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Vilniaus universiteto 
400 metų renginiai 

/ . Kalnaitis 
(Tęsinys) 

STUDENTU EISENA — 
KARNAVALAS IR GEGUŽINĖ 

Štai ir svarbiausias ir pats įs
pūdingiausias renginys! 

Turbūt niekas negalėjo net 
apytikriai suskaičiuoti tų minių, 
kurios gatvėse ir ant Tauro kal
no (labai patogi vieta stebėti), 
žiūrėjo į studentų eiseną — kar
navalą. 

Pati eisena — karnavalas rodė 
studentų išmonę „ sąmojų ne tik 
vaizdinėmis priemonėmis (jų pa 
čių sugalvotais šaržais ir t. t ) , 
bet ir "papirko" žiūrovus dainom 
ir šokiais. Jie nepailsdami buvo 
aktyvūs ilgoką kelią, iki pat Vin 
gio parko. 

Pirmiausia reikia pažymėti, 
kad ši eisena iš esmės skyrėsi 
nuo taip įgrisusių, smulkmeniš 
kai programuojamų renginių 
(gegužinės, spalinių...). Ir pub
lika buvo kitokia. Ji gyvai reaga
vo, o ne spoksojo abejingais žvilgs 
niais, kaip paprastai būna valdiš 
kų švenčių metu, kada einama 
žiūrėti "iš neturėjimo, ką verkti". 

Tarp žygiuojančių mezgėsi ne
matomas, bet šiltas ir betarpiš
kas ryšys. Ilgainiui buvo galima 
jausti, kad-tie, kurie žengia gatvė 
mis, dainuoja ir šoka, ir tie, kurie 
juos stebi arba palydi pasigėrėji 
mo šūksniais, yra tartum viena 
šeima. O priežastis aiški — pa
grindinę žiūrovų masę sudarė... 
lietuviai. 

Žinoma, buvo ir rusų. Iš pra
džių net gana daug. Kai kurie 
mėgino svaidyti replikas ("Tai 
daroma už mūsų pinigus".... 
'Vietinės reikšmės didelė aud
ra"...). Bet tokie jų išsireiškimai 
nebuvo praleidžiami negirdomis 
Buvo atsikertama ir replikomis, 
pavyzdžiui: "Jūs savo pinigus 
jau spėjote pragerti"... Kadangi 
visur dominavo lietuviška publi
ka, rusai —"herojai", šiaip visa
da įžūlūs, nejausdami iš šalies pa 
ramos savo išpuoliuose, pamažu 
netekę drąsos, traukėsi į šaiis, kol 
galop pasidarė tylūs arba visai 
pasišalino iš žiūrovų tarpo, "nu 
sprendę", kad "nėra ką veikti", 
kad čia —"lietuvių šventė" Ir 
vėliau, gegužinės metu, kur galėjo 

Vietname dar 
yra amerikiečiu 

Seattle. — Washingtono vals
tijos radijo stotis turėjo pasikal
bėjimą su norvegų statybos dar 
bininku, kuriam neseniai teko dir 
bti Vietname, kur prie Hano
jaus Norvegija stato popieriaus fab 
riką. Norvegas papasakojo matęs 
nuošalioje Vietnamo vietovėje 
būrius baltų, europietiškos išvaiz 
dos kalinių, kurie dirbo prie ke
lių statybos. Norvegams moto-
motociklu priartėjus prie darbinin 
ku, jie ėmė angliškai šaukti: 
"Pasakykit pasauliui apie mus". 
Norvegas S. Gudding įsitikinęs, 
kad tai dingę amerikiečiai karo 
belaisviai, kurių Vietnamas dar 
nesugrąžino. Norvegui teko kal
bėtis su vietnamiečiais, kurie 
tvirtinę, kad Vietname dar yra 
daug amerikiečių. 

būti apie 70 — 100 tūkstančių 
žmonių, bene vienintelį kartą per 
daugelį metų nebuvo jaučiama 
rusiškumo. 

Nuo pat universiteto iki Vin
gio parko, per visą gegužinės lai
ką, net grįžtant iš jos, skambėjo 
tik lietuviškos dainos, buvo šoka 
mi tik tautiniai šokiai. Daug kar 
tų aidėjo "Graži mūsų Lietuva", 
"Ant kalno mūrai" ir kitos lietu
viškos dainos. Gegužinės metu 
nebuvo šokami net modernūs šo
kiai. 

Aidėjo ir lietuviški šūkiai, vi
sai ne tie, kurie kabojo virš gat
vių... Niekas nešaukė okupaci 
nės valdžios inspiruojamų "Ta 
rybų"... tokiu būdu studentai 
savaip pabrėžė, kad jie Lietuvą 
suvokia kaip Lietuvą, be jokių 
prievarta primestų epitetų. To
kia pat potekste nuskambėjo es
tų studentų šūkis prie Tauro 
kalno estiškai — "Tegyvuoja Lie 
tuva!". Netrukus "Lai dzivo 
Lietuva!"., gaudė ir studentai 
latviškai. Kažkokia rusiška gru
pelė bandė šūktelėti rusiškai, bet, 
tegavusi pritarimo tik iš vienos 
tokios pat nedidelės grupelės ir 
tik vienoje vietoje, nuščiuvo. 

Anksčiau minėta "užtvara" ne 
begalėjo būti veiksminga, su
trukdyti to šilto, lietuviško tarp 
studentų ir žiūrovų kontakto. 
O tiesiogiai prikibti nebuvo prie 
ko. 

(Bus daugiau) 

BAIGIASI NACIŲ 
MAIDANEKO BYLA 
Ilgai užtrukęs "kruvinosios Brigitos" teisinas 

Portugalijos premjero Francisco sa Cameiro žuvimo vieta ir lėktuvo skeveldros. Vyriausybe paskelbė penkių die
nų gedulą, tačiau sekmadienį įvyko prezidento rinkimai, kaip numatyta. Svarbiausieji kandidatai: dabartinis, kai
riųjų partijų palaikomas, prezidentas Antonio Ramalho Eanes ir dešiniųjų kandidatas gen. An:onio Soares Cameiro 

Senatas pagerbė 
Jacob Javits'ą 
Respublikonu sunkumai valstijų seimeliuose 

Washingtonas. —Ketvirtadie j timų nebus. Palyginimui, 1971 
nį senato užsienio reikalų komi- metais respublikonai valdė seime-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kariuomenės laikraštis 
"Star and Stripes" rašo, kad 
Amerikos bazėse Vakarų Vokie
tijoje labai st iprus antisemi
tizmas. Veikiančios net juodų
jų kareivių Ku Klux Klano 
grupės. 

Varšuvos pakto 
vadu posėdis 

Maskva. — Penktadienį Mas
kvoje įvyko netikėtas Varšuvos 
pakto valstybių galvų suvažiavi
mas, dalyvavo septynių valsty
bių komunistų partijų ir vyriau
sybių v a d a i Normaliai pakto 
vadų suvažiavimuose delegaci
jos susidėdavo iš partijos ir vy
riausybės vadų. gį kar tą So
vietų Sąjungos delegacijoje bu
vo: partijos sekretorius Kon
stantinas Rusakovas, partijos 
ideologas Michailas Suslovas, 
partijos vadas Leonidas Brež
nevas, rninisterių tarybos pirmi
ninkas Nikalojus Tichonovas, 
saugumo agentūros KGB vadas 
Juris Andropovas ir gynybos 
ministeris maršalas Dimitrijus 
Ustinovas. Rytų Vokietijos de
legacijoje šalia Honeckerio ir 
premjero Stopho dalyvavo ir 
vokiečių saugumo direktorius 
generolas Erich Mielke. 

Po posėdžių Maskvos žinių 
agentūra paskelbė komunikatą, 
kuriame sako: "Lenkijos Jung
tinės Darbininkų partijos atsto
vai painformavo dalyvius apie 
padėtį Lenkijos Liaudies res
publikoje ir apie septintąjį par
tijos centro komiteto plenumą. 
Suvažiavimo dalyviai išreiškė 
pasitikėjimą, kad komunistai, 
dirbančioji klasė broliškoje Len
kijoje sugebės nugalėti dabarti
nius sunkumus ir garantuos to
limesnį šalies išvystymą socia
lizmo keliu. Buvo pabrėžta, kad 
socialistinė Lenkija, jos Jungt i 
nė Darbininkų part i ja ir Lenki
jos liaudis gali tvir tai t ikėtis 
Varšuvos Pakto valstybių bro
liško solidarumo ir paramos. 
Lenkijos Jungtinės Darbininkų 
partijos atstovai pabrėžė, kad 
Lenkija buvo, y r a ir bus socia
listinė, tvirta grandis socializmo 
šalių grandinėje". 

tetas pagerbė ilgametį senato
rių iš New Yorko, respublikoną 
Jacob Javits, 76 m. Jis pirminius 
rinkimus pralaimėjo, tačiau ga
vo liberalų partijos nominavi-
mą, dalyvavo rinkimuose prieš 
didžiųjų partijų kandidatus, ta
čiau ir vėl pralaimėjo. Naujasis 
užsienio reikalų komiteto pirm., 
Illinois senatorius Charles Percy 
pasiūlė komitetui išrinkti sen. Ja 
vitsą pirmininku vienai dienai. 
Komitetas vienbalsiai jį išrinko * | l a D B ( f i £ S _ 'Me~nka" 

liūs ir gubernatoriaus postą 11 
oje v-a'^tijų. 

Praėjusiuose rėkimuose respub: 
likonų^partijos^-kanuiuacai, ren- j į Į į j g g a 

— Argentinos sostinėje su-
pastatas , karo aviacijos 

Duesseldorfas. — Vakarų Vo 
kietijoje baigiamas teismo proce
sas, kuris prasidėjo prieš penke
rius metus. Teisiamųjų tarpe yra 
Hildegard Laechert, buvusi na
cių koncentracijos stovyklos Mai 
danek, prie Lublino, prižiūrėtoja. 
T a r p kitų aštuonių kaltinamų 
jų yra ilgą laiką gyvenusi New 
Yorke Hermine Braunsteiner — 
Ryan, po karo ištekėjusi už ame 
rikiečio kareivio, buvusi Maida
neko stovyklos tarnautoja. 

Teismo eiga sukėlė V. Vokie
tijoje, Izraelyje ir kitose šalyse ne 
mažai kritikos Vokietijos teisin
gumo sistemai. Buvo net abejoja 
nia, ar vokiečiams rūpi surasti ir 
nubausti nacių karo nusikaltė
lius, ar vokiečiai pasiryžę atmesti 
Hitlerio dienų vokiečių elgesį. 
Vien Maidaneke žuvo apie mili
jonas žmonių. Kritikai nurodo, 
kad nuo karo pabaigos iki šių me 
tų sausio mėn. V. Vokietijoje bu 
vo 86,498 bylos ir teismai, tačiau 
buvo nubausti tik 6,406 asme
nys. Kitose valstybėse nubaustų
jų nuošimtis daug didesnis. So
vietų Sąjungos teismuose nuteis
ti 14,000 vokiečių, Rytų VoLe-
tijoje—13,000, Lenkijoj — 5g000 

kam 43 valstijų seimelius, iš vi 
so laimėjo 221 naują vietą, tačiau, i . - T i . i gnuvo alstijų segisla' ' 

— Washingtonas nutraukė 
visą ekonominę ir karinę para
mą Salvadorui, nes įtariama, 
kad keturių amerikiečiu vienuo
lių nužudyme dalyvavo valdžios 
kareiviai. Į Salvadorą .pasiųsta 
delegacija, kuriai vadovauja j j £ 4,000 nubausti tuoj' po karo 
teisininkas William Rogers. fc»-j amerikiečių, britų, prancūzų zo 
ves sekr. Henry g 1 " ' i " r , " i " ' l Į . . Į_ , J Į J Į IIJĮŪC gaiu iiiiluĮflril 

bausmes Austrijoje. 
Pati V. Vokietijos spauda pri 

degard Laechert, tačiau ji nega 
vo pakankamai balsų. Jaunas 
kaltinamųjų advokatas Liudwig 
Bock panaudojo visus galimus ke 
liūs šiai bylai užvilkinti. Jis aiš
kino teisme, kad nėra jokių lega
lių įrodymų, kad Maidaneke iš 
tiesų žuvo tiek daug žmonių. 
Ten dirbusieji gavo darbus, pa
našiai, kaip dabartiniuose kalėji
muose darbus gauna virėjai, 
skalbėjai ar prižiūrėtojai. Advo
katas klausė, ar tuos lagerius, žy 
dų žudymo įrengimus, deginimo 
krosnis kartais nepastatė po karo 
okupacijos jėgos? 

Kaltinamoji Hildegard žydų 
Maidaneko stovykloje buvo va
dinama "kruvina Brigita". Ji pa
sižymėjusi žiaurumu. Kaltina
mieji dalyvavę apie 250,000 žmo 
nių žudymuose, tačiau advoka
tas Bock įrodinėjo, kad nė vienas 
kaltinamųjų nematęs žudynių. 
Advokatas pasižymėjo ir sumaniu 
kaltintojo liudininkų kvotimu. 
Kada viena buvusi kalinė papa
sakojo, kaip "Brigita" liepė jai 
nešti indą su nuodingomis dujo 
mis, advokatas reikalavo liudinin
kę suimti, nes ji irgi prisidėjusi 
prie Madaneko žudynių, buvusi 
nusikaltimą bendrininkė. 

koše. Demokratai bandys 
naujus rinkiminius distriktus ar 
juos keisti taip, kad juose ir to-

I liau būtų išrenkami demokratų 
pasirodymą" 

perdavė tam pirmininko plaktu- \ , .. . . , * 
f c i •. •• J- J- ! valstijų seimų rinkiniuose gero-
xą. Sen. Javits susijaudinęs pade- , . • . ufl,™,, „ , 

kai apsunkins respublikonų partijos planus laimėti daugumą At 
stovu Rūmuose. 

kojo už tokią simbolinę pagarbą. 
Jis, jei būtų buvęs perrinktas, 
būtų tapęs užsienio komiteto pir
mininku. 

Prie ilgamečio senatoriaus pa _ Naujausiomis žarnomis, 
gerbimo (jis senate tarnavo 24 j Italijos žemės drebėjime žuvo 
metus) prisidėjo ir prezidentas | 
Carteris, pasirašydamas dekretą, 
kuris New Yorko federalinius rū
mus pavadina Jacob Javits vardu. 

Šalia demokratų partijos cent
rinės vadovybės šių metų rinki
mai davė smūgį Amerikos darbi
ninkų profesinių sąjungų federa 
cijai AFL —CIO. Iš federacijos 
remiamų kandidatų rinkimus 
laimėjo tik 59,5 nuoš.Darbininkų 
net ir unijos narių didelis nuo
šimtis atidavė balsus už respub
likonų kandidatą Reaganą. 

Respublikonų kandidatai lai
mėjo prezidento vietą, senato dau
gumą ir įvedė daugiau atstovų į 
Atstovų Rūmus, tačiau jiems ne 
pavyko laimėti daugiau valstijų 
legislatūrų. Respublikonai iš de
mokratų atėmė tik penkių vals 
tijų seimelius. Tie seimeliai tuo 
svarbūs, kad jiems teks pareiga 
nustatyti naujus kongresinius dis 
triktus. Pasiremiant Amerikos gy
ventojų skaičiavimo rezultatais, 
teks pakeisti kongreso rinkimų ra 
jonų ribas. Tuose rajonuose bus 
renkami Kongreso nariai. Naujus 
rajonus reikės užbaigti iki 1982 m. 
sausio mėn. 

Lapkričio 4 d. rinkimais res
publikonai laimėjo daugumas 
abiejuose legislatūros rūmuose 
13-je valstijų, tačiau septynios 
jų turi demokratus gubernato
rius, kurie gali trukdyti respub
likonų rinkiminių distriktų pa
keitimo planus. Likusiose šešiose 
valstijose respublikonai valdo le 
gislatūras ir gubernatūras, tačiau 
tose valstijose gyventojų išsidės 
tymas nepasikeitė ir jokių pakei 

daugelio svarbių jfa—y, - « — j a ^ , būstinė, sužeista 18 žr.-o-
t V r a n : | n i ų . keturi dingę. Pastatas, 14 

1 i aukštų, turėjęs struktūrinių trū-
j kurnu. 

— Fietų Korėja įteikė Japoni-
i jai protestą del minios uernon-
stracijų pr ie P. Korėjos konsu
lato Yokdbocacm mieste. 

Deryboie su Japonijos mi-
nisteriais Kinijos vicepremje
ras Deng pasakė, jog Kinijos 
bendradarbiavimas m Amerika 
priklausys nuo prezidento Rea-
gano laikysenos Taivano at
žvilgiu. 

— Buvęs Indijos premjeras 
dingo ir 

pažįsta, kad naujoii vokiečių kar 
ta abejingai žiūri į taip ilgai už
sitęsusį nacių gaudymą ir teisi
mą. Pernai tepė pačioje Maida
neko lagerio byloje dėl įrodymų 
stokos buvo išteisinti 13 kaltina 
mųjų. Kada buvo renkamas Eu
ropos parlamentas, viena nedide 
lė vokiečių naujųjų nacių gru
pė buvo kandidatu į parlamen
tą išstačiusi dabar teisiamą Hil-

3.075 žmonės, 1,575 
7,671 buvo sužeisti. 

_ Šiandien prezidentu išrink- į Desai pareiškė, kad Sovietų Ša
tas Ronaid Reagan atvyksta į \ junga, j a m būnant premjeru, 

Lietuvos vardas 
Madrido konferencijoj 

Tetefoninis pranešimas 
Amerikos delegacijos Madri

do konferencijoje narys Rimas 
Cesonis telefonu iš Madrido pa
informavo Amerikos LB Visuo
meninių reikalų tarybą, kad 
Amerikos Helsinkio komisijos 
štabo vykdomasis direktorius 
Spencer Oliver praėjusį penkta
dienį, gruodžio 5 d., pasakytoje 
kalboje išsamiai išdėstė Lietu-

Jamaikos premjeras Saega ™ katalikų persekiojimus. 
ragina Ameriką pradėti naująjį Specialiai suminėjo Petro P u m -
.,Mar?alo planą", padėti Kanbv P « . ^ ^ tapierno, Viktoro 

iūros valsty bėms. j p * t k a u s - V^*0 Skuodžio pa-
' — Italijos policija aiškina ! v a r d e s - S*™ k a l b * b a l ^ e P a " 

vaikų pagrobimus žemės drebėji 
mo nuteriotose vietose. Bevaikių 

New Yorką, kur bus kelias die- ragino Indiją paskelbti karą Pa-1 šeimos bando rasti našlaičių, 
nas, susitiks su juodųjų orga 
nizacijų vadais. 

— Venecueloje dvi gerai or
ganizuotos grupės pagrobė lėk
tuvą, iš kurio pagrobta vienai 
draudimo bendrovei priklausiusi 
suma pinigų — 1.6 mil. dol. 
Keleivinis lėktuvas buvo pri
verstas nusileisti mažame aero
drome, kur į jau buvo užėmusi 
piratų draugų grupė. 

— Italijos komunistų laikraš
tis "LTJnita" rašo, kad nauju 
JAV ambasadoriumi Italijai nu
matomas žinomas dainininkas 
Ftank Sinatra . 

— Švedijos naftos tyrimų or
ganizacija paskelbė, kad Sovietų 
Sąjungoje, vakariniame Sibire 
atrasti nepaprastai dideli naftci 
šaltiniai, kurie pralenkia net 
Saudi Arabijos, tačiau Ameri
kos naftos pramonė š ia žinia 
abejoja, o sovietai patys paskel
bė, kad tose apylinkėse nafta 
jau pompuojama, tačiau naftos 
ten nėra tiek daug, kaip švedai 
skelbia. 

—Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Perez Llorca paskel
bė, kad Ispanija tikisi 1983 m. įsto 
ti įNato organizaciją. 

— JAV žemės ūkio sekretorius 
Bergland pasirašė sutartį su Mek i Kremliuje ]vykusiam 
si 
metrinių tonų javų. 

kistanui i r jį panaikinti. Indijos į kurių tėvai žuvo. 
vyriausybė šią žinią paneigė. — Federalinė Komunikacijų 

— Jungtinių Tautų sekreto- j komisija davė leidimus iškelti į 
rius Kurt Waidheim subarė Iz- į orbitą dar 20 erdvės satelitų, ku-
raelj dėl dviejų arabų miestųj rie būtų skirti telefono, televizi-
burmistrų ištrėmimo. | jos ryšiams. 

reiškimu: 
"Net ir šiuo metu, kai mes čia 

susirinkę diskutuojame, tie, ku
rie įsijungė j "Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos" leidi
mą, laikomi suimti ir bu3 tei
siami". 

Rimo česonio žodžiais, So
vietų Sąjungą pasmerkė Kana
dos ir Britanijos delegatai ir 
kaip pavyzdį didžiausių perse
kiojimų, minėjo lietuvius. Ka
nados atstovas specialiai atkrei
pė dėmesį | Pabaltijo valstybėse 
vykdomą rusifikaciją. 

Pažymėtina, kad Rimas ceso
nis jau antra savaitė yra vie
nintelis Uetuvis, stebintis Ma
drido konferenciją. Užimamos 
pozicijos dėka galėdamas turėti 
glaudų kontaktą su Amerikos ir 
kitų valstybių delegacijų vado
vybėmis, česonis sėkmingai 
darbuojasi, stengdamasis įterpti 
mums rūpimus lietuviškuosius 
klausimus į demokratinių val
stybių atstovų pareiškimus. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal
tas Prasidėjimas. Sofronijus. 
Eksuperija. Kaunis, Gedenė. 

Gruodžio 9 d.: Resti tutas. 
Leokadija, Vakaris, Irutė. 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Debesuota, šalčiau, gali snigti, . Var^uvos Pakto valstybių galvų posėdyje daiyvavo Len-1 - J • 

ika ir pažadėjo parduoti 8.18 mil. ,kijos atstovai: kairėje Stanislava Kaiua, Jungtinės Darbininkų partijos (ko- j t empera tū ra dieną 33 L, n a i t į 
munistų) generalinis sekretorius ir delegacijos narys Stefan Olszowski. 30 l. 



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 8 d. 

SOCIALINĖ GEROVĖ 
Atsakinga: J.A.V. LB Socialinių Reikalų Taryba. 
Redaguoja: Redakcinė Kolegija. 5620 S. Claremont Ave., Chicago, 

ILL. 60636. 

S O C I A L I N Ė S G E R O V Ė S R E D A K C I N Ė K O L E G I J A 

1. Dr Vytenis Darnusis ir dr. J o n a s Račkauskas — patarėjai vai
kų — tėvų santykiavimo klausimuose ir problemose, 

2. Aleksas Laura i t i s — patarėjas kelionių ir atostogų planavimo 
klausimuose, 

3. I r e n a Regienė — Socialinės šalpos reikaluos patarėja, 
4. Adv. Saulius Kuprys — teisinių problemų patarėjas, 
5. Sočio - ekonomikos reikaluose patarėjas yra Povilas Šukys, 
6. Dr . Regina Kulienė — socialinių mokslų straipsnių tvarkytoja 
7. J o n a s Šoliūnas — socialinės apsaugos klausimams patarėjas. 

AR SUGRIUS SOCIALINĖ 
APSAUGA? 

J . Š O L I Ū N A S 

Labai natūralu, kad šian
dien daugelis pensininkų ir į 
pensijas besiruošiančiųjų žmo
nių dažnai klausia, a r išsi
laikys šio kraš to socialinė 
apsauga . 

Šis klausimas yra labai jaut
rus ir sakyčiau — realus. Žino
ma, prie šios problemos „popu
l i a r i n i m o " n e t i e s i o g i a i 
prisidėjo ir paskutinieji prezi
dentiniai rinkimai. Juoba , kad 
n a u j a i i š r ink to jo k r a š t o 
prezidento planuose yra numa
tyta s u v a r ž y t i esamuosius 
soc ia l inės a p s a u g o s įsta
tymus. 

Kadangi ateityje Senato 
r ū m u o s e d a u g u m ą turės 
respublikonų partija, ta i ir 
socialinės apsaugos įstatymi
niai pakeitimai bus daugiau 
įmanomi, negu praeityje. Dėl 
to nevieno piliečio susirūpi
n imas , jog socialinės apsau
gos šydas sutrupės, arba 
mažiausiai bus apkarpytas , 
yra visai realus. 

Taigi dažnai ir keliamas 
klausimas, ar socialinė apsau
ga sugrius, nėra jokia fanta
zija a r blogai susapnuotas sap
nas . 

Vis dėlto, praeit is ir ameri-
k i e t i škas i s k o n k r e t u s bei 
realus galvojimas liudija, kad 
dėl socialinės apsaugos sugriu
vimo nereikėtų jaudint is . Mat. 
šitas apsaugos sugriuvimas 
būtų didesnė šio krašto ekono
minė ir socialinė krizė negu 
1930-jų metų depresija. Užtat 
galima drąsisi tvirt inti , kad 
socialinės apsaugos sistema 
nesugrius. 

Betgi, turime čia t a ip pat 
pabrėžti, kad socialinės ap
saugos šydas bus karpomas, 
nebus, bent artimoje ateityje, 
didesnių pagerinimų. 

K a s b u v o p r a e i t y j e ? 

Šv. Kryžiaus ligoninė Chicagoje teikia patarnavimus apylinkės ligo
niams, kurie tik ką grįžę iš ligoninės arba nepajėgia sau maisto 
pasigaminti. Bill Treinauskas atšventė savo 99-ąjį gimtadienį su Šv. 
Kryžiaus ses. Felicita ir programos koordinatore Lucille Meyer. 
Norintys pasinaudoti patarnavimu arba programai talkinti kviečiami 
skambinti L. Meyer tel. 434-6700. 

Nuotr. Harry Meyer 

P a l y g i n u s š io k r a š t o 
socialinės apsaugos sistemą su 
kitų kraštų, tuojau pamatysi
me, kad šie krašto socialinė 
apsauga yra visai jaunutė. 
Atsiradusi vos prieš 45-kis 
metus, vis dėlto, ji buvo gyvas
t inga, nes nuolatos buvo ger
inama. Šiuo metu ji y r a viena 
geriausių ir pastoviausių visa
me pasau ly je ( s a k y k i m e , 
Sovietų Rusijoje geresnės ir 
didesnės pensijos yra moka
mos „nusipelnusiems" pol i t i 
n ė s veiklos piliečiams). Gi šio 
krašto politinė į taka socia
linėje apsaugos sistemoje jokiu 
būdu nėra įmanoma. Vadina
si, nors politine prasme šio 
krašto socialinė apsauga yra 
tvirtuose rėmuose. 

Kyla klausimas: o kaip yra 
su socialinės apsaugos ekono
mine padėtimi? Cia padėtis 
yra liūdnesnė ir ateit is pesi-
mistiškesnė. 

Iš esmės šio kraš to socia
linės apsaugos sistema yra 
išlaikoma socialinės apsaugos 
mokesčių (FICA taxes — Fede-
ral Insurence Contribution 
Act). Normaliai ir gerai tvar
kan t tuos mokesčius, atrodo, 
kad neturėtų būti jokios prob
lemos šią sistemą finansuoti. 
Deja, taip nebuvo ir nebėra. 
Blogų planuotojų dėka, tie 
socialinės apsaugos mokes
čiai niekados nebuvo pakan 
karnai sumaniai išplanuoti ir 

todėl nuolatos turi būti didi
nami. 

Šiuo metu sistema negaluo
ja dėl dviejų priežasčių: 

1. Praeityje mokesčiai buvo 
per maži; 

2. Planuotojai nepramatė, 
kad pensininkų skaičius didės 
daug greičiau negu dirban
čiųjų, kurie savo mokesčiais 
sistemą turi išlaikyti. 

Turimomis žiniomis, praei
tyje soc ia l inės a p s a u g o s 
mokesč ia i buvo n u m a t y t i 
didinti labai lėtai. Be to, 
mokesčiais surinktieji pinigai 
nebuvo protingai investuoja
mi. Dėl to socialinės apsaugos 
fondai nuolatos mažėjo, o 
pensininkų skaičiai didėjo. 

K o k i a y r a d a b a r t i n ė 
p a d ė t i s ? 

Nepatenkinama. Šiandien 
vienas fondas yra apytuštis. 
Kiti — vos vegetuoja. 

Paaiškiname: šiuo metu 
socialinės apsaugos sistemą 
finansuoja trys paskiri fondai: 
s e n a t v ė s , n e s v e i k a t o s ir 
n e m o k a m o j o g y d y m o . 

Blogiausioje padėtyje yra 
senatvės (Retirement and 
su rv ivors ) fondas . J a m e 
aruodai yra beveik ištuštėję. 
Šio ištuštėjimo didžiausia prie
žastis yra blogas investavi
mas ir nepakankamo dydžio 
mokesčiai. Gi didžiausi tuštė
jimo talkininkai yra infliacija 
ir nuolatinis pensininkų skai
čiaus didėjimas. 

N e s v e i k a t o s (Disability) 
fondas yra gerame stovyje. 
Aruode pinigų yra su kaupu. 

N e m o k a m o j o g y d y m o 
(Medicare) fondas taip pa t yra 
turt ingas. 

T e o r e t i š k a i n e t o l i m o j e 
ateityje pensininkams pensi
jos turėtų būti sustabdytos dėl 
finansinių neišteklių. Surami
name: taip neatsitiks. Praktiš
kasis amerikietis surado pui
kią išeitį: du turtingi šelpia 
vieną vargšą. Neperseniausiai 
buvo pravestas įs ta tymas, 
įgalinąs federalinę valdžią 
išimti pinigus iš nesveikatin-
gumo ir nemokamojo gydymo 
ir juos perkelti senatvės pen
sijų fandan. Vadinasi, pinigai 
buvo perkelti iš vienos kišenės 
kiton. Dėl to visokių rūšių pen
sijos bus išmokamos, ir dėl 
pensijų negavimo niekam 
nereikia būkštauti. 

Be to, šiuo metu fondų ištek
lių planuotojai jau yra guves
ni žmonės; visokios galimybės 
yra įtraukiamos į ateities pla
nus taip, kad ateityje fondai 
niekados neištuštės. 

Antra , labai daug ženklų 
byloja, kad net ir netolimoje 
a t e i ty je l a u k t i n a į v a i r i ų 
socialinės apsaugos s i s temos 
suvaržymų. Pavyzdžiui, j au 
1977-siais metais ir š įmet 
padaryt i pakeitimai pensijų 
apskaičiavimo metode įgal ino 
pensijas sumažint i . Yra projek
tuojama prailginti pensi joms 
gaut i amžių nuo 65 m. iki 68 m. 
Numatoma sugriežtinti taisyk
les ir reikalavimus nesvei
katos, nedirbusių žmonų, stu
d e n t ų p e n s i j o m s g a u t i . 

Greičiausiai bus bandoma po 
socialinės gerovės sparnu 
į t raukti federalinės valdžios 
tarnautojus, kurie dabar turi 
s avo atskirą pensijų sistemą. 

Žodžiu, socialinės apsaugos 
šydas greičiausiai nuolatos 
mažės . Atrodo, kad šis kraštas 
bus bene vienintelis, kuris vie
toje pažangos žengs atgalios 
socialinės gerovės gyvenime. 
Gaila. Graudu, kad turtingiau
s ias pasaulio kraštas, bijo
d a m a s „socializmo" įsigalėji
mo, suka retrogresijos keliu. 

D Ė M E S I O 
C L E V E L A N D U I 

Šiuo metu Clevelande y ra 
vykdomas lietuvių, esančių 
daugiau kaip 60-ties metų am
žiaus, surašinėjimas. 

Visa vyresnioji visuomenė 
yra r ag inama užpildyti gautą
sias anke tas ir j a s grąžint i 
nurodytu adresu. 

Tenka priminti , kad šis 
klevelandiečių suraš inė j imas 
yra labai svarbus. J i s gal i tie
siogiai nulemti visą konkrečią 
socialinės gerovės veiklą. 

Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
socialinės veiklos darbuotojai 
mano, kad be tikslių žinių, 
kurios gali būti sukauptos t ik 
surašinėjimo būdu, tol imesni 
konkretūs p lanai nebūtų įma
nomi. 

Tad kviečiama visus vyres
n iuos iu s , t u r i n č i u s 60 ir 
daugiau metų amžiaus , užsi
r a š y t i i r s a v o k a i m y n u s 
paraginti tai padaryt i . 

K L A U S K I T E -
A T S A K Y S I M E 

Visi lietuviai, kurie dėl silp
no a r visiško anglų kalbos 
nemokėjimo susiduria su 
problemomis, pi ldant įvair ius 
pareiškimus socialinės apsau
gos (Sočiai security) pen-
Šiioms gauti, gali kreiptis į J . 

oliūną: 7 2 2 0 W. G r a n d 
Ave . , E l m w o o d P k . , 111., 
6 0 6 3 5 . Telf.: 4 5 3 - 2 4 9 6 i r 
4 5 3 - 0 0 3 6 . 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

DAINA IR MUZIKA KNYGŲ LEIDIMUI PAREMTI 

K o k i o s y r a a t e i t i e s 
p e r s p e k t y v o s ? 

Jos nėra per daug džiugi
nančios. 

Pirma, nėra lauktina jokių 
didesnių socialinės apsaugos 
sistemos pagerinimų; ypač, 
kad valdžion ateina partija, 
kuri nuolatos kritikavo per 
didelį federalinės valdžios 
kišimąsi privačion asmens 
iniciatyvon ir jo gyveniman. O 
juk nėra, turbūt, konkretesnio 
pavyzdžio tokiai kritikai, kaip 
valstybės noras kontroliuoti 
savo piliečių socialine gerovę 
pensijų išmokėjimo būdu. 

Ant stalo laiškas iš Chica-
gos su dviem komplimen-
tiniais bilietais į Amer ikos 
Lietuvių bibliotekos le idyklos 
rengiamą solistės Aldonos 
S t e m p u ž i e n ė s - Š v e d i e n ė s i r 
kompozitoriaus Jono Švedo 
koncertą gruodžio 14 d., 3 va i . 
p.p. J a u n i m o centro didžiojoje 
salėje. Chicagoje. 

Kompiimentiniai bil ietai , 
kurie tokie dažni būdavo , 
gyvenant Chicagoje, m a n e šį 
kar tą kiek nustebino: j au dve
ji metai, ka i tokias d o v a n a s 
e s u u ž m i r š ę s , n e s č i a , 
VVashingtono — Bal t imorės 
miestuose, lietuviai tokių 
dovanų spaudos žmonėms 
nedalina, nors ir p a p r a š o 
vieną ar kitą įvykį ap rašy t i . Ir 
neverkiu dėl to, nes nenor iu 
būti kankiniu: jei r ašymo ama
tas nepat inka , gali spjaut i į jį 
ir p rašant iems kokį l ietuvišką 
įvykį aptašyt i aiškiai a t šau t i , 
kad kreiptųsi į kitus. 

Amerikos Lietuvių biblio
tekos leidyklos vadovų kvie
t imas į koncertą ir komp
iimentiniai bilietai, o ka r tu ir 
tokių puikių muzikos m e n o 
atstovų, kaip A. Švedienės-
Stempužienės ir J. Švedo būsi
masis koncertas Chicagoje, 
tiek mane sujaudino, jog užėjo 
pašėlęs noras lėktuvu kilti į 
Chicagą. Bet „Midway" oro li
nijos bilieto kaina į abu g a l u s 
jau pakilusi iki 230 dol. I r vis 
dėl tų arabų, nuolat keliančių 
ka inas už naftą. Tadgi šį kar
tą puikaus dviejų muzikos 
menininkų koncerto, įvyksian
čio už 750 mylių, negirdėsiu. 
Praėjusių metų gegužės pra
džioje jų koncertas įvyko sosti
nės Washingtono pašonėje. 
T a d a į koncertą subėgo gyvų
jų VVashingtono ir apyl inkių 
lietuvių daugumas. Ir kokie 
plojimai lydėjo solistės ir jos 
vyro — kompozitoriaus atlie
kamus kūrinius, kokie pa lan
kūs pas isakymai bei komen
tara i vėliau apie jų koncertą 
skambėjo koncertą klausius ių 
lūpose ir spaudoje, kur įver 
tinimą rašė nemažo reikalavi
mo žmogus. 

Kai praėjusį birželio mėnesį 
pasi taikė proga būt i Chica
goje. Amerikos Lietuvių biblio
tekos leidyklos iniciatoriui , 
steigėjui ir vienam iš dabar 
tinių jos vadovų kun. Algi
mantui Keziui, S.J. i r jo deši-
niajai r anka i — skulpt. Pet rui 
Aleksai pasiūliau Chicagoje tą 

patį koncertą surengti. Po 
kelių dienų viskas buvo su
ta r t a ir koncerto data nusta
ty ta . Štai ji jau artėja ir, prisi
m i n d a m a s jų k o n c e r t ą 
VVashingtone, pilnai tikiu, kad 
Jaun imo centro didžioji salė 
bus pilna klausytojų, o įspū
džiai kuo geriausi. Antra ver
tus , šalia muzikinės šventės 
malonių įspūdžių, bus atlikta 
i r kita pareiga — paremta 
leidykla, leidžianti gal į patį 
puošniausią rūbą įvilktus 
veikalus. Jau ne kartą leidyk
los vadovybė pranešimuose 
l ie tuviškos knygos mylė
tojams skundėsi, kad par
duodamomis knygomis toli 
gražu nepadengiamos visos 
išlaidos, kad papildomų paja
mų tenka ieškoti iš įvairių kitų 
šaltinių. O kiek dar veikalų 
numatyta išleisti — gražių, 
iškilmingų. Prisiminkime tik 
du paskutiniuosius veikalus: 
Br. Kviklio „Telšių vysku
pija" ir V. Vengrio „Lietuvių 
ekslibriai". Netrukus išeis 
kun. J. Prunskio „Lietuviai 
Sibire" — retas albumas su 
gyvųjų liudininkų pasako
jimais, ir dar daug kitų veika
lų. Ir dabar štai Jaunimo cent
re neeilinės solistės dainos ir 
jos vyro — kompozitoriaus 
muzika skambės ne tik klau
sytojų malonumui, bet ir tam, 
kad gerai užsirekomenda
vusiai knygų leidyklai liktų 
pelno veikalus leidžiant susi
darantiems nepritekliams už
kaišioti. O pelno dydis pri
k l a u s y s nuo visuomenės 
susidomėjimo, nuo jos atsi
lankymo. 

Neseniai laiške Clevelande 
gyvenanč ios solistės A. 
Stempužienės - Švedienės aš 
paklausiau, kokie prisimini
mai ją riša su Chicaga? J i 
atsakė: 

— Darbas su Lietuvių ope
ros kolektyvu yra neužmirš
tama mano gyvenimo dalis. 
Chicaga turi didžiuotis, turė
dama tokius pasišventusius 
žmones. Chicagoje esu daina
vusi daugiau negu kur kitur. 
Kai stengiuosi atsiminti įspū
dingesnius, prisimena „Chica
go Tribūne" aukso medalio 
laimėjimas, Verdi „Reųuiem" 
su Chiragos Lietuvių opera ir 
simfoniniu orkestru, keli ope
rų spektakliai, pora koncer
tų... Paskutinį kartą Chica
goje dainavau 1974 metais... 

— O kokia bus gruodžio 13 

d. koncerto Chicagoje progra
ma: 
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S V A R B U S 
S U S I R I N K I M A S 

Vis i soc i a l i nės gerovės 
darbuotojai Chicagoje yra 
kviečiami dalyvauti susirin
kime. 

Steigiamasis socialinės gero 
vės darbuotojų susirinkimas 
įvyksta g r u o d ž i o m ė n . 12 d. 
(penktadienį). V ie t a : Margu
čio rašt inė, 24.22 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. L a i k a s : 7 
vai. vakare. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan. Suite 409 
Vaiandos pagal susitarimą 

— Pirmoje dalyje klas ikinė 
muzika, antroje — t ik lietu
viška. Dainuosim Beetho-
veną, Schubertą (Die Winter-
reise), kurios nuotaikos — 
vienišo keliautojo nu jau t imas 
n e i š v e n g i a m a i a r t ė j a n č i o s 
„ ž i e m o s " . A n t r o j e da ly j e 
Banait is , Gruodis, Tallat-Kelp-
ša, Juzel iūnas ir Švedas . 
Jonas Švedas pa ts at l iks savo 
kūrinius pianinui ir a š dai
nuosiu jo naujas d a i n a s paga l 
Henriko Nagio žodžius „Pasa
kų saka las" (premjera), „Prisi
j a u k i n s i u s a k a l ą " ( j a u 
Washingtone dainuotą) . Tai 
kūriniai, kuriuos ateinančiu 
metų vasario 8 d. teks dai
nuoti konservatorijos koncer
te Clevelande ir koncer tas bus 
transl iuojamas per klas ikinės 
muzikos radijo stotį... 

Solistės vyras , kompozito
rius Jonas Švedas, 1958 m. 
baigęs konservatoriją Chica
goje. dėsto fortepijoną vienoje 
Clevelando muzikos mokyk
loje, o jo kūriniai buvo atlikti 
Modernaus meno festivalyje, 
Clevelando meno muziejuje, 
Jo rdan Hali — Bostone, Town 
Hali — New Yorke, Chica
goje, Toronte, Montrealyje ir 
Pietų Amerikoje. Tiek solistė 
A. Stempužienė-Svedienė, tiek 
kompozitorius J o n a s Švedas 
yra susilaukę nemažai didžio
sios spaudos kritikų pa lankių 
atsiliepimų. 

Jų abiejų — žmonos ir vyro 
— koncertas Chicagoje tik
riausiai bus pirmasis , ta igi — 
premjerinis. Susumavus jų 
patirtį, pasiruošimą, ligšio
linius pasiekimus, ga l ima drą
siai tarti , kad štai Chicagos ir 
apylinkių lietuviai turės pro
gos pasidžiaugti viena iš retų 
muzikinių švenčių. 

Tikiu, kad po koncerto ir jūs, 
būsimieji klausytojai , būsit 
tokios pat nuomonės. 

Tegu dar ilgai gyvuoja ir 
puošnius bei tur iningus veika
lus leidžia Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidykla Chica
goje, tegu solistės A. Stempu
žienės-Švedienės da inos ir 
kompozitoriaus J o n o Švedo 
muzika skamba taip pa t ilgai 
ir nebepasikartoja praėjusių 
vasarą komp. J . Švedo sveika
toje pasigirdęs perspėjantis 
skambutis . 

VL.R. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tikintysis, prieš sėsdamas 
valgyti, privalo praverti duris 
ir pasidairyti, ar nėra ten žmo
gaus, kenčiančio badą. 

Vedų išmintis 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

TtMų daktarai 
2458 W. 69th S t , Chicago, IU. 

Visi toL 778-8000 
Vatendo* pagal susitarimą 

DR. LD. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
</al.: pirm . antr., ketv. irpenkt 1:00 • 500i uždaryta 
/ai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vat. popiet 

Tet. REiiarsce 5-1811 

DR. VVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir sešt. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - OR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 n 
7-9: antrad. trpenkt 10-4: šeštad. 10-3va! 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

DR.J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad .antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus. 

DR. A. B. GLEMECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O KS A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Kirm . antr, treč 

ketv 10iki6 vai Seštad 10 <kt 1 vai. 

Ofs. 742-0255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Durtdee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Vaiandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO VYABASH AVE 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai ant?' 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-61»5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofs tel 586 3166, namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm . antr ketv Ir penkt 

2-7) šeštadieniais paRal susitarimą 



Stebėjimai rodo: 

AMERIKA BUS 
DVIKALBĖ? 

Migracija, žmonių kraus-
tymasis iš vienos vietos, iš vie
no kontinento į kitą yra tokia 
pat sena, kaip ir pati žmonija. 
Tam tikrais amžiais toks žmo
nių ar net tautų kraustymasis 
būdavo didesnis ar mažesnis, 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių, savanoriškai, ieškant 
geresnio gyvenimo, ar dėl įvai
rių prievartos veiksmų. Šalys, 
tokios, kaip Amerika, kur nuo
lat ir nuolat randa prieglobs
tį šimtai ar milijonai naujų 
imigrantų, ilgainiui keičia net 
savo veidą, žiūrint, kas yra tie 
nauji ateiviai, kokią jie atne
ša kultūrą, papročius, gyve
nimo būdą. Daugumas mūsų 
šiame krašte atsirado maž
daug prieš trisdešimt metų, ir 
per tą neilgą, bet ir netrumpą 
metą jau galėjo pastebėti di
delių pasikeitimų gyventojų 
sudėtyje. Ar kas kalbėjo, bent 
šiaurinėse valstijose, apie 
būsimą dvikalbę Ameriką? 
Šiandien to galimo fakto jau 
nereikia nuneigti, matome vie
šose vietose, įstaigose, auto
busuose. 

Prieš kokį dešimtmetį buvo 
galima pastebėti nepropor
cingai didėjančią mažumą 
Jungtinėse Valstijose — ispa
niškai kalbančiųjų daugėji
mą. Žinom ir kodėl taip yra. 
Žinom, kad po II pasaulinio 
karo Meksikoj buvo 24 mili
jonai gyventojų, o šiandien 
daugiau negu pustrečio karto 
daugiau. Kai jie savoj tėvynėj 
negali išsimaitinti, neranda 
darbo, traukia visi "per žalią 
sieną" į šiaurę. Kasmet apie 
vieną milijoną. Jokiom prie
monėm neįstengiama sulai
kyti to nelegalių ateivių ant
plūdžio. Juokdariai vis siūlo 
kviesti sovietus, geležinės už
dangos specialistus. Tik jie 
mokėtų įrengti nepereinamas 
sienas. Meksikiečiai — tai 
atbėgeliai dėl ekonominių prie
žasčių, ne politiniai pabė
gėliai. Politiniais reikia vadin
ti iš k i t o s i s p a n i š k a i 
kalbančios šalies — Kubos. 

Visus tuos imigrantus 
amerikiečiai vadina "His-
panic", "Latino", "Chicano". 
Pietinėse valstijose jie ima do
minuoti. Sakysim, tokiam 
mieste, kaip Houston, San An-
tonio, kur pertransliuojamos 
Meksikos televizijos, radijo 
programos, ir "Latinos" ne
turi net intereso pramokti ang
lų kalbos. Houston, dešimtas 
savo didumu Amerikoj mies
tas, politiškai jau valdomas is
paniškai kalbančiųjų. 

Nežiūrint tokių ispaniškai 
kalbančių masių, iki šiol ne
teko pastebėti, kad jie turėtų 
ryškesnę politinę ar kitokią 
vadovybę ar aiškesnę jungtį. 
Daugiau ar mažiau tai amor
finė masė . "Frankfur ter 
AUgėmenine Zeitung" kažka
da rašė, kad jie net nepradėjo 
ieškoti vadų, kad vis dar neor
ganizuoti. Jeigu būtų kitaip, 
jie turėtų savų žmonių kiek
vienam viešojo gyvenimo sek
toriuje, kaip kad turi, saky
sim, gal keturis kar tus 
mažesnė grupė žydų ar kitos 

IŠEIVIJOS JAUNIMAS IR 
LIETUVIŠKOJI KULTŪRA 

gerai organizuotos mažumos. 
Tuo metu, kai ispaniškai 

kalbantieji įsitvirtina pie
tuose, baltieji ir net juodieji 
traukia į šiaurę. Daugiausia 
bėga iš pietinės Floridos, kur 
daug imigravo C astro priešų ir 
tų, kurių tas gudrusis diktato
rius rado gerą būdą atsikra
tyti, išvijęs visus krimina
linius nusikaltėlius. Vien iš 
Miami į šiaurę per kelis pasku
tiniuosius metus išvyko 30,000 
žydų, užleisdami vietas kelis 
kartus didesniam skaičiui ku
biečių. Čia sugrįžo daugelis 
Kubos pabėgėlių ir iš šiau
rinių valstijų, norėdami susi
jungti su naujais atvykusiais 
giminėmis. Praėjusios va
saros Miami juodųjų riaušės, 
kaip aiškėja, pirmoj eilėj buvo 
ne prieš valdžios organus, bet 
prieš kubiečius. Juodieji pa
stebėjo, kad atvykusieji gali iš
stumti iš jų sunkiai įsigytų po
zicijų, kad kubiečiai gali būti 
favorizuojami. 1990 metais, jei 
neįvyks nenumatytų pasikei
timų, Miami absoliučią dau
gumą turės "Hispanics". 

Pramatoma, kad šiame 
krašte gali prasidėti vadi
namas "Kulturkampfas". Tie, 
kurie gyvena anglosaksiškom 
tradicijom ir charakteriu, ne
galės toleruoti, kad tarp A-
raerikos piliečių galėtų būti ir 
nesuprantančių anglų kalbos, 
kad visi viešieji pavadinimai 
skelbiami būtų dviem kalbom, 
kad praėjus aštuoniasdešimt 
metų, kai prezidentas Theo-
dore'Rooseveltas nugalėjo Is
paniją, likvidavęs paskutines 
anos imperijos liekanas, is
panų kalba vėl atgimtų. 

Yra ir teigiamų momentų 
dėl šios migracijos. Castro val
dymo pirmaisiais metais dau
giausia išbėgo pasiturinčioj! 
klasė ir inteligentija. Jų įna
šas šiam kraštui buvo geras. 
Suorganizavo nemaža verslų 
ir įmonių. Atbėgę darbinin
kai ėmė tuos darbus, kurių ne
norėjo dirbti amerikiečiai. Dir
bo už mažesnius atlyginimus. 
Iš Meksikos bėga tik dar
bininkų klasės elementas. Bū
dami nelegalūs ateiviai, iki jie 
apsipranta ir kaip nors "įsipi-
lietina" .laikosi ramiai. To vė
liau apie juos jau pasakyti ne
galima. Visiems įstatymų 
prižiūrėtojams jie sudaro dau
giau vargo negu ateiviai iš 
Azijos šalių. 

Amerikos charakterio pasi
keitimą stebi ir Europa. Stebi 
su tam tikru rūpesčiu. 
Anglosaksiškoji Amerika ins
tinktyviai jaučia savo šaknis 
senojoj Europoj ir suintere
suota, kad ji, Europa, išliktu 
tuo, kuo yra, ir esant dideliam 
reikalui, Amerika aukojasi jos 
laisvei ginti, kaip jau yra bu
vę ne sykį praeity. Jei tas 
Naujasis Pasaulis pasidarytų 
nepanašus į šiandienį, jei jo 
veidas būtų daugiau "lotyniš
kas", ar jam dar rūpėtų Eu
ropa? Atsakymai į spėliojimus 
daugiausia neigiami. 0 kad 
Amerika keičiasi, abejoti ne
reikia. Esame jo pasikeitimo 
liudininkais. įg 

Visi norime, kad lietuvių išei
vijos jaunimas būtų lietuviš
kas, bet visi ir žinome, kaip 
sunku jiems įpiršti ir lietuvių 
kalbą, ir savuosius papročius, 
ir aplamai visa, ką mes vadi
name lietuviškąja kultūra. Už
tat ne vienas skundžiasi, kad 
tarp senimo ir jaunimo auga 
praraja, vis sunkiau pereina
mas tarpeklis, kad vis sunkiau 
ir sunkiau senesniesiems susi
kalbėti su jaunimu. 

Senimo ir j a u n i m o 
pažiūrų s a n k r y ž a 

Susikirtimų, nesutikimų tarp 
senimo ir jaunimo yra ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir visoje 
Amerikoj e kalbama apie "gene-
ration gap", kuriam lietuviai 
kalbininkai spėjo surasti ir 
įpilietinti "kartų atotrūkio" 
terminą. 

Esmėje vyresniųjų ir jaunes
niųjų "atotrūkis", nesutari
mas nėra blogybė, ir tai nėra 
šių dienų išradimas. Lie
tuviškas priežodis pastebi la
bai nedidelį atotrūkį: "Obuolys 
nuo obels netoli tenurieda". Ne
toli, betgi nuriedėjęs. Yra vai
kų, kurie nė kiek nepralenkia 
savo tėvų, yra betgi vaikų, ku
rie vienu kitu, o kartais ir labai 
daugeliu dalykų tėvus pra
lenkia. Už kokį jaunimą mes? 
Manau, kad už šiek tiek nuo 
obels nuriedantį, šiek tiek skir
tingą. Jei visą laiką tebūtų to
kie pat vaikai, kaip ir jų tėvai, 
nė kiek nepariedėję pirmyn, ne
būtų jokios pažangos, dar ir 
šiandien tebegyventume ur
vuose ar miškų tankmėse, 
tebevartotume akmeninius kir
vukus. 

"Kar tų a t o t r ū k i o " 
naud ingumas 

Tik paukštis tūkstančius me
tų taip pat tebesuka savo lizdą, 
tik kurmis ir sliekas taip pat 
tebesirausia po žeme. Ir žmo
gus gyveno po žeme, urve, bet 
jis iš jo išėjo ir persikėlė net į 
dangoraižius. Žinoma, paki
timai vyko pamažu, kartų kar
toms norint viską pagerinti, 
patobulinti, kaip nors kitaip pa
daryti. Kartais tie pagerinimo 
skirtumai buvo nedideli, nesu
kelia ginčų ar nuomonių skir
tumo, kartais didesni, sukelią 
šeimose barnius, pykčius. Po to 
ne kartą tėvai pripažindavo 
vaikų naujovių naudą, o vai
kai irgi pripažindavo ne vieno 
tėvų patarimo tiesą. Tokiu bū-

OKUPACIJA 
Išsiblaivė dangus padūmavęs, 
Džiūvo kraujo lašai ant gėlės... 
...Gal dabar laistyt prakaitu savo 
Gimtą žemę artojas galės?... 
Ji prieš saulę įšilus garuoja, 
Laukia rankų jaunų ir tvirtų... 
Bet štai vieškeliu mūsų gimtuoju 
Plūsta ordų pulkai iš Rytų... 
Rieda tankai per žydintį lauką. 
Verkia žiedas krauju pakelėj... 
O grobikai lyg pragaras kaukia: 
„Šitoj žemėj valdovai mes vėl!" 

Valdas Audronis 
Iš pogrindžio „Alma Mater" Nr. 4 

J U O Z A S MASILIONIS 
du mažais atotrūkiais, mažais 
sankirčiais, mažais žingsniu
kais buvo žengiama pirmyn. Iš 
to žengimo ir lietuviškasis žo
dis pažanga. 

Iš šių mano pastabų turėtų 
būti aišku, kad į kartų sankirtį, 
atotrūkį ar nesutarimą žiūriu 
teigiamai. 

Lietuviškųjų 
a t o t r ū k i ų apžvalgėlė 

Lietuviai — konservatyvi 
tauta, užtat aštresnių atotrū
kių lyg ir nebūta. Bet keiti
masis vyksta. Daugiausia kon
servatyvumo lietuviai parodė 
savo kalbos senoviškumo išlai
kyme. Žymiausieji pasaulio 
kalbininkai pripažįsta, kad ji 
seniausia, kad ji ir dabar ar
čiausiai tebestovi prie indo
europiečių prokalbės, beveik vi
sų Europos ir kelių Azijos kalbų 
motinos. Juk kuri kita gyva 
kalba tebeturi 7 linksnius. O vis 
dėlto kalba kinta. Kaip senieji 
lietuvių raštai rodo, mūsų pro
tėviai sakė "visiemus žmo-
nėmus", mes dar buvome ver
čiami kalbininkų sakyt i 
"visiems žmonėms", o dabar 
jau ir kalbininkai leidžia sa
kyti bei rašyti "visiem žmo
nėm". Taigi formos trumpėja, 
bet mes susikalbame. 

Dar pakalbėkime apie lie
tuvių kalbą. Himne giedam: "Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia". Kartais reikia iš pra
eities klaidų pasimokyti. Praei
tyje, didžiųjų kunigaikščių lai
kais, lietuvių kalbos atžvilgiu 
ne viskas buvo gera. Kuni
gaikščiai valstybine kancelia
rijos kalba pasirinko ne lie
tuvių, o slavų kalbą. Svetima 
kalba buvo rašomi metraščiai, 
statutai, visi valstybiniai raš
tai ligi valstybės žlugimo. Tuo 
pagrindu 19a. rusai ir lietuviš
ką spaudą uždraudė: juk jūs ir 
savo valstybėje vartojote raš
tams slavų kalbą! Betgi atsi
rado žmonių, kurie su tuo ne
sutiko, ėmė ruošti ir gaminti 
lietuviškas knygas, ginti lie
tuvių kalbą. Gal nė viena pa
saulio kalba neturėjo tiek pa
vojų išnykti, kaip lietuvių 
kalba, bet gal nė viena kalba 
neturėjo tiek gynėjų, kaip ji, 
pradedant 16a. Daukša, 19 a. S. 
Stanevičium, S. Daukantu, Viš
teliausku, Maironiu ir kitais. 

Imkime kitas sritis. Žiū
rėkime, kokie didžiuliai skir

tumai — atotrūkiai padaryti tik 
per vieną šimtą metų: lietuvis 
baudžiauninkas, lietuvis mo
dernus ūkininkas; lietuvis be
raštis — lietuvis mokytojas, 
daktaras, teisėjas, inžinierius, 
universitetų profesorius; lie
tuvis, tik savo parapijos mies
telyje, valsčiuje, gal apskrities 
mieste tebuvęs — ir lietuvis, vi
są pasaulį apkeliavęs. Taigi — 
baisūs skirtumai, baisūs vaikų 
nuo tėvų nutolimai. Ar smer
kiame šiokius atotrūkius? Ma
nau, kad nė vienas nedrįstume 
smerkti. 
"Kar tų a t o t r ū k i o " siaurėji-

mas i r platėj imas 
Labiausiai nuo suaugusio 

žmogaus skiriasi vaikas. Bet 
vaikas labiausiai nori tą skir
tumą išlyginti. Tik įsižiūrėki
me, kaip mažieji pamėgdžioja 
vyresniuosius ir tokiu būdu vis
ką išmoksta. Suaugusieji ką 
nors daro, ir vaikas nori tai 
daryti, nors nepajėgia. Saky
sime, motina pjausto ką nors 
peiliu, ir vaikas užsispyręs no
ri peilio. Motina neduoda, vai
kas verkia. 

Brendimo laikotarpyje pa
sidaro priešingai: dažnas jau
nuolis nebenori sekti vyres
niaisiais, bet stengiasi būti 
savarankiškas, net prieštarau
jąs vyresniesiems. Tuo laiku 
palankiausia dirva kartų ato
trūkiui, nesusipratimams. To 
meto jaunuolis mano esąs gud
riausias pasaulyje žmogus. Da
bar ne jis turi mokytis iš vyres
niųjų, bet vyresnieji iš jo. 
Atrodo, kad ne kuriam kitam, o 
šiam laikotarpiui sušvelninti 
prieš tūkstančius metų yra atsi
radęs įsakymas: "Gerbk savo 
tėvą ir motiną". Moderniems 
laikams gal priedo reikėtų pa
našaus įsakymo tėvams: "Ger
bk savo dukrą ir sūnų bei jų 
nuomonę". 

Šių dienų jaunimas 
Koks mūsų laikų jaunimas? 

— Ūsotas, barzdotas, ilgaplau
kis, — ne vienas atsakys. Bet ar 
tai blogybės? Ar mūsų tėvai n e 
buvo ūsoti, o tik kunigai buvo 
be ūsų? Ar mes piktinomės 
barzdotais Basanavičium, 
Kudirka, Stulginskiu, Smeto
na, Šalkauskiu, Biržiškomis. 
Buvo tokia mada, buvo barz
doti, ūsoti. Ir dabar užėjo ūsų ir 
barzdų bei žandenų - baken
bardų mada. Mada užeina ir 
praeina, ji nėra blogybė. Paga

liau ir ne vienas vyresnio am
žiaus žmogus apsibarzdojo ir 
apsiūsojo, matyt, norėdamas 
kartų atotrūkį bent kiek iš
lyginti. Apsipratus su jaunųjų 
ūsais ir barzdomis, mums, lie
tuviams, be abejo rūpi jų lietu
viškumo, tautinio sąmonin
gumo ir lietuviškos kultūros 
perdavimo klausimai. 

Taut inės kultūros 
ugdymas savame k raš te ir 

išeivijoje 
Ugdant jaunimo tautinę kul

tūrą išeivijoje, nereikia daryti 
pačios pagrindinės klaidos: 
nenorėti išauklėti jaunimo 
tokiu pat šimtaprocentiniu 
lietuviu, kaip pats, kuriame 
niekam kitam nebebūtų vietos, 
o tik Lietuvai, lietuvybei ir tik 
lietuviškai kultūrai. O ar mes 
tebesame šimtaprocentiniai lie
tuviai, kurie nieku amerikie
tiška nesidomėtų? Jei ir tokių 
būtų, ar tai jau būtų idealu? Ar 
reikia norėti, kad jau čia gi
męs, augąs ir besimokąs jau
nimas, besinaudojąs stipen
dijomis ir visokiausiais šio 
krašto patogumais, vis jaustųsi 
svečias čia laikinai, laukiąs 
sugrįžimo į tą kraštą, kuriame 
jis visai nėra buvęs, geriausiu 
atveju, tik kelias dienas ten 
lankęsis? O kiek mūsų, vyres
niųjų, begrįžtų, nors daugelis 
važiuodami į šį kraštą žadėjo 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą 
pirmuoju laivu. Mano nuo
mone, laikytina jaunimo tei
giama puse jo lojalumas Ameri
kai, savo gimtajam kraštui. 

Iš kitos pusės jaunimas ne
turėtų laikyti blogybe, jei vyres
nieji nori įdiegti pažinimą ir 
meilę tėvų kraštui ir visai jo 
kultūrai. 
K a s daugiausia prisideda 

prie išeivijos jaunimo 
lietuviškumo išlaikymo 
Norint sužinoti, kas dau

giausia prisideda prie išeivijos 
jaunimo lietuviškumo išlaiky
mo, Chicagos Aukštesniojoje 
lit. Mokykloje buvo duota už
pildyti tuo pačiu metu visose 
klasėse anketa. Į klausimą 
"Kas daugiausia prisideda prie 
tavo lietuviškumo išlaikymo, 
60% atsakė vienu žodžiu: tėvai. 

Pats pirmasis ir pagrindinis 
tėvų arba šeimos uždavinys — 
išmokyti vaiką lietuviškai kal
bėti. Tai reikia padaryti prieš
mokykliniam amžiuje, kada 
vaikas imliausias, kada vai
kas mėgsta vyresniuosius sek
ti, juos pamėgdžioti. Nekal
bėjimas lietuvių tėvų su savo 
vaikais lietuviškai nieku nepa
teisinamas, ir motyvų už ar 
prieš platesnis nagrinėjimas, 

manau, būtų tik laiko gaišini
mas. 

Juokingas pasiteisinimas tų 
tėvų, kurių priešmokyklinio 
amžiaus vaikai nemoka lie
tuviškai, kad, girdi, gyvena vie
ni, nėra kaimynų lietuvių. 
A t s a k y m a s : ne k a i 
mynai, o patys tėvai turi vaiką 
išmokyti lietuviškai. Tėvai, ne 
kaimynai, turi namie vaikui lie
tuviui sudaryti lietuvišką ap
linką, pripratinti prie lie
tuviško laikraščio, lietuviškos 
knygos, organizacijos. Nuo tė
vų priklauso, ar yra didesnis ar 
mažesnis atotrūkis tarp vyres
nės ir jaunesnės kartos. Visiš
ko nuomonių sutapimo betgi 
nelauktina, tai natūralu. 

Be tėvų didelį vaidmenį tau
tinės kultūros ugdyme atlieka 
lituanistinės mokyklos. Tėvų 
pareiga per jas perleisti visus 
savo vaikus. Ta pati anketa 
klausė mokinį, ar jis savo noru 
lanko lituanistinę mokyklą. 
Daugiau nei pusė lanko tėvų 
verčiama. įpusėję žada baigti, 
jei ir nebeverstų. 

Mokykloje darbas yra sun
kus, jei į ją ateina vaikas, silp
nai kalbąs lietuviškai, nieko 
negirdėjęs namuose apie Lietu
vą, neskaitęs jokios lietuviškos 
knygutės. Jie į mokyklą tada 
ateina lyg akli į meno galeriją. 
Tu gali aklam aiškinti gražiau
siu iškalbingumu apie pa
veikslų grožį, spalvas, bet ar jis 
supras? 

Pabaigai nuotaikai pagerin
ti ar dar labiau pabloginti štai 
vienas anekdotas. Traukinyje 
vienas prieš kitą sėdėjo senutė 
ir nerūpestingas jaunuolis, 
krainiąs gumą. Žiūrėjo senutė į 
tą jaunuolį ir pagaliau po kiek 
laiko pasakė: "Man labai ma
lonu, kad tu, jaunas žmogau, 
netingi man tiek daug pasako
ti, bet, gaila, kad tavo kalba vel
tui: aš esu kurčia ir nieko iš ta
vo pasakojimų negirdžiu. 

Kalbos perdavimas jaunes
niajai kartai yra pats svar
biausias senimo uždavinys. 
Kai jaunimas nemoka tėvų kal
bos, jis anksčiau ar vėliau lie
ka aklas ir kurčias lietuviš
kajai kultūrai ir lietuvybei. Yra 
išimčių, bet viena kita išimtimi 
negriaukime taisyklės: kalba 
yra savosios kultūros pagrin
das. 

Nebūkime akli ir kurti vyres
nieji, matykime ir išgirskime 
jaunesniųjų problemas* ne
smerkime jaunimo naujovių. 
Žinoma, būtų gera, kad ir jau
nesnioji karta klausytų vyres
niųjų balso, šaukiančio pasi
likti prie savo lietuviško 
kamieno, prie lietuvių kalbos ir 
kultūros. 

DAR KARTĄ VIENOJE 
J U O Z A S TOLIUŠIS 

Kodėl, Anna, kodėl? 
Arūnas ūmai sujuda automobilio sėdynėje, an

takiai susiraukia, o pasąmone šauna pasiutiška 
mintis. Jis patakšnoja šoferio petį ir sušunka: 

— Suk pro pietinę geležinkelio stotį. 
— Bet tai visai kitame miesto pakrašty, negu 

viešbutis. 
— Žinau. Išleisi mane prie šalia prisiglaudusio 

parko. 
Automobilis sužviegia ir nusuka į šoną. Daktaras 

įsitempęs, nes makaule srūvi niekad anksčiau 
neužkliuvusi mintis; kaip jis visus šiuos metus 
nesuprato! Aišku, jog tai suktojo cukrainininko 
darbas. Anna tikriausiai laiškų net nematė, senis bus 
slapčiomis juos atgal išsiuntęs. 

Visu keliu veidą gaubia šešėliai, Arūnas rezgia 
praeities grandinę: ne, kitaip ir negalėjo būti. J is 
būtinai pasakys tam prakeiktam naciui... 

Atsileidžia tik, kai išlipa iš taksi ir pamato bene 
prieš amžinybę lankytą vietelę. Aha, tenai: rodos, ir 
suolas tas pat, nuo kurio anuokart pašoko ir pribėgęs 

j paėmė Annos ryšulį. Dievaži, juk mudu galėjome būti 
Į laimingi! 

Akys nubėga į tolį — nei namų freskos, nei plony
čiais virbalais išpintos tarpvartės nepasikeitusios. 
Tartum vos vakar čia buvo praskubėjęs kurtinančių 
sirenų įkandin. Kojos pačios neša. Net nejunta, kai 
perkerta keletą kvartalų, gatvelė kyla aukštyn... Jau 
ten, už kampo! 

Bet prie kertės jis sustoja kaip įbestas. Širdis 
tuksi, lyg šiomis alėjomis būtų atbėgęs sprinterio 
tempu. Aišku, dabar jau nesvarbu — Arūnas save ir 
drąsina ir tramdo — gyvenimo nepakeisi, tačiau 
anam pikčiurnai pasakys viską. Gal ne tokiu įtūžimu, 
koks buvo apėmęs automobilyje, bet tegu senis žino, 
kad ;am niekad nebuvo dnvanft'a Tegu 

J is apsuka kertę ir nustemba. Nėra nei iškabos 
nei tarpdurio skambučio. Nieko nėra, neatpažįs
tamas visas fasadas. Tik plačiame krautuvės stikle 
mirga šviesūs neono siūlai: KONDITOREI. 

J i s pastumia nikeliuotą rėmą ir įsmunka vidun. 
Kvepia senuoju aromatu, lentynose pūpso krepšiai 
bandelių, šilta — Arūno net šnervės išsiplečia. 

Senyva moteris pakelia akis ir klausiamu žvilgs
niu stebi ateivį. 

— Dreindlio kepykla, ar ne? 
— Taip. 
— Labas. Ar šeimininkas dar čia tebegyvena, — 

Arūr>o žvilgsnis nubėga į galines duris, kurių jis 
niekad nebuvo pravėręs. 

— Ja, — trumputis atsakymas, — gyvena čia 
daugelį metų. 

J is vėl klaidžioja tolimojoj angoj, lyg ieško
damas žodžio, kuriuo galėtų pratęsti stringantį pašn
ekesį. 

— Aš gyvenau karo metais Vienoje. Čia užsuk
davau nusipirkti sausainių. 

Tyla. Daktaras suklumpa sienoje — visu jos 
platumu nutįsęs Dunojaus peisažas, Kahlenbergo 
kalvoje stypso šviesios liepos, anapus... Vengrijos 
pusta. Ten liko korporacinė kepuraitė, Weidlis jam 
niekad naujos nesurado. Nei į vengrų stepes niekad 
juodu nepatraukė... 

— Ar ilgai žadate Vienoje pabuvoti? 
— Keletą dienų, noriu aplankyti senas vietas. 
— Kahlenberge rudenėjant žavinga. Dabar ten 

rieda turistiniai autobusai. Karo metais reikėdavo 
pėsčiom kopti. 

— Gražu, sakote. Aš ir pats ten... 
Gerklė užstringa, ir jis sakinio nebaigia. Ką čia 

plepėti kiekvienam pašaliečiui. Apie Anną paklaus 
paties šeimininko. 

— Aha... Nuvyksime ryt su Žmona... Ar galėčiau 
pamatyti šeimininką? Jis mane buvo kartą iš čia 
išvaręs. Gal dabar bus atlaidesnis. 

Arūnas išsišiepia liūdnu šypsniu, pažiūri į par
davėją, kuri, lengvai linktelėjusi, pasuka į krautuvės 
galą. Juodu pereina keletą kambarių, moteris atveria 
plačias verandos duria ir sustoja tarpdury. Kėdė 
atsukta į langą, per aukštą atkaltę kyšo tik žilas 
pakaušis. 

Sveikas, nenaudėli, ar neišvarysi manęs šį kartą? 
Arūnas plačiu lanku apsuka kėdę ir atsisuka į savo 
buvusį priešininką. 

Atsisuka ir sustingsta. Minkštasuolyje sėdįs 
stėro į jį kvailu žvilgsniu, rankos sustingusios ant 
kelių, veidas išbalęs, tartum visas kraujas būtų iš jo 
ištekėjęs. 

O Dieve! Daktarui trunka vos akimirka: iš karto 
sumoja, jog kėdės pacientas — paralitikas. 

— Jį užgriuvo cukrainės siena karo metais, — 
nuo tarpudurio ataidi. — Niekad neatgavo nuovokos. 

Daktaras į pardavėją net neatsisuka. Jo žvilgs
nis susmigęs į gyvąjį numirėlį, kuris mirkčioja 
akimis, lėlytės laksto, žiburiuoja ir hipnotizuoja 
nelauktąjį įsibrovėlį. 

— Jis akimis sako, kad jūs draugavote su Anna, 
— vėl atplaukia balsas. — Matote, atpažino. 

Arūnas neišlaiko. Jis patakšnoja seniui per petį ir 
išskuba atgal į krautuvę. Šio įspūdžio jau per daug. 
Ar būtų kada patikėjęs, kad šios dienos baigmė trenks 
tokiu baisiu finalu? 

Parduotuvės užstalėj atsiradusi paauglė, Arūnas 
pakelia į ją akis. Plaukų sruoga krinta ant jaunuolės 
pečių, — bala žino, kažkas toje kuokštėje dirgina 
daktaro paširdžius, nors pasiusk! 

— Kas ana mergiotė? — netikėtai išsprūsta. 
— Kaimyno. Ateina padėti krautuvėje. 
Et, niekai. Kuris paibelis jį šią dieną apsėdęs? Jis 

atsisveikina ir skubiai sprunka gatvėn. 
Krautuvininkė išlydi tyliu žvilgsniu, o mergina 

paklausia: 
— Kas jis buvo? Kalbėjo keistu akcentu. 
— Užsienietis turistas. Nueik verandon, ligonį 

laikas išvežti į sodą. 

Jos akys panirusios į gatvę, kuria plaukia jau kiti 
praeiviai. Kažkuria smegenų sruoga virpa žodžiai, 
kurių pardavėja nei pasako, nei girdi. Gal net ne 
žodžiai, o tik pojūtis, kuris neaprašytas jokioje pasau
lio knygoje: 

— Jis tavo tėvas, Lotti. O Dieve, manęs Arūnas 
net nepažino... 

Pabaiga 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 8 d. 

Mūsq kolonijose 
Brooklyn, N . Y. 

SIMO KUDIRKOS S U O U O 
I LAISVĘ MINĖJIMAS 

Lietuvių fronto bičiuliu New 
Yorko sambūris lapkričio 23 d. 
Kultūros židinio salėje paminė
jo Simo Kudirkos šuolio į laisvę 
dešimtmečio sukaktį. Pats šuolis 
įvyko 1970 lapkričio 23 d. prie 
Massachussets krantu, bet bai 
gėsi tragiškai, nes Simas, tik 
trumpai pasidžiaugęs laisve, buvo 
sovietinių jūrininkų amerikie
čių laive sumuštas ir vėl nuga
bentas į sovietu laivą. Sis įvykis 
gal ir būty likęs mažai kam žino 
mas, jei ne latvio Briezes pasiry
žimas lietuvius apie tai painfor
muoti. Įvykio sujaudinti lietu
viai ir ju organizacijos tuoj pat 
griebėsi organizuoti protesto de
monstracijas ir belstis į visas 
jiems prieinamas valdžios įstaigų 
duris. Gal į tai JAV administraei 
ja nebūtų kreipusi didelio dėme
sio, jei lietuviu žygiuose nebūty 
susiprasta pabrėžti, kad JAV, iki 
šiol buvusios asmeninės ir politi 
nės laisvės žibintu, menkai besi
orientuojančių biurokratu buvo 
Kudirkos atidavimu taip skau
džiai suniekintos. Todėl visai ne
nuostabu, kad lietuvių žygiai ir 
demonstracijos rado labai teigia 
mo atgarsio ir amerikiečių vi
suomenėje. 

Šiam įvykiui paminėti ir jų pa 
sekom panagrinėti Lietuvių fron
to bičiulių New Yorko sambūris 
surengė svarstybas, kurių pagrin
diniais veikėjais buvo pakviestas 
Simo Kudirkos vadavimui daug 
dirbusios ir vėliau įvairiem jo 
veiksmam talkinusios Daiva Kezie 
nė iš New Yorko ir Rima M i r o 
nienė bei rašytojas ir visuome
nininkas Vytautas Volertas — 
abu iš pietinės New Jersey vals
tijos. 

Minėjimą pradėjo sambūrio 
pirmininkas Vytautas Maželis. Ra 
sa Bobelytė jautriai paskaitė du 
progai pritaikytus eilėraščius. Pri 
segus minėjimo pagrindiniams 
kaltininkams —Simui Kudirkai, 
jo motinai Marijai Šulskienei ir 
žmonai Genutei — po gėlę, pra
sidėjo pačios svarstybos. 

Pirmasis prabilo rašytojas Vy
tautas Volertas. Jis, panagrinė
jęs Simo Kudirkos šuolio prasmę 
filosofiniu ir tikroviniu atžvilgiu, 
priėjo išvados, kad toks rizikin
gas veiksmas, siekiant ne tik asme 

visoj Amerikoj. Kartais šie darbai 
kai kur užkliūdavo ir atrodyda
vo, kad jų bus atsisakyta, bet vi 
sos kliūtys buvo laimingai nuga
lėtos. Dar ir dabar Simas Kudir
ka yra dažnai kviečiamas įvairių 
organizacijų su pranešimais 
apie laisvę ir apie priespaudą. 

Minėjimo proga savo sveikini 
mus raštu atsiuntė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, kuris 
tą dieną buvo išvykęs į Bostoną 
skaityti paskaitos Lietuvos kariuo 
menės šventės proga, New Yor
ko Simo Kudirkos šaulių kuopa 
ir kt. 

Į minėjimą susirinko per 200 
žmonių. Ta pačia proga buvo 
suruošta labai turtinga Simui 
Kudirkai įvairiu įstaigų, organi
zacijų ir misetu įteiktų žymenų, 
proklamacijų, medalių ir ženk
lų paroda; buvo rodomas filmas 
iš Simo kelionių ir prakalbų ir 
surengta su Simo Kudirkos kelio 
nėm susijusių fotografijų paroda. 

Simą Kudirką savo atsilankymu 
pagerbė paskutinysis pabėgėlis iš 
Lietuvos ir kovotojas už jos lais
vę Vladas Šakalys bei Simo teismo 
bylos Vilniuje aprašymą į Vaka
rus išgabenęs Vaclovas Sevrukas. 

Fronto bičiulius reikia pagirti, 
kad šiuo minėjimu jie pagerbė ne 
tik tą kuklų ir nepretenzingą ko 
votoją už Lietuvos laisvę Simą 
Kudirką, bet ir dar 'kartą lietuvių 
visuomenei priminė, kad Simo 
šuolis į laisvę atnešė ne tik asme 
ninę laisvę, bet labai prisidėjo 
prie Lietuvos ir jos dabartinės la
bai vargingos dalies priminimo 
laisvajam pasauliui. 

K. J. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K £ A L E S T A T E MĮSCK.I.I.AN.KULS 

Lietuvos kariuomenes minėjimas Rochestery. Iš kairės į deš.: pirm. A. Beres
nevičius, P. Druseikis, kleb. kun. J. Vaškys, Z. Arlauskas ir E. Petkevičius. 

Nuotrauka V. Staškevičiaus 

po didelių vargų atsirado Vieno- Į Atidaręs savo įstaigą kuriam lai 
je, o vėliau Bavarijoje Kempte-! kui buvo pasitraukęs iš visuome 
no miestelyje, kur jau buvo ne- j ninio veikimo. 1972 metais iš

renkamas LVS "Ramovės" sky
riaus pirmininku ir nuo 1977 m. 
Lietuvių kultūros ir meno muzie 
jaus reikalų vedėju. A Beresnevi 
čius yra jautrios širdies žmogus, 
kuris visą laiką rūpinosi lietuvis 
kais kolonijos reikalais. Priklauso 
Lietuvių fondui ir finansiniai re 
mia įvairias lietuviškas organiza 
cijas. S. 7. 

Rochester, N . Y. 
SUKAKTUVININKAS 
A. BERESNEVIČIUS 

Rochesterio visuomenininkui 
Aleksandrui Beresnevičiui suėjo 
75 metai. 

Gimęs 1905 lapkričio 26 d. 
Milžemių km., Sėtos vals.., Kė-' su bendrininku 

mažai atbėgusių lietuvių. Čia 
ir sulaukė karo pabaigos. 

Amerikos kariuomenei okupa
vus Vokietiją ir įkūrus pabėgė
lių stovyklas, dirbo Unros šalpos 
sandėliuose. 

Brolis Antanas nuo Pirmojo 
pakulinio karo gyveno Ameriko 
je, tai iš brolienės gavęs iškvieti 
mą (nes brolis jau buvo miręs), 
1947 m. balandžio 22 d. atvyko 
į Glen Cove, Long Island, N. Y. 

1949 metais persikėlė į Roches 
ter, N. Y. Tuo laiku Rochestery 
j e jau buvo susikūrus Lietuvių 
Tremtinių draugija, kurios pirmi 
ninku buvo pulk. Pr. Saladžius. 
Vėliau susiorganizavus Lietuvių 
Bendruomenei, 1952 m. A. Ber-
nesevičius buvo jos pirmininku. 
Jis taip pat buvo vienas iš Radijo 
klubo steigėjų. 

Vakarais lankė anglų kalbos 
kursus ir vėliau Rochesterio Uni I seniausia Lietuvių Radk- program. 
versiteto buhalterijos kursą ir Ro- | Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
chesterio Technikos institute ne- Į 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
kilnojamo turto, atestacijos ir no 11*0 ** 1 : 3° vaL po pietų — perduo 
taro kursus. Išlaikęs nekilnojamo i f*™* vf,i»usi'*- P«|««nių žtoi, san-

, . ' . i trauką ir komentarai, muzika, dainos 
turto pardavimo agento egzami- j ^ M a g d u t f t s p , ^ . Sią p r o g r a m , 
nus 1959 metais atidarė savo įs- Į veda Steponas ir Valentina Minkai 
taigą. Dirbo daug ir sąžiningai,! Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
todėl turėjo pasisekimą. 1964 m. į ™«* — **»1 W dovanų krautuvę. 

502 E. Broachvay, So. Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
jite didelį pasirinkimą lietuviškų kny. 
M -
tnmiiiiimmmiimiiuuiiuiiiiiiiimiiiiii; 

F L O R I D A 
MELBOURNE APYLLNKEJE 

Parduodama 29 vietų 
Mobile Home Park 

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

Kartu toje pačioje vietoje 
parduodama 6-Dupiex (viso 12 butu). 
Metines pajamos 21,274 doL Kaina — ' 
195,000 dol. Puikus investavimas. 

Century 21 — Betty Wood & 
Associates 

Kreiptis { Juozą Bartkų 
Offlso teL 904—677-5122 
Namų teL 904—672-9677 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiliiiiiuintuuiiiiin 

P L U M B I N G 
Liceaaed. Bonded, Insared 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiimiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiniiiuui 

0R. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Tslef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortb Michigas, Sulte 409 
Valandos pagal susitarimą 

IIIIIIHIIHIItlilHilIHIlIlIlIlilHIIIIHIIIIIIIII 

RADIJO PROGRAMA 

(Gregoris Hre-
dainių apskrity. Šeimoje buvo į sent) atidarė "subdivision" Web-
trys broliai ir dvi seserys. Baigė j ster, N. Y. Jo pastangomis viena 
Taujėnų pradžios mokyklą ir Še- Į Websterio gatvė buvo pavadin 
tos progimnazijos tris klases. Iš ket ta "Lituanica Lane" . 
virtos klasės 1926 metais išėjo į • 
kariuomenę. Tarnaudamas baigė Jj 
sanitarinių puskarininky mokyk 
lą ir liko liktiniu. Būdamas ka
riuomenėje lankė suaugusiu gim
naziją ir vėliau Vytauto Didžiojo 
universiteto, teisės fakulteto eko 
nominį skyrių. 1939 m. baigė 
diplomuotu ekonomistu. Dirbo 
Prekybos ir Pramonės Rūmuose 
prekybos registre ir tvarkė visos 
Lietuvos malūnų reikalus. 

ŠIMAITIS REAITY 
Insuranse — Ineome Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

niiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiniiimnuiiiiiiiii 
t; {vairią prekių paHlHnklmaa s*-

brangiai m iuūau aaatdSuo. 
COSMOS P ARCELS EXPRESS 

2501 W. 08 a t . Cfaieago, HL 60620 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIHIUIIIIIilIlIlItlIlIUlUltUlilUUUtlUUUl 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymą* 

INCOME TAX 
Notartatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. _ 77S-22S3 
nmniiiMiiHiiinMiiirimniiiimiuiHHiin 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitniiMi 
M. A. $ I M K U S 
ISCOME TAX SERVICE 

NOTARY *»EBLIC 
4259 So. Maplew,od, tel. 254-7VM 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GUMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai. 
i i i i i i i i i i i i iuui i i i i i iniunn.j i i iHi i i i i ini i 

NAMŲ APSTJLDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyviniu* 
pečius į gazinius. 
ALBTN BANYS, Tei. 447-8806 

HELP W ANTED V Y B A I 

OWNER/OPEBATORS 
Needed to run 500 mile radius 
of Chicago. Diesel Sleepers. 

Phone — 
BOB BOUTCHER 333-3900 

HELP VVA-MED — MOTEBrS 

D fi M E S I O 

1934 m. vedė mokytoją Agnie-
ninės laisvės, bet ir ryžtantis pade j t ę R a g a i š v t ę 1 9 4 o m . atėję bolše 
ti savo tėvynes okupacinių vargv j v i k a i R ū m u s l i k v i d a v o i r j i s ^ 
naftai sumažinti ir jos išsilai?ivi 
nima pagreitinti, turi ir didvyris 
kūmo savybių. 

Antroji prelegentė Rima Miro 
nienė glaustai, ryškiais bruožais 
iškėlė Simo Kudirkos Šuolio su
keltas reakcijas ne tik mŪsu vi
suomenėje, bet ir JAV aukštuose 
administracijos sluoksniuose. To
kia reakcija pasiekė ir viešąją opi
niją formuojančius laikraščius, 
bei žurnalus. Įvykį dažnai ir pla
čiai komentavo radijo ir televizi
jos stotys. Lietuvos vardas ir ją iš 
tikusi okupacija su nežmoniška 
priespauda ir tautos kultūrinio ir 
tautinio gyvenimo slopinimu pla 
čiai nuskambėjo per Vakarų pa
saulio visas susižinojimo priemo
nes. Be to, iš JAV administracijos 
buvo gautas pažą las ateityje ne
pakartoti Simą Kudirką ištikusios 
nelaimės su kitais JAV laisvės ieš 
kančiais politiniais pabėgėliais. 

Trečioji prelegentė Daiva Ke-
zienė susirinkusius supažindino 
su Simo Kudirkos šuolio į laisvę 
ir jo nepalaužiamo tikėjimo į lais 
vės idealus net ir sunkiausiose gy
venimo aplinkybėse, įtaką JAV 
mokyklom, studentijai ir plačia
jai amerikiečių visuomenei. Dau 
gelio mokyklų mokiniai rašė mo 
kyklinius darbus laisvės ir Lietu
vos temom, o studentija didžiau
siu dėmesiu klausydavosi Simo 
pranešimu ir ilgai jį išlaikydavo 
salėse savais paklausimais. 

Apie jį buvo rašomos knygos, 
sukami filmai, demonstruojami 

sikėlė dirbti į Prekybos komisa
riatą. 

1944 m. rugpiūčio 4 d. su 
žmona perėjo Vokietijos sieną ir 

SO P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AME. 
CHICAGO, ILL. 60628 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių Šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdi o MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.C0 valstijos mokesčio. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi 
nnes korteles. 

iiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimttii* 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1883 arba 376-5896 
l|IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIilllllIUUUllIIIUIllUII> 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 80632, teL 927-5960 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viaų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

M O V I N G 
S£R£N"AS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-80*3 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45^5 West 6Srd Stf Chicago, IL 60629 

Kreipkitės j 
craciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais 

O&AUGAJS, 
1545 W. 63rd Sta„ 
Chicago, OL 80628 

\ s J' 

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū-
rinyB. paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis. 

NAUJASIS GYVENIMAS 

I lietuvių kalbą vertė A. Tyrno-
Ite, Goethės Šilerio, Šekspyro ir 
kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta 
kietus įvairiaspalvius virSelius. 

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojus. 
IUlnota Stat* gvyen6otf»l pr'e kalnoe 

turi prldSti 5<*į taksu. 

^uiiHiiiiniiiininiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii's 

i Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir | 
i Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau- | 
E dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 

1 H I M N A I N A K Č I A I | 
1 m KITI RINKTINIAI RAŠTAI | 
f Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | 
| priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa- | 
i kaite-Sutkuvienė, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- I 
j bes viršeliais, kaina $6.00. = 
\ Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, | 
:4liH!lflinillllimilllimmillHltnHI!linHIinHHII!IHIIl!ll!ll!llllllllHllllHI!IIH!!IHIt? 

Įsigykite šia populiaria plokštelę 
RADVILA PERKCNAS - LA GIOOONDA - TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA JL1VE - ANDREA C'HEMKK 
CARMEN - HANON - LESCALT - PAGLIAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių Kaina su persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 « 6Srd SI, Chicago, IU. 60629 

$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

fllllIlIllIlIlIflIlIlIlIlIlllIlMHHflIIlIlIlIIIIIII-
ALBINA KASIUBIENĖ 

Ž I R G E L I A I 
E i l ė r a i č i a i 

Leidinys didelio formato, 228 
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir 
paaugusiems ir pagal tematiką 
suskirstyti į penkis skyrius — 
Lietuva Motinos diena. Pavasa
ris, Velykos, vasara> ruduo. Žie
ma, Kalėdos. Visko po truputį. 
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
do "Laisvoji Lietuva". Spausdi 
no Morkūno spaustuvė. Cikago— 
1980. Kaina su persiuntimu — 
$5.85. Elinojaus gyv. dar pride
da 30 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, kU5 W. 6Srd St.f 
Chicago, IL 60699 

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimiHIll 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stsrao ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 SL, teL 776-1486 
iiiimiMimiiiiimiiiiiiiiiiiillliuiilliliiliir 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
tjvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

Attractivfe Woman 
For Cafeteria and Vending Hostess. 
Vicinity LaSalle and Chestnut Sts. 

5 Days a Week, 5 Hrs. Daily. 
Call — 

CUSTOM COFFEE SERVICE 
TEL. — 585-9300 

SECRETARY 
Mušt type 60 WPM. Speedwriting 

or shorthand. Good Salary. 
^>ply in Person. Ask for Janet 

MEDWEST CAN COMPANY 
9301 King St, Franklin Park, EUL 

D S M E S 1 O 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje gal ima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, ta ip 
p a t gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
ras i te kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

- Draugo" ad re sa s : 4545 Wes* 
6Srd St~ Chicago, HL 80629. 

iiimiitimiiiitmiuiiiuiiimiiiiiiiMiiiiiiM 
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RYTŲ LIETUVA 
Istoriniu bei etnografinių stadijų 

rinkinys 
STUDIA LITUANICA IV 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$16.25. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, Jf5±5 W. 63rd St.t 
Chicago, IL 60629 

«fiiiHiii!iHiiimiimiiiiimiiiiimiii>uiiHii 
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Kelias į altoriaus garbe 
J . VAIŠNORA, MIC 

Ark . Jurg io Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ral inės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

tmimiMiiiuiiimiimiiiiiiiiimiiiimiiiii 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

G E N E R A L O F F I C E 
ENJOY VARIETY? We seek a detail oriented person to assist in various 
office responsibilities. Light typing, and aptitude for figures would be 
be desirable. 

We offer a liberal starting salary plūs a complete benefit package in-
cluding Major Medical, Dental insurance, paid holidays, vacations and 
more! For immediate consideration 

CALL MR. EGGERS — 470-1000 

ATLAS ALLOYS, INC. 
7880 N. Lehigh Avenue, Morton Grove, TL 60053 

An Equa.l Opportunity Emptoyer M / F 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

fi i i i i i i i i i i i i i i i i if i if i if i if i i i i iuuiiuaiitimii-

Lietuvos atsiminimai i 
Radijo V&land* įa-i t t matos tar
nauja Ni>w Jersey, Naw Tork Ir Cou-
nectlcut !f«tuvtama ! 
Kaa »e» tądien j nuo 4 Iki S *val. po
piet IS WEVD StoUea N«w Torke 
ISS0 kil.. AM Ir nuo T fltl I n l 
»ak. »7 » me». FM. 

Direkt DR. JOKCBAS STUKAS 
tU Ssnlit Drtve 

Watchoos> N. J. 070€« 
TEL - 7S3-5CM (»1 -

iMiiHiiiiMiiiiMiiiiiiiiiimiiiniiimn 
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L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S Į 
(Lithuanian Heritage - Jigsaw Puzzle) | 

Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio £ 
formoje. Išleido Baltic Associate. Boston, Maas. = 

Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto- § 
riją, atrasti jos žymiausiaa vietoves, supažindina su jos {.aršiaisiais £ 
žmonėmis. šks žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- E 
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina S12.V>'5. Ekstra £ 
ui persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- s 
kescio. Užsakymus siųsti: = 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ Chicago, IL 60629 Į 
\H "iii i i i i iMiiii i i i i i i i i iMiiii i i i i i i i i i i i i i i i iuiii iniiiuiii i imiiii i i i i i i i i i i i i iuniiiimiiii imi>5 
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DARBŠTUS SPAUDOS DARBININKAS 
JONAS MIŠKINIS SUKAKTUVININKAS 

K. TAUTKUS 

Garbingojo mūsų sukaktuvi
ninko, našaus spaudos darbo dar 
bininko, brandaus amžiaus jubi
liato gyvenimo ir darbu kelias y-
ra nuotykingas, paženklintas tė
vynės meilės ir tautos gerovės 
dvasios taurumu. Dirbti spaudos 
darbą pradėjo Vilniaus "Ryto" 
mokytojų seminarijoj besimoky
damas. Savo laiške mūsų nepa
vargstantis sukaktuvininkas apie 
spaudos darbą taip sako: "Tur
būt ne veltui sakoma, kad ratu
kas užmautas an ašies ilgai su
kasi be sustojimo. Tai ir mano 
spaudos darbe šis tas tam pri
lygsta. Dzūkiškas būdas, ryžtas, 
o taip pat ir įvairūs nuotykiai bei 
pergyvenimai skatina mane prie 
spaudos darbo, o instinktas, tarsi, 
sako - rašyk, rašyk. Tai, va, vis 
dar rašau, kad ir slegia sunki am
žiaus našta, bet jau jaučiu, jog 
artėju prie lūžio..." Nepaprasto 
darbštumo spaudos darbininkas 
Jonas Miškinis gimė 1895 me
tais birželio 30 d. žavioje Dzūki
joje, šalia Gudų girios Mustei-
kos kaime, Merkinės valsč., Trakų 
apskr. 

Mokėsi lietuviškai ir lenkiškai 
pas kaimo daraktorių. Marcinko
nių rusiškoj pradžios mokykloj ir 
privačiai pasimokęs, įstojo į Gar
dino gimnaziją. Tėvai norėjo jį 
leisti į kunigus, bet jis pasirinko 
mokytojo profesiją. 

1920 m. baigė "Ryto" mokyto
jų seminariją Vilniuje. 1926 m. 
švietimo ministerijoje įsigijo gim
nazijos mokytojo cenzą biologi
jos, geografijos ir chemijos moks
lams dėstyti. 

Vokiečiams okupavus Lietu
vą, du metus mokytojavo Kabe
lių pradžios mokykloje. Čia įsijun
gė į visuomeninį ir kultūrinį dar-
bą. 

Su kunigu Zinkum skaitė tė
vams pedagogines paskaitas, jau
nimui lavinti įsteigė vakarinius 
kursus ir su pabėgusiais nuo karo 
moksleiviais J. Sužiedėliu, A. Juš
ka ir kitais suorganizavo vaidin
tojų trupę ir ruošė lietuviškus 
spektaklius Kabeliuose, Musteiko-
je, Ulbinuose ir kitur. 

Kai pradėjo veikti Vilniuje 
aukštesnės mokyklos, jis išvažia
vo ir ten įstojo į mokytoju semi
narijos trečiąjį kursą. 1918 m. va
sario gale iš Vilniaus vežėsi į na
mus spausdintų atsišaukimų, Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo ir savanoriu karių organiza
vimo reikalu. Iš kažin kur sužino-

_ ję vokiečių žandarai Joną Miški
nį sulaikė Marcinkonių geležin
kelių stoty. Patikrinę ir radę pas 
jį tuos lapelius, pasišaukė lenkę 
vertėją, kad ji paaiškintų lape
lių turinį. Ji, paskaičiusi lapelius 
paaiškino, kad "Lietuviai ren
giasi vokiečius užpulti". Čia pat 
Miškinis buvo sulaikytas ir pa
talpintas daboklėje. 

Tėvui ir kaimynams davus raš
tišką garantiją, po trijų dienų iš 
daboklės buvo paleistas, bet kiek
vieną savaitę turėjo žandarmeri
joje registruotis ir be specialaus 
leidimo negalėjo iš gyvena
mosios vietos pasišalinti. 

1919 m. balandžio 24 d. apsi
lankė pas tėvus. Tuo metu tėvų 
•namuose veikė lietuviška mokyk
la. Mokykla buvo pradedantiems. 
Joje dirbo prof. Ivanausko žmo
na. Velykų atostogoms Ivanaus
kai buvo išvykę. 

Namus apsupo lenkų raiteliai 
"Jazda Tatarska". Itužę jie įsiver
žė į namus, darė kratą, naikino 
lietuviškas knygas- mokslo prie
mones, radę namuose Joną Miš
kinį, pareikalavo pasakyti, kur 
prof. Ivanauskas išvyko. Teigia
mo atsakymo negavę, jį apstum
dė ir išsivežė į Marcinkonių kalė
jimą. 

Kalėjime buvo tardomas, stum
domas, ir reikalavo pasakyti, ko
kiu tikslu prof. Ivanauskas išvy
ko Lietuvon. Dieną palaukę, pa
galiau -Taskelbė. kad, jei prof. Iva-1 
nauskas iki nustatyto laiko nesu
grįš, tai sulaikytas J. Miškinis 
bus sušaudytas. Po tardymo jam 
laimingai pasisekė pabėgti. 

1920 m. rudenį buvo paskirtas 
Kabelių pradžios mokyklos vedė
ju. Lenkų armija vydama bolše
vikus atgal vėl okupavo Kabelius. 
Lenkų žvalgybininkai įtarė, kad 
mokytojas Miškinis turįs ryšį su 
lituviais partizanais. 

Vieną naktį įsiveržę jo kamba
rin areštavo ir išvežė jį į Gardino 
kalėjimą, kuriame išlaikė 6 mė
nesius. Jei nebūtų pavykę laimin
gai iš kalėjimo pabėgti į Lietuvą, 
nežinia, kiek būtų kalėjime laikę 
ir ką padarę. Lietuvoje buvo pa
skirtas i pafrontę Gudakiemio 
pradžios mokyklos vedėju. 

1922 m. su kun. dr. J. Bakški 
Merkinėje įsteigė vidurinę mokyk
lą, kurioje 5 metus buvo mokyto
ju, o vėliau ir mokyklos direkto
riumi. Čia įsijungė į tautinį, vi
suomeninį, kultūrinį darbą ir 
šaulių ir Vilniui vadovauti orga
nizacinę veiklą. 

1929 m. Merkinės vidurinę mo
kyklą uždarius, Švietimo ministe
rija Joną Miškinį paskyrė Aly
taus miesto ir apskrities 11 rajo
no pradžios mokyklų inspek
torium. Tose pareigose išbuvo 
virš 10 metų. 1939 metais buvo 
nukeltas į Alytaus gimnaziją mo
kytoju. Kai bolševikai Lietuvai 
grąžino Vilnių, buvo paskirtas 
Valkininkų - Trakų apskrities vy
resniuoju pradžios mokyklų in
spektorium su plačiais Švieti
mo ministerijos įgaliojimais. 

Alytuje jo visuomeninė veikla 
gan plačiai reiškėsi. Čia jis visuo
menininkas, kultūrininkas, savi
valdybininkas, tautosakininkas, 
etnografas, muziejininkas, Vil
niui vaduoti sąjungos Alytaus a-
pygardos visą laiką pirmininkas, 
Dzūkų muziejaus vedėjas ir dau
gelio kitų organizacijų aktyvus 
narys. 

Su plunksna niekad nesiskyrė. 
Būdamas 6 klasės gimnazistas, 
rašinėdavo iš savo padangės "Šal
tinyje", "Rygos lietuvių balse" ir 
vilniškėje "Aušroje" korespon
dencijas ir aktualius patriotinius 
rašinėlius. 

mo darbe". Buvo nuolatinis bend 
radarbis "Lietuvos Aido", "Mūsų 
Vilnius" ir kitų laikraščių. 

Su savo žmona mokytoja Mag
dalena iš rusų kalbos išvertė ke
letą knygelių: Turgenevo "Gyvie 
ji palaikai" ir "Durkta", "Nelis ir 
Margis", kurios buvo atspausdin
tos dienrašty "Lietuva" atkarpo
je. "Keturios gyvenimo rodyklės" 
buvo išspausdintos Amerikos sa
vaitraštyje "Darbininke". Bran
daus amžiaus jubiliatas ir nepa
vargstantis spaudos darbininkas 
Jonas Miškinis už nuopelnus Lie
tuvai buvo apdovanotas: Lietu
vos nepriklausomybės medaliu, 
Vytauto Didžiojo ordenu ir šau
lių S-gos žvaigžde. 

Bolševikams okupavus Lietu
vą, jis pirmasis iš Vilniaus kraš
to pateko j atleistųjų sąrašą, kurį 
komunistinė spauda šlykščiau 
šiais žodžiais išplūdo. Po tokios 
atestacijos turėjo tris 
slapstytis. 

Pirmajai areštų bangai praė
jus, pasirodė viešumoj ir buvo 

Worcester, Mass. 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lapkričio 23 d. šventėme Lietu 
vos kariuomenės atkūrimo 62 
metų sukaktį, kuri pradėta Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
šv. Mišiomis. Atnašavo ir šventei 
pritaikytą ipatriotinį pamokslą pa 
sakė kleb. kun. A. Miciūnas, MIC. 

Dalyvavo uniformuoti, su vė
liavomis Dr. Vinco Kudirkos šau 
lių kuopa, "Nevėžio" bei "Ne-į 
ringos" tuntų skautai. Giedfojo 
parapijos choras, vadovaujamas į 
muz. Z. Snarskio, vargonais pa- į 
lydint O. Keršytei. Po Mišių su-į 
giedota " O Kristau pasaulio Vai- ' 
dove", nes šią dieną šventėme į 
Kristaus Karaliaus šventę. 

Po pamaldų dalyviai išsiri- į 
kiavo šventoriuje prie žuvusiems Į 
už Lietuvos laisvę paminklo, šau | 

mėnesius j i a i j savanoriai — kūrėjai. K. Pra 
puolenis ir K. Kriaučiūnas prie 
paminklo žuvusiųjų garbei pa- Į 
dėjo vainiką. Žodį tarė rinktinės Į 

dalyvavo nedaug žmonių. Argi 
ši šventė nė ra mums brangi pri
siminimui tų, kurie savo kraują 
praliejo už Lietuvos laisvę? Jie mi
rė, kad mes gyventume. 

J. M. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 8 d. 

ui apdr sudą nuo ttfnlea Ir autotno-
10% — 3v% — 30% Pi«**u mokfart 
billo vma raus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208*2 W « t 95th Street 

Telef. — GA 4-8654 

Švietimo ministerijos paskirtas j įr kuopos pirm. A. Zenkus, kleb. 
Marijampolės Rygiškių Jono gim- i kun. A. Miciūnas ir "Nevėžio" tun 
nazijos mokytoju. Vokiečių oku
pacijos metu grįžo į savo numy
lėtąjį Alytų. Čionai tęsė gimnazi
jos mokytojo - inspektoriaus dar
bą. Be pedagoginio darbo daug 
turėjo rūpesčio su karo audros 
apgriautu Dzūkų muziejumi ir iš
vogtais eksponatais. 

Iš Alytaus su šeima pasitraukė 

to tuntininkas B. Naras. Dalyva 
vo k LŠST garbės narys prof. dr. 
V. Mantautas. 

Po *pietų Maironio parke vyko 
tolimesnė šventės dalis surengta 
šaulių ir skautų. Pravedė tunti
ninkas B. Naras, šauliai įnešė vė
liavas palydint sesėms. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Pagerbti sava-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

į vakarus. Ilgais golgotiškais ke- j noriai — kūrėjai, šauliai. K. Pra-
liais atsidūrė Berlyne. Čia per di- J puolenis ir K. Kriaučiūnas. Paskai 

Be to, daug surinko dzūkų tau
tosakos: dainų, burtų, mįslių, pa
są kų̂  kurios buvo spaundinamos 
"Tautos Žodyje". Dalį surinktų 
dainų ir raudų perdavė muzikui 
kun. T. Braziui. Aktyviai reiškė
si lietuviškoj rpaudoj. Daug 
straipsnių parašė pedagoginiais 

džiulį bombardavimą viską pra
rado, buvo net užverstas bombar
davimo metu griuvėsiais. 

Neteko sveikatos ir akies, kuri 
buvo sunkiai sužalota. Iš Berly
no pateko į Bavariją, o iš čia 
Wiesbadeno stovyklon. 

Gyvendamas Vokietijoj trem- j 
tyje mokytojavo Wiesbadeno, 
Kasselio ir Schwaebisch Gmuen-
dės lietuvių gimnazijose. Parengė 
ir išspausdino tris vadovėlius: 
Botaniką, Zoologiją ir "Žmogaus 
kūnas ir jo higiena". 

Į JAV atvyko 1949 m. lapkri
čio mėn. 9 d. Amsterdam, N.Y. 
Buvo ilgai be darbo. Du metus 
dirbo šeštadieninėj mokykloj IT 
bendradarbiavo lietuviškoje spau 
doje. Parašė atsiminimus: "Švieti
mo žlugdymas Lietuvoje", ku
riuos išspausdino "Vienybės" at
karpoje. Antrieji atsiminimai "Iš 
rauti iŠ gimtojo krašto" spausdi
nami "Laisvoje Lietuvoje", bet 
nebaigti. 

1960 m. po sunkaus fizinio dar 
bo atsikėlė į Rochesterį, N.Y. Čia 
kiek pailsėjęs, pergyvenęs tris sun
kias operacijas, Tyžosi rašyti kny
gą "Manoji Dzūkija", kurią 
Nidos Knygų Klubas išleido. 
1979 m. pats autorius išleido 
"Lietuva ir Vilnius pavergėjų sū 
kuriuose". Rankraščiuose turi pa
rašęs neišleistus kūrinius: "Žmo
gus gamtoje", "Vaikų auklėjimas 
ir lietuvybės ugdymas", "Gyveni
mo sūkuriai", "Margumynai". 

Lenkiame galvą prieš plačio
mis šakomis išsišakojusį spaudos 
ąžuolą, stipriai stovintį prie Lie
tuvos upių tėvo Nemuno, vis dar 
atsilaikantį prieš audras ir savo 
plunksna skiepijantį jaunimui pa
vergtos Lietuvos meilę, Tėvynės 
grožį, tautos gerovę. Linkime ge
riausios sveikatos ir nepaleisti 

tą skaitė LST garbės narys ir v. 
s. fil. dr. V. Mantautas. 

Meninę dalį pravedė ps. fil. E. 
Meilus jr., kuris priklauso ir dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopai. 
Atliko skautai, pradedant paukš 
tytėmis ir baigiant vyr. skautė
mis. Minėjimas užbaigtas tradi
cine skautų giesme: "Ateina nak 
tis"... Buvo malonu mūsų tarpe 
turėti Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tremtyje atkūrėją Aleksandrą 
Mantautą ir kitus svečius, tik gai 
la, kad šv. Mišiose ir minėjime 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 312-—436-9667 

arba po 7 v. v. 769-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

A. f A. ONAI POŽELIENEI 
mirus Lietuvoje, dukras ONĄ ŽUKAUSKIENĘ, FE- % 
LICIJĄ KRUMPLIENĘ ir jų ŠEIMAS giliai užjau- 1P 
čiame. & 

MARIJA VIZGAITIENĖ, sūnūs •# 
DR. ALOYZAS VISVALDAS VIZGAITIS * 
RIMTAUTAS VIKTORAS VIZGAITIS '% 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

A. f A. 
VALYTEI Okup. Lietuvoje mirus, 

jos vieninteliai sesutei ONAI RUŠĖNIENEI , seimai 
ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą i r 
kar tu liūdime. 

Mažeika k'Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
TeL 422-2000 

B E N D R A D A R B E S 
NIJOLE BEAMER 
ELZE DIMINSKIENĖ 

SOFIJA DŽIUGIENE 
IRENA JURGELIENE 

JOANA KRUTULIENE 

Brangiai MGtinai ir močiutei 
A. f A. ELVYRAI POGIRSKIENEI 

užbaigus žemiška kelionę, jos dukra, mano 
mylima draugę Joaną Drukteiniene, velio
nes anūkes, Virginija Sičiūniene ir Imeldę 
Forai liūdesio valandose nuoširdžiai už-

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOML 

TĖVAS IK SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTE; AUTOMOBILIAMS STATYTI 

jaučiu. 

Omaha, Nebraska 
JADVYGA POVILAITIENE 

ir metodikos klausimais "Švieti-1 plunksnos iš rankų. 

uiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiimKiiiuiiiiiiiuiu^ 

I MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, i 
5 Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes 5 
j kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai ižai j 

| laikyti ta ip pat nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti | 
S kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį. * 

i Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrus, supran jį 
§ ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip £ 
| kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams £ 
S ir visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, S 
= drąsos ir ryžto da r daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo | 
š veikloje. S 

\ Nuo Sių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata Į-
| pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje i r už E 
= sienyje — 42 US dol, kitur — Amerikoje — 40 dol. Sunku | 
I mums tai daryti, kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra- | 
5 gyvena t ik iš pensijos. Mes manome, kad t a s prenumeratos E 
| pakėlimas "Draugo" skaitytojų per daug neapsunkins. | 

| KWL Petras Cinikas, MIC | 
i DRAUGO Administratorius § 

M M M M M 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 8 d. 

X Kun. V. Bagdonavičius 
kalbės Sv. Rašto seminare gruo
džio 13 d., 11 vai. Jaunimo cen
t re t e m a : "Apaštalas Paulius 
ta rp žydiškos ir pagoniškos 
krikščionybės". 

X J o n a s Riauba ir E- Gotcei-
tas , gyv. Toronto, Kanada, už 
kalėdines korteles atsiuntė po 
10 dol. Bronė Škirpa, Wa-
shington — 6 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

X Andrius Butkūnas, St. 
Charles, TU., atsiskaitydamas su 
knygų klubu, likutį 13 dol. pa
skyrė kaip auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Jonė Valaitienė, vVestern 
Springs, BL, atsiuntė didesnę 
sumą už kalėdines korteles. 
Širdingai dėkojame. 

X Už kalėdines korteles at
siuntė po 5 dol. — Edga r Žu
kauskas, Rimas Dirvonis, Vio-

i lėta Dirvonytė, J . Černiauskas, 
j P ranas Zunde, D. Misiulis, Do-
į mas Ju rkus , Jonas Bųjauskas, 
' J. Didžbaiis, Audronė Gaižiūnie-

nė, An tanas Kučas, F rank Kra-
i sauskas, dr. J. Aglinskas, Bro-
: nius Paliulis, Stasys ir I rena 
| Mickai, K. Valeika ir Sisters of 

X Aleksas Siliūnas, Mar-
ąuette Parko gyventojas, perei
to antradienio ryte, gruodžio 2 
d., laukiant autobuso Marąuet te 
Road ir Rockvvell sankryžoje, 
juodosios rasės užpuoliko buvo 
sunkiai sužalotas. Šiuo metu 
jis kritiškoje padėtyje guli šv . 
Kryžiaus ligoninėje. 

X Marijos mergaičių gimna
zijos Motinų klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 13 
d., 2:30 vai. p. p . mokyklos į 
valgykloje. 

X Amerikiečių sąjūdis World j 
Without War Chicago j e g ruo - ; 
džio 8 d. 3:45 vai. p. p . — 8:30 
vai. vak. turės studijų dienąi 
tema: "Terorizmas ir politinis i 
laisvės apsisprendimas". Toje \ 
studijų dienoje bus viena sek- ; 
cija skirta Lietuvos reikalams. į 
Joje kalbėti pakviesti dr . K.! 
Šidlauskas ir dr. J. Valaitis. Vi- j 
suomenė kviečiama dalyvauti . 
Adresas: 29 S. LaSalle St., Chi-
eago, BĮ., Chicago Bar Associa-
tion patalpose. 

x Alto suvažiavime sudaryto
ji valdyba dabar pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininku išrink-

• t a s dr. Kazys Šidlauskas, vice
pirmininkai: T. Blinstrubas. P. 
Dargis, dr. J. Jerome, dr . L . 
Kriaučeliūnas, dr. VI. Šimaitis, 
dr. J- Valaitis, gen. sekretorium 
Gr. Lazauskas, iždininku J. 
Skorubskas, finansų sekr. P. Bu
čas, protokolų sekr. K. Radvila, 
valdybos nariai S. Balzekas. Jr . , 
J. Lekas, V. Naudžius, E . Vili
maitė, įgaliotinis Washingtone 
dr. J. Genys, reikalų vedėja I. 
Blinstrubienė. informacijai kun. 
J. Prunskis. 

Fortūnato slapyvardžiu. Pašti-1 versitetą Vilniuje. Hgą laiką 
buvo Kauno Statybos valdybos 
viršininku. Iš jo suprojektuotų 
rūmų paminėtini: meno galeri
ja , keletas mokyklų, keli kino 
teatrai, prekybos namai ir k t 

LB Hartfordo apylinkės Dramos Mėgėjų ratelis po sėkmingos generalinės repeticijos. B kairės: Rimvydas Dragune-
vičius, Ignas Simonaitis, Izabelė Simanauskiene, Birutė Zabulienė, Vida Zdanytė — suflerė, Sofija Alienė, Romu
aldas Zabulis, Petras Simanauskas, Paulius Bernotas, Ramoną Uaukutė, Linas Simonaitis, Vytautas Zdanys — 
režisierius. Nuotr. A. Simonaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Montreal, Kanada. Visiems nuo 
širdus ačiū 

ATEITININKE NAMAI 
LEMONTE 

Lietuviškoms šeimoms pradė-
Immaculate Conception, | j u s k u r t i s pietvakariniuose ir 

vakariniuose Chicagos priemies
čiuose, atsirado reikalas ten 
steigti lietuvišką centrą, š i 
mintis dažnai buvo keliama pri
vačiai, bet klausimas aktyviau 
pradėtas svarstyt i ateitininkų 
tarpe. Galutinai iniciatyvos 
ėmėsi Elena Razmienė, Lemon-

: Dr. P r a n a s Sutkus, Home- j t e suradusi gražią vietą su dide-
wood. BL, nuoširdus "Draugo" l i u žemės plotu. Po dar šiek 
rėmėjas, atsiuntė už kalėdines ', t i e k l a i k o i r l a b a i d a u « pastan-
korteles 25 dol. auką. Nuošir-1 Sų jai pasisekė surasti ir pir-

x Uršulė Skrebutėnas, 7125 
S. Sacramento Ave.. Marąuet te 
Pa rko gyventoja, geradarė bei 
"Draugo" ilgametė skaitytoja ir 
rėmėja, grįžo iš Havajų. 

gegužinėms. Smulkesnių infor
macijų gal ima gauti skambi
nant 257-9753. 

PAŠTININKAI RUOŠIASI 
TRADICINIAM POBŪVIUI 

Lietuvių paštininkų sąjungos 
valdyba kasme t prieš Kalėdų 
šventes suruošia savo tradicinį | po jo kūčios K. K. Repšių na-

dieną šv. Mišias už gyvuosius 
ir mirusiuosius paštininkus bei 
jų šeimas išeivijoje, tėvynėje ir 
tremtyje atnašaus ilgametis Są
jungos kapelionas kun. Juozas 
Juozevičius tėvų jėzuitų koply
čioje 1 vai. po pietų. 

Po pamaldų susirinkimas, o 

ninku šeima išeivijoje neteko 
mielo ir nuoširdaus bendradar
bio. Liko žmona Irena ir okup. 
Lietuvoje sūnus Algirdas su 
šeima. J . J. 

— Med. gydytojai Leonidai 
Giedraitytei - Svifienei, dirban
čiai Veteranų administracijos 
Medicinos centre, Northport, 
Xew Yorke, buvo duotas "Staff 
Recognition Award" pažymėji
mas už gerai atliktą darbą. Prie 
pažymėjimo pridėtame laiške 
centro direktorius M. L. Hod-
son rašo: "Savo kasdieniniame 
darbe tu esi parodžius ne tik 
savo aukštą profesinį kompe-
tetingumą, bet i r nepaprastą už
jautimą ir žmogišką susirūpini
mą sava pacientų gerove". 

— Damazas Brauklys, su
laukęs 71 m. amžiaus, po ilgos 
ligos mirė nuo vėžio lapkričio 
7 d. Laidotuvių mišios buvo at
našautos Holy Family bažnyčio
je, ir po to velionis buvo pa
laidotas Miami katalikų kapi
nėse. Velionis gimė 1909 m. 
kovo 9 d- Kretingos apskrityje, 
Kulių valsčiuje. 1949 m. atvy
ko į Ameriką ir apsigyveno Gil-
bertville miestelyje, netoli Phi-
ladelphijos. Ten vertėsi sodinin
kyste. Buvo veiklus Amerikos 
Lietuvių piliečių klubo narys. 
Neseniai įsigijo nuosavybę Flo
ridoje, ir ten važiuodavo žiemos 
metu atostogų. Ten ir mirė, 
daugiau nebeišvydes savo myli
mos tėvynės Lietuvos. 

X Ses. Ona Mikailaitė, "Eg
lutės" redaktorė, gruodžio 14 d. 
po 9:15 Mišių Jėzuitų koplyčioj, 
vaikams ir 3'aunimui rodys 
skaidres iš šv. 2emės. Kamba
rys B 3. 

x Juozas Bumbulis, Sun Ray 
Motelio savininkas, Tucson, Ari
zona, už kalėdines korteles at
siuntė 20 dol. su pr ierašu: 
"Siunčiu 20 dol. "Draugo ' ' rei
kalams. Dėkoju už kalėdines 
korteles". Mes dėkojame už 
auką. 

X Edvardas Lapas , Melrose 
Park, 111... Mečislovas Žeimys, 
Chicago, BL, Sophie Parokas , 
\Vheaton, EI., Kazys Miecevičius, 
Chicago. BL, už kalėdines kor te
les atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Visiems nuoširdžiai ačiū. 

X Užsisakė naujausių leidinių 
už didesnę sumą: J. Norman
tas, Australia. Snieguolė Ju r s -
kytė, Philadelphia, S. Janulis . 
Chicago, ir J. Skomantas , Be-
verly Shores. Ind. Sveikiname 
lietuviškų knygų mylėtojus. 

X SoL A Stempužienės-šve-

dus ačiū. 

x Teofilė VUdžienė, iš Chica
gos, mums rašo; "Ačiū už ka
lėdines korteles, o svarbiausia 

; už "Draugą'*, kuris kas dieną 
mus lanko. Be jo m u m s būtų 
liūdna. Siunčiu kuklią 10 dol. 
auką". Mūsų rėmėjai tariame 

metinį pobūvį — bendras kū-
čias. Tai graži, sena paštininkų 
šeimos tradicija, praktikuota 
dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
t remtyje atgaivinta ir daug me
tų tęsiama. Ta i gražaus paben
dravimo savotiška buvusių ben
dradarbių šventė, šiais metais 
toks pobūvis rengiamas gruo- tais pagyvenkime šventiška 
džio 14 d., sekmadienį. Pobūvis I nuotaika ir gražiais prisimini-
bus pradėtas pamaldomis. Tą I mais. 3. J . 

nuoširdų ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė už ka
lėdines korteles; Dr. A. Raz
ma, E . Antanaitienė, Antanas 
Draugelis, Kostas Januška, Ste
fa Grikenis, Stasė Pautienienė, 
Aleksas Atutis, Juozas Macko-

; nis, Birutė Židonis, Julius Kar-
\ sas, Vacys Mikuckis P . R. Mei

lus. Vy ta s Saimininkas, Carol ir 
V. Kutkus, Bronė Arminas ir 
Marija šeferienė. Visiems nuo-

1 širdus ačiū. 

kėjus, kurie nupirko visą pir- J 
kinį, o jo dalį, — namą su pen- i 
kiais akrais paaukojo Ateities 
fondui. 

Taip atsirado Ateitininkų na
mai — puošni turtuolio reziden
cija gražiame ąžuolyne. Prie
kyje iškilmingas įvažiavimas, 
viduje pirmame aukšte erdvus 
salionas su geru pianinu, veran
da, talpinanti prie stalų iki 100 
žmonių, patogi virtuvė ir kiti Į gos Gran t P a r k o Richard J. Da
nį ažesni kambariai. Apačioje j ley vardo aikštėje, 337 E. Ran-

muose. Tikimasi, kad ir šiais 
metais į pamaldas ir į pobūvį su
sirinks Chicagoje ir apylinkėse 
gyveną paštininkų šeimos su 
savo artimaisiais bei pažįsta
mais. Paprastai paštininkų po
būviai pasižymi jaukumu ir 
nuoširdumu. Tad ir šiais me-

ARGENTINOJ 
— Povilas Jelinskas, ilgame* 

t is Argentinos Lietuvių centro 
narys, sulaukė 8 1 m. amžiaus 
spalio 13 d. Ta proga per Lie
tuvių centro metinę šventę su
kaktuvininkui buvo įteiktas pa
dėkos pažymėjimas už ilgalaikį 
talkininkavimą organizacijai. 

La Prensa laikraštis, ap
rašydamas "Salon Dorado de 
Cervantes" įvykusį koncertą, 
kurį atliko 16 na. amžiaus smui
kininkas Aleksandras Rutkaus
kas, palydint orkestrui i r piani
nui, pastebėjo muzikanto subti
lų muzikalumą, aukštą techniką 
ir tobulą veikalų atlikimą. 

HHimniiiiiiiiiiiimiiMiiMiiuaiiniHiiut' 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
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 arba 776-516S 

3649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 
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OKUP. LIETUVOJE 
Inž. Vytautas Sasnauskas 

mirė lapkričio 4 d. Kaune. Bu- j 
vo gimęs 1923 m. Giedraičiuo-[ 
se, gimnaziją baigė Kaune, uni- \ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedade Avenue 

TeL - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

CHICAGOS ŽINIOS 
ČIUOŽYKLA GRANT PARKE 

Orui leidžiant, gruodžio 10 d. 
bus a t idary ta čiuožykla Chica-

kėgliavimo įrengimai, nemažas dolph. Čiuožykla bus atdara 
biliardo kambarys ir salė su ba- i nuo 9 vai. r y to iki 9:30 vai. vak. 
ru. Laikui bėgant, kas reikia į Už įėjimą bus imama 1 dol., 
bus galima pakeisti, pritaikyti I vaikams ir pensininkams — 50 
ar pridėti. [ centų. 

Ateitininkų namai yra prie | KUKURŪZAI IR ALKOHOLIS 
127 gatvės ir Archer Avenue, 
šalia St. Vincents seminarijos ir 
de Andreis bažnyčios, kurioje 

PEBšOVfc GROBIKĄ 

Policija peršovė Sheldon New 
by, 30 m., kuris nuo savo žmo- į 
nos. su kuria buvo persiskyręs, 
pagrobė automobilį ir rankinu 

jau kuris laikas kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį susiren-

; ka nemažas būrys apylinkės 
! lietuvių lietuviškoms mišioms. 
Į Taigi, vieta žinoma ir patogi 

lemazam skaičiui žmonių. 
Ateitininkų namai yra admi-

ką. Kai policija atėjo jo areš- i nistruojami Ateities fondo t a r y 
tuoti, jis buvo ginkluotas ir 
bandė pabėgti. Peršau tas per 
kairį petį. j i s dabar gydomas 
Weiss ligoninėj. Chicagoj. 

NAUJAS DIRIGENTAS 

bos ir valdybos. Visos lietuviš
kos organizacijos ir pavieniai 
asmenys y ra kviečiami namais 
naudotis už auką jų išlaikymo 
išlaidoms padengti. Patalpos 

dienės ir komp. Jono švedo kon 
certas bus gruodžio I4 d., sek 

sezonu. George Solti žada pa- ir vaišėms iki 100 asmenų. Na , 
s i t raukti . o esant geram orui, ideali vieta 

y ra t inkamos susirinkimams, 
Londono simfoninio orkestro ' posėdžiams, paskaitoms, suva-

ir L a Scala M :lano oneros di-1 žiavimams. kursams, vakaro-
r igentas Claudio Abbado pa- nėms, seminarams, mažiems 
kviestas būti pagrindiniu Chi- kameriniams koncertams ir ki-

madTenį"! v a T p ^ į e T Jaunimo! c a g 0 3 simfoninio orkestro diri- tiems kultūriniams renginiams, 
centre. Koncertą rengia Ame- j sen tu . pradedant ' Taip pat patalpos labai jaukios 
rikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla. Bilietai gaunami Vazne-
lių prekybos namuose ir pas pla
tintojus, (pr.) 

x Avalon Galerijose dovanų 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, L 1 a d r o, Dresden. 
Hummel figūrėlių, Anri medžio 
drožinių ir daug, daug kt . Taip 
pat ir paveikslų. Antradieniais 
pensininkams duodama 10% 
•nolafcla, Savininkai Dalė ir Ro
mas Daukšai kviečia atsilankyti 
— rasite dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Adr. 4243 
Archer Ave. (arti Sacramento 
Ave.), Chicago. TeL 247-6969. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r iki 9 vai. vak., o prieš pa t Ka 
'ledas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (ak.) 

minios valst i ja iš visų JAV 
valstijų išaugina daugiausia 
kukurūzų ir daugiausia pagami
na alkoholio. Illinois parlamen
tas nubalsavo gazoholio parda
vimą atleisti nuo 4 et. mokesčio, 
tuo skat indami daugiau kuku
rūzų panaudot i skystojo kuro, ... _. . m ? . . _I T . * - * Chicagoie, Padėkos dieną nemo-gamybai, be t gubernatorius tą, , **» J » ^ 

VAIŠINO NEMOKAMAI 

Chicagos indėnų centras Pa-i 
dėkos dieną ateinančius vai-J 
šino kalakutienos pietumis ne
mokamai. Turkų imigrantas Is-
met Deletioglu savo restorane 
French Port Padėkos dieną vi
siems, kurie atėjo prieš 11 vai., 
davė nemokamai pietus. Nežiū
rint šalto oro, susidarė eilės. 
Jau penkeri metai, kai jis tokias 
vaišes ruošia. Tam j is šiemet 
sunaudojo 1,200 svarų kalaku
tienos ir kitų priedų. Taip j is 
atšventė 10 m. sukaktį nuo at
vykimo į JAV, kas j am atnešė 
laimę. 

Katalikų labdaros draugija 
savo būstinėj 14 N . Peoria, 

ir pa-

nuostatą vetavo. Tada senatas 
savo didžia balsų dauguma nu
galėjo t ą veto. Artimiausiu 
laiku ir Illinois atstovų rūmai 
pasisakys, a r a tmest gubernato
riaus veto. 

karnai 
mių. 

pavalgydino 800 bena-

MHJJONTNIS BALIUS 
Mere Byrne susilaukė 13,000 

svečių savo metiniame lėšų kėli
mo vajaus bankete McCormick 
parodų rūmuose pirmadienį. Tai 
atnešė apie 1.4 mil. dolerių me 
rės Byrne kampanijos fondui. 

ATSISTATYDINO 
LIGONINES DIREKTORIUS 

Nelauktai atsistatydino Cook 
apskr. ligonines direktorius W. 
J. Silverman. J is ligoninei vado
vavo 8 metus. Jo metinė alga 
buvo 77,256 dol. 

KALĖJIMAS U * KYŠIUS 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A, VALSTYBES! 

Kun. Andrew M. Greeley, žinomas kolumnisus, sekmadienį, lapkričio 30 
d kalbėjęs Jaunimo centre. Su juo kun. K. Trimakas ir dr. S. Girnius. 

Nuotr. J. Kuprio 

Buvęs aldermanas St. Zydlo, 
74 m., nuteis tas kalėti 60 dienų 
už kyšius ugniagesių egzaminų 
metu. Teisėjas pasakė, kad bū
tų skyrės didesnę bausmę, bet 
atsižvelgė į jo amžių. 

DCMESYS VAIKAMS 
Mere J. Byrne planuoja atei

nančių metų kalėdiniame para
de turėt i specialias, artimesnes 
vietas tėvams su vaikais, kad ir 
mažieji galėtų paradu daugiau 

1 gėrėtis 

— Floridos Lietuviu Lake 
Worth khibas gruodžio 24 d. 
ruošia kūčias Carpenters salėje, 
611 Lucerne Ave., Lake Worth, 
Fla. Prašoma registruotis ne 

j vėliau gruodžio mėn. 16 d. Tel.: 
5S5-2676. Spalio 31 d. 'Tfrauge" 
buvo paskelbtas klaidingas tele
fono numeris. 

— Juozas Skersys, gyvenęs 
Lawrence, Mass., sulaukęs 86 
metų, mirė lapkričio 25 d. Ve
lionis nepriklausomoje Lietuvo
je tarnavo pašto žinyboje. Il
gus metus dirbo Panevėžio paš
to įstaigoje, eidamas telegrafo-
telefono skyriuas vedėjo parei
gas. A. a. Juozas Skersys buvo 
labai malonaus būdo, sąžinin
gas, pareigingas valdininkas, 
viršininkų aukštai vertinamas ir 
jam patikėdavo atsakingas tar
nybines pareigas. Dažnai, kaip 
Panevėžio pašto tarnautojų ats
tovas, dalyvaudavo Paš to taupo
mosios skolinamosios kasos su
važiavimuose, visada jo kelia
mos mintys būdavo * ' ialit«j Ir 
pašto tarnautojams "audnigos. 
Visuomeniniam gyvenime akty
viai reiškėsi ir rašė spaudoje 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

„Draugo" administracija, norėdama paskat in t i 
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, s u d a r e i 
atskirus įvairių knygų siuntinius už papigintą kainą. 
Užsisakant pasirinktą siuntinio numerį, mokėsite su persiun
timu tik $12.00, kai knygų originali kaina y r a dviguba. 

S I U N T I N Y S N R . 4 

ABRAOMAS IR SŪNUS. Aloyzas Baronas. Premijuotas ro
manas. 206 psl. 

VARDAI IR VEIDAI. Stasys Yla. Mūsų Kultūros istorijoje. 346 
psl. 

DAILININKO 2MONA. Juozas Tininis. Romanas. 218 psl. 
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 336 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. A. Vilainis, Literatūriniai reportažai. 174 

psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC. Marijonų veikla 

Amerikoje, 352 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 5 

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. 176 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 308 psl. 
LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus, romanas. 242 psl. 
PIETŲ KRYŽIUS, Venancijus Ališas. Sonetai. 98 psl. 
SUNŪS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. 128 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Išvertė J. Talmantas. 350 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI. C. Grinceviciaus. 131 psl. 
KELIONĖ. A. Tyruolis. Eilėraščiai. 128 psl. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švaistas. 

176 psl. • -

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S , 4 5 4 5 W e s t 63 rd S t . 
C h i c a g o , IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et. 

valstijos mokesčio. 
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A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—V AZNE-
LIŲ krautuves rinkinio. Daktare gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
k kitur.) 

Knyga didelio formato. 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Published by VA NOSTRAND REINH0LD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio 

Užsakymu* «hjst«-. 

DRAU^o, ,«45 West 6Srd 81, Chicago, IL 60629 
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