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POPIEŽIAUS RYŠIAI 
SU LENKŲ UNIJA 

„Solidarumo" vadų priėmimas Vatikane 
Tęsinys 

Laisvos profesinės sąjungos įstei
gimas yra didelės reikšmės įvy
kis, — kalbėjo Jonas Paulius II. 
— Laisva profesinė sąjunga iš
reiškia visu darbo žmonių soli
darią atsakomybę, ginant darbo 
orumą bei jo vaisingumą. Ji yra 
ženklas, kad nėra — nes neturi 
būti prieštaravimo tarp tokios 
autonomiškos socialinės darbo 
žmonių iniciatyvos ir socialinės 
sistemos, kuri žmogaus darbą ne

žinome, kad istorijos bėgyje ši 
teisė iš lenku tautos ne kartą j 
buvo atimta. Nepaisant to, mes j 
nepraradome pasitikėjimo Dievo I 
Apvaizda, nepraradome drąsos j 
pradėti iš naujo. 

Baigdamas, Jonas Paulius II j 
pabrėžė, kad profesinių sąjungų į 
veikla neturi politinio pobūdžio, j 
Profesinės sąjungos neturi tapti i 
kokios nors politinės partijos! 
įrankiu. Tik taip jos galės savo 
veiklą autonomiškai sutelkti žmo- ] 

kelia kaip pagrindinę socialinio gaus darbo ir darbo žmonių ap-1 
ir valstybinio gyvenimo vertybę. į saugojimui. 

Profesinių sąjungų istorija Eu-, Tą patį pabrėžė ir „Solidaru- į 
ropoję ir pasaulyje jau yra gana \ mo" profesinės sąjungos vadovas« 
ilga, _ tęsė Šv. Tėvas. — Ir Len- Lech VValesa. „Nesame ir nie- j 

kuomet nebūsime politinė gru-' kijoje profesinės sąjungos turi sa
vo istoriją... Manau, kad jūs pil
nai suprantate tas pareigas, ku
rios iškyla jum „Solidarumo" 
organizacijoje. Tai nepaprastos 
reikšmės pareigos. Jos reikalau
ja pilnai apsaugoti darbo orumą 
ir vaisingumą, jo našumą, pager
biant, respektuojant visas as
mens, šeimos ir socialines kiek
vieno žmogaus teises. 

Jūsų profesinės sąjungos auto
nominė veikla visada turi rem
tis visuotiniais socialinės mora
lės principais, — tęsė Jonas Pau
lius II. Turi remtis principais, 

pė, — pažymėjo jis, delegacijos 
vardu kreipdamasis į Šv. Tėvą. 
Mum nerūpi politika. Mums rūpi 
žmogaus teisės, mums rūpi žmo
gaus teisė tikėti, žmogaus teisė i 
laisvai išpažinti ir skelbti savo | 
tikėjimą". 

Norvegija ieško 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų žinių agentūra, 
atsiliepdama į prez. Reagano pa
reiškimus, sako, kad Reaganas 
iškraipo sovietų tikslus, nesu
pranta taikingos sovietų politi
kos. Sekretoriaus Haigo pasaky- nybos sekretorius Casper Wein-

Planuoja didinti 
gynybos lėšas 

Ar bus pakeistas štabo viršininkas 
Washingtonas. — Naujasis gy-1 nekovojęs su "balandžiais" 

mas, kad Maskva remia pasauli
nį terorizmą, jžeidžia Sovietų 
Sąjungą, rašo "Tass". 

— Pietų Afrikos karinės jė
gos puolė helikopteriais Mozam
biko sostinėje teroristų štabą, 
nušovė 8 ir sugriovė pastatą. 

berger trečiadienį pasirodė sena
to ginkluotų jėgų komitete kar
tu su kariuomenės štabo virši
ninku, aviacijos generolu David 
Jonės. Sekretorius pasakė komite-

vy-
riausybėje dėl kariuomenei rei
kalingų lėšų. Jis pritaręs bombo
nešio B - 1 gamybos nutrauki
mui, pritaręs Panamos sutarties 
ratifikavimui, rėmęs ir strategi
nių ginklu apribojimo sutartį. 

Kiti respublikonai tvirtina, tui, kad krašto gynybai skiria 
mos lėšos per mažos ir teiks skirti i kad štabo viršininko pakeitimas 

Popiežius Jonas Paulius I daugiau, nes šis dešimtmetis yra j įneštų į kariuomenę politikavi-
II-sis vasario 26 d. vėl bus Ame- j pavojingas ir teks žymiai sustip- j mą. Stabo viršininkas yra grynai 
rikos įemėje. Ggįždamas iš rinti Amerikos gynybą. VVeinber 
Azijos kraštų, jis nusileis An-
chorage, Aliaskos aerodrome ir 
čia praleis apie 3 vai. 

— New Yorko miestas pasvei
kino buvusius įkaitus. Parado 

gėris įspėjo senatorius, kad gali 
tekti apkarpyti kitas valdžios iš
laidas, net kai kurias "šventas" 
socialines programas. Kai kuriuo
se atvejuose teks svarstyti ne 

karinis patarėjas, profesionalas 
kariškis, kuriam partinis užsian
gažavimas neturėtų rūpėti. Jei 
prezidentai keistų karo vadus pa
gal savo pažiūras, generolai su
skiltų į demokratus ir respubliko-

naujo premjero 
Oslo. — Is pareigų pasitraukė 

Norvegijos premjeras Odvar 
Nordli, pasiremdamas gydytojų j Salvadoro vyriausybei pavyko atmušti "lemiamą" komunistinių sukilėlių puo-

gatvėse teko surinkti 1,250 tonų i kiek kurią programą sumažinti, į nus. Politine prasme artimas ge-
popieriaus šiukšlių. ^ — a r ! • ' ^ ^ reikalinga. j nerolas nebūtinai turi būti 

ggjj percy pareiškė, kad Generolas Jonės pareiškė, kad j geriausias vadas, aiškina gen. 
jo vadovaujamas užsienio reika- j teks kariuomenę modernizuoti, • Jonės rėmėjai. 
lų komitetas pradės įkaitų klau- i neatsilikti nuo masinio sovietų į Prezidentas, paprastai, skiria 
simo tyrinėjimus vasario 23 d. i ginklavimosi, kartu su Amerikos, Štabo viršininką dvejų mėty ter-

— Vienas iš Irano paleistų; sąjungininkais teks planuoti pa-j minui ir gali jį kviesti dar vienai 
įkaitų marinų seržantas John j saulinę strategiją, kuri atremtų. kadencijai. Gen. Jonės buvo re-
McKe'el27m spaudos konferen-1 sovietų grėsmę Persų įlankoje,, komenduotas sekretoriaus B rown 
cijoje paklaustas, ikaip jis jaučia- i centrinėje Europoje ir kitur. Pen- 1978 m. ir senato patvirtintas, 
<; ptsakė jog marinai pasirengę į tagonas svarsto planus naujam nors dešinieji senatoriai, kaip 
~ vaikyti merginas". Po kelių die- \ bombonešiui statyti. Bus peržiu- j sen. Jesse Helms, resp. is Siauri
nu jam telefonu paskambino ma-Į retas buvusios vyriausybės pla- | nės Karolines, priešinosi ar.tra-

Įr inį korpuso komendantas, gen. nas įrengti kilnojamų raketų, j a m j o paskyrimui Kurio termi-
RobertBarrovv ir pagyrė, kad MX sistemą požeminėse slėptuve-, nas baigsis 1982 birželio men 

kurie saisto ne vien darbą, be t ' patarimu, nors jam tik 53 me- j įima. Nuotraukoje — Salvadoro kareivis budi sostinės gatvėj* 
tai. Jo darbo partija skubiai ieš
ko naujo kandidato. Norvegi-

taip pat ,,asrn?fis, šeimos, aplin
kos, profesinį ir politinį gyveni
mą". Be šios socialinės moralės j°je rugsėjo 13 d. įvyks nauji 
iš viso negali būti kalbos apie j parlamento rinkimai. Premje-
kokią nors pažangą. Bet Lenki 

, « , — <™-ri»i 

ras buvo aiškus NATO valsty
bių rėmėjas, kritikuotas opozi
cijos už tai, kad jis pasirašė su
tartį su Amerika, kuriai leista 
įsteigti Norvegijoje ginklų san
dėlį. 

Diplomato laiškas 
šukele audra 

Dublinas. — 

nors 
ja, —pabrėžė popiežius, — turi 
teisę į tikrą pažangą; turi tokią 
pat teisę kaip ir kitos tautos. 

Priminęs, kad „Solidarumas" 
yra ir visad bus visų lenku vi
daus reikalas, §v. Tėvas pažymė
jo, kad Lenkijos darbininkų pas
tangos nėra nukreiptos prieš nie
ką... Tos pastangos nėra prieš... 
Jos yra už visuotinę tautos gero
vę. Tokios pastangos yra kiekvie
nos tautos, kiekvienos žmonių 
bend 
pareiga. 
šame tarptautinio gyvenimo ko- Į kė valstybes departamento šalti-
dekse. Įniai. Airijoje jis sukėlė debatus 

i ir įsigijo nemažai priešų. Jis para
šė asmenini laišką savo draugui, 

'tačiau netyčia įdėjo jį !kartu su 
; ambasados spaudos žiniomis į vo
ką, 9kirtą „Irish Times" laikraš-

P. Korėjos svečias 
Los Angeles. - \merikon 11 

dieni; vizito atvyko Pietų Korėjos j 
prezidentas Chun Doo Hwan. Jis} 
bus priimtas prezidento Reagano i 

aplankys daugelį Amerikos 

Bandys išspręsti 
Afganistano krizę 

Taif. — S? Ii Arabijoje bai- ! be maisto ar kuro 

„kalbėjo kaip tikras marinas'. 
— Graikiją ištiko didžiulė 

sniego audra, sustojo susisieki-
l mas, kariuomenės helikopteriai 
i vežioja maistą užsnigtiems žmo-
! nėms, šaudo vilkus, kurie puola 
į kaimus, naikina galvijų bandas. 
! Šimtai žmonių dingo, kiti kenčia 

ir 

—Jungtinių Tautų raporte sa
koma, kad nuo 1978 m. Libane 

miestų. Los Angeles jį pasitiko I tinėms Tautor 
draugiška 2,000 korėjiečių mi- j rimus su Afg= 
nia, tačiau toliau 
nusileidimo vietos matėsi apie 

, 100 jo priešų, kurie šaukė: 
Amerikos atsto- ! ^rnogžudy, važiuok namo". 

vybės kultūrinių reikalų ir infor- i y ^ ^ į xVretorim Haigas, 
macuos karininkas Airijoje Robin •. , 

gėsi islamo šalių galvų suvažia
vimas, kuris rekomendavo Jung t _ „._ 

uradėti pasita- j laikoma karo paliaubų priežiū
ros kariuomenė turėjo 54 ^tano valdžia iri uz-

lėktuvo ! su afganų laisvės kovotojų gru-1 muštus. 
Dėmis. Sadarytas penkių islamo j —Izraelio premjeras Beginąs 
valstybių komitetą* kuris ieškos, I pažadėjo įsteigti nau3ą žydų mies-

f. tą Givon, okupuotose Jorda-kaip užbaigti Afganistano konf 
tą. 
Sirijos prezidentas Assadas gy-

liktą 
„ - į klausiamas spaudos konferencijo-

ruomenės ne tik teisė, bet ir Bemngton buvo atsauxtas namo p K o r ė j o s ezidento v i z i . j n ė s o v i e t u i r i*er,enciją Afganis 
ga. Tai teisė, įsišaknijusi vi-; ir bus perkeltas i Japoniją, pareis-; ^ k i u s s u t a š a l i 

Ateme Dobrynimri 
duotą privilegiją 

Wa.shmgtonas. _ Valstybės į ^ u į 5 i s j 0 ia§]<ą išspausdino. 

tą ir santykius su ta salimi, pa- j tane, nors šiltai atsiliepė apie 
reiškė, kad Korėja nuo II-jo Pa-1 afganus pabėgėlius, kurių kan-
saulinio karo visada buvo Ame-jcios ateityje dar didės. Islamo 
rikos draugas, partneris ir inty-1 'konferencija ragino sovietus tuoj 
mus visų Vakarų pasaulio sau-1 išvežti kariuomenę. Suvažiavi-

no zemese. 
—Britanijos bedarbių skaičius 

: sausio mėn. pakilo 175,000 ir sie-
| kia 2,419,000 arba 10 nuoš. dar
bo jėgos. 

se. Prezidentas Reaganas iki va- Į Prezidentas Reaganas turės grei-
sario 25 paruoš savo rekomenda- i tai nuspręsti, ar ieškoti naujo 
cijas kongresui dėl lėšų kariniams! štabo viršininko, kuris patiktų 
reikalams, pasakė gynybos sekre- konservatoriams, ar palikti tą pa-
tonus. 

Washingtono komentatoriai 
stebi, ar naujasis prezidentas pa
keis jungtinio kariuomenės štabo 
viršininką gen. Jonės. Daug res-

tį gen. Jonės. 

Lenku derybos 
Varšuva. — Praėjusį penkta-

Berrington rašo draugui, kad | 
Airija yar nuobodi šalis, kainos1 

aukštos, oras blogas, prekių nėra,; 
drėgnas, lietingas klimatas gali 
susilyginti tik su airių maistu. Eu-

gumo ryšių dalyvis. Ryšiai su P. 
Korėja bus gerinami, stiprinami, 
pasakė Haig. 

Invalidų metai 
Jungtinių Tautų Organizacija 

yra paskelbusi šiuos 1981-sius 
metus Tarptautiniais Invalidų 

ropos reikaluose Airija tai „smul- Į M e t a i s . T a p r o g a paskelbtame 
to garaže, kai jis atvykdavo į kios bulvės", rašo diplomatas. Ai-! p a r e i š k i m e ( Jungtinių Tautų ge-
departamentą. Naujoji vyriau-; rįją aplankyti vienas dalykas, ta- į n e r a l i n i s sekretorius Kur t Wald-
sybė šią privilegiją atėmė. Do-'čiau c ia gyventi gan suriku, net; h e i m k v i e č i a t a rp taut inę ben-
bryninas buvo vienintelis užsie- | keista, kaip tie airiai sugeba Syp-; d r u o r n e n ę konkrečiai išreikšti 
nio diplomatas turėjęs šią len- s o t i s n visa tai pakelti. s a y 0 ^Utenimi psichiniam ir 
gvatą. Sakoma, kad ji jam buvo J&k Times" pridėjo, kad ditr f i z i n i a m invalidam ne iš užuo-

lomatas Berrmgton už_tokius tei-• j a u t o s a r ] a b d a r o s sumetimais, 
singus žodžius turėtų būti paaukš- ' 
tintas pareigose. 

j mas išklausė ir afganų sukilėlių 
'atstovo Ainiui Raswl Sayaf, ku

ris oraŠė brolių pagalbos. 

departamentas dar sekr. Kissin-
gerio laikais buvo davęs sovietų 
ambasadoriui Anatolijui Do-
bryninui specialią privilegiją pa
sistatyti savo automobilį pože
miniame valstybės departamen 

radarbiaus su islamo šalių ko
mitetu. 

Prancūzijos prezidentas Gis-
eard d'Estaing irgi pasiūlė šauk
ti 'arptautinę konferenciją spręs-

Jungtinių Tautf sekretorius! ti Afganistano klausimą. Jos tilks-
Waldheimas paskelbė, kad Afga-'las būtv nutraukti ginkluotą ki-
nistano klausimą tvarkys jo pa-1 šimąsi į Afganistano reikalus ne 
vaduotojas, Peru diplomatas Ja-i tik iš sovietų pusės, bet ir tų 
vier Perez de Cuellar, kuris bend- šalių, kurios remia sukilėlius. 

publikonų j'į kritikuoja, kaip Į ^\en^ lenkų darbininkų delegaci-
"Carterio žmogų". Jis pritaręs; j a t vadovaujama Lech Walesos. 
daugeliui Carterio sumanymų, ' septyni asmenys ir šeši iš orga-

~~ ;nizuojamos ūkininkų unijos, iki 
I r a n a s p u o l ė i vidurnakčio derėjosi su vyri r : 

Irako uoste 
Teheranas. — Iranas paskel

bė, k a d jo karo lėktuvai puolė 
Irako naftos uostą Fao ir pa
darė daug nuostolių. Sis puoli
mas po mėnesio pertraukos lai
komas Irano atsakymu į Irako 
puolimą Khargo saloje. 

Karo lauke didesni mūšiai 
įvyko šiauriniame Irane, kur ka
rinę veiklą pradėjo I rako re
miami Irano kurdai. 

— Pietų Afrika paskelbė, kad 
pernai aukso produkcija nukrito, 
tačiau pajamos už auksą pakilo 
ir valstybė pardavė aukso už 
7.68 bil. dol. 

duota dėl to, kad jis yra diplo
matinio korpuso dekanas. 

Valstybės departamentas -pa
reiškė, kad visi užsienio diplo
matai bus traktuojami lygiai, 
niekam nebus daroma išimčių. 
Korespondentai paklausė Dobry-
niną, kaip jis sutiko šiuos pa
keitimus. Jis atsakė: "No pro-
blem". 

— Vyriausybės ekonomistai 
planuoja sumažinti Amerikos lė
šas užsienio paramai. Siūloma vi
su trečdaliu paramą sumažinti. 

—Libane palestiniečių laikraš
tis pripažino ryšius tarp Palesti
nos laisvės (kovotojų ir Salvadoro 
sukilėlių. Abi tautos kovojančios 
revoliucinę kovą prieš tą patį 
priešą. 

Libano skundas 
Taif. — Islamo valstybių gal

vų konferencijoje netikėtą pareiš
kimą padarė Libano prezidentas 
Elias Šarkis. Jis pasiskundė, kad 
palestiniečiai Libane laužo savo 
pažadus Libano vyriausybei ir už
siima karine veikla. Palestiniečių 
puolimai iššaukia Izraelio kerš
to veiksmus ir libaniečiai jau ne
begali pakelti žudymų ir griovi
mų, pasakė Šarkis, prašydamas 
teisingo šios problemos sprendi
mo. 

— Belgijoje streiką pradėjo 
16,000 plieno darbininkų. 

bet vardan teisingumo. Pagrin
dinės invalidų teisės privalo būti 
pilnai gerbiamos, pažymi Kurt 
Waldheim. Invalidam tur i būti 
užtikrinta galimybė pilnai ir 
lygiomis teisėmis su sveikais 
žmonėmis įsijungti j bendruome
ninį gyvenimą. Waldheimas pri
mena, kad dabartiniu metu visa
me pasaulyje yra apie 450 mi
lijonų psichinių i r fizinių inva
lidų. Jų problemos betarpiškai 
liečia visą žmonių bendruome
nę. Jos pareiga tad yra ne tik 
šalinti nenatūralias priežastis 
dėl kurių žmonės tampa invali
dais, bet taip pat pasirūpinti, 
kad invalidai galėtų naudingai ir 
darbingai gyvonti Vakarų v kieti jos karikatūrininkas komentuoja Kremliaus reakciją į JAV karine bazę Somalijoje. 

sybės atstovais, kuriems vado
vavo premjeras jPinkowskis. 
"Solidarumo" delegacija buvo 
atvežta vyriausybės lėktuvu iš 
Rzeszow miesto, kur unijos va
dams pavyko įtikinti ūkininkų 
aktyvistus baigti valdžios rūmų 
okupaciją. Valstybės prokuro
ras Lucjan Czubinski įspėjo įvai
rių "sėdėjimo streikų" dalyvius, 
kad jie laužo įstatymus ir jiems 
gresia kalėjimo bausmė nuo 2 
iki 10 metų. 

Derybose buvo susitarta dėl 
laisvų šeštadienių, pažadėta duo
ti darbininkams daugiau vietos 
valstybės spaudoje ir radijo pro
gramose. Daugiausia ginčų su
kėlė ūkininkų unijų klausimas. 
Derybos tęsiamos toliau. 

"Solidarumo" centras paskelbė 
atsišaukimą, reikalaujantį už
baigti vietinius streikus dėl po
litinių reikalavimų. Nors Rze l 
szow mieste darbininkai paklau
sė, dviejose provincijose: Biel-
so-Biala ir Jelenia Gora vietiniai 
streikai tebevyksta. 

Vyriausybė buvo pažadėjusi 
pradėti mėsos ir jos produktų 
normavimą, tačiau t a s klausi
mas atidėtas iki kovo 1 d. Kai 
kuriuose lenkų miestuose elekt
ros jėgainės baigia akmens an
glis, kurių produkcija dėl strei
kų sumažėjo. 

KAIJSNDORnJS 

Vasario 2 d.: Kornelijus, Ko
tryna, Rytis, Vandenė. 

Vasario 3 d.: Hažiejus, Oska
ras, Radvilas, Asta. 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5.04. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra dieną 30 1., naktį 15 1. 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. vasario mėn. 2 d. 

REDAGUOJA JAV LB SOCIAL IN IU 
R E I K A L U TARYBOS 

R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 
Medžiagą siųsti J. Soliūnui, 

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

MOTINOS IR TĖVO PENSIJOS 
J . S O L I U N A S 

Dalis 1 B Socialinės tarybos narių ir lietuvių surašymo talkos komiteto narių posėdžiavusių 
Clevelando Lietuvių namuose sausio iT d. Iš k.: A. Sušinskas. I. Sušinskienė, K. Ralys, I. Stan-
kaitienė, B. Steponis. O. Jokūbaitienė, V. Staškus, B. Snarskis. A. Butkus. J. Gudėnas, J . Račy-
lienė. J. Cyvas. O. Ralienė ir B. Skrinskienė. N u o t r . V. Bacev ič iaus 

Paaiškinsiu apie jaunųjų tė
vų pensijas; t.y. tėvų, kurie turi 
teisę gauti tokias pensijas, nes 
savo globoje turi mažamečius 
arba nesveikus vaikus. 

S a k y k i m e , d u o n d a v y s 
(nepilnamečio ar nesveiko vai 
ko motina a r tėvas) pasitrau
kia pensijon, miršta , arba tam
pa nedarbingu. Tada asmuo, 
kuris rūpinasi mažamečiu ar 
nedarbingu vaiku, įgyja teisę 
gauti vaiko pašalpą. Tokiam 
vaikui pradėjus gauti pašalpą. 
juo besirūpinąs tėvas ar moti
na ta ip pat įgyja teisę į pen
siją. 

Tokios pensijos gavimui 
pagrindiniai reikalavimai: 

1. Pateikti mirties liudijimą 
mirusio tėvo a r motinos, kurio 
vaikas yra nepilnametis (nesu
laukęs 18 m.), arba nesveikas. 

2. Užpildyti pareiškimą pen
sijos gavimui. 

3. Pateikti mirusiojo tėvo — 
mot inos v e d y b i n i u s met
rikus. 

4. Pateikti įrodymus, kad 
pensijos p rašąs asmuo, sa
vo žinioje turi nepilnametį ar 
nesveiką vaiką (vadinasi, pirm 
negu pensijos prašąs asmuo, 
vaikas turi įgyti teisę į pašal
pą, o tik po to mažamečio ar ne
sveiko vaiko motina — tėva^ 
gali prašyti pensijos). 

Jei vaikas yra nedarbingas, 
tai motina a r tėvas, norį gauti 
pensiją, turi įrodyti, jog ne
sveikam vaikui yra reikalinga 
nuolatinė paslauga ir aptar
navimas. Kitaip tariant, vai
kas pats nepajėgia pavalgyti 
ar atlikti kitus būtiniausius 
kasdieninius savęs apsitarti a-
vimo veiksmus. 

Tenka priminti, jog kartais 
ir mažamečio vaiko neturėji

mas su savimi, savo globoje, 
įgalina motiną, ar tėvą gauti 
pensiją. Šiuo atveju tėvas — 
motina turi įrodyti, jog jie yra 
tiesioginiai atsakingi už vaiko 
visapusišką gerovę; t.y. jie yra 
atsakingi už vaiko išlaikymą ir 
jo elgesį. 

Jeigu vaikas yra slaugomas 
ligoninėje, arba kitoje ins
titucijoje (mokykloje, prieglau
doje* tada vaiko tėvas — mo
tina pensijos gauti nebegali. 

Jei asmuo, gaunąs tėvo -
motinos pensiją netenka vai
ko globos (vaikas paimamas 
prieglaudon ar mokyklon), ta
da tokio tėvo — motinos pen
sija yra nutraukiama. Taip pat 
tėvas — motina netenka pen
sijos kai nedarbingas vaikas 
pasveiksta ir jo pašalpa nu
traukiama. 

Trumpai, tėvo — motinos 
pensijos mokamos tada, kai as
muo turi savo globoje bent vie
ną mažametį ar nedarbingą 
vaiką. 

Tėvo — motinos pensijas 
gauną asmenys turi teisę už
dirbti tokią pat sumą, kaip ir 
kiekvienas pensininkas. 

Dažnai tėvo — motinos pen
sijas gauną asmenys apie įvai
rius pasikeitimus šeimoje už
miršta pranešti artimiausiai 
socialinės apsaugos įstaigai, 
todėl neretai pensijos jiems yra 
permokamos. Idant taip nenu
tiktų, patartina tučtuojaus tele
fonu, laišku ar apsilankymu 
pranešti, kad vaiko nebe- į 
turima savo globoje, arba, kad j 
tėvas — motina, gauną pensi- j 
jas, pradėjo dirbti. Tai atlikus '• 
bus galima išvengti daug 
nemalonumų bei bereikalingo 
tampymosi po socialinės 

saugos įstaigas. 

kams. Visos anketos turėtų bū
ti skubiai grąžinamos talkos 
komitetui arba surašinėjimo 
koordinatoriui A. Snarskiui . 
Mūsų tautinis solidarumas tu
rėtų mus visus įpareigoti sąži
ningai ir kruopščiai šį surašy
mo darbą atlikti. 

J A 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

ap-į 

VYKDOMAS 
LIETUVIU 

S U R A Š I N Ė J I M A S 

Lietuvių Bendruomenės 
socialinių reikalų taryba šiuo 
metu vykdo vyresniųjų — dau
giau 60 m. — lietuvių surašy
mą. Šis surašymas, pradėtas 
1980 m. pabaigoje, dabar vyks
ta gana sėkmingai Clevelan
do, Hot Springs. Juno Beach ir 
St. Petersburgo kolonijose. 

Socialinių reikalų taryba in
formuoja, kad užsibrėžtas pro
jektas yra nepaprastai svar
bus ir nuo jo pasisekimo 
priklausys tolimesnis tarybos 
kitų darbų įgyvendinimas. 

Surašymas yra svarbus, nes: 
1. Yra bandoma sukaupti 

demografinius duomenis (am
žius, išsilavinimas, šeimos, 
sveikatos, finansinė padėtis, fi
zinis aktyvumas, dirbamas 
darbas, teikiama ir gaunama 
pagalba), kūne yra būtini, pra
šant bet kokios federalinės val
džios paramos, 

2. Yra bandoma surasti vy
resniuosius mūsų tautiečius, 
kuriems reikalinga skubi pa
rama. 

3. Norima sužinoti ką mūsų 
vyresnioji kar ta galvoja apie 
projektuojamas "lietuviškas 
sodybas", bei senelių namus. 

4. Būtina žinoti vyresniųjų 
nuomone kaip konkrečiai lie
tuvių bendruomenė galėtų sėk
mingiau planuoti lietuvybės 
išlaikymą. 

Statist iniai duomenys yra 
būtini ir apie tuos asmenis, ku 
riems jokios paramos nereikia 

ir jos neprašo. Svarbiausia, 
kad visi asmenys — daugiau 
60 m. amžiaus — dalyvautų 
surašyme, nes toks surašymas 
bus tik tada vertingas, jei ja
me bus surinktos žinos nors 
90% apie surašinėjamus asme
nis. 

Turint tokius duomenis, lie
tuvių grupę bus galima pa
lyginti su kitomis tautinėmis 
grupėmis. Toks palyginimas 
yra labai svarbus, prašant 
federalinės valdžios paramos. 

Surašymo pas i sek imas 
priklauso nuo talkininkų gau
sumo. 

Clevelande jau veikia gau
sus talkos komitetas: A. Babic-
kienė. M. Barniškaitė, J. Gy
vas, A. Garka. J. Gudėnas, O. 
Jokūbaitienė. Z Jokūbaitis, A. 
Kasiulaitis, J. Kazėnas, tL 
Maslauskienė, D. Mikoliūnie-
nė. J. Naujokaitis. R. Raty-
lienė, O. Ralienė. K. Ralys, I. 
Stankaitienė, A. Staškuvienė, 
B. Skrinskienė, B. Steponis. I. 
Sušinskienė ir A. Sušinskas. 

Šis talkos komitetas, kiek 
įmanoma, kreipsis į visus vy
resnius lietuvius asmeniškai, 
prašydamas užpildyti rei
kiamas anketas. Pastebėsime, 
kad visi surinkti duomenys yra 
laikomi griežtoje paslaptyje: 
jokios asmeninės žinios nebus 
niekur naudojamos, nes as
menų pavardės niekur nėra lai
komos su surinktomis žinio
mis. 

Talkininkų darbas yra labai 
svarbus ir nedėkingas, todėl vi 
si lietuviai yra prašomi, kiek 
galima padėti tiems talkmin-

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

Aš ir žmona abu esame dau
giau 65 m. amžiaus. Be Sočiai 
Security pansijų, abu per me
tus turime pajamų mažiau 
kaip S7.400: 

1. Ar reikia mums pildyti pa
jamų mokesčių (income tax) 
formas? 

2. Ar Sočiai Security pen
sijos yra įskaitomos į metines 
pajamas ar ne? 

3. Kiek mes galime turėti per 
metus pajamų (be Sočiai Secu
rity pensijų) už kurias nereikia 
mokėti valdžiai mokesčiu, t.y. 
nereikia pildyti pajamų mo
kesčių (income tax) formų? 

K. V. 

ATSAKYMAS K.V. 

1. Taip. Jūs turite užpildyti 
valstijos (State) mokesčių (in
come tax) anketas, nes abu 
turite daugiau $6,500.00 meti
nių pajamų. 

2. Ne. Socialinės apsaugos 
(Sočiai Security) pensijos nėra 
Jūsų pajamų dalis ir už j a s jo
kių valstybinių mokesčių mo-

I keti nebereikia. 
Į 3. Kadangi abu esate dau-
i giau 65 metų amžiaus ir valsty-
| binių (federalinių) mokesčių 

anketas pildote kartu, todėl 
Jums tokias anketas reikėtų 
pildyti tik tada, jei Jūsų bend
ros pajamos prašoktų $7,-
400.00 sumą. 

Mano žmona, pasilikus Lie
tuvoje, yra serganti . Atsi
kviesti nebuvo ir nėra gali
mybių. 

Gimusi 12.8.1908 m. Dėl susi
dariusių sunkumų čia buvau 
priverstas padaryti skyrybas. 
Esu p e n s i n i n k a s , g i m ę s 
2.15.1907 m. Gaunu pensiją 
$245.10 per mėnesį. 

Ar būtų kokia galimybė gau
ti jai pensiją? Ar aš galėčiau 
gauti prie savo pensijos ir jai 
padėti? 

J. B. 

ATS.: J . B . 

Šiuo metu žmonės, gyveną 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
nors ir turėtų teises į betkokias 
pensijas, jų gauti negali. 

Mat , o k u p a n t a s nega
rantuoja, kad iš šio krašto 
siunčiamos pensijos pasiektų 
pensininkus. 

Taip pat jis neįsileidžia į jo 
okupuotus kraštus jokių socia
linės apsaugos valdininkų, ku 
riems yra būtina patikrinti ar 
pensininkai: gauna mėne
sinius čekius, ar jie tebėra gy
vi, ar jie nebedirba. 

Kol Jūsų žmona gyvens Lie
tuvoje ir suvaržymai ten siųsti 
čekius tebegalios, ji jokios pen
sijos gauti negalės. 

Jū s būdami JAV-bėse jos 
pensijos, kaip priedo prie savo 
pensijos, taip pat gauti negali
te 

Viz i t a s , n e a t n e s ę s 
d ž i a u g s m o 

Kovo 16 dieną muzikas, 
kompozitorius. profesorius 
Juozas Žilevičius sulauks 90-
tojo savo gimtadienio. Šiuo 
metu jis saulėleidžio dienas 
leidžia senelių poilsio namuo
se Baltimorės priemiestyje 
Tovvson, Md. 

Artėjančios jos sukakties pro
ga man buvo pavesta aplan
kyti prof. J. Žilevičių ir įrašyti 
ilgesnį pokalbį. Vieną sausio 
dienos rytą. pasiėmęs reikia
mus aparatus , su žmona pa
t r a u k i a u Ba l t imorės l ink. 
Prieš išvykdamas iš balti-
moriečių kultūrininkų bei vi
suomenininkų A. Radžiaus ir 
C. Surdoko sužinojau, kad pas
taruoju metu prof. J. Žile
vičiui poilsio namuose tai
komas "kietas*" režimas, kad 
esą gydytojai ir slaugės su juo 
teleidžia pakalbėti tik 15 
minučių. Aš gi tikėjausi, kad 
man bus taikomas kitas sta
tusas, nes vykstu kaip val
džios tarnautojas, kišenėje tu-
r ė d a m a s s p e c i a l i u s 
įgaliojimus. 

Aplink Baltimorę. kaip ir 
sostinę VVashingtoną, greit
kelis sudaro diržą, atseit, mies
tus apjuosia. Taip ir Bal
timorę juosiančio greitkelio 
diržo šiaurės vakarinėje pu
sėje, vos iš diržo išlėkęs, randi 
Tovvsono priemiesčio senelių 
poilsio namus. Jie gaižūs, mo
dernūs, patogūs. Taip įėję per 
pagrindines duris ir kylam į 
antrąjį aukštą. Koridoriuose 
matyti nemažai senelių, dalis 
jų vežiojamose kėdėse. 

Prof. J. Žilevičių randame 
sėdintį ant lovos krašto ir au
sinės pagalba besiklausantį 
radijo. Kai garsiai pasisakom 
savo pavardes, profesorius tie
siog pašoka iš džiaugsmo ir 

I spaudžia mūsų rankas, paste-
] bedamas, jog jau seniai lau-
I kęs mūsų atvykstant. Profeso

riui pasisakau, kad esu siųstas 
atlikti tam tikrą uždavinį — 

j su juo padaryti ilgesnį pasi-
j kalbėjimą. Profesorius labai 
I mielai sutinka tai padaryti. 

Tačiau pasakau, jog esu infor
muotas, kad profesoriui uždėti 
tam tikri suvaržymai, kad su 
juo tegalima pabūti ir pasikal
bėti tik lo minučių. Profeso
rius staiga sušunka, kad visa 
tai esą atšaukta, kad buvęs tik 
laikinis suvaržymas. 

Patikiu jo žodžiais ir pasi
juntu, kad uždavinį laisvai ir 
nevaržoma; galėsiu atlikti. 
Kadangi, kol atneš profeso
riui prie 
kiek laike 
vos aparatą ir prašau, kad prof. 
J. Žilevičius pradėtų pasakoti 
įspūdingiausius savo ilgo gy
venimo įspūdžius. Tačiau pro
fesoriaus kaimynas, visai jau 
amžiaus susuktas senelis, vi 
su smarkumu leidžia radiją. 
Paprašau, kad radiją kiek 
susilpnintų, nes man reikia ge
ros kokybės įrašo. Deja senu 
kas ne tik nepaklauso, bet ant 
manęs net supyksta, kad aš 
neturįs teisės čia įeiti ir taip 
toliau. Ką gi, kalbamas su 
prof. J. Žilevičium ir tokioje 
įkaitintoje atmosferoje. Jam 
mintys, vaizdai ir pavardės 
liejasi kaip iš rago. Apie 1920 
m. Kaune, kai jis buvo Lie 
tavos besikuriančio dramos 

teatro pirmasis direktorius, 
apie 1920.XII.31 d. įvykusi 
Kauno operos pastatytą 'Tra 
viatos" spektaklį, kurio jis bu
vo antrasis dirigentas ir admi
nistratorius, apie pirmuosius 
simfoninius koncertus ir kitas 
meno šven tes nepr ik lau
somam gyvenimui prisikėlu
sios Lietuvos laikinojoj sos
tinėj. Tie pasakojimai kokia 
brangi medžiaga mūsų tautos 
kultūros istorijai, taip pa t ir 
lietuviams Lietuvoje, nes da
bartinė Lietuvos spauda ne vi
sas pavardes ano meto meni
ninkų bei kitų veikėjų drįsta 
skelbti. 

Per tą laiką, man labai var
gingose aplinkybėse vedant 
pokalbį, žmona paprašė admi
nistracijos, kad būtų gal ima 
prof. J . Žilevičių nusivesti į ra
mesnę vietą. Pradžioje pa
žadėjo. Kai paėmęs už paran
kės vedžiau jį koridorium, kai 
kurios atbėgusios slaugės įsa
kė niekur jo nevesti. Po to at
bėgo ir vyresnioji slaugė, susi
raukus, nepatenkinta, kodėl 
a t v y k d a m i neužs i r eg i s t r a -
vom? Bet jokio perspėjimo ne
matėm, kad reikia įsiregis
truoti. Supykusi paėmė mano 
tarnybinius įgaliojimus, nu
bėgo į kitą aukštą, vėliau grį
žo vėl nepatenkinta piktai ta
rusi, kad galiu pakalbėti tik 15 
minučių. 

Ką gi tęsiam pokalbį toliau, 
tame pačiam kambaryje susi
sukusiam senukui visu gar
sumu leidžiant radiją. Prof. J. 
Žilevičius, gal dalinai nugir
dęs mūsų pokalbį su slau
gėmis, tiek susijaudino, jog sa
kė skambinsiąs dukrai, kad 
reikalą sutvarkytų. Bet mudu 
su žmona nuoširdžiai jam 
patarėm nesijaudinti ir nie
kam neskambinėti, nes vargu 
tai pagelbėtų, o gal tik pa
kenktų. Aiškiai galima paste
bėti, jog išeivijos lietuvių mu
zikos pa t r i a r chu i senel ių 
poilsio namuose yra taikomas 
kitoks režimas, negu liku
siems seneliams. 
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krištolinė ir veidas dar lyges
nis, negu buvo Chicagoje, kur 
lietuvių jėzuitų nuoširdžioje 
globoje j is išgyveno daugelį 
metų. Ten jis sėmėsi dvasinę 
bei fizinę atgaivą iš lietuviško 
šaltinio. Deja, Baltinu >rėje 
bent mūsų apsilankymo dieną 
jam tas šal t inis buvo kažko
kios nematomos rankos už
tvertas. 

Tikėkime, kad reikalas šian
dien gal j au pasikeitęs, gal ko
vo 16 d. nuvažiavę galėsim 
sukaktuvininką drąsiai ir lais

vai, gydytojams ir slaugėms 
neribojant laiko ir neburno-
jant. pasveikinti jo 90-tojo 
gimtadienio proga? Gal? 

VI. R 

Kad aitvaras turto nenešio
tų, reikia ant to turto užbrėžti 
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Nekokioje nuotaikoje išėjo
me iš senelių poilsio namų 
Tovvson. Md. Ramino tik tai, 
kad išsinešiau vienos valan
dos ir 15 min. įrašą magneto
fono juostoje. 

Po to valandėlei sustojom 
Stasės ir Cezario Surdokų jau
kiuose namuose prie Baltimo
rės. J ie su Aleksandru Ra-
d ž i u m ir k i t a i s . y p a č 
Baltimorės ateitininkais, bu
vo nuolatiniai prof. J. Žilevi
čiaus lankytojai, su juo pasi-

>vos pietus, yra dar kalbėdavo, paskaitydavo jam 
d pasidedu ant lo- laikraščius, knygas, parašy

davo jo vardu laiškus. Bet 
staiga vieną dieną po to, kai 
su prof. i. Žilevičium pasikal
bėti buvo nuvykęs didesnis 
Baltimorės ateitininkų būrys, 
režimas pasikeitė. Kai jaunos 
ponios nuvažiuoja jam ištrau 
kų iš naujausių veikalų pa
skaityti, po 15 minučių jos bū
na g r u b i a i i š p r a š o m o s . 
Panašiai įvyko ir su mumis. 
Atrodo, kad kažkokia nema
toma ranka profesorių nori at
skirti nuo lietuvių, nuo lie
t u v i š k o š a l t i n i o , k u r i s 
profesorių, kaip atrodo iš jo 
pokalbių dvasiškai bei fiziš
kai tik sustiprina. Ir iš pažiū
ros neatrodo, kad jis būtų di
delis ligonis, nes atmintis 
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Įkaitų sugrįžimas — 
B 

PATRIOTIZMO ATGIMIMAS 
Kai viešas terorizmas tam

pa net valstybės politikos 
'. demonstravimu, ta i tarptau

t inis rūpestis, kaip terorizmą 
sustabdyti , darosi dideliu gal-

. vosūkiu. Net mažai civilizuo-
;. tos valstybės diplomatinių ats-
• tovų n e s u i m a i r n e l a i k o 
. kalėjimuose. Dviem vals
t y b ė m nesutariant ar skel-
^b ian t viena kitai karą, diplo

m a t a i tik išsiunčiami į savo 
kraš tus , bet niekada nedaro-

; m i įkaitais. 

Senojoje istorijoje yra žino
mų įvykių, kad suimami kitos 
valstybės atstovai. Bet t a i bu
vo žinoma ir nusikal tusiai 
valstybei, kad ji turi laukti di-

" dėlės bausmės iš priešu tapu
sios kaimynės ir kitų jos drau
gų. Amer ikos d i p l o m a t ų 
uždarymas ambasadoje a r vė-

J į a ų išsklaidžius po įvairius 
miestus Irane buvo t ikras tero
r izmas, barbariško elgesio 
grąžinimas į viešąją politiką ir 
parodymas, kad I rano revoliu
cija valstybę ir tautą nukėlė 
pusantro tūkstančio metų pra
eitin, kai staigus is lamo iški
l imas apėmė daugelį arabiškų 
ir nearabiškų to meto kraštų, 
pasiekė net Europos vals
tybes. 

Amerika šiuo atveju parodė 
dvigubą nusiteikimą. Pir
miausia, ji parodė drąsą, 
mėgindama išlaisvinti įkaitus 
karinėmis priemonėmis, nors 
dėl pasiruošimo stokos ne
pavyko. Antra, ji parodė di
delę kantrybę ir rimtį tiek sa
vame krašte, tiek draugiškose 
valstybėse, uždedama ekono
mines sankcijas, kurios iš pir
maujančios musulmonų vals
t y b ė s I r a n ą n u s t ū m ė į 
valstybių be tvarkos eilę. Taip 
pa t ir derybose Amerikos vy
riausybė parodė didelį kant
rumą, pasiryžimą ta ik ingu bū
d u i š t a i r s v i n t i v e r g a i s 
p a d a r y t u s d i p l o m a t u s ir 
a m b a s a d o s ' t a r n a u t o j u s , 
nenusileisdama silpnos vals
tybės provokacijoms. 

Įkaitų 444 dienas išlai
kymas be ryšio su artimai
siais ir Amerikos a t spara 
nemokėti vaduotpinigių pa
dėjo pačiai Amerikai, kaip 
valstybei ir tautai . Per tą lai
ką, nepaisant komunikacijos 
priemonių per didelės rek
lamos priešui, t au ta susijungė 
daugiau, negu per šimtus 
patriotinių prakalbų. 

# 

Apie patriotizmą pastarai
s iais metais nebuvo gal ima 
kalbėti. Po Vietnamo karo pra
laimėjimo, to karo padarytų 
žaizdų fiziškai ir dvas iškai pa
triotizmas buvo tapęs lyg 
svetimu žodžių, kurį panaudo
j a n t visuomet pr imenama, kad 
tai nelaikoma šovinizmu. Net 
katalikų laikraščiai, kaip 
"Nat ional Catholic Register" 
a r Bostono "The Pilot" tiesiog 
atsiprašydavo, kai mėgin
davo kalbėti apie patriotizmo 
dorybę. 

Antipatriotinės nuotaikos 
iškilo, kai pradėjo net į r imtus 
laikraščius lįsti vadinamų 
" ta ikos" sąjūdžių a ts tovai , ku
rie iš tikrųjų ieškojo ne taikos, 
o pataikavo ta rp tau t in iam 
k o m u n i z m u i , s e k d a m i jų 
d e m o n s t r a c i j a s į va i r i uose 
k r a š t u o s e , n e v a p r i e š in 
damiesi prieš Vie tnamo karą 
ir prieš rūpinimąsi svetimų 
tautų reikalais. Tai buvo vadi
namoji šešiasdešimtųjų metų 
kar ta . Septyniasdešimtųjų me
tų karta jau buvo ramesnė, 
nors taikos vardu priešinosi 
karinei tarnybai , net regis
tracijai. Aštuoniasdešimtųjų 
metų — dabart inė ka r t a jau la
biau rūpinasi ne tik savo vals
tybės ateitimi, bet ir žmonių 
gyvenimu, tautų laisve kituo
se kraštuose, ypač esančiuose 
komunizmo vergijoje. 

PIRMOJI MADRIDO KONFERENCIJOS FAZĖ 
D R . D . K R I V I C K A S 

Įkaitų kal inimas atvėrė akis 
daugeliui amerikiečių. Negali
ma norėti, kad visi suprastų 
valstybės reikalus, ekono
minės gerovės iškilimą ir 
dabart inį smukimą, bet vis 
dėlto daugelis supranta, kad 
grėsmė bet kurio krašto lais
vei y ra grėsmė Amerikai ir 
amerikiečiams. J ie pajuto, kad 
jų galybė susvyravo prieš 
menkos, silpnos ir fanatiškos 
revoliucijos sunaikintą vals
tybę — Iraną ir jo užsis
pyrimą. Amerika susmuko 
prieš terorizmą, kuris plečiasi 
ne pavieniui, bet valstybiniu 
mastu. 

Įkaitų sugrįžimas parodė, 
kad amerikietis, net eilinis, 
papras tas , apie politiką nieko 
nesuprantąs , turi patriotinius 
jausmus, myli savo adoptuotą 
ar gimimu paveldėtą kraštą. 
Tų 52 įkaitų kančios ir sun
kumai pasidarė sunkumais vi
sos Amerikos. Visi pasijuto 
vienos tautos ir vienos vals
tybės nar iai , o kenčiantieji lyg 
jų dalis — broliai, kurių reikia 
gailėtis. Cia iškilo viešas 
patriotizmo demonstravimas, 
prez. R. Reagano žodžiais ta
riant, džiaugsmas būti ame
rikiečiu. 

Laikraščių ir televizijos 
komentatoriai įvairiai aiškina 
šių demonstracijų, sut inkant 
įkaitus Vokietijoje ir juo la
biau Amerikoje, reikšmę ir 
svarbą. Išskyrus vieną antrą, 
daugumas pasisako, kad buvo 
jaudinant is momentas, kai 
įkaitai susitiko su savo šei
mos nar ia is , kai jie pasirodė 
aukščiausios valdžios akyse, 
kai kalbėjo spaudos ats
tovams. Tai ir buvo gilesnis 
žvilgsnis į save pačius ir į sa
vo likiminį kelią ateitin. 
Amerika nėra tik žemė, kurio
je daugelis kuria savo ateiti, 
bet ir tie žmonės, su kuriais 
kartu gyvename, kar tu dir
bame, kar tu kuriame žmonių 
gerovę. Vyriausybė giliau 
įžvelgia, kad jai neužtenka tik 
ekonominio gyvenimo geri
nimo, bet turi siekti savo kari
nės jėgos stiprinimo, pasto
vumo siekimuose ir ištvermės 
politikoje. 

T a s patriotinis entuziazmas 
praeis, kaip praeina ir dau
gelis kitų įvykių, bet šio 
Amerikos diplomatų įkaitais 
laikymo tau ta ilgai neužmirš. 
Ir jis bus naudingas prisimi
n imas kelti iš naujo patrio
tinius jausmus, patriotinį 
s ą m o n i n g u m ą , kad kiek
vienas amerikietis žinotų, 
žuvusio prezidento J . Ken-
nedžio žodžiais tar iant , ką jis 
padarė ir ką turi padaryti 
Amerikai. Čia ir yra ženklas 
vienybės, siekiant valstybinių 
tikslų. Patriotizmo ženklu tu
rės būti pažymėta amerikiečių 
dauguma, nes jie kuria ne tik 
dabartį , bet ir ateitį — savo 
pačių, savo vaikų ir vaikai
č ių . G a l b ū t ų g a l i m a 
pasakyti , kad I ranas padarė 
Amerikai didelį "patarnavi
mą", to nenorėdamas, būtent 
pagelbėjo glaudžiau sujungti 
savo gretas ir stipriau pa
žadinti tautinį ir valstybinį 
atgimimą. 

Patr iot izmas yra dorybė. 
T ė v y n ė i r t a u t a y r a 
vertos meilės ir aukos, nes jos 
duoda globą, apsaugą ir sau 
goja nuo nelaimių. Jei to to
bulai ir neįvykdo, tai tik dėl to, 
kad visur yra ne tik gerų, bet ir 
blogų žmonių. Bet tautai reikia 
patriotų, tikra meile ir aukos 
dvasia siekiančių savo kraš
tui gerovės, savo žmonėms 
laisvės. Kai namie yra darna 
ir pavojų supratimas, patrio
t izmas padeda pasirūpinti ir 
kitomis tautomis, kad ir jos 
galėtų naudotis šventa teise į 
laisvę ir žmonišką gyvenimą. 

P.S. 

Saugumo ir bendradarbia
vimo Europoje Kongreso komi
sija 1981 m. sausio 6 d. paskel
bė p r a n e š i m u s , k u r i a m e 
trumpai apžvelgta Madrido 
konferencijos eiga nuo 1980 m. 
lapkričio 11 d. iki gruodžio 
19d. Čia pateikiame svarbes
nius dalykus,liečiančius žmo
gaus teises ir Lietuvą. 

Pranešimo pradžioje paste
bėta, kad konferencija susi 
rinko labai nepalankiose ap
linkybėse, tačiau kiek tai 
liečia Helsinkio akto vyk
dymo peržiūrą, ji buvo daug 
išsamesnė ir atviresnė nė Bel-
grade.Tai to priežastys buvo: 
santarvininkų vieningumą? 
pablogėjusios sovietų vykdy
mo ataskaitos, liečiančios 
žmogaus teisių vykdymą, in
vazija į Afganistaną, grėsmė 
Lenkijai ir didesnis valstybių 
pasiryžimas tiesioginiai kri
tikuoti sovietų ir Rytų Eu
ropos valstybių Helsinkio ak
to nuostatų pažeidimus. Vien 
tik vienos JAV-bės suminėjo 
60 tokių pažeidimų Sovietų 
Sąjungoje ir Čekoslovakijoje 
Sovietų laikysena Madride 
buvusi daug " santūresnė nė 
Belgrade, kur bet kokia kri
tika iššaukdavo sovietų atkir
tį ir net grasinimus. 

Šios fazės darbų įvertini
mas yra įvairus. JAV laiko ją 
sėkmingą, o tuo tarpu Britų 
delegacijos pirmininkas J o h n 
Wilberforce rimtai abejoja 
apie Rytų Europos pasižadėji
mą vykdyti prisiimtus įsi
pareigojimus ir apgailestavo, 
kad nepadaryta mažiausios 
pažangos. 

Sekančioji fazė prasidės sau
sio 27, kurioje bus svarstoma 
80 naujų pasiūlymų. 

kun. Juozas Pruns-
J o n a s Genys; — 

Ofic ia lūs ir 
v i s u o m e n i n i ų 
o rgan izac i jų 

a t s t o v a i 

l a u s k a s , 
kis , dr . 
Amer ikos lietuvių tarybą; dr. 
K a z y s Bobelis, Liūtas Grinius 
(nedalyvavo, dalyvavo dr. K. 
Ju rgė l a ) ir Vladas Šaka lys — 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
v i n i m o Komite tą ; T o m a s 
Venc lova — Pasaulio lietuvių 
bendruomenę . 

Besi lankant iems Amerikos 
pi l iečiams padėti buvo suor
gan i zuo t a s biuras, vadovau
j a m a s Meg Donovan. J i s pa
rūp ino J A V delegatų kalbas , 
o rgan izavo pas imatymus, pa
rūp ino reikiamus leidimus ir 
neoficialiai informavo apie po
sėdžių eigą. 

S p a u d a . Daugiau kaip 1500 
akredi tuotų korespondentų ap
r a š ė pirmuosius konferencijos 
posėdžius. J ų tarpe buvo apie 
90 J A V žurnalistų: New York 
T imes , The Washington Post, 
Los Angeles Times, Wall 
St ree t Journal , Chris t ian 
Science Monitor, Time, News-
week, t rys didžiosios televizi
jos s to tys ir Rytų Europos emi
g r a n t ų spauda . 

Chr i s t i an Science Monitor 
korespondentas gruodžio 10 d. 
t a i p įvertino Vakarų pasise
k imus : "Na to vieningumas ir 
d a r n u m a s buvo sust ipr intas , 
I s p a n i j a aiškiai įsirikiavo į 
i f a k a r ų santarvę, sovietai 
t a p o izoliuoti". Sovietų ir Ry
tų Europos spauda plūdo 
V a k a r u s , kad jie kelia nieko 
bend ro su konferencija neturin
čius klausimus; ypač Afganis
t a n o , kišasi į kitų valstybių vi
d a u s reikalus ir apleidžia 
s v a r b i u s ginklavimo apriboji
m o , saugumo ir bendradar
b i av imo klausimus. 

V i s u m o s p o s ė d ž i a i . Pirmo
sios sava i tes metu vyko vieši 
posėdžiai , kuriuose kiekviena 
konferencijoj dalyvaujanti 
v a l s t y b ė pa t e ikė p a r e i š 
k imus . Antrą savai tę vyko už
da r i posėdžiai, kurių metu de
legacijų nariai palietė daugiau 
s p e c i f i n i u s r e i k a l u s . P e r 
k i t a s k e t u r i a s s a v a i t e s 
v i sumos posėdžiai vyko tr is 
k a r t u s per savaitę. 

Per paskutinę 
s ava i t ę daugumas 
p a d a r ė savo pareiškimų sant
r a u k a s dėl akto nuosta tų vyk
d y m o ir vykusio tuo reikalu 
dialogo. JAV, D. Britanijos ir 
V a k a r ų Vokietijos delegatai 
buvo ypač kritiški dėl esamos 
san tyk ių būklės Europoje, pri-
k i š a n t Sovietų Sąjungai, kad 
t a i atsit iko dėl jų invazijos į 
Afganis taną ir dėl apverk
t inos sovietų žmogaus teisių 

peržiūros 
delegacijų 

Pranešime išvardinti ofi
cialūs JAV delegacijos nar ia i 
ir visuomenės atstovai; jų tar
pe ir R. Česonis. 

Pažymėta ta ip pat J A V ir 
Europos nevalstybinių or
ganizacijų veikla konferen
cijos metu. Dalyvavo apie 50 
organizacijų, kai kurios jų bu
v o l a b a i g a u s i a i a t s 
tovaujamos ir turėjo savo nuo-
l a t i n i u s b i u r u s . Š i ų 
organizacijų tarpe paminėti 
baltiečių atstovai: dr. I lgvars 
Spilners, J an i s Reikstins, dr. 
Olgerts Pavlovskis ir apie 30 
latvių amerikiečių, atstovau
jančių Laisvųjų latvių pasau
linę federaciją, John Bols-
teins — bendrąjį baltiečių 
tau t in į komite tą ; J u h a n vykdymo ataskaitos. Suo-
Simonson — Amerikos estų m i J a > Danija, Jugoslavija ypač 
tautinę tarybą; Kazys Šid- pabrėžė reikalą tęsti dialogą ir 

nusta tyt i būsimosios kon
ferencijos vietą ir laiką. 

P e r ž i ū r a p i r m o s i o s d a 
l ies n u o s t a t ų v y k d y m o . 
Atskirai svarstoma principai 
i r k a r i n i s s a u g u m a s . 

Daugelis atstovų ne tik kri
tikavo sovietų invaziją į 
Afganistaną, bet taip pat pa
lietė žmogaus teisių pažei
dimus Sovietų Sąjungoje; 
įskai tant čia valstybės pasi
kėsinimus kontroliuoti reli
ginį gyvenimą (Airija, D. Bri
tanija, Vatikanas, Prancūzija 
ir JAV). Valstybės remiamą 
antisemitizmą (Belgija, JAV). 
Helsinkio grupių narių per
sekiojimus ir kalinimus (So
vietų Sąjungoje ir Čekoslova
kijoje). 

Sovietų atstovai, atsaky
dami į iškeltus pažeidimus, 
įrodinėjo, kad tai yra neleis
t inas kišimasis į vidaus rei
kalus ir pradžioje nebandė kel
ti priekaištų dėl Vakarų 
valstybių tariamų pažeidimų. 
Tačiau kai Belgijos ats tovas 
charakterizavo Helsinkio gru
pių narių kalinimą Sovietų 
Sąjungoje ir Čekoslovakijoj 
kaip "sukeliančiu pasipik
tinimą ir pasibiaurėjimą", t a i 
tik t a d a sovietai atsikirto, jog 
Madrido konferencija y ra pikt-
naudojama ir tatai gali pri
vesti prie konferencijos už
darymo. Sovietai ta ip pa t 
griežtai reagavo į JAV atsto
vo pareiškimą, liečiantį VII 
principo vykdymą, išvar
dindami visą litaniją tar iamų 
JAV Helsinkio akto pažei
dimų: nedarbą, rasinę diskri
minaciją, policijos brutalumą 
ir t.t. 

Čia turime pridurti, kad tą 
pareiškimą dėl VII principo 
vykdymo padarė R. Spencer 
Oliver, pirmininko pavaduo
tojas, gruodžio 5 d. Pareiš
kime, tarp kitko, jis smarkiai 
kritikavo sovietų ir Čekos
lovakijos veiksmus prieš Hel
sinkio grupių narius, jų tarpe 
Viktorą Petkų ir Vytautą 
Skuodį, kurių pastarasis šiuo 
metu sėdi Vilniaus kalėjime. 
Priminęs, kad vyrai ir mo
terys, kurie išimtinai siekė 
vykdyti visuotinai pripažin
tas žmogaus teises ir pagrin
dines laisves, yra varginami, 
bauginami, areštuojami, kali
nami , ir tremiami, j is paklau
sė: "Kiek mes galime pasi
tikėti tokia valdžia, kuri ta ta i 
praktikuoja?" 

J i s taip pat priminė sovietų 
kišimąsi į religinius reikalus ir 
Lietuvos katalikų būklę: 

"Yra taip pat apribotas 
milijoninis katalikų religinis 
gyvenimas Lietuvoje. 1979 m. 
520 kunigų ir du vyskupai, ku

rie yra ištremti iš savo die
cezijų, paskelbė, kad jie nesi
laikys valstybės nustatytų 
apribojimų, kadangi tokie nuo
statai pažeidžia bažnyčios ir 
valstybės atskyrimą kuris pa
skelbtas naujoje sovietų kons
titucijoje. Dėl protestų prieš 
Helsinkio baigiamojo akto pa
žeidimus daugelis lietuvių 
katalikų nubausti griežtomis 
ir ilgametinėmis bausmėmis; 
įskaitant Petrą Pliumpą ir 
Vladą Lapienį. Taip pat net 
šiuo metu kai mes čia susi
rinkome, lietuviai, kurie buvo 
įtraukti į Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos leidimą, 
laukia teismo". 

Taip pat gruodžio m. 15 d. 
JAV delegatas, Warren Zim-
mermann, pirmininko pa
vaduotojas, kalbėdamas apie 
VIII principą tautų apsispren
dimą (Žiūr. plačiau B. Nemic-
ko str. "Amerikos žodis Mad
ride Paba l t i j o vals tybių 
klausimu". Draugas, sausio 11 
d.), pasmerkė neteisėtą so
vietų užgrobimą trijų Pabal
tijo valstybių. Sovietų dele
gatas kritikavo JAV, kad jos 
koncentruojasi į "bereikšmes 
problemas". Toliau raporte 
tuo reikalu skaitome: 

"Kai JAV ats tovas atsakė, 
kad ši problema yra toli gražu 
ne bereikšmė, kadangi ma
žiausia tų trijų valstybių yra 
didesnė negu aštuonios vals
tybės atstovaujamos Madrido 
konferencijoje, t ada sovietai 
vėl paka r to jo p i rmesn ius 
argumentus apie nesikišimą į 
vidaus reikalus". 

Skirtinga Helsinkio bai
giamojo akto interpretacija 
atsispindi ir naujuose pasiū
lymuose, kurie liečia pagrin
dinių principų taikymą. Iš jų 
ypač paminėtini visos eilės 
valstybių pasiūlymai, rei
kalaujant kad būtų pašalinti 
sunkumai ir kliūtys pilie
čiams sekti Akto vykdymą ir 
apsaugojant religines teises. 
Paminėtinas Vatikano pasiū
lymas padėti efektyviau vyk
dyti religinių teisių apsaugoji

mą, JAV ir Ispanijos sušaukti 
žmogaus teisių žinovų kon
ferenciją. 

T r e t y s i s k r e p š y s . Trečiojo 
krepšio apžvalga, liečianti 
humanistinius principus, bu
vo daug specifiškesnė Mad
ride negu Belgrade. Beveik vi
sos vakarų valstybės kėlė 
klausimus, pradedant šeimų 
susijungimu, baigiant suvar
žymais, liečiančiais laisvą idė
jų pasikeitimą. Čia daugiau
siai buvo k r i t i k u o j a m a s 
sovietų apribojimas nukreip
tas prieš žydų emigraciją ir 
plintantį antisemitizmą. Taip 
pat buvo kritikuojama Rytų 
Vokietija, Rumunija ir Čekos
lovakija už jų įvestas prie
mones emigracijai suvaržyti. 

Įvair iais a tve ja i s buvo 
atkreiptas dėmesys į sovietų 
Amerikos Balso, britų BBC, 
vokiečių Deutsche VVelle, 
Radio Free Europe ir Radio Li
berty transliacijų trukdymus, 
o taip pat apie pablogėjusias 
žurnalistų sąlygas Rytų Eu
ropoje. 

JAV, D. Britanija. Kanada, 
Švedija pateikė griežtus pa
reiškimus, smerkiančius so
vietų mokslininkų areštus ir 
varginimus, bei psichiatrinių 
ligoninių piktnaudojimą poli
tiniams reikalams. 

Pateikta apie 30 naujų pa
siūlymų, liečiančių tretįjį krep
šį; jų tarpe ir sovietų siūlymas 
sustabdyti Radio Free Europe 
ir Radio Liberty veikimą. 

Senovėj mūsų krašte buvo 
daugybė laumių, Vienos lau
mės, kai moterys laukuos dirb
davo, atėjusios į namus, joms 
vaikus nuprausdavo, verp
davo, drobes ausdavo... Mo
terims grįžtant namo, tos lau
mės pabėgdavusios. Be tų buvo 
daug piktų laumių. Jos vog
davo žmonių vaikus. Pavogto 
vaiko vietoj jos padėdavo šiau
dų ryšulį, iš kurio pasidary
davo laumiukas. Žmonės to 
nežinodami augindavo per sa
vo vaiką. Paaugęs berniukas iš
bėgdavęs į girią pas laumes. 

Jonas Balvs 

Turkijos politikai: Demirelis ir Ecevitas 

-
Žmogus viršija gyvulį savo kalba; tačiau, gyvulys viršija ta

ve, jei blogai kalbi. 

K R I Z Ė 
V I N C A S M Y K O L A I T I S - P U T I N A S 
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— Kiek tau reikia? — paklausė siekdamas į 

kišenę piniginės. 
— Septynių dešimtų litų. 
Piniginėj tiek nebuvo. 
— Palauk. Teks pasiskolinti. T u gerai žinai, 

kad mano uždarbio vos būt iniausiems reikalams 
pakanka. 

Sūnėnas švilptelėjo su paguodžiančia širdgėla: 
— Ak, dėde! Nemokėjot J ū s gyventi ir dabar 

dar nemokat. Geriau pasakius, atsi l ikot nuo gyve
nimo. Kodėl Jūs anuomet nebuvo t partijos ly
deriu, Seimo atstovu, kodėl dabar netur i t ministe-
rio portfelio? Būtų ir Jums gera ir man nebloga. 
Aš Jums pasakysiu kodėl. Dė? to , kad Jūs esate 
senojo laiko patriotas. Dėl to , kad Jūs ir sausą 
plutgalį grauždamas, savo idealais ramiems žmo
nėms galvas kvaršinsite ir net kalėjime jų neatsi
žadėsite. Kaip Jūs, šiandien tokių maža. š iandien 
patriotus reikia geromis vietomis ir kyšiukais ug
dytis, š ta i kodėl mudu skurs tame, brangus dėde ! 

Dėdė nieko jam neatsakė. Išsi t raukęs stalčių, 
jis dėliojo atgal „Tautos fondo" projekto lapus. 
Studentas sekė jį, ironiškai šypsodamasis . Jis gerai 
žinojo, kad dėdė, nors ūmus ir griežtas, bet kartą 
nugalėtas, kurį laiką būdavo nuola idus ir kant rus , 
ir tuomet jam galėdavai iškalbėt visa, kas tik gu
lėjo ant širdies. Tad akiplėša nesiliovė ir dabar. 

— „Tautos fondas"! Kiek Jūs laiko sugaišot 
šį salomonišką projektą belipdydarni? O atlygini
mo jokio. Praktiški žmonės už kiekvieną posėdėlį 
sau ekstra lituką atsiskaito, nors naudos iš tų po
sėdžių lygiai tiek pat, kiek ir iš Jūsų projekto. 
Manot jį priims, įgyvendys? E t , dėde! Verčiau 
patriotinius straipsnius rašytum. Tie dar apsimo
ka, ypač šiais, Vytauto Didžiojo, metais. 

Visvydas užrakino stalčių ir, matyti, rengėsi 
išeiti. Juozas taip pat pakilo nuo sofos. 

— Dėde, neužmirškit: septyniasdešimtis. Bet 
paimkit visą šimtą. Likusieji Jums pačiam bus pra
vartu. Elžbieta taip pat baigia. Guldau galvą, kad 
Jūs pas Sargenį einat. O jam šimtas litų — nu-
sispiaut. 

— Ne jam, bet tau nusispiaut ne tik šimtas li
tų, bet ir viso gyvenimo tur tas ! Nieko nebrangi
na tik tas, kurs nieko nedirba. 

— A propos, dėde! — lyg ką atsiminęs sušu
ko sūnėnas. — Jūs rimtai manot suvesdint Sarge
nį su Maleišyte? 

Dėdė regimai nustebo, išgirdęs šį klausimą. 
— Ką tu čia dabar? Iš kur tokios naujienos? 
— O, nuo manęs nepaslėpsit! — gardžiuoda

masis gyrėsi sūnėnas. — Intuicija, štai kas, dėde! 
Dėl to aš ir pats andai užvedžiau apie tai šneką. 
Taip sakant, jums kelią paruošiau. 

— Klausyk, Juozai, jei tu nenori galutinai su 
manim susipykti, aš tau sakau — nesikišk tu į šį 
reikalą. 

— Vadinasi, tiesa! — nusprendė Juozas. — 
Gerai. Kodėl ne? Pažiūrėsime. 

— Kas pažiūrėsime? 
— Nieko, aš taip sau. Kiekviena žinia turtina 

mūsų patyrimą ir esti naudinga gyvenimui. 
Juozas išsiėmė naują papirosą, o rašytojas Vis

vydas išėjo pas Sargenį šimto litų pasiskolinti. Sū
nėnas sakė teisybę: ligi mėnesio pabaigos galo su 
galu vis tiek nebūtų pavykę sudurti. 

Popietis buvo vėsus, apsiniaukęs ir vėjuotas. 
Rengėsi lyti. Leidžiantis Kauko laiptais, vėjas plė
šė nuo galvos skrybėlę ir kedeno apsiausto skver
nus. Sugyžusi Visvydo nuotaika dar labiau gedo. 
Kiekvieną nesusipratimą su sūnėnu jis išgyvenda
vo kaip kokį ligos antkrytį. Tas palaidūnas visuo
met mokėdavo užgauti kurią skaudžią senstančio 
rašytojo gyslelę, štai jį privertė eiti skolintis pini
gų. Sargenis, be abejo, mielai paskolins, bet pats 
skolinimo reikalas taip nemaloniai priminė rašyto
jui jo neturtą. O nemaža jaunų, nieku nepasižy
mėjusių žmonių sėdi aukštose vietose ir daugelis 
iš jų spėjo apsirūpinti jau visam gyvenimui, o jis 
senas veteranas, eina skolintis šimto litų... 

Bet tai tik akimirkos sumetimas. Visvydas dėl 
savo neturto nesisieloja ir niekam nepavydi: jei
gu ir jauni išmano reikalus, tegu dirba, tegu tur
tėja, kad tik dorai ir teisingai. Skaudžiau Visvydui 
tada, kai jis pajunta, kad jaunieji laiko jį neberei
kalingu žmogum, su pašaipa žiūri į jo darbą. Sū
nėnas nepraleisdavo progos jam įgelti dėl tariamo 
jo atsilikimo nuo gyvenimo, dėl nemokėjimo prisi
derinti prie naujų aplinkybių, dėl tuščio ir bergž
džio jo idealizmo bei patriotizmo. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŠKOJI KALĖDINĖ 
EGLUTĖ 

Baltimorės miesto didžiulėje 
konvencijų centro salėje iŠ gru
pės svečių, apžiūrinėjančių įvai
riu tautybių išstatytas kalėdines 
eglutes, išsiskyrė vienas vyras ir 
priėjęs prie tautiniais drabužiais 
pasirėdžiusios Elenos Okienės, bu
dinčios prie lietuviškos eglutės, 
tarė: „Labas!" „Labas", — atsa
kė pastaroji nudžiugusi sutikusi 

LB Hot Springs apylinkės ruo
šiamo Vasario 16 d. Lietuvos Ne-

. priklausomybės ir karaliaus Min-
Baltimorės muziejų kuratonu, ap- d m i n ė ] i m o s u d a r y t a g a l u t i . 
žiurėjo visų eglučių papuošimus. n ė p r o g r a m a Minėjimas įsjfcs 
Atvykus rinktiniams s v e č i a m s , - ^ I 5 į ( s e k m a d i e n i ) . p r a . 
paskelbė savo sprendimą ir pa- d ė s i m „ v a l š v M i š i o m i s v i e . 
skirtas premijas. Pirmąją vietą ir l y n o k o p i y 5 i o j e . p 0 pamaldų, 
piniginę premiją laimėjo lietu- 1 2 ^ t e n p a t s a l ė j g ks a k a . 
v iškoj i kalėdinė eg lute . Antroj i , d € m i n ė ^ M a b n u p r a n e š t i ) 

varniečiams, trečio- j k a d - y M i š i o s e fc m i n ė j i m e d a _ 

karsto vietinis kunigas sukalbėj'o Mums atvykus i Washmgtoną I 
atitinkamas maldas, paminėjo dažnai teko buvoti pas Žadeikius ; 
prieš pora mėnesių čia palaidotą I Lietuvos pasiuntinybėje. Ir mūsų į 
Žadeikių dukterį Mirgą. Dė! tar- j namuose susiburdavo jaunimas 
nybinių pareigų negalėjusio at- ir drauge prabėgo daug įdomių 

CLASSIFIED ADS 
vykti Lietuvos atstovo dr. Stasio 
Bačkio, Domas Krivickas pareiš-

valandų. Ministerio Žadeikio dar
bų ir veiklos diplomatinėje kar-

ji lenkams. Norvegų ir japonų 
eglutės gavo garbės atžymėjimus. 
Čia išstatyta lietuviškoji eglutė 
papuošimu originalumu, gausu
mu ir skoningu jų išdėstymu nu
stelbė visas kitas; teisėjų komisi
jai nebuvo klausimo dėl pirmo
sios vietos. Šios eglutės puošimu 

lyvaus Jo Ekselencija Arkanso 
vyskupas A. McDonald. Vasario 
16 minėjimuose vyskupas atsilan
ko jau trečią kartą. Tai yra rė

kė nuo jų užuojautos žodžius ar- j jeroje rėmėja ir palaikytoja bu-
timiesiems. Nedideliam žmonių i vo jo žmona Marija. Jie turėjo 
būreliui giedant „Marija, Mari-!daug draugų, įtakingų Amerikos 
ja", giesmės garsus negailestin-' visuomenės ir valdžios aukštų 

! — 
MISCELLAMfiOUS 

PACKAGE EJLPRESS AOEKCY 
MARIJA NORK1KUEN* 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
gai blaškė šiaurys vėjas tarp 
pilkšvų paminklų. 

Marija Zadeikienė-Radzevičiū-
tė gimė 1895 m. rugsėjo 29 d. 
Wilkes Barre, Pennsylvanijoje. 

pareigūnų ir kitų tautų diploma
tų tarpe. Tačiau ministeriui 2a -
deikiui mirus, M. Zadeikienė su 
dukra pasitraukė iš visuomeni
nio lietuvių gyvenimo tarpo ir 

Mirė 1981 m. sausio 16 d. Mills- persikėlė į Delaware 
boro, Delavvare. Apie 20 pasku
tiniųjų savo gyvenimo metų pra-ta asmenybė, kuri taip nuošir- , 

• I leido su dukra Mirga savo name 

Gražina Krivickienė 

lietuvį. „Iš kur jūs?" „Ei, aš tik 
tiek lietuviškai temoku, aš ne - i r lietuvių reprezentacija festiva 
lietuvis", atsakė tas jau anglis- lyje rūpinosi Elena Okienė-Bur-
kai. „Tai iš kur jūs?", — pa-! niauskaitė. Lietuviškų šiaudinu-
kiausė E. Okienė angliškai Ą v ' 1 -S' ku 

džiai supranta lietuvių pergyveni 
mus ir kančias. Vyskupo atvyki
mas suteikia mums didelę gar
bę ir moralinę paramą. 

Pagrindiniu kalbėtoju atvyksta 
. iš Chicagos žymus visuomeni-

ji susidomėjo n m k a s > p a r a š ę s ^ ^ ^ 

Į anglų kalba apie lietuvių pasi-

lyje prie pat Atlanto vandenyno 
Bethany Beach, Delavvare. 

Marija buvo baigusi vidaus de
koravimo mokslą, bet nuo 1919 
metų su keliom kitom Amerikos i 
lietuvaitėmis buvo nuvykusi į 
Paryžių dirbti prie lietuvių dele-

Ijtbal pageidaujamos geras 
prekės. Maistas t& Europos —nctfl«w. 
2608 W. BSth St., Chicaco, Ui S0S3S 

TEL. _ WA 5-1787 

NAMŲ A P Š I L D Y M A S 
{statau naujus pačius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius | gazinius. 
ALBIN B A N Y S , TeL 447-8806 

DR. ŽIBUTE 
Telef. -

AKIŲ LIGOS 

priešinimą okupantui tarp 1945 g * * Į e n , ir ^ j ^ ? 0 0 ' 1 1 . P " ! 

Baltimorės iiet>xviŠkoii eglutS, Tarptautiniame eglučių festivalyje laimėjusi dvi 
pirmąsias premijas. Greta jos puošėios Elena Okienė ir Genovaitė Radžiū-
pene Nuotr. K. Cesonio 

ir 1980 metų, dr. Tomas Remei 
kis. 

Meninei programai atvyksta 
iš Rockfordo talentinga sol. Aud-
dronė Gaižiūnienė-Simonaitytė, 
taip pat pasirodys mūsų vietinis 

j sol. Gintaras Aukštuolis ir vie-
| tos dainos mėgėjų moterų grupė, 
I vedama L. Gudelienės. 

Minėjime be Jo Ekselencijos 
I vyskupo dalyvaus ir daugiau ame

rikiečių svečių. Pakviesti ir kitų 
tautybių atstovai. Miesto bur-

| mistras jau pasirašė proklamaci
ją, skelbiančią vasario 15, 16 ir 
17 dienas Lietuvių dienomis Hot 
Springs mieste. 

Po minėjimo norintieji galės 
dalyvauti bendruose pietuose su 
svečiais. L.B. Hot Springs apy
linkės valdyba kviečia visus lie-

į tuvius minėjime dalyvauti atlie
kant savo tautinę pareigą ir pri
simenant mūsų tautos garbingą 
praeitį. 

LB Hot Springs apyl. ixildyba 

kininku Povilu Žadeikių, kuris bu
vo paskirtas Lietuvos misijos na
riu ir kariniu įgaliotiniu Prancū
zijoje ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Netrukus Marija atvyko 
į Lietuvą ir dirbo Kaune Užsie
nio reikalų ministerijoje ir po ku
rio laiko ištekėjo už Povilo Ža
deikio, kuris 1928 m. buvo pa
skirtas pirmuoju konsulu Chica-
goje ir tais pat metais generali
niu Lietuvos konsulu New Yorke. 
Nuo 1935 metų ligi 1975 m. (jo 
mirties) buvo nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas ministeris 
Washingtone. 

ZAPARACKAS 
337-1285 
CHIRURGIJA 

Ofisas: 
7 0 0 North Mfchigan, Suite 409 

Valandos pagal susitarimą 

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

Visos programos i i vTOPA j 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki j 
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 
1480 AM 

7159 S. MAPLEYVOOD AVE. 
CHICAGO. HJL 60629 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 68 S t , teL 776-1486 
•itiiHiMiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiimiiiii 

SIUNTIMAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, TO. 09632, teL 927-5909 
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B E A L E S T A T S 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkim** — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas) 

INCOME TAX 
Notar iataa — V e r t o s -

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

6328 S. Kedais A T 778-2X88 
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ŠIMAITIS REALTY 
IacosM Taa 

Netary Public 
2951 WEST «3rd STREET 
Tai. 430-7878 ar 839-laOO 

PLATINKITE 'DRAUGĄ* 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visu ruiin grindis. 

Tel. RE 7-5168 
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prieš keletą metu. Prieš porą me
tų jos iniciatyva Baltimorės lie-

7 Drive-in Tellers f 
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M. A. i I M K U S 
INOOMB TAX SERVICE 

KOTARY PCBLIO 

George Voinovich". ?>latydamas, 
kad ši pavardė jai nieko nereiš
kia, pridūrė:: „Aš Cleveiando I tuvių muziejus buvo suruosęs 
miesto meras". Užsimezgė ilges-; vadinamus šiaudinuky kursus, 
nis pokalbis. Cleveiando meras ; kurie, talkinant Kristinai Česonie-
užsfmine, kad pažįsta Stempužį, j nei, Marijai Noreikienei, Geno-
Kudukj, pasigyrė, kad jo mieste vaitei Radžiuvienei, praėjo su 
leidžiamas lietuviškas laikraštis pasisekimu, išpopuliarindami šį 
ir labai nustebo, kad Baltimorėje ! meną. Lietuviškoji eglutė, laimė-
sutiktai lietuvei tos pavardės ir \ jusi pirmą vietą, buvo papuošta 
laikraštis „Dirva" yra gerai ži- į Elenos Okienės ir Genovaitės Ra-
nomi. Aišku, pokalbyje prie eg- • džiuvienės jv pačių gamintais 
lutės užsimintas Cleveiando eg- Į puošmenimis. Eglutės puošimui 
lučių festivalis ir lietuviškoji eg-i panaudota arti 250 šiaudinukų, 
lutė Cleveiando aerodrome. į Ji buvo apvedžiota 50 metru il-

Clevelando mero atsiradimas \ gio šiaudinukų grandinėle. 
prie lietuviškos kalėdinės eglu-j Gruodžio 26 d. festivalyje bu-
tės Baltimorėje nebuvo atsitikti-! V o skirta lietuviams. Visa dieną 
nis. T u o laiku Baltimorėje vyko į fe^o perduodamos lietuviškos 
tarptautinė vaikų meno paroda: kalėdinės giesmės. Vakare prog-
„The International Children's r a mą, vadovaujant Ryčiui Gry- įne tik padėjo puošti eglutę, bet 
Art Exhibit", kurią gruodžio 18bauskui , atliko „Kalvelio" tauti- savais pinigais padengė radijo, 
lankė įvairių užsienio valstybių | n i ų šokių grupė. Per porą savai- valandėlės išlaidas garsinant fes-
konsulatų ir ambasadų atstovai čių festivalį aplankė arti 10,000' tivalį lietuvių visuomenei ir fi-
bei daugelio Amerikos miestų žmonių. Lankytojai galėjo bal-' nansavo vaišes „Kalvelio" gru-
„galvos". Po parodos aplankymo! suoti už jų nuomone gražiausią j pės šokėjams po programos iš-

cglutę. Festivali uždarant buvo i pildymo. Šis pirmas kalėdinių eg-

Washington, D. C. 
MARIJĄ 2ADEHOENĘ -

RADZEVIČIŪTĘ PALAIDOJUS 

Saitą, vėjuotą, s.m. sausio 19 
d. VVashingtonas ruošėsi iškil
mingai inauguracijai naujai iš
rinktam prezidentui Reaganui. 
Mount Olivette kapuose prie bu
vusio Lietuvos diplomato minis
terio Povilo Žadeikio kapo susi
rinko nedidelis būrelis giminių ir 
prietelių, kai kurie buvo atvykę 
iš N e w Jersey ir Pennsylvanijos 
(Irene ir Robert Autenrieth, Ca-
rol Derrickson, Wanda, Bus, Ke-
vin, Alma, Jeff, Vicki — Gause-
pohl, Paul Rogers) ir keletas vie
tinių lietuvių. 

Prie gėlių puokštėmis ir vaini
kais apdėto Marijos Zadeikienės 

I Open 6 days a week i 
5 Open Friday evenings, 5 P. M. t o 8 P . M. | 

5 Instead of Thursday evenings H 

| MARQUETTE NATIONAL BANK | 
I 64th and So. Western Avenue Į 
| Main Bank — 6316 South Westorn GR 6-5100 | 

^ •••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

= | 4X59 So. Mapleaood, teL 254-74A0 
Taip pat daromi VERTIKAI. 
GIMINIŲ iakvi«timai. pildomi 
PILIETYBES PRASTMAI ir 

I kiloki, blankai. 
iiinimiTmnrrrniiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii 

lučių festivalis Baltimorėje buvo 
suruoštas Greenspring Valley 
Garden Club iniciatyva tikslu 
sukelti lėšų Baltimorės istorinių 

ras D. Schaefer atvykusius sve-: suskaičiuoti balsai. Pasirodė, kad 
čius ir miesto „grietinėlę" su spe- i lankytojai savo balsais lietuvių 
eialiais kvietimais, viso arti 150 į eglutę išrinko gražiausia, paskir-
asmenų, atvedė į „Tarptautinio! darni ir piniginę premiją. Ant-
kalėdinių eglučių festivalio" ati- . roji premija, lankytojų balsavi-j vietų aplinkos papuošimui. Ido-
darymo iškilmes. Festivalyje bu- į mu, teko norvegams. Baltimorės i mu ir tai, kad kitame Baltimo-

dienrašty„The NTews American" rės dienrašty „The Evening Sun" 
žinutė, kad pagal knygą „The 
Christmas Tree Book" (Phillip 
V. Snyder) seniausia dokumen
tacija, liečianti kalėdines eglutes, 
nėra iš Vokietijos^ kaip priimta 
galvoti, bet iš Latvijos uosto Ri-
gos, siekianti 1510 metus, ir iš 
Talino 1514 m. 

Juozas Gaila 

tl1ffiPll'TIIMII1lllllllll|i'lfcillllll111' I1111' '"l'llllll1 'tm'T ''""|i""''' 

The Catholic Church, 
Dissent And Rationality 

IR SOVM Ltthuania 
By 

V. Stanley Vardys 

338 pual. Kieti viršeliai. Išleido 
East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New York 1978. Kaina 

THE BALTIC STATES IN PEACE 
AND WAR 

(1917-1945) 
Edited by V. Stanley VARDYS 

and 
RomuaM J. MISIŪNAS 

PuMished with tbe cooperation of the Association for (fae Ad-
vancement of BALTIC studies. 

Tfce Pennsylvania State University Press Uaiversity Park and 
Loadon. 

240 pusi. Kieti viršeliai. Šioje knygoje, kaip rašoma, šaltiniai pa
naudoti Suomių, Vokiečių, Anglų, Amerikos ir ypatingai Rusų ir Lie
tuvos arenyvų dokumentai, kurie niekad nebuvę išleisti. Kaina su per
siuntimu $15.95. Illinois gyventojai prideda 75 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63id S i , Chicago, IL 60629 

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

Telef. — WA 5 

llHIIIIIIIItlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIUmilUIIIIIII 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonioa kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glasa blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
'iunmniiinniimtim"»"""""""irunii 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumt} 

TeL 376-1882 arba S76-5996 
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IAN UOMDJAJHA — FOR KENT 

ISNUOM. gražus 3-jų kambarių butas 
Marųuette Parke. 185 doL į mėn. 

Skambint 436-5579 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

PojHitor Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaosapina DsvdbmrdieBi 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia-

. rios virimo knygos. J. Dauivardie-
1 nė vėl patikslino ir pagražino šią 

laidą naujais paruošimais. 
Tai geriausia dovana naujoms 

žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekime lietuvių ir ki
tataučių darbo JBietose ir orgaaiaa 
ei jose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų S k y r i ų 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

<{r 

'*Kalve^io*, Šokėjai Baltimorės kalėdinių eglučių festivalyje. 
Nuotr. K. Cesonio 

Ispanijos, Italijos, Japonijos, Len-
kijosi Lietuvos, Norvegijos, Pie
tų Amerikos, Švedijos, Ukrainos, 
Vokietijos kalėdinės eglutės; tarp 
jų ir Baltimorės mero eglutė. 
Prieš pat atidarymo iškilmes, 

tilpo festivalio aprašymas ir dvi' 
nuotraukos. Nemažai dėmesio ja- i 
me paskirta lietuviams. Prie l ie-! su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
tu vi v purkaus pasirodymo eglu- siųsti: 
čiu 
nes 

5tivalyje be Elenos Okie- DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street, 

A M B E R 
The Golden Geni oi the Aget 
By PA1TY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėįima už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vielos skirta apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GEFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

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

Published by VA NOSTRAND REJNHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Meltoume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.1*. IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

\ 

UiaskymaB skfsti: 

DRAUGAS, k5h5 VfetU €Srd St% Chicago, IL 606*9 

ui apdrauda nuo ngnSM Ir 
10% — 30% — S0% ptclau 
*>Hlo pas mm, 

FRANK Z A P 0 L I S 
$268i/s West 95tt Street 

Telef. — GA 4-6654 
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OOSMOS PARCELfl EXFRESS 

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

SIUNTINIAI Į UETUVą 
Tetef. — 915-2757 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilIlIUUUIlIlIlHIIUUUI 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vintlnių kortelių naudojimas yra 
grafus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mą atstovams turėti graHas visi 
įneš korteles. 

J? 

ir Genovaitės Radžiuvienės 
vertinimo komisija, sudaryta iš. prisidėjo ir Vaclovas Laukaitis. Jis 

Chicago, 111 60629 Perskaitę Draugi duokite ji kiliems pasiskaityti. 

Kreipkitės j 
f.raciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminls-
reikalais 

D R A U G A S , 

I64S W 6Srd S tr . 

faleasto, UI 
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NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, ra i ta i . 3 4 0 paMl. 
Kieti viršeliai . Kaina s u per-
sruntirmi $16.00. Spausdino Im-
macula ta Preas, Putnam, Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Outrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, L i tas . Istorija ir Numizma
t ika ( s u 160 pav.) 256 pusi. 
Spausdino T ė v ų Pranciškonų 
spaustuvė . Ka ina s u persiunti
mu $5.75. U ž s a k y m u s s iųst i : 

D R A U G A S , 4545 W. 68 S t . 

Chicago, DL 60629 

uiiiiiiimmiiiiiitiiimiiiiiiiiiiuiiiituiiiHi 

Lithuanian Bookplates 
LIETUVIU EKSLIBRIAI 

Vitolis E. Vengris 
T h e book i s one ln a aeries 

Compos ing t h e Ethnic Encyclo-
pedia of Li thuanian culture in 
the U S A . 

Publ ished b y Lithuanian Li-
brary Press , Ine- and Loyoia 
U n i v e r s i t y P r e s s Chicago, m . 
1980. 

K n y g a didel io formato, 248 
pusi. Ka ina s u persiuntimu — 
$21.95. 

U ž s a k y m u s s iųst i : 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
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NEPAMIRŠTAMOS INAUGURACIJOS IŠKILMES 

Iš anksto apsimokėję, 

centre 

Daugiau 100 tūkstančiu res- j liam G. Milliken išgirsti gražių 
bupiikonu iš visos Amerikos su-! atsiliepimy apie Algį Zaparacką, chaosas, 
skrido į Washingtoną dalyvauti i ketvirtą vicepirmininką Michi- j atvykę tu bilietų nerado, 
naujojo prezidento Ronaid Rea-! gan respublikonų partijoj, šiame 1 Pirmadienį Kennedy 
gan priesaikos iškilmėse. Kailiai, j priėmime buvo ypatinga proga j įvyko „pasižymėjusių ponių"pri-
deimantai, limuzinai su šofe-; susitikti ir lietuvių respublikonų į ėmimas, kur tarp 6,500 ponių 
riais (už kuriuos mokėjo 400 do- j vardu pasveikinti penkių žvaigž-, buvo ir lietuvių. šį priėmimą 
lerių ir daugiau į dieną), priva-j džių generolą Omar Bradley, va-j atvyko Nancy Reagan ir Barba-
tūs sprausminiai lėktuvai — pra- dovavusį invazijai Europoje. ra Bush. 
banga, kurią Washingtonas se-Į Užkimštomis gatvėmis pasie-Į Vakare įvyko didysis pobūvis, 
niai bematė, šios inauguracijos'kėm Hay Adams viešbutį (prie Į vadovaujant Johny Carson su ei-
iškilmės pačios išlaidingiausiosį Baltųjų rūmų), kur vyko Ameri-
Amerikos istorijoje. Apskaičiuoja- \ kos Tautinių grupių respubliko-

ir Texas gubernatorius William! cijos viltys, troškimai ir sieki- i dentas Ronaid Reagan su žmona. 
P. Clements, Jr. Union stoty,'mai. Jam kalbant apie laisvę iri Buvo labai gražu, kai po trumpo 
kur dalyviai turėjo atsiimti savo į taiką, visi pritardami plojo. "Dar j žodžio susirinkusiems, preziden-
bilietus į įvairius įvykius, buvo i bas prasideda dabar; grąžinki- i tas išvedė savo žmoną šokiui. 

me Ameriką į darbą", kalbėjo! Prieš tai atvykęs viceprezidentas 
Reagan. Skatinanti kalba ir pažą- ' George Bush nesugebėjo prasi-
das duoti kraštui naują ateitį už- skverbti pro svečių minią ir išvy-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. vasario mėn. 2 d. 

le filmų žvaigždžių. Šio renginio 
organizatorius buvo Frank Sinat-

ma, kad išleista arti 10.3 mili- j nų Tarybos priėmimas naujie- ra. Prieš tai dar 25,000 svečių 
jonų dolerių, o iš privačių šal-į šiems kabineto nariams. Atsilan- dalyvavo viceprezidento priėmi-
tinių surinkta apie 11 milijonų j kė jų arti pusės. Dalyvavo eilė 
dolerių. Tad dar liko arti 700 j kongresmanų, naujasis respubli-
tūkstančių dolerių. t konų partijos pirmininkas ir inau-

ko nepasimatęs su baliuje daly
vavusiais. 

Visus įvykius aprašyti veik ne
įmanoma; tiek daug jų buvo. Ta
čiau inauguracijos iškilmės bu
vo nepamirštamos. Po trumpo, 
įdomaus parado, VVashingtono 

degė visus. 
Po inuaguracijos iškilmių su

stojau kongresmano Henry 
Hyde ištaigoje. Buvo malonu su
sitikti seną pažįstamą iš Cicero, 
kongresmano asistentą Michael 
Longo. Aplankėm ir kitų kong
resmanų įstaigas. Visur buvome į padangę nušvietė nepaprasti fa-
draugiškai ir vaišingai priimti. į jerverkai, kurie kompiuterių pa-
Liūdnesnis vaizdas buvo demok- | galba buvo koordinuojami muzi-

graži viešų isk.il-
a.m. 

LAJį&L&K) kad būtų palikta senoji auto-
Apie 200 pietinės East Chica- į busų judėjimo tvarka. Jiems 

gos žmonių, patyrė, kad jų ra- j b u v o pažadėtos nuolaidos ir pa-
jone susiaurinamas autobusui. , _ .A.. . , . . , . . . , . , žadėtas susitikimas su autobu-judejimas, nuvyko į autobusui 
vadybos būstinę ir pareikalavo,' sų vadybos pirmininku L. HilL 

kratų įstaigose. Retas iš jų ture- | ka. Tai buvo 
me American History muziejaus j jo priėmimą savo įstaigoje. Ap- I mių pabaiga. 
patalpose. Per 3 su puse valan- lankėme ir senatoriaus Charles ^ 
landos užsitęsusį priėmimą, visi! H. Percy įstaigą, deja, tuo me- i 
svečiai turėjo progos pasivaišin-! tu jis jau dalyvavr. priešpiečiuo- į 
ti, pasiimti prisiminimui medalį, se su prezidentu. Pasikalbėjome' 
ir vėliau, po trumpos programos, j su jo štabo nariais, apžiūrėjome 

įstaigą. 
Reikia pastebėti, kad nepapras

tą įspūdį darė Lietuvos atstovo 
dalyvavimas visose iškilmėse. Po 
inauguracijos apeigų sutikau p. 
Bačkienę su kitų užsienio atsto-

Prez. Ronaid Reagan priima jo žmonai skirtą dovaną — gintaro karolių vė
rinį savo praėjusią vasarą pas lietuvius Marąuette Parke apsilankymo me
tu. I kaires: R. Reagan, Algis Regis — Illinois Lietuvių respublikonų iy-
gos pirm., Anatolijus Miiūnas — JAV l iet respubl. federacijos pirm., Juozas 
Bacevičius — Marąuette Parko apyl. Liet respubL pirm. Antroj eilėje: Jim 
Thompson — Illinois gubernatorius ir inž. Vytautas Kamantas — PLB pirm. 
Sutikime dalyvavo lietuvių spaudos, radijo, L. Bendruomenes, Altos, Vliko 
atstovai. 

I iškilmes atvyko ir nemažas 
skaičius lietuvių respublikonų iš 
įvairių vietovių: iš Chicagos 
Amerikos lietuvių respublikonų 
federacijos pirm. Anatolijus Mi
iūnas, Jonas Talandis su žmona, 

guracijos komiteto vicepirminin
kas. Vaišės buvo gan ištaikingos. 
Svečių buvo arti 500. Didelio dė
mesio susilaukė ir Tautinių gru
pių respublikonų tarybos įpirm. 
Anna Chennault, kuri neseniai 

ant scenos pamatyti ir išgirsti 
viceprezidento George Bush žodį. 
Jis labai apgailestavo, kad dėl 
dalyvių skaičiaus negalėjęs asme
niškai su kiekvienu susitikti. 

Pirmadienio vakare vyko kitas 
Tautinių grupių renginys gražia
me Health ir Human Service 
pastate, pavadintas „A Salute to 
America's Heritage". Tarp kitų 
tautinių grupių dalyvavo ir lie-

| tuviai. Prie gražios tautodailės 
parodėlės medines lėkštes degi
no Regina Petrutienė, o šalia 
šiaudinukų gamybą demonstravo 
jauna lietuvaitė. Programoje daly
vavo Baltimores lietuvių tautinių 
šokių grupė „Kalvelis" vadovau
jant Rytui Grybauskui. 

„Washington Post" sausio 20 d. 
apraše šį renginį. Straipsnio au
torė — Jūra Končius. Straipsnis 
pavadintas „Melting Pot". Džiu
gu, kad mūsų jaunos jėgos atsi-

CHICAGOJE 
ĮKLIUVO GYDYTOJAS 

Dr. L. Pomper, 49 m., apkal
tintas apgaulingomis sąskaito
mis iš šalpos į t a igos išėmęs 
apie 300,000 dol. begydant ne
turtingus. Prieš dr. Fomper iš
kelti 57 kaltini-mai ir atimtas 

vų žmonomis einant į specialų '. jam leidimas užsiimti gydymu. 
atstovams autobusą, vykti į spe-

pulk Kazimieras Oksas su žmo- lankėsi oficialiu vizitu Raudonoj 
na, Eugenijus Ziurys su žmona iš Kinijoj. 
Connecticut; iš Floridos dr. Ka- į Iš šio priėmimo pėsčiomis pa-
zys Bobelis su žmona ir dr. Al- į judėjom į savo viefbutį, kuria-
dona Valis. Iš Maryland prof. | m e vyko Amerikos Lietuvių 
dr. Jonas,Genys su žmona; iš 
Texas Lilija Gaumulaitienė su 
sūnum. Iš VVashingtono Elena 

cialų priėmimą. 
Antradienio vakare dalyva

vom American History muziejaus 
patalpose, kur vyko vienas iš de
šimties balių. Visuose baliuose 
dalyvavo daugiau 40 tūkstančių 
dalyvių. Programai vadovavo ak
torius H. O'Brien. Apsilankė ir 
senatorius Howard Baker, kong-
resmanas Denvinski ir kiti. 

Baliaus dalyviai atsiminimui 
buvo apdovanoti auksinių inau
guracijos sagų korr šoktais. Sve
čiai buvo gražiai pasipuošę: po
nių suknios kreipė visų dėmesį. 
Apie vidurnaktį atvyko prezi-

respublikonų federacijos priėmi
mas. Atstumas buvo trumpas, ta
čiau ir šaligatviais buvo sunku 

Jurgėlaitė su tėveliu dr. Jur- j judėti. Gatvėse kaukė sirenos, 
gėla, Eva Migonis ir kiti. B 
Clevelando turėjo dalyvauti Ray-
mundas Kudukis su žmona ir iš 
Detroito dr. Algis Barauskas; de
ja neteko susitikti. 

Dalis lietuvių jau šeštadienio 
vakare susitiko Margaritos Sąma
tas bute. Čia buvo proga susipa
žinti su eile "VVashingtono iškilių 
lietuvių ir su Vliko valdybos 
pirm. bei valdyba. M. Sąmatas vi
sus vaišino ir susirinkę džiaugėsi 
turėję progą susitikti, susipažinti. 

Sekmadienio ryte lietuviai res
publikonai apsilankė Lietuvos at
stovybėje, kur buvo gražiai pri
imti Lietuvos atstovo dr. Stasio 
Bačkio ir ponios. Apžiūrėję at-

bandydamos limuzinais nuvežti 
garbės svečius į įvairius priėmi
mus. Virš galvų skraidė heli
kopteriai ir prožektoriais braukė 
namų stogus. 

Lietuvių respublikonų federaci
jos priėmime dalyvavo veik visi 
anksčiau minėti. Buvo svečių lie
tuvių ir amerikiečių. Pasivaišinta, 
pasidžiaugta laimėjimu, pasida
linta įspūdžiais. 

Šalia veiklos reikalų, buvo kal
bama ir apie bilietus į įvairius 
inauguracijos įvykius. Daugelis 
amerikiečių buvo užsisakę bilie
tus iš anksto ir užsimokėję, bet 
dėl kompiuterio ar kitų klaidų 

Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos valdybos r.ariai Lietuvos atsto
vybėj Washingtone apsilankymo metu. Iš kaires: Kazimieras Oksas, Jonas 
Talandis, dr. Stasys Bačkis — Lietuvos atstovas ir Anatolijus Milanas. 

BAIGIA STREIKĄ 
Plieno (unijos darbininkai, 

mėnesį streikavę prieš Northern 
Indiana Public Service bendro
vę, nutarė baigti streiką ir pa
sirašyti naują darbo sutartį 
40-čiai mėnesių. 

MERE PRttMft KVIETIMĄ 
Chicagos mere Jane M. Byr-

ne priėmė lietuvių operos val
dybos kvietimą būti dvidešknt-
penkmečio garbės pirmininke. 
Laiške reklamos vedėjui Algiui 
Grigui minima, anksčiau numa
tyta "J. Lituani" pastatymo da
ta. Kaip jau pranešta spaudo
je, dėl nenumatytų kliūčių 
spektakliai nukeliami j birželio 
13. 14 ir 20. Lietuvių opera 
džiaugiasi Chicagos miesto para
ma ir tikisi, kad tai padės at
kreipti amerikiečių dėmėsi ne 
tik j lietuvių kultūrinius pasie
kimus, bet ir į 40 metų sukaktį 
nuo tragiškųjų trėmimų. 

PERSIRENGĘ 
POLICININKAIS 

Areštuoti J. Wilzewski, 24 m., 
ir J. Ramsey, 25 m. Jie pavogė 
policijos žvaigždes ir kitus po
licijos reikmenis, patys apsimes
dami poUcininkais, reikalaudavo 
kyšių iš automobilistų ir maši
nose sėdinčių porelių. 

randa laikraščių įstaigose. Tik ra
šydami apie save, turėtume ne
persistengti ir savęs nenuvertin
ti. Man kiek užkliuvo keletas sa
kinių, kaip straipsnio pradžioje, 
kur sakoma: Nei tiarų, nei smo
kingų nereikia šiame „Salute to 
America's Heritage" renginy, bet 
prašoma odinių kelnių, išsiuvinė
tų skarų ir medinių klumpių". 

stovybę, svečiai buvo pakviesti federacijos priėmime dalyvavo 
prie stiklo vyno ir kaviaro. Pakel- alyvos kompanijos savininkas iš 
tas tostas už šeimininkus ir už Texas, išleidęs daug pinigų vice-
naują JAV administraciją su vii- prezidento George Bush rinkimi-
timi, kad ši administracija bus nei veiklai, užsisakė bilietus, iš-
tpalankesnė mūsų reikalams. Bu-1 sinuomavo limuziną, o atvykęs 
vo nepaprastai malonu pasisve- Į nerado sau nei vieno bilieto. Nu-
čiuoti laisvos Lietuvos teritori- siskundėme ir mes, kad mūsų bi
joję, pajusti nuoširdų p. Bačkių lietai į viceprezidento priėmimą 

įvyko daug nesusipratimų. Mūsų Straipsnis gražiai parašytas. Ma-

vaišingumą. prapuolė. Kitą dieną jis mums 

r- l 4 -
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Į PUTU DOVANA IYENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS | 

| H RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
| A K T I A L A I D A 
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- PnL Jum 

Prie! inauguracijos iškilmes prie Kapitoliau* romų Waahingtone susitiko 
Amerikos Lietuvių respublikom} buvęs pirm. Jonas Talandis su dabartiniu 
pirm. Anatolijum Milūnu. 

Pajudėjom į Sheraton viešbu
tį, kuriame vyko valstijų respub
likonų gubernatorių priėmimas. 
Kiekvienas aplankėme savo gu
bernatorių. Pasikalbėjome ir su 
kitais, kurių valstijose buvo lie
tuvių apylinkės. Buvo malonu iš 
Michigan gubernatoriaus Wil-

skambina: „Ateikite atsiimti bi
lietų". Buvo ir blogesnių įvykių, 
I vieną inauguracijos balių, kur 
dauguma svečių buvo iš vaka
rinių valstijų, atsirado veik dvigu
bai svečių su bilietais. Ugniage
siai uždarė duris. Už jų liko sto
vėti svečiai su bilietais, jų tarpe 

nau, kad Jūra Končius savo įstai 
goję galės ateityje ir daugiau mū
sų lietuviškais reikalais parašyti. 

Antradienio ryte miesto gatvė
mis Kapitolio link, įvairiom prie
monėm, judėjo masės žmonių. Tai 
sausio 20-toji. šiandien bus pri
saikdintas naujasis Amerikos pre
zidentas Ronaid Reagan. 101 pa
rašiutininkų divizijos kariai ap
supo Kaipitoiio pievas. Praeiti ga
lima tik pro nurodytus vartus. 
Dar yra laiko iki inauguracijos 
iškilmių, tad užsukam į kongres
mano Edward J. Denvinski įstai
gą. Besivaidindami turime pro
gos arčiau susipažinti su įstaigos ĮE 
tarnautojais, plačiau pasikalbėti 
su kongresmanų. Ant sienų iška
binta eilė įvairių atžymėjimų, ap
dovanojimų. Tarp jų gražiai iš 
siskiria ir mūsų lietuvių Šiaulių 
medalis, įrėmintas kartu su dip
lomu. 

Kapitolio pievose daugybė žmo
nių. Visi susikaupę, išskyrus gal 
kelias grupeles moterų su vėlia
vėlėm „Lygių teisių moterims!" 
Apeigos gan trumpos, bet įspū
dingos. Su prezidento Ronaid Rea
gan žodžiais: „Dieve man padėk", 
Washingtoną sudrebino 21 pa
trankos šūvis, skelbiąs: „Ameri
ka jau turi naują prezidentą". į 

Prezidentas Reagan savo kai- j 
ba pasiekė susirinkusių širdis. Jis j 
žadėjo, kad jų viltys, troškimai 
ir siekimai bus ir jo administra-1 

Naojaiu Testamentas jn pratilto formato, Jriltas kietais viri*. 1 
tiais. VerS-vv padarytas gralis lietuvių kalba. Mecenato dėka lalds 
parduodam* prieinama kaina. 

-DRAUGO* 

Kaina — $3.00 
OJinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui 

(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
Gera prega įsiems įsigyti Naująjį Tart 

D R A U G A S 
4543 Wut S3rd Strttt 
Chlcagt, lliiieis 60621 
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GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 

i SOL. DANOS STANKAITYTES I 
f (Įdahrcota lieturifitai) | 

I OPERŲ ARIJOS I 
s s 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Chorą i 
I Dirigentas Alvydas Vassitis | 
I GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
1 CAVALERIA RUSTCCANA IR KITOS. 
= Kmmvi su penkmtimu $10.75. Vttakymu* mtpti: 
| DRANGAS, 4545 W. 6Srd 3t.f Chicago, /B. 606*9. 
i BĮ. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. 
l'iiiHiHiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiimjmiiiiiiiiminuiiiiiiuiii 

j 

Perskaitę Draugi, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

LITHUANIA 700 YEARS 
Ediied by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 
Oontents — The Origins of the Lithuanian Nation. Lithu-
ania to Worid War I. Independent Lithuania. Occupied Li-
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts from 
Abroad. The Prospects for Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Pubiiahed by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5k5 W. 63rd Sf„ Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda 90 ot vaist mokesčio. 

i 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S 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 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREFT Jei. REpublic 7-1213 

1102<J Southvvest Highway, Palos Hills. 111. Tel. "74-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. III.. Te! OLympic 2-1003 

http://isk.il-


DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. vasario mėn. 2 d. 

x Mečys Bužėnas, Chicago, 
m., Juozas Kirstukas, Baltimo-

> re, Md., Vytautas Kviburys, Al-
I brion, Mich., dr. Stepas Matas, 
j Independence, Qh., pratęsdami 
• 'Draugo' ' prenumeratas dar pri-

| dėjo po 10 dol. aukų. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Kazys Vendauskas iš Los 
Angeles, Cal., pratęsė "Draugo" 
prenumeratą, užsisakė naujau
sių leidinių ir pridėjo 10 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Pre l Josiąs Balkums, gy
venąs St. iPetersburg Beach, 
Floridoje, atsiuntė Lietuvių Bi
bliotekos leidyklai malonų laišką, 
kuriuo išreiškė pasitenkinimą, 
kad yra ruošiamos spaudai ir 
leidžiamos knygos apie Lietuvos 
bažnyčias. Įvertindamas nelen
gvas leidėjų pastangas šiuo me
tu leidžiant "Vilkaviškio vysku
piją", savo sveikinimus parėmė 
tūkstantine. Prelato tėvai y r a 
kilę iš šios vyskupijos, pats pre-
latas, nors Amerikoje gimęs, d a , p r a t ę s d a m a s 

ge apskrities dienraštis "Oran-
ge County Register" sekmadie
nio laidai paruoš apie mūsų lie- j 
tuvius - rezistentus specialų vie- j 
no puslapio reportažą. Į Kudir- i 
kai . šakaliui pagerbti organi-1 

CHICAGOS ŽINIOS 
NUŠOVĖ GYDYTOJA 

Savo apartamente, 1400 E. 55 
S ° ^ ^ „ , ^ f Š e ? r . ^ . t l S l ^ c e , Chjcagoje, ras tas nušau-

t a s dermatologas, dr. B. M. 

x Petras Mikalauskas iš Oma
ha, Nebr., už kalendorių a t 
siuntė 15 dol. auką. Mūsų dar
bų rėmėjui nuoširdžiai dėko
jame. 

Britanijos lietuvių tautiniu Saikių grupė 

IS ARTI IR TOLI 
OKUPi LIETUVOJE i tautinius šokius ir ratelius. Tai 

teikė didelio pasitenkinimo se-
— Z. Zinkevičiaus, žinomo Ii- nesniesiems, kurie matė, kad 

tuanisto, knyga "Kalbotyros j a u n i m a s palaiko lietuviškas 
pradmenys" išleista "šviesos" •"' •*—- »•— — • 

x K, Daunys, Toronto, Kana- j leidyklos Kaune antrąja patai 
prenumeratą, į syta ir papildyta laida. 

klubo patalpose, U. 17, pažadėjo 
j atvykti keli įtakingi amerikie
čiai korespondentai, politikai ir 
kiti visuomenėje žinomi asme
nys. Jdomu, kad žydų federaci
jos ir Lenkų kongrese lyderiai 
su dideliu noru pažadėjo prieš
piečiuose — spaudos priėmime 
dalyvauti. Lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti, su
darant mūsų laisvės kovotojams 
užnugarį. 

ir perdavė policijai, kuri nusta
tė, kad tai buvo S t Winicki, 
24 m. 

AREŠTAVO STREIKUOTOJUS 

Keturi vaikų tėvai, kurie strei
kuodami neapleido Morrison mo
kyklos, 4415 S. King, Chicagoje, 
areštuoti. Jie reikalavo, kad 

SUSISIEKIMAS PAVOJUJE j būtų pašalinta mokyklos vedėja 
D. A. Stevens. Kai kurie tėvai 

Chicagos regionalinio susisie- s a v a i t ę g ra ikė vaikus nuo mo-
kimo iždas tiek išsisėmęs, k a d j k y k l o s reikalaudami ištirti, ko-
bijomasi, jog kovo ar balandžio j d e l ^ m okykloje tokia maža 

pažanga moksle, mokiniai atsi-

j Aaron, 41 m. Nerasta apiplėši-
j mo žymių Daktaro lavoną at
rado jo tėvas, kai jo nebegalėjo 
pasiekti telefonu. 

mėnesiais gali visai sustoti ke
leivių pervežimas priemiesčiuo-

Antanas Mažeika (Los An- i se ir turėti sunkumų pačiame 
likę. 

LAIMINGASIS 

3 £ S S^r"' *"** pridt Sdo1-dienraMio E S ! - s t o s > * ****** *—-• 
irw ira^Tm, garbes Į paruošė spaudai 'Terminologijos 

rai. K. Daunį įrašome 
x LB Cicero apvhnkės valdv- Prenumeratorių sąrašą, o už au-

bos rengiamas Vasario 16 minė-1 ** ™oširdžiai dėkojame. 
iimas vyks š. m. vasario 15 d., i „ « • - , , •. . , -
-- . r . , .. i x Aukų uz kalendorių ir ki-
12 vaL šv. Antano parapijos sa- +„„• • Z j , - • 

J . „ , .f T,J, tomis progomis po 5 dol. atsiun-leje. Paskaitą skaitys Vaclovas; 4 i . ^ ^ : - - j ._ ._ TT Kleiza. Dalyvaukime vėliavų 
pakėlime, kuris bus vasario 
7 d., 12 vai. prie Cicero miesto 
rotušės. Visus Cicero ir apy
linkės lietuvius kviečia gausiai 
dalyvauti Vasario 16 minėjime. 

tė : Eugenijus Likanderis ir V. 
Namikas — abu čikagiškiai, 
Jū r a Norvilas, Oak Lawn, Dl., L. 
Antanėlienė, Omaha, Nebr., A. 
Pasukonis. Dearborn Hts. , Mich., 
Paul Plikšnys, So. Boston, Mass., 
Anelė Kalvaitis. Rochester, N. 

Richmond 1 Y>- <*r. Vladas Vaitkus, Worces-1 

abėcėlę". Leidinyje išdėstyti 
terminologijos ir jos darbo prad
menys, aptariami lietuviškų ter
minų darybos klausimai. Šią 
studiją pereitų metų pabaigoje 
išleido "Mokslo" leidykla Vil
niuje. 

— "Lietuvos mokslo akade
mija" sausio 16 d. minėjo 40 
metų savo veiklos sukaktį, š ia 
proga "Literatūra ir menas" pa
skelbė pasikalbėjimą su šios įs-

Raįeckas. Anelė į ^igos, prezidentu Juozu Matu
liu. Iš paskelbtų duomenų ma
tyti, kad svarbiausi šios institu-

I cijos iniciatoriai buvo profeso-
X Atsiuntė aukų įvairiomis \ riai: M. Biržiška^ V. Biržiška, 

progomis po 3 dol.: Ona Meidū-1 V. Krėvė-Mickevičius, V. My-
x Hot Springs LB apylinkės I n a s - J - Skabeikis, T. Gečas, Vy-

valdyba per savo pirmininką į t a u t a s Kacienas, Irena Jakštys, 
Stepą Ingaunį atsiuntė 10 dol. • A - Bernotaitis. Ignas Kazlaus-
m gražiais linkėjimais. Ačiū už į k a s i r A - Misewitch. Labai ačiū. 
auką ir linkėjimus. 

x Algfc O s t a p e 
HilL N. Y., atsiuntė už ka l ėd i - i t e r - Mass., F 
nes korteles ir kalendorių 15 į Ragažinskas iš Brooklyn, N. Y. 
dol. ir palinkėjo daug geros klo- į Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ties ateinančiuose metuose. Ačiū 1 
už auką ir linkėjimus. "t 

X šv. Kazimiero kongregaci
ja šiuo metu renka medžiagą 
apie kazimieriečių steigėją Ma
riją Kaupaitę, bandant užvesti 
jos beatifikacijos bylą. Visi, ku
rie su Motina Marija susirašinė
jo, ją pažinojo arba apie ją tur i 
žinių, prašomi kreiptis: General 
Superior, Sisters of St. Casimir, 
2501 West Marąuette Road, Chi
cago, UI. 60629. 

x Ccrastance YodeBs, Horre-
wood, Dl.. nuoširdi "Draugo" 
skaitytoja ir lietuviškos knygos! 
ir spaudos rėmėja pratęsė pre- j 
numeratą ir pridėjo 25 dol. au-> 
ką, palinkėdama 'Draugo" š ta- : 
bui Dievo palaimos. Pr ie linkė- į 
jimų kar tu pasirašė ir jos sūnus j 
Ozzie. C. Yodelį skelbiame gar - ' 
bės prenumeratore, o už linkėji- i 
mus ir parama nuoširdžiai dė-: 
kojame. ! 

X Aatsiuntė aukų už kalen
dorių ir kitomis progomis po 
2 dol.: Marcella Rudaitis, H. 
Kačinskas, S. Prakapas, V. Ba-
činskas, J. Miškinis ir Irena 
Johansonienė. Nuoširdžiai dė-

j kojame. 

tracijas. Svečių buvo 300. 
— Jaunavedžiai AmaJdas ir 

Janetė NMdtui Zi/ai, grįžę po 
vieną savaitę užtrukusios vedy
binės keuonės, pakvietė kun. Pr. 
Gavėną pašventinti naujus na
mus, kuriuos pasistatydino V. 

gėles, Calif.), Lietuvių informa- j mieste. Tikimasi pagalbos iš š a 
cijos centro vedėjas, ryšium su j lies. Joseph Watkins, 46 m., čika-
Kudirkos ir šakalio atvykimu j P E R I M S GELEUONKELI j g"*1**, jau 12 metų gyvenąs 
į Los Angeles, sausio 19 d tu- j j į§ šalpos, loterijoje laimėjo 
rėjo pasimatymą su "Los An-j Chicagos Regionalinio susisie- j gooooo <iol. 
gėles Times" editorialinio štabo i kimo vadyba padavė prašymą į 
nariu Ernest Cinine, su kuriuo į federaliniam teismui, kad leistų 
plačiai aptarė Lietuvos klausi-1 perimti bankrutavusį Chicago, 
mo amerikiečių spaudoje kėlimo' Rock Island and Pacific geležin-

Prudentėj, an t kalno. Kunigą! galimybes. Jo nuomone, Rib- kelį, kuriuo kasdien būtų galima 
jaudino ne tik rūpestis pašven-, bentaopo - Molotovo pakto kėli- i pervežti 15,000 keleivių 
tinti naują namą ir jį išpuošti ™** « • * * sukelti didesni spau-, „ H J J O N A I DAUGIAU 
religiniais bei tautiniais moty-1 d o s susidomėjimą, ypač faktas, 
vais, bet ir pastangos kurt i ir ug-1 k a d " ^ &* Lietuvai tebe-į Chicagos State gatvės krau-
dyti lietuvišką šeimą. "Namie ; s a n t nepriklausomai, iš vokiečių; tuvės 1980 m. pardavė prekių 
mudu kalbėsim tik lietuviškai; ir i "nupirko" Lietuvos teritorijos 673 milijonais dol. daugiau negu 
kai atsiras vaikų, jie galės tuo- j d*4- Žurnalistas Conine pažadė
jau iš pat mažens lengvai iš- ' 3° a t v y k t i i Kudirkai-šakaliui 
mokti lietuviškai", ryžtingai ruošiamus priešpiečius Los An-
kalbėjo ponia Janetė, kurios tė- & e l e s Athtetic Club. Šiame pasi-
vas, nors nelietuvis, bet "su- j kalbėjime su Conine dar daly-
pranta lietuviškai", kaip jis pats! v a v ° "National Ca*r ;. Rcj:~v-
giriasi — ir įrodo. 

— Vytas IMlys - Marcinkevi-

kolaitis-Putinas, Pr. Skardžius, 
V. Kuzma, Stp. Kolupaila. Tai
gi iš 7 — 5 mirė tremtyje. 

— Lietuvos opera pr. metų 
gruodžio 31 d. paminėjo savo 
veiklos 60 m., sukaktį. Ta pro
ga akademiniame operos ir ba
leto teatre Vilniuje buvo pasta
ty ta tradicinė "Traviatos" 
opera 

BRAZILIJuJc prižiūrėjo sesuo. Buvo palai-
— Marija Kristina Labanslcai- j dotas V. Alpinos kapinėse. 

i* ir Daniel Rudolfo Montuoroj 
sukūrė šeimos žadinį lapkričio i 

ter" redaktorius John Kurzweil 
j ir Danutė Barauskaitė. Dk^lį 
! susidomėjimą Kudirkos ir Ša-

čius mirė netikėtai sausio 6 die-, k a J i o atsilankymu parodė Be-

1979 m. Pakilimas 3-4%. 

SUKČIUS PASAKOJO 
TEISME 

Automobilių mechanikas R. 
Nawrocki, 32 m., JAV apylin
kės teisme liudijo, kad, taisant 
policijos mašinas, jis rase ap
gaulingas sąskaitas, suktai iš 
miesto išimdamas 600,000 dol. 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EMNAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. flti 6 T. T-
Seitad. nuo 9 r . r. iki 12 TSI. d. 

ir pagal susitarimą. 
T«I. TJS-5182 arba 77«-51tt 

3649 W. 6S Street 
Chicago, 111. 60629 

Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiinir 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedše Avenne 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vsk 
Seštid. 9 vai. iki 1 vai. d. ną vos spėjęs atšvęsti 35-tą sa-1 v e r l y j ^ aukštesniosios- mo- neužtarnautų pinigų, kuriuos da-

vo gimtadiem (sausio 5 d.) Ve-; k y k l o s v a d o v y b ė . Svečiai š i ą l f c — s u policijos tarnautojais 
lioms buvo gimęs S. Paule ir mokyklą vizituos vasario 19 ir ehicazoie 
dirbo siuvykloje. Palaidotas j g a l ė s taT^ti ^ 2500 mokslei-1 
Cachoeirinha kapinėse, | ^ų a uditoriją. Prieš jiems atsi-! . IŠGEIBfcJO MOTEBJ 

Eduardas Naaievičhis, 70 j lankant, studentams bus de-! A u t o b u s o šoferis Owen Terry: A « T / . C T ¥ T C1SJTT7I^AQ 
Iš Kauno Į konstruojamas Simo E » t t » U a S « o d M « prie 3500 N. Kim-I A J N C j f c L V M N l C r V j A d 

Bindokienė 

m., mirė sausio 9 d. 
BraziUjon atvyko 1927 m. ir filmas balĮ Chicagoje, išgirdo šauksmą. Mokslinta fantazijos apytaka 
daugiausia dirbo prie transporto Silvijos Nefaitės ir Arthur I moters, kurią užpuolikas buvo 
S. Paulo — Rio. Lagos metu jį | jameg Downer jungtuvės balan- parbloškęs automobilių statymo 

J. A. VALSTYBfSE 
28 d. šv . širdies baabkoje ir 
Graciela Liliana Labunskaitė iš
teka už Horacio Ruben Garfia 
sausio 17 d. Lomas de Zamora 
katedroj. 

— V. ZeBnos bažnyčioje su
situokė Vera Patricija Garkaus-
kaitė ir Eduardas Greičius. Sliu-
bas, kurj davė kun. Juozas Šeš
kevičius, buvo su Mišiom. Vestu
vinis balius, kurj t ikrai lietuviš
kai paruošė jaunųjų tėvai ir gi-

džio 25 dieną Los Angeles Šv. ] aikštėj. Terry iššoko iš autobu-
Kazimiero parapijos bažnyčioje. ; so ir bėgo gelbėti moters. Pik-
Silvija priklauso lietuvių skautų • tadarys buvo bebėgąs, bet jį, ke-
organizacijai. ' leivių padedamas, sugavo Terry 

— Vladas .Šakalys vasario 15 
bus Californijoje, o ne kalbės, 
kaip nuolat skelbiama, Altos 
ruošiamjame Vasario 16-tos mi-1 
nėjime Clevelande. Vladui š a - ' 
kahui ir Simui Kudirkai Los An- j 
gėles lietuvių informacijos cent
ras ruošia visos savaitės progra- j 
mą. Be jau anksčiau padary-Į 
tų kontaktų su didžiąja Los . 
Angeles spauda, abu svečiai | 
kaip tik vasario 15 d., 12 vai 

rapijos salėje. Vestuvių baliui 
X Henrikas Juknaitis y r a ; ypatingai gražų atspalvį davė 

paskir tas Clearing banko, kuris i gausus jaunimo dalyvavimas. 
y ra netoli "Draugo" 63 gatvėje,: Nenuostabu, nes Patricija ir 

1981 metams ir kar tu pridėjo I kasininku. Banko vicepreziden- \ Eduardas dalyvavo tautinių šo-
už kalendorių ir spaudos para- tas Kenneth Ozinga praneša i kių grupėje ir Volungės chore. 

X Viktoras Ališauskas iš Ci
cero, 111., pratęsė prenumeratą 

minės. įvyko šv. Kazimiero pa- Į dalyvaus George Putnam popu
liariojoje radijo programoje, o 
po t o iš Lietuvos kilęs grafas 
Tiškevičius ruošia jiems pager- j 
bimą, dalyvaujant lenkų visuo-! 
menės žymiesiems asmenims. I 
Į pagerbimą pakviestas Nobelio 

mai 15 dol. auką. Mūsų skaity- į apie naują paskyrimą ir paaukš- Jaunimas ne tik šoko sambą, bet • premijos laureatas Česlovas 10-
I tinimą tarnyboje, primindamas, j ir tradicinius šokius, lietuviškus lasius. Pats įtakingiausias Oran-
kad H. Juknai t is jau turi 20 j 
metų patirtį banko darbuose. Jis 
yra baigęs Švč. M. Marijos Gi
mimo par. mokyklą Marąuette 
Parke, Harper aukštesniąją mo
kyklą, "VVilson Junior College ir 
Amerikos Bankų institutą. Hen-

Lietuvoje austi audiniai 
^Drauge". 

ir gintanr.iai paveikslai, kuriuos galima įsigyti 

Meteorų lietus. Skraido švel
nūs pūkeliai. Angelų sniegas. Rū" 
gilės nelaimė. Kur dingo vasa
ra? Pelkėse. Reikia eiti namo. 
Pavojingos kelionės-pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
mo puvenose. Kas sunaikino au
galus ir Sūrūs lašai. 

Knyga įdomiai ir lengvai pa
rašyta. Graži dovana jaunimui. 

Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė. 160 pusi. Viršelį 
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie-
nė. Kaina su persiuntimu $5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 

Chicago, IL 606B9 

Illinois gyv. dar prideda 30 
e t valstijos mokesčio. 

tojui tariame dideiį ačiū-

X Zinaida D Jasevičius, Troy, ' 
Mich., atsiuntė 60 dol. čekį —i 
40 dol. už prenumeratą, o už li
kusius kalendorių, kalėdines j 
korteles ir auką spaudos stipri- ' 
nimui. Nuoširdus ačiū. 

CHKAG0J IR APYLINKĖSE 

X A Kremeris, Palos H t s J r i k a s J u k n a l t i s « y o m e t u s u 
Dl, Stasvs Mockus. Omaha, i z m o n a ^ r g ė i r i ^ gyvena Chi-
Nebr.. Jonas Simukėnas. W a r - . c a S ° R l d ^ e P" e i ^es ty j e . 
ren, Mich.. atsiuntė aukų po 10 
dol., Pet ras Malėta, Leonas Gū
dis iš Chicagos ir J. Leiberis iš 
New Britain, Conn.. atsiuntė po 
8 dol. Nuoširdus ačiū. 

X Jurgis Valaitis, Winnipeg, 

X Stasys šiliauskas. Lachine, 
Montreal. Kanada, atsiuntė už 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS CICERO 

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Cicero sky
rius, šventės minėjimo iškil
mės bus pradėtos vasario 7 d., 
12 vai. dienos prie Cicero miesto 
valdybos būstinės, "Klaipėdos" 

kalėdines korteles ir kalendorių kuopos jūros šauliams iške-
16 dol. su gražiu laiškučiu: Į liant Lietuvos tautinę vėliavą. 
'Nuoširdžiausiai dėkoju už pra- i Sugiedojus JAV ir Lietuvos him-

eitų metų draugystę ir nepailsta-1 n us , Cicero miesto prezidentas 
. mą Jūsų triūsą ir pastangas. Henry Klesak perskaitys pro-

Manitoba. Kanada, pratęsdamas, r j n k i u s ė k m e g i r i š t v e n n ė g a t e i . k l a m a c i j a i s k e lbiančią Vasario 

Lietuvos himnus sugiedos so
listė Margarita Momkienė, akom
panuojant muzikui Alvydui Va-
saičiui. Lnvokaciją eukalbės 
kun. B. Rutkauskas. Nepriklau- j 
somybės aktą skaitys D. Prane- ' 
kevičiūtė. Vienos minutės su- i 
sikaupimu bus pagerbti už Lie-: 
tuvos laisvę žuvę savanoriai - į 
kūrėjai, kariai, partizanai ir visi 
lietuviai. Cicero miesto prezi
dento proklamaciją perskaitys 
inž. S. Dubauskas. Pagrindinę 
minėjime kalbą pasakys Altos 

Draugo prenumeratą, atsiuntė j č i a į - , N u o š i r d u s a č i ū 1 lž l i r i k ė . j j _ u d i m t i n a i ] i e t u v i l , ^ ^ ^ ' generalinis sekretorius inž. Graž-
14 dol. auką uetuviskos spau-i j i m u s i r a u k a ! Ciceroje Kalbės kun. J. Stan- vydas Lazauskas. Minėjime bus 
dos paramai. Nuoširdus afiB. ! kevičius. 6v. Antano parapijos I priimtas sveikinimas prez. Ro-

x \ a, Broniaus Zaniausko X ******"&• m ^ n s l» n * , u - klebonas. Tos savaitės dieno- nald Reaganui ir atitinkamos re-
J L ^ m S S l S i r S S a ^ " * ? * Palos Hi l l sapybn- m i s L i e t u v 0 8 U u t i n ė v ė W ^ | zobucijos vyriausybei. 
^^.m,i^s metų mirties sukakt} kė^ Skambint 974-2117. fsk.). 
numnt. šv. Mišios už jo sielą uz 
bus atnašaujamos vasario 3 d., 
antradienį, 9 vai. ry to T. Jėzui
tų koplyčioje; ir j o žmonos 
a a, Silvijos Zaniauskiffnės tre
jų metų mirties sukaktį minint. 
šv Mišios už jos siela bus atna-
ša::j^"---« va.=an'-> J? A, <̂->š*̂ -
diem. 9 ."Vi va... rv-to. T. Jėzuitų 
koplyčioje. (pr . ) . 

prie Cicero miesto valdybos j Meninėje dalyje dainuos so-
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik | būstinės rytais iškeliama, vaka-' listė M. Momkienė, akomponuos 

reik. tuoj pas Petrą ir užeik!, rais nuleidžiama. muzikas A. Vasaitis ir dalyvaus 
— INTERNATIONAL MEAT Vasario 8 d 10:30 vai pa-j1*1*81110 Zapolio vadovaujami 
MAR.KET. Medžiok! inės dešre- j rnaldos šv. Antano parapijos j Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, bažnyčioje ir tuojau po pamaldų į šokėjai. Visos vietos lietuvių 
dešros ir t. t. Užsakymus siun- parapijos mokyklos salėje pra- organizacijos minėjime kviecia-
ėiame paštu bet kur Amerikoje, sidės minėjimas. Jį atidarys Į mos 1T prašomos dalyvauti baž-
2913 West 63rd S t , Chicago, m. Altos Cicero skyriaus pirminin-1 nycioje su savo vėliavomis 

T*L 43*4337. (sk.) kas dr. P. Atkočiūnas. JAV u \ Altos Cicero skyrios 

— JAV Lietuvių Jaunimo są-; 
junga glaudžiai be:>dradarbivi-
ja su JAV LB krašto valdyba. \ 
Jos pirm. Virgus Volertas yra 
JAV LB krašto vaidybos narys . ' 
Šiomis dienomis JAV Lietuvių j 
Jaunimo sąjunga prisiuntė apy- : 

skaitą už pereitus metus. JAV : 

LB krašto valdyba davė JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjungai l,fKX) 
dol. 

— A. a Jurgis S. Gedaugas 
gruodžio 28 d., sulaukęs 89 m. 
amžiaus mirė S. Monicoj. Buvo 
Lietuvos kariuomenės savanoris-
kūrėjas ir akių ligų specialistas. 
Dideliame nuliūdime liko sūnus 
Jurgis Gedaugas ir dukros 
Aleksandra Prytulak ir Gabrielė 
Varnelienė ir kiti giminės. Sau
sio 2 d. Santa Monikoje, kur ve
lionis gyveno, išėjęs į pensiją, 
buvo sukalbėtas rožančius ir vi
suomenės atsisveikinimas. Lai
doti buvo išvežtas j šv . Kazi
miero kapines Chicagoje. Dr. 
Jurgis paskutiniais savo gyveni
mo metais buvo globojamas sa
vo giminaičių Venckų, kurie rū
pinosi ir paskutiniu velionio pa
tarnavimu Santa Monikoje. Dr. 
Jurgis Gedaugas buvo labai 
aukštos kultūros žmogus, todėl 
visų buvo gerbiamas ir mylimas. 

uiiUiiHiĮijnuHuiHiiiiitiiiiiimuiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiimi^ 
DR. ANTANAS KUČAS % 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
} MATULEVIČIUS 
l Gyvosios krikščionybės apaštalas 
: Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMOR3E 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 
\ Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s 
Į lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš-
: čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla y ra prie pabaigos 
: Vatikane. Reik t ik susipažinti su jo gyvenimai ir prašyti 
I Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 
z Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
: Kaina: $15.00, pasiuntimui paštu reikia pridėti $1.03. 

: Gaunama DRAUGO administracijoje, ±5^5 W. SSrd St., 
Ė Chicago, IU. 60629. 
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<? 
L A N D O F C R O S S E S 

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1039 - 1978 
by 

M1CHAFL BOURDEAUXt MA., B.D. 
Printed in England 1979, 339 pages. Price — induding 

shipping and handling $8.95. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W 63rd St.. Chic*go. VL 60629 
Illinois gyventojai uar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
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