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SUDEGINTI GYVI 
Raudėnų (Šiaulių raj.) para-!varto prislėgtų laidotuvių daly-

pijos kapinėse yra kuiclus pamink-į vių. 
las žuvusiai Klemkauskų šeimai, j Nežinau, ar ši šiurpi tragedi-
o šalia — Lipskiu šeimos kapas j ja įvyko kieno nors įsakymu iš 
be jokio paminklo ir užrašo. Įra-1 aukščiau, ar tai "patriotinė" inici-
Šas Klemanskiu šeimos antkapy j atyva. Niekas iš žvėriškų žudiku 
je nieko nesako apie šiurpią tra- ' nebuvo nubaustas. Ir nenuostabu 
gėdiją, įvykusią 1945 m. vasarą!— okupantams tai naudingas 
Švendrių km. ( 5 km. nuo Raudė- darbas. 
nu link Papilės, už Gelžės durpy- Tiesa, vienas iš žudikų, Vikto-
no) . ras Barakauskas, žymiai vėliau 

Vieną 1945 m. vasaros dieną buvo nubaustas 2 metams laisvės 
atėmimu, bet už vagystę. Atli
kęs bausmę, kartą, važiuodamas 
motociklu, užsimušė. 

K. Žemaitis 

Stribitelizmas nuo chuliganiz 
mo skiriasi tuo, kad stribitelizmas 
buvo iš viršaus organizuotų vi
suomenės padugnių veikla, o chu 
liganizmas kyla stichiškai iš apa
čios. 

Klemanskiu ir Lipskiu sodybas ap
supo stribų būrys. Iš šių šeimų po 
•vieną sūnų slapstėsi nuo mobili
zacijos į okupacinę kariuomenę. 
(Ginkluotus okupantų talkinin
kus liaudis vadino stribais, nes 
iki 1945. X. oficialus pavadini
mas buvo: "istrebytelnij batali-
jon" — naikintojų batalijonas, 
tik vėliau pasityčiojimui sugalvo
tas "liaudies gynėjų" terminas. 
Neradę besislapstančiu nuo ka
riuomenės sūnų, stribai ėmė kan- VISŲ mažiausiai abejonių kelia 
kintį jų seimu narius. Iškankinti j išsivysčiusio socializmo laimėji 
buvo uždaryti į kaminą (patai- mai — išaugęs nusikalstamumas. 
pos mėsai rūkyti), o namai pa- \ alkoholizmas ir korupcija, 
degti. Liepsnose žuvo: Lipskiu šei- j — —i— 
mos vyras su žmona ir sūnus; Kle- j Šiandien kiekvienas, įkas talki 
menskių: tėvas Antanas, g. 1898 |ninkauja saugumui, kas kuria 
m., žmona Ona, g. 1900 m., sū-Į mišrią šeimą, kas platina alko
mis Alfonsas, g. 193.1 m. ir duktė j holizmą — aktyviai prisideda 
Joana, g. 1921 m. Liepsna sunai-įprie tautos genocido. 
kino kankinimu žymes, bet ne vi- ] 
sas .Ruošiant aukas laidoti pa- • Socializmo bajorų privilegijos 
stebėta, kad Lipskiu sūnui buvo j specialios parduotuvės, defieiti-

TRUMPAI 
M VISUR 

— Du kubiečiai, ginkluoti 
kūdikių pieno buteliukais, ku
riuose buvo gazolinas, pagrobė 
penktadienį keleivinį lėktuvą su 
180 keleivių, kurie skrido iš 
Chicagos į Miami. Kuboje su 
dviem grobikais išlipo i r 6 jų 
šeimos nariai. Lėktuvui buvo 
leista grįžti į Miami. Havanoje 
lėktuvas išbuvo 4 valandas. Oro 
piratai Kuboje buvo suimti. 

— Britų kareiviai puolė lai-

DAUGIAU LENKŲ 
BĖGA j UŽSIENĮ 

Varšuva. —Artėja Lenkijos; čekoslovakų ir apie 500 —600 ru-
jungtinėsdarbininkų partijos (ko-! munu ir vengrų. Tik 1968 m., ka-
munistu) kongresas. Jis turės for- Į da pasipylė bėgliai iš Čekoslova-
maiiai patvirtinti jau daug mėne
sių vykdomą partijos "odnovva", 
— atsinaujinimą. Nei Lenkijos 
kaimynams, nei patiems partijos 
vadams dar nėra visiškai aišku, 

i kaip toli tas atsinaujinimas eis ir 
kada jis sustos. Visuomenės akyse 

dotuvių procesiją ir bandė suim- I partijos vardas buvo labai žemai 
t i tris garbės sargybinius, kurie j nukritęs. Pačios partijos investi 

kijos, Austrijoje buvo daugiau 
globos paprašiusių Rytų Europos 
pabėgėlių. Palyginus su pernykš
čiais metais, lenkų Austrijoje yra 
9 kart daugiau. Vakarų Vokietijo
je jų skaičius padvigubėjo. Austrų 
vidaus reikalų ministerija pareiš
kė, kad šiais metais Austrija tu
rės išleisti apie 17.6 mil. dol. pa-

Nobelio Taikos premijos laureate Motina Teresė iš Kalku:os ap lankč savo 
kelionėse ir Šiaurinę Airiją, kur ji drąsiai pasmerkė airių bado s t re ikus , pa
lygindama juos su abortais. Niekas negali pateisinti žmogaus gyvybes 
atėmimo, pasakė ji. 

nupiautas liežuvis. 
Žudikui net aukų žmoniškai 

.palaidoti neleido — ginkluoti stri 
bai per laidotuves tyčiojosi iš siel-

nės prekės, geri butai, užmiesčio 
vilos, lengvosios mašinos, kelio
nės į užsienį, atskiros ligoninės ir 
ilgi nekrologai mirus. 

ft 

Sovietų milicija 
gydo" kitaminčius 

saliutavo prie badu mirusio ai- j gacijų komisija apkaltino net 40bėgėi ių reikalams. Vyriausybė krei 
rio karsto. Įvyko susišaudymas, į buvusių ministrų, viceministrų ir pėsi į Kanadą, Ameriką, Austra-

kitų aukštų valdžios pareigūnų liją, prašydama pagreitinti lenkų 
suktybėmis, savo galios piktnau- j išvežimą, nes padėtis vis blogėja, 
dojimu, kyšiais, visuomeninio! Kai kurie pareigūnai tvirtina, 
turto grobstymais. Sučiupti ir j kad lenkų vyriausybė labai leng-

"Celinei! for a Livable \ 3,000 mažesnių valdininkų. Daug j vai duoda išvažiavimo vizas, lyg 
World" paskelbė pareiškimą, ku- j ̂ u v 0 pašalinti iš partijos ir iš pa- i norėdama atsikratyti kuo didžiau-
riame protestuoja dėl g e n . E d - ! reiW> d a u ? k a m Priteista sugrą- į siu savo piliečių skaičiumi. 

' žinti valstybei padarytus nuosto- i 
liūs. 

Patys partijos nariai pripažįsta, 
kad jokios partijos vidaus refor- j 
mos nepakeis Lenkijos ekonomi-; 
nės padėties. Vicepremjeras Zbig 
niew 
su geriausiais norais, įgyvendinus 
įvairias reformas, krizės pavojus 
praeis tik už 3 — 5 metų. 

J Austriją atvykstą lenkai pabė-
į Iraną, pagal buv. prezidento j geliai, kurie planuoja išvykti į 
Carterio susitarimą, prieš palei-'JAV .Australiją ar į Kanadą, atvi

rai pasaikoja, jog jie pabėgo ne dėl 

du buvo sužeisti, tačiau pavyko 
tik vieną suimti, kiti du pabėgo. 

— Už nusiginklavimą kovo
janti amerikiečių organizacijai 

ward Rowny paskyrimo vyriau 
siu strateginių ginklų derybų 
delegatu. Proteste sako, jog ne' 
pirmą kartą dabartinė vyriausy
bė "paskiria lapę prižiūrėti viš
čiukų". 

— Apie du bilijonai dol. Irano 
į pinigų buvo iš įvairių J A V ban

kų perkelti į New Yorko "Fe -
deral Reserve" banką, pakeliui 

Buvę lenku vadai 
neteks medaliu 

Varšuva. — Lenkijos komu-
V T r - r ' I i . " J . T ^ i n i s t ų partija paskelbė, kad nu-Madej neseniai pasakė, kad j t & r t a ^ ^ b y l ą p r i e § b u v u g . 

Lenkijos premjerą Piotr Jaro-
szevvicz. kuris kaltinamas atve
dęs Lenkiją į dabartinę sunkią 
krizę. Partijos centro komite
tą? =iū!o atimti iš kitų Lenkijos 
buvusir. vadų visus medalius ir 

del g" a r^ e s pažymėjimus. Tų vadu 
džiant amerikiečius įkaitus. 

Stokholmas. - - Sovietų Sąjun. penkiolikos dienų jis buvo išlais-l ~ B ™ 1 Argentinos prezi- sovietų invazijos baimės ar 
goję dabartiniu metu veikia apie : vintas, bet šių m e £ vasario 9 d.' d e n t ė *»*» P e r o n a t v v k o I M a " ! **«*<*""* nesutarimu, bet d* j * * 
12 specialių psichiatrinių ligoni- , vėl suimtas, pripažintas tariamai > d r i d * * " b i č i u l i a i i r ***• pre-; ekonominių sunkumų Paprašę ; 

nių, kurios yra tiesioginėje sovie- psichiniai nesveiku ir įkalintas I z i e d n t o Perono gerbėjai pasiti-: Austrijoje politines globos, jie, 
ko ją su gėlėmis. Praėjusią sa- j paparastai, nemini persekiojimų 

IRANE TEBEVYKSTA 
KOVA DEL VALDŽIOS 

tų milicijos — KGB — kontro-, Vilniaus psichiatrinėje ligoninė 
lėje ir kuriose yra kalinami apie į je. į v f f t ? J* b u v o iSe»*» iš narni 
penki šimtai vadinamų sociali- Šveicarų informacijos biulete-1 n i ° arešto, kuriame praleido 
niai pavojingų žmonių, daugiau- nis paskutiniame savo numeryje j a P ' e 5 metus. 
šiai politinių ir sąžinės belaisvių, taip pat paminėjo Lietuvos Helsin- — Lenkijos kariuomenės !a?k 
Tai pažymėjo Stokholme vokie- kio Grupės dokumentą Nr . 28,. rastis kritikavo "Solidarumo" iaik-
tis psichiatras Friedrich VVeinber- adresuotą Sovietų Sąjungos ko-! raštį, kuriame pasitaiko prieš So-
ger, pridurdamas, kad paskutinių munistų partijos generalinaim j vietų Sąjungą nukreiptų straips 
dvidešimties metų laikotarpyje, ] sekretoriui Brežnevui. Dokumen- j nių. Cituojamas sąjungų patapė 
milicijos kontroliuojamų specia-ite yra reiškiamas prašymas iš-į jas Jacek Kuron, kuris skelbė, 

ar laisvių varžymų, bet — sun
kias gyvenimo sąlygas, tamsią 
ateitį. Austrija liepos 1 d. forma 

sis sekretorius Edward Gierek 
ir kitas buvęs premjeras Ed-
vard Babiuch. Stebėtojai ma
no, kad partijos vadovybė prieš 
pat kongresą, kuris prasidės 
antradienį, siekia rasti "atpirki-

s-, 
Teheranas. - Nors Irano vai-1 grupė — Fedayeen — e Khalk — 

džios žmonių pareiškimai dėl vi- yra marksistinė, bedieviško jaų-
sų nepasisekimų kaltina "didįjį nimo organizacija, turėjusi apie 
šėtoną" Ameriką ir jos papirk- į 80,000 narių ir ginkluotus būrius, ; bai padidėjo. Vokietis Friedrich ' linių 
tus agentus' ' ,vis dažniau pasi-l kurie daug prisidėjo prie šacho į VVeinberger Stokholme kalbėjo mantą, Statkevičių, Gimbutą, 
girsta balsų, kurie įtaria skilimą į nuvertimo, Mujahideenų orga- j spaudos konferencijoje, kurią čia Sasnauską, Terlecką, Buzą, Janu-
pačioje Islamo revoliucijos parti- nizacija turėjusi 100,000 gink- surengė tarptautinė organizacija! lį, Vitkauskaitę. Navickaitę, Ka-

luotų vyrų ir moterų. Jos nariai; kovai prieš piktnaudžiavimą psi- zakevičių, Abru'į ir Janulį , taip 
seka jauno persų mokslininko Ali: chiatrijos mokslo pasaulinio bio- ? pat du suimtus estus žmogaus 

joje. Religiniai fanatikai su įta
rimu stebi vienas kitą. Partijos 
būstinėje sprogusi bomba užmu
šė 74 partijos veikėjus, jų tarpe 
svarbiausią jos vadą ajatolą Be-
heshtį. Daug partijos vadų užsi
tarnavo įtarimą vien dėl to, kad 
jie turėjo tame susirinkime daly
vauti, bet nedalyvavo. Jų tarpe 
minimas buvęs kandidatas į pre
zidento vietą Jelaludin Farsi. Par
lamento pirmininko pavaduoto
jas Assadolah Bayat ir naujasis 
partijos sekretorius, užėmęs žu
vusio Beheshti vietą, ajatola Mu-
hammad Bahonar. 

Teherane tyliai kalbama, kad 
premjeras Ali Rajai, parlamento 
pirmininkas Rafsanjani ir vykdo
mųjų reikalų ministras Behzad 
Nabavi išėjo iš susirinkimo salės, 
nes Nabavi pasakęs, kad jis nesi
jaučia gerai. Netrukus po jų iš
ėjimo, įvyko sprogimas. 

Nežiūrint, ar pagrįsti tie įtari
mai, yra faktas, kad Irane tebe
vyksta kova dėl galios. Pašalinus 

lių psichiatrinių ligoninių skai- į laisvinti keturiolika praėjusiais j kad "Maskvai atina dar sunkes-
čius Sovietų Sąjungoje keturgu-; metais suimtų lietuvių sąžinės ka- \ nės dienos ir ji turės nusileisti". 

Skuodi, Pečeliūną, leš-j Žemdirbių sąiunjros vadas Jan 
Kulaj rašė: "Sovittu kariai iškir
to miškus, apsijuosę spygliuotom 
vielom, pristatė stebėjimo bokš
tų, todėl mums reikia piautuvf., 
dalgių juos pirmus išpiauti, kol 
jie nepradėjo mūsų piauti". 

— Indijos žiniomis, Afganista-
Shariati, kuris mirė 1972 metais, | loginės psichiatrijos kongreso rė-
būdamas 40 metų amžiaus.filoso- I m u 0 s e . Kongrese dalyvauja apie 
fiją. Šis Sorbonos universitetą bai-; 1,500 psichiatrų iš 60-ies pasau-

teisių gynėjus —Mart Nikius ir 
Juri Kukk. Biuletenis atkreipia 
dėmesį, kad Juri Kukk n u o ba 

liai kreipėsi Ženevoje į Jungtinių nio ožių", kurie būtų laikomi 
Tautų pabėgėlių reikalų komisą- atsakingi už ekonominę, politinę 
riatą, prašydama paramos. Aus- krize, ištikusią Lenkiją, 
trija nuo 1968 metų nematė tiek -^ . » « 
daug pabėgėlių. Stovyklos, pen- ™VZ p n e s m u s e l ę 
sionatai, pigieji viešbutėliai pri-, Los Angeles. — JAV žemės 
sipildė. Šiuo metu Austrijoje yra ūkio sekretorius John Block 
8,377 pabėgėliai, iš jų 5;291 — įspėjo Kalifornijos valstiją, kad 
lenkai. Stovyklose dar yra 1,100 bus uždėtas karantinas visiems 

Kalifornijos vaisiams ir daržo-

Čeku - afganu 
draugystes sutartis 

Praga. —Čekoslovakija ir Af
ganistanas pasirašė draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį, .<uri 

vėms. jei valstija nepradės rim
tai kovoti su Viduržemio jūros 
musele, kurių prisiveisė trijose 
Kalifornijos apskrityse: Santa 
Clara. San Mateo ir Alame-
da. Kalifornijos gubernatorius 
Brown. kuris priešinosi sodų ir 

gęs rašytojas, jungė marksistinę j l j 0 kraštų, išskyrus Sovietų Są-' do streiko neseniai mirė sovietų 
ne sukilėliai užėmė netoli sosti- i pasirašyta 25 metams, po to ji, ] a , p u r k š t l - m u i ; 5 ttktuvu 

.... , , nės Gulbaharo miestą. Dar vis bus automatiškai pratęsiama kasi .., F . . . . . , ; ' 
pažiūrą Į gyvenimą su sijitų mu-; j u n g ą , k u r i , paskutiniu momen- [ priverčiamųjų darbų stovykloje. d Afganistano kareivių su vi- J0 metų Sutarties straipsniai at-1 S U t l k ° r y t o 1 p r a d e t l p u r k s -
sulmonų tikyba. Jis sukure naują ; t u atsisakė kongresan pasiųsti sa • ,. . . . , . , . sais ginklais pabėga į laisvės ko- spindi pagrindines savitarpiško 
revoliucinę teoriją, kuri apeliavo Į V 0 delegaciją- Kitas spaudos kon- A l l f f l i l O S r i a i l Š e S votojų pus?. . bendradarbiavimo vystymo kryp-
S J r S f f S T Ž Z S J Z l faS* ^ ^ I f ^ h T i ° S : r 1 1 g P Z t f c T mies- - Dainininko John Lennon \ tis ir principus. Sutartyje sakoma, 
kovą pnes UcU « J « » ; gydytojas, rusas Alexander Volo- Londonas. - A n g b j o . m « - 1 ^ M a r k ; k a d ^ ,. m ^ . ^ fe 
ja verkė daugiausia Irano univer- į chanovič apkaltino daugeli savo tuose riaušes tęsiasi. Vidaus i ltT. 
sitetuose, kurie iki šiol tebėra už- j kolegų Sovietų Sąjungoje psf- j ministras Whitelaw paskelbė, 
daryti dėl šios grupės veiklos. | chiatrinių priemonių neteisėtu! kad j is pareikalaus kareivių Patriotiškiems jauniems persams j panaudojimu, susidorojant su ki 
geriau patinka jų tautiečio Sha- j taminčiais. Dr. V0lochanovič,ku-
riati sukurtos revoliucinės teori- j rįs 1939 m . buvo ištremtas į Va
jos, negu_ svetimųjų idėjos, atei-1 karvSi paminėjo 40 konkrečių at

vejų, liečiančių asmenis, kurie, nančios iš Maskvos ar kitų sosti
nių 

Izraelis toliau 
puola Libane 

JermaJė. — Keturi Izraelio 
karo lėktuvai puolė Libane esan-

prezidentą Bani Sadrą, paskelbti Į čias palestiniečių stovyklas ir 
nanji prezidento rinkimai, kuriuo ginklų sandėlius. Specialiai bu-
se kandidatuoja jau 70 kandidatų. | vo pultas sunkvežimių konvojus. 

Oficialiai Irano valdžia dėl ' kuris gabeno palestiniečių, so-
sprogimo apkaltino Mujahideen i ^ ^ gamybos, minosvaidžius. 
Khalk organizaciją ir įsakė suim- "katiušas" _ raketinius pabūk-

Kiek vėliau palestiniečiai I gįnir 

tvarka i palaikyti J i s uždraudė 
visas demonstracijas Londone 
per ateinantį mėnesį. Bijoma, 
kad riaušės ir ne ramumai gali 
pakenkti plačiai i šgars in toms 

nors visiškai sveiki, tik dėl savo, princo Carlio sutuoktuvių cere-
religinių ar politinių įsitikinimų monijoms. 
buvo pripažinti psichinias ligo- Neramumai Londono priemie-
niais ir įkalinti psichiatrinėse Ii- s t y j e Brixtone, kur gyvena daug 
goninėse- Jis taip pat pažymėjo,! juodųjų, ir Manchesteryje sužei-
jog kaliniai psichiatrinėse ligoni- . d ė 1 6 'policininkų, s u i m t a 62 
nėse yra verčiami priimti sveika- i triukšmadariai. 

Chapman pareiškė psichiatrei, I gystės ir broliško solidarumo 
kad jis klausydavo šėtono balso,' santykius, teiks viena kitai pagal-
o jis jam įsakęs nušauti Lennoną. bą ir paramą. 

tą žalojančius vaistus. 

Šveicarų informacijos biulete-
Trudeau Washingtotie 

Washinjrtotwis. — Kanados nis „Glaube in der Zweiten 
Welt", — Tikėjimas Antrajame premjeras Pierre T r u d e a u ket-
Pasaulyje, pranešė apie lietuvio virtadienį lankė prezadent? Rea-
Petro Cidziko kalinimą Vilniaus ' ganą ir aptarė su j u o artėjančią 
psichiatrinėje ligoninėje už reli-

ti jos 23 metų veikėją Rėza Kola-! ^ - *UCK venau palestiniečiai ginius ir tautinius įsitikinimus 
hi. Jam pavykę infiltruoti islamo minosvaidžiais apšaudė Izraelio Biuletenis pažymi, kad 37 metų 
revoliucijos partijos eiles ir susi- pasienio miestą Kiryat Shmona., Petras Cidzikas buvo suimtas 
rasti savo grupei pasekėją, pavykę Izraelio puolimo metu Libane l praėjusių metų gruodžio 19 d., 
papirkti revoliucijos gvardijos ka-' posėdžiavo premjeras Wazzan Vilniuje vykstant Vytauto Skuo-
rius. 1 su specialiu JAV pasiuntiniu džio, Gintauto Iešmanto ir Po- ti atsilikusioms, išsivystančioms 

Kada jaunų šacho priešini inkų j Habibu, Į vilo Pečeliūno teismo procesui. Po j šalims. 

septynių pramonės valstybių 
vadų konferencija., k u r i įvyks 
Ottawoje liepos 20-21 d. Prem
jeras siūlė į traukti į darbotvar
kę klausimą, kaip tur t ingos ios 
pramonės valstybės galė tų padė-

. t i laukus "Malathion" nuodais, 
I 

kurie esą vienintelis saugus vais
t a s prieš labai kenksmingą mu-

; selę. 
Kova prieš šias musytes pa

reikalaus dešimčių milijonų do
lerių, sudarys nepatogumų vie-

; t iniams gyventojams, tačiau jei 
musė paplistų po visą Kalifor
niją, nuostoliai siektų bilijonus 
dolerių. Musės užpultų visus 
vaisius, uogas, pomidorus, avo-
kadus*. alyvas ir vynuogynus. 

—JAV aerodromų eismo kont 
rolės tarnautojai nutarė atmesti 
sudarytą darbo sutartį ir reikalau
ja pradėti naujas derybas, vėl gra
sindami streiku, jei nebus paten
kinti reikalavimai. 

KALENDORIUS 

Mil-

Nauįasis Airijos premjeras Carret FitzGrrald paveldėjo daug rūpesčių: 
nominę krizę, nedarbą, infliaciją ir Siaurės Airijos neramumus 

eko-

Liepos 13 d.: Henrikas, 
dreda, Vytenis, Austina. 

Liepos 14 d.: Kamilis. Justa. 
Vidutis, Sunmy'ė. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 8:26. 

ORAS 
Saulėta, karšta, laukiama per

kūnijos. Temperatūra dieną 95 
1.. naJctj 75 L 



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 13 d. 

oeiaitnė 
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U 

R E I K A L U TARYBOS 

D A K C I N I S K O L E K T Y V A S RE 
Medžiagą siųsti: J. Šoliūnas, 

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

APIE NUOSAVAS PREKYBAS 
Šio krašto socialinės apsau

gos įstatymai, apima nuosa
vas prekybas (self-employ-
ment), pradėjo galioti nuo 
1951-jų metų pradžios. Tai 
buvo nepaprastos svarbos 
įstatymas, kuris įgalino sava 
prekyba besiverčiančius pilie
čius įsigyti apsaugą senatvei 
vien tik savo pačių iniciatyva 
ir pastangomis. Žinia, net ir 
1951 m. ne visi sava prekyba 
besiverčią gavo teisę įsigyti 
socialinės apsaugos globą. 
Pradžioje nebuvo leista ta 
gerove pasinaudoti nei ūkinin
kams, nei dvasiškiams bei 
daugelio profesijų žmonėms 
(pvz. gydytojams). 

Kas y ra 
nuosava prekyba? 

Bendrai negalima teigti, kad 
kiekvienas verslininkas jau 
yra sava prekyba besiverčiąs 
asmuo. Ir čia, norint pelnyti 
kreditus socialinės apsaugos 
pensijai gauti, toji nuosava 
prekyba turi atit ikti t am 
t i k r i e m s r e i k a l a v i m a m s , 
nustatytiems federalinės val
džios mokesčių įstaigos (IRS). 

I d a n t ve r s l a s a t i t i k t ų 
nuostatams nuosava prekyba 
galima laikyti tik tokią preky
bą, kuri atsako į daugiau negu 
vieną šių klausimų (nėra būti
na, tačiau, kad ji atitiktų 
visiems klausimams): 

1. Ar verslas buvo pradėtas 
su geromis intencijomis (good 
faith) ir tęsiamas su tikslu iš to 
verslo gauti pelno ar pajamų? 

2. Ar verslas buvo regulia
riai vykdomas su nuolat pasi
kartojančioms transakcijoms? 
(Sezoniniai verslai, pvz. vasar
vietės, žiemos ar tik vasaros 
moteliai, etc., taip pat atitinka 
šio klausimo reikalavimams). 

3. Ar verslininkas turi 
reguliarų užsiėmimą versle, 
arba pašaukimą? Verslas turi 
būti toks užsiėmimas ar preky
ba, kuris yra tęsiamas su tikslu 
iš jo pragyventi ir gauti pelno. 

4. Ar asmuo, besiverčiąs 
nuosava prekyba, garsinasi 
visuomenei kaip individas, 
kurio prekėmis arba patar
navimais gali pasinaudoti visa 
visuomenė? Pastebėtina, kad 
šis reikalavimas, t.y. jo nebu
vimas dar nepanaikina preky
bos egzistencijos. 

Norint gauti kreditą, kuris 
vėliau įgalintų asmenį kvali-
fikuotis pensijai, yra būtina, 
kad prekybininkas vienerių 
metų bėgyje turėtų bent 400 
dolerių pelno (net profit). Jeigu 
asmuo nesugeba pelnyti iš 
savo prekybos bent šią gryno 
pelno sumą, tai tada nepa
tartina nei mokėti mokesčius 
dėl socialinės apsaugos kredi
tų gavimo. 

Sava prekyba besiverčią 
socialinės apsaugos mokes
čius už savo prekybos pelną 
turi mokėti kartu su valstybi
niais mokesčiais, užpildant 
mokesčių anketas (income-tax 
returns). 

Turime atsiminti, kad sava 
prekyba besiverčią, užpildy
dami valstybinių mokesčių 
anketas, turi taip pat užpildyti 
ir išlaidų lapą apie prekybos 
pajamas ir išlaidas (tai yra 
Form Schedule C). Ši forma 
yra visados būtina užpildyti, 
nes jos neužpildžius, negalima 
gauti kreditų. 

Jeigu sava prekyba ver
čiamasi partneriavimu — 
vieno ar daugiau — tai tada, 
mokesčių blankus pildant, 
reikia užpildyti partnerių 
prekybos lapą, kuriame yra 
nurodoma, kokį procentą kiek
vienas partneris gavo iš preky
bos ir tik už tą sumą reikia 
mokėti mokesčius. 

Ir sava prekyba besiverčią 
asmenys kreditą gali gauti už 
maksimalinę nustatytą sumą. 
Pvz., toji suma pernai buvo 
25,900 dol., o šįmet — 29,700 
dol. Vadinasi, jei gryno pelno 
buvo turėta virš šių sumų, dau
giau kredito negu už maksi
malinę sumą gauti negalima. 

J. Šoliūnas 

Svečiai iš Australijos su savo draugais. Iš kairės: Danutė Adomė-
nienė, chemijos inž. Alfonsas Adomėnas, prof. Mečys Mackevičius, 
Faustina Mackevičienė ir red. Algirdas Pužauskas. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
KELIOS DIENOS 

SAVAJAM MIESTE 

Nuostabus miestas ta Chica-
ga. Metus laiko nebuvęs, ją 
tarsi užmiršti. Tačiau, kai ją 
atostogų ar kita proga aplan
kai, po dienos jau pasijunti, 
kad esi to miesto gyventojas, 
neatidalomai su juo suaugęs, 
nes visur supa bičiuliai, 
pažįstami ir šimtai įvairiausių 
atsiminimų. Tokia yra Chica-
ga — lietuviškoji Chicaga, ku
rion kartas nuo karto sugrįžti 
yra ne tik malonumas, bet kar
tu ir dvasinė atgaiva lietu
viška tautine prasme. 

Štai penktadienio, birželio 19 
d. pavakarys. Po vakarienės 

zuoti, o tik reikia padaryti tam 
tikras pataisas. 

Socialinės apsaugos sekre
torius Richard S. Schweiker'is 
teigia, kad yra labai blogai. 

Žodžiu, vyksta kautynės 
popieriumi politinėje arenoje. 
Bet dar nereikia labai jau
dintis. Kai tik kokie konkretūs 
pakeitimai bus pradėta vykdy
ti — pranešime nieko nelauk
dami. 

J.S. 

TĘSIAMAS 
SURAŠINĖJIMAS 

Vyresniųjų lietuvių sura
šinėjimas Chicagoje ir apylin
kėse yra tęsiamas foliau. Visi 
lietuviai, daugiau negu 60-ties 
metų, yra kviečiami užpildyti 
surašinėjimo anketas. Būtų 
gerai, kad anketas suintere
suotieji užpildytų kuo skubiau, 
nes tada greičiau bus galima 
pradėti surašinėjimo mokslinė 
analizė. 

Suraš inėj imo a n k e t a s 
Chicagoje galima gauti pas 
Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybų pirminin
kus arba „Margutyje". 

ĮTEISINTAS 
VIENETAS 

lietuviškam „Dainos" resto
rane Marąuette Parke, kur už 
keturių asmenų lietuviškus pie
tus sąskaita buvo tik 17 dol. 
(sostinės restoranuose už 
dviejų asmenų pietus tenka 
sumokėti žymiai daugiau), sku
bam į Jaunimo centrą. Nors 
jau antroji birželio mėnesio 
pusė, taigi vasaros pradžia, 
kada bet kokia visuomeninė ir 
kultūrinė veikla sustoja, tačiau 
Chicagos lietuvių Jaunimo 
centre tebeskamba gyvybė. Šį 
vakarą Jaunimo centro kavi
nėje Šviesos-Santaro8 rengia
ma vakaronė su svečiu iš 
Bostono — rašytoju Stasiu 
Santvarų. Kiek pagarbos šir
dyje tam didžiai šviesiam 
inteligentui, rašytojui ir kultū
rininkui Stasiui Santvarai. O 
koks gražus, pilnas ir tyras žo
dis išplaukia iš jo lūpų. Jau 
gerokai palamdytas rez. J. 
Blekaičio, šiek tiek akt. H. 
Kačinsko ir kitų specialistų, 
geriau suprantu, ką reiškia 
ištarti gražų, pilną ir tyrą lietu
višką žodį, kuris ypač yra būti
nas dirbant radijo tarnyboje. 

Stasio Santvaro vakaronėje 
apypilnė kavinė klausytojų: 
įvairių kartų ir pažiūrų. Įdo
mūs Stasio Santvaro pasako
jimai, kaip gimė vienas ar 
kitas jo eilėraštis, dar įdo
miau, kai jo tyrą poeziją išgirs
ti išplaukiančią iš jo paties 
lūpų. 

ŽINIOS IS 
P E N S I J O S FRONTO 

Nėra abejonės, kad žiuo 
metu pensininkams ir neto
limoje ateityje būsimiems 
pensininkams daug rūpesčių ir 
klausimų sukelia įvairūs 
n u m a t y t i e j i p a k e i t i m a i 
socialinės apsaugos sistemoje. 
Atrodo, kad pensijų klausimas 
pasidarė viena populiariausių 
kasdieninių žinių. Informacija 
apie numatomus pakeitimus 
yra labai įvairi, o neretai ir 
prieštaraujanti; priklauso nuo 
to, kas apie pensijas kalba: 
politikas, ekonomas, valdžios 
tarnautojas, jaunas ar senas 
pilietis. 

Norint išsklaidyti įvairias 
abejones ir pritildyti gandus, 
mes bandysime nuolatos mūsų 
skaitytojus painformuoti apie 
tai, kas yra naujo pensijų fron
te. 

Šiandien Washingtone vyks
ta kautynės tarp politikų dėl 
priemonių naudojimui sužeis
tai socialinės apsaugos siste
mai pagydyti 

Socialinės apsaugos kovoje 
yra visų priešų jėgos , 
sutrauktos „prie Stalingrado", 
įstatymų leidžiamose jstai 
gose Nėra abejonės, kad 

dabartinė socialinės apsaugos 
pensijų mokėjimo ir finan
savimo sistema bus keičiama, 
nes pensijų fonde nėra pinigų. 

Nėra lauktina, kad būtų kas 
nors pagerinama. Greičiau 
daugelis pensijų ir pašalpų 
rūšių bus apkarpyta. 

Beveik tikra, kad sekančių 
metų pensijų pakėlimas bus 
sumažintas. Taip pat didelė 
galimybė, kad bus sumažintas 
pensijų dydžio procentas, jei 
pensijos bus prašoma nesu
laukus 65-jo gimtadienio. 

Gaila, bet ir vėl socialinės 
apsaugos pensijos tapo poli
tiniu žaislu. Respublikonai yra 
pasiryžę išgelbėti socialinę 
apsaugą nuo bankroto, suma
žinant pensijų dydžius. 
Demokratai norėtų socialinę 
apsaugą sutvarkyti, padi
dinant mokesčius. 

Senatorius Daniel P. Moyni-
han šaukia, kad dabartinė 
Washingtono administracinė 
valdžia naudoja „politinį tero
rą", norėdama įbauginti šalies 
gyventojus, kad jie patikėtų, 
jog iš tikro socialinės apsaugos 
pensijų fondas yra prie 
katastrofos. Senatorius sako, 
kad taip nėra. Jis yra įsiti
kinęs, jog fondui išgelbėti 
nereikia visą kraštą mobili-

Šių metų pradžioje pradėjo 
augti mažas grūdas Chica
goje. Tai keleto socialinės gero-
vės darbuotojų bū re l i s . 
Pagrindinis to būrelio noras ir 
uždavinys pradžioje buvo ir 
tebėra — padėti lietuvių visuo
menės vyresniesiems sociali
niuose reikaluose. 

Idant visa veikla būtų 
formalesnė, tas darbuotojų 
būrelis nutarė savo vienetą 
oficialiai inkorporuoti Illinois 
valstijoje. Visą legalų inkor
poravimo darbą atliko jaunas 
teisininkas advokatas Saulius 
Kuprys. 

Pereitą savaitę Illinois 
valstijos sekretorius prisiuntė 
inkorporavimo dokumentus. 
Naujasis vienetas vadinasi 
Lithuanian Human Ser
vices Council of the USA, 
Inc., lietuviškai — Lietuvių 
socialinių reikalų tarnyba. 

Oficialus tarnybos adresas 
yra:„Margutis", 2422 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, IL 60629. 

Dabartinę direktorių tarybą 
sudaro: dr. A. Butkus, dr. F. 
Kaunas, dr. R. Kulienė, D. 
Valentinaitė ir J. Šoliūnas. 

Visais Lietuvių socialinių 
reikalų tarnybos klausimais 
visuomenė yra kviečiama 
kreiptis į „Margutį" kiekvieną 
šeštadienį, nuo 9 vai. ryto iki 
12:30 vai. po pietų. 

Tačiau pasirodo, kad gyva
jam Jaunimo centre šį vakarą 
yra ir kitas įvykis, kurio nega
liu aplenkti. Būtent „Daina 
vos" ansamblio sezono užbaig
tuvių vaišės mažojoj salėj. 
Naujasis ansamblio pirminin
kas ir artimas bičiulis Vytau
tas Jasinevičius, taip pat ir 
ansamblio veteranas Jonas 
Paštukas prašo neaplenkti ir 
jų sezono užbaigtuvių. Juoba 
su „Dainavos" ansambliu apie 
1951 m. tuometinio ansamblio 
pirmininko Albino Dzirvono 
dėka užsimezgę r y š i a i 
nenutrūko iki pat išvykimo iš 
Chicagos. Kiek buvo apie 
„Dainavą" straipsnių ir repor
tažų parašyta, kiek kartų 
keliauta. 

reiks nemažai darbo įdėti ir 
laiko pašvęsti, bus atžymėtas 
nauja premjera Chicagoje ir 
galbūt gastrolėmis kituose 
lietuvių telkiniuose. 

„Dainaviečių" tarpe šį vaka
rą yra jų globėja Irena Kriau-
čeliūnienė, amžinai judrus ir 
linksmas prof. B. Vitkus, Ona 
ir Jonas Gradinskai, buvęs 
ilgametis ansamblio pirminin
kas Alb. Dzirvonas su žmona, 
gyvasis Jurgis Janušaitis, 
Antanas Juodvalkis, Stasys 
Juškėnas ir daug kitų. Labiau
siai iš visų patenkintas atrodo 
Aleksas Smilga, nes po eilės 
metų pagaliau nusikratė 
sunkių ir daug laiko bei jėgų 
pareikalaujančių ansamblio 
valdybos pirmininko pareigų. 
O su „Dainavos" ansamblio 
veteranu Viktoru Žeronu 
apgailestavau, kad dėl streiko 
negalėsiu pamatyti White Sox 
komandos rungtynių. 

Su prievaizda Antanu 
Vaičaičiu apžiūrim Jaunimo 
centrą. Visur šviesu, švaru, 
gražu. Panašiai, kaip buvo 
kun. J. Borevičiau8 direk
toriavimo metais, kai, rodos, ir 
popierėlio ant grindų nepama-
tydavai. Tačiau dabar lietuvių 
jėzuitų pastatytas ir ilgai jų 
administruotas Jaunimo cent
ras jau perduotas admi
n i s t r u o t i p a s a u l i e č i a m s : 
J a u n i m o cen t ro rėmėjų 
demokratiškai išrinktai tary
bai ir valdybai. Pasisukiojęs 
po Jaunimo centrą, tuojau 
pamatai, kad „nauja šluota 
gerai šluoja". Tiek taryba, tiek 
valdyba su jos pirmininke Ire
na Kriaučeliūniene deda daug 
širdies, kad Jaunimo centras 
būtų gražus, švarus ir savas. 
Didžiojoje salėje nauji, apva
lūs stalai, įdomios dekoracijos 
mažosios salės scenoje, nauji 
paveikslai koridoriuose, šaldy
mo sistema didžiojoje salėje. 
Tai vis pagerinimai, pareika
lavę nemažai lėšų ir darbo. 
Todėl teisingai kartą paste
bėjo dr. L. Kriaučeliūnas, 
pareiškęs, kad „savo žmoną 
atidavęs Jaunimo centrui"... 

Teko nugirsti ir kiek piktes
nių balsų, kad esą Jaunimo 
centre keliamos nuomos už 
sales ir kitas patalpas, ypač 
kai jos naudojamos komer
ciniams t ikslams. Tokius 
balsus išgirdęs, per daug nesi
stebėjau, žinodamas, kad visų 
visuomeninių namų išsilaiky
mo sąlygos darosi vis sunkes
nės. 

Š i a n d i e n „ D a i n a v o s " 
ansamblis muz. Aloyzo Jurgu-
čio vadovybėje tebėra gyvas ir 
kūrybingas, beveik kasmet sce-
non išvedantis naujus lietuvių 
autorių muzikinius veikalus. 
Štai ir šį vakarą gausūs 
ansambliečiai, solistai, spau
dos atstovai ir svečiai prie 
vaišių stalų supažindinami su 
nauju muzikiniu trijų veiksmų 
veikalu „Vilniaus pilies legen
da", kurį ansamblis statys 
ateinančiam sezone. Veikalui 
libretą parašė Clevelande 
gyvenanti spaudos darbuotoja 
— beletriste A. Balašaitienė, o 
muziką — Al. Jurgutis. Pagrin
dines roles atliks solistai 
Audronė Simonaitytė-Gaižiū-
nienė, Rimas Str imait is , 
Valentinas Liorentas ir kiti, 
režisuos jaunosios kartos 
atstovė Liucija Buivydaitė-
Ambrozini, choreografas bus 
Jaunutis Puodžiūnas. 

Tad ir šį vakarą „daina-
viečiai", kurių būrys žymiai 
padidėjęs, negu buvo prieš 
kelerius metus, pilni energijos, 
ryžto ir vilties, kad ir atei
nantis sezonas, nors visiems 
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INFLIACIJA 
JUGOSLAVIJOJE 

Jugoslavijoj infliacija pasie
kė 40%. Vyriausybė imasi 
griežtų ekonominių suvar
žymų. Kreditai pirkti auto
mobiliams, motociklams, spal
votoms televizijoms ir kitiems 
p rabang in iams da lykams 
sustabdyti, taip pat padidina
mi įnašai, norintiems pirktis 

išsimokėjimui baldus ir kitus 
būtinus reikmenis. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITI8 

m 
VINCAS BMZGYS 

Teisią daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, Di 

Visi teL 778-8080 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). T e l . L U 5 - 6 4 4 6 
Jei neatsiliepi* skambinti 374-8004 

Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71$t Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 50 th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrų* 
treč. Sešt 12 »ki 4 vai popiet „ .,, ,. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

- . 

i . . . . 

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

P a v y z d ž i u i , p r i e 
Washingtono yra modernūs 
Latvių namai kartu su jų tauti
ne liuteronų parapija. Tas 
Latvių namų patalpas nuomo
davo Washingtono lit. mokyk
la šeštadienių popietėmis savo 
pamokoms, paskirais atvejais 
nuomodavo ir lietuvių organi
zacijos savo renginiams. Vieta 
buvo tikrai patogi, graži ir 
kainos prieinamos. Tačiau šj 
pavasarį latvių liuteronų 
bažnyčios taryba pranešė, kad 
patalpų daugiau nebenomuo-
sianti, nes namų išlaikymo 
išlaidos esančios tokios dide
lės, jog gaunamos nuomos 
jokiu būdu jų nepadengia. 

Lietuviai veikėjai žadėjo 
kreiptis į įtakingus latvius 
prašydami paveikti, kad šis 
bažnytinės tarybos sprendi
mas būtų atiauktas. Tačiau 
vilties daug nesą. Ypač tai 
b ū t ų s k a u d u s s m ū g i s 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir 
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DR. E. DECKYS 
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6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specia lybė vidaus l igos 
2 4 5 4 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
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3 iki 7 v D p Tik susitarus 
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Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dunde* Ave 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. -

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3 5 8 9 3 
Specia lybė Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i ta r imą 
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DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
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Dr. ROMAS PETKUS 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i ta r imą 

Washingtono lituanistinei 
mokyklėlei. 

Šį epizodą iškėliau priminti, 
su kokiomis problemomis susi
duria visuomeniniai namai. 
Panašios problemos aiškiai 
iškyla ir prieš Jaunimo centro 
dabartinę vadovybę, nes 
manau, kad jiems privačios 
aukos neplaukia taip, kaip 
jėzuitams, surinkusiems gal 
net ir milijonus vien Jaunimo 
centro, koplyčios ir vienuoly
no statyboms. 

VL.R. 

DR. tIBUTt ZAPARACKAS 
TeJef. — S37-12SS 

AKIŲ LIGOS . CHIRURGIJA 
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Lituanistinėms mokykloms 

REIKIA MOKINIU 
Gražu, kad veikla yra pla

ninga ir kad vasaros metu jau 
ruošiamasi rudens darbams. 
Turime prieš akis JAV Liet. 
Bendruomenės krašto val
dybos pirmininko V. Kutkaus 
ir Švietimo tarybos pirmi
ninko J. Plačo liepos 1 d. išleis
tą aplinkrašti Nr. 53, skirtą LB 
v i e n e t a m s , l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų vedėjams ir tėvų 
komitetų pirmininkams. 

Aplinkraštis prasideda to
kiais sakiniais: „Mokslo metai 
jau pasibaigė. Pradėkime 
rūpintis sekančiais 1981 - 82 
mokslo metais, nes Lietuvių 
Bendruomenės svarbiausias ir 
sunkiausias uždavinys yra lie
tuvybės išlaikymas ir švieti
mas. Meilė savo tėvynei Lietu
vai įpareigoja mus rūpintis, 
kad visi mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikai lankytų šešta
dienines mokyklas. Mus lietu
vius lauktų liūdna ateitis, jei 
mūsų vaikučiai neišmoktų 
lietuviškai skaityti ir rašyti, o 
tuo labiau lietuviškai kalbėti. 
Tuo atveju greitai niekas ne
skaitytų lietuviškų laikraščių 
bei knygų, o lietuviškas gyve
nimas taptų tikrai niūkus. Tad 
visi drauge stenkimės, kad tai 
neįvyktų". 

Jau ne kartą esame kalbėję 
apie priežastis, kodėl mokinių 
skaičius lituanistinėse - šešta
dieninėse mokyklose yra labai 
sumažėjęs. Nieko nepadėtų, jei 
tas priežastis mes dar kartą 
pakartotumėm. Geriau pa
svarstykime, kaip būtų gali
ma tą beveik chronišku tapusį 
mokinių mažėjimą sustabdyti: 
jeigu mokinių skaičiaus nepa
didinti, tai bent vietoje pri
laikyti. O gal pavyktų surasti 
kitų priemonių lietuvių kalbai 
mūsų šeimose, ypač prieauglio 
tarpe puoselėti. 

NEVERTA TAIKA BET KOKIA KAINA 
Ekonominiam gyvenimui reikia kitų sprendimų 

• • • 

Lituanistinės mokyklos, kad 
ir būdamos skurdokos, dažnai 
mokinių nemėgiamos ir ne 
visos lietuviškosios išeivijos 
remiamos, vis dėlto yra atli
kusios ir tebeatlieka labai 
didelį uždavinį: išmoko vaikus 
lietuviškai kalbėti, šiek tiek 
rašyti, priverčia paskaityti 
lietuvių autorių raštus, įduoda 
į rankas lietuvišką laikraštį, o 
kartais sukuria ir klasės ar 
mokyklos lietuvišką vi
suomenę, kuri dar kurį laiką 
kvėpuoja ir m o k i n i a m s 
apleidus mokyklėlę. 

Beveik v i s i l i e tuv ia i 
j a u n u o l i a i , k u r i e d a b a r 
daugiau ar mažiau reiškiasi 
lietuviškame gyvenime — poli
tikoje, kultūriniame darbe, 
palaiko ryšius su savo gimi
nėmis bei tauta išeivijoje ir 
tėvynėje — yra buvę lituanis
tinių mokyklų mokiniai. Šiek 
tiek . jauno lietuviško kraujo 
yra gavusi mūsų spauda, yra 
jaunųjų poetų, beletristų, kny
gų autorių. Nemaža jaunuolių 
dirba lietuviškose organiza
cijose, ruošia susirinkimus, 
simpoziumus, kongresus. 

Jei jie nebūtų lankę lituanis
tinių mokyklų — tokių apraiš
kų greičiausia visiškai nebūtų. 
Taigi lituanistinės mokyklos 
vis dėlto yra šioks toks šiau
das, o gal dar ir kiek už jį tvir
tesnis stiebelis, ant kurio lie
tuvybė laikosi ir žada ateityje 
greitai nemirti. Žinoma, ji bus 
menkesnė, negausi skaičiumi, 
bet vis dėlto ji bus. 

* * * 

Kaip gi atrodo tos mūsų 
mokyklėlės statistiškai? Šiuo 
metu jų lietuviškose kolonijose 
tebėra 32. Pr. mokslo metų gale 
jas lankė apie 1600 mokinių. 
Aktualus ir nelengvas jų 
mokytojų klausimas, kad ir 
nelengvai, vis dėlto sprendžia
mas teigiamai. Mokytojų, gali
ma sakyti, netrūksta, nes yra 
atėję naujų jaunų jėgų. O ir 
pensijos amžiaus sulaukę 
asmenys vis dar gali būti 

neblogi lituanistinių mokyklų 
mokytojai. 

Vadovėlių klausimas jau 
prieš kelerius metus išspręstas 
teigiamai. Galima sakyti, kad 
jų yra visiems dalykams dėsty
ti. O ir patys vadovėliai tin
kamai paruošti, dailiai išleisti, 
dalis jų atspausdinti spalvota 
spaudos technika ir beveik pri
lygsta šio krašto mokyklų 
vadovėliams. Galima tuo pasi
didžiuoti. 

Susilaukėme ir mokinių pra
timų knygų. Ir jos tinkamai, 
metodiškai paruoštos. Daug 
kur naudojamos vaizdinės 
priemonės — rodomi Lietuvos 
vaizdai skaidrėmis ekrane, yra 
reikiamų paveikslų, plokštelių, 
magnetinių įrašų. 

Šių metų pradžioje Lietuvių 
fondas Švietimo tarybos reika
lams paskyrė 16,800 dolerių. 
JAV LB krašto valdyba dar 
pridėjo 5000 dolerių. LB apy
linkės taip pat didesnėmis ar 
mažesnėmis aukomis remia 
vietos lituanistines mokyklas. 
Bet daugiausia jas remia ir 
faktiškai išlaiko mokinių tė
vai , per specialiai šiam 
reikalui sukurtus tėvų komi
tetus. Nemažą dalį pajamų 
atneša mokyklų naudai ren
giami parengimai. 

JAV LB rugsėjo mėnesį su
rinktas aukas (daugiausia 
Tautos šventės minėjimo 
metu) skiria beveik išimtinai 
lituanistinėms mokykloms. 
Šiais metais užplanuota tokių 
aukų surinkti 7000 dol. 
(Vasario 16 proga surenkamos 
aukos, o jos šiais metais 
pasiekė 60,000 dol., skiriamos 
daugiausia kovos dėl Lietuvos 
laisvės reikalams). 

Taigi, kaip iš paskelbtų duo
menų matyti, sąlygos litu
anistinėms mokykloms veikti 
yra pakenčiamos. 

* * * 

Ko gi dar trūksta? Mokinių ir 
tiktai mokinių! Jų skaičius 
labai sumažino jaunų šeimų iš
vykimas iš lietuvių kolonijų, 
didelis išsisklaidymas visame 
krašte, tautiškai mišrių šeimų 
kūrimas, o gal daugiausia 
lietuviško patriotizmo stoka, o 
kartais ir visiškas nenoras 
„būti lietuviu". 

Nedaug ką padės mūsų 
propaganda per spaudą, nes 
tik maža dalis jaunų šeimų 
skaito lietuviškus laikraščius. 
Nedaug padės ir JAV LB 
centrinių organų ir pačios 
Švietimo tarybos darbuotojų 
a k c i j a bei p r o p a g a n d a 
mokyklų lankymo reikalu. 
Tačiau daug padėti galėtų 
viet inės pastangos. Šiam 
reikalui reikia, kad LB apy
linkės, kitos lietuviškosios 
o r g a n i z a c i j o s , pa r ap i jų 
klebonai ir šiaip jau šviesūs 
lietuviai kalbintų jaunus tėvus 
leisti savo vaikus į litu
anistines mokyklas. 

Šia proga reiktų iškelti fak
tus, jei ne visose, tai daugelyje 
lit. mokyklų yra įvedamos spe
cialios klasės, skirtos lietuviš
kai nekalbantiems ar silpnai 
kalbantiems vaikams. Nuo šių 
metų rudens, t.y. nuo naujų 
mokslo metų pradžios, įve
damas neakivaizdinis dėsty
mas. Šiam reikalui Pedago
ginis lituanistikos institutas ir 
kiti specialistai — pedagogai 
ruošia specialią medžiagą, kuri 
galės būti reguliariai siunti
nėjama tiems mokiniams, 
kurie neturi fizinės galimybės 
lit. mokyklą lankyti. 

Vasaros metas — liepos, 
rugpiūčio mėnesiai — gera 
proga lietuviams susitikti sto
vyklose, renginiuose, gegu
žinėse, pobūviuose ar šiaip jau 
svečiuose. Visų geros valios 
lietuvių pareiga užkalbinti 
mokyklinio amžiaus vaikų 
turinčius tėvus, kad jie ryžtųsi 
vienu ar kitu būdu pasinau
doti lituanistinių mokyklų 
patarnavimu. 

b.kv. 

Neseniai Vakarų Vokietijos 
krašto apsaugos ministerija 
paskelbė studiją apie karinių 
jėgų santykį Europoje ir pada
rė išvadą, kad Sov. Sąjunga 
branduolinių ginklų skaičiumi 
yra aštuonis kartus stipresnė 
už vakariečius. Dokumentas 
pažymi, kad, jei vakariečiai ir 
padidintų sviedinių skaičių, tai 
vistiek santykis Vakarų su 
Sov. Sąjunga būtų pustrečio 
prieš vieną Sov. Sąjungos 
naudai. 

Tai yra pavyzdys sąlygų, ku
rios yra pasaulinio masto. Esa
me akivaizdoje visuotinės kri
zės, kurioje k iekvienas 
komunizmo žingsnis pirmyn 
karinėje, politinėje ir ideolo
ginėje srityje, tarptautinėje ir 
vidaus plotmėje, rodo, kad 
bendrasis jėgų santykis yra 
komunizmo naudai. O jeigu 
žvelgti į globalinę padėtį 
pasaulyje, tai išryškėja, jog 
pamažu einama į visuotinę 
katastrofą. 

Totalitarizmas ir 
Vakarai 

Pagrindinė problema, kuri 
išskiria Rytus nuo Vakarų, yra 
iš vienos pusės komunistinis 
totalitarizmas, o iš antros — 
Vakarų bendruomenės ideolo
gijos ir santvarkos supra
timas. Daugelis viešosios opi
nijos srovių stengiasi nematyti 
šio skirtumo tiek dėl to, kad 
paneigė moralinius ir religi
nius principus, tiek ir dėl to, 
kad pirmoje vietoje statoma 
praktiškas oportunizmas. 
Dėlto suprantama, kodėl 
Vakaruose laisvos tautos deda 
pastangas taikai išlaikyti, 
tačiau tos pastangos dažnai 
yra Štrauso politika. Kiek daug 
prikalbėta ir taikos labui 
prikurta visokių receptų: taiki 
koegzistencija, dialogas, 
atoslūgis, tačiau viso to rezul
tatai buvo tik neigiami arba 
jokie. 

Tos formulės pagaliau paro
dė savo nenuoseklumą ir tik 
daugiau paaštrino netikrumą 
ateitimi, kuo šiandien serga 
Vakarų tautos, o ypač netur-
tingesnieji jų sluoksniai. 
Pasaulinė krizė pamažu didė
ja. Visa tai, kas įvyko ir vyks
ta, daugelio tautų nepamokė. 
Komunizmas ir toliau eina pir
myn, nors ir mažais žings
niais, labai atsargiai, bet 
neatsisakydamas savo prigim
ties. Prancūzijoje Mitterando 
— Marchais susitarimas, ku
ris įkėlė komunistus į valdžią, 
yra ryškus Vakarų slydimas 
žemyn. Panaši padėtis, nors ir 
kitomis formomis, gali karto
tis ir kituose Vakarų Europos 

kraštuose. 
Amerikiečių reakcija dėl 

komunistų priėmimo į valdžią 

Prancūzijoje daugeliui atrodė 
trumparegė ir savo forma 
perdėta. Prancūziškasis išdi
dumas tuojau reagavo. Esą 
dabartinėse sąlygose kitaip 
negalėjo būti. 

Bet ir Paryžius nėra neklai
dingas. Todėl bus bandoma 
sumažinti komunistų, atėjusių 
į valdžią, svorį Prancūzijos 
vidaus ir užsienio politikoje. 
Vaikiškai aiškinama, kad 
valdžioje esantieji komunistai 
nebūsią prileisti prie karinių ir 
politinių paslapčių. Kaip ten 
bebūtų, tačiau viena yra tikra, 
kad kontrastai ir vieni kitų 
nesupratimai padarė tai, kad 
santykiai tarp abiejų Atlanto 
krantų susikomplikavo. Giliau 
į visą reikalą žvelgiantieji 
sako, kad Marchais „atsiverti
mas" yra nepatikimas. 

Prancūzijos komunis tų 
partija iki paskutinių rinkimų 
buvo savo principuose labai 
kieta. Nuolaidos kitiems akis 
apdumti buvo slapta paska
tintos ir patartos iš Maskvos. 
Maskvos manevrai yra labai 
sukti ir iš karto pilnai nesu
prantami. Kai iškilo į Prancū
zijos prezidento postą du kan
didatai — Mi t t e r rand i r 
Giscard, Maskva aiškiai pasi
sakė už Giscard. Rinkikai, bijo
dami Maskvos palaikomo 
kandidato, balsavo už Mitter-
randą, ko Maskva ir norėjo. 
Maskva sužaidė įdomią 
šachmatų partiją. Prancūzijo
je, pirmąjį turną laimėjo, 
tačiau tas laimėjimas gali turė
ti rimtų pasėkų tiek Prancū
zijai, tiek bendrai Vakarams. 

Nereikia pamiršti, kad tarp 
Prancūzijos ir Rusijos buvo 
ypatingi santykiai pradedant 
De Gaulle laikais ir baigiant 
Giscardo periodu. Prancūzija 
norėjo lošti tarpininko tarp 
Vakarų Europos ir Sov. Sąjun
gos vaidmenį ir kalbėtis su 
Maskva, kaip lygus su lygiu. 

Ar Mitterrand bus mažiau 
linkęs į tokią politiką, parodys 
ateitis. Priklausys nuo to, 
kokią liniją užims Maskva. 

Mitterrando ir Cheysson 
pareiškimai iš esmės nepalietė 
susitarimo, kuris buvo pada
rytas tarp socialistų ir komu
nistų. Tai padaryta taktiškais 
sumetimais. Tačiau žaidimas 
socialistams yra pavojingas. 
Įsigilinus į to susitarimo teks
tą, matyti daug neaiškumo, 
dviprasmiškumo, kas leis 
komunistams su viskuo sutik
ti, kad tik galėtų, įsifiltravę į 
valdžią, tiesti savo rankas 
toliau ir daryti didesnės įtakos 
Prancūzijos vidaus ir užsienio 
politikai. Kas giliau pažįsta 
komunizmą ir jo siekius, 
netiki, kad Prancūzijos komu
nistų partija, nusilenkusi 
nugalėtojui (Mitterrand) netu
rėsianti įtakos naujajai vyriau
sybei, kad ministeriai komu
nistai liksiątik „nešikais",kaip 
juos pavadino Cheysson. Pats 
komunistų atėjimas į valdžią 
yra svarbus, kai kieno pava
dintas „istorišku", nes dabar 
Prancūzijos komunistai turės 
laisvesnes rankas ir galės 
sėkmingiau veikti, negu būda
mi opozicijoje. Pats įvykis 
tikrai gali būti istorinis, jei jis 
pajėgs paveikti ir užkrėsti 
bendrąją Europos padėtį, kuri 
ir taip yra silpna ir neaiški. 

A m e r i k a i r 
P rancūz i j a 

Pirmoji paseka — įsitem
pimas santykių tarp Amerikos 
ir Prancūzijos. Sov. Sąjungos 
diriguojamos ir kitos Europos 
kraštų komunistų partijos 
paseks vienos iš didžiųjų Euro
pos vals tybių komunistų 
pavyzdžiu. Komunistai dabar 
visuose kraštuose bandys 
rodytis tikrais „demokratais", 

, bandys rodytis nuo Maskvos 
labiau „nepriklausomais". O 

vongresmanul Frank Annunzio iš Chicagos įteiktas Pabaltijo taikos žymuo 
už jo nenuilstamas pastangas, ginant Pabaltijo reikalus. 2ymenį įteikė 
Jungtinio Paba;t:įo tautų komiteto vardu dr. ]. Genys. Iš kairės: kongr. 
Frank Annunzio ir dr. lonas Genys. Nuotr. K. Jevvell 

kad suprastume amerikiečių 
reakciją, reikia grįžti atgal į 
Nixono ir Kissingerio laikus, 
kada tvirtai tikėta atoslūgiu, 
kuris nepasitvirtino. Jėgų tarp 
Vakarų ir Rytų išlyginimas 
jau šiandien amerikiečių atme
tamas, kaip klaidinga taikai 
prielaida. 

Viešoji Amerikos opinija, vis 
dar neatsisakiusi moralinių 
principų, yra susirūpinusi 
pralaimėjimais, kurie iškilo dėl 
klaidingai suprasto atoslūgio. 
Dėlto dabartinė Amerikos 
valdžia paėmė kitą toną kalbė
tis su Sov. Sąjunga ir su sąjun
gininkais Europoje, kurie per
daug pataikauja priešui ir yra 
netikri Amerikos sąjunginin
kai. Washingtonas suprato, 
kad atsispir t i sovietinei 
ekspansijai nepakanka vien 
tik politinės ir karinės pusiaus
vyros, bet reikia užkirsti kelius 
komunizmui, siekiančiam 
pasaulinės revoliucijos ir 
kapitalistinės sistemos, jos 
laisvų institucijų sunaikini
mų, griebiantis visų priemonių 
ir išnaudojant Vakarų silpnu
mą, ekonominę krizę, teroriz
mą. Šiandien reikia abiem 
pusėm — Amerikai ir Europai 
daug išminties, tolimo maty
mo ir supratimo abipusių 
problemų. Cheysson turėjo 
pagrindo sakyti, kad didelė 
dalis Prancūzijos ekonominių 
sunkumų priklauso nuo 
Washingtono finansinės poli
tikos. Realybė reikalauja, kad 
užsimegstų nuoširdus dialo
gas tarp Amerikos ir Europos 
ir kad Amerika, turėdama 
prieš akis Sov. Sąjungos galy
bę, daugiau skaitytųsi ir su 
savo sąjungininkais Europoje. 

Mi t t e r rando politika 

Pagaliau reikia prieš akis 
turėti ir tą faktą, kad būsimoji 
Prancūzijos ekonominė būklė 
priklausys nuo konkrečios 
Mit terrando politikos. J o 
programa, jau kėlusi tam tikrą 
susirūpinimą prancūzų visuc 
menėje, vers Mitterrandą dar 
labiau remtis komunistais. 
Tarp socialistų ir komunistų 
susitarimo dokumente tarp 
kitko sakoma: „Viešoje sekto
riaus išplėtimas (nacionali
z a c i j a ) b u s g a r a n t i j a 
paveikaus planavimo". Tai 
buvo įrašyta ir Mitterrand 
programoje, o dabar tam anga
žuojasi ir komunistai. 

Koks bebūtų amerikiečių 
nus i s ta tymas Prancūzijos 
atžvilgiu ateityje, viena aišku, 
kad Mitterrandas savo skel
biamą užsienio politikos 
tapatybę NATO ir CEE rėmu
ose, turės įrodyti faktais, kad 
ta „stipri socialistinė daugu
ma" sugeba išlikti kompak
tiška socialinių problemų 
akivaizdoje, kad mokama 
sulaikyti komunistų infiltra
ciją ir kad sugebama išvengti 

LATVIJOS 
SUNAIKINTOS 
BAŽNYČIOS 

II pas. karas ir Latvijos 
okupacija atnešė Latvijos 
bažnyčioms vargingą likimą. 
Per karą sunaikinta 140 
bažnyčių, kurių nebeatstato. 
Žymias bažnyčias, katedras 
perstatinėj a kitiems reika
lams: Rygos Domo, Šv. Petro, 
Valmieros, Cėsų, Straupės, 
Koknesės, Matišų, Burtniekų ir 
kt. Daug bažnyčių išgriauna ir 
sudegina nenaudėliai: Ru-
jienės, Lielupės, Iecavos ir kt. 
2ūsta vertingi architektūros 
paminklai, meniški statybos 
darbai. Jos buvo įtrauktos į 
apsaugomų paminklų sąrašą. 

Latvijos universiteto teolo
gijos fakultetas uždarytas. 
Bažnyčių nuosavybės nacio
nalizuojamos, atimamos iš 
p<*r,pijų. Bažnyčioms uždėti 
dideli mokesčiai, kuriuos į 
vargą patekę parapijiečiai 
nebegali išmokėti. Išnuomotą 
iš valstybės bažnyčią palie
kama. Tada ateina chuli
ganai, išdaužo langus, išdras
ko bažnyčios vidaus įrengimą. 
Sudegina bažnyčią. 

Okupuotos Latvijos archi-
vyskupas J. Matulis sako, kad 
Latvi j oš liuteronai yra netekę 
140 bažnyčių, o turėjo jų 300. 
Dabar dar veikia tik trečdalis 
bažnyčių. 

Kad dokumentuotų Latvijos 
bažnytinę architektūrą ir 
išsaugotų ją ateičiai, architek
tas R. Legzdinš yra surašęs 
veikalą „Latvijos ev.-liut. 
bažnyčios". Knyga 700 pusla
pių su planais, fasadais, foto
nuotraukomis. Kaip atsirado 
šis veikalas? „Buvau laikraš
tyje ,Laiks' 1972 m. įdėjęs 
straipsnį apie bažnyčių naiki
nimą okupuotoje Latvijoje", — 
sako arch. R. Legzdinš. 
„Archivyskupas A. Lūšis 
patarė surašyti knygą apie 
Latvijos ev.-liut. bažnyčias. Su 
malonumu apsiėmiau tai pada
ryti, nes, būdamas studentas, 
buvau didesnę dalį bažnyčšų 
išmatavęs, nufotografavęs ir 
aprašęs. Vėliau, būdamas 
Paminklų valdybos inspek
toriumi, tvarkiau bažnyčių 
dokumentaciją. Skaitau šį dar
bą savo didžiausia pareiga 
išeivijoje. 

Archivykupas A. Lūšis rašė 
man: Latvijos bažnyčių 
veikalas turi būti monumen-
talinis kapitalinis doku
mentas, kurį galėsime perduo
ti ateinančioms kartoms. 
Reikai paaukoti visas jėgas ir 
žinias, kad jis būtų aukštos 
kokybės. Stengiaus šį reikalą 
įvykdyti". T 

sukrėt imų i r nevykusių 
priemonių, begelbstant krašto 
ekonominę sistemą. 

J. V. 

Škirpa 415 1940.VIII.U d. 
Pasiuntinys K. Škirpa pasiuntinybės rūmus 

apleido tik Vokietijos užsienio reikalų ministerijai 
patariant, o pasiuntinybės rūmų raktus pasiuntė tos 
ministerijos Protokolo šefui. Pasiuntinybes per
davimo akto padaryti nesutiko, o po paliktais doku
mentais ir atskaitomybės knygomis padėjo tokį prie
rašą: 

„Rusų okupantų žiniai. Jūsų principai yra 
slopinti žmonių laisvę, griauti kultūrą ir grobti 
svetimą turtą. Jau pagrobėte Lietuvą, klastingai pa-
glemžėte jos valstybinę Nepriklausomybę, užgrob
site ir šiuos Nepriklausomos Lietuvos rūmus. Bet tei
singumas yra stipresnis už smurtą. Atsiskaitymo 
valandos neišvengsite 1 
Berlynas, 1940 m. rugpiūčio mėn. 14 d. 

K. Škirpa 
Lietuvos Neparastas Pas. ir 

įgaliotas Ministras, 
pirmasis Lietuvos kariuomenės 

kūrėjas-savanoris". 

Dr. J . Saulio protes tas 
(Dr. J. Šaulys protesto notą siuntė laišku tuome

tiniam Užs. Reik. Ministrui prof. Krėvei-Mickevičiui.) 

Laiško turinys: 
„Pone Profesoriau, 
Lietuvos įvykiai, randą atgarsį visame pasaulyje, 

juo labiau kiekvieno lietuvio širdyje, verčia mane, 
kaipo vieną iš Nepriklausomos Lietuvos kūrėjų ir kaipo 
legitimuotą Lietuvos Respublikos atstovą, kreiptis į 
Tamstą, kaipo Užsienio Reikalų Ministerį, su šiuo 
raštu. 

Tamstai patapus, po rusų kariuomenės invazijos, 
užsienio reikalų ministeriu, aš tikėjausi, kad Tamsta 
stengsiesi vis dėl to nepaleisti iš akių Lietuvos interesų 
ir būsi pasiryžęs juos ginti. Tatai turėdamas omenyje, 
aš savo telegrama ir linkėjau Tamstai pasisekimo, 
dirbant Lietuvos naudai. 

Savo Tamstai paskiau rašytu laišku aš kreip4 ' ' 
Tamstos dėmesį į visą susidariusios padėties pavojų 
reikalą statyti prieš atūžiančią iš rytų audrą vieningą 
atsparą. 

Tamsta nei į mano telegramą, nei į mano laišką 
nesiteikei reaguoti. Tatai vertė mane susimąstyti, ypač 
kad ir ministeriu Taryba savo kalbomis ir demonstra
cijomis ėmė vis labiau keisti savo spalvą, o pamažu ir 
savo sąstatą: ėmė darytis vis labiau komunistiška. 
Atsisėdo ministerijos Maskvos agentai. Taigi ir 
Užsienio Reikalų Ministerijoje atsirado kaži koks 
Glovackas, apie kurio paskyrimą man neteko gauti i i 
Tamstos jokio oficialaus pranešimo, o apie kuri tik ii 
laikraščių teko patirti, kad tai esąs Maskvos auklėtinis, 
gryno kraujo komunistas. Tamsta suprasi kad į jo tele
gramomis duodamas instrukcijas a i negalėjau 
reaguoti. 

Bet tai būtų mažas dalykas, jei nebūtų svarbesnių 
Rusų bolševikams okupavus Lietuvą, prasidėjo 

tuoj monopolizuota bolševistinė akcija, kariuomenės 
dezorgamzavimas, areštai, deportavimai — žodžiu, 

visuomenės rengimas, po svetimos okupacijos prie
danga ir presija — prie bolševistinio „rojaus" 
rengimas, kuris tuo tarpu yra baigęsis vadinamais 
„rink-mais" į Seimą ir to iš Maskvos malonės „Seimo" 
nubalt avimu subolševikinti Lietuvą ir įjungti ją į 
bolševikiškąją Rusiją. 

Taigi šitaip baigėsi mūsų salioninių komunistų 
broliavimasis su bolševikine Rusija, anot priežodžio: 
su kuo sutapsi, tokiu pats patapsi. Kitaip pasakius, po 
idėjine bolševizmo skraiste atliktas yra, mūsų gelton
snapiams komunistams ir jų pakalikams padedant, 
rusų imperialistinės politikos aktas, paglemžęs taip 
sunkiai iškovotą ir metų metais vargšės mūsų tautos 
pastangomis sukurtąją savo krašto nepriklausomybę. 

Kad toji nepriklausomoji Lietuva nebuvo tobula ir 
kad joje buvo daug kas taisytina, savaime supran
tama. Bet kas Lietuvos pavergimą bolševistinei Rusi
jai bando pateisinti ligšiolinėse Lietuvos netobu
lumais, tas greit galės įsitikinti, ko verti yra atnešti 
Lietuvai bolševistinio Rusijos rojaus migdolai. 

Nereikalinga turbūt Tamstai bepridurti, kad aš, 
kaipo Nepriklausomos Lietuvos pilietis ir legalus jos 
atstovas, negaliu pripažinti svetimos valstybės 
okupacijos presija sudarytų organų nei jų aktų: ar tai 
bus tautos valios falsifikacija per tariamus rinkimus, 
ar tai bus falsifikuotų organų, sakysime, tariamojo 
Seimo nutarimas subolševikinti Lietuvą ir įjungti ją 
į bolševikiškąją Rusiją. Priešingai, prieš visus Nepri
klausomosios Lietuvos pavergimo aktus, po karinės 
rusų okupacijos presija įvykusius, skaitau savo 
pareiga kuo griežčiausiai užprotestuoti ir pareikšti, 
kad tų aktų aš neskaitau legaliais bei privalomais 
nei lietuvių tautai, nei Lietuvos valstybei, nei sau 
pačiam kaip Nepriklausomosios Lietuvos Atstovui ir 
jos piliečiui. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn 13 d. 

Dalis publikos iškilmingo koncerto metu, minint Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 40 metų sukaktį. Pir
moj eilėj garbes svečiai: kun. dr. Bartuška, kun. A. Steigvila (iš Argentinos), filmų žvaigždė indėnas Cosy, prela
tas J. Kučingis, vysk. V. Brizgys, p. Kilmonienė, Rūtos Lee — Kilmonytės vyras Lowe ir prelatas Celiešius. 

Nuotr. L . Kanto 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

GERA NAUJIENA 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Prieš keletą savaičių St. Antho-
ny Savings and Loan Ass- (Šv. An 
tano taupymo ir skolinimo b-vė, 
kurios centras Ciceroje, netoli Le-
monto, atidarė savo skyrių. Kaip 
žinome tos bendrovės vadovas — 
vykdomasis sekretorius yra Juo
zas Gribauskas, o šio skyriaus — 
Denis Gribauskas, viceprezidentas. 

Bendrovė pasistatė visai naują 
pastatą, moderniai įrengtą. Vidu
je šeši langeliai kasininkėms, 
taipgi patogu ir automobilistams 
— privažiavai ir automobilyje sė
dėdamas atlieki bankines operaci
jas. Juozas Gribauskas pasiuntė 
Lemonto ir apylinkės lie
tuviams asmeniškus laiškus, di
rektorių tarybos ir savo vardu 
kviesdamas apsilankyti birželio 24 

_d. naujose namuose ruošiamame 
-priėmime. 

Lemontiškiai nudžiugo suži
noję, kad čia netoli turi lietuviu 
vadovaujamą banką. 

Priėmime dalyvaujančiu tarpe 
matėsi lietuvių veikėju, kaip Val
das Adamkus, Modestas Jakaitis, 
Vytautas Kamantas, Kazys Lau
kaitis, Anatolijus Miliūnas, Bro
nius Nainys dr. Antanas Razma-, 
kaikurie su žmonomis. 

Priėmime dalyvavo bendrovės 

vadovas Juozas Gribauskas, vice
prezidentas ir šio skyriaus vado-

: vas Denis Gribauskas, bendrovės 
teisės patarėjas adv. Paulius 2um 
bakis ir direktorių tarybos nariai: 
Benis Dirtus, Juozas Butkus, Toni 
Bernadišius, dr. Petras Kisie-

; liūs, Vytautas Šoliūnas ir šio sky 
i riaus tarnautojai-

Linksmai visi praleido vakarą, 
prie vaišiu galėję pasikalbėti įvai-

i riomis temomis. 
Atsisveikinantiems bendrovės 

vadovas Juozas Gribauskas pažadė-
! jo, kuris norės kokiems nors pro
jektams pasiskolinti pinigų, tai su-

[ teisk geriausiomis sąlygomis pas-
I kolą. Labai malonu, kad lietuviai . , „ m 
\ remia vienas kitą. Tam tikra da-; D a i n a v a , M l C I l . 
į lis atiduodama lietuviams, remia 
I ma lietuviška veikla. 

Sėkmės Beniutei ir Romui nau-
: jose pareigose. 

APYGARDOS GEGUŽINĖ 

I Jau žinome, kad Vid. Vakaru 
] LB apygardos rengta birželio 28 d. 
gegužinė labai gražiai praėjo ir 
visais atžvilgiais labai pasisekė. 
Dalyvavo labai daug tautiečių, o 

: ypač jaunimo. 
Visa rengimo našta gulė ant 

apygardos pirm. K. Laukaičio pe
čiu., bet apygardai padėjo apylin
kės. Į talką atėjo Juzelė Laukai
tienė (tvarkė vaišes), prie baro 

! darbavosi studentai Kęstutis Lau-
! kaitis, Romas Kronas, Povilas 
Varnaitis. 

Malonu, kad lietuviai LB vek-
i lą geria supranta ir ją remia-

Andrius Laukaitis 

lietuviams, kurie paaukotu ruošia 
mai šventės proga loterijai "Fan
tų". Loterijos reikalais prašom 
kreiptis j Vaciu Lėlį arba skam
binti jam telefonu 268 —7309 
Dainavos JS administracija. Iš 
anksto visiems dalyviams ir au
kotojams nuoširdžiai dėkoja. 

ŠEIMŲ SAVAITĖ — 

ATOSTOGOS DAINAVOJE 

Nuo liepos 26 dienos iki rug
pjūčio 15 dienos Dainavoje sto
vyklaujančiu grupių nebus. Tuo
met bus galimybė šeimoms ar pa
vieniams asmenims atostogauti 
Dainavoje, pasidžiaugti jos gražia 
gamta, pasimaudyti Spyglio 
ežere. Dėl kambarių ir stovyk
lavimo sąlygų skambinti kun. 
Viktorui Dabušiui, laikinai ei
nančiam stovyklos administrato
riaus pareigas, telefonu: 428 — 
7433 arba 428 —8919. 

NAUJI PL ŽURNALO 
ADMINISTRATORIAI 

Lemonto LB apylinkės ribose 
gyvena daug LB veikėju: PLB 

i valdybos pirm. Vytautas Kaman
tas, PL žurnalo redaktorius Bro
nius Nainys, o dabar to žurnalo 
administravimą perėmė Beniutė 
ir Romas Kronai- Daugelį metu 

I Kronai gyvena Lemonte. Jiedu ir 
! jy sūnus Romas jr. yra labai veik-
I lūs Lietuviu Bendruomenėje. Jie 
: daug metu yra dirbę apyl. vai-
._ dyboje. Romas yra buvęs Lemonto 
j LB apylinkės bei Vid- Vakarų LB 
' apygardos pirm. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
JONINĖS GAMTOJE 

Netoli nuo Philadelphijos, Del-
ran, New Jersey, yra gražus eže
ras, kurio pakrantėje yra priglu
dusi, medžiuose paskendusi lie
tuviu kolonija. Apie dvidešimt 
seimu sudaro Lietuviu Bendruo
menės apylinkę, gyvai besireiš
kiančią ne tik vietoje, bet ir Phi
ladelphijos lietuviu kultūriniame, 
visuomeniniame, politiname, re
liginiame gyvenime. 

Si kolonija turi gražią tradici
ją — jau devyniolikti metai pa
mini Joninių šventę. Šiais metais 
Joninėmis džiaugėsi birželio 27 
agron. Vytauto ir Vandos Jan
kų sodyboje. 

Balys Raugas, LB apylinkės 
pirm., paminėjo tuos, mūsų tarpe 
buvusius, kurie jau niekad su mu
mis nebeieškos paparčio žiedo. 
Sveikindamas susirinkusius, ypač 
Jonus, vylėsi, kad kitais metais 
vėl susirinksime nepaliesti skaus
mo bei liūdesio. 

Pasidžiaugė, kad ju koloniją pa
didino prieš kelis mėnesius iš Bra 
zilijos atvykusi jauna, su trimis 
vaikučiais, chemiko Petro ir Al
donos Meidūnu šeima. Su pasidi
džiavimu pareiškė, kad ju koloni
jos gyvenime labai aktyvus jau
nuolis Virgus Volertas, JAV Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm., šį 
pavasarį savo studijas apvainika
vo magistro laipsniu. Sveikino Al
gimantą Česonį, ką tik baigusį 
Philadelphijos V. Krėvės lituair r-
tinę mokyk'.ą ir jam įteikė dail. 
Jono Paštuko paveikslą. Dėkoda
mas šeimininkams už leidimą pa
sinaudoti gražiąja sodyba, įteikė 
dail. Paštuko paveikslą-

Pradėdamas Joninių programą 
B. Raugas priminė, kad 1921 m. 
gražioje Dzūkijoj, Seiriju ežero 
pakrantėje, darbštaus kalvio tro
belėje pravirko berniukas, pa
krikštytas Vytauto Prano vardu. 
Tai buvo mūsų brandusis rašy
tojas Volertas. Už poros mėnesių 
jis švęs savo gyvenimo 60 metų 
sukaktį. Volertas jau yra parašęs 
5 romanus, iš kurių du laimėjo 
"Draugo" premijas. 

Marija Raugienė, besireiškian
ti dailiojo žodžio interpretacija, 
paskaitė epizodą iš paskutiniojo 
Volerto romano "Greitkelis". 

Kun. dr. Leonardas Andriekus, 
OFM, poetas, vyriausias žurna
lo "Aidu" redaktorius, 1964 m. 
už poezijos rinkinį "Saulė kry
žiuose" laimėjęs Lietuviu rašyto
jų draugijos premiją. Jis įspūdin
gai parkaitė apie pustuzinį eilių. 
Pokalbį vedė su gintaro medžiu, 
vaiduokliu, laume, Čiurlionio kū-
dykiu, motina, Baltijos jūra. Jo 
poezijoj jutosi misticizmas, reli
ginė tematika. Kun. Andriekaus 
atsilankymas suteikė Joniniu šven
tei orumo. 
Tapybos meno mėgėjai apžiūrinė 

j jo čikagiškio dail. J. Paštuko pa-
; rodėlę. Svečiai buvo vaišinami 
i Bronės Karaškienės skaniai paga

mintais patiekalais. 
Besižvalgant į besileidžiančios 

; saulės nuostabiai gražiai apšvies-
| tus ežero melsvas bangeles, mez-
: gėsi pokalbiai, diskusijos, dalini
masis įspūdžiais. Nors šventės 
dalyviai ir nesurado laimę nešan-

• čio paparčio žiedo, su pakilia nuo
taika skirstėsi į savo šeimos židi
nius. 

Bronius Vaičaitis 

SIDABRINĖ SUKAKTIS 

Dainavos Jaunimo stovykla šie-
j met mini dvidešimt penkerių me-
I tų sukaktį nuo pirmojo jaunimo 
] stovyklavimo Dainavoje. Ameri-
|kos Lietuvių katalikų federacija 
.'stovyklavietę nupirko 1955 metais 
į lapkričio 22 dieną. Lietuviškasis 
, jaunimas stovyklauti pradėjo 
1956 metų vasarą. 

į Metinė jubiliejinė šventė bus 
.'sekmadienį, liepos 19 d., Daina-
'voje. Iškilmingos Mišios 11 vai. 
Mišias aukos Lansingo vyskupas 

• ordinaras Kenneth Pavish. Po Mi-
I šių bus jaunučių ateitininkų sto-
įvyklautojų pasirodymas, — šo
kiai, styginis orkestras, jų darbe
lių paroda, loterija, pietūs. Du 
pastaruosius metus vyskupas Pa
vish dalyvavo metinėse stovyklos 
šventėse ir pasakė mums labai 
prielankius pamokslus. Laukiama 
aukštų garbingų svečių ir iš ki
tur, kaip Chicagos, New Yorko, 
Glevelando, Los Angeles ir kt. 
Maloniai kviečiami visi lietuviai 
šventėje dalyvauti. 

Stovyklos administracija būtų 
labai dėkinga tiems geraširdžiams 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
SPAUDA TURI DUOTI 

TEISINGĄ. INFORMACIJĄ 

Pastebėjau "Draugo" birželio 
27 d. numery Juozo Kojelio straips 
nį "Su amerikiečiais žurnalistais", 
kuriame labai nepilnai rašoma 
apie ELTA leidžiamus biulete
nius: paminėta tiktai lietuviškos 
"Eltos informacijos" ir "Elta In

formation Bulletin" anglų kalba. 
Rašydamas apie mūsų informaci
nę veiklą, to straipsnio autorius 
turėjo būti geriau pasiinforma-
vęs. Tada būtų sužinojęs, kad 
ELTA dar reguliariai leidžia Pa-

Į ryžiuje prancūzišką "Bulletin Li-
| thuanien" (keturis kartus į me-
! tus, redaguoja B. Vensikuvienė) ir 
! Romoje itališką "ELTA — Press" 
j (kas mėnuo, redaguoja msgr. V. 
i Mincevičius). Europietiška spau
da tuos biuletenius daugiau pa
naudoja, negu anglišką Ameriko
je. Turime sunkumų tik su ispa
nišku biuleteniu, kuris leidžia
mas Buenos Aires kartu su lietu
viais ir estais, ir išeina neregulia
riai. 

Lietuviškos "Eltos informaci-
i jos" pirmiausia yra skiriamos au 
I kotojams Tautos Fondui, kad pa-
i informuotų juos apie politinę pa-
; dėtį ir mūsų veiksnių veiklą. Juk 
į tų aukotojų įnašais Tautos Fon 
' dui ir yra palaikoma visa VLIKo 
j ir ELTos veikla. Išeivių spauda ir-
j gi daugiau mažiau pasinaudoja 
i lietuviškomis "ELTos informaci-
| jomis", pvz. ir "Draugas" dažnai 
I pirmame puslapyje persispausdi-
: na tas informacines apžvalgas ak-
; tualiais klausimais. 

Su pagarba, 

Dr. Jonas Balys 

VLIKo valdybos viopirmininkas 
informacijos — spaudos reikalams 
•981. VII. 6. 

CLASSIFIED ADS 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PAKCELS E X P R £ S S 
2501 VV. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUIIIUlilllIlIlIlIlIM 

R E A L E S T A T B 

M A R Q U E T T E P A R K E 
3-jų miegamų mūr. bungalovv. Pilnas 
rūsys. Virimui pečius ir šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 
slyva, obelis, kriaušė. Tik $54.000. 
George Vlasis Realtors, Tel. 636-7474 

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

Telef. — WA 5-8068 

NAMŲ APŠILDYMAS 
i 

įstatau naujus pečius ir vandens šil-' 
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius i 
pečius j gazinius. 

ALBI.N BANYS, lelef. 447-8806 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

73-cia 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 Artesian. -i-nų butų mūr 
S 10.000 pajamų. Kaina S75.000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininko 
paskola uz ) 2 Q . 

Marųuette 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 839-5568 

:;illiiiiiiiiillllimillllllllllllllllllllllliiHii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas šeštadienį 15 WE"VD Stotie* 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro 
a7.!> meg. FM. 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5630 

nniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimmiiiiiimiuiii 
Hiiiiimimmiiiimimiiimiiimiiiiimiii. 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW ENGLAND 
By 

YVilHam Wolkovich-Valkavičh» 
The Life, Struggles and Tragic 
death of tCev. Joseph 2ėbris» 
1860-1915. 
Published' by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siust i : 
DRAUGAS, W W. 6Srd 8t.t 

Chicago, lū. 606S9 
iiiiiiimiiimiimiiiimiimimiiiiiiiuiiiiii 

DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! 

"Draugo" administracija, norėdama paskatinti ir pa 
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, su
darė atskirus (pagal numerį) įvairių knygų siuntinius 
už papigintą kainą. Užsisakant pasirinktą siuntinio nu
merį, mokėsite su persiuntimu t ik $13.00, kai knygų 
originali kaina y ra dviguba. 

S I U N T I N Y S NR. 1 

AUKSO KIRVIS. Juozas Švaistas . Rinktinės mūsų žmonių 
pasakos. 221 psl. 
VYSK. P. F'. B C r i O ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. 
Redagavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos 5*W psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus Velnio baia. Žmogus ir 
šuo ir kitos novelės. 213 psl. 
DABARTIES S U T E M O S E . Bronius Zumeris. Žvilgsnis j mūsų 
laikotarpio žaizdas ir skaudulius. 187 psl. 
BRĖKSMĖS KASTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 3fM psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS P A D A N G Ė J E . Sudari- Povilas Gaučys. 
Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija 480 psl 

S I U N T I N Y S N R . 2 

ANGLU NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų 
novelių antologija. 4b() psl. ; 

LIETUVIŠKOS P A S A K O S . Sudarė dr. Jonas Balvs. 2W psl. 
LIEPSNOS IR A P M A U D O ĄSOČlAl . Jurgis Gliaudą. Premi
juotas romanas. 30-1 psl. 

LIETUVIŲ IŠEIVIJA JAV, Bronius Kviklys. 
PAGAIRĖ, Jurgis Gliaudą, 270 psl. 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S . Pulton J. Sheen. 174 psl. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI . Vacys Kaval iūnas . Premijuotas 
romanas. 234 psl. 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

ililIllIliHIIIHIIIllItlIillIilIllilliilluilllliii 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai. 
iiiiiimrrmnrrrniiniuiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiii! 

fMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuntiii* 
BUTV NUOMAVLMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

0529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
iiinnimiiiimiinmicmiiimiiniiiimiiiu 

lllllllllllllllltilllllllllliuillllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
tllIlMIH' "llllillllllllllllllllllliuiiillllllll 

S I U N T I N Y S N R . 3 

MEIIJĖ D V I D E Š I M T A J A M E AMŽIUJE 
27! psp. , 
ORA PRO NOBIS. J. Gliaudą. Premijuotas romanas. 448 ps 

Petras Maldoikis. 

Vytautas J Bas. KOVOS METAI D E L S A V O S P A U D O S . 
donavifįus. 364 psl 
LIETUVIŠKOS P A S A K O S . Sudarė dr. J o n a s Baivs *Jį ~ | 
GYVENIMAS YKA DAILUS. Vvtautas Volertas 2 4 ' psi 
OŠIANČIOS P U Š Y S . Hal ina Didžiulytė-Mosinskienė. 174 psl 
LUKSIUJAI. A. Giedrius. Vieno kaimo praeities atgarbini v>s 
psl. 

Premijuotas ro 

S I U N T I N Y S N R . 4 
ABRAOMAS IR S Ū N U S Aloy/as Baroną* 
manas. 2(K> psl. 
VARDAI IR VEIDAI S t a s y s Yla Mūsų Kultūros istorijoje 
Wf psl. ' 
DAILININKO ŽMONA. Juozas Tininis Romanas 2M psl 
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Sv. Pranciškus Sa l .vas 3 K 
psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI . A. Vilainis . Literatūnn.ai reportažai 174 
psl 
NEGĘSTANTI ŠVIKSA Pranas Garšva. MIC Marijonų v i k 
la Amerikoje. 3o2 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 5 
METU VINGIAI. A l fonsas Tyruolis. 176 psl 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunski* :«W psl . 
LAIPTAI J T O L U M A S . Liudas Zeikus. romanas. 242 psl 
PIETŲ KRYŽIUS. Venanci jus Ališas. Sonetai . 98 p s ] 
S Ū N U S P A L A I D Ū N A S . Fulton J. Sheen 174 psl 
MARIJOS S E K I M A S . T o m a s Kempietis 128 psD 
KRISTAUS-KANČIA. Išvertė J. Talmantas 350 psl. 
KELIONĖ. A. Tyruolis . Eilėraščiai. 128 psl 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas .Švaistas 

176 psl. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 centų 
valstijos mokesčio. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdraus t i 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tel.: 434-9655 a r l » 737-1717 

ĮSIGYKITE UETŪVISKAS 
VEURVELES _ 

• 
Visuose l ietuviškuose namuose 

j turėtų būti l ietuviška vėl iava. N e -
' ra v ietos dažnai didesnei vėliavai 

iškabinti , bet ga l ima laikyti ma* 
žą veliavukę a n t rašomojo atalo. 

j Galima ir net padaryti graž ią 'k'om-
i binaciją s u Amerikos veliavukę. 
j 

Dienraščio "Draugo" adminis-
i tracija gali pr is tatyt i tok ias ma-
; ž a s vėl iavukes, kad L i e t u v o s vėliar 

— ; va plevėsuotų jūsų TAmuose. 

Tokios vėl iavos kamuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et . mokesčio 
ir 50 et . už persiuntimą, jei g y 
venate Illinois va l s tybėje ) . Užsa
kymus s iųskite sekančiai: 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 63rd 8 t , 

Chicago, IL 60629 

Perskaitę "Draugą", duokite 
| jį kitiems pasiskaityti. 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELE 
LASA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp. Jvltas Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) s tereo 
Malda ui tevyne, Tėviikės lankai, 2oIeIė iydėjo, Ant 
kalno klevelis, Augo putinas, Plovė lankoj sieną ir 
Ūtos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina m persiuntimu $6.50 

I 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
Ht KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl. . . $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai $2.00 
3 Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 psl. $1.00 

4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl $1.25 
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $1.25 
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. 

Jonas Puzinas. 96 psl $1.25 
8. Žygis į Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl $1.25 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis į Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis. 

O. Urbonas. 94 psl. $1.23 
12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $1.25 

13. 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd St., Chicago, m. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 85 e t valstijos mokesčio. 

. 



PALAIDOTAS ADOMAS ŠIDLAUSKAS 
* -VILAINIS 

Birželio 28 d. rytą buvo rastas 
savo bute miręs a.a. Adomas Sid- j 
lauskas — Vilainis, Amerikoje iš- j 
gyvenęs daugiau kaip 30 metų.Jo 
laidotuvėmis rūpinosi Lietuvos 
Daukteru draugija. Jo kūnas bu
vo pašarvotas liepos 1 d- Lack — 
Lackavičiaus koplyčioje. Tos pa 
čios dienos vakare L Dukterų 
draugijos narės sukalbėjo rožinį, 
o pirmininkė E. Kielienė pravedė 
atsisveikinmą ir tarė įvadinį žo
dį. Ji apgailestavo, kad tokie ser
gą ir apleisti seneliai nei patys ne
sikreipia, nei kiti, kurie apie to
kius žino, nepraneša draugijai, 
kuri mielai suteiktu įmanomą 
pagalbą. Ir apie a. a. Adomą bu
vo pranešta tik savaitę prieš jo 
mirtį. Tris kartus buvo aplan
kytas. Pripratęs gyventi ir savo 
vargą nešti vienas, siūlomos pa
galbos atsisakinėjo, tik kiekvieną 
kartą vis prašė, kad Liet. Dukte
rų draugija jį palaidotų. Dieną 
prieš" mirtį aplankytas prisipaži
no, kad pagalba jam reikalinga, 
sutiko pirmadienį būti nuvežtas 
į ligoninę. Bet tą pačią naktį už
migo amžinu miegu-

Pirmasis atsisveikinimo žodį 
tarė Br. Kviklys. Jis pažinęs Ado
mą dar Lietuvoje, kai redagavęs 
"Policijos" žurnalą- Velionis ir 
tada vargingai gyvenęs, buvęs 
mažo mokslo, gal ir nelankęs jo
kios mokyklos, bet mėgo rašyti 
laikraščiams, taipgi ir "Polici
jos" žurnalui. Buvęs dažnas poli
cijos svečias, praleido daug nak
tų daboklėje ne tiek už nusikal
timus, kiek norėdamas pasikalbė
ti su nusikaltėliais ir pasirinkti 
medžiagos savo rašiniams- Rašė 
su daugybe klaidų, bet sakiniai 
buvo gražūs, todėl jo atsiųsti 
straipsneliai būdavo nesunku pa
taisyti. Pradžioje jo rašiniai buvo 
trumpi, liečia paprastus įvykius, 
vėliau pradėjo rašyti ilgesnius. 
Turėjo plačią vaizduotę ir humo
ro jausmą. Amerikoje gyveno 
skurdžiai, nes dėl menkos svei-

CHICAGOS ŽINIOS 
katos pastovaus darbo neturėjo 
Labai mėgo knygas ir laikraščius, I 
juos rinko, pats, tik atvažiavęs į i 
Ameriką, redagavo ir leido "Už
uolanką". 

Balfo vardu atsisveikino J. Mac 
kevičius ,savo trumpame žodyje j 
iškeldamas velionio jautrią širdį. 
Pats gyvendamas vargingai, vi-! 
suomet prisidėdavo prie šalpos i 
kad ir maža auka, sakydamas no- i 
rįs padėti tiems, kurie yra vargin
gesnį už jį. 

Artimųjų draugų vardu atsis
veikino A. Bagdonas. Juos suve
dė ta pati knygos meilė- Kada tik 
užeidavo pas velionį, vis rasdavo 
tarp knygų ir laikraščių, vis ką 
nors rašant. 

"Laisvosios Lietuvos" vardu at 
sisveikino J. Balčiūnas, iškelda
mas velionį kaip knygos mylėto
ją- Velionis lankydavo senuo
sius ateivius, ieškodamas senų at
liekamų knygų. Taip berinkda
mas jis daug knygų išgelbėjo nuo 
išmetimo į šiukšlių dėžę- Vieną 
vertingą knygą ištraukęs net iš 
ugnies. 

Atsisveikinimas buvo baigtas, 
dalyviams sugiedant "Lietuva 
brangi". Kan. V. Zakarauskui su
kalbėjus maldas, pagiedota "Ma-

| rija, Marija". 
Liepos 2 d. 9 vai. ryto velio

nis buvo nulydėtas į Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčią, kur 

I pamaldas atlaikė ir pamokslą pa-
i sakė kan- V. Zakarauskas, o Šv. 
: Kazimiero Lietuvių kapinėse apei-
• gas atliko Liet- Dukterų draugi-
i jos kapelionas kun. J- Juozevi-
; čius. Lietuviško žodžio mylėtojui 
i buvo sugiedotas Lietuvos himnas. 

Po laidotuvių dalyviai susirinko 
! į Dukterų namelius kukliems už-
I kandžiams. 

Vėl supiltas naujas vargšui ka-
I pas, vėl Lietuvos Dukterų drau-
į gija į savo istoriją įsirašė vieną 
; gerą darbelį. 

Pranė Masilionienė 

Elektringos žuvys 
Jau seniai nustatyta elektros 

reiškiniai — neatskiriamos gy
vosios materijos savybė. Moksli
ninkų ištirta, kad biologinė eldk 
tra atsiranda, veikiant nervinėms 
struktūroms, raumenų ir liaukų j 
audinių darbo metu. Į 

Taigi daugelis vandens gyvu- į 
nų, pavyzdžiui, pirmuonys, mo
liuskai, vėžiagyviai ir kiti orien
tuojasi pagal silpnus elektrinius 
laukus. Tačiau ypatingo tobulu
mo šioje srityje pasiekusios žu- i 
vys. i 

Jau žiloje senovėje buvo žino- ! 

ma, kad kai kurios žuvys sugeba \ 
ilyg užhipnotizuoti arba net iš to-! 
lo užmušti savo auką. Senovės 
graikų mokslininkai pirmieji ap- j 
rašė Viduržemio jūroje gyvenan Į 
čių rajožuvių (Torpedo) paslap- Į 
timi trenkiančias savybes. Iš Ii-1 
teratūros žinoma, jog romėnai i 
gydytojai rajožuvių elektros iš-
rcvomis gydydavo nervų ligas. 

Tačiau tik XVIII amžiuje šie j 
nesuprantami gamtos reiškiniai! 
buvo ištirti ir išaiškinti. D;.bar! 
gi mokslui yra žinoma apie 300 ; 

rūšių žuvų, kurios sugeba gene-! 
ruoti bioelektrinius laukus. 

Žuvys, generuojančios bioelek-' 
trinius laukus, skirstomos į tris! 
grupes. įvairių kraštų mokslinin- j 
Ikai ilgai eksperimentavo su ne- j 
ektringų rūšių žuvimis, tyrinėjo į 
bioel^ktrinį jų aktyvumą, paga-; 
liau jiems pavyko įrodyti, kad ir 
neelektringų rūšių žuvys sugeba j 
generuoti silpnus elektros įlaukus. j 

Pažymėtina, kad elektringos į 
žuvys nesitranko elektros krū- i 
viais be reikalo. Tik tada, kai žu- Į 
vis pajunta rimtą pavojų, įsijun- j 
gia" jos elektros generavimo me-! 
chanizmas, įvyksta iškrova. 

Seniai žinoma, kad elektringos | 
žuvys savo galingus elektros lau
kus panaudoja puolimui ir gyni-
muisi. Stiprius elektrinius laukus 
sukuria ungurys, elektrinės rajos, 
elektrinis šamas ir kt. 

Elektriniai unguriai gyvena 
Amazonės ir Orinoko upių inta
kuose, taip pat Piety Amerikos 

šiaurės vakaruose, balose. Jie už
auga net iki 2 metrų ilgio. Cha
rakteringas efiektrinio ungurio 
plaukiojimas. Kaip ir daugelis ki
tų elektrinių žuvų, jie plaukia ne
judindami viso kūno. Žuvį į priekį 
varo tik judantis analinis pele
kas. 

Taip plaukiodamas ungurys su
kuria stiprų horizontalinį elek
tros lauką, tačiau pats jo įtakos 
nejunta. Stebėtojų ištirta, kad 
elektrinio lauko įtampa arti un
gurio pakyla kartais iki 1200 V., 
o srovės stiprumas —1,2 A. 

Taigi bioelektrinės žuvys gy
venime vaidina gana svarbų vaid 
menį. Stipriai elektringos šias sa
vybes panaudoja grobiui gaudy
ti, kitos — nuo priešų apsiginti. 
Būriais gyvenančioms neelektrin-
goms žuvims netgi patys silpniau 
si elektriniai signaliai taip pat ne
paprastai svarbūs. Pavyzdžiui, 
jais palaikomi tarpusavio ryšiai, 
perduodama informacijos apie 
pasirodžiusį priešą, surastą mais
tą, orientaciją erdvėje ir IX. Kai 
kurioms giliavandenėms jūrinėms 
žuvims elektros impulsai padeda 
orientuotis visiškoje vandenyno 
gelmių ta-nsoje, atpažinti savo 
rūšies individus nuo kitų, surasti 
poras. 

Vandenynų bioelektrinės dug
ninės žuvys yra tipiški grobikai 
iš pasalų. Paprastai jos guli dug
ne nejudėdamos ir laukia savo 
aukos. Jei auka prisiartina per 
vieną metrą, staiga įvyksta elek
tros iškrova, ir auka paralyžuo-
jama. 

Čia pasakojama tik apie vienos 
srities biologinės elektros reiški
nius. Žodžiu, žuvų biologinė elek
tra palyginti kol kas nedaug ty
rinėta, todėl ateityje galima tikė
tis dar įdomesnių atradimų. 

J. Mškns. 

SUVAŽINĖJO D U VAIKUČIU Į 

Dviejose Chicagos vietose bir
želio 27 d. vairuotojai suvazinė-
jo du berniuku: Brion Mason, i 
5 m., ir Steven Sobieray. 9 m. į 
Abudu vairuotojai iš nelaimės 
vietos pabėgo. Policija netrukus 
kaltininkus sugavo. Pirmą ber- j 
niuką suvažinėjo C. Sampson, j 
22 m., o antrą — motociklistas j 
C. Moreno. 

PABRANGO VAŽMA 

Chicagoje nuo liepos 6 d. už 
važiavimą autobusu ar trauki- j 
nėliu reikia mokėti 90 centų, į 
taigi 10 centų brangiau. Pa- į 
brangęs važiavimas ir į priemies
čius: kai kur pabrango net 
57,5ff. Turintieji mėnesinius 
bilietus, dabar važiuodami turės 
primokėti dešimtuką. 

P A S A U L I N E P A R O D A 

Planuojama Chicagoje 1992 
m. suruošti pasaulinę parodą, 
kuriai vieta parinkta tarp Bal-
bo ir 31 gatvės, prie Michigano 
ežero. Tam reikalui bus gali
ma panaudoti 500 akrų, kurių 
200 būtų gauti užpilant žemė
mis .(pakrantę. Parodai ruošti 
sudaryta bendrovė — Chicago 
YVorld Fair — 1992 Corp. 

IEŠKO D A R B Ų 

Atidarant naują Walgreen 
krautuvę Jackson ir S ta te gat 
vių sankryžoje, Chicagoje, buvo 
paskelbta, kad ieškoma 34-rių 
tarnautojų. Ieškodami darbo, 
susirinko net 300 keliolikame-
čių, sudarydami eiles laukiančių 
darbo. 

NUBAUDfc D E L MOKESČIŲ 

Tavernos savininkas V. R. 
Burnside, 49 m., gyvenąs 1827 
W. 87 St., Chicagoje, už netei
singumą mokesčių sr i ty turės 
sumokėti 5,000 dol. ir dar nu
baustas trejiems metams sąly
ginai. 

UŽDARE 25 T A V E R N A S 

Humboldt parko apylinkėse, 
Chicagoje, buvo pastebėtas jau
nimo netvargingas e lgesys ir 
rasta, kad viena iš priežasčių I 
— alkoholis. iMerės J. B y r n e 1 

įsakymu patikrintos t o s apylin
kės tavernos ir net 2 5 tavernos 
bei restoranai uždaryti dėl par
davimo svaigalų nepilnamečiams 
ir dėl kitų priežasčių. 

ETNINIS ŠVIETIMAS 

Buvo pagerbti švietimo orga
nizacijos, paskiri mokytojai, pa
ruošę programas etniniam švieti
mui ir Illinois Etninių reikalų 
švietimo komisija. Pažymėjimus 
gavo Admiral Richard Byrd, 
valstybinis universitetas Normai 
mieste. "Urban Gateway" or
ganizacija Chicagoje buvo pa
gerbta dėl liaudies meno, muzi
kos, tautinių šokių, teatro ir 
mokytojų dvikalbiam mokymui 
paruošimo. B u v o paruošta 700 
mokytojų Chicagoje ir apylinkė
se. Kandidatai buvo iš visos 
Illinois valstijos. 

SMALA GREITKELY 

Sunkvežimis, veždamas sma
lą, liepos 6 d. apvirto Eisenho-
verio greitkely. Išsiliejus sma
lai, greitkelis buvo uždarytas 
tris valandas. Sunkvežimio vai
ruotojas M. Hagen, 21 m., leng
vai sužeistas. Gavo pirmąją 
pagalbą Loyolos univ. ligoninėje. 

KODĖL ŠIRDIES SMŪGIS? 

Chicagoje leidžiamas Gydyto
jų sąjungos žurnalas AMA pa
skelbė, kad Rush ligoninės pre-
ventyvinės medicinos prof. dr. 
R. B. Shekelle pravedė tyrimus 
priežasčių, sukeliančių širdies 
smūgį. Jis skelbia, kad svar-

I biausios priežastys trys į aukš-
; tas cholesterolio kiekis krauju-

je, cigarečių rūkymas ir aukš-
i tas kraujo spaudimas. Yra ir 
| daugiau priežasčių. 

MAISTUI IR VAISTAMS 
N E U Ž D Ė S MOKESČIŲ 

Siekdama išlaikyti bankrutuo
jančią Chicagos , susisiekimo si-

Pranešame giminėms, 
kad 1981 m, liepos 9-tą 
polėje mirė 

stemą. mere J. Byrne planuoja I 
\r< pakelti mokesčius, tačiau 
nebūtų uždedami papildomi mo- ' 
kesčiai nuo maisto ir vaistų. 

[KLIUVO 5 SUKČIAI 

Patraukti teisman penki as- į 
menys, kurie apgaulingai žade- j 
dami išgauti dideles paskolas, 
išviliojo dideles sumas iš dviejų j 
filmų aktorių, vieno Chicagos i 
apylinkių universiteto ir v i enos ; 

! Brooklyno bažnyčios. 
I 

BYLA DEL B A R Z D Ų 

Policijos vadovybė pareikala-
I vo, kad policijos tarnautojai 
nusiskustų barzdas. Du polici-

' ninkai pareiškė, k a d jie turi 
j ligą, — pseudofolikulitis, — dėl į 
j kurios skutimas barzdos gali \ 
i būti infekcijos priežastis. Kai 
I j ie pareiškė negalį skustis barz

dų, buvo perkelti į naktinę pa
mainą. Dabar abudu policinin
kai iškėlė bylą vadovybei, rei
kalaudami grąžinti į dieninę tar
nybą ir sumokėti 100,000 dol. 

i nuostolių. Policijos vadovybė 
Į sutiko nesiimti jokių priemonių, 

kol byla nebus išspręsta, 

D R A U G A S , pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 13 d. 

PERŠOVĖ PAEŽERĖJ 

Policininkas H. L. Petway, 35 
m., s u žmona ir sūnumi, 3 m., 
nakt į po tarnyobs n u v y k o atsi
gaivinti į paežerę prie oo gat
vės Chicagoje. Apie 4 : 3 0 vai. 
r y t o jį užpuolė plėšikas, pa
leisdamas šūvį ir sužeisdamas. 
Palicininkas, pagriebęs savo re
volverį, peršovė užpuolėją, kuris 
mirė Chicagos universiteto ligo
ninėje. 

NORI 120 M£L DOL. 

Mere J. Byrne iš Illinois iždo 
; ir iš bankų nori gauti 120 mil. 

dol. paskolos, kad galėtų išlaiky-
| ti susisiekimą Chicagos mieste. 

J0<7c — 20Cc — S0<& pigiau mukealt 
; už apdrauda nu* mpiies tr automo-
! bllto pa» mus. 

FRANK ZAP0LIS 
32081 2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiitiiiiiriiiiiifiiiiNiiiiitiiiuiiuumiiiti 
P L U M B l 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 galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
•»unniiniiiiiiHimniiimiimuiHimmtfn i 

miimrnimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiif 
Apsimoka skelbus dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

draugams ir pažįstamiems, 
dieną Lietuvoje, Marijam-

A. t A. Elena Kriščiūnienė-Šukyte, 
sulaukusi 71 metus amžiaus. Anksčiau gyveno Sto-
laukėlio kaime. 

Pasi l iko liūdesyje 2 seserys Anelė ir Teresė ir 
brolis S t a s y s s u šeimomis Lietuvoje. 

Nuliūdęs brolis JUOZAS su ŠEIMA 
(603 McCarthy St, Lemont, I1L 80439) 

KALINIŲ S A R G A S _ VAGIS 

R. Dantei, 41 m., Ulinote ka
lėjimų tarnautojas, ras tas kaltu 
pavogęs automobilį. 

Idealo nepasiekiama niekuo
met, bet visuomet galima nutolti 
labiau nuo priešingo tam idealui 
dalyko AnooimM 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot|. šeštadieniais ir sekmadieniais 
ooo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1480 AM 

7159 S. MAPLEWOOO A VE. 
CHICAGO. ILL. 69629 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiimi 
TELEVIZIJOS 

Spalvoto* 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 
iiiiiiiiiiimiMiuiiiimiiimiiiiiiiiuiiiiiim 
iiiiiiiHiiiiiiiiiimmiiimmimimiiimim 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So Boston. Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dtenraitls "Draugas" ir ra 
Jite didHi oaoįrinkima ltetuvi*Jrų knv-
n 

iiiiiiiiHiiiiiiimiiMiuiuiuiniiiiiimiiiiiii 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

ĮMIUBTU Bonu 
Septintame rojuje — anglų vatas 7. Jaunyste* meile — tango 
Mūsų susitikimas — tango & Ta naktis — angių valsas 
Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba 
Klajojančios rožes — lėtas fbkstrotasll. Sudie — aaglų vata* 
Ilgesys — taago i z Gal bot, gal bOt — bolavo 

1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukiu, sugrįžk — vatas 
3. Sutemų daina — taago 
4. Liūdna — tango 
5. Marytfl mėlynake — fokstrotas 
6. Tik tau, Rio Rit» — fokstrotas 

i. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — valsas 
5. Tavo akys — rumba 
6. Žavingo* naktys — fokstrotas 

1 

3. 

XXVI 
7. žibuokle* — vata* 
8. Balti žiedai — maabo 
9. Svajone — 

9. Nakties 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl aeatljsJ — fokstrotas 
IX Eitu, 

Faustas 
Įdainavo V. Grigaitiene 
Cavalleria Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitiene 
Kai mes augom du broliukai 
liaudies daina 
Vai nekukuok 
Liaudies daina 
Įdainavo S. Graužinis 
Gražinos arija 
Gražinos arijas tąsa 
Įdainavo *. SaulevicJfltt 

8. Niekad sekmadieni — cha cha 
9 Jauaa kai buvau — beguine 

10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip ir aJ — rot* 

operų rinkfaya VD 
1. Mano gimtine 

įdainavo A. Rutkauskas 
2. Užginta daina 

Įdainavo A. Rutkauskas 
3. Prapuoliau, motule 

Įdainavo K. Petrauskas 
4. Du broliukai kunigai 

Įdainavo K. Petrauskas 
5. Sudiev, kary 

Įdainavo K. Orantas 
8. Ispaniška mene 

įdainavo K. OranOM 

Vta* Boa ptokttaMs kainuoja tik no 9*00 

D R A U G A S 
4545 W. ttrd SU Chfeag* III. 65621 

* Užsakant pridėti 50 e. už kiekvieną plokštele persiuntimui. Illinois 
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 

5 pašto išlaidoms $1 

Mažeika & Evans 
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 FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 V\est 71 St., ffsii IJJS 
14 10 So. 50th A v., C kero 

I ei. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AL IOMOMI I W ! s STATYTI 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 13 d. 

X Stanley Dčmgaila, gyvenąs 
Hot Springs, Ark., mokėdamas 
metinę "Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė ir 10 dol. auką lietu
viškai spaudai paremti. Nuo
širdus ačiū. 

X Stepes Lukauskas iš F t ' 
, Myers, Fla.. kartu su "Draugo" X Kun. Jonas Savukynas. .. . ->.- -

* , . wv"""° . ~ ^ metine prenumerata pridėjo ir 
MIC, daugelį metų be«darbuo- 1Q ^ ^ ^ ^ 
* A U £ ^ 7 U , S S ? ? 0 3 6 , ^ e m t L Nuoširdžiai dėkojame yra pakviestas sukalbėti invo-į 
kaciją Pavergtųjų tautų eise- į x Juozas Mikalauskas iš 
nos pradžioje. Pavergtų tautų Omahos. Nebr., mokėdamas me-
savaitė prasideda liepos 18 d. į tinę prenumeratą už "Draugą", į 
Cbicagos miesto centre. Savo j pridėjo ir 10 dol. auką spaudos 
invokacijoje jis žada priminti \ darbams paremti. Labai ačiū. i 
ir Vytautą Skuodį, nuteistą _ _ ^. ___ __. ' T* . . .... x R Barškėtas is Cmcagos. septyneriems metams kalėjimo i • „; „ r_ zl „ • • • • , • i 111., atsiuntė metinę ' 'Draugo Sovietu Rusnoje u- penkeriems, * • J • j • • «" *. i^Lt • . . i prenumeratą ir dar pridėjo 81 metams ištrėmimo. Vytautas M, , , ^ - , . .. . .. ' c,, . ™_- • ; dol. aukų savai spaudai stiprinti. Skuodys yra gimęs Chicagoje ir T , . ,". . ^ * i i.x/u. » * -.r HZ vl« i Labai dėkojame, krikštytas Aušros Vartų baz-; 
nyčioje. X Juozas Stropas, gyvenąs 

~ .̂u-*x *»_ X-*.' n V.^_A~ Tinley Park, UI., kartu su "Drau-
X Ginte Daroušvte. Praginęs .- .. • 

; go' metme prenumerata atsiun-

IŠ ARTI IR TOLI 

Clevelande gyvenančių Pabaltiečių surengto Liūdnojo Birželio minėjimo ekumeninėse pamaldose gieda Čiurlionio ir 
latvių chorai. Pamaldos vyko Edgewater Parke, Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
šalpos ir informacijos centro 
New Yorke bendradarbė, ateiti
ninkų kongrese padarys prane
šimą apie ryškiuosius žmogaus 
teisių kovotojus Lietuvoje. Gin
tė Damušytė šiuo metu yra iš
vykusi į Londoną keletą savai- j 5 dol. aukų 
čių padirbėti Kestono kolegijos i Labai ačiū. 
tyrinėjimų skyriuje, kuris do
misi Lietuva. 

tė ir 8 dol. aukų spaudai pa
remti. Labai dėkojame. s iog 

s metine J .: . \r~ - - - "• J V \ tėm" sukeldami jaukų "klepeta- j ment forms). 2. Padeda išru- Įl'« TT^Z "T"*.?* r T~~ ~ F e r ^ " J 0 8 *ernamiez ma-
oridėio £ * " 2 * ^ * 1 ^ 2 5 DirZC ° vimą". žemaičio ausiai tokį ar-! pinti valdišką pagalbą neturtin- » * • * Parodą apžiurėjo daug d u ^ „ ^ t r a v i m a birželio 7 d., 

, yiaicj" 5>Q fi Tolins kad sreiciau narna- . ^ . __ . . ..r? . T. . zmonm ir australu snaudoie bu- .__ ^ mrr i , , J . • 

X Juozas Stašaitis iš Brock-
ton. Mass., mokėdamas 
"Draugo" prenumeratą, p n ^ j u ; 9 d l a i d o g k a d goč iau p3an&. 

spaudai paremti.! t y t ų tevai i r g ^ a u k ą į v e r t i n . 
I tų tie, kurie įgalino juos Aus-

Dmseikis iš Rochester,\ traliją aplankyti. Keid. 

J. A. VAtSTYKSE 

— Rochesterio Lietuviu radijo 
valandėlė vėl bus girdima sek
madieniais 9 vai. ryto iš radijo 
stoties WGMC-PM banga 90,1. 

— Bochesterio šv. Jurgio 
Bet. kat. parapijos pirmos lai
dos mokiniai, baigusieji šią mo
kyklą prieš 50 metų (1931) bu
vo suvažiavę į 50 metų jubiliejų. 
Pasimeldę už mirusius klasės 
narius, vaišių metu savo atsi
minimus pasakojo Jean Masiulie-
nė ir Petras Dirsė atvykęs iš 
Floridos. 

AUSTRALIJOJE 

— Skulptorė Ieva Pocienė, 
gyvenanti Adelaidėje, pradėjo 
reikštis tapyboje. Vienas iš jos 
tapybos darbų: "RligrimaT 
buvo išstatytas Contemporary 
Arts Society of S. A. suruošto-, beveik be pertraukų, šokėjai Į Šiuo metu draugijos patalpose 

I sukosi ir nardė taip lengvai, lyg i suteikiama šie patarnavimai:. . 
! kojomis nesiekdami grindų. Tik 1. Užpildomos formos, ieškant Į Je Parodoje Adelaidėje Coilege 
ipakeltkojį vyrukai sušoko avė-; daktarų ir vaistų dalinio išlaidų į o r « A l ^ . raucation išstatė 

Uutimųsokių rengimus Austrą- d a m . j į ^ į ^ . m e d i n k u . į a t g a v i m o (Medicare reimburse- į P ° e t ^ * * « « ^ u t e s - P o c i e - > A v e l l a n e d o j e 
hjoje. Bet o a duodame aprasy-U A_„ _ ^ _ ; . - — • l^-. - - > 2. Padeda i š rū- | n ė s l i e t u v lU dailininkų ex-hbris 

OKUP. LIETUVOJE 
Agota Akstinienė, Sibiro 

tremtinė, mirė birželio S0 d. Ji 
pirmomis trėmimų dienomis, 
drauge su vyrų buvo išvežta į 
Sibiro taigas. Pakely a. a. Ak-

i stinienė Agota buvo atskirta 
nuo savo vyro. Tik po 11 metų 

į tremties vėl buvo grąžinta į 
j Kauną, kur ir mirė sulaukusi 86 
j metų amžiaus. JAV gyvena 
| duktė sol. Birutė Cypienė, Ro

chester, N. Y. 

ARGENTINOJE 
— Beriso mieste veikianti 

Mindaugo draugija savo 50 m. 
veiklos sukaktį labai iškilmingai 
paminėjo balandžio 25 d. Buvo 
labai įdomi programa. Iškilmė
se dalyvavo daug žmonių iš Be-
risso ir net svečių iš Bue IOS 
Aires. 

— Kazimierietė ses. Zuzana 
Bitautaitė Klein po universite
tinių studijų atvyko iš Š. Ame-
rikcs į Argentiną darbuotis 

timą ir nostalgišką. 
Gerai paruošti šokiai 

užpildomi maisto kupo- žmonių ir australų spaudoje bu-
įvertinta ir ta 

X P . 
N. Y.. 

giems, 
'nams gauti prašymai, pensinin-:Vo a b a x ge™* 

u
b } ! V O kams nuosavybės mokesčių s u - ' P ^ ? « * ? . P l a c i a l a P r a s y t a 

atlikti elegantiškai ir grakščiai. . . . - . 
mazmuno prašymai, 

seru »u- . . 
'Circuit ^ a D a r t m ė Lietuvos padėtis. mokėdamas "Draugo" "Turbūt pirmas atsitikimas, į Tai nuopelnas ne tik vadovės, j b r a k e r „ f o r m o s nuomininkams i — Vincas Radzevičius, 73 m 

X Sol. AkM&ja D. Trečioldenė, prenumeratą, pridėjo 5 dol. au- J kad užjūrio svečiai savo gastro-
gyvenanti Santa Monica, Calif., kų spaudai palaikyti. Labai, ies pradėjo nuo Adelaidės. Mes 
mokėdama metinę "Draugo" ačiū. ) jau buvome apsipratę būti pas-
prenumeratą, atsiuntė 10 dol. U ^ H I ^ ^ ^ ^ ^ H H I H butiniais, 
aukų lietuviškai spaudai išeivi-)į M Apylinkės Valdybai buvo ne-
joje palaikyti, 
kojame. 

Nuoširdžiai dė-

bet ir šokėjų. Didelė parama 
grupės vadovei Irenai Smie-

X Povilas Ivaška iš Eliza-
beth, N. J., mokėdamas už dvi 
"Draugo" prenumeratas ir pra
šydamas vienos knygos, dar 
pridėjo aukų 9 doi lietuviškai 
spaudai stiprinti. Nuoširdus 
ačiū. 

X Daina žemtauskaitė-Juo^ 
zevičieiiė iš Oak Park, UI., mokė
dama "Draugo" prenumeratą, 
pridėjo dar 8 doi. aukų savo lie
tuviškai spaudai stiprinti. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x "West Side Times" laikraš
čio liepos 9 d. laidoje pirmam I 
puslapy išspausdintas straipsnis ! Kanados LB Vaidybos pirm. Joana Ku-
apie Vytautą Skuodį. Amerikos I r a i t § . k a l b a LB_.HS P°litinėJe konfe" 
pilietį gimusį Chiacgos vakari
nėje - pietinėje dalyje ir krikš
tytą Aušros Vartų par. bažny
čioje. Pasikalbėjime straipsnio 

rer.cijoje New Yorke. 
Nuotr. V. Maielio 

maža rūpesčio priimti būrį sve
čių. Parenkant koncertui vietą | muzika 
prieita išvados, kad Lietuvių 
Namų salė bus permaža šokė
jams ir publikai, Išnuomuota 
teatro patalpos su erdvia sce
na. Gerokai prieš ikoncerto 
pradžią išsitiesė ilga eilė prie 
kasos, nors pakvietimai į Šį kon
certą jau senokai valdybos na-

I rių buvo platinami. Salėje fiū-
I rovų prisirinko keleriopai dau-
giau, negu Lietuvių Namai būtų 

; talpinę. 
Grandis atsivežė gana gausų 

i šokių repertuarą. Sušokta. 19 
\ šokių. Daugumas jų vietines 
i šokių grupės nešokami, tad ade-
į Iaidiškiams nematyti ir nauji. 
Dėmesį atkreipė šokėjai, kurie 
yra labai jauni ir atrodo tik Šo
kiui ir sutverti, gokis sekė šokį 

ir savininkams, neturintiems 
. . . 112,000 dol. pajamų į metus, iš-

hauskienei ir šokėjams, tai » j d u o d a m o s pensininkams autobu-
tvermingas akordeonistas &m>-L v a ž i a v i m o ^ Į T Į Į , , j k or-
las Stelmokas, šokejat ne tik j . ,. 
šoko pagal muziką, bet savo 

akordeonistas šokėjus 

j mirė širdimi vasario 27 d. Liū
desyje liko žmona Elena, duk
ros — Nijolė ir Vida. Laidotu
vės iš St. Michael bažnyčios, 
North Melbourne kovo 4 d. ir 
palydėtas į Fawkner kapines. 

Bromus Vingrys mirė ba-Visi šie patarnavimai atlie-
"komandavo" — kada šokį pra- kami be jokio atlyginimo. Pra- j landžio 13 d., Melbourne. Vin-
dėti, kada užbaigti, kada pu- soma kreiptis pirmadieniais ir. grys plačiai žinomas veikėjas 
blikai nusilenkti, kada atsitiesti, trečiadieniais nuo 10 vai. ryto visuomenininkas, ilgametis "Dai-
ir pagaliau sceną apleisti, šo-! iki 2 vai. p. p. l ie t . Dukterų j nos'' sambūrio choristas, 
kių užbaigimai ir išėjimai buvo į draugijos (kun. P. Gurecko) na- — Kostas Sandą, 50 m. am-

per 9 TV kanalą buvo rodomi 
Survilų kūrybos moteriški rū
bai. Parodyta 58 paltai ir kos
tiumėliai. Juos demonstravo 22 
mergaitės, jų tarpe ir Adriana 
Jocytė. Pabaigoje rūbų kūrė
ją Bern. Survilą pasveikino Ma
ria Fernandą, pabrėždama, kad 
B. Survila yra vienas iš pirmų
jų madų kūrėjų Argentinoje. Jis 
tarė padėkos žodį. 

— Rasa šoliūnaitė iš JAV 
j liepos 19 d. atvyksta Argenti
non padirbėti su jaunimu. Pro
grama jos buvimo metu jau su-
daryta. 

tikrai meniškai apipavidalinti. muose, 2735 W. 
925-3211. 

71 S t Telef. 

Pranė Masilionienė 
Australijos lietuviai yra pra

tę matyti neblogai šokančias 
vietinių tautinių šokių grupes, I 
turėjo progų pasidžiaugti Ka-i 
nados "Gyvataru" ir Amerikos. ,«»«inminiiifimmiinimiiuiiinifflim 
"Grandinėle''. Kiekviena jų tu
rėjo savitą išraišką ir charak-

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

X Elena Kačinskienė. St. Pe-

•r 

X Bd. Barsfeatfa, C2iicago, BL, t . TO n ^ „ „ , . 
autonus Pat Brown su kun. J o - : k a r t u „ p r e n u m e r a t o s mokės- * ? * ! ? r * F į į . P r t n , s K ^ * d a s ' , ™ • . , . , _ , _ . . 
nu Savukynu duoda daug dėta-; ŪVL a t s i u n t ė i r 28 dol. auką lietu- ^ T ^ n °' • ^ 5 ' ^ ****** pagelbėjusi vargan 
hų apie persekiojimus ok. L d e - ; ^ ^ dienraščio paramai. Bd. Ghicago m. T W įvairiomis pro- Į g k u r d a n ^ ^ iČ2kTĮ ^ ^ 
tuvoje, apie ištremtus vyskupus, ^ ^ ^ ų skelbiame garbės pre- į ° m ^ 2 2 ^ 2 1 0 d ° l a u k * ' ! ma labdaros organizacija jau ne 
apie uždarytas bažnyčias ir pri- {nUmeratorium, o už paramą ir N u o S i r < ^ dėkojame. Į ̂  ^ ^ t«pe, tet ir 
mena, kad Vytautui Skuodžiui į l i e t u v i ž k o j ^ g ^ vertinimą nuo-' 
gelbėti kun. Savukynas yra pa- ^ ^ 5 ^ d ėkojame. 
rašęs laiškus sen. Ch. Percy, 

terį. Skirtingu stiliumi ir išraiš
ka pasirodė ir Grandis. Buvo,Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
tikras malonumas pabendrauti; šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 
su šiais jaunyste trykštančiais! ir pagal susitarimą, 
šokėjais. — s. b.". Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 6Srd Street 
Chioago, 111. 66629 

įHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Lfetuvos Dukterų draugija,] 

gausi savo narių skaičiumi ir 

žiaus, staiga miręs, palaidotas 
Sydney Lietuvių kapinėse vasa-

I rio 23 d. Kilęs nuo Marijampo
lės, Australijoje ilgai dirbęs ma
rinų bazėje VVatsons Bay. Polai-
dojo ir atsisveikino kun. P. But
kus, o marinai - kadetai nešė jo 
karstą.— 

— Adelaidės etninė radijo -
stotis 5 EBI įsigijo nuosavas: 
patalpas miesto centre. Patai-Į 
pos ir stoties įrengimas kai
nuos 114,000 dol. ši radijo sto-

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., trečlad. 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro! 

Tel. — 778-3400 

LIET. DUKTERŲ DRAUGIJAI 

SOCIALINĖJE VEEKLOJE 

5BE 

FELIKSAS BREDTERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir Šypsenos. Gyvenimo 

« . yra v i r i n t e * visoje k t o . 1 J S * S i £ £ ™ « " Į į * 
hjoje, veikianti etnimų grupių į Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
priežiūroje ir kontrolėje. Iš šios i BU persiuntimu (3.48. 
stoties transliuojamos ir lietu-; Užsakymus siųsti "DRAUGO" 
viškos radijo laidos. į adresu. 

• ^ . x hAn M , . . . . . fUliilllillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllinillillllllllllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlH: Advokatas JONAS GIBAITIS = = 
"i DR. ANTANAS KUČAS = 6247 So. Kedzie Avenue 

Chlcago, HHnois 60629 
TeL — 776-8700 

sen. 
kongr. S. CoHins ir net L. Brež- x J- Bradroias, Baltimore, 
nevui, primindamas žmogaus iM<i-' d r - A - Bačiukienė. Chica-
teises ir žmoniškumą. ! g°. • • k u n - J- Tautkus, Putnam. 

; Conn.. užsisakė naujausių leidi-
X Inoaas Žvinalds, gyvenan- ^ų už didesnes sumas, 

tis Albuquerc>ue, N. Mex., mokė-
damas metinę "Draugo" prenu-j x N- Apanavičiais laišką 
meratą ir iižsisakydamas SL 2e- a P i e k a r ^ i r mobilizaciją išspaus-
melytės plokštelę," dar pridėjo 5 ! dino "Sun-Times" liepos 9 d. lai-
dol. aukų lietuviškai spaudai ^°Je-
stiprinti. Nuoširdžiai dėkojame. I x J"0*3* ^Bonis, devėland, 

x Ienas Pukfflds, Lemont, Į amerikiečių įstaigose. Draugija Į 
UI., Kazys Poška, Chieago, m . ; ieško būdų padėti lietuviams) 
atsiuntė po 8 doL aukų dienraš- j ne tik pinigine parama, bet iri D a r b o v a L °uo 9 iki 7 vai. vak. 
čio stiprinimui. Nuoširdus ačiū.' patarimais. Amerika yra dos-

x HaKna Bagdomenė, Ch ica - , ! ^ ? r a Š t 3 S ' , s t e n S i a s i . *** 
go, UI., lietuviškų organizacijų v a r S s a m s - > ^ B e n e 8 W O • » ' 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

darbuotoja, K. Gedutfe, Arcadia, 
Tex„ Zuzana Jalasinskas. Chiea
go, TB., Edward Shilling, Ra-
cine, Wis., Valė Kundrotienė, 
Pigeon, Mich., visi įvairiomis 
progomis atsiuntė po 5 dol. 

Ohio, mūsų nuoširdus bendra- j a u k ^ ^ ^ ^ ^ dėkojame. 
x Raymondas I. Kinderis, 

ziaus žmonėms. Tačiau mū
siškiai dėl nepakankamo anglų 
kalbos mokėjimo, dėl šios sri
ties įstatymų bei galimybių ne
žinojimo ir dėl kuklumo nepa
sinaudoja JKrns skirtais viso
kiais palengvinimais. Kiti ir ži
nodami, kad įvairių palengvini
mų yra, nežino, kur reikia 

giau žmonėms padėti. 

x Aldona Jakmūnaitė iš Wor- d a r b i s i r lietuviškos knygos pla- ___. __ 
cesteno, Mass.. kartu su "Drau- tintojas, atsiuntė prenumeratos | Crystal Lake, DL, pratęsdamas I kreiptis. 
go ' prenumerata atsiuntė ir 3 m okestį ir 15 dol. auką lietuvis- prenumeratą, paaukojo 10 dol. _ 
dol. aukų. Po 2 dol. atsiuntė k o s gpau^og p a ramai . Nuošir- '• Ačiū. " " . D u M e r u draugija seka ame-
Helena Jasinis iš Los Angeles. ,įus ^^ ! rikiečių spaudą, lanko susirin-
Calif., ir Leo Narkevičius iš Mt * x E^na InrgutK Detroit, i kimus, kuriuose informuojama 
Bridges, Kanados. Visiems reiš-1 x J o n B S M i l a i s , St. Peters- Mich., Antanas Steponaitis,; apie socialinę globą, palaiko ry-
kiame nuoširdžią padėką. ^urg. Pla.. pratęsė prenume- Great Neck, N. Y., atsiuntė po j sius su kitomis šaipos organiza-

ratą su 10 dol. auka ir trumpu 5 dol. Vytautas šeštokas, Los i cijomis ir tokiu būdu susipažįsta 
X Vincas Byla iš Manchester,; prierašu: "...auka tai palengvini- Angeles, Cal., — 4 doL Po 3 Į su būdais ir gaiimybėmis dau-

Anglijos, mokėdamas kitas sąs-1 mui laikraščio leidimui. Sėkmes I dol.: E3ena Žilinskas, J. Kani-
kaitas, pridėjo 10 dol. aukų lie- darbe". Nuoširdus ačiū už au- į šauskas. Jonas Petraitis, 2 dol. 
tuviškai spaudai stiprinti. Nuo- ką ir linkėjimus. j — P. Jose Kisielius. 
širdus ačiū. ' « _ _ _ - - — 

X Itrrgis ir Ona Danrni, Na- X Vytautas luodisfas, Chica-
X Dr. Adolfas Delta, Delta perville, 111., atsiuntė 25 dol. au- go, EI., buvo atvykęs į "Drau-

Animal Clinic, Chieago, DL, pra- ką su trumpu laiškučiu: "Drau- gą" ir įsigijo naujausių leidi-
tese "Draugo" prenumeratą ir' ge" buvo paskelbta apie mūsų nių už didesnę sumą. V. Juo-
kartu pridėjo 33 dol. auką sa-! 40 metų vedybinę sukaktį. Už dišius yra lietuviškos knygos 
vo lietuviško dienraščio stipri-1 gerą informaciją siunčiame mylėtojas, nes dažnai nusiperka 
nimui Dr. Deltą skelbiame gar- "Draugui" auką". Labai ačiū. įvairių leidinių papildyti savo 
bės prenumeratorium, o už lie- Linkime dar daug gražių metų bibliotekai. 
tuviško žodžio vertinimą taria- sulaukti. 
me ačiū. 

Lietuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Bradūno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau iSleista Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

| ARKIV. JURGIS MATULAITIS I 
| MATULEVIČIUS | 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
1 įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORft į 
s Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie s 
s Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- ~ 
S lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
s čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos = 
S Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimai ir prasyti : 
| Sv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 
E Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. I 
i Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siusti: = 
s 9 
I DRAUGAS, tflfi W. 6Srd St.t Chieago, IL 606Z9 | 
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X Prof. Rimas VaiM\ys, Ham-
x BridĮceporto restorsnoi rei- den, Conn., areh. Vyt. PeJda. 

kalinga virėja (kalbanti lietu-i Chieago. 111.. pratęsdami prenu-
viškai ar angliškai). Skambinti1 meratas. atsiuntė po 10 dol. 
Gražinai telef 326-276L (sk.) I aukų. Labai ačiū. 

X Jonas DraugeMs iš Brook-
lyno, N. Y., siusdamas "Draugo" 

j prenumeratos mokestį, dar pri
dėjo 10 dol. auką lietuviškai 

į spaudai, stiprinti. Nuoširdžiai 
\ dėkojame. 

Lietuvių Operos 25-čio paminėjime buvo pagerbta sol. Jadvyga Kutkuvienė. 
dainavusi pačiame pirmame Lietuvos valstybines operos spektaklyje. Ir kai
rėj: Jūra Kuoiūnienė, Aleksandras Kuciūnas, Jadvyga Kutkuvienė ir Stasys 
Santvaras Nuotr. V. Jaslnevtčiaus 

J a u i š € j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERULIS 

Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraSC 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės J1AV KraSto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvertųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 

Autorius žinias rinko i$ visų prieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu ttl.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ĄSĄ5 West 6Srd Street, 

Chieago, IUinois 60629 
llllnou gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokesCto. 


