rašo "New York Ti
mes", kad sovietų svarbiausias 
sunkumas yra transporto atsili
kimas. Pernai pagaminta ma
žiau vagonų, mažiau lokomoty
vų, mažiau automobilių, radijo 
aparatų, šaldytuvų, motociklų, 
mažiau popieriaus ir batų. Dėl 

šio gamybos nukritimo kalta 
daugiausia perkrauta geležinke
lių sistema. Sovietų geležinke
liai perveža 70 nuoš. viso valsty
bės krovinio, kuris sudaro pusę 
viso pasaulio geležinkelių pre
kių, kai sovietų geležinkelių 
tinklas sudaro tik dešimtąją pa
saulio dalį. Kraštas, kuris tetu
ri apie 12 ilgesnių distancijų 
greitkelių, apkrauna geležinke
lius. 

Profesorius nurodo, kad Stali
nas, nežiūrint jo ydų, suprato 
geležinkelių ir transporto reikš
mę. Jis savo penkmečių pla
nuose skyrė penktadalį biudže
to transportui, o po jo atėję 
Kruščiovas ir Brežnevas suma
žino lėšas transportui iki de
šimtadalio. Tuo būdu atsirado 
padėtis, kurios buvo galima 
laukti. Geležinkeliai nebepajė
gia pakelti naštos. Prisideda 
blogas planavimas. 

Geras derlius padės pakelti 
javų boikotą, galvijų skaičius 
padidės per 2—3 metus, tačiau 
transDorto taip lengvai nesu
tvarkysi, rašo prof. Raymond. 
Pramonės gamybos mažinimas 
jau matomas sovietų planuose: 
elektros, anglių ir naftos gamy
boje. Recesija palies ir kitas 
pramonės šakas, ypač, jei suma
žės parama iš Vakarų. 

Prasideda JAV 
rinkimų procesas 

Des Moines. — šiandien Io-
wos valstijoje prasideda JAV 
prezidento rinkimų procesas. 
Abi stambioK.os partijos de-1 
rnokratai ir respublikonai — sa-1 
vo pagrindinius kandidatus iš-1 
aiškina per vadinamuosius pir-į 
minius rinkimus. Pirmadienį 

Iowoj vyksta partinės konfe
rencijos, kurių delegatai balsuo
ja, kurį iš partijos kandidatų 
jie labiausiai norėtų matyti 
Jungtinių Valstijų prezidento 
poste. 

Galutiniai demokratų ir res
publikonų kandidatai paskelbia
mi partijų nacionaliniuose su
važiavimuose — konvencijose. 
Kai priešininkai žinomi, prasi
deda patys rinkimai. Preziden
tas renkamas kas ketveri me
tai, pirmą antradienį po pirmo 
lapkričio mėn. pirmadienio. Tą 
pačią dieną bus renkami visi 
435 kongreso Atstovų rūmų na
riai, trečdalis senatorių ir dalis 
valstijų gubernatorių. 

Paskutiniai viešosios opinijos 
tyrimai parodė, kad Iowoj su
mažėjo sen. Kennedžio Šalinin
kų nuošimtis, todėl laukiama, 
kad demokratų delegatai pasi
rinks kandidatu prezidentą Car-
terį 

Irano užsienio reikalų ministeris Sa-
degh Ghotbzadeh pakartojo spaudai, 
kad amerikiečiai jkaitai bus paleisti, 
kai bus Ira.nui atiduotas buvęs šachas 
ir sugrąžinti jo išvežti pinigai. Jis nu 
rodė, kad Iranas labai griežtai protes
tuos, jei sovietai atgabens karo jėgas 
prie Irano sienos. 

Sovietai surado 
daug mikrofonų 

Washingtonas. — Sovietų Są
junga oficialiai įteikė protestą 
valstybės departamentui, nuro
dydama, kad naujai pastatytoje 
sovietų ambasadoje Wasbingto-
ne buvo rasti šnipinėjimo įren
gimai. Ambasada spaudai įtei
kė ir nuotraukas, rodančias ba
terijas, mikrofonus, transmiste-
rius ir daugybę vielų. 

"Izvestija" laikraštis, pra
nešdamas apie įrengimus so
vietų diplomatų rezidencijos rū
muose, sako, kad tie mikrofo
nai pagautų kiekvieną žodį sa-
lione, atodūsius miegamuose 
kambariuose ir vandens lašėji-
mą voniose. 

Kas vadovaus 
JAV delegacijai 

Washingtonas. — Kolumnis-
tai Rowland Evans ir Robert 
Novak praneša, kad valstybes 
sekretorius Cyrus Vance spau
džia prezidentą Carterį, kad jis 
Madrido konferencijos delega
cijos vadovu paskirtų liberalą 
respublikoną, buvusį Pennsyl-
vanijos gubernatorių William 
Scranton. Kaip žinoma, Madri
do konferencija peržiūrės Hel
sinkio 1975 m. susitarimų vyk
dymą, ypač žmogaus teisių ger
bimą. Valstybės departamento 
pareigūnų nuomone. Scranton 
toms pareigoms netinka. Siūlo
ma buvęs ambasadorius Mas
kvoje Malcolm Toon. Autoriai 
sako, kad Vance nenori pykinti 
sovietų ir todėl parinko savo 
seną draugą Scrantoną. 

— II ! • - ! • « _ 

KALENDORIUS 
Sausio 21 d.: Epifanas, Ag

nietė. Rungaila, Garsė. 
Sausio 22 d.: Anastazas, 

Blesilė, Aušrys, Nautė. 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:50 

ORAS 
Debesuota, laukiama kritulių, 
temperatūra dieną 32, naktį 20* 



S DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 21 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KITOKIOS NUOTAIKOS 

Nors vienas "Draugo" redak
torius pirmąjį šių metų veda 
mąji parašė gana pesimistinėmis 
nuotaikomis ataustą, bet iš spau
dos, televizijos, radijo tono ir šio 
krašto vyriausybės bei diplomatų 
aktyvumo aiškiai pastebime, kad 
visame pasaulyje rikiuojamos jė
gos atremti bet kokį tolimesnį pa 
sikėsinimą į JAV saugumą. Po 
įvykiu Irane ir po to Afganista
ne amerikiečiai pabudo, sugrįžo 
vienybės bei jungties nuotaikos ir 
amerikiečių "media" prabilo jau 
kitu tonu. 

Tuo tarpu JAV prezidentas, 
Baltųjų rūmu štabas ir vyriau
sybė, dar taip neseniai įvairiais 
budais bandę amerikiečius, o 
per juos ir senatorius, paveikti, 
kad būtų ratifikuota SALT II su
tartis, šiuo metu kraštutinai pa
keitė toną. Į Baltuosius rūmus vėl 
kviečiami įvairių sluoksnių 
amerikiečiai ir etniniu grupių 
atstovai. Tokiam informaciniam 
pasitarimui sausio 11 d. į Bal
tuosius rūmus buvo pakviesti pen
ki pabaltiečiai, ju tarpe ir trys 
lietuviai: Alg. Gureckas, R. česo-
nis ir žurn. V. Rastenis. Sausio 
15 d. priėmime Baltuosiuose rū
muose dalyvavo dr. K. Ambrazai
tis, inž. A. Gečys ir gal dar dau
giau lietuvių. Tuose priėmimuose 
aukšti pareigūnai informuoja 
amerikiečių bei etninių grupių 
atstovus apie dabartinę politinę 
padėtį, kuri toli gražu pasidarė 
svetima buvusioms detentės nuo
taikoms, ir dabartinė politika va
dinama "kietosios" Unijos politi
ka. 

Išnaudodami šią padėtį gru
pė jaunų lietuvių visuomeninin
kų sostinėje Wahingtone net bu
vo sugalvoję dabartinius įvykius 
Afganistane sujungti su prieš 40 
m. Sovietų atliktu Lietuvos už
grobimu. Jie planavo dienraštyje 
"New York Times" užpirkti visą 
puslapį užimantį skelbimą, ku
riame būtų priminta prieš be
veik 40 m. Sovietų įvykdytą Lie 
tuvos okupacija su lygiai pana
šiais įvykiais Afganistane, prasi

dėjusiais Kalėdų švenčių laiko 
tarpyje. Jauniems idealistams šis 
užmojis kainuotų apie 20,000 
dol. Šią akimirką, rašant praneši
mą dar nėra tikslių informacijų, 
ar jie galės užmojį galutinai rea
lizuoti, nes tokia suma iš jų vie
nų kišenių negali iškristi, o 
jautriai visuomenės paramai jau 
lyg mažokai laiko likę. Bet politi
nių mokslų profesoriaus straips 
nis tuo klausimu dienraščiui bus 
paruoštas ir įteiktas. 

Žodžiu, šiemet įvykiai ir nuo
taikos visai kitokie, negu buvo 
praėjusių metų sausio mėnesį. 

KODĖL TAIP LIŪDNA? 

Šią akimirką vėl norisi grįžti 
prie minėtinų pesimistinių nuo
taikų: "Kai kurie mūsų politi
kai su labai didelėmis viltimis 
žvelgia į šiais metais įvykstančią 
Madrido konferenciją, kurioje tre
čią kartą susirinks 35 pavergtiems 
išvadavimo vilčių nekeliančio 
Helsinkio pakto signatarai. Ta
čiau mes, būdami 'faktų vergai', 
jau dabar galime numatyti, kad 
ir Madrido konferencijoj vargu 
bus pasmerktas Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitus laisvuosius kraštus 
pražudęs 1939 m. Stalino — Hit
lerio paktas...". 

Taip, kas bus Madride, gal tei 
singai pranašaujama. Nors da
bartinės politinės nuotaikos lyg 
ką kitą rodytų. Valandėlei už
miršę Madridą, stabtelėkime Wa-
shingtone, politinio gyvenimo 
centre. Čia Lietuvos Latvijos ir 
Estijos okupacijos pasmerkimas, 
ryšium su atstovų rūmų rezo 
liucija Nr. 200, vėliau senato pa
keista į Nr. 54, skambėjo nuo pat 
ankstyvosios vasaros ir ne kur 
nors smuklių ar saliono užkam
piuose, bet JAV Kongreso rū
muose. Praėjusį birželio mėnesį 
teko asmeniškai dalyvauti Sam 
Rayburn vardo Kongreso rūmuose, 
kai ten vyko kongresinės pakomi
sės pravesti liudininkų apklausi 
nėjimai ryšium su pateikta svars
tyti rezoliucija. Kokiais gyvais 
faktais apie Pabaltijo tautų kry
žiaus kelią okupacijose ten kal-

1979 m. gruodžio 22 d. prie Sovietų pasiuntinybės Bonnoje, Vak. Vokietijo
je, kun. Pietrek (kairėje) suorganizavo demonstracijas už Sov. Rusijos kon
centracijos stovykloje kankinamą Viktorą Petkų. Olimpiniai žiedai pada
ryti iš spygliuotų vielų. Nuotr. Ant. Viluckio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
ALBINO MARKEVIČIAUS 

SUKAKTIS 

Šeši tūkstančiai septyni šimtai 
mylių skiria Sutkių kaimą, Lietu
voje, nuo Santa Monikos, Cali-
fornijoje. Penkios dešimtys me
tų prabėgo vieno žmogaus gyve
nimo kelyje, nuo vaikystės Še
šupės krantuose iki dabarties Ra
miojo vandenyno pakrantėje. 

Dešimties metų Albinui Marke
vičiui antrasis pasaulinis karas 
tebuvo blogas suaugusių žaidi
mas. Vėliau, deganti tėvų sody
ba, sprogimai šaudymas, bėgi
mas su šeima pėsčiomis į Vaka 
ras. Nepasiekus vakarinių zonų 
Vokietijoje, pasiveja Sovietai ir 
užkerta kelią. Nepritekliai. Fan
tastiškas pasprukimas į Vakarų 
Berlyną- Uždarame vagone j ang
ly zoną, Kanadą. Aukso kasyldos. 
Virtuvė. Sunkios alaus statinės 
bravore, Montrealyje ir bičiulis 
Skučas parodęs kelią į nekilnoja
mo turto prekybos ateitį. Califor 
nijos atradimas ir Santa Monikos 
pamrlimas. Sunki pradžia. Už
sispyrimas, veržlumas, ilgavalan 
dinis darbas, kantrybės ir toleran 
ciįos būtinybė. Vakariniai kursai 
apvainikuojami Santa Monikos 
kolegijoje bakalaureatu nekilno
jamo turto srityje. Virš visko — 
sąžiningumas ir gili atsakomybė 
santykiuose su žmonėmis ir jiems 
ir jų sunkiai uždirbtiems ištek
liams. 

Aktyvumas lietuviškoje veiklo 
je. Santa Monikos Amerikos Lie
tuvių klubas. ALTa. Visokių lie 
tuviškų apsireiškimų stipri mora
linė ir finansinė parama, jauni
mo, ypač sportininkų, inspirato 
rius ir taurių pirkėjas. Šoferis pa
liegėliams tautiečiams, vertėjas, 
tarpininkas, patarėjas neišmoku
siems, na ir praimokusiems, sve-

Albinas Markevičius, Santa Monikos, 
Calif., prekybininkas, visuomeninin
kas ir lietuviškų reikalų rėmėjas, 
švenčiąs 50-ties metų amžiaus ir 25-ių 
metų visuomeninės veiklos sukaktis. 

timos kalbos neišskirtinai nuo 
profesoriaus iki darbininko, be 
diskirminacijos ir su didele tole 
rancija. 

Jo triose įstaigose (nekilnoja
mas turtas ir draudimas) dirbo 
ir dirba ne vienas lietuvis, lietu
vė. Jiems visada pas jį pirmumas. 
Ne vienas svečias iš JAV, Kana
dos ar Lietuvos apvežiotas, paro
dytas, pavaišintas. 

Tyliai veiklus ne vien lietuviš
koje, bet ir JAV politinėje, ypač 
respublikonų arenoje. Gerbiamas, 
klausomas ir respektuojamas pro
fesinėje ir visuomeninėje lietuvių 
bei amerikiečių veikloje. 

Daugeliui ne per anksti šian
dieną dėkoti jam už pirkinį ar 
gautą patarimą. Jo požvilgis j eko
nominę ateitį ir nekilnojamo tur
to vertės supratimas bei įvertini
mas, ne vienam užtikrino sunkiai 
uždirbo dolerio apdraudą nuo 

bėjo kongresmanai Doman, Der 
winski ir kiti, o taip pat iš visur 
suvažiavę pabaltiečiai liudininkai, 
jų tarpe ir lietuvis Amerikos 
pilietis, neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Liudininkai atskleidė savo 
kančias, skaudžius išgyvenimus. 
Kongreso tarnautojai visa įrašė į 
magnetofono juostas ir tai išlieka 
dokumentais ne vienam šimtme
čiui. Pats buvau liudininkas, 
kiek amerikiečių ir pabaltiečių 
buvo susirinkę tų apklausinėji
mų pasiklausyti. 

Rezoliucija gavo eigą, Atstovų 
rūmuose ji buvo vienbalsiai pri
imta, vėl apie Pabaltijo valstybes 
prabilo eilė kongresmanų, ir jų 
pagrįsti, gerai dokumentuoti pa
reiškimai lieka įrašyti dokumen
tiniam leidinyje "Congressional 
Records". 

Gruodžio 20 — 21 d. panašūs 
įvykiai tęsėsi ir senate. Prieš pa
teikiant rezoliuciją balsavimui, 
drąsiausiais žodžiais apie Pabalti
jo valstybes prabilo ir tokie "de
šiniosios" mūsų spaudos prakeik
ti liberalai, kaip įtakingas sena
torius F. Church, C. Percy ir kiti. 
o visi lietuvių laikraščiai išei
vijoje senatorių pareiškimus skel
bė, bet "Amerikos Balsas", juos 
išvertęs iš dokumentinio "Con
gressional Records" leidinio, oro 
bangomis perdavė į Lietuvą. 

Tai agi toli gražu ne visi mėgs
tam dabartinį Vliką ir Altą (o yra 
pagrindo dėl ko nemėgti), bet 
ta rezoliucija buvo jų kūdikis. Ir 
laimėjo... Laimėjom, nes kaip pasi 
rodė, Ameri! , įstatymus leidžian 
čioj įstaigoj turim daug draugų, 
kurie, jei ne Madride, tai kitam 
rimtam reikalui iškilus, daug ką 
reikš. O tas rimtas reikalas jau 
nebetoli. 

Sako, kad Helsinkyje Lietuva 
buvo nurašyta. Bet nepriklauso
mos Lietuvos vėliavos kabo ofi
cialiose sostinės vietose, tebevei
kia Lietuvos atstovybė, konsula
tai. Lietuvos atstovas dr. S. Bač-
kis kviečiamas į visus oficialius 
diplomatų priėmimus. 

Be abejonės, daug kam kyla 

klausimas, ar ilgai visa tai tęsis, 
nes baigiasi nepriklausomos Lie
tuvos užsienyje turėti finansiniai 
esursai. Bet, kaip žinome, JAV LB 
krašto valdybos rūpesčiu, yra 
kongresmano Ch. F. Dougherty 
įnešta rezoliucija H. R. 5407 fi
nansinės paramos mūsų diploma
tinės tarnybos reikalu. Jei ši rezo
liucija, gavusi eigą, bus priimta 
Atstovų rūmuose ir senate, dar 
akivaizdžiau įsitikinsim, ką tos 
įstaigos reiškia ir, antra vertus, 
pamatysim, ar kongresmanai bei 
senatoriai nekeis savo nuomonės, 
kai tiesiogiai bus paliestas ir JAV 
biudžeto reikalas. 

Man regis, kad nuoširdus lie
tuvis patriotas dabartinių pasau
linių politinių įvykių akivaiz
doje apie JAV vadovus ir jų ve
damą politiką per daug pesimis
tiškai galvoja. O būtų gera, kad 
kuria proga Baltųjų rūmų pa
kviestas, atvyktų pirmųjų šalti
nių nuotaikas patirti. Praėjusį 
pavasarį kviestas, jis nevažiavo, 
nes tada nuotaikos tikrai buvo 
kitokios. * VI. R. 

ŠACHMATAI 
— "USCF 1979 Annual Rat-

ing List" įvardina nemaža lie
tuvių: T. Atkočai t is 1691, K 
Bagdanavičius 1633, V. Baltgai-
iis 1585, G. B a r t k u s 1980, J . 
Bendoraitis 1584, P . Beržans-
kis 1816, J . Blasius 1530, Z. 
Bliznikas 1680, R. Brandys 
1464, C. Brazas 1251, M. Brazis 
1671, S. Budrys 2023, T. Bul-
lockus 1958, A. B u k y s 1306, D. 
Čeponis 1431, S. Chepait is 1188, 
N. Cir tautas 1490, L. Daškus 
1390, J . Dėdinas 1323, K. Drun-
ga 1104, J. Durnas 1239, R. Fa 
bijonas 1806, C. Gabr is 1473, 
J . Garbus 1319, T. Gavalis 
1214, T. Girnius 1766, St. Gle
bavičius 1057, V. Gramsas 1227, 
R. J. Gražulis 855, Rob. Gražu
lis 1730, Ram. Ivaška 1231, K. 
Jakš tas 2008, K. J ankauskas 
1911, L. Jas iuwienas 1787, G. 
Kujawa 1797, A. Kulikauskas 
1851, V. Kulys 1014, T. Ma
kauskas 1519, C. Margolis 1369, 
J. Mažaitis 1581, M. Melkus 
1230, K. Merkis 1703, P . Meš-
konis 1152, D. Markauskas 
1557, P. Narbu tas 1557, A. Nas-
vytis 1852, L . N o r k u s 1600, R. 
Pagonis 1216, P . Palai t is 1605, 
J. Pauperas 1264, J . Prankai t is 
1313, W. Prūsa i t i s 1620, Cas. 
Ramas 1867, J . Šapkus 1481, 
A. Sebeckis 2058, A Šemelis 
1339, G. Sha tas 1096, D. Shau-
lis 1692, A. Sirut is 1818, K. 
Škėma 1926, B. Skrabulis 1411, 
A. Slonskis 1750 E . Staknys 
1811, L. Sudžius 1712, M. Ur
bonas 1454, M. Urnežis 1540, 
R. Vaichaitis 2036, V. Vitkaus
kas 1528, A. Zapėnas 1337, M. 
Zaremba 1376, G. Zoza 1441, M. 
Žvilius 1816. 

— So. Bostono L P D šachma
tininkai vasario 1 d. rungsis 
prieš Bostono universitetą So. 
Bostono L P D klube, o vasario 
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams y2 metų 3men. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 
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dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

S anksto susitarus Redakcija už 
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8 : 3 0 — 4 : 0 °- šeštadieniais j b i kainos prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. i J 
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8 d. prieš MTT, taipgi LPD 
klube. Lithuanian komandoje 
žaidžia Grauslys, Atkočaitis, 
talkininkas Klinovas, Merkis 
Zoza ir Skrabulis. K. Merkis 

KEIKŪNE 

' Keliautojas, atskridęs į O'-
Hare aerodromą, paėmė taksį, 
vairuojamą moters. Jai nepati
ko prašymas vežti į Elmwood 
Parką, ir j i keleivį ėmė plūsti, 
pareikalavusi užmokėti i y 2 kar
to brangiau, negu normaliai. 
Kai keleivis nesutiko, vėl išplū
do. Keleivis, užmokėjęs, kiek 
reikia ir davęs dolerį dovanų, 
parašė "Sun-Times" apie įvykį 
ir pažymėjo šoferės numerį. 

Laikraštis susisiekė su taksių 
bendrove, kurios paveikta šofe-
rė keleivį atsiprašė ir grąžino 
jo įmokėtus 7 dol. 

GODUNOVAS CHICAGOJ 
Nuo Maskvos atsimetės bale

to šokėjas Godunovas vasario 
11-16 su American baleto gru
pe šoks Chicagoje, Civic Operos 
rūmuose. 

KOLUMBIJOS AUKSAS 
Daugiau kaip 500 auksinių 

meno kūrinių iš Kolumbijos bos 
išstatyti Field muziejuje Chi
cagoje parodoje nuo balandžio 
25 d. iki liepos 6 d. Tai bus 
didžiausia archeologinių radinių 
paroda, surengta už Lotynų 
Amerikos ribų. 

DR. ŽIBDTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Of isas : 

700 North MIchigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

; 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo-
i dama vėliausių, pasaulinių žinių san-

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki Į trauką ir komentarai, muzika, dainos 
penktadienio perduodama nuo 4:00|ir Magdutės pasaka. Sią programą 
val.p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotj. šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 80829 
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veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas'' ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny-
gu-

nuvertinimo ir dažnai mažiau rū 
pėsčių žadančią senatvę. 

Neužmiršti ir jo paties asme
niški ekonominiai vaisiai ir ge
rovės užtikrinimas šeimai: Vitai 
Milaknytei - Markevičienei su 
dviem atžalom, Zina ir Mariumi. 
Pažymėtinas jo lojalumas savo 
šeimai — tėvams (motina jau 
mirusi), dviem broliam ir trim 
seserim, kurie irgi įsikūrė Cali-
fomijoje. Virš visko, gilus ir są-
noningas lojalumas Lietuvai ir lie
tuviams. 

Manau, daug jį pažįstančiu, 
nuo Montrealio iki Santa Moni
kos, prisidės palinkėdami jam ir 
jo seimai sėkmės, ištvermės ir 
prasmingu bei laimingu dienu. 

VRP 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
g skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 

verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 

Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pual-, 1977 m. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, CMeago, DL 60628 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTES | 
I (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S i 
S Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 5 
= Dirigentas Alvydas Vasait is | 

| GRAŽINA. AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. į 

| Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siusti: Ej 
| DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St., Chicago, TU. 60629. 1 
| UI. gyventojai da r prideda 60 e t valstijos mokesčio. = 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
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Latvių tauta 

NESĖDI PRIE GĘSTANČIOS ŽVAKĖS 
Visi gerai žinome, kad pavergtos 

Lietuvos gyventojų būklė šiuo metu 
yra ypatingai pasunkėjusi. Iš tėvy
nės mus pasiekia žinios, kad ten 
priespauda vis didėja, o ekonominis 
gyvenimas blogėja. Vis labiau trūks
ta maisto produktų, vis ilgesnės ei
lės prie parduotuvių, vis didesnis 
šaltis butuose. Ir Kalėdų bei Nau
jųjų Metų šventės nebuvusios sma
gios — daug ko stigę, šventinės do
vanėlės buvęs retas dalykas. Tačiau 
lietuviai kantrūs ir perdaug nesis-
kundę, nes prie įvairių negerovių esą 
iš seno pripratę. O priprasti prie vis
ko buvo pakankamai laiko — šiais 
metais sueina 40 metų, kai Lietuva 
yra okupuota. 

Dar daugiau negerovių yra pas 
mūsų kaimynus latvius. Prie visų 
minėtų rūpesčių tektų dar pridėti žy
miai didesnę*krašto rusifikaciją. 

Naujųjų metų išvakarėse Pasau
lio laisvųjų latvių sąjunga paskelbė 
kreipimąsi į latvius, gyvenančius 
laisvajame pasaulyje, kuriame ra
šo: "Mes gyvename laikotarpyje, kai 
yra sprendžiama mūsų tautos atei
tis. Sovietų režimas nori išnaikinti 
latvių tautą. Latviją užtvindo sve
timšaliais, miestuose skamba rusų 
kalba. Latvis savo žemėje jaučiasi 
svetimas. Vargingos gyvenimo są
lygos naikina latvių šeimas ir žaloja 
latvius dvasiškai bei morališkai. To
kioms aplinkybėms esant, mes, lais
vojo pasaulio latviai, turime būti kie
tais mūsų laisvės kovotojais. Šioje 
lemtingoje valandėlėje nė vienas ne
galime stovėti nuošaliai." 

Toliau savo atsišaukime PLLS-ga 
nurodo, ką kiekvienas išeivis latvis 
turi daryti. Pirmiausia kelti viešu
mon okupantų nusižengimus, vi
somis išgalėmis stengtis paveikti 
laisvųjų kraštų žmones, kad jie ge
riau suprastų sovietinės okupacijos 
baisumus, kelti daromas skriaudas, 
daugiau kalbėti apie priverstinį rusi
nimą ir kitas neteisybes. 

Antras dalykas — remti Latvijoje 
gyvenančius latvius medžiagiškai, 
morališkai ir dvasiškai. Sustiprinti 
korespondencinius ryšius, infor
muoti latvius tėvynėje per radiją, 
įvairiais būdais siuntinėti jiems už
sienyje leidžiamą literatūrą. Tre
čias dalykas — visur ir visada rei
kalauti Latvijai laisvės ir Latvijos 
valstybės atstatymo. Rašyti laiš
kus, siuntinėti memorandumus visų 
laisvųjų šalių vyriausybėms, lan
kyti jų ministerius, deputatus, ruoš
ti demonstracijas, kad tėvynės prob
lema visada būtų dėmesio centre. 

Atsišaukimas baigiamas šiais žo
džiais: "Drąsiai stokime visur prieš 
mūsų priešą. Mūsų šalies paver
gėjai yra jautrūs ir baikštūs labiau, 
kaip mes manome. Sovietų Sąjunga 
yra vidiniai— silpna, ji yra virtusi 
biurokratine imperija. Už jos kari
nės galybės slepiasi vidinė tuštuma 
ir ekonominis suirimas. Milijonai 
Sovietų gyventojų nepatenkinti ir 
reikalauja laisvės. Būkime vieningi 
kovoje ir drąsūs savo veikloje!". 

Latvis apžvalgybininkas Ad. Šil
dė "Latvijos" savaitraštyje" sausio 
5 d. paskelbė praeitų 1979 m. išei
vijos latvių gyvenimo ir veiklos 
apžvalgą. Jis rašo, kad praėjusieji 
metai buvę 35 latvių tremties metai. 
Per tą laiką buvę daugybę įvykių, ta
čiau latviams pavykę išlaikyti išei
vijoje pajėgią tautos bendriją. 

A. Šildė aiškina, kad tuo metu, kai 
prasidėję latvių keliai į svetimus 

kraštus, vienas žynius latvių kul
tūrininkas pareiškęs, kad po visą pa
saulį išsisklaidžiusių latvių tau
tinės gyvybės procesas ilgas ir po 25 
metų beliksią tik 10 proc. nenutau
tusių latvių. 

Komunistinė latvių spauda visur 
ir visada įvairiais būdais stengiasi 
išeivijos latvius niekinti, apšmeižti, 
nuvertinti jų pastangas, visą išeivi
ją ir jos veiklą išmesdama į šiukšly
ną. 

Tačiau minėtos šiurpios prana
šystės ir išeivijos darbų nuvertini
mas iš tiesų neįvyks. Latvių išeivija 
ir po 35 metų esanti gyva, ką parodė 
visa eilė jų kultūrinių apraiškų. 
"Mes išlikome tautiškai gyvi ir dar
gi varome naujas vagas latvių kul
tūros dirvoje" — rašo Ad. Šildė. Pr. 
metų vasarą įvykusi latvių dainų 
šventė Gotlando saloje, netoli Latvi
jos krantų, vaizdžiai parodžiusi, kad 
tiek daina, tiek muzika, tiek scenos 
menu ir knygų leidimu išeivijos lat
viai nesą sustingę. Jie ne tiktai puo
selėja senąjį latvių kultūros paliki
mą, bet ir kuria naujas vertybes. 
Todėl negalima sakyti, kad latviai 
sėdi prie gęstančios žvakės. 

Išeivijos latvių bei jų organizacijų 
tautinė veikla sustiprėjusi ne tiktai 
Švedijoje, Kanadoje, JAV-bėse, bet 
ir Vokietijoje, Anglijoje, Australijo
je, Prancūzijoje, Belgijoje, Danijoje. 

Reikšmingą darbą Skandinavijos 
kcaštuose esąs nuveikęs Latvių Tau
tinis fondas leisdamas knygas bei 
brošiūras. Latvių politiniai veiks
niai sustiprinę akciją prieš rusifi
kaciją Pabaltijo kraštuose ir čekos a-
gentų p a s t a n g a s i še iv i jo je 
sukompromituoti žymesnius latvių 
tautos veikėjus. 

Nesą užmirštami ir pavergtosios 
Latvijos reikalai.Žinios iš laisvojo 
pasaulio pasiekia latvius per "Lais
vės" radiją iš Miuncheno, per 
"Amerikos Balsą" iš Washingtono, 
per Vatikano ir per kitas radijo sto
tis. 

Kaip svarbūs yra šie žinių prane
šimai rodos faktas, kad Kremlius jų 
trukdymui nesigaili kiekvieneriais 
metais išleisti po 300 milijonų dole
rių. 

Latvių apžvalgininkas džiaugia
si, kad praeitais metais pradėjęs 
veikti Europos parlamentas. Latvi
jos ir latvių tautos gyvenimas pir
miausia surištas su Europa. Su Eu
ropos integracija rišasi ir Pabaltijo 
valstybių bei kitų pavergtų tautų 
ateitis. Todėl šį didelį įvykį reikią su
tikti su dideliu palankumu. 

Nors latvių gyvenimo sąlygos sa
vo tėvynėje yra labai sunkios, ta
čiau latviai nenusimena ir pagrįstai 
galvoja, kad sovietinių rusų okuaci-
ja laikina. Ateisiąs laikas, kai ko
lonistai rusai, nors jų Latvijoje būtų 
ir daugiau kaip pačių latvių, turės šį 
jiems svetimą kraštą apleisti. Taigi 
latviai nenusimena ir dažnai net 
šypsosi. 

Jų giedrią nuotaiką rodo ir šis ne
seniai iš tėvynės atkeliavęs, "Lat
vijoje" paskelbtas anekdotas. 

Kalbasi susitikę du latviai bičiu
liai. — Kaip Latvijoje būtų galima iš
spręsti be galo sunkią butų stokos 
problemą? — klausia vienas. — Rei
kia atidaryti sieną į Vakarus — at
sako antrasis. — O kaip Latvijoje ga
lima išspręsti maisto trūkumo 
problemą? — vėl klausia pirmasis. 
— Reikia uždaryti sieną į Rytus... 

b. kv. 

Sovietų karo laivas, apginkluotas raketų leidimo įrengimais. Tikslas — arabų nafta ir Ramiojo vandenyno uostai. 

SOVIETU RUSUOS PROBLEMOS 
Jų neišsprendžia, nes partija valgo darbininko 

uždarbį 
Sovietai savo valdomą kraštą 

vadina tarybiniu, todėl ir visokios 
tame krašte iškilusios problemos 
vadinamos tarybinėmis. O tary
binių problemų yra labai daug. Di
džiausia tarybinė problema, kad 
laisvasis pasaulis jų krašto nenori 
pripažinti tarybiniu, nes tą kraštą 
valdo ne tarybos, o partinis biuras, 
sudarytas iš aukšto rango komu
nistų su partijos vadu priešakyje. 

Tas problemas nagrinėja „tary
binis" profesorius Ig. Bestuževas 
(M.G. 1979. Nr.2, 2 p.). Jis tas prob
lemas nagrinėja taip, kaip reika
lauja komunistų partija. J is sako: 
„Pragyvenimo lygis buvo ir yra pa
grindinis ekonominis rodiklis... 
Tačiau šiuolaikinės mokslo ir tech
nikos revoliucijos bei jos socialinių 
— ekonominių pasekmių sąlygomis 
nepakanka vertinti žmonių gerovę 
vien pagal ekonominius rodiklius. 
Tas paskatino komunistų partijos 
25-me suvažiavime suformuluoti 
socialinio išvystymo programą, 
organiškai susietą su liaudies gero
vės kėlimo programa. Ši aplinkybė 
taip pat privertė sukurti ir socialinę 
gyvenimo kokybės kategoriją, 
pagal kurią vertinamas aukštesnių 
gyvenimo poreikių patenkinimas 
(mait inimas, drabužiai , gyve
namos patalpos, bendravimas, ži
nios, kūryba ir kiti), kuriems nusta
tyti reikia sudėtingų socialinių 
tyrimų". 

Nenormali yra sovietinė sant
varka, kad per 60 metų dar nepra
dėjo darbininkų ekonominio gyve
nimo tyrimų. Kada prasidės pats 
pagerintas darbininkų gyvenimas 
komunistinėje santvarkoje? Gal tie 
tyrimai vėl užsitęs 60 metų, o page
rintas darbininkų gyvenimas prasi
dės tik už 120 metų? 

Sovietinės santvarkos kūrėjams 
— komunistams ekonominio gyve
nimo rodyklių ar socialinių tyrimų 
nereikia. Jie gera gyvenimą turi nuo 
pat pirmųjų tos santvarkos dienų. 
Todėl ir tie išvedžiojimai apie socia
linius tyrimus visai nereikalingi: 
reikia duoti darbininkams pakan-

J . VAICELIŪNAS 

karnai maisto produktų, drabužių, 
apavo, normalias gyvenamas patal
pas ir mokėti tinkamą darbinin
kams atlyginimą, kad darbininkai 
pajėgtu visko nusipirkti. 

Socialistinis p r anašumas 
Toliau Ig. B. rašo: „Marksizmu — 

leninizmu grindžiant mokslinio 
gyvenimo būdo nagrinėjimą, pilnai 
atskleidžiami principiniai socia
listinio gyvenimo būdo prana
šumai prieš buržuazinį gyvenimo 
būdą". Čia profesorius visai pasi
metė tarp marksizmo, leninizmo ir 
kitokių izmų kratinio. Jis nepa
sako, kokį gyvenimą duoda komu
nistai savo darbininkams ir kokį 
duoda laisvojo pasaulio darb
daviai. Reikia manyti, kad ir Ig. B. 
pastebi, kad darbininkui per dieną 
užsirbti 12 kilogramų sviesto yra 
naudingiau, negu uždirbti tik vieną 
kilogramą. Darbininkui su šeima 
yra geriau gyventi nuosavame 4-6 
kambarių name ar bute, negu su 
šeima gyventi viename kambaryje 
ir su kaimynu dalintis virtuve. Kur 
gi tie komunistinės santvarkos 
ekonominiai pranašumai? 

Taryb inė ekonomija 
g ink lams 

Komunistinės santvarkos dar
bininkams nieko nepadėjo Imas 
partijos suvažiavimas, nepadėjo 25-
tas, nepadės ir 50-tas suvažiavi
mas, jei ir toliau tame krašte liks 
komunistinė santvarka, kurią tvar
ko Kremliaus politinis biuras. Ig. 
Bestuževas ir toliau filosofuoja: 
„Be to. mokslinis gyvenimo būdo 
nagrinėjimas padeda ne tik išry-
kinti, kas pasiekta, kuriant socia
lizmą, bet ir numatyti, ką teks veik
ti ateityje. Komunistų partijos 
25-me suvažiavime priimtoje socia
linio vystymo ir liaudies gerovės 
kėlimo programoje numatyta, kad 
nuoseklų socialinio gyvenimo būdo 

ugdymą būtina derinti su ekonomi
kos stiprinimu ir visuotinės gamy
bos efektyvumo didinimu, nuolat 
augančių liaudies materialinių ir 
dvasinių polinkių tenkinimu, toles
niu tarybinės visuomenės socia
linės struktūros tobulinimu". 

Ig. B. pasakė daug žodžių, bet dar
bininkų gyvenimas nuo to nepa
gerės. Jie to pagerėjimo vėl turės 
laukti 60 metų, o gal ir ilgiau ir sun
kiai dirbti — didinti efektyvumą. 
Sovietai ginklavimuisi kasmet išlei
džia apie 150 bil. dolerių, o tų gink
lų ir šaudmenų apie 50 proc. išeina į 
pasaulį Sovietų vedamiems karams 
vesti bei revoliucijoms vykdyti. Jei 
Sovietai tik 75 bil. dolerių išdalytų 
savo apie 150 mil. darbininkų, tai 
kiekvienas gautų po 500 dolerių. Jei 
būtų bent 4 kartus sumažintos mais
to produktų ir kitų prekių kainos ir 
tų maisto produktų ir kitų prekių 
pilnai būtų krautuvėse, kaip jų yra 
kultūringame pasaulyje, sovietinių 
darbininku gyvenimas iškart page
rėtų be Ig. B. filosofijos. 

Lietuvoje sakydavo: žodžiais kai
linių nepasiųsi. Ir Sovietų profe
soriai savo marksistinėmis graž
bylystėmis darbininkų gyvenimo 
nepagerins, kaip jie jo nepagerino 
iki šiol. Komunistai gi prabangiai 
gyvena visą laiką. Stalino duktė 
Svetlana rašė, kad jos tėvas nekal
bėjo apie darbininkų gyvenimo 
pagerinimą, bet sau statėsi praban
gias vasarvietes prie Maskvos ir 
kitur (Soči), leisdamas milijonus 
valstybinių rublių statyboms, 
apstatymams, indams, paveiks
lams, geriausiems maisto produk
tams, vaisiams ir visokiems gėri
mams. Patys rusai sako. kad 
Sovietų Sąjungoje darbininkams 
geresnis gyvenimas tik žadamas, o 
komunistinė buržuazija praban
goje gyvena visa laiką. 

Pr ieš 50 metų 

Toliau Ig. B. dar labiau nukalba: 
„Kad pastebėtume esminius mūsų 
gyvenimo poslinkius, palyginkime 

dabartinės tarybinės visuomenės 
gyvenimo būdą su tuo, kas vyko 
mūsų šalyje prieš 50 metų". Kam 
grįžti prieš 50 metų? Juk Sovietų 
darbininkai gyvina dabar. Jų gyve
nimą galima palyginti su dabar
tinių kultūringo pasaulio darbinin
kų gyvenimu, kur darbininkai 
gauna gerus atlyginimus, krau
tuvės užverstos maisto produktais ir 
kitokiomis prekėmis, kur darbinin
kai maisto produktų gali nusipirkti 
ar užsisakyti telefonu, ir tie produk
tai jiems pristatomi į namus. Ar 
taip yra komunistinėje santvarko
je, kur ,,nera išnaudotojų'? Darbi
ninkų žmonos stovi prie krautuvės 
eilėje kelias valandas, kad gautų 
nusipirkti kąsnelį kokios nors 
mėsos. Kokia nauda rašyti apie 
ekonominio gyvenimo miražus, jei 
tokios ekonomijos nėra sovietinia
me krašte? Jei tokius straipsnius 
rašytų darbininkai, jie juos para
šytų daug aiškiau ir konkrečiau, be 
„tarybinės" filosofijos, tik komu
nistinė spauda jų straipsnių 
nespausdintų. 

Prieš 50 metų ir visame pasaulyje 
žmonės kitaip gyveno. Betgi tas 
„kitaip gyv no" buvo keleriopai 
geresnis už komunistinės sant
varkos žmonių gyvenimą. Nepri
klausomoje Lietuvoje eilinis, prie 
geležinkelio dirbąs darbininkas už 
dienos uždarb, turguje galėjo nusi
pirkti šešis kilogramus sviesto, kai 
sovietinėje santvarkoje toks pat 
darbininkas ir tuo pačiu metu už 
dienos uždarbį galėjo nusipirkti tik 
300 gramų s\ i-*io, nes jis per dieną 
uždirba 10 rublių, o sviesto kilogra
mas kainavo '52 rubliai, lašinių — 
35 rubliai, duonos — 2 rubliai, o 
auliniu bat'i pora — 1000 rublių. 

Ig. B. sako. kad anais laikais 
badas ir epidemijos nuo žemės 
paviršiaus nušluodavo milijonus 
žmonių, bet nepasako, nuo kokios 
epidemijos komunistinės sant
varkos krašte Stalino laikais žuvo 
per 70 mil. žmonių. Ukrainoje 1930-
34 metais badu mirė per 7 mil. žmo
nių. Ukraina yra Europos duonos 
aruodas. Tame duonos aruode žmo
nės mirė badu dėl sovietinės sant
varkos, dėl Stalino užmačių. 

Gyvenąs pavergtoje Lietuvoje 
kunigas atvirai rašo sovietiniam 
ministeriui apie šią santvarką: 
„Vakarai žino apie tarybinę Rusiją, 
būtent: tą jos ekoniminę ubagystę, 
visuotinį girtavimą, specialiai 
palaikomą valstybės, platų kyši
ninkavimą, kerojantį chuliganiz
mą, kombinavimą (vagystės nebe-
vadinamos vagystėmis), kuris klesti 
fabrikuose, sandėliuose, kolū
kiuose, statybose, tragišką šeimų 
žlugimą, kūdikių vengimą ir 
žudymą, nepadorumą jaunimo 
tarpe ir visuomenėje, su to visko 
venerinių ligų palyda, pajuoka ir 
panieka valstybiniams politiniams 
balsavimams darbininkų, ypač 
kolūkiečių išnaudijimą. visuotinį ir 
priverstinį komunizmą, visuotinį 
religijos veržimą grandinėmis ir 
kalėjimais, visų pavergtų tautų 
rusinimą ir kolonizavimą, visuo-
tinv kovą prieš visų pavergtų tautų 
pastangas vaduotis bei prieš jų 
pagrindinę veikla. 

(Bus daugiau) 

ARKLIAI LIETUVOJE 

Arkliai Lietuvoje buvo laikomi 
žemės ūkio darbams, susisiekimui 
ir jojimo sportui. Lietuvos kaime 
daugiausia buvo paplitę vidutinio 
sunkumo, vadinamieji vietiniai 
arkliai. Jų tarpe buvo sunkesnio ir 
lengvesnio tipo. Sunkiesiems ūkio 
darbams Sio tipo arkliai nevisuo-
met yra pakankamai stiprūs ir pa
jėgūs. Todėl nepriklausomosios Lie
tuvos laikais buvo stengiamasi 
išplėsti sunkesnio vadinamojo ar-
dėnų tipo arklių auginimą. Jų veis
lei palaikyti iš Belgijos iš Švedijos 
buvo importuojama ardėnų veislės 
arklių. Kita iš senų laikų užsilikusi 
arklių veislė Lietuvoje buvo žino 

ma kaip žemaitukai. Tačiau, tokie 
maži ir lengvi, jie netiko sunkes
niems ūkio darbams. 

_ Liūdnosios žmonijos gyvenimo 
scenos iškyla tada, kai žmonių dar
buose prasikiša ne širdis, bet sava
naudiškumas; ne švelnumas, bet 
griežtumas; ne gerumas, bet žiau
rumas; ne meilė, bet autoritetas, ir 
tada neišvengiamai salia dieviškos 
meilės ir gailestingumo -pagar
binamas yuingas stabas, kuris vie
ną dieną pareikalauja žiaurios au
kos paties aukotojo. 

Br. Zumeris 

PALIKAU MIELĄj 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

Bet neilgai man teko su paukšteliais links
mai gyventi, jų balsais gėrėtis. Vos tik pasista
tęs gyvenamą namą ir dar jo galutinai neįren
gęs, mirė mano tėvelis. Liko mamytė našlė su 
keturiais mažais vaikais. Aš, vyriausias, buvau 
8 metų amžiaus, broliai Vladas — 6, Julius — 4 ir 
sesute Bronė — 2 metų amžiaus. Prispaudė var
gas mus visus negailestingai, nes tėvo piniginių 
santaupų nebuvo likę. Viskas buvo investuota 
naujų trobesių statybai gautame sklype. Mūsų 
gerosios mamytės dėka šiaip taip vertėmės. 

Greitai buvo pastatyti ir kiti ūkio trobesiai 
(tvartas, kluonas). Žemė atiduota kaimynui Rai-
žiui dirbti iš pusės. Priimti kaimynų gyvuliai ga
nyti mūsų ganykloj, ir taip traukėme gyvenimo 
sunkius ratus. Kiek vėliau jaunesnis mano bro
lis Vladas atiduotas už piemenį kaimynui Va
latkai, o likusieji namie, kaip galėdami, vertė
mės rūs taus gyvenimo pr ispaust i . O 
pavasariams atėjus dažnai ir juodos duonelės 
neturėjome, ypač vokiečių okupacijos metais. 
Mat, okupantui reikalaujant, mamytė buvo 

priversta atiduoti ūkininkams paskirtą grū
dų, pieno, mėsos ir kiaušinių tam tikrą duoklę. 

Dažnai būdavo ir taip, kad turėjo atiduoti 
paskutinį grūdų žiupsnelį. Be to, kadangi 
gyvenome prie pat plento, tai kartais pravažiuo
dami vokiečiai nusišaudavo mūsų ganykloje 
besiganantį raguotį ar avelę ir, nė dėkui nepa
sakę, nuvažiuodavo savo keliu. 

I-jam pasauliniam karui prasidėjus aš turė
jau apie 10 metų amžiaus. Nors ir jaunas dar 
buvau, bet prisimenu tuos laikus labai gerai. Pri
simenu dėl to gerai, kad gyvenau mamytės val
domam žemės ūkyje prie pat plento Alytaus — 
Kruonis — Kaišiadorys. Tuo plentu, karui prasi
dėjus, nuolat dieną ir naktį važiavo ir jojo Rusi
jos kariuomenė. Pėstininkų, žygiuojančių pir
myn į Vokietijos pusę, neteko daug matyti, bet 
kiek vėliau, bėgant nuo vokiečių, labai daug te
ko matyti ir visų rūšių rusų kariuomenės: pės
tininkų, raitininkų, o daugiausia besitraukian
čių gurguolių. 

Beveik nebuvo to ūkininko, prie plento gyve
nusio, kad nebūtų jam arkliai pamainyti. Mat, 
važiuojantieji gurguolininkai, pamatę netoli 
plento besiganančius ūkininkų arklius, iškin
kydavo iš vežimų savuosius, nuo ilgo važiavimo 
prisitrynusius ir susižeidusius arklius ir, nieko 
nei klausę, nei kam ką sakę, pasikeisdavo ark
liais. Savo sužeistus žirgelius iškinkę palikdavo, 
o jų vietoj paimdavo ūkininkų gerus arklius ir 
nuvažiuodavo savo keliu. 

Artėjant rusų — vokiečių frontui, susiorga
nizavo Jiezno miestelio paplentės gyventojai 

ūkininkai, drauge ir mano mamytė su būreliu 
savo mažų vaikučių, prisikabinusi karvutę prie 
pakrauto vežimo, išvažiavo į mūsų žemę dir
busio Raižio sūnaus Jono ūkį, esanti Padrie-
žiškių k , Stakliškių valsč. Tas kaimas nuo 
Jieznio ir Stakliškių miestelių yra gana toli: tarp 
miškų ir neaukštų kalnelių ir toli nuo pagrindi
nių kelių. 

Praėjus apie savaitei laiko, pagaliau pama
tėme Stakliškių miestelį beliepsnojant, dūmų de
besis iškilusius, patrankas griausmingai bešau-
dančias. Rusai greitai ir iš ten pasitraukė. 
Sekančią dieną visi pabėgėliai išvažiavome na
mo. 

Pervažiavę atradome visus trobesius nesu
degintus, sveikus, tik visur didelė netvarka 
padaryta: priteršta, tvoros išgriautos, durys, lan
gai atidari, lyg staigus viesulas buvo užėjęs. Likę 
namuose gyvuliai, kiaulės, avys, vištos ir ra
guočių prieauglis, nerasti. Kur visa tai dingo, 
taip ir nesužinojome. Galimas daiktas, kad dalį 
to rusų kareiviai sunaikino, o likutį pasisavino 
tie, kurie nuo artėjančio fronto nebuvo iŠ savo 
namų išvykę ir išvykusių palikimą "priglaudė". 

Padėjęs mamytei namuose susitvarkyti ir 
trobesiuose tvarką atstatyti, išėjau į Jiezno 
miestelį aplankyti savo draugą Jurgį Rauli-
navičių ir pasižiūrėti, kaip Jieznas po praė
jusių kovų atrodo. 

(Bus daugiau). 
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TEISYBES VARDAN 
P. Čepėnas ir D. Fainhauzo knyga apie Amerikos lietuvius 

DR. V. SRUOGIENĖ 

1979 m. gruodžio mėn. 29 d. 
"Draugo" NE. 300 (48) priede 
"Mokslas, menas ir literatūra", 
psl. 1, 2 ir 4 yra tilpęs P. Čepėno 
pasirašytas straipsnis antrašte 
"Kai puošnumui trūksta rūpes
tingumo". Tai turėtų būti recen
zija anglu kalba parašytos kny
gos "Lithuanians in multi Ethnic 
Chicago until World War II" by 
David Fainhauz. Published by 
Lithuanian Library Press, Chica
go, 111., 1977. 

Perskaičiau tą ilgą rašinį ir la
bai nustebau. P. Čepėnas mažai 
vertino D. Fainhauzo knygos re
cenzentus — Alę Rūtą, V. Trum
pą, A Kalnį ir k t , tuo pačiu 
skelbdamas save kaip vienintelį 
ir neklystantį autoritetą. Atrodo, 
kad recenzija skirta tiems, kurie 
knygos neskaitė, o jei ir skaitė 
prieš dvejus metus, tai per tą lai
ką, kol P. Čepėnas medžiagą rin
ko, viską pamiršo. Ar tai yra re 
cenzija? Sąžininga kritika? 

Cia nedaug yra paliestas kny
gos turinys, didžiausią dalį už
pildo pageidavimai to, kas P. Če
pėno nuomone turėjo būti joje ir 
ko Joje nėra. O iš tikrųjų beveik 
viskas knygoje yra išdėstyta. 

Knygos aplanke aiškiai nuro
doma, kad joje kalbama tik apie 
lietuvių emigracijos pačius svar
biausius asmenis ir įvykius. Ir 
P. Čepėnas rašo, kad "knyga yra 
skiriama platesnei anglų kalba 
skaitančiai visuomenei", bet į tą 
knygos pobūdį neatsižvelgia. Jei
gu ji būtų perkrauta ta daugybe 
faktų, faktelių apie smulkius 
bankelius, mokyklas, mokyklėles, 
chorus, chorelius, net laivakor 

gubernijų pavadinimus arba apie 
gubernatorių titulus (psl. 3, 4, 
11, 17). Jis čia pat paduoda 
skliausteliuose lietuviškas formas. 
Svetimtautis, kuris panorėtų ras
ti informacijų apie Vilniaus, 
Kauno, Suvalkų gubernijas lie
tuviškų vietovardžių rusų carų 
okupacijos laiku, literatūroje ne
užtiktų. Gal autorius čia turėjo 
duoti paaiškinimą, bet, matyt, 
jis pervertino mūsų mentalitetą. 
Visur kitur jis nuosekliai vartoja 
lietuviškus vietovardžius. 

Recenzijoje rašoma: "... netei
singa yra tvirtinti, kad (lietuviai) 
j JAV emigravo tik (mano pa
braukta. V. S.) dėl ekonominių 
sąlygų... svarbus veiksnys dar bu
vo ir karo tarnyba Rusijos ka
riuomenėje". Prikaišiojama auto
riui, kad nepaminėjo politinių ir 
kitų emigracijos priežasčių. O. 
D. Fainhauzas rašo, kad nors 
pagrindinis emigracijos faktorius 
buvo ekonominis, bet pastebimas 
ir didėjantis skaičius emigrantų, 
kurie paliko Lietuvą dėl politinių 
sumetimų (psl. 5, 11, 12) dėl ka
talikų bažnyčios, tautinių tradi
cijų persekiojimo, dėl tautinio 
švietimo uždraudimo, uždraudi
mo spausdinti raštus lietuvių kal
ba, bendrai dėl visos rusifikaci
jos sistemos, nenoro tarnauti ne
apkenčiamoje rusų kariuomenė
je (psl. 11, 12, 48 ir 49). Ryšium 
su tuo nesutikčiau su P. Čepėnu, 
kad D. Fainhauzas paskutinėje 
vietoje mini religines lietuvių 
emigracijos priežastis. Prašyčiau 
tad perskaityti 48 ir 49 puslapius, 
kuriuose autorius dėsto, ką lietu
viams reiškia religija. Pagal au-

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 3^ų butų namą. 
' 2 batai po 3 mieg., vienas 2-jų mie

gamų. Karštu vand. apšild. 17 m. se
numo. Liuksusinis butas savininkui. 
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir 
Central Park Ave. Kalbėkit angliškai 

TeL — 77M238 , 

Nepamainoma pianistė Raimonda Apeikytė ir nauja meno pajėga sopranas 
Laima Stepaitienė, užkariavusi losangeliečių širdis. Koncertą globojo Los 

i Angeles birutletės. 

čių agentus ir pn.. skaitytojas' t c r i l* : "Religija sudarė centrinį 
pajustų neišpasakytą nuobodulį I kaimiečio^ tautinės sąmonės ele-
ir net nepradėjęs skaityti knygą 
numestų. Ir tada veikalas nepa
siektų to, anot tpaties recenzento, 
"kilnaus tikslo supažindinti fr 
svetimtaučius su lietuvių emi
grantų gyvenimu bei kultūrine 
veikla". Daugybė straipsnyje su
telktų informacijų (kiek bran
gaus laiko tam padėta!) būtų 
neįkainojamas turtas, didelis 
įnašas į kompendijaus pobūdžio, 
pvz. į paties P. Čepėno "Naujų
jų laikų istoriją" — vertingą 
veikalą. 

Minėtame straipsnyje skaito 

mentą. Taigi, sovietinių istori 
kų pastangos paneigti anų lai
kų katalikybės vaidmenį lietu
vių tautiniame ir kultūriniame 
sąjūdyje prieštarauja istorinei 
tikrovei".Autoriaus nuomone.ne-
buvo tuo metu Lietuvoje kitos 
institucijos, kuri taip pastoviai ir 
atkakliai kovojo prieš rusifikaci-
nę politiką (psl. 48). 

Neteisingas priekaištas, kad D 

pc su kitorn's tautinėmis grupė
mis kultūrinių. visuomeninių, 
ekonominių reiškinių srityse, iš
ryškinti tautinio charakterio ypa
tybes. Kun. dr. J. Prunskis kny
gos pristatyme 1978 m. sausio 
mėn. apie tai kalbėjo, pažymėda
mas, kad tai yra pirmas bandy
mas išvesti lietuvius iš parapijiš-
kumo į platesnį Amerikos gy
venimą. Palyginamuoju metodu 
mūsų knygoje akivaizdžiai įro
dyta, kad lietuviai, kaip etninis 
vienetas reiškėsi ne tik neblo
giau už kitas grupes, bet dažnai 
ir geriau (psl. 1, 58, 84, 85, 87, 89, 
102,104,151, 152, 183,211 i r k t ) . 
Štai lentelėje 97 psl. palyginami 
savaitiniai įvairių tautų darbi
ninkų uždarbiai — net ir čia pir
mauja lietuviai. 

P. Čepėnas rašo: "Monogra
fijoje autorius kažkodėl vengė ak
centuoti Amerikos lietuvių poli
tinės veiklos ir, apskritai, teikia
mos paramos visų lietuvių poli
tinei veiklai". Tai visai netiesa, 
nes tiems klausimams yra paskir
ta net 4 skyriai. Knygoje aiškiai 
aprašytos pagrindinės Amerikos 
lietuvių pastangos ir pagalba at
kurti Lietuvos nepriklausomybę, 
žygiai pas vyriausybę. Tiesa, pa
sigedau žinios, kad'Gabrys buvo 
įsteigęs Lietuvių informacijos biu
rą Paryžiuje... Jau knygos aplan
ko nuotrauka rodo masinį politi
nį Amerikos lietuvių aktyvumą 
ir rūpinimąsi Lietuvos likimu. 

Kažkodėl P. Čepėnas neatsi
žvelgė į tą aplinkybę, kad visas 

Fainhauzas mažiau dėmesio ski- \ Postscript J Po penkiasdešimties 
ria lietuvių kultūrai, negu biz
niui. Priešingai, ir kultūrai, ir 
bizniui duoti atskiri skyriai. Vien 

me: "...keista, kad D Fainhauzas,' P ^ p i u skaičiai preštarauja P 
ruošdamas šią monografiją, vi
siškai nesinaudojo lietuviškomis 
enciklopedijomis". Man atrodo 
dar keisčiau, kad istorikas taip 
gali teigti. Mokslinėje litera turo- I 
je nesiremiama enciklopedijomis, 
nes tai nėra pirminis šaltinis. 

Čepėno teigimui. O "Lithuanian 
Education and Culture" skyriuje 
nagrinėjami mokslo, muzikos, te
atro, meno, spaudos reiškiniai, 

Į pirmasis bandymas paruošti lie
tuvišką enciklopediją ir kt. 

Taip pat nematau, kad auto-
Emigracijoje gyvenama ypatingo- į n u s b u t l * l i n k e s vaizduoti lietu
mis sąlygomis. Žinome koks i " * * atsilikusiais, tamsiais, kaip 
brangus turtas yra sukauptas mū- t a i P r i k l š a <^P^n^- Priešingai, 

visur iškeliamas jų veržimasis į 
mokslą, jų drabštumas, gabumai 
organizuotis. Tiesa, jis vaizdžiai 
aprašo tą skurdą, kuriame pirmie-

su, ypač išeivijoje išleistose lie
tuvių ir anglų kalba enciklope 
dijose, kartais naudojame jas su 
rezervu tuo atveju, jeigu šalti
niai neprieinami, o D. Fainhau
zo knygoje jie autoritetų pateikti 

ji ateiviai gyveno, jų sunkias dar
bo sąlygas. Jis net duoda ištrau-

Kitatautis, pastebėjęs nuorodose k ą 1S S a£fu s V ^ o n S i n c l a i r e J 
enciklopediją kaip informacijos ™ a n o ' T h e J u n S e " - ° • • l a" 
šaltinį, suabejotų knygos rimtu- b a i Paįvairina skaitymą lygiai 

kaip ir laiškų ištraukos. Visa tai 
savo kontrastu pabrėžia vėles

niu. 
P. Čepėnas tarytum siūlo nau

dotis šių autorių literatūra: J. 
Ziliaus (J. Žilinsko. V. S.), A. Ku
čo, S t Michelsono, Pr. Lavinsko, 
B. Balučio, K. Drangelio, J. O. 
Sirvydo J. Adomaičio-Semo, A 
Olšausko, A Ambrozės ir kt. Tik 
pažvelkime į nuorodas kiekvieno 
skyriaus pabaigoje ir į patį tekstą 
— pamatysime, kad visais jais 
naudotasi ir visi jie išvardinti var
dinėje rodyklėje 

Tačiau kyla klausimas, kaip 
Fainhauzo knygoje, išėjusioje 
1977 m., galėjo būti panaudota 
medžiaga iš L. Aliliūno knygos, 
kurią Čepėnas siūlo, išėjusios 
1978 metais. 

Teisinga pastaba, kad lietuvio 
ausį rėžia lietuviškų miestų ru
siški pavadinimai Kovno, Vilna. 
Suvalki ir k t Cia negalima buvo 
istorikui nepastebėti, kad autorius 
juos vartojo tik vienu specifiniu 
atveju, būtent, kalbėdamas apie 

metų) pašvęstas ne politiniams 
klausimams, o tik demografi
niams pasikeitimams, įvykusiems 
lietuvių ir kitose etninėse gru
pėse Chicagoje. Matyt, autorius 
sąmoningai nelietė naujosios 
emigracijos ir jos neapibūdino, 
kadangi tai išeitų iš veikalo 
chronologijos ribų. 

Taip, mums įprasta laikyti 
spaudos draudimo pradžią 1864 
metais. Bet 1864. V. 14 Muravjo
vas tik kreipėsi į carą siūlydamas 
uždrausti lietuvių spaudą loty
niškomis raidėmis, bet draudi
mas įsigaliojo 1865 LX. 6, kada 
Vilniaus gen gubernatorius išlei
do potvarkį, iškaitantį draudi
mą vykdyti (2iūr. Liet. Enciklo
pedijos XVIII t., 334 psl.). 

Nežinia, kodėl P. Čepėnas ne-
sykį ima faktus iš D. Fainhauzo 
knygos ir teigia, kad jų toje kny
goje nėra. Prikaišioja, kad nepa
minėtas dr. P. Puskunigis. Nagi, 

riančios poezijos. Duotus tekste 
laiškus versti į anglų kalbą, kaip 
siūlyta, šios knygos pobūdžio la
puose nebuvo reikalo, kadangi 
tas folkloras angliškai sunkiai be
galėtų atskleisti lietuvių tauti
nes savybes ir jų gyvenimo bū
dą Amerikoje. 

P. Čepėnas stengiasi pamokyti 
rūpestingumo ir tikslumo, siūlo 
naudotis tarp kitko sekančiais 
šaltiniais: V. Maknio "Lietuvių 
teatro bruožai" ir B. Sruogos 
"Petersburgo lietuvių teatras". 

(Bus daugiau) 
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GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE, Alf. šešplaukis $2.00 
KULTŪRINES GELMfiS PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
tan Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius . . . . • • $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Ulinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 
UMIIMIIlllllllllllllilIlIlIlIlMIlIlIlUIlllllll 

uiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimmniiiiiiiiH 

K a z i o B a r a u s k o 
H "Draugo" Rimties Valandėles 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Fatlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. Dl. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 

KOGI L A U K T I 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

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

PUIKUS mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
H/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

BLTO NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — lncome Tas 

Notarui ta* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

niiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiniimiiiiii 
lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Setą proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — lncome Tax 

Notary Public 

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

llllllllllllllllliililllillllllillllllilillllllllill 

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

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Chicago, DL 60632, tel. I27-5M0 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tekf. GA 4-8654 
32081/2 W. ftSth Street 

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

Tel. — WA 5-8063 

| S I G ¥ K I T Ę D A B A B 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiinnii 
IvairiĘ prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SL, Chicago, UI. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tetef. — 125-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIilIlIliUUlJlIliHllllUillll 

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
M. A. Š I M K U S 
IXOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
CilMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

iiiiiiimuHiHiiiiiHiiiiuiiuiuuumuimiii 

iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifc 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIiIIiiIIIIIiillIlIlIlilIliliUIlllUliUllll 

IIHIIIllllllllllllHIIIIIIIIIMIIIUJIUIlUIIIIIH 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIHIIIIIIIIimillllIUUUIUllUlllUllIlIlI 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KELIU 
Prisiminimai 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , 

Chicago, DL 60629 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $6.73. UI. gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 e t Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd S t , Chicago, DL 60629. 

HELP WANTED — MOTERYS 

GIRL FRIDĄ Y 
F o r office in Schiller P a r k . Mušt 
know German. Call 

671-2826 
t o schedule appointment. 

RN'S 
Full or part time poeitlona avall-

able in General CCU & SICTJ Nurs-
ing. Open on all aaifta Located in 
Lincoln Park area. Roosevelt Memo-
rial Hospital offera excell. benefits. 
Starting- aalary comm. w / exp. No 
shift rotations, every other weekend 
ott. 

Contact Narse Recraiter 751-4000 
An Eq.ua! Opportunity Emplorir 

niitiHinmmiiiiiiiiiiiimiiiimmimimiii 
mus l i e t ^ ' l a i r n į i r r m s " ne'viė- | atskleiskime 27-tą ̂  P"skpį. Cia j 
no dažną praturtėjimą ir aukštą 
JAV valstybiniu tarnybų pasie
kimą. 

Jei D. Fainhauzas rašo, kad 
1899 — 1914 m. lietuvių išeiviu 
tarpe buvo 53 prec. neraštingų
jų, tai maždaug sutinka su JAV 
imigracijos įstaigų statistika, pa
gal kurią raštingųjų priskaityta 
48 proc. 

įgudę recenzentai viru pirma 
kreipia dėmesį į veikalo koncep
ciją, paskui iškelia teigiamybes ir 
neigiamybes ir tik vėliau pastebi 
svarbesnius praleidimus. Neaiš
ku, ar P. Čepėnas nepanorėjo 
įudėmėti knygos antraštės (nors 
tą antraštę oliuoja): "Lithua-
nians in Mul'l-Ethnic Chicago". 
Tai įpareigojo D. Fainhauzą pa
rodyti lietuvių išeiviją kitu et
ninių grupių sudėtyje. Taigi 
šios studijos pagrindinis uždavi
nys buvo palyginr lietuvių gru-

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai-

šspausdinta: "Garsioji Amerikos) iiiiiMlliiimiitiliillllllliinimiiiimiiiiiiii 
lietuvių asmenybė, Dr. Pranas 
Puskunigis pažymėjo:". Po to se
ka ištrauka iš jo straipsnio P. Ru-

secko knygoje "Pasaulio lietuviai". 
Prašau pažiūrėti nuorodą 33-me 
puslapy ir 121 psl., kur yra įdėta 
dr. Puskunigio nuotrauka. 

Taip pat skundžiamasi, kad, 
jei nebūtų įdėtos "kai kurios ne
reikalingos nuotraukos", būtų at
siradę vietos žymiems Chicagos 
veikėjams, jy tarpe J. Ado- I P****, Chicago, 1979, 240 psl. Spau-
Čiui-Semui. Tuo tarpu 165-me, f . D ™ u ^ .? a ^ t u j f • „ * " * * . * , 5T . . Į aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
puslapyje matome aiškų jo at- j 8U ^^timu $3.73. 
vaizdą imu veikėjų grupėje. 

Recenzentas neatkreipė dėme
sio į tai, kad D. Fainhauzas iškė
lė kone visai pamirštą Amerikos 
lietuvių tautosakos šaką — laiš
kus ir dargi kritikuoja, kad jy 
knygoje perdaug! Gal jau per vė
lu, tačiau reikėtų juos rinkti, kol 
ne visi atsidūrė šiukšlyne. Ten 
rasi kad ir naivios, bet širdį ve-

Užsakvmus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- Chicago, Dl. 
60629. 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos ir.okescio. 
IIIHIIHMMIlilMIlIlIMIIIUlUlUIIIUUUMMI! 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

We'!l help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybe Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mūsų jstaiga* Mes visuomet pasi
ruošė jums patarnauti. 

Mes priklausome MUS ir tarime 
komputerį. 

Virš 500-tai namą pasirinkimui. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
indepepdently ovvned and operated. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiniiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2344 W . © t b St., teJ. 778-1486 

ilIIIIHIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlHIUIIIUlIlIlIHIH 

HELP WANTED VYRAI 

I • • 4>4>»4>4 4>-»4>4 • • • • • » • • # • • 

V A L O M E 
KILIMUS EB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis. 

BUBNYS — T d . B E 7-5168 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

For rent — 2 bedrm. apt. 
Vic. 60th & California. 

Adults only. Call after 6 p. m. 
376-5345 

D 8 M E S I O 

HfiiiiiiiiimiiiiiiiiHiimmmiiiiMiiiiimii 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 

Vietinių kortelių naudojimu yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grašiai vizi
tinei korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją Tisais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti rnuių patarnsvi* 
BU. 
llllllllilIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII 

IŠNUOM. 3-jų kambarių apšildo
mas butas VYRUI. Apyl. 68-os 
ir Campbell. Skambant 737-7311 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
noa yra riatem* prieinamos. 

Perskaitė "Draugą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

DIE - SETUP MAN 
Experienced in setting up high-
speed progressive dies. Top pay 
and benefits. 

MARK INDUSTRIES, INC. 
One University Dr., Arlington 

Hts„ DU 60004, TeL 259-7750 

VYRAI IR MOTERYS 

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Esperienced Group 
Major Medkal 

, Call Mr.Callas 738-6162 

MANAGEMENT 
Ebcpanding business in t h e Cbi
cago Land area. High income 
potential. Full or p a r t time. 
Call for interview. 398-6066. 

HELP WANTKD — VYRAI 

DRAFTSMAN 
St ruc tura l steel shop detailers. 
Overtime. Pree insuranoe, hos-
pitalization and paid vacation. 

TeL —922-6310 

DIE REPAIRMAN 
Ebeperienced m maintaining intri-
cate progressive dies. Top pay and 
benefits. 

MARK INDUSTRIES, INC. 
Obe University Dr., ArUngton 
Hte„ DU. 60004, Tel. 259-7750 

Gabinef Maker 
Experienced. Laminate shop work. 
Full time steady job. Ali cotnpany 
benefits. Phone for appointment. 

9 4 3 - 6 1 5 0 
H E L P W A N T E D — M A L Ė * Ž E M A L E 

BROVUS CHICKEN MARAGERS 
NEEDED FOR SOUTrTSVEST SD3E LOCATIONS. MUŠT BE 
EXPErVD & MATURE. EXCELL. SALARY & BENEFITS. 

CALL: MR. STORINO BETWEEN 2 * 4 PJL 
2 4 7 - 7 0 0 3 

Archer and Kedzie 28th aad Kedzie 4Srd and Ashland 

• ' 

http://Eq.ua


Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai, suvaidinę Bet
liejaus žvaigždę. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Lietuviai Floridoje 
Miami, Florida 

vavo t ik su keliais savo ats to
vais. Lietuvius a ts tovavo su 
tautiniais rūbais apsirengusios 
O. šilienė, O. Vaicekonienė, Ju-

i zė Žebrauskienė, P . ši las, J. 
gos šokių muzikos neteko šioje į Žebrauskas. Tikinčiųjų maldas 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 21 d. 

LIETUVIAI WORCESTERY 
VALDYBOS IR DIREKTORIŲ 

PRIESAIKA 

Sausio 13 d. Lietuviu Labd. 
draugijos valdybos nariai ir direk
toriai susirinko į Mairono parko 
salę priesaikai. Prisaikdino Šv. Ka
zimiero parapijos įkleb. kun. A-
Miciūnas, MIC. Po to sekė pie
tūs, paruošti E. Kauševičienės ir 
talkininkių. Maldą sukalbėjo kun. 

-. A. Miciūnas. Pietų metu svečius, 
i kuriu buvo gausiai prsirinkę, 

linksmino pakviestas orkestras, o 
po pietų kas norėjo galėjo pasi
šokti. Programai vadovavo E. 
Meilus, j r. Garbės svečiai kai ku
rie tarė sveiikinmo žodį. Svečiai 
kun. A. Yankauskas, miesto val
džios pareigūnas T. Early su 
žmona (buvęs miesto meras), Lie 
tuviu Piliečiu klubo pirm. E. 
Tamulevičius su žmona linkėjo 
sėkmės visuose darbuose. Organi
zacijų tarybos pirm. P. Molis su 
žmona linkėjo dirbti ir toliau gra- j 
žų darbą. Dalyvavo lietuvių ka-1 
ro veteranu komandierius su žmo
na. Jau 16 metų einąs pirminin 
ko pareigas Kazys Adomavičius, iš 
reiškė padėką visiems. 

- Draugija gausi nariais, vis dau
gėja. Graži veikla parodo, kad 
dratcgijai vadovauja sumanus 
pirminirkkas, bet būdami pajėgūs 
būkime dar dosnesni lietuvis 
kiems reikalams. Remkime spau 
dą, nes tai vienas lietuvybės pa
laikymo veiksnys. Nesitenkinkime 
paaukoję keletą doleriu, bet su
teikime stambesnę auką. Mes tu
rime branginti mylėti savo spau
dą, kaip žydau Bibliją tr Talmu
dą. Būkime mecenatais mirtina
me .pavojuje leidžiamos Lietuvo
je LKB Kronikos. 

Valdybą sudaro : pirmininkas 
K Adomavičius, vicepirm. J. Pi
piras, protokolu rast. J. Miliaus
kas, finansų rast. O- Keršienė, 
ižd. M. Scigla, iždo globėjos: K. 
Kuzmeckienė ir A. Lozoraitienė-
Revizijos komisija: E. Valion ir St. 
Valinskas Sr. Tvarkos prižiūrėto
jas V. Pajėda. 

Direktoriai: A. Olodas, V. Ivaš
ka, P. Molis, A. Klimas, R. Jan
kauskas, E. Grigaitis, B. Naras. 
Ilgametis reikalų vedėjas A. Kau-
ševičius. Seimininkė E Kauševi-
čienė, kuri per metus pamaiti
na su savo personalu tūkstančius 
žmoniu-

ISKELIAVO Į AMŽINYBĘ 

Sausio 6 d. Monmouth Med:aa>l 
centre, Long Branch, New Jersey 
mirė pulk. Jonas Matonis. 

Gimė Lietuvoje, bet caro val
dymo laikais teko gyventi Rusi
joje ir mokytis. Pergyveno bolše
viku revoliucijos laikotarpį ir po 
kurio lai'ko grįžo į Lietuvą. Įstojo į 

ir augina lietuvišką atžalyną. 
Priklausė Naujosios Anglijos inži
nierių sąjungai. Inžineriją a. a. 
J. Matonis studijavo Lietuvoje ir 
priklausė inžinerijos kariuomenės 
dalims ir ją dėstė kariams. Neilgai 
teko a. a. Jonui Matoniui su žmo
na džiaugtis savo vaikų ir anūkų 
laime. 1974 m. mirė žmona 
Anastazija. Velionis skaudžiai 
pergyveno savo mylimos žmonos 
mirtį. Vienišas pasilikęs glaudėsi 
pas sūnus. Apsigyveno vyriausio 
jo sūnaus Arvydo šeimoje. Aplan 
kydavo ir kitus sūnus. Išvažiavo 
praėjusių metų pabaigoje ir vėl 
aplankyti jauniausią — Kazį su 
šeima, gyvenantį Ocean City New 
Jersey, tai buvo paskutinis ap
lankymas. Susirgo ir po kelių 
savaičių mirė. 

Praėjusiais metais dar parašė 
savo atsiminimus pavadindamas 
juos "Kova su lemtimi", kuriuos 
dienraštis "Draugas" išspausdino. 
A. a- Jono Matonio kūnas 'buvo 
pervežtas į VVorcesterį ir .pašarvo
tas laidotuvių direkt. Dirsos— 
Kazlausko namuose. Sausio 9 d. 
atlydėtas į Šv. Kazimiero parapi 
jos bažnyčią, kurioje už jo sielą 
kun. B. Uždavinis aukojo Šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Var
gonavo muzikas V. Burdulis. Po 
Šv. Mišių a. a. J. Matonio kūnas 
buvo išlydėtas iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Per Šv. Mišias 
ant karsto buvo padėta Lietuvos 
vėliava. Nors buvo darbo diena, 
bet pamaldose dalyvavo ir į kapus 
palydėjo daug žmonių. Šeimos pa 
geidavimu vietoj gėlių aukas bu
vo prašoma skirti Lietuviu fon
dui ar kitam labdaringam tikslui. 

Pasiliko sūnūs su šeimomis. Ju
lius Chicagoje, Kazys Ocean Ci
ty, N . J., vyriausias Arvydas Wilb 
rahan mieste, keturios seserys Lie. 
tuvoje, septyni anūkai ir kiti gi
minės. Palaidotas Notre Dame 
kapuose, šalia savo mylimos žmo
nos Anastazijos-

Ilsėkis ramybėje. 

IŠKELIAMAS Į KITA 
PARAPIJA 

ŠAUNUS NAUJŲ METU 
SUTIKIMAS SU 

VANDA STANKIENE 

Miami Lietuvių Amerikos pi
liečių klubas padaręs reikiamus 
remontus laukė daugiau sve
čių. J a u žiemos sezono atida
rymui gruodžio mėn. pradžioj 
susilaukta daugiau svečių, o jų 
žymiai padidėjo žiemos didžiųjų 
švenčių metu. 

Suprasdama šalpos reikalin-
gumą visame pasauly isbarsty- J ^ ^ o n i n i n k o inž> v 
tiems ir vargstantiems lietu- į ^ fc d ^ d h k ė B j ^ ^ 
viams, klubo direktorių taryba Į R a j l d d d i d e l - - ^ T a i t 
leido nemoKamai vietiniam Bal-i , .. T ~ . „ + „ J ; - ™~*;~ 

kelios dešimtys studijuojančio 
paįvairino 

salėje girdėti. 
Klubo pirm. Sof. Šeputienė 

palinkėjo visiems svečiams ir 
klubo nariams laimingų Naujų 
metų, solistė V. Stankienė, pa
lydint orkestrui, sugiedojo Ame
rikos hinmną ir po to visi Lie
tuvos himną. 

Nuotaikingai besilmksminan-
čių svečių tarpe daug matėsi 
profesionalų iš Chicagos, iš 
Detroito ir kitur. Jų tarpe iš 
Chicagos daktarai Tumasoniai, 
Lipskiai, Dubinskai, Laučiai 
(St. Louis) ir daug kitų. Iš 

fo skyriui pasinaudoti klubo pa
talpomis, sumosiant prieškalė
dinę kūčių vakarienę, kurios 
metu gautos aukos skiriamos 
šalpos reikalams. Į šią kūčių 
vakarienę susirinko labai daug 
j plačiąją Miami apylinkę šuva- I Jau antr i metai Miami arki-
žiavusių svečių su dideliu pro- i vysk. MacCarthy kviečia pa-
centu visokio amžiaus jaunimo. | vergtųjų tautų atstovus j jo kon-

lietuviško jaunimo 
Į vyresniųjų eiles. 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
ATSTOVAI MIŠIOSE 

anglų ir savo kalbomis skaitė 
kiekviena a ts tovaujant i tauty- į 
be, Ona Vaicekonienė skaitė j 
angliškai, o Jonas Žebrauskas 
lietuviškai tokio p a t tur in io ' 
tekstą, prašydami laisvės pa
vergtai lietuvių t au ta i . Aukų j 
nešimo prie al toriaus proga lie- ; 
tuvės įteikė arkivyskupui prof.! 
V. Vardžio knygą apie dabartį-1 
nę bažnyčios padėtį ok. Lietu- • 
voj. Pamaldos buvo filmuoja-1 
mos TV 7 ir 10 stočių, parody
tos ekrane. 

PAMALDŲ LAIKAS 

Kun. dr. Vincas Andriuška 
praneša, kad šv. Mišios lietuvių 
kalba, pradedant sausio mėn., 
bus laikomos kiekvieną ant rą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Šv. Pe t ro ir Povilo bažnyčioje, 
kur i randasi 900 S. W . 26 Road, 
Miami, F L 33160. Mišių pra
džia 2 vai. 45 min. po pietų. 

Krp . 

TEISĖJAS APffi JAUNIMĄ 

Jaunimo teismo teisėjas W. S. 
White ir Illinois pataisos na-

į mų direktorius W. Chapman 
i kalbės jaunimo nusikaltimų se

minare sausio 19 d. nuo 9 v. r. 

iki 12 v. St. Xavier kolegijoje 
(3700 W. 103 St., Chicagoje). 

— Kas pienu nudegė, t a s ir 
šaltą vandenį pučia. 

Lietuvių tautosaka 

Our Lady of Loreto parapijos 
klebonas, kunigas Albinas Yan
kauskas nuo sausio 24 d. iškelia
mas toms pačioms pareigoms į 
Šv. Denis parapiją, East Douglas. 
Linkime sėkmės ir Dievo palai
mos. J . M. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Sausio 12 d. Maironio Parke 
įvyko Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos metinis susirinkimas, prieš 
kurį buvo paminėta Klaipėdos 
karšto atvadavimo 57 m. sukak
tis. Vadovavo pirm. V. Gedmin-
tas. Pradėta vėliavų įnešimu, mi 

jrusių už Klaipėdos atvadavimą 
besikuriančios kariuomenės eiles. ! visų pagerbimu. Prisiminti taip 
Pasiekė pulkininko laipsnį. Buvo j pat mirusieji kuopos nariai. Sugie-
drausmingas, sąžiningas ir gabus; dotas Lietuvos himnas. I garbės 
karys, ypatingai inžinerijos daly 
je. Kariuomenėje tarnavo ir bolše 
vilkinės okupacijos metais, steng
damasis kiek galėdamas padėti 
kariams išvengti bolševikų pink 
liu, į kurias beveik pačiam teko 
pakliūti. 

Gerai pažinę bolševikus jiems 
grįžtam į Lietuvą 1944 m. pasi
traukė su šeima į tremtį. 1949 
m. atvyko į Ameriką ir apsigyve
no Wo»rcestery. 

Gyvenimo pradžia nebuvo leng
va naujame kontinento augi-

' nant ir tris sūnus: Arvydą, julių 
ir Kazį. Visus išleido į mokslus. 
Sūnūs subūrė lietuviškas šeimas 

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
klubas kasmet ruošia Naujųjų 
metų sutikimą, šiemet klubo 
salė jau anksčiau buvo pagra
žinta, reikėjo tik sezonui pritai
kytų papuošalų. Klubo pirmi
ninkė S. Šeputienė su talkinin
kėmis labai gražiai su šiaudinu-1 
kų meniškais ornamentais pa-
puošė didelę kalėdinę eglutę,' 
salę su sezoniniais papuošalais1 

pagražino valdybos nariai ir di
rektoriai, o scenos labai skonin
gą pagražinimą padarė visa 
vicepirm. J. Vaičekonio šeima. 

Naujųjų metų sutikime daly
vavo gerokai per 200 svečių. 

Klubo šeimininkės paruošė 
šiltą vakarienę, klubo direktorių 
pirm, Paulius Leonas su talka 
aptarnavo svečius gėrimais. 

Meninę programą atliko iš 
Chicagos atvykusi žinoma pra
moginių dainų solistė Vanda 
Stankienė. Akompanuojant mu
zikui Ažuohu' Stelmokui, ji la
bai gražiai padainavo Motinos 
vaisą ir dar pora dainų ir nors 
publika ilgai plojo, bet daugiau 
nebeišprašė. Akordeonistui Stel
mokui su kitais dviem pradėjus 
šokių muziką, V. Stankienė sa
vo daina palydėdavo beveik 
kiekvieną šokį. Tokios žavin-

los apžvalgą. Buvo da nai apie tai 
rašoma spaudoje. Perskaitė gau
tus laiškus. 

2odį tarė vicepirm. K. Prapuo
lenis. Ižd. E. Spirauskienė padarė 
pranešimą apie mūsų finansinį 
stovį. Iždininkė atskaitomybės 
knygas veda labai tvarkingai, tai 
patvirtino revizijos komisijos pirm. 
Ilgūnas. Išrinkta nauja valdyba, 
nes pirm. V. Gedmintas žada pu 
siau gyventi vVorcestery ir pu
siau Floridoje, todėl iš pareigų 
pasitraukė. 

Naują valdybą sudaro: pirm. 
A. Zenkus, vicepirm. K. Prapuo
lenis, sekr. E. Gorodeckienė, ižd. 
F. Sprauskienė, kultūrinių reika
lų vedėjas A. Grigalauskas. Re
vizijos komisija: J. Jurkėnas ir Il
gūnas. Korespondentė J. Miliaus 
kienė. Naujasis pirm. A. Zenkus 
padėkojo buvusiam pirmininkui 
už jo darbštumą ir priminė, kad 
mes netenkame tikrai energin
go ir pavyzdingo brolio. Po susi
rinkimo šaulės visus pavaišino. 

/. M. 
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Lietuvos atsiminimai 

celebruojamas šv. Mišias Nau
jų metų 1 d., 11 vai. šv. Marijos 
katedroje, melstis už viso pa
saulio taiką. Šiais metais ga 

IŠSIKELIA ELGIN 

Elgin laikrodžių fabr ikas iš i 
Chicagos išsikelia į Miami. Bus 

vus pavėluotą pranešimą, lie- i a t leis ta apie 250 darbininkų 
tuviai, ukrainiečiai, lenkai daly-1 Chicagos apylinkėse. 

prezidiumą pakviesti: Organiza
cijų tarybos pirm. P. Molis, Lie
tuvių Piliečių klubo pirm. E. Ta
mulevičius, LB pirm. P. Babickas 
ir kuopos garbės šauliai: Šv. Ka
zimiero parapijos kleb. kun. A 
Miciūnas, MIC, K. Prapuolenis, 
K. Kriaučiūnas, J. Jurėnas ir rink
tinės pirm. A. Zenkus, kuris skai
tė paskaitą. Klaipėdos kraštas lie
tuvi v globoje išbuvo 16 metų. 
Davė didelį įnašą Klaipėdos uos 
tas, nes buvo vartai į pasulį. 

Susirinkimui vadovauti pirm. 
V. Gedmintas pakvietė kuopos 
garbės šaulį J. Jurkėną. Pirmi
ninkas padarė metų darbo v^ik-1 tfUiiiiiiiiiiiiiiiitiiuuuuJUiiiiiiutiiHiiiiii 

Radijo Valanda Jau 38 metas tar-
:iaaja New Jersey. New York ir Con-
nect icut l ie tuviams ' 
Kas šeštadien: nuo • iki 5 vai. po 
piet • WF.VD Stoties N e w Torke 
1J30 kil., AM ir rmo 7 Iki 1 v i i 
vak. 57 9 m e g ^M 

Direkt Or. Jokūbą-* J. Stakas 
1407 Force Drive 

Mountainside. X. J. 070»3 
Tel. 232-5565 ( c o d e i 201 

Kviečiame t a i p pat k lausyt i s Lietu
viukų kultūrinių valandų ang ly k a b a 
iš Seton Haii univers i teto radijo s to 
tie* (V«w Jersey WSOt". $9.5 meg. 

) Pir FM! mad. T:30 - S:30 vai. vakaro. 
(Vadovauja prof. J. s tukaa) 

Brangiam vilniečiui 

A. t A. DR. VLADUI BLAŽIUI mirus, 
skausmo prislėgtą žmoną SOFIJĄ, sunūs dr. RIMJĮ 
ir JULIŲ su šeimomis, bei sūnų ANTANĄ ir kitus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Marija ir Alfonsas Noreika 

Mielam 
JONUI U R B O N U I su šeima 

reiškiame skausmingą užuojautą del 
A. + A. MAMYTES URBONIENĖS mirties 

ir kartu liūdime. 
0. ir P. Griškeliai 

Mūsų mielai sponseriai 

A. t A. Margaritai Krištopaitienei mirus, 
jos dukteriai VALERIJAI ir sūnui RAIMUNDUI su 
ŠEIMOMIS nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Elena Mūrelis 
Claudius Kulvinskas su šeima 

A. t A. med. gyd. Dr. STASIUI PACEYICIUI 
mirus Toronte, jo mylimai žmonai p. JANINAI PA-
CEVIČIENEI su šeima ir broliui med. gyd. Dr. AN
TANUI PACEVIČIUI su šeima giliausią užuojautą 
reiškiame. 

Andrusiu šeima 

A.f A, 
DR. VLADUI BLAŽIUI 

m i r u s , 
velionies žmonai SOFIJAI, sūnums ANTANUI, 
RIMUI ir JULIUI šioje gilaus liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Jonas, Vanda, Saulius, 
Ramoną ir Rimas Statikai 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737 
Tel. 737 

•8600 

8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 

iMiiimiiiiiniimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiĮ 

| The Violations of Human Rights | 
| in Soviet Occupied Lithuania 1 
| (A REPORT FOR 1978) | 

| This report edited by Dr. Thomas REMEBKIS f 
| and Bronius NAINYS | 

= The Lithuanian American Community = 
| 708 Custis Road, Glenside, Pa. 19038 | 

| Šis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200 E 
=! pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me- S 
Ę džaaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su E 
= persiuntimu $5.85. Illinois gyventojai da r prideda 24 et. £ 
| valstijos mokesčio. S 

= Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 1 
| Chicago, 111. 60629 S 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiimiiiiiiiiiiinninniiiiiiMiiuiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. Y A r d s 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2 3 ! 4 VV. 23rd PLACE Te l . VIrginia 7 - 6 6 7 2 
2 4 2 4 VV. 6 o t h S T R E E T Tel . REpublic 7 - 1 2 1 3 

1 1 0 2 9 Southvvest Highvvay, Palos Hi l l s , 111. Tel. 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAISTED STREET T e l . YArds 7 - 1 9 H 

1446 So. 50th A ve 

VASAITIS - BUTKUS 
. C ICT.RO. III . Tel. Olympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 21 <L, 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

V Ė L B E ALGOS 

Chicagos Švietimo taryba vėl 
neturėjo pinigų penktadienį iš
mokėti algas mokytojams ir ki
tiems mokyklų tarnautojams. 

N E B Ė R A SĄRAŠE 

X Ingrida Bublienė, JAV L B 
Kultūros tarybos pirmininkė, 
praėjusį savaitgalį iš Clevelan-
do buvo atvykusį į Chicagą da-
lyvauti Lietuvių fondo Pelno i cj^^g^ f m a n s i n ė padėtis 
skirstymo komisijos posėdyje, j t o k i a s u n k i ( k a d m e n k a i v e r t i . 
Ta proga ji aplankė "Draugo" Į n a m i miestQ p a s k o l o s ^ ^ k 

redakciją, pasikalbėjo su redak- į l l B o n d B u y e r » laikraštis juos 
toriais apie naujosios Kultūros J i š b r a u k ė i š ^ o s ą r a š ų . 
tarybos tautinės kultūros plė-
timo ir palaikymo planus ir pa- ŽIBALO VAMZDŽIAI 
informavo apie savo veiklą. Ta 

IŠ ARTI IR TOLI 

proga ji dar turėjo pasikalbėji
mus su PLB valdybos pirminin
ku Vyt. Kamantų ir kt. 

Prezidentas Carteris patvirti-l mm 

no Northern Tier Pioeline ben- M o t i n o s Marijos Kaupaitės, Sv. Kazimiero seserų vienuc lijos įkūrėjos, šimto metų gimtadieni minint centriniame 
. I vienuolijos name sausio 6 d. Prieky iš kairės: vienuolyno kapelionas kun. St. Gaučias, kun. P. Cibulskis, Marijonų 

droves planą nuo Pacifiko pa- vienytos provincijolas kun. J. Dambrauskas, vysk. V. Brizgys, toliau ses. M. JoaneUa, " " 
krančių JAV vakaruose nutiesti | vyresnioji. Pranešimą diiro adv. Claire Drisooll. 

vienuolijos generalinė 

L k. VALSTYBĖSE 
— Kun. Albinas Yankauskas 

Worcesterio vyskupo patvarky
mu buvo paskirtas vikaru į Šv. 
Denis parapiją, East Douglas, 
Mass. Prieš ta i buvo vikaras 
Lorretto parapijos Worcestery-
je. 

— Kongr. Howard Wolpe iš 
Michigano visiems savo demo
kra tams kolegoms JAV Atsto
vų rūmuose išsiuntinėjo JAV 
L B leidinį "Violations of Hu-
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania — a Report for 
1978". Su knyga siunčiamame 
lydraštyje kongr. Wolpe reko
menduoja su leidiniu susipažin
ti, nes jame sukaupta doku
mentinė medžiaga, pristatanti 
Sovietų vykdomus žmogaus tei
sių pažeidimus ir iškeliama drą-

vamzdžius žibalui į vidurio va
karus. 

x Cicero šv. Antano parap. 
mokyklos mokinių darbų paro
da bus šį trečiadienį 7 v. v. pa
rapijos salėje. 

X Toronto lietuvių koopera
tyvas "Parama" atsiuntė p a - į n ^ Chicagoj, nusipirkus biie-
minėti jų išleistą mėnesinį ka- tą už 95 centus, galima visą die-

UŽ 95 CENTUS 

Sekmadieniais ir šventadie-

— * j sa tų, kurie tuos pažeidimus se-

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 

— "Gintaro" ansamblio 35-čio 
minėjimas įvyks gegužės 24 d. 
Anapilyje. Iškilmės bus pradė
tos koncertu. P o to b u s pokylis 
ir pasilmksminimas. N u t a r t a 
paruošti leidinį, kuris b u s gau
siai iliustruotas nuotraukomis, 
surinktomis per 25 veiklos me
tus. 

— Vidmantas Valiulis ir Vi
da Petkevičiūtė susižiedavo, ves
tuvės numatytos š. m. rugpiū-
čio mėnesį Anapilyje. 

— Montrealio Lietuvių kre
dito Unija "L i t a s" šiais metais 
mini savo veiklos 25 me tų su
kaktį, šiam ypat ingam įvykiui 
atžymėti 1980 m. sausio 19 d. 
Canadian Slovak Building, 7220 
Hutchison St., dvejose salėse: 
vienoje — bendrai visiems, k i 
toje — specialiai jaunimui, ren-

ATEITININKŲ NAMUOSE 

Ateitininkų namų taryba su-

Banionytė-Connors ir Viktoras 
kuris nerodo didesnio susidomė-1 Maldūno ir Antano Vengrio. Į Nakas, jaunosiosįkartos Wash-
jimo, bet kol klubas turės savo; Revizijos komisija ta ip pat pa-imgtoii , *_fr . W T E ' S 2 * 
gimtinę mylinčių narių kaip! likta t a pat i iš trijų Pe t rų : ! VVolpe priklauso JAV Atstovų 

ka. Kongr. VVolpe kontaktuo- į giamas iškilmingas L i to 25-kių 
j an t LB-nei tarpininkavo Asta j metų paminėjimas — pokylis. 

ARCEHTIMOJE 

lendorių, pasipuošusį spalvota! n a . važinėti regionalinio susisie-1 organizavo kultūriniams paren- j J t t d r i Q į Variakojus, Kregždes, j Bružo, Variakojo ir KėžeUo. Į rūmų užsienio reikalų komisi 
ČiurUonio paveikslo reprodukci-| k imoau tobusa i s po Cook, Lake, | g idams, skirtiems visai lietu-! _ . * _ . . „ . . . . . I n:M___ ,_,..,_ ^ „ u . , „ ^ n . i 

ir i viškai visuomenei, ruošti komi
siją. Ją sudaro šie ateitininkai: 
Mečys Šilkaitis — pirm. O. Ab-
romaitienė, L. Baltrušaitienė, 

ja "Žvaigždžių sonata". Koo- ^ ^ P a S e > Kane, McHenry 
peratyvo valdybos pirm. y ra . Will apskrit is . 
Vytautas Aušrotas. ATPAŽINO ŽUVUSIUS 

X švč. M. M. Gimimo para-i 
klubas ' Nusta ty ta , kad lėktuve nelai-į A. Grincevičiene, D. Kuciene, 
26 3 ! mėje pr ie Waukegano žuvusieji i A. Prapuolenytė, L. Rimkus, V. 

yra Albert J . Krass, 48 m., ir i Šoliūnas, R. šoliūnaitė ir A Zu
jo žmona Lily, 46 m. Jie skri- kauskas. Posėdžio metu sausio 

Dagius, Briedžius, Jakubonius, j Biržėnų klubo valdyba kvie-j ja i 
Bružus, Maldūnus ir daugelįi čia jungtis visus iš Biržų k r a š JAV LB Visuomeninių rei-
kitų, klubas dar ilgus metus Į to kilusius į klubą i r tuo pačiu kalų taryba ryšium su Sov. Są-1 

jungos įvykdyta Afganistano 
invazija i r artėjančia 40 metų j 

pijos mokyklos motinų klubas 
ruošia banketą sausio 
parapijos salėje. 

x Vladas ir Bronius Žem-
liauskai, Meride, Conn., atsiun
tė malonų laišką, kuriuo išreiš
kė pasitenkinimą dienraščiu, pa
dėkojo už kalendorių, korteles 
ir pridėjo 20 dolerių Čekį. Už 
viską esame labai dėkingi. 

X Jonas ir Adelė Puleikiai. ži
nomi lemontiškiai, dažnai pa
remia savo dienraštį. Ir dabar ' 
gavome jų 10 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

x Adelė Dulskienė, Palos 
Hits, UI., parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dol. auka. Labai ačiū. 

x Antanas Stankevičius, Mel-

gyvens ir darniai jungsis į ben- j sustiprinti klubo veikimą. Čia 
dras lietuviškos veiklos eiles. į visų t a s pa t s tikslas, laiks nuo 

Susirinkimuose ir klubo r u o - 1 l a i k o bendrai pagyventi tėviš-1 Pabaltijo valstybių okupacijos j 
šiamuose pobūviuose malonu i k ė s ilgesiu, vaikystės dienų pri- ' sukaktimi užsisakė didesnį kie- ' 
matyti pačius pirmuosius klubo: siminimais, o čia sujungtomis 

jėgomis paremti Uetuvišką ir 
j . b . 

BAIGĖ UNIVERSITETE 

do atgal iš Dalias. Krass buvo 13 d. kiekvienas iš jų pasiža- į steigėjus ir buvusius klubo pir . 
savininkas Chilo bendrovės, dėjo imtis iniciatyvos suorgani- Į nūninkus kaip Joną Jakubonį, I P a " ™ - " C <*• 
2106 Chicagoje. ; zuoti šių metų bėgyje bent po! K*2* Mačiuką, Petrą Bružą ir 

! d u parengimus iš įvairių kultu- i k i t u s - č i a Š a l reikėtų ypač pa-
VAGDLE ^ r i n i ų s r i . . ų : m e n Q _ t . e k ̂ i m i n ė t i nuolatinį klubo valdy-

Policija, Margie Knupp, 49 m.,! džio, t e k muzikos, mokslo, poli- į h o s sekretorių Joną Indriūną, j Markelytė bakalauro laipsniu 
apartmente, 4514 N . Dover, I tikos, nepamirštant ir reUginės į k*™ n u o P a t k l u b o įsikūrimo; b a i g ė i u m o i s universitete C h i - I ^ . n a r i a m s 

Chicagoje. r a d o pavogtų daly-1 srities bei krikščioniškos pašau-1 DUVO * tebėra centrinis asmuo, j c a g 0 Circle Campus humanita- j A V ^j^^,^ E . Zorins-

kį prof. dr. Br. Kaslo paruoš
tos anglų kalba brošiūros, lie-
čiančios Sov. Sąjungos — na
cinės Vokietijos slaptuosius pro
tokolus. Minima brošiūra su 

, . . . _ . _ . ati t inkamu lydraščiu bus siun-
Pereitų metų^ rudem Daiva | ̂  . ^ J A y s e n a t o fr A t g t o _ 

vų rūmų užsienio reikalų komi- •'"^šfcįį*. 

I kų už 100,00c dol. Čia buvo gin- \ lėžiūros temų, skirtų vyresnie-! Klubo pajamos daugiausia 
klų, brangenybių, sidabro indų, šiems ir jaunimui atskirai, o Į bazuojasi narių mokesčių. No-
kailių, televizijos aparatų, pa- taip pat ir kartu. I rint sutelkti didesnes pajamas, 
veikslų. į Pirmoji kultūrinė popietė, klubas kasmet daro metinę ge-

"VFRn^RTVKSTA ' Ateitininkų namuose skiriama gužinę, kurios pehią proporcin-
' j poetui Kaziui Bradūnui vasario : gai padaUna lietuviškai spaudai 

R. Robinson, merės J. Byrne i 3 d. 2 v. p. p., tuoj po Lemon- ir Uetuviškoms radijo valandė-
_. _ . . I paskir tas miesto pigesnių butų; to Uetuvių bendruomenės pa-: lems. Praėjusiais metais klu-

rose Pk., DL, pne prenumeratos J •-, - , A _L T U rv » J • I. - *• • !,_ v. - ., • 
. . . . / . . ; « „ , , vadovu, pareiškė, kad mere J. maldų De Andreis baznyciOTe, bas buvo suruosęs seknungą ge-

mokescio pridėjo 10 dol. auka. D i- v-*.- a • i.+ , . . IT .r. . , i ». TT .. , . . T , r . 
m,. . . . . J * Byrne negales būti išrinkta nau- tik pora blokų nuo Ateitininkų; gužinę Vyčių salėje su tradici-

~ « J M. -.r • « , , ^ J a m terminui , o aldermanas M. namų. į niu biržėnų vaišingumu. Sve-
X Adolfas Vasiulis, Manches ' 

— Ses. Elenisa Buzaitė, Šv. 
Kazimiero seservu vienuoUjos 
narė, Rosario Šv. Kazimiero 
par. mokyklos "RespubUca de 
Lituania" (Lietuvos respubli
ka) vedėja, sukūrė kelias fut-

rinius mokslus, psichologiją ir Į ̂  ( d e m _ Nebraska), Char 
anglų kalbą bei Uteratūrą. S l e g H p e r c y (resp. — Illinois) 

Jau būdama vidurinėje mo- j i r k o n g r j o m l H . Buchanan, J r . 
kykloje domėjosi teatru ir da- j ( r e g p Alabama) savo parti-
lyvavo keUuose vaidinimuose, \ . . a tgtovauiantiems kolegoms, . 
" ^ „ ^ ^ „ ^ T , ^ m i p . H*1 atstovaujduu % . . . i bolo komandas, k ū n a s pavadmo 

atlikdama pagnndmes roles J A V k o n g r e s e ^untmejo JAV; ZZZL GetuS." nes 
TT_; m~*- - * • o , * d ! t - ^ l e i d i n į "Violations ; t . ^ a l i a ' " l * 1 1 " " ~ 2 5 T 

meirasuių i c ^ į — tikros vėliavos negalima nau-
of Human Rights m Soviet Oc-i , , , , - » • , 4.^; 
oi nuiuau ^ " ^ . ,, _ .__ ; doti. Moksleiviai zmo, ką t a i 
eupied Lithuama". Knygą siųs-! 
darni jie prijungė ir atit inka 

Universitete vaidino pagrindinį 
vaidmenį Lorcos "Blood Wedd-

giniam susikaupimui. Tai vienos 
dienos rekolekcijos vyrams ir 

! moterims, kurias praves kun. 

x Henrikas Raštikis, Melrose I m ečio pradžios iki dabar. Taip ; abiejuose renginiuose dalyvau-

, Oberman skelbia, kad ji net ga-1 Gavėnios metu kovo 23 d., 
ter, Mich., yra nuolatinis "Drau; g b Q t i p a š a i m t a pirmo termino | sekmadienis, bus skiriamas reU-
go" rėmėjas. J i s maloniai pa- ' n e p a b a i g u s i . 
sveikino dienraščio darbuotojus: 
ir atsiuntė Garbės prenumera-i; FOTO PARODA 
tos mokestį. Esame jam labai į chicagos Meno insUtute vyk- dr. K. Trimakas. Visa lietu- Indrelienė ir Briedienė. Neapsi-
dėkmgi. g^a foto p a r o d a nuo XX šimt-1 viškoji visuomenė kviečiama j eita ir be alučio, čia gražiai pa

sidarbavo Antanas Vengrys su 
asistentais Stasiu Lukoševičium 
ir Antanu Lembergu. Daug ak-

čiai turėjo progos pasigardžiuo
ti biržietiškais gardumynais, 
kuriuos paruošė virtuvės šeimi
ninkė Eleonora Lukienė ir jo
sios padėjėjos Tamošiūnienė, 

Pk., atnaujindamas prenumera- Į p a t y r a paroda instituto auklė
tą atsiuntė ir 10 dol. auką. La- į tinių geriausių šimto meno ku
bai ačiū. i rinių. 

ti, 

J A P O N U FABRUiAS 

Ateitininkų namų patalpos 
Į nėra didelės, bet labai jaukios I tyvumo parodė ir EmiUja Vi-
į i r tinkamos tokiose rūšies pa- j limaitė, paįvairindama geguži-
į bendravimui. Jie yra prie H. į nės nuotaiką su saldainiais lo-

Fuji japonų firma netoli Chi- yincent seminarijos (127th Str. | Šimu "pora a r lyčna". Laimės 
raginti skaitytojus, kad l i e t u - ! C a g o s ' p r i e D o w n e r G r o v e i r \ ir Archer Ave.. Lemont). į Šulinys tavo taip pat labai tur-

^'aP6"-'1116 nupirko 280 akrų k p > t j n g a g - č i a aktyviai reiškėsi Ka-
žemės ir už 48 mil. dol. s ta tys i 
fabriką. F i rma gamina auto- : 

mobilius, mažus automobilius, į 
mažus lėktuvus. įvairias maši- j 
nas. Fabrike dirbs apie 3000 įsįkūręs maždaug prieš 28 me-lbet ir kitų lietuviškų organiza-

| žmonių. Statybą pradės pava- į tus, nerodo tendencijas silpnėti. į cijų parengimus ir j am tikrai 
I sarf- i Nors ir įsijungia į jį paskuti-, tiktų lietuviškų parengimų me-

niaisiais metais mažai naujų j cenato titulas. 

X Bronius Juška, kenošiškis, 
žinomas bendruomenininkas, sa
vo laiške "Draugui" prašo pa-! 

viai ne tiktai prasmingai mi
nėtų Vasario 16-ją, bet ir gau
siai aukotų. Jis taip pat iškėlė 
aukotojo laisvo apsisprendimo 
kam aukoti teisę. Kartu atnau
jino prenumeratą ir pridėjo 10 
dol. auką. Dėkojame. 

BIRŽIEČIŲ KLUBAS 
CHICAGOJE 

zimiera Briedienė. 

doti. 
reiškia ir kad tai sudaro jų mo-

" ,7 " x - „ ! kyklos vardo vėUavą. Koman-mus lydraščius, skatinančius | £ ^ ^ ^ ^ ^ 

kovojusios daug pirmenybių. 
— Industr. Jonas R u d ė n a s 

kolegas detaUau susipažinti su 
Sovietų vykdomais žmogaus tei 
sių pažeidimais ok. ^ e t ^ ; ; j a m p r i e š p ^ me tų Buenos 
Rūpinantis leidimo P ^ ^ l ^ ^ ^ t gatvių 
kongrese kongreso narius kon-; o t i 
taktavo JAV LB krašto vai- * ^ P P * 

Daiva Markelytė 

dybos vicepirm. Aušra Zerr, LB 
ryšininkas Washingtone Alg. 
Gureckas ir JAV LB tarybos 
narys Albinas Reškevičius iš 
Omahos. 

— Lithuanian Folk Dance 
Festivals, Inc., direktoriatan 
JAV L B krašto valdyba pasky
rė pirm. Bronių Juodelį, vice
pirm. Sofiją Džiugienę, sekr. 

ton. 

X K. Daunys, žinomas toron
tiškis, atnaujindamas prenume
ratą pridėjo 20 dolerių auką. Jį 
skelbiame Garbės prenumera
torium ir maloniai dėkojame. 

x Pranė Skruodienė, ciceriš- — Bronius Zakaras, detroi-
kė. prie prenumeratos mokesčio į tiškis, prie prenumeratos mo-
pridėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. | kesčio pridėjo 12 dolerių auką. 

Klubą parėmė Ankus "Baltic j ing" veikale. Ji taip pat daly-1 Antaną Rauchą, iždininkę Da-
, Bakery" ir Julius Kuzas. An- j vauja ir lietuviškuose renginiuo- | Hą DundziUenę, direktorių Mo-

Biržiečių klubas Chicagoje. | kus visada rėmė ne tik biržėnų,' se ir yra mėgiama kaip poezi-! dėstą Jakaitį ir šeštai Lietuvių 
jos skaitytoja. Tautinių šokių šventei rengimo 

Nuo mažens Daiva priklausė komiteto pirm. Joną Talandį. 
skautų organizacijai. VėUau įsi- Likusius 4 asmenis skiria Lie-
jungė į ateitininkų veiklą, ku- tuvių Tautinių šokių institutas, 
rioje ir dabar reiškiasi su savo _ D a r i u s _ G } r e n a s s u U t u a J l i . Charles K. Rulys, Hamil- Į narių, tačiau senieji, kad ir su I 1980 metais klubo visuotina-

Ont., prie prenumeratos į snieguotomis galvomis, vis te- jme susirinkime patvirt inta t a novelėmis ir apybraižomis. Už | ̂  ^ &st&tyii Smithsoinan to 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. I berodo nemažai jaunaviško en-įpati valdvba iš dr. Juozo Brie- j noveles ji y ra laimėjusi pirmąją j %t itute. Tokį pažadą davė Na-
Labai ačiū. ! tuziazmo. Žinoma — labai pa- ! džio. Jono Dagio. Halinos Di- ! ir antrąją "Ateities" premijas. | tional A i r a n d S p a c e Museum 

X E . P. Totilas, Omaha, 
Nebr., savo sveikinimus "Drau
gui" palydėjo 10 dol. auką. Dė
kojame. 

Labai ačiū. 

pa-; džio. Jono Dagic 
sigendame jaunesnio prieauglio, Į lienės. Jono Indriūno, Romo 

x Aukų po 5 doL ats iuntė : 
Pranas Juodaitis. Kunigunda 
Rimkuvienė. Juozas Kapačins-

X Marcelinas Jurgutis, Lake į kas. Ona Elertienė. Antanas -
Wales, Fl., prie prenumeratos i Sturonas, Jonas Zubavičius, VIa 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. į das Staškus, Jonas Kuprionis. | 
Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
— P. Domenas, Uršulė Vaitienė, 
A. PaUulis, Ben. Apanavičius; 
4 dol. — Jeronimas Kačinskas; 
1 dol. — Al. Žilinskas. Dėkoja
me. 

Aleksandras Šimkus, Bronius 
Genys, S. Dažinskis, Bronė Ki
likevičienė, A. Pavilonis, O. Mo-
tiekaitjs. Visiems dėkojame. 

x Dėkodami už kalendorių. 
aukų po 5 dol. ats iuntė: A. Vi
dugiris. Veronika Gesaitienė, C. 

! tional Air and Space 
Linkime Daivai ir toliau tęs- I v a d o v v b ė A i g i ^ į Gustaičiui, 

ti studijas ir dirbti kultūrinėje į k u r i g taQ r e i k a l u ^ ^ ^ ^ 
srityje, ypač lietuviškoje. K. | k a i a p l a n k ė T a s m u z i e j u s y ^ 

svarbi Smithsonian instituto 

SUSISD3KIMO NUOSTOLIAI 

pėsčių ir lakstymo iki surado 
tinkamą namą fabrikui . Ra t a i 
jau gražiai sukasi naujoje vie
toje. Buvęs Rudenų namas j a u 
nugriautas. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kazio Borutos (1905— 

1965),žinomo Uetuvių rašytojo, 
75 metų gimimo sukakt i s buvo 
prisiminta okupuotosios Lietu
vos spaudoje. 

iiiiiiiimiiiiimiiiitiHiiiiiuiiimumiii' « 
Advokatas 

GINTARAS P. fcEPIHAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r . iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a rba 776-5163 

2649 W. 63 St ree t 
Chicago, 111. 60629 

iiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 

^ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

dalis, labai gausiai lankoma tu
ristų. Bus padaryta linija, vaiz-

Nežiūrint pakeltos važmos ir I duojanti jų skridimą per Atlan-
specialių mokesčių už pirkinius,; tą, gre ta kitų garsiųjų skridi-
susisiekimas Chicagoje ir v i s a - ' m ų Bus paminėtas jų lėktuvas; „ J7 ~2 _ ., . _ , 
»v,̂  «^*;^^„ »^, .I ;^I,A„ >Mak^^Li ,x —• -- -— T> • «• - j Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
me ar t imos apylinkes regione i r kt. Pažadėjo Danų-Gireną su ' 
per metus duos 4.5 mil. dol. de- , Lituanica išstatyti muziejuje 
ficito ar net daugiau. | 1980 metais. 

KOMUNISTŲ KALINTAS 

Šeštad. 9 vai. i k i 1 vai. d. 

x Kardiologams 
Maurukas. Elena Banevičienė, 

reikalinga j Gražina Musteikienė. Kazys į Chicagos lietuvių Biržėnų kiubo 1979-«) metų vaidyba ir revizijos komisija. 
ofLSo tarnautoja (receptionist). Į Aukštikalnis, Julija Babarskie- ' » k a i r ė s (•**>= J o n a s 'ndnūnas - sekretorius, Romas Makiūnas - pirm., 
Pae-idaujama su medicininei nė. A. Iešmantas . AM. Rasutis. H a ; ' r a ™ f " " " *°« ™ ' | ^ f j " J * " s. " " J S ^ " ' T L ^ S . . . _. . vizijos komisija. Stovi: dr. Juozas Bnedis — finansų sekretonus, Antanas 

Kreiptis i Rasa tel ' TAnoe \7o«^>iira cimo« t>n,,i,„o 

— Lietuvos generalinis kon-! 

Buvęs Kinijos misijonierius \ sulatas New Yorke šiomis die-
kun. H. Ridney, ketverius me- nomis išsiuntinėjo islamo kraš- ! 

tus komunistų kalintas, bet jau tų konsulatams New Yorke ke-
paskutiniu metu ilgesnį laiką liasdešimt egzempliorių, "The ! 

gyvenęs Chicagoje, trečiadienį, Violations of Human Rights in į fikacijos bylos apžvalga. Gene-
mirė Evanstono ligoninėje, su- ; Soviet Occupied Lithuania". Šio ; ralinės Postuiiaci jos leidinys 
laukęs 80 m. Jis turėjo paleon- ; vertingo leidinio šimtą egzemp-, 1969 m, 
tologijos doktoratą, buvo dirbęs Į Uorių generalinis konsulatas j 

miiiiimfiiiiiimiiiiiimiiiiHiiiiminiiimi 
Kelias i a l tor iaus g a r b ę 

J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati-

patirtim 
925-2670 tarp 10 v. r. ir 12 v. d. 

(ak.) 

Jonas Veselka. Simas Paulius. į Vengrys - reikalų vedėjas, Jonas Dagys — kasininkas ir Petras Bružas — 
Vladas Zidžiūnas. Jonas Kriščiu-1 revizijos kom. narys (Trūksta Petro Kėžeiio — revizijos kom.). 
kaitis. Visiems dėkojame. vuetr, M. Naco 

Ghanoje, Philipinuose, kur bu
vo universiteto prezidentas. To
kias pareigas ėjo Ir Kinijoj. 

yra gavęs nemokamam dalini
mui iš JAV Uetuvių Bendruo
menės. 

Kaina su persiunt imu $1.00. 

Gaunama D R A U G E 
IIIIIllIltllUIiUlIHlilllUflIlIlIlIlIIilIIIltflll 
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