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Australija ieško 
nelegalių imigrantų 

Paskelbta amnestija pasinaudojo 14,000 
Canberra. — Viena sunkiau-! raginimų ir grasinimu, manoma, 

šiai sprendžiamų Australijos pro-! kad apie 26,000 svetimšalių dar 
blemų yra nelegalūs imigrantai, Į liko neužsiregistravę. Be kelių 
panašiai kaip Amerikoje meksi
kiečiai. Niekas tikrai nežino, kiek 
Australijoje gyvena niekur nere
gistruotų kinų, vietnamiečių, 
kambodiečių, graikų ir turkų. 
Daugelis nelegalių imigrantų ne
moka pajamų mokesčių, vengia 
susitikti su policija ar su valdžios 
įstaigomis. 

tūkstančių nelegalių imigrantų, 
kurie pasiekė Australijos krantus 
laivais iš Pietryčių Azijos, daugu
ma imigrantų sudaro studentai 
ar turistai, kurie nutarė negrįžti 
namo. Tarp spaudos minėtų ne
legalių svečių buvo du anglai, 
kurie paliko savo laivus prieš 50 
metų ir gyveno Australijoje nie-

Praėjusiais metais vyriausybė j kur nesiregistruodami visą tą lai-
pravedė plačią kampaniją, pa- i ką. Dabar jie gavo Australijos pi-
skelbdama amnestiją visiems sve-! lietybę, pasinaudoję amnestija, 
timšaliams, kurie užsiregistruos j Tarp šią progą išnaudojusių bu-
iki gruodžio 31 d. Vyriausybė ža-, Vo daug anglų, portugalų ir grai-
dėjo sutvarkyti jų dokumentus, i <ų. 
duoti pilietybę. Vyriausybė grasi- Į • 
no, kad ši amnestija bus "pasku
tinė", kad nelegalūs imigrantai, 
kurie neužregistruos, o bus pa
gauti, tuoj bus deportuojami. Ši 
kampanija buvo gan sėkminga, 
nes paskatino iš slėptuvių išeiti 
14,000 nelegalių imigrantų, iš 
kurių tik vienas negaus pasto
vaus imigranto dokumentų. Šis 
imigrantas yra pabėgęs iš kalėji
mo ir ieškomas Vakarų Vokieti
jos policijos už žmogžudystę. 

Nežiūrint plačios kampanijos, 

Atleido J. Maniusį 
Vilnius. — Ok. Lietuvoj buvo 

atleistas Juozas Maniušis, mi
nistrų tarybos pinrdninkas. At
leidimas aiškinamas "išėjimu j 
pensiją". Naujuoju vyriausy
bės premjeru paskirtas Ringau
das Bronislavas Songaila, gimęs 
1929 m., komunistų partijos na
rys nuo 1953 m., veterinorius, 
buvęs žemės ūkio ministro pa
vaduotojas, ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas, nuo 
1962 m. komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius. A. 
Songaila yra Lietuvos komunis
tų partijos poiitbiuro narys ir 
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo 
sovieto deputatas. 

Komunistai tariasi 
Varšuva. — Lenkijoje įvyko 

pramonės įmonių komunistų par 

Lenkai streikavo 
Varšuva. — Milijonai lenkų 

šeštadienį nėjo į darbus, paklau
sė "Solidarumo" vado Walesos 
raginimo. "VValesa paskelbė, kad 
streikas nėra vien dėl laisvų šeš
tadienių, bet ir dėl kitų vyriau
sybės pažadų nesilaikymo, šalia 
įmonių darbininkų streikavo 
Lenkijos civilinės aviacijos ta r 
nautojai. Mokslų Akademijos 
institutas, Fizikos, chemijos in
stitutai net valstybinė pinigų lie
jykla. Vyriausybė sikelbė, kad 
tai "moralinis teroras". 

Sovietų laikraštis jau penk
tadienį paskelbė, kad vyksta So
vietų Sąjungos ir Lenkijos ka
riuomenių manevrai, karo lauko 
pratimai. Neskelbiama, kiek \ 
jėgų dalyvauja ir kur tie prati- I 
mai vyksta. 

Iki penktadienio vidurnakčio 
turėjo išvažiuoti būrys Ameri-

; kos televizijos ir spaudos kores-
I pondentų. Lenkų vyriausybė ne
pranešė, kodėl jų vizos buvo at-

: šauktos. 

Kaliniu depresija 
Wiesbadenas. — Buvę Trano 

• įkaitai yra sveiki, paskelbė gy-
• dytojų komisija Vakarų Vo-
į kietijoje. tačiau kai kuriems 
• reikės ilgo laiko, kol užmirš sa-
I vo pergyvenimus Irane. T rys 

JAPONŲ PREMJERAS 
APLANKE KAIMYNUS 

Japonija plės savo ekonominę įtaką 
Tokijo. — Japonijos premjeras • taus taika, Japonija noriai prisi-

į Zenko Suzuki baigė savo 13 die-! dės prie atstatymo uždavinių. 
\ nų kelionę po Pietryčių Azijos ša- j Kol Vietnamas laikys karo jėgas 
į lis, kur buvo iškilmingai ir šil- Kambodijoje, jis negali laukti ja-
j tai sutiktas. Penkios valstybės, ponų paramos, pasakė Suzuki. 
kurias lankė Suzuki, yra antiiko- j Jis pasisakė už tarptautinės kon-
munistinės ir priklauso ASEAN 
blokui (Association of Southeast 
Asian Nations). Japonijos prem 

ferencijos, kuri išspręstų Kambo-
dijos problemas, sušaukimą. 

Vietnamas, išgirdęs tokius pa-
jeras, kuriam ši kelionė buvo pir-1 siūlymus, paskelbė, kad Japoni-

Irako karininkai apžiūri britų gamybos Irano šarvuotį, kuris DUVO pagrobtas mūšyje prie Susangirdo miesto, 
kas giriasi sunaikinęs 350 Irano tankų ir šarvuotų automobilių. 

Ira-

ma po jo išrinkimo, pažadėjo 
Malaizijai, Indonezijai, Tailandi-
jai ir Filipinams ekonominę pa
ramą — 871 mill. dol. kreditais 
energijos pramonės išvystymui. 
Paramos negaus tik Singapūras, 
kuris laikomas jau išsivysčiusia 
šalimi. 

Susitikimuose su vyriausy
bėmis japonų premjeras pirmą 
kartą po II-jo pasaulinio karo bu-

Ukrainiečių 
šventė Romoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Saudi Arabijoje prasidėjo 
islamo valstybių galvų konfe-

Popiežius Jonas Paulius II ats-1 locko arkivyskupo, Bažnyčios vie-1 rencija. Šalia Palestinos, Je-
kirose audiencijose priėmė ukrai-• nybės apaštalo, kar,:: rio šv. Juo-'11121*®8 klausimų svarstoma so-
niečių katalikų Bažnyčios vysku- zapato krauju. Tik tįsiai jo au-: vietų Afganistano okupacija, 
pų sinodo narius ir Romoje gy-įkos dėka toji vien jė taip pat- Irano-Irako karas. 
venančių ukrainiečių katalikų; variai išsilaikė p 4 ilgus šhst-j — AtJantoį Georgijoj rastas 
bendruomenę. Ukrainiečių vys- j mečius. Išreikšdamas gilią pa- [ da*" vienas nužudytas juodas 
kupų sinodas įvyko spalio pabai- j garbą dabartiniam vyriausiam I vaikas, jau 14-tas. 
goję Romoje. Vadovaujant Ro-' ukrainiečių Bažnyčios arkivysku- į — Pietų Korėja paskelbė, 
moję gyvenančiam ukrainiečių: pui kardinolui Slipij, Sv. Tėvas! kad opozicijos vadas Kim Dae 
kardinolui Lvovo arkivyskupui i užtikrino, kad nuolat meldžiasi j Jung nuteistas mirti, tačiau val-
Sliphį, Sinode dalyvavo 14 ukrai-j už Ukrainos katalikų Bažnyčiąi stybės prezidentas Hwang bau-
niečių vyskupų, vadovaujančių! Tėvynėje ir išeivijoje, kad ypač \ smę pakeitė j kalėjimą iki gy-
tautinėm Rytų apeigų vyskupi- j meldžiasi už ukrainiečių jauni- j vos galvos 
jom įvairiuose Europos, Siaurės | mą ir už tuos. kurie šiandien 
ir Pietų Amerikos kraštuose. Savo;kenčia persekiojimus. 
žodyje ukrainiečių vyskupų sino- j K i t o j e audier.cijoje Jonas Pau 

jos premjero kelionė buvo pla
nuota Amerikos ir Kinijos. 

Premjero kelionė parodė, kad 
Pietryčių Azijos vyriausybės lau
kia iš galingojo savo kaimyno ne 
tik ekonominės paramos, valiu
tos investacijų, paskolų, muitų 
sumažinimo, bet tikisi ir politi
nės, diplomatinės paramos. Lau
kiama, kad Japonija padės at
remti sovietų įtakos plitimą, y-

vo raginamas daugiau įsijungti I pač, kada Amerikos įtaka šioje 
į Pietryčių Azijos gynybos reika-! pasaulio dalyje pradėjo mazeti. 
lus Singapūro .premjeras Lee Ku-1 Premjeras Suzuki paaiŠKino 
an Yew, žinomas antikomu-1 kaimynų vadams, kad jis numato 
nistas, net ragino Japoniją perim- j palaikyti su naujuoju Amerikos 
t: didesnį karinį vaidmenį šioje j prezidentu glaudžius ryšius, pla-
pasaulio dalyje. Šį pasiūlymą i nuoja vykti į Washmgtoną gegu-
premjeras Suzuki atmetė savo žės mėn. Kaip JAV sąjungininke, 
kalboje Tailandijoje. Jis pasakė, j Japonija žada perimti is Ameri-
kad būtų klaida laukti iš Japoni-1 kos kai kuriuos uždavinius, papil-
jos kokio nors karinio vaidmens, I dyti Amerikos įtaka savo įnašais, 
laukti kad Japonija vėl taps kari-i Japonų vyriausybė planuoja fi
n a milžinu Japonija planuoja i vystyti bendrai su Vakarų pasau-
perimti didesnį politinį vaidmenį, S liu daug energingesne exonomi-
atitinkantį jos vietai tarptautinė- j nę, diplomatinę verkią Azijos sa-
je bendruomenėje, pagal Japoni- j 'Y^-

, jos ekonominį stiprumą. 
Japonų premjeras paragino, kai , 

bedamas Bangkoke, Vietnamą iš- j 
vežti savo kareivius iš Kambodi-

Valstybės departamentas 
paskelbė, kad sulaikoma Niką- į 
ragvai duota ekonominė para- ' 

lius II priėmė apie 250 ukrainie- j m a " P a d e t i s b u s P * 5 " ™ 1 ^ 

tijos sekretorių pasitarimas, ' amerikiečiai kankinami depresi-
kuriame pirmininkavo pirmasis į jos. Jie nori būti vieni, vengia 
partijos sekretorius Kania. ta- j susitikti su žmonėmis, ypač su 
čiau pikčiausią kalbą pasakė K. į kitais įkaitais, kuriuos jie kalti-
Barčikovskis, poiitbiuro narys, i na kolaboravimu su kalintojais, 
centro komiteto sekretorius. Kai kurie naktį negali užmigti, 
Jis nurodė, kad "pasireiškė \ juos pabudina mažiausias tr iukš-
veiksmai, kuriais siekiama su- j mas, jie sapnuoja baisius sap-

do 
minėjo Ukrainos katalikų Bažny 
čios vyskupą ir kankinį šv. Juo
zapatą jo gimimo 400 metų su
kakties proga. Lygiai prieš 17 me
tų kankinio šv. Juozapato kūnas 
buvo perkeltas į Sv. Petro bazi
liką ir čia yra saugojamas po šv. 
Bazilijaus altoriumi. Kokia dide
lė Dievo malonė jūsų Bažnyčiai 
ir jūsų tautai, kad turite tokį di
delį šventąjį, kuris gimė kaip tik 
nepaprastai svarbiame jūsų isto
rijos laikotarpyje, kada Lietuvių 
Brastos sutartimi 1596 metais vi
sa didžioji Kievo metropolija bu-

I vo vėl suvienyta su Apaštalų 
Sostu. Tasai svarbus darbas bu
vo tarytum užanspauduotas Po-

jos. Kada Indokinijoje įsiviešpa-

Sacharovo trėmimo 
metine sukaktis 

— New Yorko Aukščiausiojo Sausio 12 d- suėjo lygiai vie
neri metai nuo žymaus ruso žmo-

čių katalikų, daugiausia kunigų _ 
ir vienuolių, priklausančių Romo- j t e l s m o rūmuose sprogo bomba, . . 
je verkiančiom ukrainiečių vyrų' nuostoliai nedideli. Bombą pa- g a u s teisių gynėjo, Nobelio Tai-
ir moterų vienuolijom, ir Romo- dėjusios pasigyrė dvi organiza-. kos premijos laureato akademiko 
je veikiančio ukrainiečių institu-; c i J ° S : • " • * • laisves kovotojai; Sacharovo ištrėmimo S Maskvos 

ir Puerto Ricos organizacija. j į Gorkį. Ta proga, daugiau negu 
— Kinijoje įvyko stiprokas \ septyni šimtai pasaulio moksli-

žemės drebėjimas, tačiau žuvo j ninku, jų tarpe apie 30 Nobelio 
tik apie 100 žmonių, nes drėbė- į premijos laureatų, pasiuntė laiš 
jimo centras buvo menkai ap-j ką Sovietų Sąjungos Mokslų 
gyventose provincijose, netoli j Akademijos pirmininkui, išreikš-
Tibeto. 'darni savo solidarumą akademi-
— Sovietų valdžia paskelbė eko- į kui Sacharovui ir prašydami, 

nominių "laimėjimų" statistiką, kad jam būtų grąžinta laisvė ir 
Javų derlius pernai buvo 45 mil. pilietinės bei akademinės teisės, 
tonų mažesnis negu buvo pla- Akademikas Sacharovas, pažymi 

nus. 

Rusai pataikauja 
Irano valdžiai 

Washingtonas. — Valstybės 

kelti anarchiją, pakirsti valsty
bę ir valdžios organus, šalyje 
esama jėgų, kurios atmeta visus 
ankstyvesnius partijos laimėji
mus, taip pat jėgų, kurios dabar, 
kai atakuojama partija ir de
mokratinio centralizmo princi- departamentas pasmerkė sovie-
pas, elgiasi kapituliantiškai, j tų spaudos kaltinimus, kad psi-
Kartais per menkai vertinama : chologai ir žvalgybos agentai 
socializmo priešų veikla. j "plauna smegenis" buvusiems 

Barčikovskis atkreipė dėmesį • įkaitams. Departamento ryšių 
j tai, kad kai kurios "Solidaru- Į karininkas Williams Dyess pa-
mo" profsąjungos regioninės or- j sakė spaudai, kad, matyt, sovie-
ganizacijos naudoja spaudimo , tai bando įsiteikti Irano valdžiai, 
vietiniai valdžiai formas. Mes, j Be to. pagal savo kalėjimų lygį 
pasakė jis, ryžtingai priešinsi
mės visiems mėginimams lik
viduoti valstybės organus. "So-

to auklėtinių, besirengiančių ku
nigystės pašaukimui. 

Sausio 7 d.. Rytų Bažnyčios, 
kurios seka Julijaus kalendo
rių, šventė Kalėdas. Romos uk
rainiečių katalikų bendruome
nė, vadovaujama Vyriausiojo 
arkivyskupo kardinolo Juozapo 
Slipyj, sausio 6 d. vakare Die
viškosios Išminties bažnyčioje 
iškilmingai atšventė Kalėdų vigi
lijos pamaldas pagal šv. Bazili
jaus Didžiojo liturgiją. 

lidarumo" profsąjunga nesilai- į pareiškė Dyess. 

ir, lyginant kaip sovietai laiko 
savo kalinius, gal jiems Irano 
elgesys ir atrodo labai padorus, 

ko nuostatų. įrašytų jos įsta
tuose, kai kurios grandys imasi 
veiksmų, kurie toli gražu viršija 
tai, kas numatyta įstatymuose. 
Ekstremistinifl unijų sparnas 
neieško sėkmės profsąjunginia 

Alžiro vyriausybė patarė Ame
rikai laikytis Carterio susitari
mų, nes kitaip Amerikos presti
žas labai nukris Trečiojo pasau
lio valstybių akyse. 

Irano radijas paskelbė, kad 
me darbe, o tik stengiasi daryti 1 buvusi Amerikos ambasada bus 
spaudimą valstybinei valdžiai, j atiduota iraniečiams invalidams, 
Tokią taktiką galima pavadinti nukentėjusiems nuo karo veiks-
priešiška valstybei. i mų. 

Adventistai siekia 
religines laisves 

Švediją neseniai pasiekė iš So
vietų Sąjungos slaptai atsiųstas 
vadinamųjų laisvųjų adventis
tų religinės bendruomenės doku
mentas, kuriame yra aprašomos 
grubios sovietų valdžios represi
nės priemonės prieš šią mažą. bet 
veiklių tikinčiųjų grupę. Sovie
tų Sąjungoje šiuo metu yra apie 
20 tūkstančių "laisvųjų ad
ventistų". 55-ki žymesni šios re
liginės bendruomenės veikėjai 
yra suimti. Daugiau negu dvie
jų šimtų penkiasdešimties ad
ventistų butuose buvo įvykdytos 
kratos, ieškant religinės literatū
ros. Adventistai reikalauja, kad 
sovietų valdžia jiem užtikrintų 
religinę laisvę, taip pat teisę auk
lėti vaikus pagal savo trkėjimą. 
Vakarus pasiekusiame dokumen
te pabrėžiama, jog šių teisių pa
neigimas akivaizdžiai prieštarau
ja sovietų Helsinkyje prisiim
tiem įsipareigojimam. 

— Gynybos departamentas 

nuota, mėsos ir pieno gamyba 
buvo mažesnė negu 1979 m., naf
tos gamyba 3 mil. tonų ma
žesnė. 

laiško autoriai, atstovauja visiem 
tiem kurie taikingomis priemo
nėmis kovoja už žmogaus teisių 
rr taikos apsaugojimą, už tautų 

paskelbė, kad tradicinė kareivių\ šų aktyvistas, "Yipių" 
Buvęs Vietnamo karo prie-: santarvę, laisvę ir draugystę. Ne 

vadas Į ši jo veikla kenkia sovietų poli 
tiniam ir socialiniam interesui, 
pažymi pasaulio mokslininkai, 

Sukilėliai gauna 
moderniu ginklu 

New Delhi. — Diplomatiniai 
sluoksniai Indijoje kalba, kad Af
ganistano laisvės kovotojai yra 
gavę modernių ginklų. Sukilėlius 
nauji ginklai pradėjo pasiekti po 
to, kai didesnių sukilėlių grupių 
vadai aplankė Egiptą. Jie prašė 
raketinių ginklų, kuriais galėtų 
gintis nuo sovietų helikopterių. 
Pakistano žiniomis, sukilėliai jau 
naudoja prieštankines raketas ir 
didesnio kalibro kulkosvaidžius. 

Indijos šaltiniai kalba, kad 
sausio 14 sukilėliai Kabule sunai
kino pastatą, kur buvo sovietų 
ajpgyvendintų namų šildymo 
krosnys. Po puolimų Kabulo ae
rodrome visi sovietu karo lėktu
vai buvo perkelti į toliau nuo 
kalnų esančią aerodromo vietą. 
Praėjusią savaitę aerodrome sus
progdinta transporto lėktuvas, iš 
kurio vėliau buvo nešami sudegę 
sovietų kūnai. Kabule beveik kas 
naktį girdimi sprogimai, šūviai. 

Infliacijos lygis 

aprangos žvn - puikiai nu- Į Abbie Hoffman nenubaustas tiniam ir socialiniam interesui, J ^ ^ ^ ^ J * ^ u r a s 
blizginti batai, bus pakeisti į ru- j už 1968 m. riaušes Chicagoje, pažymi pasaulio mokslininkai, * ~ V * r f k ^ eruodžio mėn 
dus, nevalytus batus, nes nu- i pakliuvo už narkotikų pardavi-, bet akcija, kuria yra siekiama su- Paskelbė. gru 'y^Q 
šveisti batai labai pastebimi nėjimą. Teisme jis prisipažino; trukdyti akademikui tęsti žmo-1 vartotojų pre ų g^ne-
nakties metu infraraudonųju kaltu, teismo sprendimas bus į gaus teisių gynybos veiklą ir L i n u o s . er praeju .u 
i n s t r a m e „ t ų . U t a H . * * > • * . ! m o l i n i Ja rb , . J į ^ i S T — S 

telėje, kuri pradėta 1967 m., 
prekės, kurios kainuodavo 10 
dol. 1967 m., pernai kainavo 
25.84 dol. Groodžio mėn. prie 
infliacijos daugiausia prisidėjo 
namų, butų ir transporto kai
nos. 

BR 
DEUTSCHL. 

Vokiečių spaudos piešinys parodo, kiek prie Lenkijos sienos sutraukta sovietų kariuomenes, 
nae piešinio kareivis reiškia vieną sovietų diviziją. Dvi jų stovi pačioje Lenkijoje. 

KAJLENDORIUS 

Sausio 26 d.: Timotiejus, Pau
lė, Rimantas, Singa. 

Sausio 27 d.: Vitalis, Angelė. 
Auksuolis, Vėjūnė. 

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:56. 

ORAS 

Kiekvie- Saulėta, temperatūra dieną 
Į 45 L. naktį 30 L 



D R A U G A S , pirmadienis , 1961 m. aąuflo giėa- 2< d. cenatu, 

MOSU KOLONUOSE 
Grand Rapids, Mich, 

PARAMA L I E T U V O S 
BAŽNYČIAI 

vams <-amD«*-« 
vių Archyve 
kalu jis Alkai 
rančius doL, o 
žadėjo jmoJtff 
me p. Yaia 
liną piesus-

Į Jonaičiu, nes ilgametis jos v e d ė -
, jas Pranas T u r u " n u o vadovavi-
| mo dėl li«os pasitraukė- Jaunimas 
j mokyti buvo pakviesta kolegiją 
; baigusi jo duktė Eglė D. Tu ru t a i ; M L ^ _ Q t v f ^ 

Vysk. V. Brizgiui kreipian- j t ė K a i ^ d ė l t ė v e i i o s laugymo ne P>1<UUUMJ 
tis, Gr . Rapids diecezija leido j g a Į ė j 0 airbti , ją p a v a l o ir tal-
rinkti aukas Lietuvos kenčian- ' kįninkavo X. Baniukaitienė ir E. 
čiai Bažnyčiai. Šiemet aukos bus Izokaitienė. Pamokos vyksta erd 
renkamos anksčiau , negu pernai v i o s e p a r a p i j o s mokyklos klasėse 
t. y. sausio mėn . 24 ir 25 dienomis sekmadieniais. J- Uakait is , E- Izo 
klebonas pažadėjo išsiuntinėti • kaitienė ir V. B l u k a u s sudaro 
laiškus abiem ka lbom su paaiški I ̂ ^ ų komitetą, kiais rūpinasi mo 
nimais ir vokeliais. T ik ima , jog kyklos medžiaginiais reikaiais-
visi l ietuviai ir kiti parapiečiai j ė v ų k-tas įteikė per kleboną ka 

ledinę dovaną hiet. tarybai, nes 
už patalpas nėra unanaas joks mu 
kestis. 

Paminėtina, jog da r atskirai 
verkia 2-jų valandų lietuviu *ai-
bos pamokos prie pačios Sv. Petro 
ir Povilo parap- mokyklos. Cia 
angliškai kalbą >aika: yra mr^-'> 
mi lietuvių kalbos, k u r k n o n . 
Šias pamokas jau trečius metus r ū t 

by ingi y ra l ie tuvė) tas šūkis bu- į pestingai veda V. Stasiunai te-Di 
vo p a i m t a s iš amerikiečiu ž u m a I \ f a r c o . Už šias pamo*as aprao- < 
lu ap rašymu apie garsias lėles — ' ka miesto valstybiniu mokyki* 
Hol ly H o b b y Dolls . Tikrenybėje įstaiga. Šiemet U i klasei Ifidimą --'•' -
ju au torė yra E lena (Ha l ina ) . parūpino mokyklos ved. S » . M , *•*!* 
Ugiansk ienė . N o r ė t a iškelti ir pa ! Gregorija (Bernotaite), o kny-
b rėž t i t ų - l ė l i ų t ik ros ios a u t o r ė s g a m j s visuomet aprūpina ir p -
lietuvišką ki lmę. i taria jos pirmas* įsteigėjas. 

Iš r ankdarb iy srities buvo iš
statyta dalyku p radedan t lėlėmis, 
mol io — porcelano degintais 
darbais , s t ikl inėmis figūromis, ' LB apyl. valdyba jau ui tvie te 
m e t a l o stovylėlėmis ir baigiant Lietuvos N'epru ausomybe* m r 
gausiais visokių rūšių siuvinėji- ; nėjimui pagrimini kalbėtoją: pi* 

dosnai atslieps į šį prašymą. 

M E N O IR R A N K D A R B I U 
P A R O D A 

Gruodžo 4 d. šv . Pe t ro — Po
vilo parapijos mokyklos salėje ir 4 
-se klasėse b u v o surengta didžiulė 
paroda — festivalis su 45 sky
riais b e n d r u šūk iu "Hol ly Hoby 
is L i t h u a n i a n t o o " (Holly Hob-

RUOSIAMAJM VASARIO 
16-TAI 

mais ir audinia is . 
K m e n o srities paminėtni M. 

Blavešciūnaitės — Blanchard 
aliejaus, akvarelės ir pastelės por 
t retai bei paveikslai , kuriu du yra 
laimėję premijas ir buvo nupirk 
ti H a l l m a r k C o . bei panaudo
ti atviručiu d idmenų prekybai. 
K. Pranskevičiaus — Prince alie
jiniai paveikslai ir aliejaus portre
tai J. Grykos, kur is pernai a tnau 

ciai žinomą pu h icistą. mai-*!"* 
enciklopedijos .MŪSŲ LIETU 
VA" autoriy, buv. „Draugo" re 
daktoriu Broniy Kviklį. J » *utiko ] 
atvykti ir paža^jo iuruofei U 
proga ma7.ą pa* dėlę apie dabar-
tinę Lietuvos b*2nyčig puif'l 

Minėjimas į.yks Grand Ra-
!., sečtnsdlem, su 
nis SP-'. fV'r^ 

ba iny 
dalis 

DKIS vasario 22 
12-os vai. Misi 
Povilo lietuviu parapijos 

a n o visus parapijos bareljefi- į***- OfiriaUoji ir i m n į n ė 
j | bus netoliese esncioj? sv Jurgio 

dr-jos salėje (1513 Quarry Aw. , 
X. W . ) . Visi \ietiniai ir tolimes
nių Vakarinio Michigano v r » > 
VIŲ lietuviai yra maloniai kviečia-, 
mi šiame minėjime dalyvauti. — 

K. A n d i s 4^ 

nius stavi'jv paveikslus, skyrėri 
k i tu da rbu . Čia pat buvo l iau-; 
dies menin inkės U . Astrienės įvai 
rūs š iaudų kompoziciniai paveiks 
lai ir kalėdinė eglutė papuošta 
gausiais jos š iaudinukų nėriniais 
bei plokštėmis. Gražiai a t rodė ; 

L R K M S 42 kp. stalai su siuvinė- . 
j imais, audinia is ir kryžių, kop
lytėlių ir kt. drožiniais, apie ku - . 
r iuos centro valdybos vicepirm. j 

O . Sheivienė aiškino žiūrovams. I 
Į šį skyrių gražiai jungėsi F. Kam 
sickaitės — T u s h miniat iūrinės 
stovylėlės, jau plačiai žinomos 
Michigane . 

Amerikiečiai mėgsta tokiomis 
progomis ragaut i vadinamus 
e tn in ius valgius. Šalia Šv. Agotos , ; 

Motery gildos d-jos siūlyty vai- į 
gi y veikė parap . Tėvu — mo
ky to jų d- jos vir tuvė. . . j 

G a n a popu l i a rus buvo L B 
staJas t v a r k o m a s apyl. kul t . 
vad. N . Baniukai t ienės su vyru 
Vytau tu , narės A. Lukoševičiū-
tės ir pirm. V. Joaničio. Lanky- , 
tojai pirko "ausiukes", pyragus, I 
liet. sūrius, bet didžiausią pasise
kimą turėjo lietuviškas kugelis, ku 
rj kepė 10 motery ir 3 vyrai a u - ' 
kodami savo gamin ius apylinkei. 
Supran tama , tokiais tautiniais va i - ! 
giais pasiekiama dviejų t ikslu: ' 
geriau į s imenamas lietuviu v a r : 
das ir papildomos apylinkės įplau ' 
kos. LB apylinkės organizuotas 
dalyvavimas sveikintinas. 

Parapijos mokyklos tėvų — m o 
kytojų komitetas buvo oficialus 
organizatorius , bet atrodė, jog di-
džia/ją naštą nešė J. Čižauskai 
tė-Davis, F. Kamsickaitė-Tush ir 
muzikė A. Kamsickaitė. JŲ dėka iš 

anksto, keturiuose vietiniuose laik
raščiuose buvo paskelbta atit inka 

mi straipsniai su nuotraukomis. Lie 
tuviu radijo valandėlė davė spec. 
praneš imus. Dėka to susilaukta 
daug lankytoju. Organizatorėms 
— riams priklauso gili padėka, 

nes šis festivalis buvo didesnis, 
negu pernykštis ir tikrai patarna 
vo lietuvių vietinės parapijos mo
kyklos t ikslams. 

L I T U A N I S T I N I S ŠVIETIMAS 

šiuos mokslo metus lituanisti
nė mokykla pradėjo su n a u j a i ' 
pakviestu vedėju, LB apyl. p i rm. i 
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Putnam, Conn. 
Dosni kolonija 

Nedidelis skaičius l^tuvių Put 
name, o ir tie daugurnoje pensi
ninkai, bet jie finansiniai remia 
visokius lietuviukus reikalus- Taip 
pat paremia ir nelaimėn pateku
sius. Lapkričio :- gruodžio mėne
siu sąvartoje Baltui dr. J,Kriau
čiūno pastangomis buvo surinkta 
235 dol. Seselių iniciatyva daryta 
rinkliavą, sušelpti nuo žemės dre 
bėjimo nukentėjusiems Italijoje, 
davė 650 dol., kurie pasiųsti Ka
talikų Šalpos organizacijai. 

Valauskas Vyciv mecenatas 

Lietuvos Vyčiai įav kai kuris 
laikas rūpinasi savo archyvu li
kimu. Jiems j pagalba atėjo Jo
nas Valauskas. gyv. St- Petersbur 
ge, Floridoje. Jis t apo Vyčių m e 
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LAUKAI "DRAUGUI" 
ATYMUS UlttAS 

Gerbiamam „Naujįeny" redak
toriui, nespausdinusiam šio atitai
symo. 

Tikrai nereaguočiau i mano 
vyro Mariaus Katiliškio laidotu
vių aprašymą, atspausdintą Tams
tas redaguojamo dienraščio 249 
numeryje („Palaidojo rašytoją 
Mariu Katiliški." 1980. XIL 25) 
ir pasirašytą Reporterio pseudoni
mu, jeigu jame nebūty tiek iš-

Tiiciuosi, kad šį mano laišką 
atspausdinsite kiek galima grei
čiau sa'o dienraštyje. Savai
tę palaukusi, atspausdinsiu jį ki
toje lietuviškoje spaudoje. 

Zina Katiliškienė 

VASARIO 16-TOSIOS 
AUKOTOJAMS 

Lietuvos pogrindžio drąsa rei
kalauja mus padvigubinti aukas 
visuomeniniams ir politiniams 
darbams. Tauta visokiais bū
dais kovoja už laisvės atgavimą, 

*-raip^,4, r.-iesos arba grv-iau'I**-! ri**™* leidžiant po
grindžio spaudą. Tai yra bai
sus pavojus, bet jie nepasi-au prasimanymų. Atitaisau juos 

d eiles. 

KAM REIKALINGI TOKIE 
APRAŠYMAI? 

duoda. 
Mūsų visų šventa misija yra 

jiems pagelbėti slaptai ar viešai, 
, finansiškai ar propagandiskai, 

?a1".;K!r darbais ar kūryba. Kiekvienas 
darykime ką nors pagal savo 
sugebėjimus ir galimybes. Kai 

TZ norime, galimybes galime su
rasti. Tik nebūkime tinginiai, 

A.,«, nebuvo Marius niekad J 1 ^ * 1 1 * akjnenšMžiai. 
dailide, kaip teigia Reporteris. ^ ^ "* **£? 
UfctilUkis mėgo medž10 darbus, \**V****** »*> »vęs . Bu-
buvo dailidė"). )aJoe Pavyzdys jaunosioms kar-

DeĮa, nemirė jisai savo pjsista-

Repurteris rašo, kad Marius Ka
tiliškis Lietuviu Tautinėse kapinė
je „nujausdamas artėjantį kelio 
galą, pasistatė ten 
*uris jam patiko." Tai netiesa. 
Jokio paminklo nebuvo k nėra. 
Nedirbo jisai nė Liet. Tautinėse 
kaptn*se „apie porą mėty", 
aktai virš pusmečio 

Aukodami dvigubai Vasario 
16-tosios proga, paremkime L. 
Bendruomenės už milžiniškus 
atliekamus darbus dėl laisvės 
sugrąžinimo tautai. JL. Ben
druomenės darbuotojai ištiesė 
ranką Lietuvos pogrindžiui leis
dami 5 didelius veikalus apie 
pogrindžio laisvės kovų darbus. 

Štai tie veikalai: 
1) Anglų kalba — Dr. Tomo 

Remeikio didžiulis veikalas 
"Opposition .to Soviet ftule in 
Lithuania 1945-1880". (kaina-

tytuose namuose, kaip rašoma ap
rašyme, ir kaip, be abejonės, Ma
rius būtu norėjęs, bet ligoninėje. 

(Ir ne del dešimtmetį jį kanki-
nuskA cukrinės, kaip rašoma ga 
le. %ti liga jisai niekad nesirgo). 

Nenurodė reporteris nei tei-
•info skaKtaus asmenų, dalyva
vusiu ser™ieny«, ir tikrai su
klydę, rašydamas, kur aš turėjusi 
lėdeti. kur sėdėjau, 'kiek giminių 
būta ir L t. Jokiu vietų niekas 
nieom nenurodė, ir tai tikrai 
r.ebu-. ) svarbu. 

Valionio pagerbimą pradėjo į Vo apie 17,000 doL). 
ne A Laukaitis, Lemonto JAV 
L. Bendruomenės pirmininkas, 
kaip Reporterio rašoma, bet Ka
zys I-aukai'is, JAV LB Vidurvaka-
rių fpygardos pirmininkas. Ne-
pabrežė jis, „kad.tvarkys laido-
tuwi*\ nes jis iiį nei netvarkė, 
jis fiktai buvo paprašytas ir pra
vedė velionies pagerbimą Ger-
harx laidojimo koplyčioje, Le-
monte. 

Nežinau, kodėl Reporteris už
gauliai atsiliepia apie K. Laukai
čio tekstą, kalbą ir kaip buvo 
skaitoma, —K. Laukaitis kalbė
jo ir sklandžiai, ir jautriai. Re
porterio tvirtinimas, jog K. Lau
kaitis niekad neskaitė Mariaus 
„plunksnos darbu", neturi jokio 
pagrindo. Paties Reporterio atsi
liepimas apie maršo vyro kūry
bą v~a gryna netiesa: Vokietijo
je karo metu parašė „Sero ka
reivio grįžimą". Porą kartų ban
dė fį atkurti, bet nepavyko") 
..Seno kareivio grįžimas" buvo 
parašytas ne Vokietijoje, bet Lie-

2) Prancūzų kalba — Dr. B. 
Kaslo veikalas — "La Iithuanie 
et la Second Guerre Mondiale". 
(Kainuos 17,000 doL). 

3) JAV LB devintas leidinys 
anglų kalba — Dr. Tomo Remei
kio "Violation Human Rights 
in Soviet Occupied Iitlmania, a 
report for 1979-1980. 

4) Angių kalba — dr. R. fiil-
bajorio redaguojamas leidinys 
'The Mind Against The Wall: 
Essays on Lithuanian Culture 
under Soviet Occupation". 

5) L. Kerulio veikalas apie 
sovietinius trėmimus. 

Tai vertingos knygos, profe
sionalų moksliškai suredaguo
tos ir skirtos Vakarų demokra
tijų skaitymui. Tai milžiniikas 
darbas ir didelės išlaidos, gal 
apie 50 tūkst. doL 

Tai ne tušti pasigyrimai, bet 
konkretūs JAV L, Bendruome-

"Draugo" sausio m. 9-10 d. nu
meriuose yra atspaustas platus 
paskutiniojo VLIK-o seimo To
ronte aprašymas. Jį paruošė ži
nomas visuomenininkas J. Gaila. 
Tikrai gaila, kad Gaila taip ša
liškai ir neigiamai ir dar net sar
kastiškai pavaizdavo visą seimo 
eigą. Bet dar labiau gaila, kad 
Gaila ta proga "Draugo" dien
raštyje išliejo tiek pagiežos ir pa
niekos mūsų tautos laisvinimo 
vadovybei. Pavergtoje Lietuvos 
žemėje sukurtas ir veik per ketu-
rius dešimtmečius pasaulio lietu
vių (pastangomis ir aukomis išlai
kytas Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
K-tas buvo ir šiandien tebėra 
vienintelė institucija, kuri gali 
atstovauti mūsų kovojančios tau
tos valiai ir kurioje pavergta tau
ta yra deponavusi savo suvereni
nių teisių tęstinumą. Tad nevel
tui okupantas negaili net ir daug 
kaštuojančių pastangų jį sunai
kinti arba bent jo teisinę reikš
mę sumažinti. Gal nederėtų pa
našiais aprašymais jam duoti 
dar daugiau medžiagos. 

Dalyvavę šiame seime turėtų 
plačiau pasisakyti dėl šio seimo 
eigos aprašyto tikslingumo ir pa
taisyti visas J. Gailos klaidas. 

Tačiau, paskaičius ištisai mū
sų spaudoje paskelbtą VLIK-o 
pirm. dr. K. Bobelio pranešimą, 
tikrai niekas negali sutikti, 
kad "kalbos didžioji dalis buvo 
skirta kaltinimams Lietuvių Ben
druomenei". Iš viso reikėtų pa
brėžti, kad nei dr. K. Bobelis, nei 
bet kuris kitas VLIK-o veikėjas 
niekada nėra kaltinęs nei neigęs 
Bendruomenės organizacijos. Vi
sada yra pasisakoma tik dėl Bend 
ruomenės vadovų veiklos, jų nu
sistatymo arba pareiškiama kri
tika dėl padarytų žygių ir pareiš
kimų bei padarytų nutarimų. Tad 
ir dr. K. Bobelis savo pranešime 
tik iškėlė kai kuriuos Bendruome
nės vadovų veiksmus, kurie jo 
manymu trukdė iki šiol darniai 
abiems organizacijoms bendra
darbiauti. 

Taip pat labai skaudus ir mūsų 
žinomą politiką pažeminantis y-
ra jokiais apčiuopiamais įro
dymais nepagrįstas teigimas, kad 
dr. K. Bobelis nesugeba su kitais 
dirbti dėl "tam tikrų jo charakte
rio žymių". Gaila nenurodo, kas 
gi yra tie „psichiatrai", kurie jau 
taip gali nustatyti asmens ir dar 
medicinos žymaus daktaro cha
rakterio žymes ir padaryti tokias 
drąsias išvadas. 

Nors tai ir nedaug su seimu ri-
šasi, bet Gaila rašo, kad VLIK-as 
paskelbė draudimą pereitais 

J Gaila savo aprašyme įsak
miai pabrėžia kažkokį nelabai su
vokiamą "neutralumą". Jam ir 
Torontas yra kažkokia "neutrali 
teritorija" ir vėliau jis apgailes
tauja, kad seimas atmetė mažu
mos pasiūlymą "neutraliai komi
sijai" sudaryti. Sunku nuspėti, 
kaip Gaila šiuo atveju supranta 
"neutralumo" sąvoką, bet tik rei
kėtų prisiminti, kad prieš ke
lerius metus Chicagoje gerai ži
nomų ir "neutralių" visuomenės 
veikėjų grupė buvo pasisiūliusi, 
imtis iniciatyvos pagelbėti ALT-
-ui ir JAV B-nei išlyginti bend
radarbiavimo santykius. Bet ir ši, 
iš tolo žiūrint tokia teigiama ini
ciatyva buvo tuojau atmesta, o 
patys "neutralūs" iniciatoriai 
viešai pajuokti. Tad matyt, kad 
tas siūlomas "neutralumas" mū
suose jau nėra taip lengvai su
randama vertybė. 

Tektų gal ir daugiau parašyti 

čiųjų vardu — jam pareikšti j DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 26 d. 
nuoširdžiausius Kalėdų ir nau- { ~ ~ ^ • " — — — — — • — ^ — • — — • 
jųjų metų sveikinimus. Šventa-' 
sis Tėvas, dėkodamas per vysku
pą Antaną Deksnį perdavė vi
siems lietuviam savo geriausius 
linkėjimus ir palaiminimą. 

Audiencijos metų pasakytoje 
kalboje Popiežius Jonas Paulius 
II-sis plačiau apžvelgė dabartinę 
Bažnyčios padėtį ir jos veiklą pa
saulyje, ypatingu būdu iŠkelda- Į 
mas jos pastangas apsaugoti tai
ką ir įgyvendinti pasaulyje teisin
gumą. Bažnyčios esminis uždavi
nys yra tarnauti žmogui, kalbė
jo Popiežius, todėl nuosekliai 
vykdydama šią savo misiją Baž
nyčia siekia ugdyti žmonių tar
pe teisingumą, tiesą ir taiką be 
kurių yra neįmanoma tikroji 
žmonijos pažanga. Šventasis Tė
vas savo kalboje nenuslėpė dabar 
tiniu metu taikai gresiančių rim
tų pavojų, primindamas Irano ir apie J. Gailos išpuolius prieš . _ . . , 

VLIK-ą ir jo pirmininką, kurio r a k ° konfliktą susirūpinimą ke-
jis, atrodo, neapkenčia. Bet šiuo i liančią ipadėtį Afganistane, tebe

ik • • - ._-J„~W,.. *;i. įsitęsiančią įtampą Libane. Siau-
tarpu baigiu pažymėdamas tik, .^ . . . 7 * *T? . ,. * » J -2 -i. - . ą ^ j „_ • res Airijoje, nesiliaujančius; smur-
kad panašus aprašymai tikrai ne -i ^ 4 ., . J J -1 • *• _-«... .«.1—^. to veiksmus centro Amenkoie, padeda išlyginti mūsų veiksnių T ? * 
nesusipratimų ir belieka tik s*-\»£Jį **%**% •f'Sff* 
tikti su Gaila, kad "veltui mūsų, *į£**l įg* **?** Po" 
visuomenės viltys, belaukiant į P iez*us taip pat neužmiršo ir sa-
veiksnių vieningo ir darnaus dar-1 v o t e v y n e s LenklJos> Pergyvenda-

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

LIETUVA CARO IR KAIZERIO NAGUOSE. Antanas Gint-
neris. Atsiminimai iš I-jo Pasaulinio karo laikų (1914-1918). 

50S psl. — kaina $5.00. 
MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. Antanas Rūkas. 

Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina $ 5.00 

VEIKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis. 
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista 
1970 m. Kieti viršeliai, 180 pusi. Kaina $ 4.00 

PABUDIMAS. Antanas Škėma. Drama. 64 pusi. Išleido 
Terra 1956 m. Kaina $ 1.50 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

P. S. Eztra pridedama už perriutimą. 

bo' 
]onas Daugėla 

Florida. 

VYSK. A, DEKSNYS 
PASVEIKINO ŠV. TEV* 

mas j'os dabartinius rūpesčius ir 
viltis. Popiežius dar kartą kreipė
si į viso pasaulio valdančiuosius, 
kviesdamas j'uos ypatingu būdu 
užtikrinti visiems žmonėm pri
klausančią teisę į religinę laisvę, 
kuri sudaro esminį pagrindą žmo
gaus orumo apsaugojimui ir tvar-

Popiežrų Joną Paulių II-jį ap-: kingos bei teisingos visuomeni 
lankė Romoje gyvenantys kardi- Į nės santvarkos įgyvendinimui, 
nolai ir vyskupai, kurie pasvei- Savo kalboje Popiežius taip pat 
ikino Šventąjį Tėvą su besiarti 
nančiomis Kalėdų šventėmis ir 
naujaisiais metais. Audiencijoje 
dalyvavo taip pat Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas 
Deksnys, kuris turėjo progos as
meniškai susitikti su Šventuoju 
Tėvu ir visų lietuvių — tiek tė-
vynėje> tiek užsuenyje gyvenan-

palietė aktualiausias darbo, kul 
tūros, socialinio gyvenimo, šei
mų ir jaunimo problemas, ku
riomis Bažnyčia, vykdydama sa
vo tarnybą žmogui, nuosekliai 
rūpinasi. 

PTJ^TINKITK -DRAUG4" 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

nės vadovybes darbai. Net sun-1 metais vykti į pavergtą Lietuvą 
ku tikėtis, kad tai paruošė irjir tuo pačiu sulaužė White 
baigia įgyvendinti LB vadovai Plains ir kitus susitarimus. VLIK-

l Y \ . T *JL • w • savanoriškai, su pasišventimu, | -as niekada nei tokio nei jokių 
<r - dmęo L,etuvo,e. ir Manus teHvaUktato i r ^ j o k i u „ „ o - i Atokiu, draudimų nėra skelbęs ir 

kėjimų. Ar tai ne idealizmo I tuo neužsiiminėja. VLIK-as tik 
vaisiai? 

Mes turime jais ne tik di
džiuotis, juos gerbti, bet ir jų 
darbus stipriai finansiškai pa
remti, praeityje iki dabar mū-

niekada jo nebandė atkurti. 
Nesuprantu taip pat, kodėl 

Reporteris pavadino Kazį Bra-
dūną ,,akmeniniu" poetu, Le
monto Balfo atstovo D. Misiulio 
žodį pamini tik pačiame rašinio 
&]*. nepažymint, ką jis atsto-| 

pareiškė, kad tais metais, kada 
okupantas dainų ir Šokių šven
tėms ir kitomis iškilmėmis išti
sus metus mini mūsų tautos oku
paciją ir bando visam pasauliui 

sų suaukotos aukos įgalino LB j tai pristatyti kaip "išlaisvinimą 
" y r a nepatartina laisvojo pasaulio 

lietuviams lankytis pavergtoje 
šalyje ir savo dėmesiu prisidėti 

vavo. 
Nesuprantu, kodėl Reporteris 

sugalvojo kažkokią nesąmonę, 

įstojęs ... „paskutiniais metais, | ^ ^ T 8 ^ 

darbuotojus atlikti daugybę 
darbų, išleisti knygų mūsų tau
tos išlaisvinimo reikalais. LB 

dukters paragintas..." Marius 
Lietuvių Bendruomenei priklau
sė nuo pat jos įsikūrimo ir buvo 
išrinktas Trečiosios tarybos na
riu. 

Ne tiesa taip pat, kad Santara 
- Šviesa pažadėjo Mariui kažko
kį „užlaikymą*, todėl negali bū
ti jokios kalbos apie R. sugalvotą 
„trumpa, prižadą" arba „išsiskirs
tymą". Kaip tiktai atvirkščiai bū
ta —Santara - Šviesa iki pat 
Mariaus mirties liko jam ištiki
ma ir draugiška. 

Reporteris rašo, kad Marius vi
są dešimtmetį rašė „Naujie
noms". Tai tiesa- Tik ne „pasi
rašydamas pavarde ir slapyvar-
038*", o vieno slapyvardžiu — 
Albinas gvėtela. 

Todėl man dar liūdniau* kad 
jo laidotuvių aprašymas „Naujie
nose" beveik ištisai klaidingas, 
užgaulus atsisveikinimo daly
viams ir, vietomis, netgi grotes-

aukštuosius 
politinėje srityje, ir jie turi 
daug pianų ir idėjų, kurių įgy-
vendinimas pasitarnautų mūsų 

mokslus tracijų. Bet, jeigu Gaila ir jo drau
gai šiuo reikalu yra kitokios nuo
monės, VLIK-as jokiais draudi
mais visai nenori ir negali jos pa-

naudai. Bet tai pasiekti reikia keisti ir imtis priemonių užkirsti 
daugiau piniginės paramos. 

Kol jie turi noro dirbti mūsų 
tautos išlaisvinimui, prisidėki
me su didesne parama ir kiek
vienas padvigubinkime savo au
ką Vasario 16-tosios minėjimo 
prog*-

Tegul mūsų padvigubinta an
ka dar daugiau pagelbės Lietu
vos pogrindžio veiklos ir spau
dos karžygiams. 

Nepagailėkime ir padvigubin
kime savo aukas. 

Dr. A. 

kelią jiems visiems stebėti oku
panto rengiamas iškilmes. 

Veikti, lyg negalėtumėme sa
vęs išganyti be mūsų brolių, tai 
didelis dvasinio gyvenimo dėsnis, 
kuris drauge yra svarbiu prin
cipu ir sociologijoje. 

nmnitimiHiiro 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS FRUNSKIS 
Leidinys gausiai muštruotas tar

dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sarsiu nužudytųjų. 

IUeido Jurų Saulių Kuopa Klai-
pMa, Chicago, 1S79, 240 psl. Spau
di Pi—go spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dafl. P, Aleksos. Kaina 
•u persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. CM 84- Cnieego. m 

A. f A. 
ZIGMUI ARLAUSKUI mirus, 

Oliu ir Punkriy šeimas bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

cmwyp GRINOS 
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I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
f SOL. DANOS STANKAlTYTfiS 
I (Įdainuota lietuviškai) 
I O P E R Ų A R I J O S 
S Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. |Į 
I Dirigentas Alvydas Vasaitia s 
I GRA2TNA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
I CAVALERIA RUSTTCANA IR KITOS. | 
I Kaina tu pertruntimu $10.75. USaakymua stipti; į | 
I DRAUGAS, Ą5ĄS W. 6Srd St., Chicago, IJL 606Ž9. I 
I OI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. | 
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Jr 

H!, gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 

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

(Knygn autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ae vieną 
atzymėjimą ui savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kame. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintare reikalu taikėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 280 pusi., kieti viršeliai. Grasi dovana 
kiekvienai progai. 

PUUished by VA NOSTRAND RETNHOLD Compaay, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu txa.lt. IHinois gyventojai dar prideda $1.82 v«j*ijot 

DRAUGAS, Ą51fS West SSrd 8t.f Chicago, IL 6062$ 
J? 

Perskaitę Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Mažeika & Evans 
•* + a - Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKSTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SONŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV 60th STREET Tel. REpublk 7-1213 

1102"? Southvvest Highvvay, Palos Hills. I!l Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3.M9 SO. IITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19H 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th \\t.. CK F.RO. III Tel. OLympic 2-1003 
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x Jadvyga Jurkūiuenė iš 
Detroito, Mich., atsiuntė prenu
meratą už 1981 metus, pridėjo 
15 dol. auką, i r palinkėjo geros 
sėkmės lietuviškos spaudos dar
be. Už viską nuoširdžiai dė
kojame. 

x Kun. dr . Pranas Gaida, 
x Atsiimt* aukų už kalėdines Į "Tėviškės žiburių" savaitraščio 

korteles, kalendorių ir kitomis 
progomis po 6 dol.: Ben. Povila-
vičius ir Paul Petkevičius. Po 5 
dol.: Jonas Miceika, J. Gudins-
kas, Pe t r a s Breichmanas ir Au-
gust Poškus. Po 3 dol. — Izido
rius Norbutas . Flor. Radišaus-
kas, J. Gvildys, Sigitas Vizba
ras, dr. L. Sulas ir Stefania 
Burba. Po 2 dol. — kun. V. Ka-
ralevičius ir Ausrustas Pliškaitis. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

x Atsiuntė aukų už kalėdi
nes korteles, kalendorių ir kito
mis progomis po 3 dol.: Juozas 
Genčius. Sofija Bražionienė. 
John Bertužis. August Bartulis. 
V. Janusas . X- Ramanauskas. 
V. Rozevieius. Kunigunda Oren-
tienė. Nemira Šumskis. Birutė 
Archie. A. Čepėnas Albina Lip-
čienė, Ann Zalatoris. Henrikas 
Raštikis. Bruno H. Michels. Pe
tronėlė Laukaitis. Alfonsas Bi-
veinis. A Stankevičius, J. Ces-
navičius. M. I^azdutis. Raiša Ur
bonas. J. Valaitienė. Anelė Prun-
skvtė. Visiems dėkojame. 

x Aukų už kalendorių ir ki
tomis progomis atsiuntė po 2 
dol.: Marija Paliulis. Edmuud 
Kilmanas, M. Plier.aitis. Mor-
celė Plienaitis. Vyt. M. Oniūnas, 
Pijus Paškauskas. G. Juodeika 
ir A. Dundulis. Dėkojame. 

Mississaugoje, Kanadoje, redak 
torius, maloniai atsiliepė j "Lie
tuvos bažnyčių" serijinio veika
lo autoriaus prašymą jam padė
ti, pasižadėdamas atsiųsti do
kumentinės ir iliustracinės me
džiagos apie Lietuvos bažny
čias. 

x Vaclovas Kleiza, PLB val
dybos vykd. vicepirmininkas. 
vasario 8 d. 11 vai. Brighton Par
ko parapijos mokyklos salėj bus 
pagrindinis kalbėtojas LB Brigh
ton Parko apylinkės ruošiamam 
Lietuvos Nepriklauso atgavimo 
sukakties minėjime. 

x Kazys Bradūnas, Dana J. 
Šlenys. Jack Malis. John A. Ste
ponaitis. A. G. Vinick, Juzė j 
Orantienė. J. Adams ir M. Šim
kus nusipirko naujausių leidinių 

į už didesnes sumas. 

x Dr. Pe t ras Žemaitis, Can-
' ton. Mich.. vmūsų dienraščio 
dažnas rėmėjas, šiomis dienomis 
atsiuntė prenumeratos mokestį 
ir 25 dol. auką. Dr. 2emaitj 

; skelbiame garbės prenumerato-
' rium ir už paramą tariame nuo

širdų ačiū. 

x Jadvyga Kolis. Chicago. 111-
pratęsė "Draugo" prenumeratą 
ir pridėjo 13 dol. auką už kalė
dines korteles, ir kalendorių. 
Nuoš rdus ačiū. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

OKUP. LIETUVOJ 
— Ta pati „Komjaunimo tie

sa", atkistos E. Skudrienės raši
niu pašiepusi du re'igingus jau
nuolius, ;au mėnesiu anksčiau — 
1980 m. spalio 31 d. laidoje jro-
dė, kad esama ir kitoki 
mo, nedalyvaujančio procesijose j r ė p e c j a ] v p r anešimą kalbinin-
į Šiluvą, nestatančio nepatogių ; k a m s a p i e so%-iotinamos Lietuvos 
klausimu bibliotekos darbuoto- j keturiasdešimtmetį, šioje ve r gi jo
jai. Toje laidoje Alytaus tarprajo- •-e |%ry.Kusįus pasikeitimus. Esą 

• .:> prokuroro padėjėjas J. Gru- baltistai labiausiai domėjosi 
žingsniais kultūros srityje, švie
timo būkle, knygy ir periodikos 

| liufe specialus aukščiausiojo so
vieto prezidiumo įsakas, pasira
šytas pirm. L. Brežnevo ir sekr. 
M. Georgadzės. Trumpame įsa
ke pabrėžiama, kad P. Petronis, 
vadovaujantis propagandiniams 
ryšiams su užsienio lietuviais, so
vietinį ordiną gauna vi visuome
ninę veiklą savo amžiaus septy
niasdešimtmečio proga. 1980 m. 
lapkričio pabaigoje P. Petronis 
buvo nuvykęs į R. Berlyną, lan
kėsi Humboldtu universitete, kur 
buvo sušauktas 47-tas R. Vokie
tijos slavistu komiteto baltistikos 

esama ir kitokio j*"™-; komisijos posėdis. Jame jis pada-

Baltirnorės Lietuvių maziejus buvo suruošes medžio drožinėjimo kursus, ir kursantai padarė daug gražių lietuviškų 
kryžių, koplytėlių ir kitų ornamentų. Nuotraukoj dalis tų drožinių, jų autoriai, o kairėje muziejaus vadovai Algi
mantas Gnntalis ir Elena Okienė. Nuotr. K. Cesonšo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GRAŽI ŠEDIOS ŠVENTĖ 

Pereitų metų lapkričio 18 d 
labai privačiai, tik savo dukte
rų ir anūkių tarpe 56-rių metų 
moterystės sukaktį paminėjo 
Petronėlė ir Ciprijonas Barkaus-

X Kazys Kilikauskas. Los 
Angeles. Cal.. atsiuntė "Draugo*-

prenumeratą su 20 dol. auka. 
Mielą dienraščio rėmėją skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už paramą širdingai dėkojame. 

x Dr. Adolfas ir Jadvv jra Da-
rhušiai, Southfield. Mich.. kultū
rininkai ir visuomenininkai, at
siuntė 25 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Laiške rašo : 
"Linkime jums ištvermės, sėk
mės. Dievo malonių šitame sun
kiame darbe, kuris nei asmeni
nių tur tų nesukrauna, labai ma
žai ir padėkos žodžių sulaukia, 
bet lietuviškai visuomenei, ne
žiūrint to . tiek daug gyvybės 
duoda. Negęstančios meilės ne
dėkingam, be : reikalingam dar
bui ir neišsenkančios kantrybės 
su kasdieninėmis nesėkmėmis 
ir rūpesčiais". Ačiū už auką ir j 
linkėjimus, šiomis dienomis Da-
mušiai išvyko 3 savaitėm ato
stogų į Floridą. 

x Sv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė jieško pa
tyrusios kasininkės dirbti pilną 
laiką naujoje įstaigoje Lemonto 
apylinkėje. Prašome kreiptis j 
Juozą Gnbauską šiuo telefonu: 
656-6330. (sk . ) . 

x Lietuvių Operos valdyba 
praneša Operos mecenatų ir vi
sos lietuvių visuomenės dėme
siui, kad turėję Įvykti "I Litua-
ni" operos spektakliai kovo vi
duryje, dėl labai svarbių prie
žasčių y ra nukeliami i birželio 
mėnesį. 

"I I j t uan i " operos naujos 
spektaklių datos yra šios: bir
želio mėn. 13 d.. S vai. vak., 
birželio 14 d.. 3 vai. popiet, bir
želio mėn. 20 d.. S vai. vak. ; 
Spektakliai įvyks Marijos mo- ' 
kyklos auditorijoje. 

Minint mūsų tautos prieš 40 
metų įvykusius tragiškuosius 
masinius ištrėmimus, kviečiame 
visus ir iš visur atvykti į. Chica-1 
gą ir ka r tu su Lietuvių Opera 
prisiminti tuos liūdnus įvykius. 
dalyvaujant patriotinės ir tau
tinės "I Lituani" operos spek
takliuose. 

Kai tik bus atspausdinti nauji 
operos spektaklių bilietai, tuoj 
bus p m r ^ t a visuomenės ž;:.:ai 
ari Operos mecenatai bus painfor
muoti raštu. Visi tie. kurie jau 
t u r įsigiję bilietus, bus prašo-
-rv pakeisti juos naujais. 

(pr.) 

x Atsiuntė aukų už kalėdines 
k o r t e l e , kalendorių ir kitomis 
progomis po 5 dol.: 

Zita Katiliškis. Lemont. 
Marija Chockevičienė, Det-

roit. 
Alfonsas Urbonas. Chicago. 
S Valauskis, Cicero. 
Julius Jaruiaitis, Oak Park. 
Brigita Tamošiūnas. Chicago, 
Adolfas Ruibys. Palos Hts.. 
J. Grigaitis, Chicago, 
Pe t ras plšnys, Chicago, 
Antanas Pavasaris. Agoura, 
Jonas Kučinskas. Miami 

Beach. 
Br. Zražinskas. Homestead. 
Birutė ir Paulius Ceckai. De-

arbon Hts . , 
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū. 

Petronėlė fGuogaitė) Bar-, gyventi Virginijoje. Tik vėliau 
kauskienė gimė Pūstapėdžių persikėlė į Chicagą ir dabar čia 
km.. Vilkaviškio apskr., Stasio tebegyvena, 
ir Uršulės Guogų šeimoje. Iš j P. ir C. Barkauskai išaugino 
10-ties vaikų tik brolis Bona-: tris dukteris: Aldoną Stropienę 
ventūras (mirė Kanadoje) iri (ji dabar jais ir rūpirasil. Ro- : 
Katriutė Grajauskienė (gyvena i mą Papar t ienę— abi Chicagoje. 

kai. Kadangi jokio baliaus jie Kanadoje) spėjo pasitraukti nuo j Angelę Nelsienę — Kalifornijo-
nenorėjo. o dukterys žinojo jų bolševikų okupacijos. Visi kiti i je. Jie yra sulaukę septynių 
pomėgi skaityti, tai jos užpre- buvo ištremti j Sibirą. Tik po ' anūkių, kurios yra baigusios li-
numeravo jiems "Draugą" ir 15 metų grįžo į ok. Lietuvą, I tuanistines mokyklas, puikiai 
įteikė kitų lietuviškų spausdi-, nors Sibire mirė senieji Guo- j kalba lietuviškai, dalyvauja lie-
nių. i ges ir jų vyriausias sūnus Anta-į tuvių jaunimo veikloje. Jos yra 

Barkauskai yra labai įdo- nas kankinių mirtimi. Net jų j laimėjusios daug jvairių konkur-
mi Suvalkijos šviesių ūkinin- kapų vietos nežinomos. į sų ir gavusios atžyrnėjimų. Abi 
kų. visą savo gyvenimą siekusių' Petronėlė Barkauskienė yra j Papartytės jau baigusios univer-
pažangos. šeima. Ciprijonas nepaprastai jautrios ir kilnios', sitetus — Kristina medicinos 
Barkauskas gimė Juodelių kai-1 sielos. Ji visą laiką sielojasi ki-! technologiją St. Xavier universi-
me, Suvalkijoje, nuoširdžių pat-i tų vargais. Didžiausias jos j tėte. Vida baigė "Marketing" De 
riotų Juozo ir Katarinos (Paulio- džiaugsmas, kai ji gali savie-j Paul universitete. Anęelė Nel-
nytės) Barkauskų šeimoje, ku- : šiems pasiųsti siuntinėlį ir pra-1, saite antrus metus lanko Los 
ri. jam dar mažam esant, persi- tęsti jų gyvenimus. Tai ji ir iki; Angeles Loyolos Marymount 
kėlė prie Suv. Kalvarijos, kur; šiol daro. į univ.. o laisvu laiku dirba "AVhe-
buvo paveldėjęs didelį ūkį. Jis Kaip minėta. Barkauskai bu-1 re" žurnale, kur yra pakelta 
turėjo vieną vyresnį brolį Juozą, j vo šviesūs ir pavyzdingi ūkinin- • "Associate Editor" titulu. Liku-
gimnazijos mokvtoją ir direk- kai, kurie jau anais laikais su- J šios jaunesnės anūkės dar lanko 
torių, kuris 1956 m. mirė Chica-; gebėjo savo trobesiuose įsivesti I aukšt. mokyklas: Rūta ir Rima 
goję. Jų tėvai, persikėlę į San- elektrą, išlaikyti veislinius, pa- j Stroputės Mother McAuley Oak 

dzinskas paskelbė pranešimą iš 
teismo salės ..Bausmė — pelny
ta". Jame kalbama apie 1962 m 
gruodžio 3 d. gimusį Vytautą 
Ciupaiią, nuteistą 4 metus ir fi 
mėnesius praleisti sustiprinto re
žimo darby kolonijoje. Pažymi
mas ir Valentinas Jasionis, gi
męs taip pat 1962 m. gruodžio 
29 d., gavęs pusantrų metų lais
vės atėmimo, jam betgi bausmės 
vykdymas atidėtas dvejiems me
tams. Būdami girti, abu kaltina
mieji 1980 m. gegužės 20 d. Aly
taus rajono Putinu kaime, įsibro
vė į pilietės Mig.inienės butą, iš
sinešė tris butelius vyno ir kep
tą vištą. Po valandos V. C'upai-
\,'.. grįžęs j tą patį butą. vagys
tę papildė dar 9 buteliais vyno. 
1980 birželio 

• i ; 

takos kaimą, Kalvarijos valsč., i vyzdinius gyvulius ir t. t. Kun. 
nuo mažens mokė vaikus idealiz- M. Krupavičiui tuo metu esant 
mo. religiškumo ir patriotišku- Kalvarijos klebonu. C. Barkaus-
mo. Juos visi mylėjo ir gerbė, kas padėjo jam tvarkyti net pa-
ypač kad jie nesigailėjo šelpti rapijos reikalus, nuolat būda-
ir globoti neturtėlius. Kai tais', mas parapijos komiteto narys, 
laikais rasų okupantų buvo už- Su kun. M. Krupavičium ryšius 
drausta lietuviška spauda, jie Jis palaikė iki pat jo mirties. 

Prel. d r . Vytautas Balčiu- išlaikė knygnešį, skaitė ir plati-i Pasitraukę nuo bolševikų. 
no slaptas lietuviškas knygas. I Barkauskai 

Trumpai tai aprašyta J. švais- ' stovykloje. Amerikon atvykę 
to "Žiobriai plaukia"). Gal dėl pagal NCWC kvotą turėjo apsi-
to ir Ciprijonas Barkauskas taip 

nas, Thompson. Conn., prie pre
numeratos pridėjo 25 dol. auką 
lietuviškai spaudai stiprinti. 
Gerbiamą prelatą skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už au
ką nuoširdžiai dėkojame. 

x Vacys Pe t r auskas Chicago, 
111.. "Draugo"' romano mecena
tas, pratęsė prenumeratą 1981 
metams ir t a pačia proga parė
mė dienraštį 25 dol. auka. Va
cį Pe t rauską skelbiame garbės 
prenumeratorium ir dėkojame. 
3e to. V. Petrauskas yra žino
mas Chicagoje kaip geras namų 
stabybininkas ir savininkas "Va
cys Construction Co." 

x Ona Jankevičiūtė, New 
York. N. Y., lietuviškos spaudos 
nuoširdi rėmėja, atsiuntė prenu-

. meratos mokestį ir pridėjo 30 
1 dol. auką. O. Jankevičiūtė 
; skelbiama garbės prenumerato-
re ir už auką dėkojame. 

x Atsiuntė aukų už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitomis 
progomis po 5 dol.: 

B. Prapuolenis. Chicago. 
A. Kazickas, Philadelphia. 
Hellen Klapatavvski. Tinley 

Park. 
E. Gerulaitis. Dovvners Grove. 
A. Bilitavičius. Chicago. 
Stasys Gegeckas. Chicago. 
K. Marcinkus. Chicago, 
P. Matiukas. Chicago, 
A. Ambrazas. Euclid. 
F. Urbelienė. Melrose Park, 
F Venelauskas. Cleveland, 
Antanas Lenkutis. Lemont. 
J. A U liūs. VVoodhaven. 
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū 

Lawn. m., o Renata ir Inga Nel-
saitės — Fullerton. Calif. 

Nors sveikatos ir nėra ge- j 
riausios, bet P. C. Barkauskai 
gali pasidžiaugti savo anūkėmis 
ir pasiektu jų siekiamu mokslu. 
o taip pat savo dukterų šeimo
mis, kurios už anksčiau rodytą j 
meilę atsilygina savo meile ir 

gyveno Meerbecko į pagarba. Linkėtina dar daug 
sukakčių sulaukti savųjų tarpe. 

5 d. V. Ciupaila, 
Valdu Sostaku. 

užpuolė ir bando išprievartauti 
pilietę K. Teisme ji pasakojo: 
..Buvo graži diena, ir aš nuta
riau pasivaikščioti. Atėjusi prie 
geležinkelio išsirengiau paside
ginti. Apie 16 va!*, aš staiga pa
mačiau bėgantį manęs link vai
kiną. Jis ėmė smaugti, užlaužė 
galvą. Aš maldavau jo. siūliau 
pinigu.. Bet ir tai negelbėjo. Jis 
ėmė mane mušti į pilvą, krūti
nę. Aš šaukiausi pagalbos... Su 
;un buvo dar vienas vaikinas, jis 
man nieko nedarė, bet ir nepa
dėjo apsiginti". Maudymosi kos
tiumėliu apsirengusią moterį iš
gelbėjo praeiviai. Jos užpuolimą 
stebėjusiam V. Ciupailos girtuok
liavimo bičiuliui V. Šostakui net
gi nebuvo iškelta byla. 

—„Tėviškės" draugijos pirm. 
Pranas Petronis, Antrojo pasau-

leidimo klausimais. 
— Sausio mėnesio "Sky and 

Telescope" žurnale paskelbta ži
nia apie dviejų lietuvių astrono
mų — K. Černiaus (Černys?) įr 
J. Petrausko — pernai a t ras tą 
kometą. Kometa pavadinta 
"Cernis - Pet rauskas kometa" 
jų garbei. Įdomu pastebėti , 
kad žinioje rašoma apie obser
vatoriją Malėtuose ir minima, 
kad tai yra Lietuvoje, o tuo ta r 
pu kitoje vietoje nurodyta, kad 
astronomai yra rusai. I 

— Laiškuose iš okupuotos 
Lietuvos būna užuominų apie 
lietuvių ėmimą sovietų kariuo
menėn ir siuntimą jų į Tolimus 
Rytus. Ypač daug lietuvių buvo 
paimta 1980 m. balandžio" mė
nesį. Pvz. vienos šeimos jaunuo
lis buvo paimtas minėtą balan
džio mėnesį, apmokytas Latvijo-

; je ir rudenį išsiųstas į Vladi-
į vostoką. 

. ••TtuiiniiiiiiiMiiriiiiiiiiiiiniK-iimimMr 
Advokatas 

6INTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki. 6 Y....7. 
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

j ir pagal susitarime. 
I Tel. 776-5182 arba 776-5163 

2649 W. 68 St ree t 
Chicago. III. 60629 

limo Karo 
nj gen. majoro 

metais 
k 

gavęs sovieti-
aipsnį, 1961 m. 

paskirta1- kariniu Lietuvos komisa
ru, susilaukė „Tautų draugystės" 
ordino iŠ Maskvos. ]į jam pasky
rė 1980 m. gruodžio 2 d. Krcm-

MiMiiiiiiiitiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimt-

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedne Aveniu 

Tel. 776-8700 
Chicago. Illinois 60629 

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

pamilo lietuvišką spaudą, nuo 
kurios net iki senatvės nesiski
ria. I 

x Aukų "Draugui" už kalen
dorius, kalėdines korteles ir kt.; 
po 10 dol. atsiuntė: 

Prel. Jonas Kučingis. Los į 
Angeles. i 

Bronius Zakarka Detroit, 
Irena Germanas. St. Charles, 
V. Tamoshaitis, Hot Springs, 
Vincas Vaičiūnas. Portage, Į 
Edvardas Mikalauskas, Det-. 

roit, 
Antanas Antanavičius. Chi

cago. 
Bruno Macianskas, Chicago. 
Kazys Barauskas, VVoodha

ven. 
Stasys Vaitkus. St. Peters-

burg. 
Visiems aukotojams adminis

tracija reiškia nuoširdžią pa
dėką. 

Petronėlė ir Ciprijonas Barkauskai (apie 1955 m.), savo dukterų ir anūkių 
tarpe atšventę 56-rių metų moterystės sukaktį. 
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I DR. ANTANAS KUČAS 1 

i ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
Į MATULEVIČIUS | 
1 Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
| įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE | 

E Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie s 
| Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s 
= lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje j tobulą krikš- S 
5 čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla y r a prie pabaigos 5 
s Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyt i S 
§ Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. S 
E Veikalas y ra 592 psl, didelio formato, kietais viršeliais. = 
E Kaina: $15.00, pasiuntimui paštu reikia pridėti $L03. E 

5 Gaunama DRAUGO administracijoje, Ą5If5 W. 6Srd St., s 
= Chicago, IU. 60629. = 

x Įvairig aukų "Draugui" po 
5 dol. atsiuntė šie asmenys: ] 
J. Skirmuntas, Kenosha, J. Les-' 
činskas iš Detroito, Kaz. Stašai-' 
tis iš Detroito. Albinas Šležas 
iš Dorchester. Centr.. Jonas Mar-

CHICAG0S 
ŽINIOS 

POLICIJA 
MARQl"ETTE PARKE 

POLICIJOS KAPEIJONAI i cf 

Chicagoje paskirti šeši polici
jos kapelionai: i protestantų, 
vienas katalikų ir vienas žydų. 
Jie dvasinėje srityje aptarnaus 
policininkus ir reikale jų šei
mas. Katalikams paskirtos kun. 
T. Nagle, dirbąs Šv. Klemenso 
bažnyčioje. 
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Marąuette Parko apylinkei pa
didinta policijos apsauga, ypač 
aplink pradžios mokyklas. Tai 
įvykdyti padėjo prašymas iš 
Marąuette Parko bendruome-

tinkus iš Chieagos, Povilą" Žum- Į ninės draugijos, kuomet padau-
bakis iš Chieagos. V. Leger iš ' gėjo užpuldinėjimai bei va-
No. Olmsted. Jonas Jasiūnas iš I gystės ir trukdymai 69-os gat-
Evanston, A. Nagienė iš Lemon- vės prekybininkams. Draugijos 

Į to. V. Maurutis iš Kirkland. Vy- vicepirm. Jim Ladas "South-
, tautas Cižauskas iš Detroito. Į west News-Herald" laikraštyje , šytoją ir radijo ' paskaitininką 
Visiems mieliems spaudos rėmė- j teigia, kad jau yra sumažėjęs ; Studs Terkel paskelbė labiausiai 
įams reiškiame nuoširdžią pa- j nusikaltimų skaičius nuo tada, j pasižymėjusiu žmogumi Chica-
dėką. ' kai padaugėjo policininkų. goję šiais metais. 

KOLEGIJOS TALKININKAI 

Savanorių talkininkų grupė 
Šv. Ksavero kolegijai Chicagoje 
surinko aukų 25,000 dol. 

PAGERBĖ RAŠYTOJA 

Chieagos Spaudos klubas ra-

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

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

rijos leidžiamų knygų 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti IT 

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

Leidinys gerai paruoitas Talpina bažnyčių nuotrauka*, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvy ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

\ 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 West 63rd Stt Chicago, 1L 606Ž9 




