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NEBOKIME SAVO 
TAUTOS BUDELIAIS 

"Kas nužudo kūdiki, tas su juo 
dar kada nors susitiks. Visi, ku
rie atsakingi už jo mirtį, tame tar 
pe ir valstybė leidžianti tokius žu
dymus paneigia pagrindinę žmo
gaus teisę: teisę gyventi. Prieš Vi
satos Kūrėją jie atsakys už savo 
nusikaltimą". (Iš pareiškimo, 
paskelbto 1979. m- Malazijoje įvy
kusiame Rytu Afrikos vyskupu su
sirinkime "Vaikas Rytų Afriko-
Je">" 

Paklausykime, ką kalba mus 
supantys žmonės. Vyrai — kur, 
su kuo gėrė, kiek išgėrė ir kaip po 
to kvailiojo ir sirgo. Moterys — 
kaip sunku įsigyti būtiniausius 
reikmenis, ir kokios jie prastos ko
kybės. Merginos —grubiausi jų 
išnaudojimo variantai 

už "trajaką"-.. Užsiauginsite 
žmogų...", atsainiai, bet kartu ir 
maldaujamai kreipiasi į praei
vius... 

Iš gimdymo namu motinos, 
dažniau netekėjusios, atsisako pa 
imti savo vaikus.. 

Venerini v ligų skaičius, 1975 
— 6 metais kiek pristabdytas, da
bar vėl kasmet didėja.-. 

Pamestinukų, protiniai atsili 
kusių, apsigimusiu invalidu vis 
gausėjančio antplūdžio nebesu
talpina pastoviai naujai statomos 
ir plečiamos atitinkamos įstaigos. 

Užtenka vardinti- Kas daryt? 
Paslaugūs "humaniškieji" tary

biniai medikai (KMI prof. Sa 
dausko katedra) siūlo racionali 
zaciją: vaisiaus išsiurbimą. Tai 

IRANE GAUDOMI 
VALDŽIOS PRIEŠAI 

Khomeinis įsake sekti pažįstamus 

Pasidairykime, ar daug jau- į atliekama greit, poliklinikoje, ne-
natviško, gaivaus jaunimo? O \ užimant brangiu ir visuomet ne 
kiek netvarkingo gyvenimo išvar-! pakankamų lovadienių (medicini-
gintu, iš vaikystės amžiaus per-; nė pagalba vis plečiama, o ligo-
ėjusių tiesiog į "senatvę", jaunys- Į nių vis daugėja!...) Ir nedarbin-
tės taip ir neturėjusiu, prasirėkiu- j gumo lapelyje tik nekaltas įra 
siy, besikeikiančiu būtybių?! j šas: "menstruacinio ciklo sutriki-

Jauna moteris su kūdikiu ant Imas". Tokia žmogžudystė net ir 
ranku stabdo taksi mašiną. Pava- [ pro užslaptintą tarybinę statisti-
žiavusi kreipiasi į vairuotoją: "Su- i ką praslys. Patys save sugebėsime 
stokit- Aš nubėgsiu pinigų. Už- j apgauti. Didesnė pusė mūsų vai 
stato palieku vaiką". Tik dabar Ikų mums nepageidaujami: jau 
vairuotojas pastebi, kad moteris' kuris laikas abortų skaičius virsi 
girta, kad šiuo negudriu manev-; ja gimdymų skaičių- Gal geriau 

Lenkijos užsienio reikalų ministras Jozef Czyrek ir sovie tų politinio biuro narys, užsienio reikalų ministras Andrei 
Gromyko, kuris atvežė Lenkijos valdžiai paskutinius Kremliaus nurodymus ir reikalavimus. Spėjama, kad reikalau
jama atidėti lenkų komunistų partijos kongresą. 

Teheranas- — Irane prasidėjo 
kairiųjų organizacijų: Fedayeen 
Khalą, Mujahedeen ir Peykar 
narių medžiojimas. Praėjusią sa
vaitę buvo sušaudyta apie 100 
iraniečių. Ketvirtadienį tarp 17 
sušaudytų buvo trys merginos. 
Apie 60 dar laikomi kalėjimuose, 
tardomi. Radijas skelbia, kad 
"Mujahedeen" organizacija pla
navusi susprogdinti parlamento 
rūmus ir svarbų geležinkelio Ja-
vadieh tiltą pietiniame Teherane. 

Ajatola Khomeinis ragino žmo
nes budėti ir "medžioti mujahe-
deenus", nes jei jie perimtų val
džią, "nukapotų visiems galvas 
už tai, kad jūs tikite į Alachą". 
Ajatola pasakė visą mėnesį ne
kalbėsiąs, nes atėjo musulmo-

Bulgarai apie 
padėtį Lenkijoje 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

pareiškė, jog iraniečiai turi atsi
minti, kad jie kariauja su Ameri
ka- Kairiųjų bedievių veiksmus 
įkvepia didysis šėtonas — Ame
rika, pasakė ajatola. Jis liepė šni
pinėti autobusuose, miestų aikštė
se, net gydytojų laukiamuose kam
bariuose-

Valdančios islamo partijos laik 
rastis ragina skaitytojus prižiū
rėti užsienio korespondentus, nes 
jie visi — šnipai. Laikraštis skel
bia, kad anglų BBC radijas pa
skelbė apie partijos rūmų susprog 
dinimą penkias minutes po spro 
gimo. 

Tas pats laikraštis paskelbė, 
kad policija išaiškino 20 slėptu
vių, kuriose slėpėsi prieš vyriau
sybę veikiančios grupės. Tarp su-

i 
— Religinė Izraelio grupė,' 

j laimėjusi parlamente penkias 
vietas, už paramą premjerui Be

nams šventas ramadano mėnuo, imtųjų yra du aukšti islamo mark 
Visi iraniečiai įpareigoti sekti, j sistų Mujahedeen į Khalq vadai-
stebėti savo pažįstamus ir praneš- į Irano užsienio reikalų ministe-
ti valdžios organams apie įtaria- į rija paskelbė, kad atmestas Ira-
mus žmones. Ajatola Khomeinis i ko siūlymas sustabdyti fronte ka-

{ ro veiksmus per Ramadano mė-
Kremlilli rupi į nesi, kuris prasidėjo liepos 3-

t * Paryžiuje grupė ginkluotų ira-
nailJOS raketOS j niečių buvo trim valandom oku-

Maskva. — Buvęs Vak Vokie- i P 3 ^ ^ I r a n o konsulato namą, 
tijos kancleris Willy Brandtas ke-1 protestuodama prieš tautiečių 
turias dienas viešėjo Maskvoje, j šaudymus Irane. 

ru ji nori atsikratyti 
kio." 

savo kūdi- užmusti negimusius, negu juos 
pasmerkti apsigimimui, veneri 

Miesto transporto stotelėje vosmėms ligoms, alkoholizmui? 
pastovi girtas vyras. Iš po praseg- j Ar mudu irgi tos nuomones 
to palto kyšo pašiurpusio kūd i- j Skaitytojau? Pasvarstykim. 
kio galvutė. "Klausykit imkite i (Bus daugiau) 

Ragina pradėti priešų puolimą 
Sofija, - Pagrindinis Bulgari-, reformistinio tipo partija. Nėra ! š i n u i . " J " t "f8 j " * ? ^ 

jos komunistų partijos dienraštis, abejonės, kad tai kelia didžiausią į m u P^eitimo: abortų, pomirti-
centro komiteto leidžiamas "Ra- grėsmę tolimesnei įvykių Lenki- \ ™u< skrodimų uždraudimo, gnez-
u -x i j i " '* •„• - ~- - i r . . , .„ to subatos gerbimo ir pan. 
botnicesko delo astnais žodžiais • joje raidai . _, .. ° T , . . *_. . mmm 
aptarė padėtį Lenkijoje. \ "Bulgarijos komunistai, darbo; ~ T r » ™ f ^ j o s miestuose kvos rūpesti šiuo metu yra su 

"Amisocialistinės jėgos plečia j žmonės tikisi, kad Lenkijos jung-i b ^ o j u i m t i P ^ J ^ ^ j f stabdyti numatomą Nato valsty-į 
aktyvią veiklą, nukreiptą prieš tinė darbininkų partija ir jos va 

kur tarėsi su Brežnevu ir kitais; 
Sovietų vadais. Svarbiausias Mas-

socialistinę santvarką. Padėtis i dovybė pradės puolimą prieš an 
Lenkijoje pasiekė labai pavojin-1 tisocialistines ir kontrrevoliucines į 

sovietų karių paminklų teršimą, fcjy apginklavimą naujomis skrie-
vandalizmo veiksmus. Suimti ir j|ančiomis ir "Pershing 2" rakė-į 

I du "Solidarumo" nariai- I tomis. Brandtas atsisakė pasakyti I 

Telšių kunigų 
skundas prokurorui 

Vakaruose gautos ištraukos iš jėgė šiuos planus pakeisti, 
pernai lapkričio 30 d. Telšių Skunde taip pat primenama 
vyskupijos kunigų tarybos pasiųs- Klaipėdos bažnyčios byla. So-
to skundo SSRS generaliniam vietų valdžios organai neatsakė į 
prokurorui. "Mes tiesiog nepajė- masinius skundus bei prašymus 
giam aprašyti visų nusikaltimų grąžinti konfiskuotą bažnyčią ti-
prieš Bažnyčią todėl paminėsi- kimiesiems. Skundą pasirašė dvy-
me tik labiausiai pasipiktinimą Hka kunigų. 

gą, kritišką fazę. Niekas" Lenki-! jėgas, kurios stumia Lenkiją į ka-1 ~ f0™* %mmJ*^L.g".1 ' I • "' * * » » « * * * 
l l i - Z f t L f l ^ u u . — e 1 tTL:^" i»i.!a K„l«r,, laikraš-ldejo karinius pratimus _V,dur- nuoja daryti Lenkijoje. Jis tik pa-

tis-

Maldos už lietuvę 
Brazilijoj 

Kovo 31 d. Valstybinė Brazili 

keliančius faktus, įvykusius per 
trejus pastaruosius metus Telšių 
vyskupijoje" — rašo skundo au- į 
toriai. Jie aprašo kunigo Leono į 
Šapokos nukankinimą ir kunigo: 

Juozo Kvietkausko sužeidimą 
Luokėje, 1980 m. spalio 9 d. Ša
pokos laidotuvėse spalio 13 d. da
lyvavo per 100 kunigų ir daugy
bė tikinčiųjų- j 

Tie baisūs įvykiai sukėlė daug 
pasipiktinimo ir nusistebėjimo, TI^L-* — 
kaip žmogžudžiai galėjo triukš
mingai sauvaliauti, nebijodami, 
kad juos kas pastebės- J nusikalti
mo vietą atvykę valdžios atsto
vai neįsileido nė vieno dvasiškio, 
bet apžiūrėjime leido dalyvauti 
pašaliečiams. Yra pagrindo ma
nyti, kad vidaus reikalų ministeri
jos darbuotojai nenorėjo išaiškin
ti žmogžudžių. Pavyzdžiui, tar
dytojai klausinėjo ne apie nusi-, 
kaitimą, o apie kun. Šapokos ydas. 

Elta 

Afrikos vadai 
nesmerkia Libijos 

Nairobi. — Nors Afrikos Vie
nybės organizacijoje Libija turi 
daug priešų, jų didžiausias — 
kaimyninis Sudanas, kiti Afrikos 
vadai nulėmė, kad ateinantis vie
nybės vadų suvažiavimas bus 

s Tripolyje, o Libijos 
vadas Khadafi automatiškai taps 
Afrikos vienybės pirmininku. Su
važiavimas Kenijoje nepasmerkė 
Libijos už pasiuntimą kariuome
nės į Čadą, nors Egiptas, Suda
nas, Senegalis, Gana ir Nigerija Į 
siūlė nubausti Libiją. 

jos Liaudies Respublikoje negali j tastrofą", baigia bulgarų laikraš-
per menkai vertinti iškilusio pa
vojaus rimtumo. Šio klausimo 
sprendimas liečia ne tik Lenkiją-
Ji turi gyvybinę reikšmę visai so
cialistinei sandraugai, realiam so
cializmui. Tai visai suprantama, 
nes Lenkija —socialistinės san
draugos, Varšuvos sutarties narė, 
svarbi pasaulinės socialistinės sis
temos grandis. Bet kokia destabi-
lizacija Lenkijoj kelia grėsmę vi
sos socialistinės sandraugos inte
resams ir saugumui. Tai liečia ir 
jėgų santykį Europoje, taiką, sau
gumą ir stabilumą Europos že
myne" 

•Todėl, rašo bulgarų komunis- « * b * * * « ? ^ * į ^ 
tų organas, nė viena socialistinės vyskupija švęstų Maldos Dieną uz 

j žemio jūroje, prie Sirijos krantų, reiškė, kad jis grįžta namo be jo-
| Desantiniuose išsikėlimuose daly- kių didesnių rūpesčių, 
! vauja ir sirų laivai. į Kremliaus vadai šaltai sutikę 

— Karo laivyno operacijų vir- Europos Rinkos pasiūlymą Afga-
I šininkas admirolas Tomas Hay- mi^ano klausimui spręsti- Brand-
j ward uždraudė laivyno karinm- j tes g a v e s įspūdį, kad sovietai su-
I kams auginti barzdas. Barzdos j ^ ^ § i u o y a u s i m u tartis, ta-

jos vyskupų konferencija (CNBB) j uždraudžiamos karo laivyno mo- a a u ̂ 3 ^ t a m tikras sąlygas, 
išsiuntinėjo šalies vyskupams ap- j kyklose, laivyno aviatorių kur- Maskva spaudžia pradėti dery-
linkraštį Maldos Dienos už Lie-; suose. įsakymas įsigalios nuo b a s d ė j naU].ų N a t o raketų pla-
tuvą reikalu. Konferencijos gene
ralinis sekretorius vyskupas Dom 
Luciano Mendes de Almeida ap
linkraštyje rašo, kad Lietuvių 
Bendruomenė Brazilijoje krei
pėsi į vyskupus, prašydama, kad, 

sandraugts šalių partija, nė vie 
na socialistinė šalis negali abe
jingai ir pasyviai žiūrėti į tai, kas 
vyksta Lenkijoje. Istorinis patyri
mas rodo, kad Lenkija neturi ge
resnių ištikimesnių bičiulių ir 
galingesnių sąjungininkų ir gy
nėjų, kaip Sovietų Sąjunga ir ki 
tos broliškos socialistinės ša 
Bet Lenkija irgi turi būti, kaip ir 
anksčiau, tvirta Varšuvos sutar
ties ir ekonominės socialistinių 
šalių sandraugos grandis. Čia nie
kas negali turėti jokio dviprasmis 
ko požiūrio ir iliuzijų". 

c A A • r n, f-r ,1 "Reikia konstatuoti, kad nors 
Sudano prezidentas Craatar ai, . , , . . . » , ' . .., „ -_ 

».,. . -»i • j„: 1 „ J draugai enkai visiškai sutiko su 
Nimeiry pareiškė spaudai, kad! . . . .... T _ts 

Lietuvą. Siūloma birželio 14 d. 
Kunigas Pranas Gavėnas, Pietų 
Amerikos Lietuvių kunigų vieny
bės pirmininkas, šiuo reikalu pa
rašė laišką ir pristatė dokumen
taciją, informuojančią apie Lietu
vos kančias ir laisvių suvaržy
mus okupuotoje šalyje. Keli vys-

ly'Jkupai jau teigiamai atsiliepė į šį 
'kvietimą. Sao Paulo kardinolas 
Į sutiko laikyti Mišias miesto ka-
į tedroje birželio 14 d. 

liepos 10 dienos. j n o Aukštas partijos pareigūnas 
— Žemės ūkio ministerija pa-1 N i k o i a i portugalov pasakė, kad 

skelbė, kad Kinijoj žiniomis, ]i\ į^y^ nebuvimas gali nuvesti 
Europą į atominį karą. "Mes tu-kasmet pirks Amerikoj apie 15 

rml. tonų kviečių- Amerikiečių 
delegacija praleido Kinijoje 10 d. 
Sakoma, kad Kinijos uostų, sandė
lių ir transporto problemos ne
leidžia importuoti daugiau-

New Yorke valstijos lote
rijoje 37 metų iš Domininkonų 
respublikos atvykusi namų seimi 
riinkė Fernandez laimėjo 2.8 mil. 
dol. Ji gavo 200-000 čekį. Kasmet 
ji gaus po 267,700dol. per de
šimtį metų. 

Rygoje suimtas 
turistas iš JAV 

UPI žinių agentūra 

protestu ir grasino Sibiru. Atėmę 
iš Zandbergso dokumentus ir bi
lietą, jie atsisakė leisti jam susirik
ti su Amerikos konsulu Lenin
grade. Parą Rygoje iškalintas, 

Į be vandens ir maisto, Zandberg-
1 sas buvo pasodintas į traukinį ir 

pranešė, \ nugabentas prie Latvijos sienos, 
ji> suvažiavime Libijoje boikotuos,' Cia is vertinimais, padėtis Lenki-, k a d balandžio 15 d. Rygoje buvo kur buvo tardomas dar vieną pa-

io taip pat ir kelios kitos Afrikos J°'e t o l i a u k r y p 0 n e S a t v v i a 1,nk~ suimtas ir dvi dienas KGB kalėjž- Į rą- Tada jis buvo išsiųstas 1 Vaka-
šalys kuriom nėra abejonių kad m e ' K r i z ė &ilė]'0 i r a S t r ė ' ° - ^ u 0 , a i - j muose išlaikytas ten besilankantis | ni Vokietiją. Zandbergso nuomo-

Be to, tardymo organai skleidžia . n^įj^s valdžia užsiima Afrikoje I rfu i r kompromisų, beje, ne antra-: ] a t v j u kilmės amerikietis Martin-' ne, KGB nori nutildyti Sovietų 
gandus, jog kun. Šapoka nenužu- s u ^ e r s j ; o m i , s ju nči a teroristus.'ei l iaIS ' ° k a r d i n a , i a i s klausimais'sas Zandbergsas- Šį Clevelande j Sąjungoje besilankančius užsie-
dytas, o mirė iš baimės- u£* reikėtų išmesti iš Afrikos kursas nraktiškai pagilino kri-1 ̂ ^ mokytoją Rvgos gatvėje su- niečius, kad jie negalėtų vieti-

Telšių kunigų skunde rašoma, j v i e n v b ė s i r jš jun«rtiniu Tautų «* reiškinius" laikė tr>̂ s KGB agentai- Nusive-1 niams gyventojams papasakoti 
kaip prieš keletą metų Lietuvoje pasakė Sudano prezidentas. ' "Ypač kelia nerimą tai, kad vi-j ̂  j kalėjimą apkaltino bendra-j tiesos apie gyvenimą Vakaruose, 
bedieviai organizuotai naikino. ^ 1 ^ v a d suvažiavimas[ suomeninė, politinė krizė šalyje darbiavimu su amerikiečių žval-Į Latviai New Yorke informuoja, 
kryžius, koplyčias ir daugelį *"M ffcafc|rfaj pa tvirtino Tanzani-! a P ė m ė i r P31^'!3- Atkakliai mėgi- ^y>,a j r ^ n i m n , jog su juo ga-jkad Utvijos saugumui pavyko 
dies meno paminklų. Šiandien kry!.o(. n;:(.iVni.rt rA; l fa ln m . n k t r a R a . j narna išardyti jungtinės darbi-, įėsią susidoroti i- Vakaruose- Sau- j apgaulės" būdu išgauti Zandberg 

rime derėtis", pareiškė jis-

Teismas patvirtino 
sutartį su Iranu 

Washingtonas. — Aukščiau
siasis Teismas paskutinę dieną 
prieš atostogas nusprendė, kad 
prezidentas Carteris turėjo teisę 
susitarti su Iranu dėl įkaitų pa
leidimo, turėjo teisę panaikinti 
žemesnių teismų sprendimus dėl 
ieškinių prieš Iraną ir galėjo pa
žadėti pervesti Irano laikomas 
bankuose lėšas. Pinigų pervedi
mo terminas baigiasi šį mėnesį. 
Kaip žinoma, prezidentas Carte
ris pažadėjo Alžirui, kad JAV ne
kels Iranui jokių bylų, nereika
laus atlyginimo už įkaitų kalini
mą. 

Nežiūrint teismo sprendimo, 

Lenkija pertvarkė 
vyriausybe 

Karšuva. — Valstybės planavi
mo komisijos pirmininkas, vice
premjeras Zbigniew Madej pasa
kė Lenkijos seime, kad šalis eina 
į ekonominę katastrofą, valstybės 
pajamos sumažėjo 15 nuoš. Teks 
peržiūrėti planus ir biudžetą, nes 
jie buvo pagrįsti spėliojimais, kad 
gamyba, pajamos bus nemažes
nės už praėjusių metų, tačiau tas 
nepasitvirtino. Anglių, kurios 
eksportuojamos, 1979 m. buvo iš
kasta 201 milijonas tonų, o šiuo 
metu iškasta 165 mil-1. 

Vicepremjeras Madej nurodė, 
kad teks labai pakelti žemės ūkio 
gamybą, taupyti energiją, teks 
padidinti anglių gamybą, apkar
pyti biudžetą, atšaukti kai ku
riuos statybos planus ir gerokai 
padidinti eksportus, kitaip gresia 
katastrofa. 

Bulgarijoje įvyko komunistinių 
valstybių ekonominės bendruo
menės konferencija. Čia irgi at
siliepė Lenkijos įvykiai, teks keis
ti "komekono" planus. Pernai 
Lenkija neįvykdė grupės planų, 
nepristatė 39.4 mil. dol- vertės 
akmens anglių, koko, mašinų ir 
kitų gaminių. Šiemet padėtis dar 
blogesnė. Šalia sovietų ir jų Rytų 
Europos satelitų "komekono" gru
pėje priklauso dar: Kuba, Vietna
mas ir Mongolija-

Užsienio reikalų ministro Gro
myko atvykimo j Varšuvą dieną 
Lenkijos žinių agentūra paskel
bė apie žymius pakeitimus Len
kijos vyriausybėje. Premjeras 

kuris sustiprina JAV prezidento; J e r u z e l š k i g pertvarkė kabineto 
poziciją, devyni buvę Irano įkai- n a r i u g p a l i e s t a net 18 aukštų 
tai pradėjo naują bylą prieš Ira 
ną ir JAV vyriausybę, reikalau
dami po 5 mil. dol- kiekvienas. 

žius naikina net oficialūs valdžios jos užsienio reikalų ministrą Sa-

valdžios pareigūnų. Kai kuriems 
teko kitos pareigos, kiti visai 
pakeisti. 

lim organai. Pavyzdžiui, Akmenėje T a u t ų ^men 
ruošiamasi nugriauti seną prela
to dr. Kosakauskio paminklą —J 
kryžių, kuris įtrauktas į valstybės' 

mto 
vietą. 

Šalim kandidatu į Jungtinių n i n k u partijos gretų vienybę, su- j gumiečiai klausirėįo Zandbergsą j so parašą po pareiškimu, kuria-
m Mnoralinir. sskrctoriaus silpninti partijos vadovaujantį, a p ; 0 }0 laišką Brf>žnevuj ir Car- me inkriminuojami keli latvių 

vaidmenį ir kovingumą. Mes jau (ter\tii, rašytą *pr>š pusantrų me-1 patriotai. Išeivijoje veikiančios 
matome tokius veiksmus,' kuriais • tų, kai MasVva neleido jo tėvui ap- latvių socialdemokratų partijos 

Ispanijoje valdžia suėmė dar Į tiesiogiai siekiama pakeisti Lenki-1 slankyti Vakaro Vokietijoje įvy-1 žiniomis, Latvijoje suimti keli di-
saugomų paminklų sąrašą. Pasi-Įvieną karininką, dalyvavusį są-i jos komunistų partijos marksisti- kusiose Zandbergso vestuvėse, sidentai, kurie būsią netrukus 
rodo, kad kultūros ministerija be- S moksle prieš vyriausybę., | n į lenininį pobūdį, padaryti ją, Saugumiečiai labai piktinosi jo I teisiami. 

— Libija sumažino savo naf
tos kainas iki 39-90 dol. už sta
tinę. Ir taip Libijos nafta yra bran
giausia pasaulyje 

— Austru žinių agentūros 
„Kathpress" gautomis informaci
jomis Ho-Chi-Mino mieste, bu
vusiame Saigone. Vietname, pas
tarųjų trijų mėnesių laikotarpy
je buvo suimti aštuoni jėzuitai 
vienuoliai ir viena* Vimigas- Su- Į Ii lyti, temperatūra dieną 85 1-, 
ėmimo priežastys nėra žinomos. I naktį 70 1-

KALEYDORITS 
Liepos 6 d.: Romulas, Marija 

Gor., Ku trim a s, Ritonė. 
Liepos 7 d-: Odonas, Ediburga, 

Sungailis, Skinutė. 
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, ga-



DRAUGAS, pirmadieniu, 1981 liepoe mte. 6 d. 

oeiannš 
REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU 

R E I K A L U TARYBOS 
R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 

Medžiagą siųsti: J. Šoliūnas, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

PASISAKYMAS DĖL 
SOCIALINĖS APSAUGOS 

Pone šo l iūna i . 
Jūsų atsakymas p. Dargiui 

birželio mėnesio 22 dienos 
„Drauge" liečia tariamas 
kvalifikacijas ir įvairiausius 
įrodymus, kad mūsų šalyje yra 
daug žmonių, kurie turi pragy
venti iš gana mažų socialinio 
draudimo mokamų pensijų. 
Norėčiau Jums priminti šiuos 
svarbius faktus: 

1. JAV socialinis draudimas 
buvo įsteigtas 1937 metais 
kaipo valstybės administ
ruojamas pensijos planas. 
Reiškia, jis finansuojamas iš 
tam tikslui skirtų mokesčių 
(self-financing), ir pensijos yra 
išmokamos tiems, kurie įmokė
jo į planą savo darbo metų 
laiku. Šis dėsnis galioja ir 
šiandien — socialinis draudi-
map principe nėra kokia pašal
pos ar privataus turto padali-
n i m o p r o g r a m a , n o r s 
tikrumoje paskutiniu laiku toli 
pažengė šia kryptimi. 

2. Kadangi praėjusių dešim
ties ar penkiolikos metų laiku 
įvairios JAV administracijos 
ne tik kėlė pensijų sumas 
daugiau už įmokamas paja
mas, bet taip pat įtraukė į 
pensijos planą daugelį žmonių 
(imigrantų, amatininkų ir t.t.), 
kurie į planą nieko neįmokėjo 
laike savo darbo metų, išmoka
mos pensijos dabartinėje padė
tyje nėra padengtos. Reiškia: 
visi šiuo metu dirbantieji 
mokės vis didesnius mokes
čius, neturėdami garantijos 
ateityje gauti pensiją. 

3. Socialiniame draudime 
yra daug narių, kurie savo 
darbo metus praleido federa
linės valdžios įstaigose, 
kariuomenėje, geležinkeliuose, 
kur turėjo savo atskirus pensi
jų planus. Daugelis tų žmonių 
išeina į pensijas gana anksti, 
padirba keletą metų, mokė
dami socialinės draudos 
mokesčius, ir tuo būdu gauna 
antrą, neužtarnautą, sociali
nio draudimo pensiją. 

Visi žinome, kad yra daug 
mūsų tautiečių, kuriems pragy
venimas šiais didžios inflia
cijos laikais yra nepaprastai 
sunkus. Iš kitos pusės, turime 
suprasti, kad dabar t inio 
socialinio draudimo įstatymai 
yra tokie, kad išmokamos 
pensijos nėra padengiamos iš 
bendrų, bet iš socialinio 
draudimo mokesčių. Taigi 
sistema turi išsilaikyti iš savęs 
ir neturėtų būti lyginama su 
labdaros ar turto padalinimo 
principais (tam juk mes turi
me progresyvią pajamų mokes
čių sistemą bei labdaros 
programas). 

Dabartinės administracijos 
žygiai, atrodo, pirmą kartą po 
daugelio metų bando atkreipti 
mūsų dėmesį į šį faktą. Tą ir 
ponas Dargis, manau, turėjo 
mintyje. 

Viso geriausio, 
Antano* K. Grina 

ATSAKYMAS: 
Mes nuoširdžiai dėkojame Ant. 
K. Grinai už jo priminimą 
svarbių faktų ir bandymą 
atspėti p. L. Dargio mintis. 

Kiek p. Grina atspėjo p. 
Dargio minčių, žinoma, tegali 
žinoti tik p. Dargis. Asme
niškai, atvirame p. Dargiui 
laiške, mes nė nebandėme 

atspėti jo minčių, o tik nuro
dėme tam tikrus, mūsų nuomo
ne, netikslumus dėl jo pasi
s a k y m ų apie s o c i a l i n ė s 
apsaugos pensijas ir pensi
ninkus. 

Antra; norisi padaryti keletą 
pastabų ir dėl p. Grinos pateik
tųjų svarbių faktų: 

1. Netiesa, pone Grinai, kad 
„pensi jos yra išmokamos 
tiems, kurie įmokėjo į planą 
savo darbo metų laiku". Visų 
pirma, man pradėjus dirbti 
socialinės apsaugos įstaigoje 
(1957 m.), tos srities žinovai 
mus mokė, kad šio krašto 
socialinės apsaugos tikslas 
buvo steigti kuo didesniam 
skaičiui krašto piliečių pensi
jas, kurios buvo finansuoja
mos n e visų piliečių, bet tik 
dirbančiųjų. Taigi, socialinės 
apsaugos filosofinis pagrin
das buvo ir yra kitoks negu 
Jūsų teigimas, kurį Jūs man 
pateikiate kaip „svarbų fak
tą". Vadinasi, Jūsų faktas tėra 
tik Jūsų nuomonė. 

Mano tvirtinimui paremti 
paimkime pavyzdį: gyvena du 
laimingi žmonės — vyras ir 
žmona. Susilaukė jiedu gau
sios šeimos. Vyras pasitraukė 
pensijon (arba mirė). Nors nei 
jo žmona, nei vaikai n iekados 
nemokėjo savo darbo metu — 
nes jie niekada nedirbo— ,bet 
jie visi gaus pensijas. Tiek 
niekad nedirbusios žmonos, 
našlės, našliai, tėvai ir vaikai, 
tiek visapusiški vargšai turi 
teises į šio krašto socialinės 
apsaugos pensijas, nors jie ir 
niekada nedirbo ir nemokėjo 
jokiam pensijų fondui. Taigi, 
Jūsų „dėsnis" negalioja. Tai 
yra faktas, kuris yra teisin
gesnis negu Jūsų. 

2. Netiesa, kad socialinėn 
apsaugon buvo specialiai 
įtraukti imigrantai. Tai man 
nėra žinoma. 

Šio krašto socialinės apsau
gos pensijomis ir pašalpomis 
naudojasi visi krašto gyven
tojai ir t ik tada, kai jie atatin-
ka visiems įstatyminiams 
reikalavimams. Ar gyventojas 
yra imigrantas, ar jis yra čiagi-
mis, socialinės apsaugos įsta
tymai visiškai nekreipia į tai 
jokio dėmesio. 

Neteisingas yra ir Jūsų „fak
tas", kad šiuo metu dirbantieji 
neturi jokios garantijos, jog jie 
„ateityje gaus pensiją". 

Ateityje kiekvienas, kuris 
kvalifikuo8is bet kokiai socia
linės apsaugos pensijai, tą 
pensiją gaus . Tai garantuoja 
šio krašto įstatymai. Pensijos 
nebus išmokamos tik tuo atve
ju, jei visi šio krašto gyven
tojai tuo pačiu metu nustotų 
dirbti. Bet tai yra tik fantazi
ja, nes taip negali atsitikti; 
nebent krašte kiltų anarchija. 

Kita kalba jau, kaip turi būti 
sutvarkytas pensijų finan
savimas. Tai jau turi nuspręs
ti finansų žinovai. 

3. Neteisingas, pone Grina, 
yra ir Jūsų trečiasis „faktas". 
Jūsų pateiktasis dalykas nėra 
faktas, o Jūsų nuomonė. 

M a no n u o m o n e , Jūsų 
nuomonė nėra visiškai tiksli. 
Pavyzdžiui, atrodo, kad Jūs 
nepatenkinti, jog daugelis šio 
krašto gyventojų išsidirba tei
sę į dv i pensijas. Aš dėl to visai 
nesijaudinu, nes tai yra vienu 
žingsniu arčiau socialinio 
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Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos 
šių metų abiturientai: ifi kairės į dešinę: Rasa 
Čepaitė, Dalia Ivaškaitė, Povilas Štuopis, Vytau
tas Jurgėla ir Ričardas P. Lizdenis. Juos LB Bos
tono apylinkės pirmininkas A. Astravas apdo

vanojo knygomis, P. Navazelskis lietuviškais 
ženkleliais, o labai gerai baigusiam šią mokyklą 
Vytautui Jurgėlai teko ir Alg. Makaičio vardo fon
do piniginė premija. 

Nuotrauka Algirdo J. Ziko. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

teisingumo. Juk šiandien 
dvigubas pensijas gauna 
ne tik Jūsų minimi federalinės 
valdžios (tarnavę federa-
linėse, kariuomenės ir geležin
kelių įstaigose) asmenys. 
Patys gerai žinote, kad šalia 
gaunamų socialinės apsaugos 
pensijų daug darbininkų taip 
pat gauna ir privačias pensi
jas. Tokių privačių pensijų 
sąrašas — be galo. Juk žinote, 
kad pensijas gauna automo
bilių, plieno, šoferių, transpor
to ir kitų pramonių darbinin
kai. 

Dar daugiau. Jūsų minimų 
kategorijų federaliniai tar
nautojai turi išsidirbti abi 
pensijas, dirbant ne tuo pačiu 
metu. Jie taip pat turi mokėti 
savo pensijų fondan gana 
aukštus mokesčius (7%). Jie 
moka ir socialinės apsaugos 
pensijų fondan mokesčius, 
kada nori išsidirbti ir socia
linės apsaugos pensijas. Tuo 
tarpu darbininkai, dirbę priva
čiose pramonėse (kaip tai 
plieno ar automobilių), pensi
jų fondan temoka tik socia
linės apsaugos mokesčius, bet 
laikui atėjus už tuos įmokė-
jimus gauni dvi pensijas: iš 
darbovietės ir iš socialinės 
apsaugos. Be to, pone Grinai, 
federalinės valdžios pensinin
kai už savo pensijas turi ir vėl 
mokėti valstybinius mokes
čius, o tuo tarpu socialinės 
apsaugos pensijos nuo tokių 
mokesčių yra laisvos. Ar tai 
yra „fair" federalinės valdžios 
pensininkų atžvilgiu — 
spręskite Jūs patys. 

Netiesa, kad federalinės val
džios darbininkai gali gauti 
socialinės apsaugos pensijas 
„gana anksti" ir „padirbę kele
tą metų". Jiems jokių lengva
tų ir išimčių nėra. 

Jūsų teigimas, kad federali
nės valdžios tarnautojai gauna 
„neužtarnautas" socialinės 
apsaugos pensijas nėra 
pagrįstas jokia logika. Kad jie 
gauna „neužtarnautas" pen
sijas, nėra joks faktas, bet tik 
Jūsų vienašališka nuomonė. 

Sutinku, kad „sistema turi 
išsilaikyti iš savęs". Tačiau tas 
išsilaikymas iš savęs turi būti 
paremtas socialiniu teisin
gumu. Vadinasi, socialinės 
apsaugos pensijų sistema turi 
būti remiama ir išlaikoma ne 
vien tik darbininkų, bet visų 
piliečių, turinčių pajamas. 

J. Šoliūnas 

STALINAS 
NUNUODYTAS? 

Neseniai Vakaruose pasi
rodė knyga „Beria Plot", ku
rioje tvirtinama, kad Stalinas 
buvęs nunuodytas. Šiam 
sąmokslui vadovavęs Beria, 
Chruščiovas ir Malenkovas 
sutartinai. Knygos autorius 
rusų istorikas A. Avtor-
chanov, kuris veikalą parašė 
po penkiolikos metų tyrinė
jimų. 

NUOŽMUS DIKTATORIUS 
Tenerūpi tau tavo gerbėjų 

skaičius, bet tik jų kokybė: 
nepatikti blogiems — girtina 
žmogui. 

Seneca 

nelydi doro-
lyg gėlė be 

Kai diktatorių apsėda didy
bės manija, jis pasidaro pik
tas. Kiekvienas arabas, ištiki
mas islamo tikėjimui, turi 
kaktoje sukietėjusios odos 
žymę, nes jis kiekvieną dieną 
privalo penkis kartus paliesti 
mečetės grindis arba žemę. 
Tokios žymės kaktoje neturi 
Libijos diktatorius Moamar 
Khadafi, nes jis yra berberų 
kilmės, nors išpažįsta islamo 
tikėjimą ir priklauso sunitų 
sektai. 

Senovėje berberus romėnai 
vadino maurais, kuriuos jie 
buvo nukariavę I a. prieš Kr. 
Vėliau juos pavergė arabai, bet 
berberai nepasidavė suara-
binami, tik priėmė arabiškus 
papročius ir islamo tikėjimą. 
Nenutautusių berberų beliko 
tik sunkiai prieinamose vie
tose. Berberai buvo karinga 
tauta, kurie VIII a. pradžioje, 
persikėlę per Gibraltaro 
sąsiaurį, užėmė Ispaniją ir 
buvo pradėję veržtis į dabar
tinę Prancūziją, kurią tada val
dė Karolingų dinastijos ainis 
Karolis Martelis. Jis, suorga
nizavęs karių būrius, ryžosi 
jiems užkirsti kelią, juos 
sumušė ir likučius nustūmė į 
pietinę Ispaniją, kurioje jie 
išsilaikė iki XIII a. Dėl maurų 
sumušimo jis gavo „plaktuko" 
prievardį ir yra laikomas 
krikščioniškosios Europos civi
lizacijos išgelbėtoju. Taip kaip 
rytuose D.L.K. Vytautas, sumu
šęs totorius. Vėliau maurai, 
arba berberai, sužlugo ir juos 
nukariavo turkai, Libiją 
pavadindami Barka. 1911 m. 
Libiją užėmė italai ir 1934 m. 
B. Musolinį ją įjungė į impe
riją, kaip integralinę Italijos 
dalį. 

Libija apima milžiniško 
didumo žemės plotą, siekiantį 
1,760 kvadratinių kilometrų. 
Tačiau dirbamos žemės tėra 
tik apie 3%, kitą dalį sudaro 
dykumos su keliomis oazėmis. 
II p. k. metu Libijoje vyko 
aršios sąjungininkų kautynės 
prieš vokiečius ir italus. 
Nugalėję vokiečius Libijos teri
toriją pasidalino britai ir 
prancūzai ir tik 1951 m. Jungti
nių Tautų nutarimu ji buvo 
paskelbta nepriklausoma 
monarchija, grąžinant iš Egip
to karalių Idris I. 

1969 m. pulkininkas M. Kha
dafi suruošė prieš karalių suki
limą, jį nuvertė ir pats pasi
skelbė neribotu valdovu. 
Suradus Libijoje turtingus naf
tos šaltinius, Khadafi labai 
praturtėjo, pasiskelbė arabų 
vienytoju ir vadu, norėdamas 
įkurti arabų imperiją. Pasiūlė 
Egiptui sąjungą, bet prezi
dentui Sadat atsisakius, kilo 
kivirčas, vos nevirtęs karštu 
karu. Sąjungą jis taip pat 
pasiūlė ir Sirijai, bet ši liko 
neįgyvendinta, kadangi Sirija 
įsivėlė į Libano reikalus. 

Dėl žiauraus režimo vyk
domų žudynių Khadafi nusto
jo populiarumo ne tik arabų 
kraštuose, bet ir užsienyje. 

Nežiūrint, kad Libijos dik
tatorius valdo neišsemiamus 
alyvos šaltinius, bet jo viešpa
tavimo laikas atrodo yra ribo- « 
tas. Krašte auga nepasiten
kinimas ir stipri opozicija prieš 
jo žiaurumą, nekaltų asmenų 
žudynes, kurių jau išžudyta 
keli tūkstančiai. Įtartinų asme
nų žudymas vykdomas ir 
užsienyje. Žudynės privertė ir 
Washingtoną imtis griežtų 
priemonių, ištremiant 27 Libi
jos diplomatinės misijos 
narius. Ištrėmimo priežastis 
nurodoma, kad misijos nariai 
organizavo ir finansavo Libi
jos studento Faisal Zagalla, 
studijuojančio Colorado 
valstybiniame universitete, 
nužudymą. Laimingu būdu jis 
išvengė mirties, netekdamas 
tik dešinės akies. Studento 
nužudymui įsakymas buvo 
gautas iš Khadafi. 

Užsienyje esančių įtartinų 
asmenų žudymui paprastai 
Khadafi paleidžia iš kalėjimų 
kriminalistus ir kitus nusi
kaltėlius, suteikdamas jiems 
laisvę, aprūpina juos doku
mentais ir pinigais ir įparei
goja atlikti pavestą uždavinį. 
Tokių žudynių Vakarų Euro
poje jau atlikta 11, o pačioje 
Libijoje 2,000. Teroristų gaujos 
veikia: Atėnuose, Romoje, Lon
done, Kaire, Beirute ir kt. Juos 
apmoko pabėgęs į Libiją ex-
CIA agentas Francis Edward 
Tepil, kuris JAV yra pakal
tintas už teroristų organi
zavimą, jų apmokymą ir už 
kitus nusikalstamus darbus. 
Užsienyje veikiantiems tero
ristams ginklus ir pinigus 
parūpina Libijos ambasa
doriai. 

BU. ŽIBUTĖ ZAPARACIAS 
Telef. — 337-1285 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

: • 

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė v idaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad . antrad . ketvtrtad iroenktad 
3 iks 7 v p p Tik Susitarus 

.... 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Ak iu ligos 

3907 Mest 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitar imą 

Ofs. 742 0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

VaJandos pagal susitarimą 

Tel 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

i ' 

Su Khadafi vedama politika 
nesutinka ir jo buvę aukšti 
pareigūnai, pvz., radęs prosą, 
pasitraukė ministras pirmi
ninkas Mahoud Soliman al-
Maghreby, pabėgo užsienio 
reikalų ministras Mansur 
Rashid ir revoliucinės tarybos 
narys Abdel Moneim, kuris 
padėjo Khadafiui įvykdyti per
versmą. 

KraSto viduje Khadafi gali 
lengvai užgniaužti opozicinį 
sąjūdį, bet daug sunkiau yra 
pasiekiami asmenys, gyveną 
užsienyje, ypač studentai, 
kurie yra priešingai nusiteikę 
prieš jo režimą. 

Khadafi buvo populiarus 
karališkos armijos pulkinin
kas, dažnai mėgdavo žaisti 
futbolą su jaunimu, bet tapęs 
diktatoriumi užsidarė bunke
ryje Tripoli miesto užmiestyje 
— Aziya, jį apetatydamas 
sargybomis ir priešlėktuvi
nėmis patrankomis. 

P. Indreika 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 8 4 4 West 63rd Street 

Valandos pagal susi tar imą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49th Court, Cicero. Hl. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2459 W. 99 St. CMcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 N 1 vai. 

Tel. RElienee 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet IT 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S - " " • ' 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3164: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

RAUDINU PATARIA 
ItYVUIDIRR — 
SVEIKESNIS I0SI 



Balsas iš Lietuvos 

KOVOS UŽ LAISVĘ 
TAKTIKA 

Retas atvejis, kad Lietuvos 
pogrindžio darbuotojai tie
sioginiu keliu bendradar
biautų išeivijos spaudoje. O ta
čiau vieną tokį rašinį, 
pasirašytą Rimvydo Šaulio 
slapyvardžiu, išspausdino 
neseniai išėjęs „Aidų" žurnalo 
nr. • 3. Šis rašinys truputį 
senstelėjęs, gautas dar buvusio 
redaktoriaus dr. J. Girniaus, 
tačiau jo paskelbtos mintys 
„Kovos už Lietuvos laisvę stra
tegijos ir taktikos klausimu" 
tebėra aktualios ir dabar. Taigi 
prie kai kurių jų teks ir sustoti, 
jas atpasakojant ir komentuo
jant. Beje, ne su visomis auto
riaus mintimis mes su
tinkame, bet pažinti, kaip 
dabar galvoja okup. Lietuvos 
intelektualai, tikrai verta ir 
naudinga. 

Pirmoje rašinio dalyj e R. Šau
lys teigia, kad „klaidinga būtų 
laikyti, kad dabartinė Krem
liaus politika — tai paprastas 
carų politikos tęsinys". Vis 
dėlto „Rusijos imperija, netu
rėdama Markso ir Lenino 
idėjų, būtų sunykusi, taip, kaip 
nunyko Britų imperija". 

R. Šaulys toliau teigia, kad, 
„kol Rusija bus komunistinė, 
Lietuva neatgaus savo nepri
klausomybės. Tuščios yra kai 
kurių lietuvių svajonės, kad 
Lietuva galėtų gauti nors sate
litinį statusą, panašų į Len
kijos a r Čekoslovakijos. Tai, 
ką Tarybų Sąjunga užgrobė, to 
ji nebeatiduos, nes tai mark
sistinės - lenininės ideologijos 
požiūriu būtų .istorijos rato 
pasukimas atgal' ". Iš čia au
torius daro išvadą, kad „ne 
rusų imperializmas, o rusiškas 
komunizmas yra mūsų pagrin
dinis priešas". Prieš jį reikią 
nukreipti mūsų pagrindines 
kovos jėgąą. Mes čia nenorė
tumėm su tuo sutikti. Mums 
atrodo, kad rusiškas komu
nizmas ir rusiškas imperia
lizmas yra tie patys, lygiaver
čiai priešai: ir vieni ir kiti 
neduos Lietuvai laisvės. 

* # * 

Straipsnio viduryje R. Šau
lys ilgiau sustoja prie lietuviš
kosios išeivijos kovos dėl Lietu
vos laisvės strategijos. Jis čia 
nurodo, kad dabartinėje Lie
tuvoje nesą kovą koordinuo
jančių organų. Kas liečia išei
viją, autoriui padėtis nesanti 
labai aiški, kai išeivija turi 
daugybę politinių organiza
cijų. Tačiau, jo žodžiais, „susi
dariau įspūdį, kad tinkamiau
sias organas šiam darbui vesti 
būtų Pasaul io L ie tuv ių 
Bendruomenė, kaip atstovau
janti plačiausius išeivijos 
sluoksnius ir turinti jaunimo 
paramą". Mūsų kovos sąjun
gininkai turi būti sovietų pa
vergtų tautų ir pačių rusų disi
dentiniai sluoksniai tiek 
pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek 
užsienyje. 

Autoriui patikės Viktoro 
Nako rašinys „Kokia jaunimo 
politinė laikysena?", paskelb
tas „Pasaulio lietuvio" 1979 m. 
kovo mėn. numery. V. Nakas 
ten nurodė tris pagrindinius 
mūsų kovos būdus: 1. Infor
macijos skleidimas okup. Lie
tuvoje, įskaitant radijo pro
gramas ir pakietų siuntimą; 2. 
Informacijos apie Lietuvos 
rezistencinį sąjūdį bei per
s e k i o j i m u s s k l e i d i m a s 
Vakaruose; 3. Išeivijos iškili
mas gyvenamo krašto poli
tinėje scenoje, kad iškilę as
menys galėtų sėkmingiau ginti 
Lietuvos laisvinimo interesus. 
Pastarąjį punktą V. Nakas 
laiko pagrindiniu. 

R. šaulys sutinka, kad šie 
trys klausimai yra pagrindi
niai, tačiau nesutinka dėl jų 
eilės tvarkos. Kas liečia sovie
tų imperijos sunaikinimą, t.y. 
kad svetimos jėgos galėtų su
naikinti Sovietų Sąjungą, esą 
„apie tai iš viso negali būti 
jokios kalbos. Šį priešą galima 
nugalėti tiktai iš vidaus, pakir
tas jo šaknis — plačiųjų liau

dies masių fanatizmą. Antrą 
vertus, nemanau, kad kokia 
nors mums palanki išvystytos 
k a p i t a l i s t i n ė s v a l s t y b ė s 
vyriausybė galėtų kuo nors 
palengvinti lietuvių padėtį 
Lietuvoje. Cia peršasi akivaiz
dus Carterio vyriausybės 
pavyzdys JAV. Du svarbius po 
prezidento postus šioje vyriau
sybėje užėmę lenkų kilmės poli
tikai Z. Brzezinskis ir E. Mus-
kie nedavė lenkų tautai jokios 
apčiuopiamos paramos". 

IZRAELIO IŠPUOLIS 

R. Šaulys toliau apgailes
tauja, kad „informacija apie 
rezistencinį sąjūdį Lietuvoje 
Vakaruose mažai kam įdomi. 
Todėl šio būdo pagrindinis 
tikslas yra tos informacijos 
perdavimas atgal į Lietuvą 
kanalais, kaip pvz. radijo ban
gomis". Vis dėlto ir užsienio 
informavimas apie tai, kas 
vyksta Lietuvoje, turįs didelės 
reikšmės. 

Ypač iškelia keturių radijo 
programų lietuvių kalba reikš
mę. Lietuvoje esą daug žmo
nių, kurie nebeskaitą labai ne
įdomios vietinės spaudos, 
neklausą radijo ir nenori žiū
rėti televizijos programų, ypač 
transliacijų iš Maskvos. 
„Vietoj to žmonės vis dažniau 
klausosi Vakarų radijo stočių 
laidų įvairiomis kalbomis: lie
tuviškai, rusiškai, angliškai". 
Mat, Lietuvos žmonėms atsi
sakius priimti komunistinės 
programos priemones, „susi
darė informacinis vakuumas, 
kurį reikia užpildyti. Todėl rei
kia stengtis visomis priemo
nėmis laužyti tas informa
cines pertvaras, kurios skiria 
socialistinį lagerį nuo Ūkusio 
pasaulio". 

Labai svarbus informacijos 
šaltinis esą ir okup. Lietuvoje 
besilankantieji užsienio lie
tuviai, R. Šaulio žodžiais: 
„Todėl mums šis kanalas ypa
tingai svarbus. Tuo tarpu teko 
girdėti, kad kai kurie išeivijos 
sluoksniai yra nusistatę prieš 
bet kokius asmeninius kon
taktus". 

* * * 
Autorius tiki, kad Lietuva 

anksčiau ar vėliau bus nepri
klausoma, nors ir nenurodo, 
kuriuo būdu tai įvyks. Taigi su
stoja ir prie klausimo, kokia 
turėtų būti ateities Lietuva. 
Pirmiausia jis bando išsklai
dyti abejonę, „jog Lietuvos gy
ventojai, atgavus nepriklau
somybę, gali nenorėti grįžti 
prie senos kapitalistinės san
tvarkos, o norės išlaikyti so
cialistinę". Autorius šį mitą su
griauna, nurodydamas, kad 
„dabar, kai ekonominė pa
dėtis Lietuvoje vis blogėja (pla
taus vartojimo prekių, maisto 
produktų kiekio ir kokybės 
mažėjimas, eilės prie pro
duktų, staigūs pabrangimai ir 
t.t.) žmonėse vis didėja nepasi
tenkinimas esančia padėtimi. 
Vis dažniau ir vis atviriau 
žmonės pokalbiuose pareiškia 
nuomonę, kad viskuo kalti ne 
atskiri asmenys, ne laikini 
sunkumai, bet iš esmės pati 
santvarka. Šios mintys ypač 
paplitusios labiau išsilavi
nusių žmonių tarpe. Vieno jų 
žodžiais tariant, socializmas 
tai yra eksperimentas (beje, 
mūsų tautai primestas prie
varta), kuris nepasisekė ir jau 
seniai laikas jį baigti". 

Savo rašinį R. Šaulys baigia 
žodžiais: „Mūsų pagrindiniu 
tikslu turi būti tobulėjimo gali
mybių užtikrinimas kiek
vienam žmogui. Tai gali pada
ryti ne kokia nors ekonominė 
santvarka, bet pažangi val
dymo forma — demokratija. 
Pirmu uždaviniu išlaisvintoje 
Lietuvoje laikau demokratinių 
laisvių atstatymą, suteikimą 
galimybės laisvai minčiai 
pasireikšti, laisvą nuomonių 
apsikeitimą, įgyvendinimą 
spaudos ir žodžio laisvės, lais
vo priėjimo prie bet kurios in
formacijos užtikrinimą". 

b .kv . 

Tragiškasis birželio mėnuo 
yra nužymėtas skaudžiais įvy
kiais. Jis atnešė Pabaltijo vals
tybėms nepriklausomybių 
netekimą ir komunis t inę 
vergiją, Birželiniai įvykiai 
Lietuvoje buvo lyg ir pamiršti. 
Juos atnaujino 1981 m. birželio 
7 d. Izraelis, užpuldamas už 
600 mylių nuo jo esančią Irako 
atominę jėgainę. 

Mums ir kitoms pavergtoms 
tautoms Izraelio žygis lyg pri
minė, kad pasaulyje yra tauta, 
kuri gyvena realiu pasauliu, ne 
svajonėmis ar politinėmis 
nuolaidomis prieš gresiantį 
pavojų. Min is t ras pirmi
ninkas M. Begin yra pareiš
kęs, kad žydų tauta nebenori 
pergyventi antrojo „Holo-
caust", kokį yra išgyvenusi 
nacių siautėjimo metu, todėl iš 
anksto griebėsi apsaugos prie
monių pavojaus pašalinimui. 
Atsiliepdamas Sirijos prezi
dentas Hafez Assad pagrasino 
Izraeliui, kad atominės ar 
vandenilio bombos graso 
visam pasauliui ir, Sirija 
galėtų sudaužyti visus Izraelio 
lėktuvus ir padaryti jam dau
giau žalos negu jis mano. Ara
bų lyga reikalauja Jungtinių 
Tautų organizacijos paskelbti 
Izraeliui visuotinį boikotą, o 
Libijos diktatorius ragina ara
bus paskelbti Izraeliui šven
tąjį karą — sudaužant Izraelio 
turimas dvi atomines jėgaines 
ir reaktorius. Tuo tarpu Egip
tas susilaiko aštriai kritikavęs 
Izraelį dėl nebaigtos taikos su 
Izraeliu. 

Viduriniuose Rytuose taikos 
niekad nebuvo nuo pat Izra
elio valstybės įkūrimo prieš 33 
metus. Taikos laikotarpis 
visada buvo gr indž iamas 
teroro veiksmais ir Izraelio iš
tremtųjų palestiniečių vardu 
kalbąs Yaser Arafat griežtai 
reikalauja paskelbti Izraeliui ir 
Amerikai alyvos embargo, iš
traukti iš Amerikos bankų ara
bų laikomus pinigus. 

Nežinia kaip ilgai Izraelis 
galėtų tęsti panašius išpuolius 
be Amerikos paramos, jeigu 
kiti arabai imtųsi statyti pan
ašias jėgaines kaip Irakas. Jų 
statymui Izraelio kaimynai — 
arabai „petrodolerių" turi dau
giau negu Izr.itlis. 

Izraelis JAV yra užsakęs 75 
lėktuvus: F-15 ir F-16. 53 
jau yra gavęs, iš kurių panau
dojo Irako jėgainės bombar
davimui. Keturi buvo numa
tyti parduoti prieš ataką, 
dabar jų pardavimą sulaikė 
prez. R. Reagan, bet šis JAV 
mostas įtemptos padėties nesu
švelnina. 

Negeresnė padėtis yra tarp 
Vakarų ir Sovietų Sąjungos, 
kur taikai graso atominės ir 

vandenilio bombos, raketos 
ir dar karo lauke neišbandyti 
erdvės ginklai. 

Šių ginklų grėsmės šešėlyje, 
neseniai Kalifornijoje baigėsi 
įvairių sričių mokslininkų, 
b r a n d u o l i n i ų g i n k l ų 
specialistų ir politikų kon
ferencija, vykusi Lavvrence 
Livemore Nat ional Labo-
ratory centre. Konferencijos 
dalyviai priėjo išvados, kad 
JAV, norint išlaikyti ginkla
vimosi pusiausvyrą, būtinai 
reikia padidinti branduolinių 
ginklų arsenalą. Tokios išva
dos buvo prieita neatsižvel
giant į prez. J . Carter pasi
rašytą SALT II sutartį, kurios 
kongresas nėra patvirtinęs dėl 
Sovietų Rusijos įsiveržimo į 
Afganistaną. SALT II sutartis 
nebeatitinka Amerikos apsau
gos reikalams, nes ji yra pase
nusi ir ginklų persvara yra 
Sovietų Sąjungos pusėje. 
Pagal sutartį turėtų būti 
lygybė, bet sutartis leidžia 
Sovietų Rusijai turėti raketų — 
1398, o Amerikai tik 1054. 

Maskvos povandeninis 
laivynas gali būti apginkluo
tas 950 raketomis, Amerikos 
tik 656 raketomis. 

Europos kraštai jau nuo 
prez. Kennedy laikų, kada jo 
įsakymu buvo išmontuotos 
raketos Thor ir Jupiter Tur
kijoje ir Italijoje, gyvena Sovie
tų Sąjungos raketų grėsmėje: 
SS - 4 ir SS - 5. Todėl neveltui 
s u s i r ū p i n o V o k i e t i j a 
sutikdama, kad JAV sudarytų 
pakankamą apsaugą. Baimė 
dar labiau sustiprėjo, kada 
Sovietų Sąjunga ryšium su 
Lenkijos įvykiais atgabeno į 
Rytų Vokietiją raketas SS - 20 
ir sustiprino bombonešiais 
savo ten laikomą aviaciją. Bet 
niekas iki šiol tiksliai nesu
skaitė ir nesuskaitys, kiek 
Sovietų Sąjunga laiko Rytų 
Vokietijoje a r kituose sateliti
niuose kraštuose raketų ar kitų 
ginklų. 

Kyla klausimas: kiek reikė
tų raketų, kad galima būtų 
apginti Europą? 

Žemės ginklai mums geriau 
pažįstami, bet erdvės yra pa
slaptingi, ir apie juos tik žino
vai galėtų tiksliau ir daugiau 
pasakyti ir apibūdinti, nes jie 
karo lauke dar niekad nebuvo 
išbandyti. Mes žinome, kad 
atominė bomba prie dabarti
nės technikos gali būti lengvai 
išmesta į erdvę. Tačiau, pagal 
1966 m. susitarimą su Sovietų 
Sąjunga, atominių ginklų 
b u v i m a s e rdvė je drau
džiamas. Bet žvalgybiniai 
satelitai gali skraidyti 23.000 

mylių aukštyje ir fotografuoti 
mažiausius priešo judesius. 

Šnipinėjimas paprastai yra 
siejamas su valstybės išoriniu 
saugumu. Karo metu uni
formuoti žvalgai, kurie įsi
brauna į karo veiksmų sritį, 
pagal Haagos 1907 m. kon
venciją, nelaikomi šnipais ir su 
jais elgiamasi kaip su kariais, 
priklausančiais kariuomenei. 
Tačiau satelitinių žvalgų 
nesaisto jokie tarptautiniai 
susitarimai, todėl jie gali žval
gyti priešo teritoriją, nežiūrint 
kokiame aukštyje jie bebūtų. 
Jų misija būsimame erdvės 
kare bus labai svarbi, nes jie 
galės suteikti tokių žinių, 
kurios galės turėti lemiamos 
reikšmės žemėje esančios 
kariuomenės veiksmams. 
Kiekvienas kraštas stengiasi 
žvalgybinius satelitus išto
bulinti, kad jie galėtų atlikti 
sudėtingas operacijas: sekti 
priešo raketas, bombonešius a r 
jūroje plaukiančius laivus. 
Pentagonas nurodo, kad dabar 
JAV erdvėje turi 40 kariškos 
paskirties satelitų. Dalis iš jų 
skrieja tarp šiaurės ir pietų 
žemės ašigalių 100 mylių aukš
tyje. Kiti laikosi ant žemės 
pusiaujo, stebėdami tam tikrą 
žemės zoną. 12 satelitų turi 
specialią paskirtį: stebėti 
laivus, klausyti ir registruoti 
radijo pasikalbėjimus ir juos 
nukreipti į paskirties centrus. 
Paskutiniu metu JAV mažiau 
besiunčia žvalgybinių satelitų 
dėl biudžeto apkarpymo, o be 
to, turi daug moderniškesnių ir 
tobulesnių, kurių išmetimui į 
orbitą bus panaudotas erd
vėlaivis Columbia. Jis galės 
išmesti kitus satelitus net į 
70.000 mylių aukštį, kurių 
negalės pasiekti Sovietų Rusi
jos medžiokliniai satelitai ir 
negalės jų sunaikinti. 

„EURELIOS" — PASAULINĖ 
EUROPOS NAUJIENA 

T a i buvo j a u d i n a n t i s 
momentas , kada Europos 
B e n d r u o m e n ė s v a l d o v a s 
Davignon paspaudė mygtuką 
ir 182 veidrodžiai iškart 
nukreipė saulės spindulius į 
katilą, pastatytą 55 metrų 
bokšte, ir pirmąkart žmonijos 
istorijoje saulė pradėjo gamin
ti elektros energiją. Tai lyg pir
mas „Sputnikas" paleistas į 
erdvę. 

Etnos vulkano papėdėje Eu
ropos Bendruomenė, Italijos, 
Prancūzijos ir Vakarų Vokie
tijos sušelpta, pastatė pirmą 
saulės jėgainę, kurią pavadino 
„Eurelios". Tai simbolinis žo
dis- sudarytas iŠ žodžių „Eu
ropa" ir „helios", (graikiškai 
saulė). Ši saulės jėgainė yra 
vieno megavato pajėgumo ir su 
ja pradėta nauja saulės ener
gijos epocha. 

Tačiau nereikia manyti, kad 
energijos problema jau iš
spręsta ir kad mes po kurio 
laiko, naudodami saulės ener
giją, galėsime apseiti be naf
tos kuro arba be atominių 
jėgainių. „Eurelios" yra mažu
tė jėgainė, bet ji yra simbolis ir 
viltis, kad saulę bus galima 
panaudoti elektros energijos 
gamybai. 

Tai nėra atsitiktinumas, kad 
pirmoji saulės jėgainė pasta
tyta Sicilijoje. Cia saulės veid
rodžius pritaikė jau 212 m. pr. 
Kr. graikas Archimedas, sude
gindamas Siraku8uose ro
mėnų karo laivyną. Adrano 
yra saulėčiausia vieta Euro
poje, o tas saulės jėgainėms 
labai svarbu, nes saulės 
pašvietimas žemėje svyruoja 
nuo O (naktį) iki 1000 vatų 
(per vidudienį a n t ekva
toriaus) per ketvirtainį metrą. 
Adranoje ir taip pat Algarve, 
Pietų Portugalijoje, saulė švie-

Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1981 metų abiturien
tams atestatų įteikimo valanda. Iš kairės į dešinę: Vytautas Jurgėla, 
Dalia Ivaškaitė, Povilas Štuopis, mokyklos direktorius Antanas Gustai
tis, Rasa Čepaitė ir Ričardas P. Lizdenis. Mokyklos baigimo iškilmėse 
buvo knygomis apdovanoti ir visi kiti pažangiausieji kiekvienos klasės 
mokiniai. Nuotrauka Kazio Grūzdo. 

čia 3200 valandų per metus, 
Nicoje, Prancūzijoje — 2782 
valandas, o Briuselyje tik 1550- -
1650 valandų. Tad dėl tokio 
skirtumo ne visur mūsų Žemė
je galima statyti saulės jėgai
nes. Dabar šio tipo saulės " 
jėgaines jau statomos Alme-
rijoje, Ispanijoje, Themis-
centrale, Pietų Prancūzijoje. 
JAV nuo 1978 m. daromi tyri
mai Albuąuerąue, New Mexico 
ir 10 megavatų saulės jėgainė 
statoma pietų Kalifornijoje. 

Apskaičiuota, kad tokios 
saulės jėgainės gali pasiekti 
savo našumą, turėdamos 10 
megavatų pajėgumą. Tad klau
simas, kodėl Europos Bendruo
menė pastatė Adrano jėgainę 
tik vieno megavato pajėgumo? 
Todėl, kad tai pirmoji tokia 
jėgainė ir mokslininkams daug 
kas dar buvo neaišku, neži
noma ir reikėjo išbandyti. 
Adrano jėgainės statybai EB 
pakvietė Genujos universiteto 
profesorių Francią, kuris šiuo 
klausimu eksperimentavo jau 
nuo 1950 metų. Jo projektas — 
bokšto jėgainė su varpo for
mos katilu, į kurį koncentruo
jami saules spinduliai — pasi
rodė geriausias ir buvo 
priimtas. Tik gaila, profe
sorius staiga prieš metus mirė 
ir savo išsvajotos 3aulės jėgai
nės pagamintos elektros nebe
pamatė. 

Kaip iš tiesų atrodo ši šilu
minė saulės jėgainė? „ENEL" 
— Ente Nazionale per l'Ener-
gia Elettrica — nupirko prie 
Etnos 3.5 hektarų žemės skly
pą, ir valstietis, kuris tą žemę 
pardavė, pastatė sąlygą priim
ti jį prie jėgainės statybos dar
bų. Jis yra dabar tos jėgainės 
sargas. Aplink bokštą ketvir
čio apskritume išdėlioti lygiu 
paviršiumi 182 veidrodžiai. Jie 
dviejų rūšių, vadinami helios-
tatais. 70 jų dideli, kiekvienas 
52 kvadratinių metrų ploto, ir 
112 maži, kiekvienas 23 
kvadratinių metrų ploto. Visus 
plotus sudėjus gaunamas 6,200 
kvad. m veidrodis. Jis nestovi 
vietoje, bet kompiuterio suki
nėjami pagal saulės judėjimą. 
Taigi, veidrodžiams reikia 
daug vietos, kad jie nekliu
domai galėtų būti sukinėjami 
ir kad būtų galima prie jų priei
ti su mašina apvalyti nuo dul
kių. Visi heliostatai nukreipia 
saulės spindulius į katilą bokš
te. Spindulių šildomas vanduo 
sušildomas iki 5701. C, o garas 
iki 510 1. C prie 64 atmosferų 
suka turbiną ir gamina elekt
rą. Viskas vyksta jau įprastu 
būdu, išskyrus sunaudojamą 
saulės energiją, kuri gaunama 

(Nukelta į 5 psl.) 

• » 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 
KALBA DOKUMENTAI 

L. KERULIS 

Pro te s t a s pare ikš tas prie Šv. Sos to , V a t i k a n e 
Lietuvos Pasiuntinybė 
Prie Šventojo Sosto 
Nr. 200 
Roma, 1940 m. liepos 22 d. 

Jo Eminencijai 
Kardinolui Louis Maglione, 
Jo Šventenybės Valstybės Sekretoriui, 
Vatikano Miestas. 

3. 1939 m. spalio 10 d. Savitarpės Pagalbos Su
tarties, kuria Socialistinių Sovietų Respublikų Są
junga dar kartą iškilmingai Lietuvą patikino jokiais 
atvejais nepaliesti Lietuvos Valstybės suverenumo ir 
jos vidaus santvarkos. 

Eminencija, 

gyventi savo tėvų žemėje laisvai, nepriklausoma ir 
suvereniškai; 

viešai protestuoti prieš neišprovokuotą 
Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungos agresiją, 
kuri pažeidė sutartis, tarptautinės teisės nuostatus ir 
Lietuvos suverenumą; 

prašyti Šventąjį Sostą Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinti. 

Šia proga turiu garbės prašyti Jūsų Eminenciją 
malonėti priimti mano labai aukštos pagarbos ir 
respekto patikinimą. p a g i r G i d v a i n i s 

Lietuvos Ministras. 
Sušauktas Kaune suvažiavimas, pasivadinęs __ . . 

Liaudies Seimu, liepos 21 d. nutarė prašyti Maskvos P r o t e s t a s pare ikš tas Romoje, Italijoje 
Vyriausybė priimti Lietuvą į Socialistinių Sovietų Lietuvos Pasiuntinybė 
Respublikų Sąjungą. Šis seimas buvo sudarytas Italijoje 

Turėdamas galvoje visas šias aplinkybes, kaipo tiesioginiai spaudžiant Sovietų Vyriausybei kurios Nr. 926 
konstitucinių Lietuvos Respublikos organų atitinka- «"Į«lw«-tai įd e hf . 8 k

c
a i ? u \ R o m ė n ė s , kaip Roma, 1940 m. liepos 22 d. 

mai prie Vokietijos Reicho akredituotas Pasiuntinys, P a m e n a m e , birželio 15 d už^udo visą Lietuvos J Q E k s c e l e n c i j a i 
laikau būtina pareikšti iškilmingiausią ir tvir- Į ^ P ^ k o s teritoriją. Tuomet bet koks konstituciją p Galeazzo Ciano 
čiausią protestą prieš Socialistinių Sovietį Respub- » T ^ ^ A Z ^ S I ^ ^ L ^ S Z * £ ' Užsienių Reikalų Ministrui 
likų Sąjungos padarytą mano kraštui prievartą ir * n n a . pasidarė nebe,manomas, nes Sovietų Są-
Lietuvos suverenumo bei v a i s t i n ė s neprikišu- J į g ^ K ^ * + - * £ * * visą Res-
somybės paglemžimą, nes aukščiau pažymėtas K - . . , . . « , \r — - .,A 

Tokiu būdu Maskvos Vyriausybė aiškiai pažeidė 
1920 m. liepos 12 d. Taikos Sutartį, 1926 m. rugsėjo 
28 d. Nepuolimo Paktą, kuris turėjo galios iki 1945 
m. gruodžio 31 d., 1933 m. liepos 5 d. Konvenciją apie 
definiciją agresijoms ir 1939 m. spalio 10 d. Savi
tarpės Pagalbos Paktą, o taip pat ir visuotinai 
pripažintus tarptautinės teisės nuostatus. 

Esant tokioms sąlygoms, kaipo konstitucinių 

Seimo nutarimas, padarytas rusų okupantams 
verčiant, yra ne kas kita, kaip negirdėtas lietuvių 
tautos valios pareiškimo suklastojimas, kuris yra 
priešingas Lietuvos Valstybės interesams, o taip pat 
ir teisei tautoms laisvai apsispręsti. Todėl jis nė 
kokiu atveju negali būti pripažintas turįs juridinės 
galios. 

Naudodamasis šia proga prašau malonėti, 

Roma 

Ekscelencija, 
Sušauktas Kaune suvažiavimas, pasivadinęs 

Liaudies Seimu, liepos 21 d. nutarė prašyti Maskvos 
Vyriausybę priimti Lietuvą į Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungą, šis Seimas buvo sudarytas 
tiesioginiai spaudžiant Sovietų Vyriausybei, kurios 
nepaprastai didelis skaičius kariuomenės, kaip pri
simenama, birželio 15 d. užplūdo visą Lietuvos 

iNauaoaamasis sia proga prašau malonei* - ^ V O s Valstybėsoreanu atitinkamai ori*Sventnio Respublikos teritoriją. Tokiu atveju bet koks konsti 
Ekscelencija, priimti mano aukščiausio, pagarbos ^ ^ £ 2 * ? Z £ ^ ~ 5 " " E ™ S ? tuciia ir istatvmus atitinkamu valstybiniu t u n k a * 
pareiškimą. 

Sosto akredituotas Lietuvos Ministras, turiu garbės: tuc}>* i r įstatymus atitinkamų valstybinių funkcijų 
pareikšti, kad tariamojo seimo nutarimas, kuris p ū d y m a s Pasidarė nebeįmanomas, nes Sovietų 

pasir. K. Škirpa yra primestas svetimos Vyriausybės, nėra teisėtas ir Sąjunga paėmė i savo rankas kontrole ir visą 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir legalus ir visiškai neatitinka Uetuvių tautos valios,* R e 8 P u b l l k o s administracijos vadovavuną. 

\g. Ministras, kuri niekuomet nepripažins pažeistos jos teisės (**us daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 6 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Lietuvių tautiniai Šokiai Baltimoržs miesto centre vykusiame lietuvių festi
valyje. Nuotr. C. Surdc-ko 

Baltimore, Md, i nė, programos vedėja. 
cs. 

EALTIMORĖS LIETUVIU 

FESTIVALIS 
Cape Cocį Mass. 

GEGUŽINĖ 
Birželio 6 d. rytą Baltirnorės i L f c j ^ B e n d r u o m e n ė s ži_ 

lietuviai, lyg skruzdės, skubiai, ^ _ ^ ^ k s g į 
ruoses festivaliui, pasiruošę p a - \ ^ k m š m į o s o d b o j e > 3 0 W e d g e . 
tarnauti svečiams. Dauguma r e n - j w o o d Q r C e n t e r v i U M a p r a . 
gėjų nuskubėjo j bažnyčią, n e s j ^ n ^ A t s i l a n k i u s i e j i b u s 
festivalio komiteto pamaldų lai- j .v. .. , . . 

r ,._ i pavaisinti skaniais pietumis, o 
ištroškę galės atsigaivinti šaltais; kaip paprašytas, tik glaustus uki-

LAIŠKAI DRAUGUI 
ATSAKYMAS { ATVIRĄ 

J . ŠOLJCNO LAJSKA 

Gerbiamasis, 
Dėkoju už manęs garsinimą 

("Draugas", 1981. 6. 22.), vadi
nant mano rašymą arogantišku, 
atseit, akiplėšišku. Tai Jūsų sti
lius. 

JŪSŲ kvalifikacijomis neabejo
ju- Apie savąsias nekalbėsiu. Jūs 
pats apie jas pakankamai pripa
sakojote, pašiepdamas :mane 
skersai ir išilgai- Tebūnie Jūsų kie
me jomarkas. 

Visgi, ką parašiau nieko neat
siimti ir nieko netaisau, o tik at
sakau JŪSŲ klausimus. 

Pažįstu glėbį pensininkaujan-
čiu šeimų ir pats tokiu jau seno
kai esu, mano socialinės pajamos, 
nežiūrint 11.3 proc. ateinančio 
pakėlimo, apskritai bus suma
žintos, tai, va, dėl ko gerai žinau, 
kad galima verstis iš dabartiniu 
ir iš vėliau sumažintu pensijų, 
žmonai nedirbant ir pensijos ne
gaunant- Nerašiau, kad visiems 
pensininkams tai įmanoma, o tik, 
kad daug jų savo likimu nemano 
skųstis. 

Įdomu, kur Jūs mano straips
nyje radote siūlymą mažinti ma
žųjų pajamų žmonių socialines 
įplaukas? Tokio nebuvo. Rašau, 

kyti pakviestas Baltimorės 
vyskupas William Bonders. Kle-i . . . . . • . „ - , . . , . , . , » ™ • „ ; gėrimėliais. mus apžvalginius straipsnius, nie-bonas kun. A. Dranginis asistuo- ° . . . . I . ° _,.. . - „ „ -Vieta graži, pušų aromatas ir | kam savosios ūkines politikos iš 

pavėsis atsilankiusiems teiks tikrą I viso nesiūlydamas. Jūsų paminė-
poilsį. Yra kviečiami visi lietuviai | tų mažų socialinių pajamų senu-

| nepraleisti progos, nes atsilankę j kių ir m a n gaila. Jų socialinės pa 

ja ir pasako lietuvišką pamoks
lą, arkivyskupas kalba šv. Mišių 
pabaigoj. Jis pasidžiaugia lietuivių 
ištikimybe Bažnyčiai ir « ^ » * | a i d į s j t e pažįstamų ir sa draugais 
pasitikėti Dievu. Pamaldų metu | p r a l d s i t e g r a ž i ą šeštadienio po-
jam buvo įteiktas lietuviškas kry 
žius, už kurį nuoširdžiai padėko 
jo. 

Eisena į festivalio aikštę buvo 
atžymėta tragedija. Nuo bažny
čias į aikštę yra tik pora blokų,; 
bet prie pasisukimo į aikštę stai
ga krenta Amerikos Legiono, Lie- Į 
tuvių posto 154 narys, lietuviškos j 
šeimos tėvas, Edvardas Būda. i 
Drauge ėjęs gydytojas kelių lie- | 
tuvių pagalba Edvardą atgaivina,'. 
bet kiek vėliau, ligoninėj, jis am- i 
žiams užmerkia akis. Įvykis su-; 
krečia visus festivalio dalyvius, 
kas be abejo prisidėjo, kad jo lai- ; 
dotuvės buvo tokios graudžios ir į 
įspūdingos. 

Oficialiojoj festivalio atidary
mo iškilmėj kalbėjo miesto me
ras William Schaefer, senatorius 
Sarbanes, miesto tarybos pirm. 
Orlinsky ir kiti valdžios bei lie
tuviškų organizacijų atsto
vai. Programą pravedė K. Ce-
sonienė. Meninę dalį atliko tau
tinių šokių grupės „Aras", „Kal
velis" ir „Ratelis". 

Lietuvišką meną, kultūrą ir sa
vąjį veikimą pavaizduojančius 
stalus buvo paruošę 15 vietinių 
organizacijų, 2 iš kaimyninio Wa-
shingtono ir 2 pavieniai asmenys 
Viena iš jų, Genė Popelienė, at 

pietę. Lietui lyjant piknikas nuke
liamas į sekmadienį ir vyks toje 
pat vietoje, tik pradžia būtų 
1-mą vai. po pietų. 

Minite SSI pensijas. Šios, kaip 
žodis "supplemental" nusako, nė
ra pilnos pensijos, o tik priediniai 
socialiniai mokėjimai, nuo 1974 
skirti mažų įplaukų gavėjams. 
Jūs jų atradote 123 dol- mėn-
Man, padalinus 610,2 mil. dol. 
iš 4.156,400 žmonių išėjo 146-81 
dol. 

Dabar apie krūvą dvigubu pen
sininkų. Valdininkai yra valsty
binių įstaigų samdytiniai, šiuo 
atveju tik federalinių, gauną sa
vo atskiras nuo socialinio drau
dimo pensijas, o tarnautojai ir 
darbininkai — socialinio draudi
mo pensijas. Abejos mokamos iš 
to pačio biudžeto, tik atskirų fon
dų. Daug valdininkų turi teisę iš
eiti pensijon labai jauni ir nema
žas jų skaičius susigundo iš nau
jo dirbti bendrovėse, kad išsitar
nautų socialinio draudimo pensi
jas, na, ir, jei tos bendrovės moka, 
dar ir bendrovių pensijas. Apie 
pastarąsias nekalbėjau. Jos priva
čios ir tvarkoj, nepaisant dydžio, 
nes nemokamos iš valstybinio 
biudžeto, priklauso dirbančiųjų 
su darbdaviais susitarimo. Apie 
šiokių pensijų prie kitų dviejų pri
jungimą irgi nekalbėjau. Tokiu 
atveju būčiau turėjęs kalbėti apie 
trigubas pensijas. Asmeniškai 
man toks trigubas sujungimas nei 
iš tolo nepatiktų, nes didintų 
ūkio valstybinimą ir taip jau per 
didelį biurokratų skaičių. 

Nebijokite, tačiau, valdininkų 
ir socialinio draudimo pensijų 
sujungimo pasiūlymas greičiau
siai greitai nebus vykdomas, nes 
daug kongreso žmonių, ypač 

jamos turėtų būti didesnės. Ti- j stiprus liberalinis sluoksnis, mėgs-
kėkimės. kad naujosios vyriausy- Į tąs mėtytis kitų uždirbtais pini-
bės ir socialinių reikalų reforma, gaiš. vargiai ar balsuos prieš save 
siekianti 41 proc viso biudžeto iš-į ir savo draugų labai dideles pen-

kia, o toks pustymasis pinigais 
gali ant menčių paguldyti ir pri
vačius bendrovinius pensijų fon
dus, kurie socialinio draudimo 
pensininkams nemenka pagalba. 

Vyriausybė vertina, kad 15 proc. 
visų gaunančių SSM (Sočiai Se-
curity Minimum Payment) gau
na ir civilinių valdininkų pensi
jas, kurių mėnesinis vidurkis yra 
900 dol- Jau dvigubos pensijos. 
Pats 900 dol. šiokių pensijų vi
durkis per aukštas, kai daug dir
bančiųjų ir šiandien dek neuž
dirba ir kai socialinių pensijų vi
durkis nesiekia 360 dol. mėn. Dar 
daugiau tų civilinių valdininkų 
buvo pasamdyti, atsimokant už 
patarnavimus partijoms, o demo
kratai tuo keliu dar yra mėginę 
ir nedarbą mažinti, taigi ne dėl 
to, kad valdžiai jų darbas būtų 
buvęs reikalingas. Girdėjote gi, 
viena sekretorė pati pasigarsino, 
kad ji nė mašinėle rašyti nemo
kėjo, jai to pagal ją ir nereikėjo. 

Nepasakysite gi, kad 625,000 
civilinių ir kariškių buvusių val
dininkų metinės pensijos tarp 
18,000 ir 28,000 dol. būtų per ma
žos. O dar turime beveik 200,000 
buvusių įvairių valdininkų, gau
nančių ir už pastarąsias dides
nes pensijas. 

Gal užteks- Ar Jums neatrodo, 
kad mudviejų pasikalbėjimas pri
mena mūsų liaudies sąmojų? 

Padėk Dieve! 
Pastarnokus kasu 
Bene neprigirdi? 
Nelabai dideli-

Likite sveikasl 
Leonardas Dargis 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM., Bridgeporte, saul£*«s 3-jų 
miegamų butas 2-me aukite. Tuojau 
galima užimti. Rekomendacijos reika
lingos. Arti Sv. Jurgio bažn. Skambint 
rytais iki 12 vai. tel. 528-7696 arba 
247-1725 iki 6 vai. vakaro. 

MISCKLLAJSEOUS 

laidų iki 1984, ir toms mūsų tau
tietėms bus naudinga. 

Ba'fo šeimininkes — Naidičiene, Drazdienė, Baltikauskienė ir Kalinauskienė 
pasiruošusios patarnauti Baltimorės lietuvių festivalio svečiams. 

Nuotr. C. Surdoko 

Rochester, N. Y. 
ARTĖJANT AMERIKOS 
LIETUVnj KATAIJKIU 

SUSIVIENIJIMO 68 SEIMUI 
Kas trejus metus šaukiamas į atžvilgiu. Tad reikia tikėtis, kad 

niausiai Amerikos lietuvių katali
kų organizacijai sukanka 95 me
tai. Todėl juo labiau liepos 12 
d. Rocherstery šaukiamas ALKS 
seimas yra reikšmingas istoriniu 

Amerikos Lietuvių katalikų susi
vienijimo seimas šiais metais 
įvyks liepos 12-14 d. Rocheste-
ryje, N.Y. Tai 68-sis šios seniau
sios lietuvių draudimo organiza
cijos atstovų ir jų svečių seimas, 
pagal šios organizacijos konsti-

„ | tuciją ir įstatus yra vyriausias 
i • a TVT~ v i /-L J!L I šeimininkas. Jis gali pakreipti jos vyko net is New Yonco. Geno-! .. . . ' ° . . , * . ' . 

'• veikimą viena ar kita kryptimi, vaite Radžiuvienė ir Nijolė Sarv 
demonstravo juostų audimą ir 
margučių marginimą. Visos 
Baltimorės lietuvių organizacijos 
pasirūpino paruošti maisto ir gė
rimų stalus. 

Tai toks buvo devintasis Balti-

žinoma, neužmirštant, kad pa
našios draudimo organizacijos 
yra prižiūrimos ir JAV vyriausy
bės atitinkamai kontroliuojamos. 

Tokiuose seimuose yra išklau
somi ir tvirtinami direktorių ta
rybos pranešimai, išrenkama tre-

morės lietuvių festivalis. Jį suor-1 jiems metams direktorių taryba 
ganizuoti ir pravesti pasirūpino; ir reikiamos komisijos. Seimas 

mėgina pramatyti veikimo gai
res ir ateičiai. Gali keisti ar pa-

1 pildyti konstituciją IT įstatus, 
jų narių siū-

komitetas: K. Česonis, pirm.; S. 
Kligys, vicepirm.; L Surdokas, 
ižd., A. Vitkauskas, programos 
direktorius, J. Jaskulski i r i . Kra-į svarstyti kuopų ir 
sauskas, skelbimai. G. Auštrienė, | lymus. 
maisto tvarkytoja ir K. Cesonie-! Šiais metais, šiai 

sijas-
Zinoma, kuo didesnės pensijos 

bei socialiniai mokėjimai, tuo ge
riau, jeigu yra iš ko mokėti- Jeigu 
tokie šaltiniai išsenka, tai ir di
džiausi čekiai ne tik nieko nereiš-

Wirh LibertY & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio-
3e atvirai ir drąsiai nagrinėja 
feo krai to negeroves bei pavo
jus ir tiesia kelius į saugų visų 
gerbūvi 

Kaina kietais viršeliai* $5.9& 
minkštais — $335. 

Knyga gaunama u Drauge 
taaaaaaaaaaaaa >» M BHS—BMI I. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KTELAI 

TeL: 434-9655 arba 737-1717 

iiiiiiliiillillilliiiliiiiiiiiliiilllililillillliilii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St, Chieago, IL 80629 

SIUNįTIMlAI I UETUV* 
TeL — 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 
IIIIHIIIlHlllll!i!MilII!UU!iIIilUUil!!fiSU!!l 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda, 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priiraame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-M6S 

lllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIUUUU1U1IUIIV 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdrauds nuo usnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

tT 

retai ir se-

Baltimorės lietuvių festivalyje didelio dėmesio susilaukė Balfo lietuvių tau
todailės stalas. Pne stalo skyriaus vicepirm. Jonas Kardokas. 

Nuotr. C Surdoko 

šios istorinės organizacijos sei
mas susilauks kiek galima dides
nio atstovu ir svečių skaičiaus ir 
dėmesio. Juk tai beveik trijų mi
lijonu doleriu vertės organizaci
ja, savo praeityje daug dirbusi 
Amerikos lietuviu ir Lietuvos la
bui. Pvz., prieš trejus metus įvy
kusiame seime Lietuviu kataliku 
šalpai remti paskyrė 2,000 dol.! 
Reikia parodyti draugams ir abe- Į 
jojantiems, kad į artėjantį šios re
tos lietuviu organizacijos šimt
metį žengiama drąsiai ir su ne
palaužiama viltimi. 

ALKS seimas įvyks MaTriott 
viešbutyje, netoli Rochesterio, 
pakely į Niagara Fails krioklius, 
puikioje gamtos aplinkoje. Vieš-. _ 
būtis yra naujas, su puikiais vi-t ^ e 
daus ir lauko baseinais, darbo ir 
poilsio patogumais. 

Liepos 12 d. 4:30 vai. vale 
Jurgio lietuvių kataliku parapi-! s 
jos bažnyčioje (545 Hudson r s 
Ave.) seimo atstovams ir sve-' s 

čiams šv. Mišias atnašaus prel. 
Jonas Balkūnas. Mišių metu gie
dos sol. Birutė Čypienė, vargo
nais gros Raimundas Obalis.Tuoj 
po pamaldų susipažinimo vai
šes su seimo delegatais ir sve
čiais parapijos salėje. Liepos 13 
d. seimo delegatu posėdžiai pra
sidės Marriott viešbutyje 52-57 
W . Henrietta, Rochester, N.Y. 
Posėdžiu pradžia 9 vai. ryto. Lie
pos 14 d. seimo užbaigtuviu kok
teiliai ir vaišes 5 vai. vak. tame 
pačiame viešbutyje. Vaišiu me
t u dainuos vietos lietuvių vie
netas „Sutartinė", diriguojamas 
Jono Adomaičio. Deklamuos 
Izab. 2muidzinienė. 

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

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvari>je. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

^ 

Užsakymus siusti-
DRAUGAS, tflfi West 6Srd Sb, Chieago, IL 60629 

/r 
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i 7 Drive-in Tellers f 
Open 6 days a week 

Open Friday evenings, 5 P- M. to 8 P . M. 

Ioatead of Thursday evenings 
! 

MARQUETTE NATIONAL BANK 1 
s 

64th and So . Western Avenue | 
Mali tek - 6116 Smitu Vtettni GR 6-5100 \ 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų ruHų grindis. 

Tel — RE 7-5168 
i ^ « • > » » > » » « 

r"."-'-- -Į— - lT* r--•• -̂  J ~ - ~ - ~ —~ SJtCSPSSBS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chieago, m. 10632, tel. 827-5986 

lllimuilllllllllllllllltllllllllllllllllllllliill 
M. A. $ I M K U S 

IN'COME T A X S E R V I C E 
N O T A R T P U B L I C 

4259 S. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ i*kvl«timai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiumniiiiiimiiiniiiiiiiiiiiuijniiiiiuiii 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1883 arba 376-5996 
iimiiiiiHimimiiiimmiiutiuiuiiiiiiiiiit 
iMiriiiiiiiriiiiiniiiiiiiiiuiiiiilHHiiifiiiK' 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą salite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 

HELP VVANTED — MOTERYS 

RET AIL CLERK 
Reikalinga lietuvaite universiteto stu
dente dirbti pilną ar daliną laiką. Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Kreiptis į Danutę 
Tel. 434-5000 

HOUSEKEEPER 
Reikalinga lietuvė šeimininkė (apie 

40-50 m. amž.) gyventi vietoj ir pri
žiūrėti 4 metų berniuką. Namų ruoša 
(10 kamb. namas) ir pagaminti val
gius. Pietinėj Chicagos daly. 

Sekmadieniai ir šeštadieniai laisvi. 
120 dol. į savaitę. 

Skambint 239-6363 

VYRAJ IK MOTEKKh 

i O B O P E N I N G S 
Positlons to be f iUed immediately. Can 
earn Part Time $8 per hour. Full Time 
$1,580 per mo. College Studente VVel-
come. For Interview Call 

3 4 4 - 8 9 4 0 

R E A L E S T A T • 

Palos Hills — Savininkas parduoda 
mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys, 
lVa vonios. Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas, šoninis įvaž. Cycl. tvo
ra. 80 x 125 p. sklypas. $82,500. 

Telef. 598-7871 

73-čla ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros 
nuomos. 
62-ra ir Artestan. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzle — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų. $15,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marquette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

TeL 436-7878 ar 8395568 

• 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namą pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
HiiiiiiinmiiiMniHn riiiiiiumniiinuuiu 

D Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimu yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
tnes korteles. 

»»re1pkitcs | 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 
Chieago, IL 60629 

• • • • • • • * • • • • • • • • > • • « • • • • • « • • * • • • * • • • • • • 

"SKELBKITes "DRAUGE". 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Viauose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukea, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų i/amuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokeačio 
ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Dlinoia valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. SSitf St., 
Chieago, IL 60629 

Perskaitė "Draugą" duokits 

jt kitiems pasiskaityti. 



A. A. ALEKSANDRO KASNICKO 
NETEKUS 

"Man itisi čia sakė, kad esu 
tik svečias: 

Ir lelijos Bedas ir lauky. 
gėlė..." 

B. Brazdi. 
Pačiame pavakary, pačiame 

gėlių laike, ką tik nutilus Vely
kų varpams buvo palydėtas į di
džiąją kelionę ilgametis Union 
Pier ir apylinkės Lietuviu Drau
gijos valdybos narys a. a. Alek
sandras Kasnickas. 

Atsisveikinti nėra lengva- Su 
graudumu ir ilgesiu palydime į 
dausas išlekiančius paukščius, 
laivus, išplaukiančius į svetimas 
šalis, ar rudenio saulę, paliekan
čią žemę žiemos speigams... Bet 
užvis graudžiausia palydėti myli
mą ir brangų asmenį ligi gyveni
mo ribos, ligi kapo duobės! Todėl 
laidojant a. a. Aleksą, raudojo 
ne tik giminės ir artimieji, bet 
pravirko net patsai dangus- Aki
nančia šviesa žaibas perskėlė de
besį, ir griaustinio trenksmas su
drebino žemę... Pasivaideno Pri
sikėlimo paralelė. Prisiminė poe
to žodžiai: "Kodėl gavėnioje gy
vename, o mirštam aleliujos mal 
dose?" (Velionis buvo miręs Di
dįjį Penktadienį). 

Paprastas žmogus palieka sa
vo pėdas smėlyje, sniege arba ari
muose. Jos greit pranyksta- Mil
žinas jas įspaudžia granito uolon. 
A- a. Aleksas nebuvo nė vienas nė 
kitas. Jis savo paminklą paliko ar
timųjų ir draugu širdyse. Jis mus 
lietė, kaip vėjo dvelkimas. Būda-

CHICAGOS ŽINIOS "Eurelijos" -

na Stasė- Likimo buvo lemta 
jiems abiems antru kartu sukurti 
šeimos židinį ir gražiai leisti gy
venimo rugsėjį. Juodu abudu "per 
pasaulį platu žemės krašto ėjo pa
žiūrėt". Iš kelionių grįžus, a. a-
Aleksas pradėjo rimtai negaluoti. 

Kilimu joniškietis, dirbęs Klai
pėdoje ir pamilęs jūrą, tėvynės 
grožį ir ilgesį nešiojosi giliai šir
dy. Netekus gimtojo krašto, da
bar palikti žemę ir pasaulį velio
niui buvo labai sunku. Jau nekal
bėdamas lūpomis, savo ramiomis 
akimis, tarsi, kartojo poeto 
žodžius: "Ne aš tuos ežerus ka
siau, ne aš tuos upelius raizgiau, 
stačias kalvas, gilias daubas ne 
aš žaliais šilais kaišiau..- O rei
kia atsiskirt — verkiu visa šir
dim dangun šaukiu: Kodėl čia 

vo gera ir jauku būti jo artumo- į likti negaliu, nors varganu vaba-
je. Draugiškumas, nuoširdumas, lėliu?' 
tvarkingumas, meilė žmogui ir 
gimtajam kraštui buvo ryškiausi 
jo būdb bruožai. Draugijos valdy
boje pasiimtas pareigas atlikdavo 
kruopščiai, kantriai, su taikinga 
šypsena, nugalinčia visus, norin
čius "peštis ir kariauti"- Niilll 

Deja, vargano vabalėlio, lietu
vio tremtinio, žemės keleivio ir 
mūsų mylimo brolio — žmogaus 
diena jau suglaudė pavargusius 
sparnus. Liūdesy ir skausme li
ko mylima žmona Stasė, sūnus 
Alfredas, brolis Vvtautas su šei-

ža dalimi jo nuopelnas, kad Drau j ma. Giminės čia ir Lietuvoje ir 
gija išliko darni ir vieninga, šie- į mes visi jo draugai bei bičiuliai 
met švenčianti 20 metų sukaktį. 
Todėl daug Draugijos nariu daly-

DALGIABUCIAI 
Chicagos šiaurinėj pakrantėj, 

1415 N. Lake ghore Dr., bus 
pastatytas 29 aukštų dangorai
žis, kuris kainuos 14 mil. dol. 
Jame bus kondominijos, kurių 
kaina nuo y% iki 1*4 n^- dol. 

PRIE& GINKLŲ KONTROLĘ 
Elinois atstovų rūmai priėmė 

nuostatą, kuriuo panaikinami 
įvairių vietovių ginklų kontro
lės nuostatai, panaikinamas ir 
Chicagos planas perregistruoti 
leidimus turėti ginklus. 

ĮSTATYMAS 
MOKESČIAI U2 DUJAS 

Illinois senatas priėmė nuo
statą, pagal kurį Chicagoje ga
lima bus pakelti mokesčius už 
naudojimą kūrenamų dujų 60%. 
Tokį planą buvo pasiūliusi mere 
J. Byrne. Mokesčiai už dujas 
Chicagoje gali būti pakelti nuo 
5 iki 8%, jeigu tą nuostatą pa
tvirtins Illinois atstovų rūmai ir 
įstatymą pasirašys gubernato
rius. 

84 MIL DOL UŽ JOGURTĄ 
Chicagoje savo centrą turinti 

Beatriče Foods bendrovė pa
skelbė parduosianti Dannon 
bendrovę, kuri yra didžiausia 
jogurto gamintoja JAV-se. Per
ka viena Paryžiaus firma už 
84.3 miL dolerių. 

BYLA PRUS POETĄ 
"Chicago" žurnalo beletristi

kos ir knygų apžvalgų redaktorė 
Christine Newman iškėlė bylą 
prieš poetą Paul Carrol, kaltin
dama, kad jis ją užpuolęs ir 
apmušęs Chicagos universiteto 
patalpose, kur ji dėsto. Reika
lauja 15,000 dol. nuostolių atly
ginimo ir 100,000 dol. pabaudos. 

NUODAI VANDENY 

IŠGELBĖJO STUDENTUS ! (Atkelta iš 3 psl.) 

vavo a. a. Alekso šermenyse ir 
laidotuvėse. Šių eilučių autorius 
tarė paskutinį žodį kapinėse. 

Sunkios ligos metu jo draugai 
velionį lankėme namuose ir ligo
ninėje, stebėdamiesi su kokia mei
le ir pasiaukojimu jį slaugė žmo-

Mielas Aleksai, telydi Tave 
Dangaus palaima į Amžių Tėvy
nę, o į Žemę Pažadėtą — poeto 
malda: "I ją, į žemę gimtą, 
Viešpatie, meldžiu grąžinki am
žių miegui mano kūną. Po spin
duliais tėvų dangaus žvaigždžių, 
į motinos namus benamį sūnų!" 

Viktoras Simaitis 

Northwestern universiteto 
studentų bendrabuty sekmadienį 
buvo gaisras. Atvykę ugniage
siai rado kai kuriuos studentus 
kabančius iš lauko, besilaikant 
langų. Keletą studentų teko ug
niagesiams išgelbėti, o apie 70 
patys išbėgo. Iš gaisro susidarė 
apie 20,000 doL nuostolių. 

SUGAVO PADEGĖJA 
Policija areštavo Michael Mc 

Gever, 26 m., kuris įtariamas 
nuo kovo 14 d. {padegęs apie 40 
namų Bridgeporte. Degino ap
leistus namus ir garažus. Po
licija pamatė jį bėgantį nuo tik 
ką padegto garažo. 

100,000 DOL, LENKIJAI 
Amerikos lenkų kongresas 

įteikė CARE ištaigai 100,000 
dol. — maisto siuntiniams Len
kijai. Mere J. Byrne tam reika
lui iš savo asmeninio politinio 
fondo paskyrė 5000 dol. 

ATĖMĖ 21 PAVEIKSLĄ 
FBI iš American Art galeri

jos Chicagoje atėmė 21 pa
veikslą, kurių tarpe tariamai 
buvo Picasso, Renoir ir kitų žy
miųjų dailininkų darbai. Įtaria
ma, kad jie buvo pavogti arba 
ne tikrai tų dailininkų, kaip skel
biama. 

BRANGS DUJOS IR 
ELEKTRA 

Numatoma, kad Common-
wealth Edison ir Peoples Gas 
bendrovėms gavus leidimą pa
kelti kainas, Chicagoje kūrena
mų dujų kaina pakils 13,5%, o 
elektros kaina 15,2%. Savinin
kai vidutinio namo per mėnesį 
turės mokėti apie 116 dol. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

DĖSTYS KARINI MOKSLĄ 
Majoras Kęstutis J. Gedmintas 

nuo š. m. gegužės 1 d. paskirtas į 
W. Virginia Morgentown univer
sitetą profesorium asistentu. Dės
tys karinį mokslą. Jis yra baigęs 
mokslus Pittsburgo universitete, 
o taip pat ir Command ir Gene
ral Staff koleg. Ft.Seavenworth, 
KS. Jis yra JAV kariuomenės ypa
tingų pajėgu ir Vietnamo karo 
veteranas. Šiuo metu su žmona ir 

T. Miliauskaitė 

keturiais vaikučiais gyvena Can-
onsburg, PA 

BAIGĖ MOKSLĄ 
Teresė Miliauskaitė birželio 

20 d. Northeastern Universitete 
Bostone baigė gailestingųjų sese
rų mokslą ir gavo bakalauro dip
lomą. Teresė yra naujųjų ateivių 
Juozo ir Janinos Miliauskų duktė. 
Gimė VVorcestery. Lankė Sv. Ka
zimiero parapijos pradžios mo
kyklą, Jėzaus Vardo aukštesniąją, 
kurią baigė gerais pažymiais. Vi
sus keturis metus priklausė Natio
nal Honor Society. St. Šalkauskio 
moksleivių ateitininkų kuopai, ku
rioje ėjo sekretorės pareigas. Tau
tinių šokių grupei "Spindulys". 
Baigė "Aušros Vartų" lituanisti
nę mokyklą ir puikiai kalba lietu
viškai. 

Pasirinkusi gailestingosios se
sers profesiją studijavo Northeas
tern universitete, Bostone. Po 
atostogų pradės dirbti savo pro
fesijoje. 

Union Pier Mich. 
JONINĖS 

Union Pier, Michigan, lietu
vių draugijos nariai su svečiais 
atšventė Jonines birželio 24 d. dr. 
Jono Valantiejaus rezidencijoje. 
Dalyvavo apie 100 žm. Buvo pa
sveikinti Jonai ir sugiedota 
jiems Ilgiausių metų. Joninių 
laužo programą pravedė skautų 
grupė, vadovaujant Faustui Stro-
liai. Skautai šiuo laiku stovyklau
ja Karaičių vasarvietėje. Jonas 
Rinkūnas paskaitė Joninių išva
karėms pritaikytą humoristini 
reportažą. Joninių šventė buvo at
švęsta geroj ir linksmoj nuotaikoj. 

A.KL 

Cianidas, švinas ir kiti pa
vojingi chemikalai rasti ^/u 
Page upėje to pat vardr apskri
ty. Apie mylią nuo Chicagos 
priemiesčio Bartlett rasta apie 
40 statinių pavojingų atmatų, 
iš kurių minėti chemikalai sun
kiasi į upę. 

PERŠOVĖ VAGI 

Baigęs tarnybą policininkas 
J. Windhams ėjo prie savo au
tomobilio, pastatyto flisg S. 
Wabash iAve.t Chicagoje, ir pa
matė, kad prie masinos stovi 
vyras, jau atidaręs bagažo sky
rių. Policininkas jį sugriebė, bet 
šis taikstėsi trenkti polcininkui 
su sraigtų atsuktuku. Tada po
licininkas jį peršovė. Paaiškėjo, 
kad tas vagišius buvo W. Hug
hes, 32 m. Nugabentas į Mercy 
ligoninę sveiksta 

iš dangaus nemokamai, tik ne 
visuomet. Naktį nėra saulės ir 
kai lyja lietus, veidrodžius 
tenka paversti, kad iš Saharos 
dykumos nešamas nešvarus 
smėlėtas lietus jų nesuterštų. 

Adrano saulės jėgainės 
pastatymas kainavo 24 mili
jonus dolerių, bet tai pirmu
tinis pavyzdys ir mokslinin
kai mano, kad sekančių 10 
megavatų jėgainių pasta
tymas kamuos tik pusę tiek. 
Jie tačiau bijo, kad saulės 
jėgainių pagaminta elektra 
liks brangoka, dešimteriopai 
brangesnė už dabart ines 
kainas. Dabar vienas kilo
vatas saulės pagamintos elekt
ros Adrano jėgainės kainuoja 
2000 lyrų (1.7 dol.), naftos 
pagamintas — 50 lyrų (1.25 
dol.) ir 25 lyrų (0.62 dol.) 
pagamintas atominės elektros 
centralės. Tokia saulės jėgai
nė galės pagaminti elektros 
daugiausia tūkstančiui šeimų. 
Kad priverstų užvesti elektrinį 
lokomotyvą, reikės šešių tokių 
jėgainių, ir kad aprūpintų 
visus Italijos geležinkelius 
elektros srove, reikėtų 3,000 
saulės elektros jėgainių. 

Ar „Eurelios" yra tada 
gimęs miręs vaikas? „Ne", — 
sako Europos Bendruomenė ir 
ankstyvosios saulės energijos 
pramonininkai. „Dabar ar 
vėliau gi turėsime naudoti 
saulės energiją. Afrano jėgai
nė pirmoji ir technologiniai, 
žinoma, ne iš tobuliausių. Čia 
pat po dvejų metų statysime 
naują saulės jėgainę, kuri tiks 
ir mažiau saulėtose srityse". 

- T. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 6 d. 

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

Visos programos ii WDPA 
Lietuviu kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot). Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ono 8:30 iki S:30 vai. ryto. 

Tefof. 434-2413 
UBO AM 

7150 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, LLL. 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national survival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia. Latvia and Lithuania. 

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmės, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24 
knygas Švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos j anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

UZsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4345 W. tird Street, 

CbJeago, I 

Illinois gyventojai 
valstijos mokesčio. 

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus, mūsų mielą 
Bičiulę, 

B R 0 N C S E L E N I E N C , 
jos sūnų ROBERTĄ 
VILIŪNIENĘ su šeima 
triai už jaučiam: 

O J. RUTKAUSKAI 
SA.. GRIGAIČIAI 
BJ>. JANUŠKAI 
P J. PUTRIAI 
V.O. BRAZIAI 

! L. MINGĖUENĖ 
O J. BRIEDŽIAI 

1 A£.A. STAŠAIČIAI 
K. VILKAUSKAS 

su žmona, seserį A USA 
ir gimines Lietuvoje jau-

0X. SELENIAI 
M.A. BAJERČIAI 
SA. VASIULIAI 
E.S. GARUAUSKAI 
EX. KARVELIAI 
TA. MERKEVIČIAI 
A. ŽIEDIENĖ 
M.B. GRAŽULIAI 

A. f A. VLADUI BURNEIKIUI 
m i r u s , 

žmoną PAULINĄ, dukrą ALDONĄ ir žentą JERO
NIMĄ KAVALIŪNUS nuoiirdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

SOFIJA ir VLADAS POLIKAUSKAl 

-UTHIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiniiiiu 

dar prideda $1.05 

JUOZAS B R A Z A I T I S 

RAŠTAI 1 
Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas. 
Donelaitis. Daukantas. Ta tolinau 
Baranauskas, Pietaris. 

R A S T A I II 
Nuo Maironio itl Brasdžkmio 

(septyniolika rašytojų) 
Redagavo ALINA SKRUPSKELJENĖ ir 

ČESLOVAS GRINCEVMIUS 
Isleklo f Lafete Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap

lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - natfcmliaĮi, 

Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 552 
pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Illinois gy
ventojai dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 Weat SSrd S t , 
Chioaco, IL 60829 

HIIIIIWIIMIIIIIMia l̂MlllllirMIIMIiamM*inill»lllllllMMIlM>llllit 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

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

Mažeika & Evans 
r Laidotuvių Direktoriai 
£ 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AL'TOMOBII i AVIS STATYTI 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti 



— 
DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 6 d. 

X Sol. Gina Čapkauskienė. 
kuri su dideliu pasisekimu kon
certavo Los Angeles Sv. Kazi
miero parapijos 40 metų jubilie
juje, grįžo i Chicagą, Birutės 
Kožicienės lydima, jo aplankė 
"Draugo" redakciją, "Marguty
je" davė pasikalbėjimą, kuris 
bus artimiausiu laiku transliuo- tys daugiau informacijos gali 
jamas per radiją ir pasitarė dėl kreiptis: P U S Ryšių centras, 
naujos plokštelės išleidimo su or- Seminarų komisija, 5620 S. Cla-
kestro palyda ir choru. Plok- remont A ve. 
stelėje bus mažai girdėtų lietu- < 60636. 
viškų dainų, sukomponuotų mū 

x "GraruSeSę" tėvams žmo-
tJna, kad "Grandies" šokėjai 
grįžta iš Australijos liepos 8 d., 
5:18 vai. ryto. Iš (0"Hare ae
rodromo atvykusius paims auto
busas ir (įtveš prie Jaunimo 
centro apie 7 Vai. ryto. Dėl 
smulkesnių informacijų skam
bint Vidai Meiluvienei po 6-tos 
vai. vakaro tel. 436-3585. 

X VIII Lituanistikos semina
ro ir H Lietuvių kultūros semi
naro anglų kalba registracija 
jau vyksta. Abu seminarai 
vyks netoli Akrono, Ohio val
stijoje rugpjūčio mėnesį. Norin-

Chicago, Illinois 

sų kompozitorių. 

X Antano Škėmos "Živilės" 
spektaklio Chicagoje įvyks Jau
nimo centro didžiojoje salėje š. 
m. spalio mėn. 25 d. šį trijų 
veiksmų istorinės dramos pa
statymą Chicagon atveža veik
lusis Los Angeles Dramos sam
būris, kuriam vadovauja režisie
rė Dallila Mackialienė. Sambū
rio viešnagę Chicagoje globoja 
Jaunimo centro moterų klubas. 

X Grafiną Jasinskienė iš St. 
Petersburg, Fla., buvo atvyku
si į Chicagą aplankyti savo se
sers Bertašienės ir kitų arti
mųjų, ° ^ P P3* dalyvauti Lie
tuvių operos "I Lituani" spek
taklyje. Ji, pati studijavusi 
konservatorijoje ir buvusi solis
tė, labai džiaugiasi operos geru 
pastatymu ir pasisekimu. Prieš 
grįždama į Floridą, viešnia dar 
aplankė "Draugo" redakciją ir 
painformavo apie lietuvišką 
veiklą savo kolonijoje. Į Flori
dą išvyko liepos 3 d. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Montreaiio lietuvių mer
gaičių choras po krikštynų pa
sivadino "Pavasario" vardu. 
Choro krikšto kūmai buvo sol. 

J. A. VALSTYMSt 
Gailė Tamošiūnaite iš Ro-

cresterio, N. Y., kartu au estu 
stud. Sven Paul ir latvaite Vita 
Gerauds šią vasarą dirbs Jung-

G. čapkauskienė ir Z. Lapinas., tiniam Pabaltiecių komitete 
Choras krikštynų proga atliko į Washingtone. Studentų tikslas 
vienuolika dainų, iš jų tris su 
sol. Gina Čapkauskienė. Kon
certo oficialią dalį pranešinėjo 
D. Jagelytė ir T. Keršytė, pro
gramai vadovavo V. Piečaitis. 

artimai susipažinti su Pa
baltiecių komitetu, kuris palai
ko ryšius su senatoriais, kon-
gresmanais ir vyriausybės pa
reigūnais. Birželio 11 d. šie stu-

1981 metų Toronto Maironio mokyklos abiturientai, gavę mokyklos baigimo pažymėjimus. Iš kairės: pirm. eil. M. 
X l i e tuv ių Istorijos draugi- Balaišytė, R. Kaknevičiūtė, V. Stirbyte, J. Jurcevičiūte, K. Sagevičiūte, D. Stadyte, D. Dirmantaite; II eil.: mok. S. Bu-

jcs nar ių ir jų bičiulių susi r inki- belienė, mokyt. A. Kuolienė, M. Gudaitienė, mokyt. A. Bajorinas, A Dunderas, A. Stanulis, R. Marcinkevičius, R.. 
Prakapas, M. Saltmiraite, mokyt. D. Viskontienė; trec. eil.: mokyklos vedėjas V. Bireta, kun. J-. Staškevičius, L. 
Ažubalis, J. Namikas, J. Geležiūnas, E. Macijauskas ir mokyt.. A Vaičiūnas. mas bus liepos 8 dieną 6 vai. 

vak. A Rūgytės bute. Praneši
mą, iliustruotą skaidrėmis, apie 
Vakarų Europos ir Lenkijos is
torines pilis padarys Česlovas 
Grincevičius. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Į koncertą atsilankė labai daug dentai jau dalyvavo priėmime, 
žmonių. I kuriame buvo pagerbti tie At-

„ « <~T ! stovų rūmų nariai, kurie yra 
Jūra šaulių kuopa "Ne~! _ * . . * ' 

. .*_ .. _*. . . _ rjasažvmeie savo /c 

POPIETE 
MILŽINO PAUNKSMftJE 
Prieš porą metų LMKF Chi-

cagos klubas kartu su Lietuvių 
tautinių namų valdyba ruošda
vo kultūrines (popietes. Po il
gesnės pertraukos nutarta jas 
atgaivinti. Birželio mėn. pa
prastai baigiami didesni organi
zacijų darbai, tačiau numatytų 
paskaitų ciklas buvo pradėtas 
birželio 21 d. Tai vis grūdeliai, 
sėjami į lietuviškus dirvonus, 
kad jie nebūtų palikti pūdymais, 
kad gyvuotų lietuviška kultūra 
nors ir svetimame žemyne. 

Popietę pradėdama klubo pir
mininkė M. Marcinkienė primi
nė birželio skaudžių įvykių su-

x Ses. Julia Stankus, šv. Kry- k a k t u v e s i r m ū ^ įkaitus, kurie 
j žiaus ligoninės laboratorijos ve- b u v Q n a d ų k a l i n a m i . j - l e ^ ^ 
j deja, gimimo dienos proga bu- g u i m t i 1 9 4 3 ^ k o v o 1 6 ± n e s 

X Pranė Acienė po sunkios v o pagerbta staigmena - visų l i e t u v i a i nepakluso SS šaukimo 
šlaunies kaulo operacijos šv. laboratorijos pareigūnų ir car- j stQŪ . R e f c h o i . ^ ^ 
Kryžiaus ligoninėje pamažu nautojų subuvimu M. Markūne- į f u v i a i ^ ^ k a d ^ ^ b ( d . 
sveiksta, nors dar turės ilgesnį n e s bute. į kurį buvo pakviesta 

ir ses. Julija. Laboratorijos 
*>ersonalas gimimo dienos proga 
'ai įteikė prisiminimo dovaną ir 
sugiedojo Ilgiausių metų. Visų 
nuotaika, pagerbiant savo virši
ninkę, buvo labai gera. 

laiką gydytis specialiomis prie
monėmis — terapija. Ligonė 
yra dr. V. Tumasonio priežiū
roje. 

X Nijolė Gražulienė, žurna
listė ir vertėja, iš Chicagos vyks 
į jaunučių ateitininkų vasaros 
stovyklą ir stovyklautojus su
pažindins su lietuvių tautosaka. 

goję bus reikalingos jėgos Lie
tuvos valstybės atstatymui. 
Taip sakė patriotų išanintis. 
Deja, viltys nebuvo pateisintos, 
,-uiVr.s pasmerktos kančioms ir 
mirčiai, o (to meto pasaulio 
tvarkytojai patys įklimpo į pai-

ivę, kurioje išnyko net mirties 
baimė, ir B. Sruogos juodasis 

i jumoras išryškino mūsų šimtme
čio nelaimingą laikotarpį. 

Įdomių paaiškinimų padarė 
istorikė dr. V. Sruogienė, kuri 
buvo ne tik rašytojo žmona, bet 
ir jo artima bendradarbė, ypač 
jam kuriant istorines dramas. 
Deja, karas ir nelemti įvykiai 
išardė šią kūrybišką šeimą, ku
rioje gimė jo nuostabūs kūriniai 
ir kurios užuovėjoj jam teko 
išgyventi ir skaudžių momentų. 
Tačiau poetas buvo neteisus 
sakydamas: 

"Mano daina be pėdsakų 
nuskrido, 

Jos neišgirdo vargstanti 
tauta, 

Viena tik meflė joj ištrykšt 
suspėjo, 

Manoji meilė Tau, šalie 
gimta". 

Jo d ii na nenuskriejo be pėd
sakų, — ją girdi ir girdės varg
stanti tauta tėvynėje ir išeivi
joje tol, kol bus gyvas lietuviš
kas žodis. 

Šiame rašinyje yra neįmano
ma aptarti visų tų perlų, ku
riuos T. Antanaitis klausyto
jams pateikė. Pagaliau ši po-

PASISEKUSI ISTORIKŲ IR 
ŠVĖKŠNIŠKIŲ IŠVYKA 

Lietuvių Istorijos ir švėkšniš
kių draugijų nariai suruošė kas
metinę, tradicinę tapusią, išvy
ką į Lemontą birželio 21 d. Vi
so susibūrimo centras buvo 
Ateitininkų namai su erdviom 
patalpom ir gražia gamtos ap
linka, šeimininkės AL Rūgytės 
vadovaujamos, paruošė pusry
čius net 10 vai., o pietūs pra
sidėjo 2 vaL 

Po pusryčių visi džiaugėsi 
gražiu oru ir pavasarinėms gė
lėms. Žmonių rinkosi vis dau
giau, ir nuotaika gerėjo. Sei
mininkės, kaip buvo pažadėju
sios, paruošė puikius pietus su 
tradicinėm lietuviškom dešrom, 
kopūstais, balandėliais, įtum-
piu, paukštiena. Vėliau — ka
va ir įvairūs pyragai bei tortai. 

Gerai pasistiprinus 4 vai. pra
sidėjo numatytasis sol. Dalios 
Kučėnienės koncertas su savu 
akompanatoriumi. Dainavo trim 

ringą" birželio 7 d. rengia Auš
ros Vartų parapijoje Montrea-
lyje kun. Juozo Aranausko 66-
rių metų amžiaus sukakties mi
nėjimą su pietumis ir progra
ma Sukaktuvininkas turi daug 
nuopelnų šaulių ir bendrai lie
tuviškoje veikloje, nes Montrea-
lyje jau daug metų darbuojasi. 

VOKIETIJOJE 
— LS lietuvių kuopą ir LB 

apylinkę gegužės 24 lankė Va
karų Europos lietuvių vysku
pas dr. A. Deksnys. Į jo su 
kun. Br. Liubinu ir kun. ša
kaliu iš JAV atnašautas šv. mi
šias susirinko per 60 kuopos vy
rų su šeimomis ir artimesnių 
apylinkių lietuvių. Vyskupą, 
švenčiantį 50 metų kunigystės 
ir 75 amžiaus sukaktis, pasvei
kino kuopos vadas maj. J. K. 
Valiūnas ir klebonas kun. Liu-
binas. Gražiai giedamas gies
mes vargonais palydėjo K. Ben-
doraitis. Po pamaldų visi kar
tu papietavo kuopos valgykloje 
ir dar ilgai šnekučiavosi svetai
nėje. 

— Ryšium su Baltijos valsty
bių gyventojų masinių deporta
cijų 40 metų sukaktimi "Baltų 
Draugija" surengė š. m. birže
lio 11 d. Bonnoje spaudos kon
ferenciją. Ją atidarė draugijos 
garbės pirmininkas Dr. Eugen 
Gerstenmeier, buv. Vokietijos 
parlamento pirmininkas. Jis sa
vo žodyje ypač pabrėžė, kad 
gyventojų deportacijos prasidė
jo dar tuo metu, kai Maskvos 

kalbom: lietuviškai, ispaniškai u i t u o s e Baltijos kraštuose 
ir itališkai. K didžiųjų kompo- ^ p a t ^ t a ^ i r trumpai po 

Mocartas,!
 t o k a i ^ ^ affcįannę statisti-zitoriu, kaip Verdi, 

X Dr. Kvuė Vaitkienė iš Cle-! n i a v a s l r v ė h a u P a m a t e - k a d t a " 
velando jaunučių ateitininkų va- n a n u ^ " S * 1 5™ ^ " e J 1 t * * 0 3 į pietė nebuvo literatūrinis na 
saros stovykloje Dainavoje pra- P n e š a i - Tu° ***?* lietuvių tau-1 grinėjimas, o tik jautrus susi 

Stovykla nuo vakar jau vyksta ves tautinių šokių programą. 
Dainavoje. 

ta mini savo didvyrius, brangi- į tikimas su B. Sruoga, kas ne 
Stovvkla prasidėjo liepos 5 d l n a . j u Pasiaukojimą, nenustojai vieną klausytoją paskatino su 

__ . : vi l t ies sulaukt i tu aiiVn va i s iu 1 >)«» j u n < . ^ „ ~™i„ — ** -;« 
x Alfredas P. Kulpa-Kulpavi-

čius, Kanadoje gyvenantis archi
tektas, rašo specialybės įvairius 
straipsnius lietuviškai ir Kana
dos spaudai. D7 Mokslo ir kūry
bos simpoziume jis kalbės tema ! j*nį kongresą dėl kelių svarbių 

ir tęsis iki 19 d. 
X Dr. Juozas l ietas, ateiti

ninkų "Šatrijos" korp. garbės 
narys, labai apgailestauja nega
lėsiąs atvykti į Ateities jubilie-

vilties sulaukti tu aukų vaisiu. 
Vienas iš nacių 

'kaitų buvo poetas 

"Lietuvos barokas". Simpoziu
mas vyks Chicagoje lapkričio 
25-28 d. 

įsipareigojimų Šveicarijoje, šiuo 
metu prof. J. Eretas ruošia dr. 
Jono Griniaus , pirmojo ateiti
ninkų generalinio sekretoriaus, 
monografiją. 

X Stasys Prakapas, 

dar didesne meile naudotis jo 
kalinamų turtingu literatūriniu palikimu, 

dramatur- Klubo pirmininkė M. Marcin-
s?as ir profesorius Balys Sruo- k 5 e n ė savo ir 70-ties susirinku-
ga. Jj paminėti buvo skirta ši siU v a r d u dėkojo T. Antanaičiui 
popietė. Kai progai literatu- i r J° dukrai Guodai už įdomiai 

Puccini arijas, daug ispaniškų! 

ros kritikas T. Antanaitis, talki
nant jo dukrai Guodai, paruošė 
tikrai įdomu susitikimą su B. 
Sruogos kūryba, Įžangoje jie 
prabilo B. Sruogos iaunystėje 
sukurtu eilėraščiu, vėliau tapu-

plataus siu populiaria daina; "Mano sie-
Pastcaity-

X "Muzikos žinių,, 1981 m. 
Nr. 1-2 jau pasiekė prenumera
torius. Taip pat išsiuntinėti . . ,. 
komD Vvtauto Kerbelio ir J o- ; m a s t o l ietuvisku knygų platinto-1 loj šiandien šventė 
zo Stankūno naujausi m H * ' * ? ^ . ^ * Ę ^ Į ^ \ ^ - ^ U * ^ * * ^ * m * * ? 
niai. šiame "M. 2." numeryje 
išspausdinti straipsniai apie J. 
Žilevičių, Vytautą Kerbelį, pasi
kalbėjimas su Aloyzu Jurgučiu, 
plačiai aprašyta muzikinė veikla 
Šiaurės Amerikoje. Spaudžia 
tėvų pranciškonų spaustuvė 
New Yorke. 

X AHce's Restorane, 4506 W.' 
6Srd St., tel. 284-9495, kasdien 
gaunamas liet. maistas (cepeli
nai, koldūnai, balandėliai, t.t.). 
Priimami užsakymai išsinešimui. 

(ak.) 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nno 10 v. r. iki 
4 vai. popiet, adr. : 3042 W. 63 
St, Chicago, m. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
už nuse kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & Associates, 950 Lake 
St, Oak Fark, m. Atdara tik 
pirmad.. ketvirtad. ir šeStad. 
Tei 848-7125. (ak.) 

cagą ir pasiėmė daug lietuvis- juostos, dainininko plokštelė, 
kų knygų iš "Draugo" knygy- tai vis T. Antanaičio vykusiai 

j no, nes šiuo metu Kanados paš- narinkta medžiaga ir priemonės 
tas streikuoja ir paštu jų gauti j klausytojams atskleisti B. Sruo-
negali. Taip pat atvežė nau- gos kūrybos ealingutmą. Ir 
jausiąjj "Tėviškės Žiburių" nu- plaukia prieš akis vaizdai ir 
merį, kurio paštu negalėjo pa- charakteriai, o širdis ir protas 
siųsti. Be to, dar pasikalbėjo, stengiasi išgirsti tai, ką didy-
su redaktoriais, painformuoda- į sis rašytojas savo kūryba mums 
mas apie lietuvišką veiklą vasa- kalba. T. jAntanaitis nuvedė 
ros metu Kanadoje, ypač sto- klausytojus prie Nemuno ir Jo-

pravestą popietę ir visus pakvie
tė kavutei, kurią paruošė rengi
nių vadovė J. Tvašauskienė. 
Deja, buvo pranešta liūdna ži
nia, kad mirė klubo ilgametė 
narė ir šviesi asmenybė dr. 
prof. M. Krasauskaitė. Ji už
baigė savo turiningą ir skaus
mingą žemišką kelionę. Jos 
prisiminimas buvo pagerbtas 
susikaupimo minute. 

J. Dbninskienė 

vykiose. 
X 'Sietynas", leidžiamas Pen

sininkų klubo Hamiltone, Kana
doje, išleido birželio mėnesio . „ 
numerį ir paskelbė antrąjį lite- \raA taJ, 
ratūros konkursą. Reikia para
šyti literatūrinį kūrinėlį is pen
sininkų gyvenimo ir pasiųsti iki 
rugsėjo 15 d. Skiriamos trys 
premijos po šimtą dolerių. 

nio žodžiais gėrėjosi pavasarį 
prasiskleidusią, žydinčia Nemu
no panorama (Ištrauka iš "Kas 
bus. kas nebus, bet žemaitis ne-

Vaizdas toks realus, 
kad tarytum girdi tylų Nemu
no tekėjimą ir jo bangų alsavi-

I mą. "Milžino paunksmės" iš
traukose stabtelėta mūsų tau-

! tos garbingoje epochoje, kurio-
ie, deja, irgi netrūko kančios. 

x Jubiliejiniam " A t e n W Per amžius klaidingai suprastas 
7tirnak> kongresui aukas reikia Jogailos asmuo, pristatytas 
siųsti vajaus iždininkui: Bro- kaip tragiškas herojus ir savas 
nius Polikaitis. 7218 So. Fair- lietuvis. 
field A ve., Chicago. m. 60629, 
čekius rašant "Pederation Atei
tis". 

Prieš akis atsistojo klaikus 
laikotarpis. "Dievų miško" iš-

t traukos atskleidė žiaurią tikro-

kompozitorių ir iš uetuvių Kup- ^ t i n i a m r e ž i m u i 
revičius, Gaižauskas, Tallat-
Kelpša. Koncertas buvo aukš
to lygio ir susilaukė didžiulio 
entuziazmo ir daug aplodismen
tų, šį savo koncertą sol. Dalia 
Kučėnienė paruošė išvykai į Pa
namą, kur ji vyksta pakviesta 
dainuoti Panamos publikai. 

ką 99% gyventojų pritarę sovie-

Po koncerto buvo ir žodinė 

Kalbėtojas nu
rodė, kad, užimdama karinėmis 
pajėgomis iBaltijos pajūrio kraš
tus, Maskva pasinaudojo Stali-
no-Hitlerio slaptu sutitarimu. 
Dr. Gerstenmeier pastebėjo, kad, 
pasibaigus karui, masinės depor
tacijos dar padidėjo, pasiekda
mos tiesiog pasibaisėtiną apimtį. 
Po Dr. Gerstenmeierio įvadinio 

dalis, kurią atliko Apolinaras žodžio konferencijos doiyvius su 
Bagdonas, paskaitęs savo kūry
bos žemaitiškų ir lietuviškų ei
lėraščių, pritaikytų liūdnojo bir
želio 40 metų sukakčiai prisi
minti, ši programos dalis buvo 
trumpa, vos 15 minučių, bet 
praėjo gana įspūdingai, susilau
kusi pasisekimo. 

Po programos vėl vaišinosi, 
nes šeimininkės negailėjo gau
sių valgių: pyragų, kavos ir ki
tokių, žmonių privažiavo dau
giau kaip šimtas, buvo atvykę 
dr. P. Kisielius, Juozas Polikai
tis su šeima. A. Rociūnas iš Oe-
velando ir daug švėkšniškių bei 
istorikų. Nutartą panašią ge
gužinę suruošti ir šį rudenį. 

A. P. B. 

KONCERTAI GRANT PARKE 
Šeštadienį, birželio 27 d„ 8 

v. v. prasidėjo koncertai Grant 
parke, Chicagoje. Buvo Mozarto 
Pianino koncertas No. 19 ir 
Bethoveno simfonija No. 9, da
lyvaus keturi solistai ir Grant 
parko simfonijos choras. Ta pa
ti programa buvo ir sekmadienį, 
birželio 28 d. 7 v. v. Koncertai 

'tęsis iki rugpiūčio pabaigos. 
Trečiadieniais, penktadieniais ir 

Rimas Prakapas Toronto Maironio mo-j ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g ^ Q 
kyklos užbaigimo iškilmių metu taną . . . . . _ 
atsisveikinimo žodį: "Tas ne lietuvis, ^ " l a d i e n i a i s — 7 v. v. R u g -
kuris liks nemokydamas savo tėvų kai-1 piūčio 8 ir © d dainuos sol. A . 
bos". Voketaitia. 

padėtimi Lietuvoje supažindino 
dipl. tarnybos narys dr. A. Geru
tis, atvykęs iš Berno į Bonną. Jis 
ypač pabrėžė, kad Lietuvoje 
išeina daugiau negu kitur po
grindžio leidinių, kuriuose Ske
liama režimo sauvalė ir nesi
skaitymas su pačių sovietų vei
kiančiais įstatymais. Kalbėto
jas taip pat paminėjo paskuti
niuoju laiku Lietuvoje sovietinių 
teismų paskelbtus žiaurius 
sprendimus prieš vietinius gy
ventojus ir nuteistųjų įkalinimą 
Sovietų Sąjungos gilumoje, tūks
tančius kilometrų nuo gimtojo 
krašto. Būklę Estijoje nušvie
tė dr. O. Aukle, "Baltų Draugi
jos" pirmininkas ir estų Pasau
linės Tarybos Europos biuro na
rys, o apie padėtį Latvijoje pa
pasakojo J. Kadelis, Laisvųjų 
Latvių Pasaulinės sąjungos ats
tovas Europoje. 

pasižymėję savo /darbais pa
baltiecių atžvilgiu. 

— Motina Teresė, Nobelio lau
reatė, apdovanota 1979 m. Tai
kos premija už pasiaukojimą be
turčiams, ligoniams ir mirštan
tiems Kalkutoj, Indijoj, viešėjo 
Miami, Fla. ir numatė gyvą rei
kalą įsteigti ten prieglaudą varg
šėms ir gatvių moterims. Šiuo 
laiku Miami, Fla., Motina Te
resė nupirko už 160,000 aparta-
mentinį namą, kur bus galima 
apgyvendinti apie 20 vargšių 
trims savaitėms, kol bus galima 
jas pastoviai kur nors apgyven
dinti. Motinos Teresės kongre
gacija, — Missionaires of Cbari-
ty — turi apie 190 misijų, vei
kiančių visame pasaulyje, šiau
rės Amerikoj, Washington, D. 
C , yra dvi prieglaudos, dvi 
Bronx, N. Y., ir po vieną Det
roite, St. Louis ir Newark, N. J. 

BRAZILIJOJE 
— Antanas Gavėnas, 74 m. 

amžiaus, mirė birželio 14 d. 
Brazilijon su tėvais ir kitais 
keturiais broliais atvyko 1926 
m. Kurį laiką padirbėjęs kavos 
plantacijoje, Sao Paulo valsti
joje, išvyko į Rio Grande do 
Sul, kur įsigijo žemės ir vertė
si ūkininkyste. 

— Stasys Ignatavičius, 73 m. 
amžiaus, mirė birželio 14 d. 
Buvo kilęs iš Janonių kaimo 
Anykščių apskr. Brazilijon at
vyko 1927 m. Paskutinius 40 
m. gyveno V. Matildėj. Dirbo 
kaip sunkvežimių šoferis. Palai
dotas Quarta Paradą kapinėse. 

— Albinas Vasiliauskas mi
rė gegužės 13 d., sulaukęs 71 
m. amžiaus. Brazilijoje išgy
veno 52 metus. Gyveno Nova 
Cachoeirinha. Vertėsi siuvėjo 
amatu. Palaidotas Cachoeirinha 
kapinėse. 

— Ona Lapienytė-Jodenė mi
rė birželio 4 d., sulaukusi 94 m. 
amžiaus, Brazilijon atvyko 1928 
m. Sukūrė šeimą su Vincu Bub
niu, o jam mirus, ištekėjo už 
Antano Jocio. Gyveno Sao Pau
le ir Santos. Palaidota Saboo 
kapinėse, Santos. 

Miiiiiminiiiiiiiiiiiiiinniiiiii:iiinininn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. • . 
šcštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 6Srd Straet 
Chicago, Bū. 60029 

MiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiMHmiiiiimmmiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 
Chicago, HHnofa 006S9 

Tel. — 7768700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai d. 

,.r. 

o — DR. K. M. ŽYMANTAS 
D ntg Gydytojai 

DR. S. T. CHTRBAN 
Atidarė kabinetą 

PARK DENTAL ASSOCIATES 
ŠEIMOS DANTŲ GYDYMUI 
Susitarimui skambint 778-3400 

VALANDOS: Antradieni, Trečiadieni ir Ketvirtadienį 
nuo 10-os iki 6-os valandos vakaro. 

2654 West 63rd Street 


