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Valstybes paskirtis 
ir religine laisve 

Bažnyčios santykius su pašau- Į orumą, žmogaus amžinąją pa 
skirti, yra sugriaunami tie 
grindai, kuriais remiasi bet koks ' 
žmonių tarpusavio sugyvenimas j 
ir bendradarbiavimas; yra su- '• 
griaunami pagrindai, kuriais re- į 
miasi tautu tarpusavio pasitikėji- j 
mas. Atmetant tiesą apie žmogų,! 
ir pati valstybė netenka savo na- ! 
tūralaus pagrindo, valstybė iš- į 
sigimsta, ji nukrypsta nuo to 
tikslo, kuriam ji iš pačios pri- j 
gimties yra skirta. Juk ne kas ki- ! 
ta, o kaip tik tarnavimas žmo-! 

„ ^ , ,_. _t . gui, tarnavimas visuotinei tau-į 
vinį ji atlieka įvairiuose kraštuo- I tos gerovei yra vienintelis tiks- j 
se per parapijas, per vyskupijas, j las, kuris pateisina valstybės su- j 
per įvairias tautines ir tarptauti- i si'kūrimą ir jos veiklą. 
nes institucijas bei organizacijas, j g a v 0 u lbo je popiežius Jonas i 
Popiežius šią misiją vykdo per j p a u}į u s g išreiškė didelį susirū- j 
savo nunciatūras įvairiuose kraš-Į p į n į m ą p a saul io taika. Taikai ap- j 
tuose ir, pagaliau, pats asmenis- j s a u g o t į j 0 k j o s pastangos negali | 
kai susitikdamas su įvairiu pa-;j,ū tj p c r didelės. Priminė Irako-; 
šaulio kraštų atstovais, ambasa-; _ I r a n o konfliktą, Afganistano I 
doriais prie Sv. Sosto, su tautu :problemą, Libaną, Airiją, San j 
vadais, su vyriausybėmis tiek Va- iSalvadorą, pabėgėlių tragediją j 
tikane tiek atskirų kraštų sosti- jTailande, padėtį Lenkijoje. | 
r.ėse didžiųjų savo kelionių me- 9 . _ . .-. „ . . » i . . 

*'* 5 - Tėvas pakartotinai Kreipė 

liu ir drauge Bažnyčios misiją 
šiuolaikiniame pasaulyje apžvel
gė popiežius Jonas Paulius II sa
vo programinėje kalboje, kurią 
pasakė Kalėdų išvakarėse, susi
tikdamas su Romoje gyvenan
čiais kardinolais ir vyskupais. 

Bažnyčia nėra iš pasaulio, bet 
Bažnyčia gyvena pasaulyje; pa
saulyje ji vykdo paties Jėzaus 
Kristaus jai patikėtą misiją. I pa
saulio problemas Bažnyčia turi 
pažvelgti amžinųjų, Dieve ap
reikštųjų tiesų šviesoje. Šį uždą-

JAPONAI STIPRINA 
ŠALIES GYNYBĄ 

Paskyrė gynybai daugiau lėšų 
Tokijo. — Po ilgesnių ginčų i turėtų daugiau prisidėti prie ko-

spaudoje ir parlamente Japoni- : lektyvinio saugumo. Tokią nuo-
jos vyriausybė paskelbė, jog na- | mone palaiko senato komitetų 
cionalinės gynybos biudžetas bus ; pirmininkai: užsienio 'politikos 
padidintas 7.6 nuoš. Kada Japo- j — sen. Charles Percy ir ginkluo-
nijoje lankėsi gynybos sekretorius 
Haroid Brown, jis ragino japo
nų vyriausybę padidinti gyny
bos lėšas 11 nuoš., tačiau opozi
cija šitokiam sumanymui buvo 
per didelė. 

Japonijos 1946 metų konstitu
cija draudžia Japonijai turėti 
ofenzyvinių ginklų. Ji neturi il
gų distancijų bombonešių, nei 
branduolinių povandeninių lai-1 „ 

. . . . ,. i : cų parlamente su kairiosiomis 
vų, neturi ilgesnio nuotolio rakė- , .. 

... .. T .- - | partnomis. tų, lėktuvnešių. Japonijos zmo- \ y • , . . , . . , • •• ! Tarp įurų laivvno ir karo avines nusistatę pnes karines je- i .. \ •, , ' , - . ., , _ . r . . • ., • • • aenos stabų vvksta dažnai piktos gas. Tautoje vyrauja įsitikini- j ..*_. r j •* 3 6 , , .,. • , . i - - TT varzvbos, o jokio bendro, lungti mas, kad militanstai prade o 11- i 

tų jėgų — sen. John To\ver. 
Japonijos gynybos jėgos turin

čios daug silpnų vietų. Kadangi 
japonai karinės prievolės neturi, 
visi kareiviai yra savanoriai, Ja
ponijai labai trūksta atsarginių. 
Pėstininkų jėgos susideda iš 150, 
000.Karo laivynas turi apie 50 nai
kintuvų, kurie tik nuo pernai va
saros gavo leidimą nešioti gink
luotas torpedas, po didelių gin-

Būsimasis prez. Ronaldas 
monijų 

Reaganas redaguoja savo ka! bą. kurią jis pasakys antradienį po savo priesaikos cere-

tu. Sv. 
v . , . » ~ . ĮSI i visas pasaulio tautas, :<vies-
Kiekviena proga Sv. Tėvas va ! s - ' , .f ,. . . - , . , __ . . j • • u . -i damas gerbti religinę laisvę. Į KU-tybių vadam ir vynausvbių at- ; . , . , . :. .. «• • 7 . i - J na kiekvienas žmogus turi sven-stovam primena, Kad valstvbe . / - - J I =a K . „ . , T , , . tą teisę. Cituodamas savo laistą, turi tarnauti žmogui. va;s:voe , . . u , . , . » • . . . . , „ ' kon vra parašęs He.sm:<io bai-tun atmesti visa, xas žmogų pa-, . \ . f . v. . 0 - i • jgiamąjį aktą pasirašiusių 3o-Kių 

i valstybių vadovam, Jonas Paulius 
j II pažymėjo, kad „konkreti re-
i liginė laisvė yra įsišaknijusi pa-
| čioje žmogaus prigimtyje. Juk vie-
i nas iš ryškiausių žmogaus :ri-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Sovietai neduoda 
Irakui ginklų 

atmesti visa, kas žmogų pa- j 
vergia, kas slopina žmogaus pa
grindines teises. Tikrai demokra
tinėje valstybėje turi būti šali
namas bet koks piktnaudžiavi
mas valdžia, bet kokia korupci
ja, bet koks silpnųjų išnaudoji
mas. Tauta turi taisę dalyvauti 
politiniame gyvenime. Ne kas ki
tas, o tauta turi lemti politinius 
krašto sprendimus. Turi būti de
damos visos pastangos, kad galu
tinai pranyktų tironija, prievar
ta, terorizmas. Atmetant tiesą 
apie žmogų, atmetant žmogaus 

gimties bruožų yra jo laisvė. Lais
vę reikia saugoti, nes ji yra vi
dinio asmens orumo pagrindas 
ir drauge socialinio žmonių bend
ravimo ir jų sugyvenimo sąlyga. 

Irano įkaitai 
ruošiami kelionei 

Teheranas. - — S vietų amba 
sada Irane išplatino informaci
jos agentūroms ir radijo bei te-l 
levizijos korespondentams panei-j: 

? ' m 3- kad Sovietų Sąjunga tiekiai 
3 vai. ryto. Gyveno Maple Gro- ! įpn^Ifl I r aku i .Ka i t r io je Va<arųį; 
ve senelių prieglaudoje Millsbo-; spaudoje buvo paskelbta, kadi. 
ro. Dei. Laidojama sausio 19 d . ; I r a k u i tiekiami sovietų ginklai,; 
12:30 vai. p. p. Mount Olivettei konkrečiai — 190 sovietinių tan-
kapinėse. VVashington D. C k u- Ambasada Karštai tvirtina, 

. Marija Žadeikienė, buvu
sio ministerio Povilo žmona, su
laukusi 85 m., mirė sausio 16 d. 

Sostine pagerbė 
Carterio žmoną 

YVashingtonas.— Sostinės Wa-
shingtono, D.C. miesto meras ir 
taryba susirinko specialioje sesi
joje pagerbti prezidento Carterio 
žmoną Rosalynn. Tarybos narė 
Polly Shackclton pasiūlė rezo
liuciją, kuri buvo vienbalsiai pri 

jį Pasaulinį karą, kuriame žuvo 
< tiek daug japonų, militaristai 
į kalti dėl Japonijos pralaimėjimo 
I ir kančių, pasakė amerikiečiams . , 

žurnalistams nacionalinės gyny- j « Kovojančių ir 
bos tarybos generalinis sekreto- i " į g * ? ]?*?+ - i - A . fi 
riusKeiichilto pabrėždamas spau! JAV l a i k o N " 0 * 0 a P i e - ~ 

nio štabo neturima. Aviacija ge
rai ginkluota moderniais Ameri
kos lėktuvais F — 15. Turima 
puikių prieš povandeninius lai-

modernių 

dai, kad Japonija išleis ateinan 
čiais finansiniais metais 12 bil. 
dol. ginklams, o tai padaro Japo
niją daugiausia išleidžiančia gink 
lams, po Kinijos, visoje Azijoje. 

Daugiausia įtakos Japonijos 
vyriausybei, siekiančiai daugiau 

000 vvrų. Okina\voįe stovi divi
zija marinų, prie Hirosimos yra 
marinų aviacijos grupė. Netoli 
Tokijo, prie Yakota miesto laiko
ma Penktoji karo aviacijos jėga, 
o Yokosuka uoste stovi Septinta
sis laivynas. 

Japonų išlaidas gynvbai piktai 

Streikai Lenkijoje YVashingtonas. — šias eilutes 
rašant, da r nebuvo žinomas Ira-

Varšuva. — Lenkijos viešojo I no atsakymas į Amerikos pasi-
transporto darbininkai penkta-! ruošimus pervesti Irano žinion. 
dienj. tarp 8 vai. ryto ir 12 vai. j Londono bankan Irano Ameri-
streikavo. Keturių valandų | koje laikytą auksą — 1.6 milijo-
streiką paskelbė ir L ;egnitzo ka
syklų darbininkai, kur nedirbo 
150.000. 

nus uncijų ir pinigus. — apie 
1.2 bil. dol. Po to buvo laukia
ma įkaitu paleidimo. Lėktuvai 

Varšuvos transporto sustabdy- j jau buvo paruošti paimti įkai-
mas sukėlė kritikos gyventojų \ tus, vienas Irano ministras pa-
tarpe. Sakoma, kad "Solidaru 
mas "nuėjo per toli". Transpor
to viršininkas pasakė televizijo
je, jog niekas darbininkų ne 

sakė korespondentams, kad įkai
tai irgi pasirengę išvažiuoti iš 
Irano 

Washingtone ir Alžire sa-

prie savo vyro ir dukters Mir-
gos kapo. Liko nuliūdime gi
minės, jos brolio vaikai Xe\v 
Jersey valstijoje. 

— Prezidentas Carteris pa
siuntė Kongresui 76 puslapių 
raportą — -'State of the Union". 
Jis ragina suteikti District of 

kad tos žinios melagingos .nepa
grįstos. 

Svarstys Amerikos 
rinkimu klaidas 

Washinįįtonas. — Senato tai
syklių komitetas vienu pirmųjų 
savo sesijos uždavinių laiko Ame 

imta. Washingtono miestas dėko- j sovietų grėsmė. Sovietai sutraukė 
lėšų gynybos reikalams padarė komentuoja sovietų spauda, ypač. 

O l O S a g n i a u u v v i n t i A_* * w w i » ^ w w » 

Columbia valstijos teises, ragi- rikos rinkimų nagrinėjimą. Xau-| 
na patvirtinti moterų teisių kon-: Jasis komiteto pirmininkas sen.! 
stitucini papildymą, siūlo įvesti ! Charles Mathias, iš MarylandoJ 
valstybinę šventę — Martino. nurodė, kad nn.kimų praktikoje 
Liutherio Kingo gimtadienį, pa- yra daug taisytinų dalykų. Jo ma-
taria stiprinti karines jėgas, nvmu, kampanija prasideda per 
kovoti su nedarbu ir infliacija, anksti ir tęsiasi per ilgai. Per daug j 

' vadinamų, pirminių rinkimų, vis; 

jo poniai Rosalynn Carter už jos 
savanorišką darbą su miesto se
neliais, vaikų darželiais, sergan
čiais. Miesto taryba priėmė re
zoliuciją PR 3-628, kuri vaidna-
ma .,Rosalynn Carter įiutiniliKi 
rezoliucija". Meras Barry padėko
jo prezidento žmonai, sakydamas, 
kad ji daugiau dirbo miesto žmo
nių labui, negu bet kuris kitas 
miesto gyventojas. 

— Siaurinėje Čilėje įvyko že
mės drebėjimas, nepadaręs dides
nių nuostolių. 

kad ianonai nėra atsisaKP sovie-
keturiu Ja-
Kurilų vir-

į rytinį pakraštį aplink Vladivos-j! tų jėgų okupuotų 
toką 100 bombonešių, apie 80Į, poniios salų Mažojoj 
naujų povandeninių laivų ir 80; tinė,: ."Tass" agentūra sausio pra-
kitų karo laivų. Amerikos gyny-;-džioje rašė, kad valdantieji Ja-
bos specialistai nurodo, kad atėjof ponijos sluoksniai atvirai skatina 
laikas Japonijai pačiai susirūpin-;! priešišką kampaniją prieš Sovie-
ti saugumu. Amerikos jėgos gali I tų Sąjungą "dėl vadinamųjų 
būti reikalingos Indijos vande-! šiaurinių teritorijų'". Agentūra 
nyne, Persų įlankoje, \urodyta,; rašo: "Visiškai akivaizdu, kad 
kad pačiai Japonijai labai svarbu,jj antitarybinės isterijos kurstymu 
kad naftos jūros keliai būtų sau-i! ir postringavimu apie neegzistuo-
gūs. nes ji daugiau priklausot jančią "teritorinę problemą" sie-
:nuo naftos iš Persų įlankos ir In-I| kiama visiškai konkretaus tikslo 
donezijos. r" (,'esnė Japonija ga-j! —sukelti japonų tautai pnešiš-
lėtų prisidėti prie taikos Korėjo-;. kurną kaimyninei šaliai ir "pa-

Federalinė \~vriausvlv-nuta-'je išlaikymo, galėtų atgrasinti j teisinti" savo karinius -pasirengi 

spaudžia ir nepersekioja. J ie ; vaitgalį vyko įtempti pasitari-
tik negauna atlyginimo už tas j mai ta rp vyriausybės atstovų ir 
valandas, kurių nedirbo. 

Gdanske su • Solidarumo" 
prezidentu derėjosi sunkiosios 
pramonės ministras Andrzej Je-
dynak. Streikas dvi valandas 
vyko Krokuvos lėktuvų statybos 
įmonėje, kur Varšuvos transpor
to darbininkus parėmė 15,000 
darbininkų. 

Lech "\Valesa iš Romos turi 
grįžti šiandien. Varšuvoje kal
bama, kad vietinis "Solidarumo" 
vadas Bujak. laikomas radika
liu ir "politiniu" unijos veikė
ju, užsigavo, kad jo nepakvietė 

bankininkų. Amerikos bankai, 
jų skyriai Europoje, bijojo pra
rasti apie 1 bil. dol., kuriuos Ira
nas bankams buvo skolingas, 
ši skola buvo padengta bankuo
se laikomų 4 bil. dol.. tačiau juos 
sugrąžinus Iranui. kilo grėsmė, 
kad Iranas gali senų savo skolų 
nemokėti, šeštadienį šie klau
simai buvo išspręsti, nu tar ta 
grąžinti Iranui jo pinigus, kiek 
jų buvo 1979 m. lapkričio 3 d., 
prieš įkaitų pagrobimą. Valsty
bės departamentas nutarė Irano 
"nebausti", laikantis nuomonės. 

į delegaciją, vykstančią į Romą. I kad jis yra jau nubaustas tarp 
Todėl jis norėjęs pademonstruo- \ tautinių sankcijų, 
ti savo autoritetą ir suorganiza- Į Kai kurie vyriausybės nariai, 
vęs autobusų vairuotojų streiką. įvertindami sunkų Alžiro diplo-

Kiti du streikai pietryčių Len-; matų darbą šiose derybose, siūlė 
kijoje nereikalauja laisvų šešta- įkaitus simboliškai pirma nuga-

— Šiaurinėj Airijoj protestan
tų teroristai, kurių t rys buvo 
suimti, sunkiai sužeidė buv. : 

Šiaurinės Airijos katalikų atsto
vę britų parlamente Bemadette 
Deviin ir jos vyrą. 

— Iranas penktadienį paminė
jo buvusio šacho išvažiavimo iš 
Irano dieną, šachas išvyko j 
užsienį 1979 m. sausio 16 d. Aja-
tola Khomeini grįžo iš tremties 
vasario 1 d., o šacho palikta 
Bachtiaro vyriausybė pasitrau
kė vasario 11 d. 

— Vietnamas vėl nusiskundė, 
kad Kinija pažeidžia jo sieną, šį 
mėnesį kinų puolimai nušovė vie
ną vietnamietį kareivį ir vieną 
civilį. Kinai peržengė Vietnamo 
sieną sausio 7 d. 

— Filipinų prezidentas Mar-
cos panaikino karo stovį po 8 
metų. Jis pažadėjo pilną demo
kratiją 1984 m. 

— Daugelyje miestų įvyko 
Martin Luther Kingo gimtadienio 
minėjimas. Buffalo. \ \Y . mieste 
virtiniai naciai bandė organizuo
ti demonstraciją, tačiau į ją atė-
io tik vienas uniformuotas na
cis. 

dienių, bet remia ūkininkų pro
fesinių sąjungų patvirtinimą. 

Sovietų "Tass" agentūra kal
tina lenkų emigrantu grupes 
Amerikoje, nes jos siekiančios 
pažeisti komunizmą Lenkijoje ir 
siunčiančios pinigus "liaudie?. 
priešams". 

benti į Alžirą. o iš ten juos per
kelti j Vakarų Vokietiją. į spe
cialiai paruoštą ligoninę, kur bū
tų patikrinta jų sveikata ir pra
vestas apklausinėjimas apie sun
kias praeities dienas nelaisvėje. 
Bijoma, jog netikrumas ir kali
nimas galėjo paveikti kai 

riuos įkaitus psichologiškai. Įkai
tų šeimos Amerikoje nekantriai 
laukė jų sugrįžimo. Kai kurie 
respublikonai bijojo, kad įkaitų 
paleidimas gali mesti šešėli 
stumti į antrą vietą antradienio ti pakviesti 

ku-1 isiauguracijos ceremonijas vai. 

daugiau valstijų juos įsiveda.; 
Klausimą kelia ir ankstyvas pa-i 
skelbimas laimėiimų ar pralaimė-; 
jimų. Sakoma, kad daug balsuo-į 
tojų vakarinėje ir pietinėse vals
tijose visai nebalsavo išgirdę,: 
•kad prezidentas Carteris paskel-1 
bė pralaimėjęs rinkimus. 

Turkijos valdžia 
padidino bausmes 
Ankara. — Turkijos naciona

linio saugumo taryba patvirtino 
kai kuriuos baudžiamojo kodek-, 
>;o pakeitimus ir pataisas, pagal 
kurias numatomos griežtos baus-
mės už nusikaltimus ir įstatymų 
pažeidimus. Asmenys, kaltinami , 
valstybinių tarnautojų ir parla
mento narių nužudymu, bus bau-1 
džiami mirties bausme. Už ne- ; 
teisėtą darbo nutraukimą arba 
neatėjimą į darbą valstybės vai- ' 
dininkai bus nuteisiami kalėti iki 
vienerių metu ir sumokėti pini
ginę baudą. Iki 12 metų bus nu
teisti kalėti tie. kurie padės pa
bėgti nusikaltėliams, nuteistiems 
mirties bausme. Ilgesnis negu 
anksčiau laisvės atėmimas bus 
raikomas piliečiams, kuriuos su-
laikvs gatvėse lipdančius prokla
macijas ir šūkius. 

rė garantuoti dar 400 mil. dol 
paskolą Chryslerio automobilių 
bendrovei, jei ji gaus paramos iš 
savo darbininkų, medžiagų tiekė
jų ir pardavėjų. 

Siaurinę Korėją nuo "nuotykių 
eškojimo". Sakoma, kad naujoji 

pla-mus. Pranešimai apie vis 
tesnio masto militaristinius Japo-

iReagano administracija dar dau-į niios generolų planus labai budin 
iciau negu Carterio vyriausy-| gi. Rvšium su tuo reikia pabrėž-
ibė mano, kad Japonija galėtų ir, ti, kad nedraugiškos Sovietų Są-

ngos atžvilgiu akcijos, jų tarpe 
— neturinčios jokio pagrindo te-

W.mi "**• / • • ;T',#<—""" *OC. Į ritorinės pretenzijos, tik kliudo 
normaliai vystyti Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos ryšius. 

Kinija pareiškė protestą 
Amerikai, nes naujo prezidento i 

nu- inauguracijos iškilmėse dalyvau-1 
ir Taivano atsto-

Šveicarai pereme 
buv. šacho vile 

žertam. — Šveicarijos proku
roras Zuoz mieste patvirtino, 
kad Irano centriniam bankui rei
kalaujant, buvo paimta valdžios 
žinion buvusio Irano ?acho Riza 
Pahlevi vila prie St. Moritz ku-

| rortinio miesto, pietryčių Sveica-
' rijoje. Vila turi 28 kambarius, ki

tus pastatus ir vertinama apie 1 
mil. dol. Tą uždrausta parduoti, 
kol teismai padarvs sprendimą 
dėl Irano banko ieškinio. Irano 
interesams atstovavo du šveica
rai advokatai: Fricb Diefenba-
cber ir Christian Grobet. 

RAT,ENlX)RirS 

Pia. Sausio 19 d.: Marijus, 
Raivedis. Gedvile. 

Sausio 20 d.: Fabijonas. Ger
maną. Daugvydas. Vaide. 

Saulė teka 7:15. leidžiasi 4:47. 

ORAS 
Japonuos premjeras S'izuki paaiškino Nacionaliniame spaudos klube, kodėl j S a u l ė t a , š i l č i a u , t e m p e r a t ū r a 
Japonijai tenka ginkluotis, stiprinti gynybos jėgas | d i e n ą 3 5 L, n a k t į 2 5 1 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 19 d. 
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REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U 
REIKALU, TARYBOS 

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

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

NAŠLĖS PENSIJOS 
J . Š O L I Ū N A S 

Paskiro žmogaus gyvenime 
nėra turbūt svarbesnės pensi
jos kaip našlės ar našlio pensi
ja. Ši pensija mokama tik mir
ties atveju, todėl ji dažnai 
t ampa visos šeimos pagrin
diniu pajamų šaltiniu. Šiuo 
atžvilgiu našlės pensijos — 
tiek jų sutvarkymas, tiek jų 
pradinis gavimas — yra ir 
psichologiniai vienas jaut
riausių momentų mirusiojo as
mens ar t imai šeimai. Užtat 
yra labai svarbu, kad paduo
dan t pareiškimus tokiai pensi
jai gauti visas procesas būtų 
kuo lengviausias ir papras
čiausias. Dažnai ta ip nėra. nes 
prašantieji našlės ar našlio 
pensijų nebūna pasiruošę. 

Našlės pensijai gauti yra šie 
pagr indinia i reikalavimai: 

a. naš lė ar našlys turi būti 
bent 60-ties metų amžiaus, 

b. miręs asmuo turi būti 
p a k a n k a m a i ilgai išdirbės ir 
įsigijęs teisę j pensiją (tai 
nereiškia, kad miręs turėjo 
būt i p a d a v ę s p a r e i š k i m ą 
pensijai gauti), 

c. našlys, arba našlė, turi 
paduoti pareiškimą pensijai 
gauti. 

d. privalo pateikti reikia
mus dokumentus savo amžiui, 
vestuvėms ir mirusio asmens 
mirčiai įrodyti. 

Pas taba : jei našlys ar našlė 
jau buvo pateikę amžiui įrody
ti dokumentus, t ada antrą kar
tą tokių dokumentų pateikti 
nebereikia. Jei našlys , arba 
našlė, buvo gavę žmonos ar 
vyro pensijas ir prieš mirš
t an t su tuo asmeniu kar tu gy
veno, tada vedybinių metrikų 
jų yra daug išimčių,ir dažniau-
tada nė vedybinių metrikų 
nebereikalauiama. Šiuo atve

ju yra daug išimčių ir dažniau
siai socialinės apsaugos įstai
ga nurodo ar vedybiniai 
metrikai yra būtina įteikti ar 
ne. 

Žinotina, kad našlė gali 
pasirinkti, kurią pensiją ji nori 
gauti: savo vyro ar savo pači- j 
os. 

Jei našlė dar nėra sulaukusi 
bent 62-jų metų. tada ji gali 
prašyti našlės pensijos, o 
sulaukusi 62-jų, arba daugiau, 
gali paprašyti savo nuosavos 
pensijos, jei toks pakeitimas 
jai būtų naudingesnis. Ar tas 
pasirinkimas yra naudingas, 
ar ne. jai privalo paaiškinti 
socialinės apsaugos tarnau
tojas, pildant pensijai gauti 
pareiškimą. 

Našlė.gaunanti pensiją, gali 
užsidirbti kaip ir kiekvienas 
kitas pensininkas. 

Verta pastebėti, kad ir 
persiskyrusi (divorced) našlė, 
jei ji buvo ištekėjusi bent 10 
metų, turi teisę į našlės pensi
ją-

Be to, dar galima gauti ir 
nedarbingos — nesveikos naš
lės pensiją. Šiuo atveju ji turi 
būti bent 50 metų amžiaus ir 
visiškai nesveika. 

Norint gauti nedarbingos 
našlės pensiją, reikia užpil
dyti su pensijos pareiškimu ir 
specialią anketą apie nesvei
katą, nurodant ligos istoriją 
bei suteikiant žinių, kas ir kur 
gydė. 

Jei našlė yra pakankamai 
ilgai dirbusi ir kvalifikuoja 
n u o s a v a i n e d a r b i n g u m o 
pensijai, kuri būtų didesnė 

APVOGTA V I E V I O 
BAŽNYČIA 

Komunistinė „Tiesa" praėju
sių metų gruodžio 14 d. laidoje 
paskelbė ilgoką reportažą 
„Seifas dingo naktį". Iš repor
tažo sužinome, kad praėjusių 
metų rugsėjo 15 d. naktį buvo 
žiauriai apvogta Vievio bažny
čia. „T iesos" p raneš imu, 
„išmuštas langas bažnyčioje, 
išlaužtos vienerios durys, 
kitos, trečios iš vidaus atver
tos, išplėštos aukų dėžutės, 
dingo iš zakristijos kilimas ir 
seifas, tik žymė grindyse rodo 
jo buvimo vietą...". 

Vievio klebonas kun. Vy
tautas Sidaras atvykusiam 
įvykio tirti milicijos majorui 
pareiškė: „Seife buvo 14 tūks
tančių rublių, obligacijų, ke
lios taupomosios kasos kny
gelės, dokumentai, bažnytinė 
taurė...". 

Atrodo, kad šį kartą mili
cija vagystės nepraleido pro 
pirštus, nes tą pačią naktį iš 
Vievio dingo ir „Volga" 
sunkvežimėlis. Milicija, ieško
dama nusikaltėlių, panaudojo 
net malūnsparnį ir iš jo paste
bėjo, kaip mėlynas „Volgos" 
sunkvežimis keliu skubėjo 
Kauno link. Po įvairių pastan-

! gų milicijai pavyko pagauti 
i keturis jaunuolius, visus jau 
! gimusius po II pas. karo ar 
j pokario metais, niekur nedir-
į bančius, jau teistus už krimi-
i nalinius nusikaltimus. Pasi-
I 

negu nedarb ingos naš l ė s 
pensija, ji tada turi reikalaut1 

n u o s a v o s n e d a r b i n g u m o 
pensijos. 

. įe tuvia i p e n s i n i n k a i k l ausos i a i šk in imų apie socialinę a p s a u g ą 

A T I T A I S Y M A S 

Pereito Socialinės gerovės 
skyriaus straipsnyje apie žmo
nų pensijas ižiūr. „Draugas" , 
1981.1.12) įsibrovė klaida 
Buvo pasakyta, kad: „Žmonos 
pensiją gaii gauti ir išsisky
rusi su vyru moteris, jei ji 
buvo ištekėjusi ir drauge gyve
no bent dešimt metų". 

„Drauge gyveno" reikala
vimas turi būti išleistas: žmo
nai, kuri buvo išsiskyrusi, 
bent buvo ištekėjusi dešimt 
metų. nėra būtina ..drauge 
gyventi", idant ji turėtų teisę į 
išsiskvrusios žmonos pensija. 

J.Š. 

P R A N E Š I M A S 

Prieš kurį laiką pradėjau 
dirbti „Draugo" redakcijoje. 
Asmenys, norį smulkesnių ar 
daugiau asmeniškų atsakymų 
apie socialinę apsaugą, gali 
susisiekti su manim skam
binant ar parašant „Drau
gui". J. Soliūnas 

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

K L.: 
Prieš 14 metų. būdama 62 

metų amžiaus ir sveika, pradė
jau imti pensiją iš vyro pensi
jos. Dabar aš gaunu 181.30 
dol. Vyras gauna 419.00 dol. 
Ar tiesa, kad po tiek metų man 
padidintų pensiją iki pusės 
vyro pensijos? Z. 

A t s a k y m a s Z. 
Jūsų žmonos pensija buvo 

sumažinta, nes ją pradėjote 
gauti prieš 65-jį gimtadienį. J i 
sumažinta ir pasiliks. Vieną 
kartą apsisprendus imti suma
žintą pensiją, ji nebegali būti 
padidinta net ir asmeniui 
s u l a u k u s 6 5 kių m e t ų . 
Ž inoma, k i t i pad id in ima i 
dėl p ragyven imo išlaidų, 
kurie automatiškai daromi 
kiekvienais metais, bus suteik
ti ir jums. Tačiau tai bus tik 
tas pakėlimas, bet M todėl, 
kad jūs sulaukėte 65-kiu metų. /J 

rodo, kad iš Vievio bažnyčios 
Į pavogtą taurę jau buvo par-
Į davęs kažkoks Juozas Titenis. 
į Pasak „Tiesos", milicijai 
I pavyko surasti ir nukentėju-
I šiems grąžinti tris tūkstan-
į čius rublių. 

„Ačiū milicijos darbuoto
jams, kurie taip greitai sugavo 

! nus ika l t ė l i u s " , — pasak 
j „Tiesos" dėkojo Vievio bažny-
| čios klebonas kun. Vytautas 
į Sidaras. 

Pagauti kaltininkai apie 
į bažnyčios apiplėšimą taip 
į pasakoja: „Išlaužėme duris, po 
j to kitas. Ten stovėjo seifas. J į 

vilkome su kilimu. Rastais 
karučiais seifą atvežėme iki 
gatvės. Su Taparausku vėl 
nuėjome į kelių statybos val
dybą. Ražauskas liko prie 
seifo. Valdybos kieme sargo 
nesimatė. Radome .Volgą'. 
Taparauskas užvedė mašiną. 
Seifą pakrovėme ir nuva
žiavome į Garliavą... Pinigus 
dalinomės pas Titenį. Juos 
skaičiau aš. Titeniui davėme 
2000 rublių, o man, Ražauskui 
ir Taparauskui teko po 4000 
rublių. Taurę, obligacijas ir 
kilimą palikome pas Tite
nį...". 

Ar bus bažnyčiai sugrąžin
ta likę 11000 rublių, kurie grei
čiausiai buvo laikomi mokes
čiams valdžiai sumokėti, iš 
aprašymo neaišku. 

Bet „T ie sos" repor tažo 
išvada skamba gan griežtai: 
„Darbo šioje byloje dar yra", 
— sako majoras J . Kruopus. 
,,2inau viena, kad nusikaltė
liai gaus tai, ko nusipelnė. 
Taip buvo, taip ir bus...". 

Gerai, kad šį kartą bažny
čios plėšikai buvo taip stro
piai išaiškinti bei pagauti. 
Kriminalistai siaučia ne vien 
Amerikoje, bet jų užtektinai 
jau esama ir Lietuvoje. Je i 
Lietuvos milicija taip akty
viai gaudys ir kitų bažnyčių 
plėšikus bei padegėjus, bažny
čių padėtis bus saugesnė. Po 
kurio laiko dar pamatysim, 
kaip Vievio bažnyčios api
plėšimą aprašys „LKB Kroni
ka". Įdomu, kad „Tiesa" 
reportažą paskelbė jau tr ims 
mėnes iams praė jus n u o 
įvykio, no r s ka l t inamųjų 
apk laus inė j imas pras idėjo 
rugsėjo 24 d. 

voje jos girdimos 6:15—6:30 
vai. ryto: VVashingtone ir ryti
nėje J A V dalyje nuo 10:15 iki 
10:30 vai. vakare, o Chicagoje 
ir apylinkėse nuo 9:15 iki 9:30 
vai . v a k a r e . P r o g r a m o s 
transliuojamos septynias die
nas savaitėje, jose perduo
damos naujausios pasaulinės 
žinios ir korespondentų prane
šimai iš įvairių pasaulio vietų. 
Išeivijos lietuviai, turintieji 
trumpų bangų radijo apa
ratus, šių programų gali pasi
klausyti kiekvieną vakarą. 
Washingtone geriausiai gir
disi banga 31,5. Ta pačia 
proga tenka priminti, kad 
vasario 16 d. sueis jau 30 m., 
kai „Amerikos ba lsas" kas
dien į Lietuvą perduoda dvi 
pusės valandos programas, 
kurios Lietuvoje girdimos 6 ir 
8 vai. vakare. Ypač sekma
dieninės programos esti pla
čiai a taustos lietuviško gyve
nimo naujienomis. „Amerikos 
balso" lietuviškas laidas, kaip 
ir kitas įvairiomis kalbomis, 
išlaiko Amerikos valdžia. 
„Amerikos balso" lietuvių 
tarnybai vadovauja Alfonsas 
Petrutis. 

Z l N I A IŠ 
KUN. J . K U B I L I A U S , S.J . 

Kas Cbicago je i r jos 
apylinkėse nepažįsta kun. 
Jono Kubiliaus, SJ. J i s ilgą 
laiką „karal iavo" tėvų jėzuitų 
l i e t u v i a m s p a s t a t y t a m 

Jaunimo centre, jis Jaunimo 
centrą padidino, sugebėjęs 
tam tikslui surinkti nemažas 
sumas; jis sakydavo įdomius, 
gilius pamokslus, o, kai 
sveikatai rimtai sušlubavus, 
pa s ip ra šė pe rke l i amas į 
ramesnį Montrealį, kiekvieną 
priešvelykį jis atvykdavo 
Chicagon pravesti skautams 
akademikams rekolekcijas ir 
pabendrauti su senais pažįs
tamais. 

Beje, šiemetinis kalėdinis 
kun. J. Kubiliaus, SJ. sveiki
nimas, pasiekęs mus Washing-
tone, nebuvo iš pačių links
mųjų. Kun. J. Kubilius, SJ . 
sveikinimo kortelėje twip rašo: 
„1981 metai turėtų būti viso
kių gėrybių metai, bet dau
giausia dvasinių, nes duonos 
šituose kraštuose visiems dar 
užtenka, tuo tarpu meilės, 
gerumo ir teisingumo visur 
trūksta. Paskutines tris savai
tes praleidau ligoninėje su šir
dies bėdomis. Bet atrodo, daug 
žalos nepadaryta . Raumuo, 
kairės pusės, išskaptuotas. 
Gal ir užgis..." 

Visų gerbiamam kun. J. 
Kubil iui , SJ , pa l inkėk im 
pilnai atgauti sveikatą ir vėl 
našiai darbuotis dvasiniuose 
bei tautiniuose dirvonuose su 
žemaitiška kantrybe, gerumu 
bei nuoširdumu, tomis dory
bėmis, kuriomis Aukščiausias 
kun. J. Kubilių, SJ, visam 
gyvenimui apdovanojo. 

VL.R. 
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riau ekonominė s tagnaci ja , 
negu ekologinė krizė, — teigia 
D. Forester. 

Pažymėtina, kad pastaruoju 
metu Vakaruose įsisiūbavo 
aršios diskusijos dėl D. Fores-
terio, D. Medouzo ir kitų šios 
krypties autorių veikalų bei jų 
daromų išvadų. P a s a k stebėto
jų, kad iš diskusijų aiškėja, jog 
tie autoriai neatsižvelgia į 
daugybę veiksnių, kurie vie
naip <XT ki taip veikia žmonijos 
raidą ir jos san tykius su gam-

nSUOMEMES IR (,A\lTOS SASTYKll PROBLEMA 

P R O G A 
P A S I K L A U S Y T I 

R A D I J O PROGRAMŲ 

„Amerikos b a l s a s " iš 
Washingtono nuo sausio 7 d. 
pradėjo transliuoti rytines 
programas j Lietuvą. Lietu

siais laikais vis svarbesnė 
tampa visuomenės ir gamtos 
santykių problema, nes didėja 
pavojus aplinkos pakitimų, 
gilių gamtos sistemos sukrė
timų, kurie intensyviai atsi
randa dėl iki šiol nematyto 
masto žmogaus ūkinės veik
los. Toji veikla šiuolaikiniame 
etape neigiamai veikia dirvo
žemius, orą ir vandenis — 
vieningą trijulę, kuri sudaro 
biosferą ir yra mūsų žemės 
planetoje egzistuojančios pu
siausvyros pagrindu. Žodžiu, ši 
pusiausvyra — pagrindinė 
žmonijos gyvenimo sąlyga. 

Pastaraisiais dt imtmečiais 
aplinkos teršim is įgaun: 
globalinį mastą. Įvairiaut 
cheminių aaiekų, skystų, ku~ 
tų ir dujų. išmetama į vande
nis, žemę ir atmosferą jau per 
daug, kasmet daugiau kaip po 
600 t ū k s t a n č i ų t o n ų . 
Nepaprasta: padidėjo Pasauli
nio vandenyno užteršimas, 
l a b a i s t a i g ū s p a s i d a r ė 
atmosferos kitimai. Moksli
ninkų nustatyta, ;ad tuos 
procesus lydi ir daugelio 
gamtinių išteklių mažėjimas. 
Intensyvus teršimas ne tik 
trukdo vandens, oro ir dirvo
žemio tarpusavio santykius, 
bet jis pavojingas tuo, kad 
gamta ateity gali prarast i 
svarbiausiąją savo savybę — 
nuolat atsinaujinti. J a u dabar 
žmonijai kai kuriuose kraš
tuose stinga gėlo vandens , der
lingų dirvų, o kai kur net pasi
gendama gryno oro. Visa tai 
kelia rimtą susirūpinimą ir 
pavojaus jausmą. 

Tas visiškai suprantama, 
kad pasaulyje susidariusią 
ekologinę situaciją ir ateities 
perspektyvas įvairios visuo
menės interpretuoja savaip. 

Kai kurių ša l ių visuo
meninių mokslų specialistai 
ekologinę situaciją vertina 
iabai įvairiai. Jie y ra iškėlę 
daugybę koncepcijų (būdų), 
tačiau ryškiausio iš visų dvi 
tendencijos — optimistinė ir 
pesimistinė. 

Optimistai mokslininkai aiš
kina, kad šiuolaikinio žmo
nijos vystymosi etapo ekolo
giniai vargai yra grynai 
technologinio pobūdžio. Jie, 
esą, pagimdyti industrializaci
jos, todėl ir nugalėti juos bus 
galima, toliau vystant mokslą 
bei techniką, bet nekeičiant 
esamos visuomeninės sant
varkos. Jie teigia, kad mokslo 
ir technikos raida sudarys gali
mybių sukurti naujos ener

gijos rūšis, kasti naudingas 
iškasenas kitose planetose, 
sukurti be atlie >ų veikiančią, 
gamtos neteršiančią techno
logiją, ir tada automatikškai 
išsispręs gamtinių resursų ir 
aplinkos apsaugos problema. 
Žodžiu, technika — visų nelai
mių šaltinis, bet ir gali nuo jų 
išgelbėti. Be abejo, technika 
padės išspręsti visuomenės ir 
gamtos konfliktą, bet kad įvai
riose socialinėse sistemose yra 
skirtingi jos pritaikymo prin
cipai. 

Pesimistinės tendencijos 
šalininkai, vertindami šių 
dieitų ekologinę situaciją, 
griežtai neigia ekonominį augi
mą ir jo pagrindą — mokslo ir 
tecnnikos raidą. Neigiamus 
aplinkos pakitimus jie vertina 
kaip ekologinę krizę, kuri gre
sia žmonijos egzistavimui. 
Vakaruose pasigirsta net ir 
tokių, žinoma mažai, pesi
mistinių balsų, esą, žmonija 
nebegalės prisitaikyti prie 
naujų aplinkos pakeitimų ir 
turės žūti. Pesimistai siūlo 
riboti visuomenės vystymąsi, 
kad būtų galima subalansuoti 
žmogaus ir gamtos santykius. 
Atsiranda ir tokių teoretikų, 
kurie siūlo atsisakyti techni
kos civilizacijos, grįžti į 
pirmykštes žmogaus ir gamtos 
santykių formas. 

Šiuo metu Vakaruose yra 
daug niūrių žmonijos ateities 
prognozių, tačiau dvi skirtos 
ekologinėms problemoms, 
ypač sudomino pasaulio visuo
menę. Tai 1971 m. pasirodžiu
si D. Forester io k n y g a 
Pasaulio dinamika ir D. Me
douzo Augimo ribos išleista 
1972 m. 

Analizuodami šiuolaikines 
žmonijos prieauglio tenden
cijas, pramoninę gamybą, 
gamtos išteklių naudojimą, 
gamtos teršimą, šie moksli
ninkai daro išvadą, kad jeigu 
žmonija ir toliau eis šiuo keliu, 
artimiausiu metu jos laukia 
ekologinė katastrofa. Dėl jos 
prasidės masinis badas, epide
mijos, skurdas, padidės mirtin
gumas. J ie siūlo tokią išeitį iš 
susidariusios padėties: sustab
dyti žmonijos prieauglio didė
jimą, smarkiai mažinti mine
ralinių išteklių vartojimą, 
daugiausia lėšų skirti aplin
kos valymo reikalams. Jie tei
gia, kad tik tučtuojaus pradė
jus taikyti š ias išskirtines 
priemones, bus galima atsta
tyti globalinę pusiausvyrą ir 
išvengti ekologinės krizės. Ge-
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Paklydimuose mokykimės, 

DARBUOSE GRŪDINKIMĖS 
Su meile įsibėgėję į lietuviš

ką visuomeninį, politinį bei 
kultūrinį gyvenimą, dažnai, 
nesigailėdami nei laiko, nei lė
šų, imame kartais ir užšokame 
aukščiau tvoros, į kaimyno kie
mą įeiname. Gerai, kad turime 
daug energijos, sumanumo, bet 
kai visa tai perdauginama, at
rodo, lyg ėję keliu, iš kelio išė
jome. Tada viskas pasidaro ge
ra, gražu, kas tavo kieme 
padaryta, bet labai žalinga, 
kenksminga visa tai, ką matai 
anoje pusėje tvoros. Tu ir tavo 
bendraminčiai ima valyti sa
vo sodybą, norėdami ją pagra
žinti (kas to nenori?), bet 
surinktą sąšlavyną būtinai no
ri permesti per tvorą į kai
myno pusę. Ir rinkęs nerei
kalingus žabus, kad kitam 
atiduotum, nė nepamatai, kiek 
daug mažų žabelių liko tavo so
dyboje, kiek daug liko paslėp
tų puvėsių. Nepajėgę kons
truktyviais darbais pasirodyti, 
įkinkome į vežimą kas plunks
ną, o kas liežuvėlį, ir pasilei-
džiame pirmyn lietuviškos 
veiklos vieškeliais. Suran
dame ir visokių garsių, ma
dingų žodžių, iš kurių piname 
sau lauro vainikus, usnis ir dil
gėles numesdami kitiems. 
Prisilipiname sau patrioto var
dą, kuris gražiausias iš gra
žiausių, ir kitam pridėję nei
giamą žodelytį "ne", save 
aukštyn pakopom keliame, ki
tą norime purve išmurgdyti. 

O juk būtų gražu, kad su vi
sais Naujų metų nutarimais, 
pasiryžimais, savus kiemus 
gražindami, šiukšles surinkę, 
savo sodyboje jas ir po žeme gi
liai pakastumėme. Tada ir kai
mynas tiek daug nebesirūpins 
kito kaimyno kiemu ir apie sa
ve apsidairys. O jei mūsų eitas 
kelias buvo klaidų akmenimis 
išklotas, išrinkime juos. 
bepajėgiant jų dėl gausumo iš
rinkti, naują grindinį išklo
kime. Juk galima ir paminklą 
pastatyti iš klaidingų ak
menų, duodant jam tinkamą 
vardą, kuris visados primins 
mūsų padarytas klaidas. O iš 
•aklydimų ir klaidų pasimokę, 

visuomeninio darbo meilę bei 
Tiergiją nukreipsime geresne 
linkme. 

Mūsų visuomeninis vežimas 
rieda vienu keliu — vedančiu į 
Lietuvos laisvę. Daug jėgų jį 
traukia ir daug žmonių da
lyvauja. Palikim juos, nebe
mėgindami vienus išstumti, ki
tus pakeisti. Geriau ieškokime 
naujų jėgų. Iki įkyrumo mes 
imamės save garsintis esą alti-
ninkais, bendruomenininkais, 
vlikininkais ir tik tokiais vie
nais. Ir tais savais paveiks
lais puošiame savo kambarių 
sienas, kitus numesdami 
užpečkin. Nors į uolėtą kalną, 
siekiant viršūnėje esančios 
šviesos — laisvės žiburio, sun
kus kelias, bet jis rieda aukš
tyn. Nebekaišiokime pagaikš-

ERDVĖLAIVIS GINKLUOTAS LASER SPINDULIAIS 

čių į besisukančius ratuš\ 
Nebesipuoškime tik savomis 
vėliavėlėmis, bet neškime 
aukštyn iškėlę didžiąją Lie
tuvos trispalvę. Neškime ir kel
kime visi, draugėn subūrę sa
vo jėgas. Prieš akis turime tiek 
daug darbo ir jame esame taip 
stipriai užsigrūdinę, jog atėjo 
metas sudaryti iš tų trijų di
džiųjų organizacijų ir tris di
džiąsias raides: ABV. 

* 

Ar negaila darosi stebint, 
kiek mes daug laiko pralei
džiame bergždžiam savitar
piam nesutarimui. Tik ir lau
kiame, kad papūstų vėjas ir 
nuneštų dulkes į kitą kiemą. 
Dairomės vienas į kitą, it vil
kai į duobę įkritę. Ar nesame 
naivūs su savo planais, šauk
dami susitaikinimo konferen
cijas. Išleidžiame be reikalo 
pinigų kelionei, sugaištame 
daug brangaus laiko, kai iš 
anksto galime parašyti, koks 
bus nutarimas, pamatę pavar
des žmonių, kurie į tas kon
ferencijas važiuoja. Gražus žo
dis užsigrūdinimas, bet kai 
užsigrūdinęs altininkas susi
tinka susitaikinimo konferen
cijoje su užsigrūdinusiu bend-
ruomenininku, veltui gaištame 
laiką ir įnešame daugiau kartė
lio. 

Neišsigalvokime nebūtų da
lykų. Nereikės tada į prama-
'nytą, išgalvotą priešą spjau
dyti ar pamėginti į nugarą 
peiliuku įrėžti. Darbo, veiklos 
konferencijų mums reikia, bet 
ne susitaikinimo, iš kurio atei
na dugiau erzelių. 

* 

Kažkaip įpratome iš savo 
tarpo kalbos žodyno guiti lie
tuviškas partijas, lyg jos būtų 
kokios nors kerėplos. Apit jas 
kalbėdami, dažnai pasijuokti 
įsigeidžiam. Atrodo, lyg už
mirštame, kad, statydami Lie
tuvos laisvės pilį, kam gi ki
t i e m s jei ne pa r t i j oms 
atiduosime tą pilį valdyti. 
Nereikia, gyvenant toli nuo 
gimtojo krašto, per daug skar
dintis partijomis, bet nereikia 
jų ir guiti laukan, sumesti į 
šiukšlių dėžę. Jei kurioms iš jų 
ateis laikas, surasime vietos 
archyvuose bei muziejuose. 
Stipresnės partijos ar ideologi
niai susibūrimai yra gyvosios 
išeivijos puošmena ir jomis 
verta tik didžiuotis. Iš Lie
tuvos pogrindžio spaudos 
matome, kad ten susikristali
zavo trys pagrindinės grupės: 
dešinioji, vidurinioji ir kairioji. 
Ir mes su kai kuriais niuan
sais taip pat esame savo pa
žiūrose susiskirstę. Tiems, ku
rie mušdami į krūtinę šaukia, 
kad jis esąs nepartinis, valia 
tai sakyti, bet nebadykime 
pirštais tų, kurie vienai bei ki
tai partijai priklausot Pats žo
dis "Partija" yra švarus ir gar
bingas, tad ir jos buvimą tik 
teigiamai reikia vertinti. 

Vytautas Kasniūnas 

Kviestini i r 
sąjungininkai 

Prieš keliolika dienų (XII.29) 
Cape Canaveral, Floridoje, 
Kennedy Erdvių cent ro 
erdvėlaivių surinkimo pasta
tuose buvo užbaigti ilgo- Šiame straipsnyje nuro-
kai užsitęsę darbai prie doma, kad virš minėtų įstaigų 
„Columbia" erdvėlaivio. Tą pareigūnai yra pasirengę prie 
dieną šis milžiniškas 10-čio šių darbų išvystymo ir išto-
namų aukščio erdvėlaivis buvo bulinimo taip pat kviestis 
sraigės žingsniu pervežtas iš Japonijos ir Vakarų Vokie-
montavįmo garažų prie jam tijos žinovus. Ne paslaptis, kad 
skirtos raketos. Tikimasi, kad minėtų kraštų modernioji 
iššovimas į erdves įvyks kovo technika, na ir vairuojamų 
vidurį, t.y. lygiai dveji metai spindulių — laser srityje, yra 
vėliau, negu tai buvo numa- pasiekusi žymių laimėjimų. 

BR. AUŠROTAS 

SPAUDA APIE TTG 
KATALIKŲ KOMITETĄ 

tyta NASA 
kalendoriuje. 

Pranešimuose nurodoma, 
kad erdvėlaiviui atlikus reika
lingus bandymus, po kelių 

apskaičiavimų Šia proga pastebima, kad 
toks bendradarbiavimas nelies 
strateginių branduolinių gink
lų. (V. Vokietija tarptautiškai 
yra pasižadėjusi neprisidėti 

skrydžių erdvėje, jis nusileis prie atominių ginklų gami-
Mohave dykumoje, Kaliforni- nimo ir ištobulinimo —aut.), 
joje. Atseit, kai erdvių laivas Gaminamieji spinduliniai 
Columbia taps visiškai išban- ginklai tebūtų grynai apsi-
dytas, nors ir po ilgo uždel- ginamojo pobūdžio ir nesu
simo, galėsiąs patenkinti darytų kitoms tautoms jokios 
nekarinius ir karinius JAV grėsmės. 
poreikius. Tai yra puikios ži- Nevv Yorke įvykusiuose pasi-
nios šio krašto stebėtojams, tarimuose Gynybos ministeri-
susirūpinusiems netikėta jos atstovai supažindino inves

tavimo b-vių vadovus bei 
erdvių technikos pramo-

bolševikinių raketų ataka. 

Žinovų pasi tarimai 
Jau nekartą esu rašęs (pvz. 

„Draugo" laidose X1.5, 22 ir 
anksčiau) apie vykstančias 
Sov. Sąjungos — JAV lenkty
nes užkariauti pozicijas erd
vėse. Iš jų Sov. S-ga galėtų nuo
lat grasinti visam laisvam 
pasauliui; gi JAV stengtųsi šią 
grėsmę sumažinti savomis 
apsigynimo priemonėmis. 

Savaitraštis „Av. Wk. & Sp. 
Tchn.", gruodžio 8 d. laidoje, 
viename vedamųjų apie erdvių 
pasiektąją technologiją rašo, 
kad „šių metų pabaigoje First 
Albany Corp. suorganizavo 
pramonės atstovų ir Penta
gono specialistų, kaip tyrinėji
mo ir pažangios technikos, 
vairuojamos energijos ir kitų 
specialybių vadovų suvažiavi
mą. Jo tikslas buv-s pagerinti 
JAV gyvybin- padėtį, pagrei
tinti vairuojamos energijos 
ginklų perdavimą „varto
tojui", o ypatingai laser — spin
dulinių ginklų iškėlimą į erd
ves". 

Šie žinovai tiki, kad šiuo 
metu Amerikos laboratorijose 
daugelis naudosimų erdvėse 
ginklų jau yra pilnai išban
dyti. Gi ypatingai aukštos 
energijos spinduliniai laser 
ginklai, ne po ilgo laiko, galė
tų būti perkelti į kautynių sto
tis — erdvėlaivius. Esą šiuos 
sudėtingus uždavinius jau 
būtų galima įvykdyti dar prieš 
1985 m., t.y. kaip tik laiku, 
kada gali sutikti tokią pat grės
mę iš Sov. Sąjungos pusės. 
Taip šiandien samprotauja 
Kongreso bei Pentagono atsa
kingieji pareigūnai. 

ninkus su vairuojamos energi
jos — spinduliuojamo ginklo 
dabartiniais atsiekimais. Ten 
susirinkusieji JAV kapitalo 
atstovai — vadovai, bendroje 
sumoje atstovavo įmonėms, 
sudarančias $200 bilijonų 
kapitalą!!! 

Susirinkusiems buvę pabrėž
ta, kad „ta valstybė, kuri 
pirmoji išves į stratosferą 
kovai parengtą laser spin
duliais apginkluotą erdvėlaivį 
ta ir valdys erdvių prietilčius". 

JAV žvalgyba esanti apskai
čiavusi, kad jeigu Sov. Sąjun
ga šioje plotmėje judės priekin 
dabartiniu greičiu, tai galimas 
dalykas, jog jau 1984-86 m. 
galės perkelt į stratosferą 
aukštos energijos spinduliais 
ginkluotus skraiduolius. 

Pentagono nuomonės 
JAV Gynybos specialistai 

tiki, kad tokios stratosferoje 
skraidančios platformos, aprū
pintos laser spinduliais, galė
tų apginti Ameriką nuo priešo 
bombonešių puolimų. Puolan
tieji būtų sunaikinti pakeliui į 
JAV taikinius. Tie žinovai taip 
pat prielaidžiauja, kad laser — 
ginklai galėtų būti nukreipti ir 
į priešo laivininkystę ir prieš jo 
nardlaivius: pirmuoju atveju 
būtų galima sužlugdyti priešui 
skirto žibalo ir kitų gėrybių 
tiekimą, o antruoju — pašalin
ti po vandeniu besislepiančių 
užpuolikų pavojų. 

Sakoma, kad stratosferoje iš
keltieji laser — spinduliniai 
ginklai būtų bent 10-20 kartų 
veiksmingesni už esančius ori
nėje erdvėje. Gynybos ministe

r i josžvalgybos analizuotojai 
nurodo, kad „kaip tik dėl to 
Sov. Sąjunga išleidžianti 3-5 
kartus daugiau pinigų nei 
JAV, stratosferinių ginklų 
ištobulinimo plotmėje". 

„Gynybos m-jos pareigūnai 
tvirtina, kad dar prieš 2000-
sius metus bus pastebima 
strateginių ginklų technologi
jos revoliucija. Tą revoliuciją 
kaip tik ir atneš gyveniman 
dabar laboratorijose baigiami 
vairuojamos energijos ginklų 
laimėjimai. „Tėra tik biudže
tinių pinigų reikalas, jog per 
pastarąjį dešimtmetį tik tiek 
mes tesugebėjome pažengti", 
a i š k i n o t ie p a r e i g ė n a i . 
„Nežiūrint nuomonių skir
tumo, visi sutinka, kad vairuo
jamos, galingos energijos laser 
ginklo išvystymas gal ir 
netrukus virs tikrove. Teliks 
tik vienas klausimas: kiek 
laiko dar gali užsitęsti iki šie 
ginklai bus perkelti į stratos
ferą", a iškino Pen tagono 
specialistai. 

B a n d y m a i t ę s i ami 
Straipsnyje toliau rašoma, 

kad Amerikos visos gunklų 
rūšys tebevykdo praktiškus 
bandymus laser spindulio 
pritaikymui taip pat ir erd
vėje. Visos trys ginklų rūšys: 
Armija, Karo aviacija ir Karo 
laivynas, vykdydamos šiuos 
mėginimus, esančios pasie
kusios labai žymių proveržių. 
Nurodoma, kad netrukus karo 
aviacija bandysianti anglies 
dvideginio laser spindulio 
pritaikymą prieš ore judan
čius taikinius, šaudydama į 
juos iš lėktuvo. Kiti bandymai 
bus atlikti iš žemės bazių, 
spinduliuojant laser ginklą į 
orinius taikinius. Tam tikslui 
ka ro aviacija naudo jan t i 
specialią, Boeing KC-135, 
skraidančią laboratoriją. 

Senator ius a i šk ina 
Senatorius Malcolm Wallop 

(R.8VVYO.) yra JAV Senato 
žvalgybos k-to narys. To 
susirinkimo metu jis preky
b in inkams aiškino, kad 
vairuojamos energijos pritai
kymo dirvonuose visi suinte
resuotieji suras užtektinai dar
bo. 

„Šios pramonės šakos išvys
tymo šalininkai dėjo daug 
pastangų, kad gautų naujai 
išrinktojo prezidento, R. Rea-
gan pritarimą. Kai kurie šių 
skatintojų taip pat įeis į naują 
vyriausybę. Suprantama, kad 
ir Kongresas rems Baltųjų 
rūmų pageidavimus, šioje 
naujoje JAV gynybai taip 
svarbioje plotmėje", — aiškino 
sunatorius. 

„Per pastaruosius 15-ka 
metų šios krypties išradingu
mas jeigu ir nebuvo tiesiog 
trukdomas, tai tikrai labai jau 
menkai remiamas. Tačiau 
šiandien mūsiškei strateginei 
būklei pasikeitus ir ši svarbi 
šaka susilauks tinkamo dėme
sio... 

Jeigu mes šioje srityje pasi
stengsime, nustos vertės visi 
Sov. Sąjungos milžiniški 
investavimai į puolamąsias 
raketas (offensive missiles). 
Neužmirština, kad šie inves
tavimai į ginklus pasiekti, ati
mant iš piliečių pačias norma
liausias gyvenimo sąlygas. 
Laser priešraketiniai ginklai 
visiškai pasendins sovietinių 
puolamųjų raketų pajėgas ir 
apgins Ameriką nuo sovie
tinės grėsmės", kalbėjo reika
lo žinovas ir politikas. 

Laisvasis pasaulis galėtų 
tada lengviau atsikvėpti jaus
damas, kad bolševikinių rake
tų grėsmė, gal jau ir nėra tokia 
baisi, kaip kad gromykai 
g ras ina privačiuose pasi
kalbėjimuose. 

JAV tęsia erdvės tyrinėjimus. Nauji satelitai pakeliami mokslinėms 
žinioms rinkti. 

U2 TAIKĄ 
VID. RYTUOSE 

Popiežius Jonas Paulius II-
sis, priimdamas Egipto Arabų 
Respublikos naujojo amba
sadoriaus prie Apaštalų Sosto 
skiriamuosius raštus, padrą
sino Egipto vyriausybę toliau 
tęsti pastangas, siekiant 
sukurti Artimuosiuose Rytuo
se visuotinę ir pastovią taiką. 
Šventasis Tėvas savo kalboje 
pažymėjo, jog pastoviai taikai 
Artimuosiuose Rytuose įgy
vendinti reikia rūpintis iš
spręsti visas taikos atstatymą 
trukdančias problemas, įskai
tant palestiniečių ir Jeruzalės 
problemą. Popiežius taip pat 
išreiškė viltį, kad prezidentui 
Sadatui vadovaujant, Egipto 
Arabų Respublika toliau 
sėkmingai vystysis įvairiose 
gyvenimo srityse, kurdama 
tautos pažangą. Egipte gyve
nantys katalikai, pažymėjo 
Popiežius, bendradarbiau
dami drauge su kitais krikščio
nimis, o taip pat ir su muzul-
monais, nuoširdžiai trokšta 
padėti kraštui pažangos 
kūrimo darbe. Egipto amba
sadorius, iš savo pusės, aukš
tai įvertino Jono Pauliaus įl
ojo ir Apaš ta lų Sosto 
nuolatines pastangas taikai ir 
santarvei visame pasaulyje 
sustiprinti. 

"NETEISINGO 
GYVENIMO" 

PRECEDENTAS , 
Cal i forni jos va l s t i jos 

Vyriausias teismas pritarė 
žemesnio teismo sprendimui 
leisti vaikui, gimusiam su 
genetinėmis kliaudomis, pa
traukti savo tėvus į teismą už 
atsisakymą padaryti abortą. 
Teismo sprendimas taip pat 
leidžia tėvus patraukti į teis
mą gydytojus bei medicinos 
klinikas už apsileidimą, ieš
kant genetinių defektų. Šiuo 
aivejv., kaltinamajame do
kumente buvo prašoma kom
pensacijos už tai, kad kaltin
toja "gyvena ir kenčia kitų 
apsileidimo dėka". 

Kai kurie stebėtojai bijo, kad 
kitos valstijos gali sekti Cali
fornijos Vyriausiojo teismo 
sprendimu, nes Californijos 
teismas yra laikomas vienas 
iškiliausių teismų Amerikoje. 
Vienas Californijos advo
katas George Crook pareiškė, 
kad sprendimas yra aiškiai 
prieš Amerikos konstituciją. 
Jis taip pat pastebėjo, kad 
kiekvienas teismas, kuris 
nagrinėjo "neteisingo gyveni
mo'" sąvoką, ją atmetė kaip 
nežmogišką ir necivilizuotą. 
Iki šiol teismai yra darė 
sprendimus, remdamiesi tai
sykle, kad kliaudingas gyveni
mas yra geresnis už negyveni
mą. 

JAV katalikų laikraštis 
„National Catholic Register" 
sausio 11 paskelbė straipsnį 
apie Lietuvos Tikinčiųjų tei
sėms ginti katalikų komiteto 
veiklą. Informaciją parūpino 
New Yorke veikiantis Lietu
vių informacijos centras, ku
riam vadovauja kun. Kazi
mieras Pugevičius. 

Straipsnyje paminimas 
Komiteto 30-tasis dokumen
tas, kuriame Komiteto nariai 
kreipiasi į popiežių Joną 
Paulių II su prašymu paremti 
iš Maskvos ištremtą moksli
ninką ir žmogaus teisių veikė
ją Andrejų Sacharovą. 

Toliau straipsnyje rašoma 
apie Komiteto 33-Čiąjį doku
mentą, kuris yra nusiskun
dimas Lietuvos KP Centro 
komitetui, kad Lietuvoje 

nesilaikoma net minimalių 
religinės laisvės užtikrinimų, 
surašytų Sovietų Sąjungos 
konstitucijoje. 

Be to, straipsnyje glaudžiai 
apžvelgta religinė padėtis 
Lietuvoje. Paminėta, kad 
pagrindinės tikinčiųjų teisės 
yra nuolat varžomos; reli
ginėms bendruomenėms yra 
specialiai taikomos paaukš
tintos nuomos, kelionės yra 
varžomos į užsienį, k.a., popie
žiaus viešnagės Lenkijoje 
metu, dalyvavimas religinia
me gyvenime yra sankcionuo
jamas įvairiomis priemonė
mis . S t r a ip sn į a u t o r i u s 
baigia, paminėdamas komiteto 
susirūpinimą Kauno semi
narija, kur Kulto reikalams 
komitetas atmetė beveik pusę 
priimtų seminaristų. 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

13 L. UNTULIS 

davo iki paryčių. Paklaustas kodėl jis taip mažai 
miega, atsakydavo, kad jam pilnai užtenka 4 vai. mie
go. Ir dėl valgio jis mažai rūpindavosi: rytą arbatos 
stiklas, vakare rūgusio pieno lėkštė ir gana. Kur jis 
begyveno, rytines pamaldas laikydavo pats pirmasis 
— šeštą valandą ryto. Labai mėgo plaukti ir tą dary-

Kitas kelias, kur js daug padėjo mūsų bažny- davo beveik kol užšaldavo vanduo. Kompanijoje jis 
tinės kalbos kultūrai kilti, yra jo "Kalbos dalykų" būdavo linksmas ir mėgdavo vaišinti svečius. Savo 
skyrius pirmiau "Vadove", vėliau "Tiesos kelyje"; jo gyvu sąmojum jis visur ir visada mokėdavo sudaryti 
įvairūs raštai, tikybinių terminų sudarinėjimas ir ir palaikyti gerą nuotaiką. Jo parapiečiai dzūkai daž-
siūlymas, jo redaguoti žurnalų kalbos taisymas ir kt. nai apie jį sakydavo: "Tas mūsų pralotėlis yra kaip 

Savo kalbine veikla prel. J. Laukaitis griežtai 
skiriasi nuo kun. K. Jauniaus, taip pat savamokslio 
kalbininko. Jis buvo nepaprastų gabumų, intuityvus 
ir didžiai žiningas kalbininkas, daugiausia temėgęs 
probleminį, mokslišką kalbos tyrinėjimą, kai prak
tiniais mūsų kalbos dalykais tiesioginiai beveik vi
sai nesidomėjęs. Gi prel. J. Laukaitis, priešingai, vi
są savo dėmesį yra nukreipęs į kasdieninę mūsų 
kalbos praktiką, daugiausia į bažnytinės kalbos rei
kalus, jos grynumą ir tobulumą, o grynais kal-
botyriniais dalykais visai nesirūpino ir ten, kur jis 
ką mėgino teoriškai, iš esmės aiškinti, nekaip jam ir 
tesisekė, todėl etimologiniuose ir pan. dalykuose, sa
vo nuomonės daug nereikšdamas, daugiausia steng
davosi pasiremti tuometiniais žymiaisiais autorite
tais. Kasdieniniais mūsų bendrinės ar bažnytinės 
kalbos dalykais jis domėjosi gyvai ir entuziastiškai. 

Pre la to asmenybe* 
būdas i r gyvenimas 

Prel. J. Laukaitis iš prigimties buvo stiprios svei
katos, neaukštas, karšto būdo, neišsemiamos energi
jos ir labai greitos orientacijos. Jis jokių kurortų ne
pripažino ir gydytojai bei ligoninės jam buvo svetimi. 
Gyvenant Seirijuose, didžiausias jo malonumas bū
davo kasdieninis keliolikos kilometrų pasivaikščioji
mas. Jis daug dirbdavo ir jo kambaryje šviesa deg-

gyvas sidabras. J is yra toks greitas, kad neina, o 
skriste visur skrenda; net jo sutanos skvernai į šalis, 
kaip sparnai laksto. Vaje, vaje, tai ir greitumėlis". 

Greitai dirba, greitai ir sprendimus darė. Bū
damas Vilkaviškio kurijos viršininku, jis per vienas 
Velykas turėjo padaryti vysk. A. Karoso kvies
tiniams svečiams priėmimą. Po iškilmingų pamaldų 
visi susirinko į kuriją ir buvo pakviesti vaišėm. 
Velykinis stalas buvo gražiai paruoštas, bet, kadan
gi vysk. A. Karosas nemėgo alkoholinių gėrimų, ant 
stalo nesimatė nė vieno butelio ar grafino. Prel. J. 
Laukaitis, žinodamas svečių norą pasivaišinti, bet 
nenorėdamas užgauti savo vyskupo, į vandens 
karafas liepė pripilti "skaidriosios", savo svečius iš 
anksto apie tai perspėjęs ir vėliau siūlydamas prie 
valgio ir vandens atsigerti. Bepusryčiaujant svečių 
ūpas nuo šio šalto vandenėlio gerėjo, visi buvo links
mi, o vysk. A- Karosas buvo taip pat labai paten
kintas, kad jo svečiai gerai jaučiasi. 

Prelatui buvo svetima bet kokia pesimizmo dva
sia. Net labai komplikuotose gyvenimo problemose jis 
nepalūždavo. Vyskupijos, kunigų ar organizacijų 
susirinkimuose, kur būdavo diskutuojamos įvairios 
pastoracinės problemos ir kur ne vienas iš konfratų 
skaudžiai nusiskųsdavo sutinkamais sunkumais ir 
nepasisekimais, velionis savo optimistiniu nusistaty

mu bei ugningu žodžiu įkvėpdavo naujos dvasios, 
energijos bei ryžto dirbti bei aukotis. Jam pesimiz
mas buvo nesuderinamas su kunigo pašaukimu ir net 
nusikaltimas. 

Kaip pasakoja kun. D. Aleksa, gyvendamas Seiri
juose, pirmą kartą visame savo gyvenime, prelatas 
sunkiai susirgo plaučių uždegimu. Pasveikti galimy
bė buvo labai maža. Ir tada jis nesutiko važiuoti į ligo
ninę. Jo brolis vaistininkas, pabaigęs darbą savo 
vaistinėje Leipalingyje, kiekvieną dieną važiuodavo 
18 kilometrų į Seirijus ir prie jo naktimis budėdavo ir 
leisdavo reikalingus vaistus. Vieną dieną pas jį atva
žiavo jo prieteliai kunigai ir besikalbėdami, išdrįso su 
prelatu pajuokauti, užduodami jam šį klausimą: 

— Prelate, kaip jautiesi žvelgdamas dabar į nu
eitą savo kelią, amžinybės perspektyvoje? 

Velionis visai nesvyruodamas atsakė: 
— Pagyvenau, padariau ką galėjau, dabar gi esu 

Dievo rankose. Be abejonės, teks pakentėti skais
tykloje, bet Dievulis manęs neatmes. Visą gyvenimą 
jam ištikimai tarnavau. 

Prel. Laukaitis buvo liberalus ir tolerantiškas Jis 
gerbė įvairių pažiūrų žmones. Jeigu nuomonės ir 
nesutikdavo, jie nesipykdami išsiskirdavo ir toliau 
likdavo artimai pažįstami. Atgavus Nepriklausomy
bę, gyvendamas Seinuose, jis buvo prašomas tuo
metinio socialistų partijos ministro pirmininko M. 
Sleževičiaus organizuoti Seinuose ir apylinkėse visą 
apskrities vadovybę, paskiriant apskrities virši
ninką, komendantą ir kitus pareigūnus. Min. pirm. 
M. Sleževičius šiam reikalui prel. J. Laukaičiui buvo 
davęs 500.000 ostmarkių. Jis šiuos dalykus tvarkė kol 
atsirado tinkamų jo pavaduotojų, kuriems jis pasau
linę valdžią, ir pervedė. Tai tik vienas jo populia
rumo ir juo pasitikėjimo savybių įrodymas. 

(Bus daugiau) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 

METINIS ATEITININKU 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 11 Šv. Andriejaus klebo
nijoje įvyko metinis Philadelphi-
jos ateitininkų susirinkimas. T o 
kiais atvejais valdybos nariai da
ro pranešimus. Kalbant Vytautui 
Volertui, valdybos pirm. išryš
kėjo, kad metų bėgyje ribotasi 
daugiausiai religine sritimi. Pa
liesti buvo ir literatūriniai barai. 

Kovo 2 d. ruoštame Šv. Kazi
miero minėjime paskaitą skaitė 
jaunas idealistas kun. dr. Jur
gis Sarauskas. Prieš Velykas apie 
Kristaus kapo drobulę įdomiai 
kalbėjo dr. Antanas Juzaitis. Šv. 
Andriejaus parapijoj, talkinin
kaujant . vietos kunigams buvo 
suorganizuotos rekolekcijos. D i 
delio susidomėjimo susilaukė li
teratūros vakaras, kuriame poe
tas Bernardas Brazdžionis kalbė
jo apie savo kūrybą. 

madienį. 
10 vai . ryto iškilmingos Šv. 

Mišios Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Giedos parapijos vy
rų choras vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio. Vargonais palydės O . 
Keršytė. Pamokslą sakys vysk. 
Bernardas Flanagan. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vė 
l iavomis ir uniformomis. Mote
rys turinčios tautinius drabužius 
jais pasipuošiate. Šv. Mišios bus 
aukojamos už Lietuvą ir kenčian 
čius lietuvius. Tą patį sekmadie
nį ir ta pačia intencija Šv. Mišios 
bus aukojamos 7 vai. ryto Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. 

Po iškilmingų Šv. Mišių bus 
padėtas vainikas prie "Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę" paminklo Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
šventoriuje. 

3 vai . p. p. minėjimas Mairo
nio Parko salėje. Kalbės prof. dr. 
V. Mantautas. Meninę dalį at
liks l ituanistinė mokykla. 

Tarybos valdyba prašo orga

nas. Pinnininkas pakvietė visus I Vladė, Jurgis, S tasys ir Juozas. 
f pasivaišinti sesių pagamintais už < Trakiniai Mykolas, Juozas ir 

kandžiais ir kavute. I Jokūbas, iš Rūklės kaimo, Jona-
/ . M. I vos valsčiaus. Atvykę į JAV 

I prieš 1914 m., gyveno Philadel-
' Phijoj. 

Valužei Antanas, Antano sū
nus, ir jo duktė Angelina, gy-

Brockton, Mass. 

V. Volertas apgailestavo, kad! nizacij<*s ir atskirus asmenis kuo 
iėl gausybės parengimų nebuvo t skaitlingiausiai dalyvauti pamal-
galima rasti datos Kristaus Vai- \ dose, rnvnėjime ir suteikti auką 

Lietuvos laisvinimo darbams. Au 
KOS skiriamos pagal aukotojų pa
geidavimą: Lietuvii; Bendruo
menei, Vlikui ar Altai. Jas gali
ma įteikti minėjime, ar pasiųsti 

6' 
dovo minėjimui. Nepavyko su
ruošti ir ateitininkų šeimos šven 
tės. 

Ona Kreivėnienė perskaitė 'pra
ėjusio metinio susirinkimo proto
kolą. Iždininkas Kazys Razgai-
tis pranešė metinę piniginę apy
vartą ir dabartinį kasos stovį. 
Edmundas Binkis perskaitė revi
zijos komisijos aktą 

D A N O S IR V Y T A U T O EIKINŲ 
VEDYBŲ SUKAKTIS 

Brocktono, Bostono apylinkė- i 
je lietuviškoje veikloje gyvai be- i 
sireiškiančių Danos ir inž. Vy- Į 
tauto Eikinų 25-rių m. vedybinio į 
gyvenimo sukaktis atšvęsta Kalė
dų dienoje. Abu yra veiklūs skau i 
tai, dalyvauja Šv. Kazimiero liet 
parajpijos chore. Vytautas —/y-
rų sekstete, uolus sportininkas, 
sumanus treniruotojas, teisėjas.... 

Sidabrinės vedybų sukakties pa
minėjimas įvyko Marijos ir inž. 
Vlado Eikinų erdviuose namuo
se, Higham, Mass. Nebe visi prieš 
25 m. Vytauto ir Danos Eikinų 
santuokoje dalyvavę susirinko. 
Amžinybėn išėję sukaktuvinin
kų tėvai Antanas Eikinas ir Juo

zas Paplauskas nebeda'lyvavo šven
tėje, kuria džiaugėsi abiejų mo
tinos — Ona Eikinienė ir Marija 
Paplauskienė, broliai Eikinai, inž. 
Vladas su žmona Marija ir Romas 
su sužadėtine, Danos seserys su 
šeimomis ir abiejų lietuviškosios 
veiklos draugai ir bendradarbiai. 
Visiems susirinkus puotos šeimi
ninkas pasveikino sukaktuvinin

kus. Kun. Rafaelis Šakalys (pran
ciškonas) su visais pasimeldęs 

venę Chicagoje. 
Būsime dėkingi už atsiliepi

mą, ar už žinių suteikimą apie 
paieškomuosius. 
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

6147 So. Artesian Ave,, 

Chicago, UI. 60629. 
Telef.: (312) 737-8334. CLASSIHfcD G U I D t 
P A B R A N G S GAZOLINAS 

Pranašaujama, kad gazolino 
kainos pakils J A V tarp 4 0 ir 4 5 
centų už galioną. Studija, pa- Įstatau naujus pečius ir vandens šildy-
rengta Kongreso bibliotekos T y - į tuvus. išvalau ir pakeičiu alyvinius 

M1SCKLLAJNEOU8 

NAMŲ APŠILDYMAS 

rimo centro, priskiria kainų pa
kėlimą Irano-Irako karui ir j o 
dėka mažėjautiems naftos ištek
liams. 

pečius į gazinius. 
ALB1N B A N Y S , TeL 4 4 7 4 8 0 6 

Lietuvių organizacijų tarybos s v e i k i n o sukaktuvininkus. Džiau 
gėsi Danos ir Vytauto vieninga iždininkui: Kostas Podolskis 2 7 5 

Massasoit Road, Worcester, Mass. j š e i m a j g r a 2 a i i § a uklėtomis duk-
Po minėj imo ten pat Maironio j r e l ė m i s V i l i } a i r A u d r a > l i e t u v i š . 

Parke Taryba rengia visiems va- • k a v e i k k j n e e i l i r i į u D a n o s i r V y -
Po diskusijų pavyko prikalbin- i karienę. Auka 4 dol. Bilietai gau- t a u t Q darbštumu. Sveikino ir inž. 

ti senąją valdybą ir ateinančiais • narni pas valdybos narius ir or- R V e i t a S j i n ž L Izbickas ir ki-
metais vadovauti ateitininkų sky- j ganizacijų pirmininkus. į t i y i s j linkėjo pasilikti jaunat-
riui. Ją sudaro: Vytautas Voler- Į Da lyvaukime visi, nes tai diena v g y e m S j darbingiems, kūtrybin 
tas, Antanas Juzaitis, Ona Krei-' kada renkamės sustiprinti kovos 
vėnienė, Danutė Muraškaitė ir' ryžtą prieš mūsų tėvynės Lietu-
Kazys Razgartis. Skyriaus dvasios vos pavergėją. Tęskime tą kovą v ie 
vadu yra kun. Kajetonas Saka- j ningai. 

Lietuvos sūnų pralietas krau-

/ . M. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

10 d. 

lauskas. Revizijos komisija taip 
pat liko ta pati: K. Juzaitienė, Ed. 
Bmkis ir Br. Vaškaitis. 

Einamuose reikaluose buvo ap
tarti jaunučių moksleivių ir stu
dentų ateitininkų reikalai. Kons
tatuota, kad studentai, kurių yra 
nedaug, šiuo metu ateitininkiš-
kos veiklos išvystyti negali, nes Į , y j e įvyko dr. Vinco Kudirkos šau 
yra apkrauti studijų darbais, stio- ylų kuopos metinis susirinkimas. 
riai užsiangažavę JAV-bių Lietu- Į p r a džioje trumpai paminėta 
vių jaunimo sąjungos valdyboje Klaipėdos krašto atvadavimo 58 
ir įsitraukę į Lietuvių namų dar- m e t u s ukaktis . Vadovavo pirm. 
bus. 

Susirinkimui vadovavo Anta
nas Gailiušis. sekretoriavo Kazi
miera Juzaitienė. Šiuo metu sky
riui priklauso per 30 asmenų. 

TREMPAI 

giems, dainos, sporto ir skautijos 
veikloje. Sugiedojus "Ilgiausių 
metų" — puikios vaišės, kurias 
iparuošė motina Eikinienė su 

j marčia. — Marija Eikinienė. 
jas už jos laisvę tesujungia v i s u s , Vytautas ir D a n a nuoširdžiai 
į vienybę. - - - j dėkojo vaišių rengėjoms ir sve-

j čiams. 
1 Danai ir Vytautui Eikinams 

. ! nuoširdžiai linkiu daug gražių 
Sausio 10 d. Lietuvių pilie-1 U m m š v e n g i u - Vieningai kaip 

c: } draugijos "Gintaras" kamba- , įV[ | i o l d i r b t į L i e t u v o s i a b u i i r 

mūsų tautos kultūros išeivijoje 
klestėjimui. 

E. Rlboldenė 

A. Zen ius . Prisiminti žuvusieji 
šauliai. Pirmininkas ir valdyba 
padarė pranešimus, praėjusių 
metų veiklos apžvalgą, perskaitė 
gautus laiškus. Revizijos komisijos 
pirm. V. Ilgūnas pranešė, kad iž
dininkės F. Spirauskienės atskai-

— Philadelphijos LB-nės vai- t o m y b ė s knygos patikrintos, ras-
dyba ir Lietuvių namų vadovybė tJU k a d j o s vedamos tvarkingai. 
j Philadelphia yra pakvietusi 
Hartfordo LB-nės dramos mėgė-
ju būrelį, kuris vasario 28 d., 6:30 
vak. Liet. namuose suvaidins A-
nat. Kairio linksmą 2-jų veiks-

Aptarti šių metų veiklos dar
bai, kurie prasideda su Vasario 
16-tos minėj imu. Lietuvos laisvi
nimo darbams ipaskirta auka 25 
dol. Vlikui. Vasario 28 d. Lietuvių 

P A I E Š K O J I M A I 
Jur jonas Antanas iš Uždvario 

kaimo ir jo žmona Rupšytė Ju
lija i š Užvėnų kaimo ir j ų vai
kai Antanas, Bronė ir Zosė. Gy
veno Chicagoje. 

Noreikaitė (Norak) Loretta, 
1945-1950 m. gyvenusi 67 ir 
Marshfield gatvių apylinkėje. 

Sireikio Juozo (įnirusio), gy
venusio Wood St. , vaikai Bronė, 

mų komediją "Ku - kū". Kartu j pįffeSįą klubo patalpose rinktinė 
bus užgavėnių vakaronė. Šokiams į r e n ^ j a u ž g a v ė n i ų vakarienę. 
gros visų mėgiamas Utvinenko 
"Evening Star" orkestras. 

— Vasario 1, sekmadienį, 1:00 
vai. p.p. specialus komitetas Liet. 
namuose ruošia kun. kleb. Jurgio 
Degučio pagerbimą jo 70 m. am
žiaus proga. 

— Sausio 5 Washingtone įvy
ko naujų ir perrinktų kongresme-! 
nų prisaikdinimas. \ šį įvykį kon j 
2reso atstovas Charles F. Doug- j 
herty. labai nuoširdžiai visuose Į 
reikaluose cadedąs lietuviams, 
buvo pakvietęs visus, kurie talki-
no jo perrinkimui. Į sostinę au- | 
tobusais nuvyko arti 300 asmenų. 
Jų tarpe ir lietuvių. Naujai per
rinktas Atstovų rūmų demok. par 
tijos kalbėtojas (speaker) Tho-
mas O'Neil kapitolyje atvažiavu
sius pasveikinęs paryškino, kad 
Amerika yra galinga tik demokra 
tinės sistemos dėka. 

Bronius Vaškaitis 

Apgailestaujame, kad praėiu-
siais metais susirgęs darbštus bro 
lis E. Meilus Sr., dar nėra pasvei
kęs ir pabuvęs keletą savaičių 
namuose vėl grižo į Šv. Vincen
to ligoninę. Linkim sveftatos. Pa
baigoje sugiedotas Lietuvos h i m -

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

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

Telef. 4S4-241S 
1490 AM 

7159 S. Sf \ P I . E W O O D AVE. 
CHICAGO. H A . 60629 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CIHRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Mkhigaa, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

(llllllllllllllllillllilllilllllllllllillllllllillill! 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 kil., 
AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 97.9 mes. 
FM. 

Direkt DR. JOKCBAS STUKAS 

234 Sunlit Drive 
Watchung, N. J. 070SO 
TeL — (201) 753^836 

nimimiimiiiiiiMiimiiiiiimiiiimiimiii 

<? 

Worcester, Mass. 

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

Womster io Lietuvių organi-
A'f-iįu taryba Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo 63 metu 
sukaktie minėjimą Worcesteryje 
rengia vasario 15 dieną, — sek- i 

L A N D O F C R O S S E S 
T h e s trugg le for rel igious freedom in Lithuania, 1939 - 1978 

by 
MICHAEL BOURDEAUX} M.A., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 
shipping and har. i l iug $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois sywmojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

Cultural WeUsprings of Folktales, by Vyt . Bagdanavičius, $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00 
Lithuanian Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 

pages. $8.00. 
And There was the Moon — Throumg Stones at Birds, Poems 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Hundred Years, b y Albertas Bubras. 

$2.00 
Lithuanians in Multiethnic Chicago, b y Dav id Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a IAthuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulait is . $3.95 
Bobby JVishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 

LITHUANIA: The Outpost o f Freedom, by Dr. Constantine R. 
Jurgėla. 387 pages — $15.00-

Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, b y Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
Eleven IAthuanian Artists in Australia, b y Vac lovas Ratas . $6.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-1945. Edited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of Gruenvald, by I. Sokomikov, $3.00 
Introduction to Modern IAthuanian, b y L. Dambriūnas, A. Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-IMhuanian Dictionary, by V. Baravykas , $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vil ius Pėteraitis , $10-00 
Lithuania's Jetos and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis, 

$1.00 
IAthuanian Writers in the West, edited b y Al ina Skrupskelis. 

$20.00 
IAthuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50 
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, Dlustrated. $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, b y B. Kasias . 

$15.00 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00 
The IAthuanian Short Story 50 Tears, b y S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 700 Years, b y A. Gerutis. $12-00 
Figh*ers for Freedom, Lithuanian Part isans , by J. Daumantas. 

$1000 
For Those Stiū at Sea, l»y S. Kudirka, $8 .00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic IJations, b y B . J. Kasias . $12.00 
Sudiev: Good-bye, by E v e Bates . $10.00 
Cultural WeUsprings o f FolktaIes,hy V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, b y Stasys Yla. $8.00 
Crosses, by V. Ramonas. $4.00 
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora- $2.00 
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, b y J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, b y J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, b y J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P . Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis . $2.00 
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai* by A , Baranauskas. $4.00 
200,000,000 and Lithuania, by A. Gustaitis. $ L 3 9 
We Wiū Conąuer the World, b y L Dovydėnas . $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Icaru*, b y J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War IAthuanian Poetry, se leeted and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, b y I . še inius . $5.00 
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, b y 

Rimvydas Šilbajoris. $ 8 5 0 
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. 

A Report for 72, 73 , 74, 75, 76, 77. E a c h book $4.00. 
Popular Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine 

J. DauTvardis. $4.00 
Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
Lithuanian Ouartet, by A. Baronas, M. Kati l iškis , A. Landsber

gis, L Šeinius. $5.00 
The Ordeal of Assad Pasha- A story by I^nas Seimus. $ 2 0 0 
Herdsman & Linden Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regions o f No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

Tamošaitis. Lithuanian Folk Institute. $26.00 
The Golden Steed. Seven Baltic plays. Edi ted by Alfred 

Straumanis. $16.50 
Vnder the Sword of Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis . The velee 

outside t h e iron eurtain. $4.00 

Užsakymus s iųst i : DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd 8t, Chicago, 
lū. 60629. 

Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. UI. 
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6 % . 

iciiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiHimii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G M H A S TV 
2346 W. 68 St., teL 776-1486 

u-iiftii i i l>iii|i i i||||||||||||fl l lUIIIIMIIUf 

E E A L g S T A T E 

AlMHIIIItlflIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIimmil 

BUTU NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardav imas 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

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

6529 & Kedzie A v . — 778-2233 
auniiiHimmmuMinmini "» ' |"Hf 

už apdraudę nuo iicnles ir automo-
10% — 20% — 30% pigiau niBlrt*f 
bilto pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 9dth Street 

Telef. — OA 4-8654 

» » • • • - • • • • • - • - • < 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visa rfiiia grindis. 

Tel. RE 7-5168 
• • • - • - •^•- • - • -* 4 

SIMAITIS REALTY 
IiMnrmne — Income Tsz 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 4SS-7878 ar 839-5568 

• 

P A B D A V 1 M CJ 1 

Parduodami geram stovy: rudas kili
mas. 13 x 14 p. 75 dol.; ir virimui pe
čius žalios spalvos 75 dol. Kreiptis te
lefonu 434-5983. 

illllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllillliiii 

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

XOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplevod, teL 254-715C 

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

kitoiie blankai. 
niunnrnnnfRniinifiiiiiimMisiuiiiiiiiiii 

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

Telef. — WA 5-8963 

M 1 8 C E L L A N B O O S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenua, 
Chicago, I1L 60632, teL 927-5989 

easaaaaB! 

iiMMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimutiMuuiiiiiH 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocka. 

i Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
j Į automatą galit kalbėt lietuviškai 

palikit pavardę ir telefoną. 
SERAPINAS — 636-2960 

itnHHiu»tiiiminiiiiiiiiiiihtimnmfiiii»» 

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinimiiiiiii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Draige" i 

Dienraščio "Draugo" admi 
j nistracijoje galima pasirinkti į-

vairių liaudie3 meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
Aminėms ar draugams 

'Draugo" adresas: 4545 We*t 
RSrd S9JU Chirago. 111. 60629 
iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIIIiiUIIIIIIH 

n i l i i i uu i i i i iH i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i iH i i i i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumi} 

TeL 876-1882 arba 376-5996 

iHiiiiiHMiiMimiiiiHiimummuuiiiiuim 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMUiiiHiiiiitiimiii 
t; įvairių preblu p*strinkixaas • * . 

brangiai i i mūmą sandčUo. 
COSMOS PASCELS £ X F B E S S 

2501 W. 69 S t , Chicaco, HL 60629 

SiUHTINIAI Į UETUV* 
Tetef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
»"nm»inm»iinummiuiit«iu;»iiuiiuj 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHillilllllli Hm 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS P R U N S K I S 

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

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

DRAUGAS, 
Chicago, DL 

Užsakymus siųsti: 
4545 W. 63rd S t -
60629. 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiii:niiiiii!i 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, raš ta i 340 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam. Conn. 

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

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68 Sfc, 
Chicago, IL 60629 

HiHiimiitiiiniiiiimiiiinimiiutiiitmnm 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

EI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 

iiniiiifit;iiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiiHi* 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATTKSUNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Dauivardlene' 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku mafetu ir 
virimu. Si knyga yra* sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamsa 
ei jose. 

Knyga yra lalai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrias 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Itlinots 6M28 

Kaina su persiuntimu $5.75 
Ellnois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

Brrantag,i.,iirr.-.i_ _ x - , 
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Australijos lietuvių dienose 

L. B. KRAŠTO TARYBOS SEPTYNIO
LIKTOJI SESIJA 

Australijos Lietuvių dienų,; virš tūkstančio lietuvių. Cia pat 
įvykusių gruodžio mėn. 26 —j šalia sėdėjęs Melbourno lietuvių 
31 d. d. Adelaidtje, plačioje pro- klebonas kun. Pr. Vaseris tprldū-
gramoje bene savo svarbumu pir- rė, kad vien Melboume iki šiol 
mauja Lietuvių Bendruomenės palaidota 404 lietuviai. Kun. P. 
Krašto tarybos septynioliktoji se-' Butkaus sveikinimo žodis buvo 
sija. Ji prasidėjo gruodžio 29 d. j poetiškas, jautrus. Po jo prisime-
Adelaidės Lietuvių namuose. Su-1 narni amžinybėn išėjusieji lietu-
važiavo į šią sesiją ALB Tarybos į viai, Tarybos nariams sugiedant 
54, iš 65, nariai. "Marija, Marija". 

ALB Krašto valdybos pirmi- Žodžiu Tarybos suvažiavimą 
ninkas Vytautas Neverauskas, ati- dar sveikino organizacijų atsto-
darydamas sesiją, nuoširdžiai vai —Sydnėjaus LB pirmininkas 
sveikino į sesiją iš JAV atvyku- i i r pirmosios KV buvęs narys dr. 
sius aukštuosius svečius — PLB A. Mauragis, kuris ypatingą dė-
pirmininką Vytautą Kamantą,' mesį skyrė jaunimui, teigdamas, 

mo medalius su specialiu padėkos I platinimui. Yra išplatinęs para-! pos, BALFo centro valdybos —, DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 19 d. 5 
raštu. Apdovanotųjų buvo gana šytą Jurgio Gliaudos romaną j Bronė Motušienė. BALF'o 115 sky Į ~ ~ ^ ^ ^ ~ " " " " " • " " • " ~ — ^ ~ ~ ~ - " — ^ ^ ~ ~ - " ^ ^ ~ - ^ ^ " ~ ^ ~ — 

daug. j "Sunkiausiu keliu" ir Prano Ce- j riaus — Zina Sinkevičienė; Lie- į kurią sudaro bronzinis Vyčio I priklausomos iLietuvos Kariuo-
Iš pasakytų kalbų, išreikštų į peno "Naujųjų laikų Lietuvos I tuvių Amerikos piliečių klubo, j Kryžius ant sidabrinio vainiko. į menės štabo viršininko mirties 

sveikinimų bei linkėjimų, susi- j istorijos" I-jo t. laidas. Tuo pa- [ Melrose Parke — Kazys Taut- Šį ženklą ^Lietuvos kariai ant j nebūtų išreikšta užuojauta nei 
dariau įspūdi, kad Australijos ] čiu metu 'jis buvo ir žurnalo i kus. Laidojimo namuose kalbėjo j kepurės nešiojo keliolika metų • jo sūnui, nei giminėms. Ameri-
Lietuvių Bendruomenė savo ap- "Sėja" administratorius nuo 1954 ' ir užuojautą išreiškė R. Mišaus- į iki uniformos pakeitimo 1934 I koje gyvena velionės Teofiiijos 
imtimi nėra didelė, tačiau nuo-1 m. Kiek Juozas Urbelis buvo lie- kas. 
stabiai gyva, solidari, darbšti ir i tuvių organizacijų atžvilgiu to-
gražiai sutarianti. Tarybos nariai { lerantiškas, 'liudija jo elgsena, 
sielojosi plačiu lietuviškuoju gy- Į telkiant lėšas Lietuvos laisvini-
venimu, veržėsi, kiek sąlygos i r ' m o tikslams Vasario 16-tosios j lai-kymui 
jėgos leido, į visas gyvenimo sri- i minėjimo metu. Jo iniciatyvai 
tis. Tai aiškėjo ir iš KV pirminin j šiems minėjimams rengti kasmet i 
ko V. Nevarausko išsamaus pra- j būdavo sudaromas komitetas vi- j 
nešimo. | sų lietuvių organizacijų atsto-

Ir tai atlikta labai daug. Gy- i vu, veikiančių Melrose Parke ir 
vendamas Australijos Lietuvių I apylinkės ribose. 
Dienų nuotaikomis, stebėdamas j Velionio nuopelnas, kad iki šio 
visus renginius — literatūros, Į laiko Melrose Parko kolonijos lie-
jaunimo vakarus, teatralinį darbą, j tuvių visuomene buvo ir .yra vie-
dainų ir tautinių šokių šventes i ninga. 
susidarai gana tikslų vaizdą iri Juozą Urbelį palydėti amžiny-

Atsiskyrėme su žmogumi, kuris 
savo gyvenimą aukojo 'lietuvių 
tautos gerovei ir lietuvybės iš-

| metais. 
Be to, išleistas sak inys : "Kar

stas buvo uždengtas tautine 
Lietuvos vėliava, kurią garbės 
sargybiniai sulankstė ir įteikė ! 

Onos Chmieliauskaitės-Pundze-
vičienės giminės. 

Petras JurjreJa 

Stasys Vidmantas 

Jokia ideologija, skelbianti, 
generolo sūnui Rimantui". Skai-! k a d žmogus pats savyje gaii 
tytojui susidarys įspūdis, jog iš r a s t i v i sU problemų sprendimą 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
DAR APIE GENEROLĄ 

STASĮ PUNDZEVIČIŲ 

velionio generolo S. Pundzevi
čiaus šeimos nieko neišliko. Dėl 
to spaudoje bus pasigendama 
užuojautos dėl šio didžio gene
rolo mirties. 

vyskupą Vincentą Brizgi, krašto kad lietuvių jaunimas, kai ateis j galima objektyviai įvertinti LB bėn ir našlei Felicijai Pačekany 
aktyviuosius LB Tarybos narius laikas, užpildys retėjančias bend- j gražius ir naudingus darbus. i tei -
bei svečius. Pasigėrėjo bendruo- ruomenininkų gretas. Moterų j Šiai šventei ir LB Tarybos su-1 j a u t ą ? a u s ; .-asinn.o 
menininkų nuoširdžia talka ka-; Katal. federacijos vardu sveikini- važiavimui daug orumo teikė gar-. tiečiai ir buvusios darbovietės 

Reikalingos pataisos mano 
straipsniui "A. a. generolas Sta
sys Pundzevičius", išspausdin-

Urbeiienei pareikšti užuo- t a m "Drauge" 1980 m. gruodžio niusio kario Vyčio Krvžiaus 
gausia, susirinko tau- \ „ d . ; kavalieriaus ir paskutinio Ne-

Karo taktiką generolas S. 
Pundzevičius dėstė Karo Mokyk
loje ir Vytauto Didžiojo Aukšto-

Australijos LB reikalus. Kun. Pet Kazokui ir kt. už paramą ir talką visur tarė nuoširdų, uždeganti Organizacijų ir Lietuvių Bend I je Karo Mokykloje. • 
ras Butkus sukalbėjo invokaciją, federaciiai. Ji savo žodį baigė vii- j žodį LB darbuotojams. Gražių i ^ J ^ e n e s Melroe Park apylinkes; Klaidingai išspausdinta, jog j 
prisimindamas pasaulyje išblaš- tinta mintimi, kad su kryžiaus | prošvaisčių atnešė ir mūsų! : ' ^ u P^reisKe užuojautą S t a s y s j ' . . . pne karsto budėjo kapito-I 
kytus lietuvių tautos vaikus, pra- ženklu įveiksime Nerono siautė- ; sportininkų rinktinės, kurios aikš! I m a n t a s ; Lietuvos valstiečių nas P. Jurgela su Amerikos i 
šė Aukščiausiojo palaimos bend- įima ir pavergtai Lietuvai nušvis tėse pasirodė vertos reprezentan ; I i a ^ m i n k ų sąjungos Centro vai I Lietuvių Legiono pilote ir Vyčio 

ir visų poreikių patenkinimą, 
neįstengia pasotinti egzistenci
nio žmogaus alkio, neįstengia 
žmogui atskleisti Absoliuto, ku
riam yra atvira žmogaus dva-

i sia su visomis savo galiomis. 
Mums lietuviams, ypač Lietu-1 T a d v a r d a n t i e s o s _ b ū k i m e gy

vojo Dievo liudytojai šiuolaiki-vos kariuomenės savanoriams -
kūrėjams ir visiems buvusiems 
Lietuvos kariams būtų didelė 
gėda ir negarbė, jei dėl nusipel-

dencijos metu, reiškė padėką ir mus ir linkėjimus išreiškė H. 
Tarybos sesijai linkėjo darbingos, Statkuvienė, padėkodama LB, Mū 
giedrios nuotaikos, sprendžiant į sų Pastogei, jos redaktoriui V. 

bingieji užjūrio svečiai — PLB | bendradarbiai 
pirmininkas Vytautas Kamantasi čion. 
ir vysk. Vincentas Brizgys, kurie | 

idotuvių koply-

niame pasaulyje, kuris vis la
biau koncentruojasi aplink save. 
prarasdamas iš akių tikrąjį gy-
cenimo tikslą ir laimę. 

Popiežius Jonas Paulius O 

E U D E I K I S 
ruomenminmkams ir jų drau- laisvės rytas. Liet. Fondo vardu 
gams. | sveikino J.Normantas, Talkos var-

I garbės prezidiumą pakviečia- du P. Baltutis, New Zelandijos 
mi PLB pirmininkas Vytautas atstovas Atkočaitis ir kt. Buvo per-
Kamantas, vyskupas Vincentas skaityta dar visa eilė sveikinimų, 
Brizgys, kun. P. Butkus ir Sydnė- gautu raštu. 
jaus LB apyl. pirm. dr. A. Mau-' Po to ALB Krašto valdybos \ praleidau drauge su Australijos 
ragis. pirmininkas Vytautas Neveraus-jLB veikėjais, plačiau pasidalino-

Darbo prezidiuman pirminin-1 kas užjūrio svečiams įteikė ALB | me mintimis ir apie JAV lietu-
kauti Petras Bielskis, dr. Arūnas KV dovanas — PLB Vytautui Į vių gyvenimą. Pokalbiai buvo la-
Staugaitis ir Aleksas Kantvilas. Kamantui paveikslą, o vysk. V. j bai malonūs, atviri ir nuoširdūs. 

tų vardo. 
LB Krašto tarybos sesija tesėsi 

tris dienas. Aptarta daug įvairių 
klausimų, išrinkta ALB nauja 
Krašto valdyba ir kiti organai. 

Sesijos metu keletą valandų 

įkų sąjungos Centro vai I Lietuvių Legiono pilote ir Vyčio 
dybos ir Chicag>s skyriaus vardu! Kryžiaus kaspinų". Ant šios 
— Grožvydas Lazauskas. Susi- i pilotės nėra jokio kaspino. Yra 
vienijimo lietuvių Amerikoje tik metalinis kepurės ženklas — 
centro valdybos r SLA 123 kuo-i kokarda (oficialus terminas), 

JUOZUI URBELIUI AMŽIAMS 
UŽMERKUS AKIS 

Sekretoriatan —K. Pocius, G. Brizgiui Australijos albumą. 
Striaukienė ir V. Vitkūnienė. P o § i u c e remonijų PLB pir-

Kaip įprasta, pradžioje sveiki-;
 m i n į n k a s V Kamantas įteikė nu 

nimai. Pirmasis sveikina PLB sįpelniusiems šio krašto LB vei-
pirmininkas Vytautas Kamantas,; \^ams Vilniaus 400 paminėji-
suvažiavimo dalyviams perduo-1 _____ 
damas PLB valdybos ir buv. val
dybų pirmininkų — garbės pir
mininko Stasio Barzduko, dr. J. 
Songailos ir Bronio Nainio bei 
sperte- išvykos ~ vafcfovo Zigmo 
Žiupsnio nuoširdžiausius sveiki
nimus. Kalbėtojas dėkojo šio 
krašto LB už solidarumą ir gra
žų bendradarbiavimą. Prašė pri
siminti viso laisvojo pasaulio lie
tuvius, nepamirštant ir okup. 
Lietuvoje pavergto lietuvio. Ska
tino su tokia pat meile ir ryžtu ir 
toliau rūpintis lietuvių tautinės 
gyvybės išlaikymu, remiant litu
anistinį švietimą, Vasario 16-
tosios gimnaziją, pasiunčiant ten 
iš kiekvienos kolonijos mokinių. 
Kvietė atvykti Australijos lietu
vius mokslininkus į Mokslo ir Kū- j 1980 m. lapkričio 29 d. Melro-
rybos dienas ateinančiais metais, se Park lietuvius sukrėtė liūdna 
Kvietė jau dabar planuoti ruoš- I žinia: "Mirė Juozas Urbelis '. Ne-
tis ir dalyvauti 1983 m. Pasaulio i gali būti! Tik šį rytą lankėsi pas 
lietuvių dienose, Chicagoje. I kaimyną organizaciniais reika-

Džiaugėsi lietuvių kultūriniu j lais! 
bendradarbiavimu ir kvietė Aus- j j a i p > a> a j u o z o ijrbelio vai-
tralijos lietuvius menininkus ryž- j r u o j amas automobilis sustojo 
tis atvykti į JAV. Prisiminė PLJ j p r i e n u o s a v u n a m u . Sustojo ir 
s-gos ruošiamus kongresus kvie- j r ; a k u s i šircĮis_ g rįž tant tvarkius 

Tai Australijos lietuviams įgim
tas svetingumas. Jų šilumą jau
sime ir mes, amerikiečiai, dar ilgai 
ilgai, kai sugrįšime namo. 

Jurgis Janušaitis 

tė Australijos jaunimą juose da
lyvauti. Šeštąjį Jaunimo kongresą 
planuojama suruošti Australijoje. 
Trumpu žvilgsniu apmetė PLB 
politinius įsipareigojimus Lietu
vos laisvinimo kovoje, kvietė ruoš 
ti Vasario 16 minėjimus, rinkti 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
ipagal aukotojo valią, aukas, rem
ti informacijos centrą ir kitus 
PLB planuojamus ir vykdomus 
darbus. 

PLB pirmininko V. Kamanto 
sveikinimo žodis buvo nuoširdus, 
atviras, kupinas dėkingumo Aus
tralijos LB darbininkams. Ir ge
rai, kad ne vien tik išreikšti lin
kėjimai, bet drauge pasidalinta 
ir visais bendruomenės rūpes
čiais. 

Vysk. Vincentas Brizgys savo 
trumpame sveikinimo žodyje iš
reiškė viltį, kad lietuviai laisva
jame pasaulyje dirbs vieningoje 
LB šeimoje ir darbai bus našūs 
išeivijoje ir daug ką atsieksime 
pavergtos Lietuvos padėčiai pa
lengvinti. 

Po šių svečių gražių sveikini
mų, savuosius išreiškė ALB gar
bės nariai Ona Baužienė, E. Rei-
sonienė ir Juozas Lapšys. 

Kun. Petras Butkus, kalbėda-

lietuvių organizacijų reikalus 
lyg kario kovos lauke, ginant tė
vynę. 

Velionis buvo gimęs 1903 m. 
rugsėjo 19 d. Užupės'kaime, Sur-
viliškės valsč., Kėdainių apskri
tyje. 

Žodžiai lieka žodžiais, nors jie 
ir auksaburnio būtų pasakyti, ar 
ba net granite įkalti. Žodžiai 
kaip gėlės: gėlės ant kapo greitai 
nuvysta, žodžiai pasakyti greitai 
pamirštami, parašyti retai kieno 

naujai besisteigiančias organiza
cijas, prisiimdamas įvairias parei
gas jų valdybose. Velionis buvo 
organizacijos žmogus. Lietuvoje 
priklausė Saulių sąjungai, mati
ninkų, kultūrtechnikų ir kitoms 
organizacijoms. 

Iš Vokietijos atvykęs į Ameri
ką, apsigyveno Melrose Parke. 
Čia įsijungė į Susivienijimo lietu 
vių Amerikoje 125-tą kuopą, buvo 
ilgamečiu vicepirmininku, o 
pastaruoju metu pirmininku. 28 
metus ėjo BALF'o skyriaus pir
mininko pareigas, o paskutinius 
kelis metus buvo išrinktas Balfo 
direktorium. Lietuvių Ameri
kos piliečių klubo Melrose Parke 
buvo ilgametis valdybos narys. 
Dirbo įvairiose pareigose 24 me
tus. Buvo veiklus ir ilgametis Lie
tuvos valstiečių liaudininkų są
jungos pareigūnas. Tautos fondo 
įgaliotinis Melrose Parke, Varpi
ninkų leidinių fondo valdybos 
narys, dr. Kazio Griniaus leidi
nių fondo pareigūnas ir to fondo 
leidinių platintojas, "Sėja" žur 
nalo administratorius. Taigi, 
kaip matome velionis nuo visuo
meninio darbo nesišalino. 

Velionis į Lietuvių Bendruo
menės Melrose Parfc apylinkės 
veiMą aktyviau įsijungė kiek vė
liau. 1973 metais LB apylinkės 
visuotinio narių susirinkimo bu
vo išrinktas į valdybą ir kaip ka
sininkas dirbo iki paskutinės savo 

I R E N A I R A U D O N I E N E I 
užbaigus šios žemes kelionę, už paslau
gas nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui 
Zakarauskui, kunigui Mažrimui, kunigui 
Patlabai, karsta nešusiems Irenos drau
gams, ir visiems dalyvavusiems jos šer
menyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę — VYRAS, MAMA, BROLIS 
IR KITI GIMINES 

skaitomi. Bet žmogaus darbai lie-1 gyvenimo akimirkos. Juozas Ur-

A. f A. JOSEPH KACHINSKI 
KALINAUSKAS 

Gyveno Chicągo, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė saus. 17, 1981 m., 2:15 v. r. sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkų apskrityje. Amerikoje įs

igyveno 75 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert ir pusse

serės su šeimomis. 
Priklausė šv. Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas Lach-Lackawicz kopl.t 2424 West 

69th Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. Iš 
koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs SŪNUS 
Laid. direkt. Step. C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213. 

tuviu tautos labui daugiau pasa
ko ne tik vienaamžiams, bet taip 
pat ir ateinančioms kartoms. Tai 
yra mirusiam paminklas, įkurio 
laikas ir gamtos jėgos taip greitai 
nesunaikina. Tokį paminklą a. a. 
Juozas Urbelis, dar gyvas būda
mas, pasistatė ne tik kiekvieno 
Melrose Park gyvenančio lietu
vio mintyse, bet ir toliau šios lie
tuvių kdlonjjos ribų. Velionio 
darbai lietuvybei buvo plačiai ži
nomi ne tik JAV, bet ir kituose 
kontinentuose gyvenantiems lie
tuviams, kuriems rūpi ir rūpės 
lietuvių tautos likimas. 

Juozas Urbelis į JAV atvyko 
1$49 metais ir apsigyveno Illi
nois, Melrose Park miestelyje. Tik 

mas kunigų vardu, pareiškė, kadi suradęs darbą ir šiaip taip įsikū-
Australijos žemė jau priglaudė i ręs, jungėsi į čia veikusias arba 

belis į LB apylinkės valdybą su
tiko būti renkamas, kai pastebėjo, 
kad kasmet vis sunkiau darosi su 
daryti apylinkės valdybą. Jis žy
miai pagyvino LB apylinkės veik-
lą. 

Daug nuopelnų tenka velio
niui, kad LB apylinkė ir šiandien 
nėra disintegravusi. Velionio 
dėka LB apylinkei pavyko 
"pakankamai sausai" išbristi iš 
suirimo pavojų. 

LB apylinkės ir kitų organi
zacijų valdybų nariai velionį pa ' 
žino, kaip tvirto nusistatymo as- į 
menį, kuris stipriai gynė savo 
įsitikinimus. 

Nors ir labai buvo jsipareigo- j 
jęs lietuviu organizacijų veik- ' 
lai, jis rado laFko ir Dr. Kazio J 
Griniaus fondo leidžiamų knygų 

Mylimai sesutei 

A . f A . 
IRENAI RAUDONIENEI mirus, 

reiškiame savo gilią užuojautą jos broliui ROMUI 
BRICKUI su SEIMĄ, jos MOTINAI, VYRUI bei ki
tiems artimiesiems. 

DANIS, ALDONA, RŪTA 
IR KRIKŠTO SŪNUS ROMAS BUTVYDAI 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

L A I D O T U V I Ų . D I R E K T O R I A I 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
• J I 1 1 1 

S-: 

n • 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

T r y s M o d e r n i š k o s Koplyčios 
M a š i n o m s V ie ta 

T e l . 737-8<?.C0 
T e l . 737-8e>01 



• 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 19 d. 

i X Juozas Skorubskas. žino-
! mas visuomenininkas. Alto ir 
Vliko narys, šiuo metu y r a su
sirgęs. Gydomas šv . Luko ligo
ninėje. 

X Kražiškių sambūris baigia 
ruošti Kražių monografiją. Vyr . 
redaktorius Pranas Razminas. 

x Bronius Kviklys, čikagiš-1 Redakcijos nariai — Jonas Ža-
kis, pakviestas pagrindiniu kai- \ deikis ir Apolinaras Bagdonas. 
bėtoju Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo metu 
Grand Rapids, Mich., lietuvių 
kolonijoje. Minėjimas ruošia
mas vasario 22 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų. Ji organizuoja 
Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Vytautas Jonaitis. 

x Lietuvos bažnyčių fotogra
fijų, be jau anksčiau skelbtų, 
šių knygų autoriui atsiuntė: 
Dr. Juozas Kriaučiūnas, Juozas 
Ūsas, J. Narūne, A. Juodka, Ur
šulė Astrienė, Jonas Dair.aus-
kas. Jonas Sakas. Steponas Kar
velis. Visų šių talkininkų pavar
dės ir vardai 'JUS paskelbti kny
gele. Jeigu dar kas turėtu baž
nyčių nuotraukr ar galėtų jų 
gauti, prašomi rašyti adresu: 
Br. Kviklys 5747 ?o. Campbell 
Ave.. Chicago. BL 6C629, telef. 
312 — 737-3889. 

x P-nia Jo^ephine Emmart 
demers t rues kaip gaminti gė
les ir korsažus, taipgi su dai-

x Steigiamojo seimo minėji
mo reikalu pasikalbėjimas įvy-

| ko šeštadienį, sausio 17 d., 2 
i vai. p. p.. Jaunimo centre. Pa-
į sikalbėjimą organizavo LKMA 
I Chicagos Židinys ir Liet. Ka t . 
: Moterų federacija. Jame daly-
I vavo Liet. šaulių sąjungos, I s to -
j rijos draugijos atstovai ir kai 

kurie tuo 
asmenys. 

minėjimu besidomį 

x A. Petrauskas, Chicago, 111., 
atsiuntė prenumeratos mokesti 
su didesne auka ir t rumpu laiš
kučiu: "Gruodžio mėnesyje tu
rėjau pergyventi kelias nelai
mes. Paskutinioji — tai darbe 
krisdamas susilaužiau ranką . . . 
dabar turiu daug laiko skaityti , 
todėl kiekvieną dieną 'Draugas ' 
nekantriai yra laukiamas, nes 
jis man gera paguoda. Ta pro
ga visiem 'Draugo' darbuoto
jams linkiu laimingų ir darbščių 
1981 metų". Ačiū už linkėjimus 
ir auką. 

Atsiuntė „DRAUGUI" aukų už kalėdi
nes korteles, kalendorių ir kitomis pro
gomis: 

Prof. dr. Jono Griniaus laidotuvės Miunchene. Gedulingos pamaldos šv. Jokūbo bažnyčioje. Vysk. A. Deksnys kon-
celebruoja šv. Mišias su kunigais. Iš k.: D. Kenstavičius, J. Tautkevičius, A. Bunga, A. Savickas, V. Šarka ir K. 
Senkus. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE CHICAGOS 2INIOS 
4000 D O L BEDARBIUI 

LŠST CENTRO VALDYBOS geidaujam, sudainuota Br. Bud-| m ^ ^ ^ , į 
POSĖDIS nuno 1 eviskele ' Pianinu pn-, ^ m k a d g ^ būtų duo- , 

Sausio 10 d., 2 vai. p . p. šau- ! ^ r e Kazys Skaisgirys. Apolinaras < J a m a s č e k i s ^ d o l e r i _ t e_; 
gu jie įsvazuoja j kitą valstiją. liu namuose jvvko LŠST Centro Bagdonas eiliuota žemaičių tar 

valdybos posėdis, kuriame daly- m e P a s k a i t e s a v o N" M e t * a k t i ! 

X Atsiuntė už kalėdines l;or 
nele palinksmins atsilankiusus teles, kalendorių po 3 dol.: Juo- spaudai 
j Senjorų Piliečių parengimą, ku- zas Leskus, Giedrius Penčyla. apie leidinių 
ris Įvyks ketvirtad., sausio 22 E. Kastauskas. E. Kirklvs. Al ' 

vavo dauguma valdybos narių. 
Buvo paliesti įvairūs šaulių s-gą 
liečia reikalai. Paskirtos aukos 

alijas parapijos ir choro temonrs. 
Alvyde Eitutytė fortepionu atli
ko Chopino "As — dur" polonc-

ieškotis darbo. 

BRITAI CHICAGOJE 

Garsų viešbutį Ambassador | 
paremti. Diskutuota fT" v

M ,a r y . B a " k y i r G e n o v ? i t ė j East , 1301 K State Parkway, 
Mažeikiene sudainavo tris due-

d., 12:45 vai. popiet šv. Kazi
miero seselių auditorijoj, 2601 
W. Marciuette Rd. Visi susido
mėję kviečiami dalyvauti. Bus 
proga ma-oniai praleisti valan
dėlę ir pasistiprinti su gėrimais dzevičiūtė, K. S. F'elskis 
ir užkandžiais. 

bertas Arminas. Jonas Čeputa. 
Liuda Kovienė. V. Jonikas. Jo
nas Budrikis. Alfonsas Visac-
kas. Po 2 dol.: Jonas Budrevi-
čius, K. Zepaitas, Elena 

dingas ačiū. 

x Veronika ir Mikas Lišaus- x Gražina Gražienė, Chicago, 
kai, VVaterbury. COBOL, atsiun- DL, pratęsdama "Draugo" pre-
tė 80 dol. čekį su trumpu laišku- numeratą, atsiuntė 23 dol. auką 
čiu: "Draugą" skaitome nuo pat spaudos paramai. G. Graž :enę 
atvykimo j Ameriką, jis mums skelbiame garbės prenumerato-
patinka, bet baisiai ilgu ir nenoa- re, o už auką tariame nuoširžią 
lonu jo laukti, kai paštas atneša; padėką, 
kelis numerius iš karto". Mie
lus Lisauskus, lietuviškos spau
dos rėmėjus, skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o vi gražią 
auką tariame širdingą ačiū. 

x LB Brighton Parko apylin
kės metinis susirinkimas bus 
vasario 22 d. Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje tuoj po su-

x Dr. Pet ra i V7. Vygantas , iš 
Great Neck L. I., N . Y., persi
kėlė gyventi į Dalias, Tex.. kur 
toje pačioje bendrovėje eina 
viceprezidento, sr. pareigas. Pa
keisdamas adresą, atsiuntė 50 
dol. 

išleidimo finansa
vimą. Aukų prašytojų t ikrai 
buvo apstu, bet ir geriausiais 
norais visų negalima patenkinti 
vienu kartu. Kai kuriuos pra
šymus teko atidėti sekančiam 

R-3-- į posėdžiui, a rba net ir atmesti. 
Šir- į Aptar tas i r sesės S. Kaune-

| lienės, "Tremties Trimito" re
daktorės nusiskundimas, kad vis 
mažiau begaunanti medžiagos. 
P-kas K. Milkovaitis kreipėsi į 
valdybos narius, prašydamas ra
šyti straipsnius: ' 'Teko pastebė
ti, kad daugelis dalinių naudoja
si periodine spauda ir ten nu
kreipia didelę dalį medžiagos, 

tris 
tus: Banko "Tris dienas", Offen-j 
bacho barkarolę iš op. "Hofma-j 
no pasakos" ir J. Strausso "Vis 
drauge"' iš op. "Šikšnosparnis".' 
Solistėms akompanavo Alvyde' 
Eitutytė. Programai vadovavo 
klebonas ku. Antanas Zakaraus
kas, kuris žambiu balsu, nuosai
kiu humoru ir įdomiais komen
tarais lietuvių ir anglų kalbo
mis sklandžiai atliko savo pas
kirtį. 

Chicagoje nupirko Londono 
Girinesess Peat firma. Numato- J 
rra, kad išleis 2 rml. dolerių už-
baigdama anksčiau pradėtą at-1 
naujinimą. 

MHJJONINf: SKRIAUDA 
i 

Pas vieną Chicagos moterį, 92. 
m., atėjo policininkės uniformo
je apgavikė ir ėmė pasakoti, kad ; 
banke įvyko apiplėšimas ir kad 
reikia patikrinti jos seife turi- i 

• • 

J. Bartkus, Dearborn Hts., Mi $10.00 
Rudolfas Paulait is , Phi ladelphia, Pa. IO.OO" 
Teklė Ivanauskas , Los Angeles, Ca 10.00-
Br. Petrauskas . Philadelphia, Pa 10.00/ 
Juozas Kriščiūnas, Chicago, IL 10.00-
Viktoras Kazemekaitis , Racine, Wi 10.00-
Alfonas Piežinis, Hot Springs, Ar 10.00: 
Juozas Sajonas, Worcester, Mass 10.00: 
Jus t ina Petkevičius, Cleveland, Oh 10.00 
Pranas Žilaitis, Grand Rapids , Mi 10.00 
Juozas Briedis, West Bloomfield, Mi 10:00 
Monika Jurgelonis, Chicago, IL 10.00 
Helen Skrodenis, Hot Springs, Ar 10.00 
Stasys Škėma, Toronto, Ont., Kanada 9.00 
J. Palšis, Chicago, IL 8.00 
Ignas Vaičeliunas, Chicago, I L 8.00 
Pranė Skruodys, Cicero, IL 8.00 
Jonas Slapkauskas , Chicago, IL 8.00 
John Zivatkauskas, Chicago, IL 8 00 
VI. Vaišvila, Chicago, IL 8.00 
Ona Stasiulienė, Chicago, IL 8.00 
Joseph V. Petkunas , Chicago, IL 8^00 
Rimas Bakait is , Chicago, IL . &.00 
Vladas Rutkus, Chicago, IL 8.00 
Edvardas Varekojis, St.Petersburg Beach 6.00 
Ona Martinkus, Berwyn, IL 5.00 
J. Janickas , Chicago, IL 5.00 
Balys Karazija, Chicago, IL 5.00 
Sophie Mucinskas, Milwaukee, Wi 5100 
Natalija Išganai t is , Hamtramck, Mi 5.00 
K. Grinkas, Los Angeles, Ca 5.00 
Bruno Bakšys, W. Hartford, Ct 5.00 
V. Lukoševičius, Richmond Hill, N.Y 5.00 
Jadvyga Kačionis, Lebanon, P a 5.00 
Eduardas Pran inskas , St. Pete.Beach,Fl 5.00 
Jonas Tut inas , Brooklyn, N.Y 5.00 
Stasys Mart išauskas , Brighton, Mass 5.00 
Vaclovas Feiferis, Chicago, I L 4.00 
A. Ališauskas, Verdun, Q c , K a n a d a 4:00; 
Ona Drungilas, Hamond, In 4.00 
J. Rudzevičius, Los Angeles, Ca - 4.00 
Domas Jurkus , Verdun, Q o , Kanada : : 4-.08' 

Visiems mieliems aukotojams tariame nuoširdų ačiū. 

tinė paroda, parodytas filmas iš dienė, J. Guzas. Mokesčių rin-
A. Livonto muzikinės veiklos. ' k ė j a s — A. Latvėnas (kartu 

—Šiauliuose įkurta jaunųjų ! ir "Laiko" a ts tovas) . Po to bu-
rašytoių sekcija. Viešojoje bib- Į VO paminėta Lietuvos karHjome-

mus vertybių popierius. Pati-
Klebonui sukalbėjus maldą, bu, kėjusi moteris parsinešė iš ban-

vo patiekta vakarienė, pagamin-;ko šėrus ir bonus namo. Tada 
ta Marąuette Delicatessen savi-, "policininkė" pasakė, kad reikia 
ninkės Danos Kurauskienės. Sa-! juos išnešti nufotografuoti. Kaip 

kuri tiktų daugiau "Kariui" a r lės paouošimui vadovavo Dana j išsinešė, taip ir prapuolė. Da-
"Trimitui". Gerbiamieji kariai Voraneckienė. Šokiams grojo Ba-,bar New Yorke areštuoti St. 
ir šauliai, pasistenkite tokią me-. lio Pakšto 4 asmenų kapela. I Waller i r W. Armond. pas ku-
džiagą talpinti į "Kario" pus- Choro nariui Vladui Polikauskui riuos rast i tie išvilioti šėrai ir 
lapius. Medžiaga, išspausdinta pradėjus, dosnieji žmonės suau-1 dalis bonų. Jie įkliuvo bandy- a P s k n t y J e - E?% teiką dirbo pe-
šiame žurnale pasiliks ilgam lai- kojo 415 dolerių religinės muzi-j darni parduoti. I š viso iš senu-: d a §°S i n i d a r H , huvo Marijam 

liotekoje buvo surengtas didelis 
literatūros vakaras, kuriame savo 
kūrinius skaitė iš Vilniaus atvykę 
rašytojai ir vietiniai literatai. 

— A. a. Stasys Da&rtkevičius 
mirė Kaune pereitų metų pabai
goje, sulaukęs apie 87 metus 
amžiaus. Velionis buvo gimęs 
Pamūšio valsčiuje, Ukmergės 

auk . Dabartinis jo adre- j k u i t u o t a r p u periodinę spaudą kos plokštelei išleisti. Iš šio po-!tės buvo išviliota vertybinių po-' P° l ė s ' . v ė U a u Kauno apskrities 
sas: 4811 Keatherbrook Dr-, j mažai kas komplektuoja ir ra- būvio ir aukų susidarė graži pra-

- Tex., 75234. Už ataką j gmiaj ž į s t a " . Pirmininkas įgalio- džia plokštelės Išleidimo išlai-
mos. Visi lietuviai, gyveną toj m i e l a m "Draugo" rėmėjui nuo- j j Q c v spaudos ir informacijos laidoms apmokėti. Prieš pat 12 
apylinkėj, kviečiami dalyvauti. • širdžiai dėkojame. - • " • '• ' " -1---

x Chicagos skautn.-čių kas
metinė Kaziuko mugė bus kovo 
8 d. Jaunimo centro visose sa
lėse ir kambariuose. 

x Profesoriaus Juozo Brazai
čio Raštų II tomas sulaužytas 
į puslapius ir baigta skaityti 
trečia korektūra. Antrinė ant
raštė "Nuo Maironio iki Braz
džionio'', spausdinti ir nespaus
dinti Brazaičio straipsniai ir stu
dijos apie septyniolika mūsų 
žinomų rašytojų. Redakcinę ko
misiją sudaro Alina Skrupskie-
lienė ir Česlovas Grincevičius. 
Leidžia Į Laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti. 

X Šv. Mergelės Marijos para-
pi ji>s choras jau ruošiasi numa
tytam vakarui, kurio pelnas bus 
skiriamas religiniu giesmių 
plokštelei išleisti. Mokosi naujų 
dar negirdėtų dainų ir operų iš
traukų. Chorui vadovauja mu
zikas A. Linas ir padėjėjas Kz. 
Skaisgirys. 

x NAMAMS PIRKTI PA 
M O L O S duodamos mažais mė-
mesmiai* įmokėjimais '.r priei
namu* nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings. 2212 
We«t Cermak Road — Ttlef. 
VI 7-7147. (sk.) 

y .Irt SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik' 
_ INTERNATIONAL MEAT 
MARKKT. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus ?hin-
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 \V^st 63rd St.. Chicago. 111. 
80629 Tel. 436-4337. (sk.) 

x Onutė Junkerienė, Onutė 
Rugelienė, Magdut« Riidattienė, 
Zina Sinkevičienė ir Kat ry tė Va-
lienė, darbščiosios Melrose Par
ko 111.. bendrucmenininkės. pa
ruošė labai skanių pyragų PLB 
banketui, kuris buvo pereitą šeš
tadienį Jaunimo centre. Vaka
rienės rengimo komitetas joms 
nuoš'rdžiai dėkoja. Vakarienė 
puikiai pasisekė. Dalyvavo 38:1 

svečių. 

X Jurgis Giiaudys, jr.. West 
Covina, Cal., užsisakė naujausių 
leidinių už 93 dol.. Konstanti
nas Kliorys. S. Euclid.. Ohio — 
93 dol.. John E. McCloskey. 
Springdole. Pa. — 57 dcl. ir 
dr. A. D. Vanagūnas. Chicago, 
111. — už 52 dol. Mielus knygų 
mylėtojus nuoširdžiai sve ik i 
name. 

x J . D^keris, Cicero, UI., S. 
Medušauskas. Clarendon Hills. 
DL, užsuko į "Draugą" ir įsi
gijo naujausių leidinių už di
desnes sumas. Sveikiname. 

X Per paštą užsisakė įvairių 
knygų, plokštelių, medžio droži
nių : kun. Simonas Morkūnas. 
?ioux City, Iowa, Anna Jankaus 
kas, Hebron, Ind.. K. Marijošie-
nė. W. Hartford, Ct., S. Šatas . T 

Waruick. Ri., dr. R. Kriaučiū
nas. Lansing, Mich.. Juzė R.as- Į 
^as, Burtonsville. Md.. Povilas. 
Okinrica.s. Cicero. 111., ir Stasvs i 

vai. sveikinimo žodį tarė 
dirigentas Antanas Linas. 

choro skyriaus vedėją tuo reikalu pa
sirūpinti. 

Gegužės mėn. vyks iškilmės 
prie Romo Kalantos paminklo. 
Iki to laiko tur i būti užbaigti su
projektuoti darbai prie pamin
klo. Jau užsakytos šv . Mišios. 

Paskelbtam konkursui apie 
Kr. Donelaičio 200 metu mir
ties sukaktį gauti keturi rank- ŽENGIANT Į NAUJUS METUS 

J:e jau įteikti įverti-; P r a c I e d a n t Naujus Metus, Vli-

Rengimo komisiją sudarė: Ka
zys Skaisgirys, Mary Banky, Anas
tazija Linienė, Teresė Raštutis ir 
Vitalius Lekeckas. 

APB ir KJS 

pierių daugiau kaip milijono do 
lerių vertės. Dabar ieškoma ta 
apgavikė "policininkė". 

pradžios mokyklų inspektorius. 

rasciai. 
nimo komisijos mriams. 

Sekantis Centro valdybos 
posėdis numatytas šaukti vasa
rio mėn. pabaigoje. 

Ap. Skopas 

N . M E T U SUTIKIMAS 
MARCJUETTE PARKE 

ko valdyba sveikina visus geros 
valios lietuvius, kur jie bebūtų: 
pavergtoj Lietuvoj, Sibire, Ark
tikoj ar laisvame pasauly. 

Praėjusieji metai buvo sun
kūs mūsų Tautai: pareikalavo 
daug naujų aukų, sukėlė didelį 
susirūpinimą ateitimi, kai Tėvy
nėje mūsų gimtajai kalbai ir 
visai jaunajai kartai gresia 

ARGENTINOJE 
— Buenos Aires Centrinio paš-

STATYS NAMUS ^ į0 rūnmc^e įvyko jaunųjų kolek-
Chicagos miestas ruošiasi su-! cionierių pašto ženklų paroda. 

daryti pusiau valdinę bendrovę, Gabrielės Keblaitytės rūpesčiu 
kuri taisys paliktus namus ir! ^ n buvo išstatyti ir nepriklau- į 
s tatys naujus. Bendrovė prade-! somos Lietuvos pašto ženklai, 
sianti veikti šių metų pabaigoje. \ kurie susilaukė didelio dėmesio. 

__ _ Į Paroda įvyko lapkričio pabai-
GINA AERODROMĄ I g o j e ' P F 

Federalinė aviacijos adminis- — Lapkričio 11 d. Rosario 
tracija nusistačius neleisti, kad l i e t . Bendruomenės valdyba 
būtų uždarytas Meigs aerodro-, surengė bendrą šventę _ "Po-
mas ir t a s pusiasalis paverstas i Hadą". Diena pasitaikė graži , 
čikagiečių pramogų vieta, kaip j ta t ir svečių šioje šventėje ne-
tai planuoja mere J. Byrne. ! trūko. Pačioje pradžioje buvo 

P i M ? 4 \ r ^ « i T V S I išklausytos šv. Mišios lietuvių PABRANGO SLXTYS , ̂  K a z i m i e r o p a r a p i j o s b a ž n y . 
Šalčiai pakenkė Floridos čioje, po to buvo linksmi pietūs 

nės diena ir Vytauto Didz. 550 
metų mirties sukaktis. 

•'uiiiinHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniciiiniiiitui* 

Advokatas 
GINTARAS P. tEPENAS ' 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v . » 
Š«štad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. ~ 
Tel. 776-5162 arba 776-S16*-

2649 W. 63 Street 
Chicago, m . 60629 

uiiiiiimiiiitiiiiimmsiiuiiiimiiiiiinmtb 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. — 776-8700 
.... 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. v*k 

ie i tad . 9 vai. iki 1 vai. d. 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEVY ENGLAND 
By 

WilBam Wolkovich-Valkavičh» 
apelsinų sodams. Numatomas ir galiausiai valdyba atliko s a - l T h e L * ^ Struggles and Tragfc 
mažesnis derlius, todėl ėmė st i- ;vo anksčiau nutartą programą: |death ot 

Šv. Mergelės Marijos gimimo 
parapijos choras suruošė X. Metų i nauji pavojai dėl rusiško ir bol-
sutikimą parapijos salėje. Pobū- < ševikiško imperializmo. Mūsų 
vio tikslas buvo sutelkti dalį lė- i Tauta naikinama fiziniai ir dva- j 
šų religinės muzikos plokštelei siniai. Mus džiugina tik rezis- į 
išleisti. Sutikimas prasidėjo 8 vai. : tencinė nuotaika, kuri apėmė ir Į 
vak. Atsilankė 212 asmenų. Šv. Į jaunąją kartą: nepasiduoti, ko-j 
Kryžiaus ligoninės saugumo sky- i voti, neišnykti, 
riaus automobilis patruliavo sa- j Pasaulis vis daugiau išgirsta I 
lės apylinkėje nuo atidarymo iki; pavergtųjų baką. Jų kova ir 
uždarymo. j kančios garsai nuskambėjo 

Meninė programa buvo pra- Į Madride, vakariečių spaudoje ir 
dėta 8:30 vai. vak. Bronė Stra- į radijo bangomis. Atrodo, kad 
vinskienė, Dana Varan?okienė ir esame naujų jvykių išvakarėse, 
Aldona Underienė padainavo Ann kai pasauly jaučiamas atsipeikė-
drulio "Ateisiu". Gaidelio "Bar- jimas. realesnė pažiūra į padėtį 
karote" iš op. "Dana" ir Bražins- ir noras kovoti bet ne rezig-
ko "Nemunėlį' '. Klausytojams pa- nuoti. Paskutiniai įvykiai Ame-

rikoje ir Lenkijoje teikia pa-
P. Vaičaiitis. Frackville.Pa, Vi-; U s S t r ; k a s Kazys Skaisgirys. Į vergtiesiems daugiau vilčių. 
nems užsakymai išpildyti ir j S o f - j a ^ n ū n a s , Bronius Bart-1 Laisvame pasauly esą lietu-
pasiųsti. . k u s i r e n a Aleknavičius. Jurgis viai turime nepavargti, nenusto-

X Atsiuntė už kalėdines kor- ' Uksas. A. Paviloris. Kazimer ti vilties, sutelkti bendrai kovai 
teles, kalendorių ir kitomis pro- Kasinskas. B. Badikonis, Anta-
eomis po 3 do!.: Juozas Sodai- r ;as Audronis. R. Kreivėnas 
i" AirtaTisw Pauž mr*V?. P *M- PtSnTS Br""'-'"."- i- T PU"By t 

teris. B Juozapavičius. Vytau- | čienė. Nuoširdus ačiū. 

priai kilti sulčių kainos. 

IŠ ARTI IR TOLI 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

• padarius dviejų 
apžvalgą, buvo renkama nauja 
valdyba. Sąs ta tas : pirm. — J . 

i Papečkys, vicepirm. P. Daugis, 
j sekret. V. Senuėnas, n sekr. T. 
Klimaitė, iždin. — M. Bendins-
kas, valdybos nariai: O. Papeč-

—Vilniaus meno darbuotojų kienė, O. Jaščiukienė. Revizijos 
rūmuose buvo iškilmingai pami- j komisija: A. Matulis, E . Gruz-
nėta Lietuvoje nuo 1945 cyve-, 
nančio ruso smuikininko Alek-1 
sandro Livonto 60 m. amžiaus; 
sukaktis. Šis kitatautis muzikas: 
dar 1945 buvo paskirtas Kauno 
muzikinio teatro 'koncertmeiste
riu. Netrukus paskirtas ir Kauno 
konservatorijos dėstytoju. Nuo 
1948 dirba Vilniuje —Lietuvos 
filharmonijoje solistu. Sukakties, 
proga A. Livontui priskiriami 
nuopelnai, kad jis ir Lietuvoje, ir 
Maskvoje bene pirmasis koncer
tuose atliko lietuvių kompozito-, 

tCev. Joseph Žėbris, 
metų veiklos! 1860-1915. 

Published by Franciscan Press, 
Broo'-lyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, Jf5If5 W. 6Srd St., 

Chicago, IU. 60629 
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LITHUANIA 700 YEARS I 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

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

l 
s 
* 
: 
: 

Inc. 

rių —B. EKariono, J. Karoso, 
jėgas, vedami vieno tikslo; Lais- j S. Vainiūno, E. Balsio — kuri-j 
vės Lietuvai! Į nius. Ir pagerbimo koncerte bu-

Vv—'- ' i^* T:*>tiivft<i ' vo grojami lietuvių kompozito-
Isbisvinimo Komitetas I rių kūriniai. Surengta dokumen j 

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

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 63rd St.f Chicago, IL 60629 

Dlinois gyventojai dar prideda 90 ct. valst. mokesčio. 
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