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Australija ieško 
nelegalių imigrantų

Paskelbta amnestija pasinaudojo 14,000
Canberra. —  V iena sunkiau

siai sprendžiamų Australuos pro
blemų yra nelegalūs imigrantai, 
panašiai kaip Amerikoje meksi
kiečiai. Niekas tikrai nežino, kiek 
Australijoje gyvena niekur nere
gistruotų kinų, vietnamiečių, 
įambod iečių, graikų ir turkų. 
Daugelis nelegalių imigrantų ne
moka pajamų mokesčių, vengia 
susitikti su policija ar su valdžios 
įstaigomis.

Praėjusiais metais vyriausybė 
pravedė plačia kampaniją, pa
skelbdama amnestiją visiem s sve
timšaliams, kurie užsiregistruos 
iki gruodžio 31 d. Vyriausybė ža
dėjo sutvarkyti jų dokumentus, 
duoti pilietybę. Vyriausybė grasi
no, kad ši amnestija bus “pasku
tinė”, kad nelegalūs imigrantai, 
kurie neužregistruos, o bus pa
gauti, tuoj bus deportuojami. Si 
kampanija buvo gan sėkminga, 
nes paskatino iš slėptuvių išeiti 
14,000 nelegalių imigrantų, iš 
kuriu 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,

ragmimų ir grasinimų, manoma, 
kad apie 26,000 svetimšalių dar 
liko neužsiregistravę. Be kelių 
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
kur nesiregistruodami visą tą lai
ką. Dabar jie gavo Australijos pi
lietybę, pasinaudoję amnestija. 
Tarp šią progą išnaudojusių bu
vo daug anglų, portugalų ir grai
kų.

Lenkai streikavo 
Varšuva. —  M ilijonai lenkų 

šeštadienį nėjo į darbus, paklau
sė  “Solidarumo” vado W alesos 
raginimo. W alesa paskelbė, kad  
streikas nėra vien dėl laisvų šeš
tadienių, bet ir dėl k itų  vyriau
sybės pažadų nesilaikym o, ša lia  
įmonių darbininkų streikavo  
Lenkijos civilinės aviacijos tar
nautojai, M okslų Akadem ijos 
institutas, F izikos, chem ijos in
stitutai n e t  valstybinė pinigų lie
jykla. V yriausybė skelbė, kad  
ta i “moralinis teroras”.

Sovietų  laikraštis jau penk
tadienį paskelbė, kad vyk sta  So
vietų  Sąjungos ir  Lenkijos ka
riuomenių manevrai, karo lauko 
pratimai. Neskelbiam a, kiek 
jėgų dalyvauja ir  kur tie  prati
mai vyksta.

Iki penktadienio vidurnakčio 
turėjo išvažiuoti būrys Ameri
kos televizijos ir spaudos kores
pondentų. Lenkų vyriausybė ne
pranešė, kodėl jų  vizos buvo at
šauktos.*

_x.. Kaliniu depresija
tų partijos politbiuro narys i r  į .♦ * * ,
Sovietų Sąjungos aukščiausiojo Wiesbademas. —  Buvę Irano i 
sovieto deputatas. • įkaitai yra  sveiki, paskelbė gy-

i dytojų  kom isija Vakarų Vo- j

Atleido J. Maniusį 
Vilnius. — Ok. L ietuvoj buvo 

atleistas Juozas Maniušis, m i
nistrų tarybos pirmininkas. A t
leidimas aiškinamas “išėjim u j 
pensiją”. Naujuoju vyriausy
bės premjeru paskirtas R ingau
das Bronislavas Songaila, gim ęs  
1929 m., komunistų partijos na- 
rys nuo 1953 m., veterinorius, 
buvęs žemės ūkio m inistro pa
vaduotojas, ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas, nuo 
1962 m. . komunistų ” partijos 
centro komiteto sekretorius. A . 
Songaila yra Lietuvos kom unis-

Komunistai tariasi I kietijoje, tačiau kai kuriems
Varšuva. —  Lenkijoje įvyko ’ reikės ilgo laiko, kol užmirš sa- Į

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

JAPONŲ PREMJERAS 
APLANKE KAIMYNUS

Japonija plės savo ekonominę įtaką

Ukrainiečių 
šventė Romoje

TRUMPAI 
IŠ VISUR

—  Saudi Arabijoje prasidėjo

Tokijo. —  Japonijos premjeras 
Zenko Suzuki (baigė savd 13 die- 

! nų kelionę po Pietryčių Azijos ša- 
j lis, kur buvo iškilmingai ir šil- 
j tai sutiktas. Penkios valstybės,
, kurias lankė Suzuki, yra antiko- 
i munistinės ir priklauso ASEAN  
blokui (Association of Southeast 
Asian N ations). Japonijos prem
jeras, kuriam ši kelionė buvo pir
ma po jo išrinkimo, -pažadėjo 
Malaizijai, Indonezijai, Tailandi- 
jai ir Filipinams ekonominę pa
ramą —  871 m£I. dol. kreditais 
energijos pramonės išvystymui. | 
Paramos negaus tik Singapūras, 
kuris laikomas jau išsivysčiusia 
Šalimi.

Susitikimuose su vyriausy
bėmis japonų premjeras pirmą 
kartą po ITjo pasaulinio karo bu
vo raginamas daugiau įsijungti 
į Pietryčių Azijos gynybos reika
lus. Singapūro premjeras Lee Ku
an Yew, žinomas antikomu- 
nistas, net ragino Japoniją perim
ti didesnį karinį vaidmenį šioje 
pasaulio dalyje, š į pasiūlymą

vo pergyvenim us Irane. Trys 
amerikiečiai kankinami depresi- 

kuriame pirmininkavo pirm asis jos. Jie nori būti vieni, vengia  
partijos sekretorius Kania, ta - j susitik ti su  žmonėmis, ypač su 
Čiau pikčiausią kalbą pasakė K. I k ita is įkaitais, kuriuos jie  kalti- 
Barčikovskis, politbiuro narys, I na  kolaboravimu su  kalintojais, i 
centro komiteto sek retor iu s.. K ai kurie naktį negali užmigti, I 
Jis nurodė, kad “pasireiškė , juos pabudina m ažiausias triukš- 
veiksmai, kuriais siekiam a su- m as, jie sapnuoja baisius sap- 
kelti anarchiją, pakirsti valsty- nūs.
bę ir valdžios organus, ša ly je  
esama jėgų, kurios atm eta visus  
ankstyvesnius partijos laim ėji
mus, taip pat jėgų, kurios dabar, 
kai atakuojama partija ir  de
mokratinio centralizmo princi-

pramonės įmonių komunistų par- 
sekretorių pasitarim as,

Popiežius jonas Paulius II ats
kirose audiencijose priėmė ukrai
niečių katalikų Bažnyčios vysku
pų sinodo narius ir Romoje gy
venančių ukrainiečių katalikų 
bendruomenę. Ukrainiečių vys
kupų sinodas įvyko spalio pabai
goje Romoje. Vadovaujant Ro
moje gyvenančiam ukrainiečių 
kardinolui Lvovo arkivyskupui 
Slipij, Sinode dalyvavo 14 ukrai
niečių vyskupų, vadovaujančių 
tautinėm Rytų apeigų vyskupi
jom įvairiuose Europos, Siaurės 
ir Pietų Amerikos kraštuose. Savo 
žodyje ukrainiečių vyskupų sino
do nariam popiežius plačiau pa
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 Šv. 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 ikaip tik 
nepaprastai svaibiame jūsų isto
rijos laikotarpyje, kdda Lietuvių 
Brastos sutartimi 1596 'metais v i
sa didžioji Kievo metropolija bu
vo vėl suvienyta -,;šu i,f Apaštalų 
Sostu. Tasai svarbu^*'darbas bu
vo tarytum užanspauduotas Po-

I islamo valstybių galvų konfe- ?rS ”J.er%  ‘
locko arkivyskupo, Bažnyčios vie- j rencija. {Šalia Palestinos, Je- 
nybės apaštalo, kankinio šv. Juo
zapato krauju. Tikriausiai jo au
kos dėka toji vienybė taip pat
variai išsilaikė per* ilgus šimt
mečius. Išreikšdamas gilią pa
garbą dabartiniam vyriausiam 
ukrainiečių Bažnyčios arkivysku
pui kardinolui Slipij, Šv. Tėvas

ruzalės klausimų svarstom a so
vietų Afganistano okupacija, 
Irano-Irako karas.

—  Atlantoj, Georgijoj rastas  
dar vienas nužudytas juodas 
vaikas, jau 14-tas.

—  Pietų Korėja paskelbė, 
kad opozicijos vadas Kim Dae

užtikrino, kad nuolat m eldžiasi' Jung nuteistas mirti, tačiau val
už Ukrainos katalikų 'Bažnyčią 
Tėvynėje ir išeivijoje, kad ypač 
meldžiasi už ukrainiečių jauni
mą ir už tuos, kurie šiandien 
kenčia persekiojimus.

stybės prezidentas [Hwang bau
sm ę pakeitė į  kalėjimą iki g y 
vos galvos.

—  V alstybės departamentas 
paskelbė, kad sulaikoma Niką-

Suzuki atmetė savo
kalboje Tailandijoje. Jis pasakė, 
kad būtų klaida laukti iš Japoni
jos kokio nors karinio vaidmens, 
laukti, kad Japonija vėl taps kari
niu milžinu. Japonija planuoja 
perimti didesnį politinį vaidmenį, 
atitinkantį jos vietai tarptautinė
je bendruomenėje, .pagal Japoni
jos ekonominį stiprumą.

Japonų premjeras paragino, kai 
bedamas Bangkoke, Vietnamą iš
vežti savo kareivius iš Kambodi- 
jo's. Kada Indokinijoje įsiviešpa-

l taus taika, Japonija noriai prisi- 
1 dės prie atstatymo uždavinių. 
Kol Vietnamas laikys karo jėgas 
Kambodijoje, jis negali laukti ja
ponų paramos, pasakė Suzuki. 
Jis pasisakė už tarptautinės kon
ferencijos, kuri išspręstų Kam'bo- 
di jos problemas, sušaukimą.

Vietnamas, išgirdęs tokius pa
siūlymus, paskelbė, kad Japoni
jos premjero kelionė buvo pla
nuota Amerikos ir Kinijos.

Premjero kelionė parodė, kad 
Pietryčių Azijos vyriausybės lau
kia iš galingojo savo kaimyno ne  
tik- ėkonominės paramos, valiu
tos investaci'jų, paskolų, muitų  
sumažinimo, bet tikisi ir politi
nės, diplomatinės paramos. Lau
kiama, kad Japonija padės at
remti sovietų įtakos plitimą, y- 
pač, kada Amerikos įtaka šioje 
pasaulio dalyje pradėjo mažėti.

Premjeras Suzuki paaiškino 
kaimynų vadams, kad jis numato 
palaikyti su naujuoju Amerikos 
prezidentu glaudžius ryšius, pla
nuoja vykti į W ashingtoną gegu
žės mėn. Kaip JAV sąjungininkė, 
Japonija žada perimti iš Ameri
kos kai kuriuos uždavinius, papil
dyti Amerikos įtaka savo įnašais. 
Japonų vyriausybė planuoja iš
vystyti bendrai su Vakarų pasau
liu daug energingesnę ekonomi
nę, diplomatinę veiklą Azijos ša
lyse.

Rusai pataikauja 
Irano valdžiai

W ashingtonas. —  Valstybės 
- departam entas pasmerkė so v ie -. 

pas, elgiasi kapituliantiškai, tų  spaudos kaltinimus, kad p si-1 
Kartais per menkai vertinam a chologai ir  žvalgybos agentai 
socializmo priešų veikla. “plauna sm egenis” buvusiem s

Barčikovskis atkreipė dėm esį įkaitam s. Departam ento ryšių  
į tai, kad kai kurios “Solidaru- karininkas W illiams D yess p a - . 
mo” profsąjungos regioninės or- sak ė spaudai, kad, m atyt, sovie- j 
ganizacijos naudoja spaudimo , tai bando įsiteikti Irano valdžiai, i
vietiniai valdžiai form as. Mes, 
pasakė jis, ryžtingai priešinsi
mės visiems mėginimams lik
viduoti valstybės organus. “So- 
Hdarumo” profsąjunga nesilai
ko nuostatų, įrašytų jos įsta 
tuose, kai kurios grandys imasi 
veiksmų, kurie toli gražu viršija  
tai, kas numatyta įstatym uose. 
Ekstremistinis unijų sparnas 
teieško sėkmės profsąjunginia
me darbe, o tik stengiasi daryti 
spaudimą valstybinei valdžiai.

B e to , pagal savo kalėjimų lygį 
ir, lyginant kaip sovietai laiko 
savo kalinius, gal jiem s Irano 
elgesys ir atrodo labai padorus, 
pareiškė D yess.

Alžiro vyriausybė patarė Ame- i 
rikai la ikytis Carterio susitari- j 
mų, nes kitaip Amerikos presti-i 
žas labai nukris Trečiojo pašau-1 
lio valstybių akyse.

Irano radijas paskelbė, kad 
buvusi Amerikos ambasada bus 
atiduota iraniečiams invalidams,

Tokią taktiką galim a p avad in ti. nukentėjusiem s nuo karo veiks- 
Priešiška valstybei. 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 tikėjimą. 
Vakarus pasiekusiame dokumen
te pabrėžiama, jog šių teisių pa
neigimas akivaizdžiai prieštarau
ja sovietų Helsinkyje prisiim
tiem įsipareigojimam.

Kitoje audiencijoje Jonas Pau- duottt ekonominė para.'
liūs D priėmė apie 250 ukrainie- ma' Padėtis bus persvarstyta. 
Čių katalikų, daugiausia kunigų
ir vienuolių, priklausančių Romo-

’ i— N ew  Yorko Aukščiausiojo 
teism o rūmuose sprogo bomba, 

je verkiančiom ukrainiečiu vyrų ; nuostoliai nedideli. Bombą pa-
ir moterų vienudlijom, ir Romo
je veikiančio ukrainiečių institu
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 D ie
viškosios Išm inties bažnyčioje 
iškilmingai atšventė Kalėdų vigi
lijos pamaldas pagal šv . Bazili
jaus Didžiojo liturgiją.

—  Gynybos departamentas 
paskelbė, kad tradicinė kareivių 
aprangos žym ė —  puikiai nu
blizginti batai, bus pakeisti į  ru
dus, nevalytus batus, n es nu
šveisti batai labai pastebimi 
nakties metu infraraudonųjų 
instrumentų.

Sacharovo trėmimo 
metine sukaktis

Sausio 12 d. suėjo lygiai vie- 
neri metai nuo žymaus ruso žmo
gaus teisių gynėjo, Nobelio Tai-

dėjusios pasigyrė dvi organiza- į Os premijos laureato akademiko

Sukilėliai gauna 
modernių ginklų 

N ew 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 jaucijos: Kroatai laisvės kovotojai Į Sacharovo ištrėmimo iš Maskvos . j .

ir Puerto Ricos organizacija. į Gorkį. Ta proga, daugiau negu i prieštankines raketas ir
__ K in ijo je  »wirr» s t in m ir a a 1____ d id esn io  k a lib ro  k u lk o sv a id ž iu s.įvyko stiprokas j septyni šimtai pasaulio moksli- 

žem ės drebėjimas, tačiau žuvo ninku, jų tarpe apie 30 Nobelio
tik  apie 100 žmonių, nes drebė
jimo centras buvo menkai ap
gyventose provincijose, netoli 
Tibeto.
—  Sovietų valdžia paskelbė eko-

premijos laureatų, pasiuntė laiš 
ką Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos pirmininkui, išreikš
dami savo solidarumą akademi
kui Sacharovui ir prašydami,

nominių “laimėjimų” statistiką, kad jam būtų grąžinta laisvė ir 
Javų derlius pernai buvo 45 m il.1 pilietinės bei akademinės teisės, 
tonų mažesnis negu buvo p la -»Akademikas Sacharovas, pažymi 

laiško .autoriai, atstovauja visiemnuota, m ėsos ir pieno gamyba 
buvo mažesnė negu 1979 m., naf
tos gamyba 3  mil. .tonų ma
žesnė.

—  Buvęs Vietnamo karo prie
šų aktyvistas, ‘‘Yipių*’ vadas 
Abbie Hoffman, nenubaustas 
už 1968 m. riaušės Chicagoje, 
pakliuvo už narkotikų pardavi-

Indijos šaltiniai kalba, kad 
sausio 14 sukilėliai Kabule sunai-. 
kino pastatą, kur buvo sovietų 
apgyvendintų namų šildymo 
krosnys. Po puolimų Kabulo ae
rodrome visi sovietų karo lėktu
vai buvo perkelti į toliau nuo 
kalnų esančią aerodromo vietą. 
Praėjusią savaitę aerodrome sus
progdinta transporto lėktuvas, iš

. .  . • . m .  J S . i kurio vėliau buvo nešami sudegę
t ie m  k u r ie  ta ik in g o m is  p n e m o -1  . . .  . __ ,  .  ,  ..  ,

sov ie tų  k ū n a i. K a b u le  b ev e ik  k asnėmis kovoja už žmogaus teisių 
ir taikos apsaugojimą, už tautų 
santarvę, laisvę ir draugystę. N e  
ši jo veikla kenkia sovietų poli
tiniam ir socialiniam interesui, 
pažymi pasaulio mokslininkai, 
bet akcija, kuria yra siekiama su

nėjimą. Teisme jis prisipažino j trukdyti akademikui tęsti žmo- 
kaltu, teism o sprendimas bus Į gaus teisių gynybos veiklą ir 
paskelbtas kovo 6  d. j mokslinį darbą.

Wu<

BR
DEUTSCKL _

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

Kiekvie-

naktį girdimi sprogimai, šūviai.

Infliacijos lygis
W ashingtonas. —  Darbo de

partamento statistikos biuras 
paskelbė, kad gruodžio mėn. 
vartotojų prekių kainos pakilo 
1.1 nuoš. Per [praėjusius m e
tus kainų kilimas buvo 12.4  
nuoš. Infliacijos rodyklių len
telėje, kuri pradėta 1967 m., 
prekės, kurios kainuodavo 10 
dol. 1967 m., pernai kainavo 
25.64 dol. Gruodžio mėn. prie 
infliacijos daugiausia prisidėjo 
namų, butų ir transporto kai
nos.

KALENDORIUS

S a u sio 2 6 d.: T im otiejus,Pau
lė, Rimantas, Singa.

Sausio 27 d.: V italis, Angelė, 
Auksuolis, Vėjūnė.

Saulė teka 7 :10, leidžiasi 4:56. 

ORAS

Saulėta, tem peratūra dieną 
45 t ,  naktį 30  1.
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REDAG UO JA JAV LB S O C IA L IN IU  

R E IK A L U  T A R Y B O S  

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

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

D R A U G A S , p irm adien is , 1 981  m . sa u s io  m ėn.

D r. A '  B utkus, L B  Socialinės gerovės atstovas, k a lb a  Č levelando  
l ie tu v ių  pens in inkų  subuvim e. 16 k . : k u n .  J . K idykas , S .J., B . 
Snarskis, d r. A  B utkus. Nuotr. VI. Bacevičiaus.

ŽINIA
ClKAGIEClAMS

STUDENTŲ IR VAIKŲ PAŠALPOS
J. SOLIŪNAS

Netekus maitintojo ar duon
daviui pasitraukus pensijon,

* vaikų ir studentų pašalpos 
- dažnai tampa visos šeimos

pagrindiniu pajamų šaltiniu. 
Ypač svarbu yra paaugliams, 
kurie veržiasi į mokslus. Nere
ta i tik gaunamų socialinės

• • a p s a u g o s  p a š a lp ų  d ėk a  
... studentai gali pradėti arba tęs- 
i: ti aukštesniuosius mokslus.

Bent trumpai, vertėtų pami- 
... nėti, kas darytina šioms pašal- 
. poms gauti.

Vaikų pašalpoms gauti yra 
būtina:

1. Užpildyti pareiškimą (tai 
galim a atlikti ir  telefonu). 
Mažamečių pašalpai gauti šį 

... pareiškimą privalo užpildyti 

... artimiausi vaiko giminės. 
Tačiau, jei vaikas yra sulau- 
kęs 18-ką metų, pareiškimą 

, studento pašalpai gauti jis, -ji
turi užpildyti pats.

' 2. Pateikti amžiui įrodyti 
dokum entus; d ažn iau sia i 
reikalaujama vaiko gimimo ar 
krikšto metrikų.

3. Jei duondavys (vaiko
' tėvas ar motina) yra mirę, tai 

'/b ū tin a  pateikti jos, -jo mirties 
s liudijimą.
•® 4. Pateikti duondavio uždar-
- bių už paskutiniuosius du 

metus (1979 ir 1980) įrodymus. 
t.y. formą W-2 iš  darbovietės.

Paprastai šiuos dokumentus 
pateikus, galima tikėtis pašal
pą gauti laike sekančio vieno 
mėnesio.

Studentai, prašą pašalpos,
-; privalo užpildyti ir kitą pareiš- 

. -j; kimą apie lankomą mokyklą 
e-r (form SSA-1372). Jokių kitų 
• pažymėjimų apie mokyklos

lankym ą pateikti nereika-. 
linga.

K ie k v ie n a s  s tu d e n ta s  
prašąs pašalpos privalo lanky
ti mokyklą reguliariai ir pilną

laiką. Studento pašalpa nu
traukiama nuo to mėnesio, kai 
jis, -ji mokyklą pradeda lanky
ti nepilną laiką.

Studentai, lanką specialias 
mokyklas — kursus, kaip 
prekybos institutus, kirpėjų, 
virėjų frizuotųjų ir kt. mokyk-, 
las, pašalpas taip pat dažniau
siai gali gauti. Svarbu, kad 
lankom oji m okykla  būtų  
pripažinta (akredituota) ir 
studentas lanko kursus pilną 
laiką. Ar studentas mokyklą 
lanko „pilną laiką“, nustato 
mokyklos — ne socialinės 
apsaugos vadovybė.

Neretai studentai, lanką  
įvairias mokslo institucijas 
užsienyje, taip pat gali gauti 
šio krašto socialinės apsaugos 
pašalpas.

K ie k v ie n a s  v a ik a s  ar  
studentas gali užsidirbti tiek 
pat, kiek ir kiekvienas kitas 
pensininkas. Šiemet pensinin
kui ir vaikui — studentui, 
nesulaukusiam 65-kių metų, 
yra leista uždirbti 4,080.00 
dol., neprarandant nė vieno 
pašalpos čekio.
. Tėvai, ar artimieji giminės, 
gali gauti: • pašalpas nesvei
kiems vaikams. Jei duondir- 
bio (mirusio ar pasitraukusio 
pensijon) vdikas yra visiškai 
fiziniai ar protiniai nesveikas, 
tai asmuo atsakingas už to 
vaiko globą ir aprūpinimą, 
turi teisę prašyti nesveiko 
vaiko p aša lp os (d isabled  
child’s  benefits). Tokiu atveju 
yra būtina socialinės apsau
gos įstaigai pateikti priedines 
žinias: kur ir kada vaikas 
lankė mokyklas, kur, kas ir 
kada vaiką gydė. Be to, yra 
būtina užpildyti ir priedinį 
pareiškimą nesveiko vaiko 
pašalpai gauti.

A.A. VACĮ VINCLOVĄ AMŽINYBĖN PALYDINT

Sausio 7 d. Clevelande šir
dies smūgio perblokštas mirė 
L ie tu v ių  B e n d ru o m en ės  
socialinių reikalų tarybos 
narys a.a. Vaclovas Vinclova. 
Toks staigus, netikėtas ir 
nelauktas Vacio atsiskyrimas 
yra didelis nuostolis ne tik jo 
kolegoms Socialinių reikalų 
taryboje, bet ir visai Cleve- 
lando lietuvių bendruomenei. 
Čia a.a. Vacys išvarė gilią 
visuomeninių darbų vagą  
daugelyje sričių: „Vilties“ d- 
jo s  valdyboje, „D irvos“ 
pogaisrinio atstatymo k-te, 
Korp. Neo-Lithuania . valdy
boje ir kitur. Ypač velionis 
daug pasidarbavo projek
tuodamas Člevelando Lietu
vių namus ir jų statybos dar
bus prižiūrėdam as. Šiam  
darbe jis praleido ilgas valan
d a s  nesu sk aitom ų  darbo 
dienų, veik neskirdamas sau 
jokio laisvalaikio ir dirb- 

, damas be atlyginimo. Iš 
perspektyvos ir Širdies žiūrint 
veik nesuprantama, kad už 
tokį didelį pasišventimą Lietu
vių namų statybai jo pavar
dės nematėme Člevelando 
Lietuvių namų premijų laurea
tų tarpe. Tai, turbūt, atsitiko 
dėl velionio didelio kuklumo ir 

‘ n u oširdaus lie tu v išk iem s  
reikalams atsidavimo. Kam 
teko su Vaciu drauge dirbti, 
visi be išimties pažinojome jį 
kaip nepamainomą konkrečių

darbų planuotoją , kuris  
brangino kitų laiką taupy
damas žodį. Jo pasiūlymai 
visados buvo aiškūs, konkre
tūs, gyvenimiški. Mūsų bend
rinėje veikloje velionio Vacio 

- gal charakteringiausias būdo 
bruožas buvo kuklumą?, nes 
labai nemėgo neužtarnautos 
reklam os, v isa d o s savo  
bendradarbius įspėdamas, kad 
darbu neatlikę per daug paža
dais nesiangažuotume ir jų per 
daug negarsintume.

Velionis buvo gimęs Grau- 
žiečių k. Ukmergės apskrityje, 
dešimties vaikų ūkininko 
šeimoje. Lankė Ukmergės 
gimnaziją, baigė Kauno aukš
tesniąją Technikos mokyklą ir 
studijas toliau tęsė Vytauto 
Didžiojo Universiteto techni
kos fakultete. 1944 m. atvyko į 
Vokietiją. Freiburgo u-te studi
javo matematiką. 1948 m. 
vedė Ireną Kilkevičiūtę ir nuo 
1951 metų gyveno Clevelande. 
Čia jis dirbo mechaninės 
pramonės bendrovėje, kaip 
projektų vyr. inžinierius.

Lietuvių visuomenėje ir 
darbovietėje velionis buvo 
mėgiamas ir mylimas už savo 
Šviesią, teisingą ir nuoširdžią 
asmenybę. Nenuostabu, kad jo 
paskutiniam atsisveikinime 
susirinko ne tik labai didelis 
būrys Člevelando lietuvių, bet 
ir daugelis jo bendradarbių 
amerikiečių.

Kl.

KLAUSIMAI -  
ATSAKYMAI

Ats. P.R.

V isi Chicagos lietuviai, 
reikalingi patarnavimo įvai
riais socialinės apsaugos klau
simais, gali kreiptis še š ta d ie 
n ia is  į  „Margučio“ raštinę: 
2422 W. M arquette Rd., 
Chicago, IL 60629, arba telefo
nu: 476-2242.

Patarnavimai teikiami nuo 
9 vai. ryto iki 12 vai. Asme
n y s, re ik a lin g i patarim o  
socialinės apsaugos (social 
security) reikalais, privalo 
kreiptis nuo 11 vai. iki 12 vai. 
ryto, nes tik tą  valandą J. 
Šoliūnas būna „Margučio“ 
raštinėje.
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Floridoje — Š į  Petersburge, 
.daugiau lietuvių apgyventoje 
vietovėje, yra šeimų ir paskirų 
asmenų, kurie jau yra sulaukę 
76 — 78 m. , am ^aus, bet metų 
gale v is  dar; pildo atitinkamus 
pajamų s-į̂  išlaidų Federalinių 
pajamų, mokesčių blankus.

Prašau tam stą paaiškinti, 
iki kokios mętų.ąmžiaus ribos 
pensininkas : privalo pildyti 
Federaliniusr metinius pajamų 
mokesčių blankus.

Kiek laiko reikia kiekvie
nam  laikyti metinių Federali
nių pajamų mokesčių bylas 
(pateisinamuosius dokumen
tus ir užpildytos formos kopi
ją).

Šis aktualus klausimas būtų 
gerai Žinoti netik St. Peters
burg© lietuviams, bet ir ki
toms gyvenamom s lietuvių
vietovėms.

Ats. J.L.

J.L.

jum s n ega liu  
šiuo metu, nes 
sulaukęs 62-jų 

metų (tai galima bus atlikti 
leike 3-jų mėnesių prieš jums 
sulaukiant 62 m. amžiaus).

Apskaičiuojant jūsų pensiją, 
bus panaudota keliolika metų 
su aukščiausiais uždarbiais. 
Todėl jūsų dabar gaunami 
m ažesni uždarbiai nenuma- 
žins jūsų socialinės apsaugos 
pensijos.

Jums dirbant mieste, jūs 
socialinės apsaugos mokesčių 
už pajamas nemokėjote ir 
todėl tos pajamos nebus 
panaudotos apskaičiuojant 
socialinės apsaugos pensiją. 
Miesto mokamos ir socialinės 
apsaugos (social security) 
pensijos nėra *tas pats. Dėl 
miesto pensijos patarčiau 
jums kreiptis į miesto valdy
bos įstaigą. . ..

. <&•'.<• • t/.M.
Kl. ‘ ■

P en sijos  
apskaičiuoti 
dar nesate

ATS. A.M.
Jums patarčiau pristatyti 

įstaigai savo mokamas šil
dymo sąskaitas šiuo adresu: 
Dept. o f Human Services, 6254 
S. Kedzie Avė., arba paskam
binti: 471-2711. Ten suteiks 
visas smulkesnes informaci- 
jas. *.’r* -

Kl.

Pašto išlaidas m ažin an t, p ak v ita v im a i už gautas prenumeratai 
nesiunfiiami. A n t  D R A U G .O  prie kiekvieno skaitytojo adreso, gaviu ii #  
mokestį, a tžym im a, ik i  kad a  y ra  užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata m okam a iŠ anksty
metama V2metU 3 mėn.

Chicago i r  Cook C ounty ......... . .  $42.00 $25.00 $17X10
K anadoje (kanadiškais d o l.) . . . .  $46.00 $26.00 $18.00
Kanadoje (U .S .A . d o l . ) ............. . .  $42.00 $25.00 $17.00
Užsienyje ...................................... . .  $42.00 $25.00 $17.00
K itu r  — A m erikoje ................... . .  $40.00 $22.00 $15.00
S a v a it in is ..................... ................ . .  $28.00 $17.00 —

•  A d m in istracija  d irb a  kas
dien nuo 8:30 ik i 4:30, šeštadie
n ia is  nuo 8:30 ik i  12:00.
•  Redakcija d irb a  kasdien 8:30 
—  4:00, šeštadieniais 8:30 —  
12:00.

•  Redakcija straipsnius taiso aarg 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnį 
nesaugo. Juos grąžina tik ifl anksti 
susitarus. Redakcija už skelbiu 
tu r in į neatsako. Skelbimų kainu 
prisiunčiamos gavus prašymą.

Asmenys, gauną socialinės 
apsaugos pensijas, bėt turį 
kitų pajamų, taip pat* privalo 
užpildyti valstybinių mokes
č ių  p r a n e š im u s . P e n s i
ninkam s nėra taikoma jokia
yp atinga išim tis. ' ___
'' 'K psm inkam s' nėra^yovalo1 mėnesį, 
ma laikyti valstybinių mokes
čių pranešimus tam tikrą metų 
skaičių. Jie tokius pranešimus 
gali laikyti ar sunaikinti taip 
kaip ir kiekvienas kitas indi-

Tamstos pranešimu, pen
sininkai negauną apšildymo 
sąskaitų, gali gauti šios pagal
bos pašalpas iki 150 dol. Aš 
bendrai moku su dukra, bet 
sąskaitos neturiu.

Prašyčiau tam stos paaiš
kinti, kokių reikia davinių ir 
kur kreiptis. Esu gimusi 1902 
m. Pensijos; gaunu 137 dol. į 

A.M.

Š. m. sausio 12 d. Nr. 9 rašo
te „Drauge“, kad mažų paja
mų žmonės gali gauti pagalbą  
šildymo išlaidoms apmokėti.

Esu gimęs 1933 m. sausio 23 
d. Esu nedarbingas. Trumpai 
dirbau, bet dėl nesveikatos 
nustojau dirbęs. Gaunu nedar
bingum o p en siją . P ernai 
gavau 2,128.20 dol. Esu neve
dęs.

Ar aš galėčiau gauti tą  
pašalpą šildymo išlaidoms 
apmokėti?

Trumpa susidomėjo dar 1926 
m. Prieš 28 m. atvykęs į 
Washingtoną, V. Trumpa pir
mąją naktį nakvojo Krivickų 
namuose, ’o vėliau ilgus metus 
kartu dirbo Kongreso biblio
tekoje. Istorikas prisiminė Gr. 
Krivickienės, kaip „Draugo“ 
korespondentės Baltuosiuose 
rūmuose bei Valstybės depar
tamente, sukaktis. Prisiminė 
abi Krivickų dukras — Ireną 
Raulinaitienę ir Rūtą Pemkiū- 
nienę.

(Nukelta į  4 psl.)

Mano supratimu — tas 
geriausiai išauklėtas, 

įstengia I  
džiaugsmus

geriausiai
gyven im o
kančias.
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Per trisdešimt metų gyve
nau ir dirbau Chicagoje. Dar
bai ir uždarbiai buvo įvairūs. 
Paskutinių 3 metų uždarbis 
buvo arti 17,000 dol. per 
metus, plus apie tūkstantį 
dolerių d iv id en tų . Kokia 
apytikriai turėtų būti mano 
pensija, jei aš pasitrauksiu 
rugpiūčio mėn., sulaukęs 62 m. 
amžiaus?

Šiuo metu turiu dalinį darbą 
su mažesnėm pajamom. Ar tai 
daug atsilieptų į pensijos dydį, 
jei dar dirbčiau 3 m. iki 65 m. 
amžiaus ir turėčiau mažesnes 
pajamas? '

Prieš keliolika metų dirbau 
miesto: darbe1 apie 11-12 metų. 
Ar tas įeina į  socialinę apsau
gą, ar man bus mokama pensi
ja  atskirai? Mat, tuo laiku 
socialinės apsaugos pensijos 
miesto darbe nebuvo, bet 
vadindavo pensija. Ar tas yra 
vienas ir tas pat?

P.R.

Už a.a. Vacio sielą maldas 
kalbėjo ir Šv. M išias atna
šavo kun. G. Kijauskas, S.J. 
Mišiose giedojo sol. Irena 
Grigaliūnaitė ir Člevelando 
vyrų oktetas vadovaujamas 
Ryto Babicko. Koplyčioje 
atsisveikinimą pravedė J. 
Stempužis, kuriame organi
zacijų vardu atsisveikino* J. 
Malskis, S. Sillman, dr. D. 
Degesys, dr. A. Butkus, dr. S. 
Matas, Z. Dučmanas, dr. V. 
Stankus, A. Jonaitis, B. N a i 
n y s  ir B. Gaidžiūnas.

Šio taip sunkaus atsisveiki
nimo proga prašome Aukš
čiausio tau, brangus Vacy, 
Dangaus palaimos, o tavo 
staigios mirties prislėgtai Žmo
nai Irenai, broliui Mykolui ir 
kitiems giminėms sveikatos, 
ištvermės ir stiprybės.

A ntanas Butkus

R.M.

Ats. R.M.
Taip. Savo reikalu jūs galite 

kreiptis į Dept. of Human Ser
vices skyrių, 6254 S. Kedžie 
Avė., arba paskambinti 471- 
2711 dėl smulkesnių infor
macijų. .

J.Š

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

0 449  So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5 -6446  

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004  
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4 -5849 , rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CH IR U R G A S

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

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
DR. DOMO KRIVICKO DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Šeštadienio, sausio 10 d. 
pavakarėje, vienas po kito lė
kė lietuvių automobiliai į Gra
žinos ir dr. Domo Krivickų 
namus Marylando valstijos 
priemiestyje, už keliolikos kilo
metrų nuo sostinės Washing- 
tono. X

Telefonu kviesdami daly
vauti vaišėse šeimininkai apie 
progą nieko neužsiminė. Pabu
v o ti Gr. ir dr. D. Krivickų 
namuose, toje akademinėje 
aplinkoje, tikrai malonu. Tai 
jau teko anksčiau patirti. Su 
malonumu važiuosim ir šį 
kartą. Tačiau man vis knieti, 
kokia proga Šios vaišės rengia
mos ir dar pačiam vidur
žiemy. Pasiskambinu Juozui 
Laučkai. J is pataria pažvelgti 
į „Lietuvių enciklopediją“.

Ją atsivertęs pamatau, kad 
dr. Domui Krivickui praėjusio 
gruodžio 22 d. suėjo 75 metai 
amžiaus. Sunku tikėti, kad tas 
aukštas, gražiai nuaugęs, 
giliai protaujantis akademi
kas jau susilaukė deimantinio 
jubiliejaus. Bet enciklopedija 
nemeluoja.

Kai atsiradom Krivickų 
sodyboje, kur susirinko apie 50 
viešnių bei svečių su Lietuvos 
atstovu dr. S. Bačkiu ir jo žmo
na priekyje, kai užkandžiams 
pirmiausia buvo pateikta įvai
riausia Žuvis, paaiškėjo ir 
paslaptis, kodėl sukaktuvi
ninkas fiziškai taip gražiai 
išsilaikęs: jis yra didelis žvejo
jimo mėgėjas. Žvejojimo entu
ziazmas ■ perduotas ir profeso
r ia u s  v a ik a ič iu i A lg iu i  
Petkiūnui. Tai pastebėjau ilga
me jaunojo Algio pokalbyje su 
kitu žvejojimo entuziastu — 
poetu Jurgiu Blekaičiu.

Pas Krivickus, kur begalės 
knygų, žurnalų, kur sienos 
ištisai nukabinėtos dailininkų 
kūrinių originalais, Šalia žu
vies, buvom vaišinami ir įvai-

J., J . Jiousgeoi 

sėst
A dvokatų  Draugija 

V A L D E M A R A S BYLAI® į  
IR

V IN C A S BRIZGY8 Į
' T eisių  daktarai 

24S6 W . 69th  SL,- Chicago, ®.

V isi teL 778-8000
Valandos pagal etuUartną

Tei. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
G YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 -3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrą 
treč. Šešt. 12 rki 4  vai. popiet

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ 

: MEDICAL BUILDING -

3200 W. 81st Street f-

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

-1 
d

į

riausiais kitais patiekalais, 
nes prancūziškoje kultūroje 
augusi Gražina Krivickienė,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA 
O PTO M ETRISTA Š

270 9  West 51st Street 
Tel. -  GR 6 -2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1 -4 ir 
7 9: antrad. ir penkt 10-4: šeštad. 10-3 vai.

Gražina 
be žu rn a listik os, lie tu v ių  
liaudies dainų bei tautosakos 
rinkimo yra ir puiki kulinarė. 
J i yra knygų autorė ir dar 
užsimojusi išleisti reikšmingą 
mūsų tautosakai darbą.

Tikiu, kad apie dr. Domą 
Krivicką, brandų „Draugo“ 
bendradarbį, jo deimantinės 
sukakties proga kiti parašys 
išsamiau, todėl jo nuveiktų 
darbų čia neminėsiu, tik vienu 
kitu sakiniu atpasakosiu, ką 
kiti tą vakarą apie jį kalbėjo.

Pavakarieniavę susirinkom  
į platų salioną kavutei, č ia  dr. 
Romas Zalubas visiems at
vėrė faktą, kad dr. Domas 
Krivickas švenčia visą eilę 
sukakčių: 75 m. amžiaus, 55 
m. visuomeninio darbo, 50 m. 
nuo jo doktorato ir Gražinos 
Krivickienės diplomo gavimo, 
45 m. nuo pirmojo mokslinio 
darbo parašymo, 40 m., kai dr. 
D. Krivickas buvo pakviestas 
užimti Vilniaus universiteto 
prorektoriaus kėdę.

Po dr. R. Zalubo žodžio 
diplomatinės tarnybos, jos 
šefo St. Lozoraičio ir savo var
du sveikindamas, Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. S. 
Bačkis priminė dar vieną 
sukaktį, bėtent: jau 45 m., kai 
dr. D. Krivickas dirba. Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje. 
Dr. S. Bačkis dėkojo sukak
tuvininkui už jo didelį įnašą  
Lietuvos valstybinaim gyve
nime.

Istorikas Vincas Trumpa 
sveikino sukaktuvininką Litu
anistikos instituto pirm. dr. R. 
Šilbajorio ir savo vardu, linkė
damas „neskubėti gyventi“. 
Istoriką V. Trumpą su Krivio  
kais riša senoka pažintis. 
Ūkininkų partija, kurią dr. D. 
K rivickas atstovau ja , V.

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246 -2839

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus ligos 
2 45 4  West 71st Street

(7 1 -mos ir Campbell Avė. kampas) 
V a i: pirmad .antrad .ketvirtad iroenMad

ki 7 v p p Tik susitarus

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CH IR U R G Ė

Specialybė — Nervų ir - 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING  
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CH IR U R G A S  

Tel. -  BE 3 -5893  
S pecia lybė Akių ligos 

3907  West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

O fis o  te l. —  582 -0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS  
J O K Š A  

VA IK Ų  LIGOS
6441 5. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7 -6000 . Rez. GA 3 -7278

DR. A. JENKINS  
G YDYTOJAS IR C H IR U R G A S  

384 4  West 63rd  Street 
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė. Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. J U Č A S  
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652 -1 3 81

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4 -7  išskyrus treč. ir šešt

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59  St.. Chicago
476 -2112

Vai. pagal susitarimą. Pirm., antr., treč. 
ketv. 10 iki 6  vai. Šeštad. 10 iki 1 vai.

Tel. REliance 5 -1811

DR. WALTER J . KIRSTUK  
Lietuvis gydytojas 

3 925  West 59th  Street 
■Vai: pirm . antr.. ketv. ir penkt. nuo 12 
•vai popiet ir 6 -8  yal. vak Treč. ir šešt
uždaryta

Ofs. 742 -0255  Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -  CHIRURGUI

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120

Valandos pagal susitarimą. -

•  Tel. 372-5222.236-6575 

D r. ROMAS PETKUS
- AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA 

Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.

Valandos pagal susitarimą.

DR. L  D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA

- 8 1 0 4  S. Roberts Road 
1 mylia j  vakarus nuo Harlem Avė

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
(K alba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contact lenses*'

2 6 1 8  W. 71st St. -  Tel. 737-5H5 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trd

• DR. LEONAS SEIBUTIS 
IN K S T Ų . PŪSLĖS IR .

PROSTATO CHIRURGUA 
2 656  W. 63rd Street

Vai antr 1 -4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 446-SSC

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
491 2  W. 14th Street

Cicero., Illinois 
Tel. 656-2441

Valandos pagal susitanmą

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI $41#

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S

2 4 5 4  West 71st Street 
Va, pirm . antrad . ketv ir penktad.W 
6-7 — iš anksto susitarus

Ofs. tel. 586*3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 West 63rd Street 
Va,.: pirm., antr ketv ir penkt

2 - 7 )  šeštadieniais pagal susitmiM
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NEKALTINKIME JAUNIMO
Apie ką ga li jau n im a s tarp  

savęs kalbėti lietuviškai?  K oks 
jų žodynas? Ar ap ie la k štin g a 
lą, suokiančią paupyje? Ar 
apie artoją, verčiantį v a g ą  su  
arklu? Ar apie žyd in čiu s  
Čiobrelius, k a č p e d ė liu s  ir  
motiejukus, kvep iančius sa u 
lės atokaitoje prie šilelio?

Pažiūrėkime į jų  gram a
tikas, pratimų k n ygas, d ik tan 
tus ir t.t. Juk ten  rašom a tik  
apie rom antiką, ga m tą , poe
ziją. Tai yra žod yn as ir  tem os  
poetams ir beletristam s, gim u- 
siems ir augusiem s L ietuvoje. 
Mūsų jaunim as yra g im ęs čia; 
XX-tojo am žiaus pab aigoje ir  
Lietuvos nem atęs. O je i ir  
matė, tai tik „5 d ien a s L ietu
voje, ir 2 M askvoje“. N et ir  
Lietuvoje g y v en a n tis  jau n i
mas, nors ir supranta , bet 

—tarpusavyje nevartoja  tų žo
džių ir išsireiškim ų, kuriuos 
mes čia kalam e jaun im u i litu a 
nistinėse m okyklose. Sutinku, 

' kad mūsų kalba yra  žod in ga  
' gamtos ir ūkio darbų para
šymuose. Tai yra  m ūsų  kalb os  
lobis ir p asid id žiav im as, ta i 

—yram ūsų praeitis ir  istorija . 
Tačiau ateityje, nepriklauso- 

f'mojė Lietuvoje, ū k in in k as  
nebežingsniuos p ask u i arklio  
traukiamas akėčias; j is  bus  
.motorizuotas.

Visi žinome, kad  daugum a  
romanų skaitytojų , praleidžia  

_j$tįsus- g a m to s  a p r a š y m ų  
paragrafus. T ik n ed a u g elis  

v-poetai dvasioje, tu os apra
šymus skaito, ja is  gėrisi, 
pergyvena ir ja u č ia si d v a si
niai praturtinti. T aip  buvo  
prieš karą Lietuvoje, tą  daro  
didelė dalis su au gu sių , ir  esu  
tikra, kad taip  daro ir  sk a i
tytojai okupuotoje Lietuvoje. 
Lituanistinėje m o k y k lo je  
reikia studijuoti lietuv ių  lite 
ratūrą ir  tuos gražius, bet retai 
kasdieninėje k alboje varto
jamus žodžius ir išs ire išk im u s. 
Diktantuose, pratim uose ir  
diskusijose reikėtų praktiškos, 
kasdieninės kalbos ap ie  m ūsų
dabartinį gyvenim ą.

Kokį žodyną ir kok ias tem a s  
mes. pateikiame v a ik u čiam s ir  
.jaunimui? Nuo p a t p irm osios  
vaikystės k n ygelėse tik eilė- 

-raštukai, sa ld ū s gyvu liu kų  
Nuotykiai, peteliškės ir  t.t. V a i
kas, tik dėl to tų sk a itym ų  
.klausosi, kad sėdėdam as g a li  
prisiglausti prie m ylim ų tėvų  
ar senelių. Gi n u šok ęs nuo  
atsisuka televiziją, norėdam as  
susirasti juokų ir nuotykių . 
Kodėl toks vaikas, kad ir gerai 
lietuviškai m okėdam as, nepuo
la skaityti lietuviškų  k n y 
gelių? Ar ten jis g a lė s  ra sti

jiuotykių, išdykusių  vaikų , 
kurie bus nubausti? A r ten  yra  
aprašyti fantastiški n u otyk ia i 
ir pavojai iš  kurių aprašom ieji 
žmonės išsigelbės? A r, m es  
norime, kad m ūsų v a ik a i sa v e  
įsivaizduotų zuikeliais, daržo
vėmis ar gėlytėm is? A r m es  
vengiame, kad m ūsų va ik a i 
įsivaizduotų esą  berniukais ir  
mergaitėmis, kurie su au gę bus  
vyrai ir moterys? M ūsų popu
liariausia vaikiška k n ygelė  
yra „Merškiukas R udnosiu- 
kas“ todėl, kad ten yra gražia i 
aprašomi kasdieniški reikalai, 
nuotykiai ir nėra jokių n esu 
prantamų žodžių. O vyres
niems v a ik a m s „ N a m a s  

' anapus parko“, „M ieste n esa u 
gu“, „Rainiuko nuotyk iai“ ir  
„Viena pasaulyje“, kur v a lk s
mai vyksta čia, dabar, m ūsų  
gyvenamuose kraštuose ir yra  
aktualūs ir suprantam i.

Kalbėkime lietuviškai su  sa- 
yo vaikais apie k asd ien in į 
gyvenimą čia, apie š ian d ien ą  
lr rytojų. Kalbėkime ap ie jų  
mokyklas, draugus, m oky
tojus, universitetus, studijas, 
dirbamą darbą ir ateitį. J a u n i
mas nori pasidalinti m intim is, 
gauti atsakymus į abejones ir  
bfiti suprasti. P asakodam i 
51em8 apie Lietuvos ar Euro- 
J*08 gimnazijas ar universite- 
S  nebandylrime jų  įtik in ti, 

<5? ten buvo daug geriau.

K albėkim e objektyviai — jei 
ga lim a . N ebandyk im e va i
k am s nuvertinti jų gyven im o ir 
m okyklų. M es v is i  tik v ien ą  
kartą  gyv en a m e ir  negalim e  
kitų  gyven im o  n iek in ti, arba  
griauti v ien  todėl, kad  jie  
k ita ip  gyven a .

V a ik a i į m ūsų  praeitį negali 
įs ig y v en ti, o  m es jų gyven im o  
p iln a i nesuprantam e. * N e
įkyrėkim e jiem s am žinom s  
k r it ik o m s  ir  p r ie k a iš ta is  
A m erikai ar n epagrįstom is  
p agyrom is m ūsų  buvusiam  
gyv en im u i nepriklausom oje  
Lietuvoje. T egul jaun im as  
ga lv o ja  k ritiškai ir rea lia i apie  
sa v e , sa v o  draugus, tėvu s ir  
lie tuv iu s Lietuvoje. N eb an 
dyk im e jaun am  žm ogui jau  
su v iršk in ta s idėjas ga lvon  
k a lti. Kodėl m um s, am žin iem s  
jaun im o  kritikam s, n ep a si
žiūrėti į  pačiu s save?  Pažiūrė
k im e kaip  m es p aty s lietu
v išk a i kalbam e. K iek m es 
p a ty s išdarkom e sa v o  kalbą, 
n audodam i len k išk u s, ru siš
kus, vok iškus ar an g lišk u s žo
džius. N enoriu  tų  pavyzdžių  nė  
m inėti; v is i  m es juos labai 
gera i žinom e.

N et n orin t ir sa v o  kalbą  
šv a r in ti, m um s p atiem s yra  
sunku  greita i p asirinkti tin k a
m ą lietu v išk ą  žodį vietoje besi* 
peršančio  barbarizm o. G alim e  
įs iva izd u oti, kad  dar sunk iau  
yra  jaun im ui, kuris v isk ą  ver
č ia  iš  an g lų  kalbos, o m es juos 
sum aišom e, naudodam i p atys  
n ereik a lin gu s „dypukiškus“ ir 
„čiab u višk u s“ barbarizm us. 
J a u n im ą  n e peikti reikia, kad  
j is  s ilp n a i lie tuv išk ai kalba, 
bet reik ia  juo pasid žiau gti ir  
jam  pad ėti jo  lie tu v išk ą  žody
n ą  praturtinti.

K oks bus ja u n a s lietuv is  
in te lig en ta s, jei j is  tik  ap rašy 
m u s ar k a lb ą  ap ie kugelį ir  
cepelinus a tsim in s , o nem okės  
lie tu v išk a i išs ire ik šti kasd ie
n in ia is  reik a la is, rūpesčia is  
a p ie  m okslą , darbą, pra
m o g a s ,  d ž ia u g s m u s  a r  
n ep asisek im u s?  M ūsų jaun i
m a s n eg a li būti įk v ėp tas ir jų  
p atr io tizm as p ab u din tas v ien  
tik  S im o Kudirkos, K alantos, 
S ad ū n a itės ar Š ak a lio  p avyz
d žia is . M es n ega lim e iš  k itų  
reik a lau ti gyvyb in ių  aukų, bet. 
p a ty s turim e k asd ien  aukotis. 
M okytojai ir rašytoja i turi 
n u sile is ti k asd ien yb ėn , rašan t  
ir  m ok in a n t v a ik u s ir  jaun i
m ą. T ėva i turėtų n u sto ti ly g in 
ti ' sa v o  ja u n y stę  D P  stovyk 
lo se  su  d ab artin ia is  jaun im o  
p a p r o č ia is .  M ū sų  v a ik ų  
p a silin k sm in im a i ir  e lg esy s  
yra  tik  p a v iršu tin išk a i skir
t in g i, bet jų širdys, norai, s iek i
m a i ir  sv a jo n ės  yra  ly g ia i tokie  
k a ip  m ūsų  buvo. J ie  iešk o  idea
lų, patarim ų ir  ga irių , b et n e  
n u o la tin ės  A m erikos (ir tuo  
p ačiu  jų  pačių) kritikos ir  buvu
s io  tėvų  g y v en im o  Lietuvoje  
per d id elio  id ea lizav im o. N e  
v is i L ietuvoje bu vo  p avyz
d in g i m okin ia i ir  n e  v is a s  šių  
la ik ų  ja u n im a s p eik tin as. Juk  
ob u o lys n eto li n u o  ob els nurie
da... «.

J a u n ieji tėv a i, sa v o  vaiku
č iu s au g in dam i, turi įs ig y ti  
a n g lišk a i-lie tu v išk ą  žodynėlį 
ir  n e tin g ė ti jo vartoti. A ts i
m ink ite , k a ip  būdam i m oki
n ia is  la ik ėte  „W ebster’s  D ictio
n a ry “ a n t  sa v o  rašom ojo sta lo  
ir  d a žn a i j į vartyd avote . T egul 
ir  tie  jūsų  angliškai-lietu - 
v išk ie ji žod yn ėlia i su d y la  ir jų  
k am p u k ai užsir ieč ia  n u o  varto
jim o. O v yresn ių  va ik ų  ir  
stu d en tų  tėv a i p a sisten k ite  
g y v e n ti realybėje; šian d ien , 
b et ne. praeityje. D iskutuok ite  
šeim oje d ien o s įv y k iu s, tele
v iz ijo s program as, sp ortą  Ir 1.1. 
N eb ū k ite per d au g  kritišk i, bet 
būk ite p ozityvū s. M okytojam s  
lin k iu  r a šy ti tok iu s vad o
v ė liu s, g ra m a tik a s ir  prati
m us, id a n t  m ok sle iv ia i, b a igę  
l itu a n is tin e s  m okyk las, su g e
bėtų  sk a ity ti lie tu v išk ą  sp au 
du, jų  p ap ild y ti ir  p agerin ti

RAUDONŲJŲ PARTIZANŲ NUŽUDYTIEJI
1941_44

M eldauskas, A ntalieptės  
vis., Zarasų aps., kovoje su  ru
sų d esan tin ink a is žuvo 1943 
rudenį Jokunčių  k. laukuose.

F elik sas M isiulis, ūkinin
kas, buv. šau lys, M ažeikių  
aps., Tirkšlių v is. V irša itis, va 
žiuojant iš  tarnybos į savo  ūkį 
n u šau tas 1943.11.

A n tanas M ockaitis, k ilęs iš  
M arijam polės aps., policin in
kas, nužudytas 1944.11 Vy- 
džių k., Švenčionių  aps.

B enon as N am ikas -Zaštau- 
ta s, g. 1915.1.5 Vilniuje, skau
tų  akadem ikų korp. “V y tis” 
filisteris, uolus skautų vei
kėjas U tenoje, nužudytas  
1943.VIII.24. P a la id otas U žpa
liuose.

N em uni8 - M atuliauskas  
nužudytas 1943.

A n tanas N en ėn as, g .a . 1902 
Zabičiūnų k., A ntalieptės vis., 
Zarasų aps. savanoris, buv. 
šau lys, A ntalieptės vis. v irša i
tis, sa v o  nam uose nušautas  
1943 rudenį.

Sovietiniai partizanai ir jų belaisviai.

P a p l a u s k a s ,  K a ln ė n ų  
girininkijos eigu lis, buv. šau 
lys, jam  bekinkant arklį par
tizanų iš  pasa lų  nužudytas 
1944.VI.24. Žm ona, išgirdusi 
šū vį, g ra n atas ir p isto letą  įm e
tė į pap lavų  kibirą. J ą  sum ušė  
ir  apiplėšė.

Petrušienė, pradž. mok. m o
kytoja, V arėna, A lytaus aps., 
nužudyta V arėnos pašto  įst. 
1942.

Ju rgis R ibakovas, 32 m., Bū
dų II k., J o n a v o s v is ., Kauno  
aps., Kertupio girios eigulis, 
buv. K alnėnų būrio šau lys, vo 
kiečių ok. m etu ik i 1942 pabai
go s tarnavo  Liet. sav is . d a 
lin iuose, prie Ilm enio ežero 
buvo sužeistas. Rusų tautybės  
L ietuvos patriotas. N užudy
ta s  1 9 4 4 .V I .il/1 2  naktį Būdų

sa v o  sukurtais stra ip sn ia is ir 
sugebėtų  diskutuoti kasd ie
n in iu s įvyk iu s m ūsų lietu
v išk am e ir tarptautiniam e  
gyven im e gražia  lietuvių  .kal
ba.

S . K erpytė-^ ądeik ien ė, M.D.

į  K  R  I  Z  Ė
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 
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M eno ir literatūros žm onės ne v isi pritarė V is

vyd o  projektui. V ien i nurodinėjo m eno suvalstybi- 
nim o pavojų, kiti, apskritai, buvo visokių programų 
ir  varžtų priešininkai, reikalaudami kūrybai laisvės, 
treti num atė daug kliūčių praktiniam  tos visos pai
n ios institucijos kūrimo darbui, dar k iti skeptiškai 
m ojo ranka ir be jokių ginčų lėm ė, kad vis tiek iš 
to nieko nebūsią. Šie pastarieji labiausiai pykinda
vo V isvyd ą , ne kartą išvesdam i j į iš kantrybės.

—  šiaudadūšia i 1 —  niekindavo jis tokius. —  O 
kad bent gilin tųsi, -kritikuotų, parodytų kas ta isy
tin a i B e t kur ta u l Jie viską neig ia  iš įpročio, iŠ 
inercijos. V is  tiek , girdi, nieko nebus... T aigi, turim  
dirbti, turim  sten gtis kad būtų 1 Jei anais, laikais 
m es ta ip  būtum e galvoję, tai šiandien lietuvių  turė
tum e tik  m uziejuose bei archyvuose ieškoti.

Ir  dabar Sargenis rado V isvyd ą  susierzinusį. 
Pasirodo, kad rašytoją buvo atlankęs vienas iš tokių  
skeptikų kenkėjų ir įrodinėjęs, kad nei L ietuvoj, nei 
niekur kitur, kur viešpataująs fašistin is režimas ne
galį būti jokios kultūros, jokios kūrybos, ir jokie  
fondai čia nieko nepadėsiu.

—  N a, šiandien ne jis v ienas taip  mano, —  pa
stebėjo  Sargenis.

—  N e jis vienas ir k lysta t —  atsikirto V isv y 
das. —  Pagaliau, kitų m anym as m anym u ir tebepa- 
silieka. O šis laksto, agituoja, landžioja, rašyti į

laikraštį ketina ir darbą griauna. N a, sakyk, o  ką 
bendra turi mūsų fondas su  šiokiu ar tokiu režimu? 
Su fašizmu, demokratizmu ar pagaliau, net ir ko
m unizmu! Juk mūsų fondo tatyba bus renkama vi
sų meno ir kultūros organizacijų, o  jam lėšos nebus 
imamos iš  valstybės biudžeto.

—  Štai tą lėšų klausimą m es dabar ir turim at
sidėję pasvarstyti.

Sargenis iš portfelio, o V isvydas iš stalčiaus iš
sitraukė pluoštą popierių ir susėdę abipus stalo ėmė 
svarstyti projektą. IŠ eilės reikėjo aptarti „Tautos 
fondo“ santykius su Švietim o ministerija, su aukš

tosiom is m okyklom is, su  įvairiomis kitom is meno 
ir kultūros įstaigom is. Toliau laukė finansiniai klau
sim ai, ką ir kokiu mokesčiu apdėti naujos instituci
jos reikalams, sudaryti jos sąmatą ir apsvarstyti 
daug kitokių dalykų.

Petras Sargenis m ielai padėjo V isvydui tą  gran
diozinį projektą kurti, nors pats, turėdamas už ra
šytoją daugiau praktinės nuovokos', žiūrėjo į „Tau
tos fondą“, kaip į teoretinį pastatą, kaip į gražų op
tim istinių polėkių rūmą, sunkiai suderinamą su  tik
rovės pagrindais. Ir dabar, kai priėjo prie fondo lė
šų  klausimo, Sargenis neiškentęs paabejojo:

—  šta i čia, pone V isvydai, mudu ir įklimpsime 
su  savo projektais. Ar Tamsta manai, kad bus leng
va apdėti nauju mokesčiu kultūros labui net ir to
kius „kultūringus“ dalykus, kaip degtinė, tabakas, 
kvepalai, kinai ir k iti mūsų numatyti pajamų šalti

niai?
B et V isvydas ir čia buvo optim istas:
__O kodėl ne? A š manau, kad ir nuo valdininkų

L. KERULIS

girininkijos 75 kvartale, m iš
ke. Kartu nužudytas ir  jo 13 
m etų sūnus.

Rakštelė, Grybiškių k., S a la
ko vis., Zarasų aps., Gražutės 
m iško eigu lis, buv. aktyvus 
šau lys, vieną naktį, 1942-1943 
laikotarpyje, partizanam s n a
m ą padegus, žuvo liepsnose  
kartu su  savo  uošve Juodval- 
kiene.

Rykštelė Jonas ir jo 5  asm . 
šeim a, Grybiškių k., Salako  
v is., Zarasų aps., 1942-1943 
laikotarpyje sušaudyti, n a 
m as sudegintas.

P ranas Ruseckas, buv. Šau
lių Sąjungos štabo m ašin in 
kas, tragiškai 1942 žuvo gesin 
dam as partizanų padegtą  
savo  ūkio klojimą.

G a b ris  S a m o c h v a lo v a s , 
m edicinos felčeris ir jo žm ona, 
Polivarko k., Degučių vis., 
Zarasų aps., 1942-1943 la i
kotarpyje nužudyti, o jų n a 
m ai sudeginti.

S in ius, ūkininkas ir Šven-
čionių v is. viršaitis, savo ūkio 
kiem e sušaudytas 1943.XI.

Skauzgirdas, krim. policijos 
tarnaut., 1944.IV. V ilniuje nu
šautas.

Stašauskas? ūkininkas, Tra
kų aps., nužudytas 1943-1944 
laikotarpyje.

A lek sas Špokas, buv. pašto  
tarnautojas, vėliau policinin
k as Trakuose, eidam as tar
nybos pareigas, 1944.III.29 
apie 11 vai. nakties “V ytautos 
Didžiojo” Trakų brigados par
tizanų Trakų m. nušautas.

Bronius T ilindis, policinin
kas, nušautas 1943 vasarą  
Ceikinių vžnk. apylinkėje, 
Švenčionių  aps.

A n tan as U beika, g. Padus
tėliu k., Dusetų v is., Zarasų 
aps-, gyveno Kurkulių k., 
V yžuonų vis., U ten os aps., su  
krikštui paruoštu sūnelių nu
šauti 1944, kai partizanai ap
supę n am ą iš  autom atų ap
šaudė ir įm etė į vidų granatą. 

(K itom is žiniom is gyven o  Ruk- 
lių k., D augilių  vis., U tenos

aps. ir nušauti 1943). Žmona 
R egina Kumelytė, g. 1913, 
m okytoja 4 šūviais buvo per
šauta. J i pasveikusi, po karo 
stojo į partizanų eiles, sum a
niai vadovavo liet. partizanų  
daliniui, kautynėse buvo su
žeista ir nuo žaizdų mirė. (Spė
jam a 1949).

A lfonsas V apsva, g.a. 1901 
policininkas, Padusčio vnk., 
A ntalieptės vis., Zarasų aps., 
kovose su partizanais žuvo 
1943 rudenį Jokunčių k. lau
kuose.

S ta sy s V arčiūnas, g.a. 1915, 
polic. nuov. virš., Kuršėnai, 
Šiaulių aps., 1943 birželio ar 
liepos m ėn., va lant apylinkės 
m iškus nuo besislapstančių  
bolš. partizanų, pamiškėje, 
prie vieno* ūkininko sodybos, 
part, nušautas. Palaidotas  
Kuršėnuose.

V ilkas, A ntalieptės vis., 
Zarasų aps., 1943 rudenį .žuvo 
Jokunčių k. laukuose kovo
jant su bolš. partizanais.

V onžidas, Jonavos vis., 
Kauno aps., parašiutininko  
Fedoto Krugliakovo įsakym u  
nužudytas 1949.

P ovilas Zokas, ūkininkas, 
Totorių k., Skapiškio vis., Ro
kiškio aps., 1941.VI sukilim o 
d alyvis Skapiškyje, bolš. par. 
sušaudytas.

Žebrauskas, buv. pašto tar
naut. M ažeikiuose, vėliau ūki
ninkavo prie Tirkšlių, Mažei
kių aps., bolš. part, nužudytas.

A n tanas Žilėnap, .ūkinin
kas, M iškininkų k., Salako  
vis., Zarasų aps., 1942-1943 
laikotarpyje m iške sušau
dytas.
\  Be abejo, ta i tik m aža dalis 
savo  tėvynėje nekaltai nu
žudytųjų.

„Mirtis okupantams“ sovietinių 
partizanų būrio nariai. Būrys 
susidarė 1943 m. ir 'siautėjo  
Kauno, Vilniaus, Eišiškių ir Kai
šiadorių apskrityse.

K artais D ievas savo  vaikų  
ak is nuplauna ašarom is, kad 
jie a išk iau  galėtų perskaityti 
Jo A pvaizdos patvarkym us ir 
Jo įsakym us.

T. L . Cuyler

Sovietinių partizanų nuleistas nuo bėgių vokiečių karo ešelonas 
netoli Šiaulių. __________________________>______________

SOVIETŲ AGRESIJA -  POLITINĖS MĮSLES

J . MIŠKINIS
i ------------

Kremliaus despotai, savo  
klastinga politika pavergę šim- 
tu s m ilijon ų  žm on ių , tuo  
nepasitenkina, bet dar siekia  
naujų aukų, kas kelia didelį 
nerim ą visam e civilizuotam e 
pasaulyje. M ažos ir silpniau  
apsiginklavusios valstybės  
gyvena nuolatinėje baimėje, 
netikros savo rytojumi. Todėl 
nuolat kartojama, kad netru
kus ta  ar Įrita valstybė bus 
sovietų kom unistinio slibino  
auka, kad Kremliaus veda
moji politika ir užm ačios veda  
prie trečiojo pasaulinio karo. Iš  
kur kyla ta  baimė, kas yra jos 
priežastimi? N evienas isto
rikas, politikas ar m oksli
n inkas stengiasi tą  klausim ą  
išspręsti. A tsakym ų yra viso
kių.

Pavyzdžiui, v ien i sako, kad 
kaltas komunizm as, kiti — 
la ipsn iškas kultūros nykim as, 
antrojo pasaulinio karo iš 
dava ir t.t. N ors nuom onės yra  
skirtingos, vienu atžvilgiu  
daugelis vienodai tvirtina: 
dabartinio įtempimo priežasti
m i yra m ilžiniškas v isų  valsty
bių ginklavim asis ir v isos iš  to 
fakto išplaukiančios pasėkos.

Kodėl ginklujam asi? Daug  
politikų bei istorikų aiškina, 
kad kaltas yra n e  technikos 
tobulėjimas, bet komunizmo 
augimas; specifinės, sąlygos, 
kokiose gyven a  civilizuotas 
pasau lis XX amžiuje, žodžiu, 
v isi tie veiksniai, kurie keičia
si ir vieną ar kitą laikotarpį 
charakterizuoja. Juk pasaulis 
negali stovėti vietoje. J is  am ži
n a i progresuoja ir daro pažan
gą. G al kai kam atrodytų, kad  
tame paprastam e tvirtinim e 
g lū d i v is a s  iša iš k in im a s .  
Tačiau toks aiškinim as nėra  
pakankam as politikui. J is  
sako, kad yra tam  tikros 
valstybės, tautos, žm onės, ku
rie duoda kryptį v isa i žmo
nijai. Tai žm onės, kurie nepa
siduoda istorijos eigai ir kurie 
nesitaiko prie jos reikalavimų, 
bet patys tveria tą  istoriją ir 
vienon ar kiton pusėn žmoniją 
pakreipia, pavyzdžiui,, kad ir 
sovietinė politika.

Pastaruoju metu Kremliaus

politika darosi v is įžūlesnė, 
suktesnė. Politin iai stebėtojai 
tvirtina, kad sovietai labai 
aktyviai veikia prieš neko
m unistines valstybes. Tačiau  
labiausia yra įtūžę dėl JA V  
vedam os politikos Vidurio ir  
Artimuose Rytuose. Kremlius 
su dideliu įn iršim u gąsd ina  
nekom unistinius kraštus, norė
dam as sulaikyti neutraliuo
sius nuo antikom unistinio blo
ko ir sudaryti sau  palankią  
viešą  opiniją planuojam ai 
agresijai, kurią jie ga li pradėti 
bet kuriuo metu, pakaltindam i 
užpultąjį kraštą ruošimu agre
sijos prieš Sovietų Sąjungą. 
Girdi, įspėjim ai sovietam s tar
nautų kaip form alus karo 
paskelbim as ir kaip p asiteisi
n im as, kad jie buvo priversti 
gin tis nuo ruošiam os prieš juos 
atom inės agresijos.

T aigi, Brežnevo grasinim ai 
būtinai turi sudaryti Sovietų  
Sąjungoje įspūdį, kad im pe
rialistai grasina „taiką m ylin
čiai tarybų ša lies la isvei“ ir  
todėl šiuo metu veda griežtes
n es saugum o priem ones im pe
rialistinių šnipų pavojui paša
linti.

Kremliaus despotai, bijo
dam i Vakarų, savo arogan
tiškom is kalbom is per komu
nistinę spaudą, radiją ir 
televiziją grasina kariška jėga. 
Iš politinio taško Žiūrint, sovie
tų grasinim as turi kitą pras
mę. Kremliaus despotai savo  
grasinim ais bando pateisinti 
agresiją. Žodžiu, sovietų politi
n ė  logika labai paprasta, bet 
sukta.

Sovietai savo  akiplėšišku
mu iki šio l daugiausia laimėjo  
n e iš  karštojo, bet iš  šaltojo  
karo. Tai v isa s kultūringas 
pasaulis gerai žino. Praeity  
sovietai v isada skelbdavo sam 
būvį (koegzistenciją) po kiek
vieno savo plėštaus akto prieš 
la isvąsias pasaulio tautas. 
T ikslas v isad a  buvo ir yra ta s  
pats: ram iai ir nem atom ai 
pasiruošti sekančiam  veiks
mui, o  svarbiausia — „nura
m inti“ išsigandusį ir g in tis  
besirengiantį pasaulį.

algų būtų galima po trupinį nugnybti. Pavyzdžiui, 
nuo švenčių priedų bent po 10 nuošim čių. Rašyk, 
pone Petrai.

Tačiau Petras vėl pasirodė skeptikas:

—  Bijau, kad švenčių priedai netrukus gali pa
sidaryti reikalingi ir pačiam valstybės biudžetui.

—  Na, meldžiamasis, iš  kur tas pesimizmas? 
Biudžetas, ačiū Dievui, suvedamas su milijoniniais 
pertekliais.

B et Sargenis nesidžiaugė:

—  Taip, šiem et suvedamas, bet kas bus po me
tų, kitų? Tam sta juk žinai, kas darosi aplink mus? 
Yra reiškinių, kurie rodo, kad ekonominė krizė 
plinta ir gilėja. Vargu ar mums pavyks jai atsispirti.

Krizė! Taip, spauda apie ją rašo. Kažkokie 
skandalai Amerikos biržose, bedarbių skaičiaus di
dėjimas Anglijoj ir kitur, nauja muitų sistema V o
kietijoj, gamybos supetprodukcija pramonės kraš
tuose, —  visa tai buvo pramirgėję pro V isvydo akis 
laikraščių lapuose. B et jam, ne ekonomistui ir ne po
litikui, atrodė, kad L ietuvos tai neliečia. Maža kas 
darosi plačiame pasauly!..

D ėl to ir į Sargenio nuogąstavimus, kas bus po 
metų, kitų, jis nerūpestingai numojo ranka:

—  N iekis, pone Petrai!.. Išvežim e kaip nors!.. 
M es— ūkio kraštas, pramonė menka, bedarbių mums 
nėra ko bijoti. Pagaliau, kas ten bebūtų po m etų, 
kitų, šiandien, m ielas Petrai, m es turim e daryti visa, 
ką tik galima padaryti tautos labui.

(Bus daugiau)

1944.VI.il/12


MOSV KOLONIJOSE
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L___DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 26 <L

PARAMA LIETUVOS 
, BAŽNYČIAI

J Vysk. V. Brizgi ui kreipian- 
I tis, Gr. Rapids diecezija leido 
• rinkti aukas (Lietuvos kenčian-

Jonaičiu, nes ilgametis jos vedė
jas Pranas Turūta nuo vadovavi
mo dėl ligos pasitraukė. Jaunimas 
mokyti buvo pakviesta kolegiją 
baigusi jo duktė Eglė D . Turūtai 
tė. Kai ji dėl tėvelio slaugymo ne 
galėjo dirbti, ją pavadavo ir tal
kininkavo N . Baniukaitienė ir E.

Šiai Bažnyčiai. Šiemet aukos bus I hakaitienė. Pamokos vyksta erd 
renkamos anksčiau, negu pernai1 yjose parapijos mokyklos klasėse
t. y. sausio mėn. 24 ir 25 dienomis 
klebonas pažadėjo išsiuntinėti 
laiškus abiem kalbom su pa aiški 
nimais ir vokeliais. Tikima, jog 
visi lietuviai ir kiti parapiečiai 
dosnai atslieps i  ši .prašymą.

MENO IR RANKDARBIU 
PARODA

Gruodžo 4  d. Šv. Petro —  Po- 
t vilo parapijos mokyklos salėje ir 4 

-se klasėse buvo surengta didžiulė

sekmadieniais. J. Izoikaitis, E. Ižo 
kaitienė ir V. Baniukaits sudaro 
tėvų komitetą, kuris rūpinasi mo 
kyklos medžiaginiais reikalais. 
Tėvų k-tas įteikė per kleboną ka 
ledinę dovaną šviet. tarybai, nes 
už patalpas nėra imamas joks mo 
kestis.

-Paminėtina, jog dar atskirai 
veikia 2-jų valandų lietuvių kal
bos pamokos prie pačios Šv. Petro 
ir Povilo parap. mokyklos. Čia 

paroda —  festivalis su 45 sky- i angliškai kalbą vaikai yra moko 
-riais bendru šūkiu “Holly H ob ylmj .lietuvių kalbos, kurie nori.
is Lithuanian too” (Holly Hob
by irgi yra lietuvė) tas šūkis bu- 

" vo paimtas iš amerikiečių žuma 
- lų  aprašymų apie garsias lėles —  

Holly Hobby Dolls. Tikrenybėje 
jų autorė yra Elena (Halina) 

TUgianskienė. Norėta iškelti ir pa 
* brėžti tų  lėlių tikrosios autorės 

lietuvišką kilmę.
' Iš rankdarbių srities buvo iš
statyta dalykų pradedant lėlėmis, 
molio —  .porcelano degintais 
darbais, stiklinėmis figūromis, 
'metalo stovylėlėmis ir baigiant 
gausiais visokių rūšių siuvinėji- 

‘mais ir audiniais.
’ ’ Iš meno srities paminėtni M. 

Blaveščiūnaitės —  Blanchard 
aliejaus, akvarelės ir pastelės por 

Xtretai bei paveikslai, kurių du yra 
"laimėję premijas ir buvo nupirk 
ti Hallmark Co. bei .panaudo
ti atviručių didmenų prekybai. 
K. Pranskevičiaus —  Prince alie
jiniai paveikslai ir aliejaus portre- 

rtai J. Grykosj kuris .pernai atnau- 
ij in o  visus parapijos bareijefi- 
~ nius stavi'jų paveikslus, skyrėri iš 

kitų darbų. Čia -pat buvo liau-

šias -pamokas jau trečius metus iru 
pestingai veda V. Stasiūnaitė-Di 
Marco. Už šias pamokas apmo
ka miesto valstybinių mokyklų 
įstaiga. Šiemet šiai klasei leidimą 
parūpino mokyklos ved. Sės. M. 
Gregorija (Bernotaitė), o  kny
gomis visuomet aprūpina ir pa
taria jos pirmasis įsteigėjas.

RUOŠIAMASI VASARIO 
16-TAI

^cenatu, užtikrindamas jų archy-1DVIEJUOSE HORIZONTUOSE  
i vams kambarį Amerikos Lietu-1 
vių Archyve “Alkoje”. Tuo re i- ' 
kalu jis Alkai jau įteikė 4 tūks-1 
tančius dol., o  vieną tūkstanti pa 
žadėjo įmokėti vėliau. Sveikina 
me p. Valauską, kad jis Alką įga
lina plėstis.

M a h a n o y  C ity , Pa.

A. a. kun. Pijus Čėsna (Ches- 
na), ilgametis šv. Juozapo para
pijos klebonas emeritas, buvo iš
kilmingai palaidotas sausio 20 d. 
Išvakarėse, perkėlus karstą iš kop 
lyčios į bažnyčią, pirma Lietuvos 
Vyčiai atsisveikino su velioniu 
trumpomis pamaldomis, kurias 
lietuviškai pravedė preletas Juo* 
zas Neverauskas, Shenandoah Šv. 
Jurgio parap. klebonas.

Angliškai skripturistinėm -pa
maldom vadovavo rajono deka
nas. 'Pirmą skaitymą atliko kun. 
Juozas Shelonis, Coaldale Šv. Jo
no Krikštytojo parap. klebonas. 
Antrą skaitymą atliko kun. Ma
tas Jarašiūnas, Maizeville Šiluvos 
parap. klebonas. Protarpiais gie
dojo parapijos choras. 'Pamokslą 
pasakė kun. 'Juozas Lukach, Al
lentown vyskupijos socialinių rei
kalų vedėjas. ?

Laidojimo dieną Mišias -atlai
kė vysk. Juozas McShea. Su juo 
koncelebravo broliai kunigai Sta
nislovas Lukšys, Tamaqua šv. > 
Petro ir Povilo parap. 'klebonas,
ir Jonas Lukšys, Minersville Šv. 

LB apyL valdyba jau užkvietė Pranciškaus parap. klebonas, 
Lietuvos Nepriklausomybės mi- kun. Vilimas Linkchorst, St. 
nėjimui pagrindinį kalbėtoją: p la -; Clare Šv. Kazimiero parap. klebo- 
čiai žinomą publicistą, mažosios nas, ir kun. Antanas Wassell, vie- 
emciklopedijos „MŪSŲ LIETU- j tinis klebonas. Pamokslą pasakė
VA” autorių, buv. „Draugo” re
daktorių Bronių Kviklį. Jis sutiko 
atvykti ir -pažadėjo suruošti ta 
proga mažą parodėlę apie dabar
tinę Lietuvos bažnyčių padėti.

lietuviškai ir angliškai prelatas 
J. Neverauskas.

Laidotuvių Mišiose dalyvavo 
penki prelatai ir 60 kunigų. Buvo

£  “ ? uvus -P-ujų ! kas b-  ^ j .  kazimie_
Minėjimas įvyks Grand R a-! . ° . . v .  TX ». . .* - necių ir pranciskiečių. Is 'lietuvių

kunigų matėsi prelatas V. Martu-pids vasario 22 d., sečmadienį, su 
12-os vai. Mišiomis Šv. Petro - 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioje. Oficialioji ir meninė dalis 
■bus netoliese esančioje šv. Jurgio 
dr-Jos salėje (1513 Quarry Ave.,

dies menininkės U . Astrienės įvai • N- W .). \  Įsi vietiniai ir tolimes- 
rūs šiaudų kompoziciniai paveiks i Vakarinio Michigano vieto
tai ir kalėdinę eglutė papuošta V*V lietuviai yra maloniai kviečia-

sevičius ir ‘kun. J. Degutis iŠ P-hi- 
ledlphia, jėzuitas J. Kubilius iš 
Montreal, marijonas A. Naudžiū
nas iš Chicagos, B. Shimkus iš 
Norristown, L. Peck iš Philadel
phia, P. Sabas iš Sinking Springs, 
S. Norbutas iš Elmhurst R. Potts

. gausiais jos šiaudinukų nėriniais 
"bei plokštėmis. Gražiai atrodė 
• LRKMS 42 kp. stalai su siuvinė
jimais, audiniais ir kryžių, kop
lytėlių ir kt. drožiniais, apie ku
riuos centro valdybos vicepirm. 
X ). Sheivienė aiškino žiūrovams. 

’ Į Šį-skyrių gražiai jungėsi F. Kam 
siokaitės —  Tush miniatiūrinės 
stovylėlės, jau plačiai žinomos 
•Michigane.

Amerikiečiai mėgsta tokiomis 
progomis ragauti vadinamus 

^etninius valgius. Šalia Šv. Agotos, 
.-’Motery gildos d-jos siūlytų val- 

gių veikė parap. Tėvų —  mo- 
.-kytojų d-jos virtuvė...

Gana populiarus buvo

mi šiame minėjime dalyvauti.
K. Anulis

Putnam , C onn,

Dosni kolonija
Nedidelis skaičius lietuvių Put 

name, o ir tie daugumoje pensi
ninkai, bet jie finansiniai remia 
visokius lietuviškus reikalus. Taip 
pat paremia ir nelaimėn pateku
sius. Lapkričio ir gruodžio mėne
sių sąvartoje Balfui dr. J. Kriau
čiūno pastangomis buvo surinkta 
235 dol. Seselių iniciatyva daryta 
rinkliavą, sušelpti nuo žemės dre 

i bėjimo nukentėjusiems Italijoje,
t,r  | davė 650 dol., kurie pasiųsti Ka-

I ta la s  tvarkomas apyl. kult. 
vad. N . Baniukaitienės su vyru 
Vytautu, narės A. Lukoševičiū- 
tės ir pirm. V. Joaničio. 'Lanky
tojai pirko “ausiukes”, pyragus, 
l ie t  sūrius, bet didžiausią pasise
kimą turėjo lietuviškas (kugelis, ku 

► rį kepė 10 moterų ir 3 vyrai au
kodami savo gaminius apylinkei. 
Suprantama, tokiais tautiniais val
giais pasiekiama dviejų tikslų: 
geriau įsimenamas lietuvių var
das ir papildomos apylinkės įplau 
kos. LB apylinkės organizuotas 
dalyvavimas sveikintinas.

Parapijos mokyklos tėvų —  mo 
kytojų (komitetas buvo oficialus 
Organizatorius, bet atrodė, jog di
džiąją naštą nešė J. Čižauskai 

^tė-Davis, F. Kamsickaitė-Tush ir 
; muzikė A. Kamsickaitė. Jų dėka iš 
anksto, keturiuose vietiniuose laik
raščiuose buvo -paskelbta atitinka 

mi straipsniai su nuotraukomis. 'Lie 
tuvių radijo valandėlė davė spec, 
pranešimus. Dėka to susilaukta 
daug lankytojų. Organizatorėms 
—  riams priklauso gili padėka, 
nes šis festivalis buvo didesnis, 
negu pernykštis ir tikrai patama 
vo lietuvių vietinės parapijos mo
kyklos tikslams.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

šiuos -mokslo metus lituanisti
nė mokykla pradėjo su naujai

• pakviestu vedėju, LB apyl. pirm. |

talikų Šalpos organizacijai. 

Valauskas Vyčių mecenatas 
Lietuvos Vyčiai jau kai kuris

laikas rūpinasi savo archyvų li
kimu. Jiems į pagalbą atėjo Jo
nas Valauskas, gyv. St. Petersbur 
ge, Floridoje. Jis tapo Vyčių me

(Atkelta i i  3  pust)

Visiem s sugiedojus „Ilgiau
sių metų“, sukaktuvininkas 
nuoširdžiai padėkojo. Ypač 
dėkojo vaišėse dalyvavusiam  
savo asm eniškam  gydytojui 
dr. Stasiui Ankudui, gerai 
prižiūrinčiam jo ir žmonos 
sveikatą.

Vėliau visiem s pasinėrus į 
pokalbių srautą, sužinojau, 
kad Krivickų šeimoje esam a  
dar vienos sukakties — 45 m. 
vedybinio gyvenimo.

Simpatingojo tarptautinės 
teisės daktaro Domo Krivicko, 
radęs progos, pakalusiau, 
kokie įvykiai jo gyvenim e pali
ko giliausią įspūdį. Dr. D. 
Krivickas atsakė, jog jo, kaip 
užsienio ministerijos parei
gūno dalyvavim as trijuose 
ultim atum uose: L enk ijos,
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Pasak dr. D. Krivicko, 
ypač nemalonus buvęs Vokie
tijos ultimatumas dėl Klaipė
dos, kur Lietuvos komisijoje 
buvo ministeris Urbšys, prof. 
Petkevičius ir jis pats. Pasku
t in is  u ltim atum as buvo  
M askvos 1940 m. b irže
lio mėn., po kurio Lietuva 
prarado laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę.

Kadangi buvo belikę dešimt 
dienų iki prezidento R. Reaga- 
no inauguracijos iškilmių, o 
sostinė jau kuris laikas apie 
tai kalba ir iškilmėms ruošia
si, užkalbinau Gražiną Krivic- 
kienę, ar ji, kaip žurnalistė, 
iškilm ėse dalyvausianti ir jas 
aprašysianti? Gražina atsakė, 
jog esanti pavargusi ir galop

v isa  tai atsibodę, nes jau ne  
vieną kartą, kaip speciali 
„Draugo“ atstovė, su dienraš
čiam s teikiam ais specialiais 
priviligij uotais kredencialais 
yra inauguracijos iškilm ėse  
dalyvavusi ir jas aprašinė- 
jusi. (domu ir tai, kad dienraš
čio „Draugo“ atstovai toleruo- 
j a m i  l y g i a i ,  k a ip  ir  
amerikietiškų dienraščių.

Įd om ia i ir k u ltū r in g a i 
Krivickų namuose prabėgo 
šeštadienio vakaras. Skirstė
me s linkėdami jiem s gražių 
bei sveikų ateities metų.

Grįžtant namo tolumoje 
didingai šveitė JAV Kapito
liaus kupolas. Dar kelios 
dienos ir prie Kapitoliaus vyks 
didelės iškilmės — naujojo 
prezidento R. -Reagano inaugu
racija. Valdžios tarnautojams 
toji diena apmokama šventė. 
Tai dar viena . dovana val
džios tarnautojam s

oį Jfiod edit 
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SVARŪS PAPLŪDIMIAI

C LA S S IF IE D  GUIDE
PROGOS —  OPPORTUNITIES' V Y R A I  I R  M O T I

For sale
T A S T E B  F B E B Z  

69th & Maplewood Ave.
Sale by owner 

Telephone 334-3300

MISCELLANEOUS

R eal Estate Sales
W e are currently looking for k r  
gual sales associates. If you 
terested in a career in Real 
sales, please call Mrs. Diorio.

CENTURY 21 —  CAHOI BRQ| 
REALTORS

TEL. —  565-6100

NAMŲ APŠILDYMAS 
(statau naujus pečius ir  vandens šildy
tuvus. išvalau ir  pakeičiu alyvinius 
pečius į  garinius.

ALBIN BANYS, Tek 447-3806

iniiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii

TELEVIZIJO S
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S  T V

2546 W. 60 S t ,  tel. 776-1486 
deiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiii)

R E A L E S T A

Parduodamas gerai išlaikytas 3-ft 
tų. Šviesų plytų, 24 metų namy 
mūro garažas. Kas interesuotu pgu 
dėl kainos sutarsime. Skamh. 92$^

iš New Philadelphia ir D. Yeni- 
shosky iš Shenandoah.

Pagal velionio valią, po Mišių 
parapijos salėje buvo paruoštas 
geras užkandis kunigams ir sese
lėms. Dalyvavo ir pats vyskupas. 
O po palaidojimo Šv. Juozapo ka
pinėse sugrįžo papietauti visi da
lyviai. Bažnyčia buvo perpildyta 
išvakarėje ir laidojimo dieną. —

A.

Hammond sanitarinis distric- 
tas sutiko pataisyti savo srutų  
valymo įrengimus, kad nebebūtų 
Chicagos paplūdimiai užteršti, 
kaip praeitą vasarą.

LINKSMA KOMEDIJA

Drury Lane teatras, 2500 W. 
Drury Lane, Chicagoje, Marti
nique restorane stato linksmą 
R. Karshner komediją “The Man 
with the Plastic Sandwich”. Pro
fesionalai aktoriai publikai su
kelia nemažai juoko.

LAISVES MALDA

Card. Cody patvarkė, kad sa
vaitgaly sausio 24-25 d. per Mi
šias būtų sukalbėta malda reiš
kianti džiaugsmą dėl išlaisvini
mo skaitų iš Irano ir reiškianti 
viltį, kad visur bus išleistu  po
litiniai kaliniai ir žmogaus teisės 
bei tarptautinė teisė bus at
statyta.

u i apdraudę nuo nsniea I r _______
10% —  20% —  30%  pigiau  m okfatt 
bilio pas m os.

F R A N K  Z A P O L IS
3208% West 95th Street 

Telef. — GA 4-8654

iiitiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiunią
BUTŲ NUOMAVIMlt

Namų pirkimas —  Partavii  ̂

Draudimai —  Valdymų

INCOME TAX
Notariatas —  Vertimai

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

6529 S. Kedzie Av. — 778.Rą

V A L O  M E
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

Tel. RE 7-5188

ŠIMAITIS REALTY
Insuranse —  Income Tta~ 

Notary Public ■
2981 WEST 63rd STREET 
Tel. 436-7878 ar 839-5568

M I S C E L L A N E O U

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in n iii in ii i

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

NOTARY PUBLIC  
4259 So. Maplewood, te l. 2M-745C  

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIM INIU Ukvietlm al. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokia b lan k at
iiiiiimninnnvniininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI I LIETUVI 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Archer Artaa, 
Chicago, IU. 60632, tel 927-59#

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
V. Pėteraičio

Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Baravyko
Angliškai - lietuviškas žodynas 

file du žodynai y ra  naujai perspausdinti didesnėmis ra i
dėmis, didelio form ato ( 9 x 6  colių ), 580 i r  590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės an t ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais.

T ik ra i graži dovana jaunom lietuviškoms a r  maišytoms 
Šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais.

Atskiri tomai "po  $10.00; abu tomai t ik  $18.00 (paštas ir  
persiuntimas $1.25 u i  tomą i r  pridedami mokesčiai Illinois  
valstybės pirkėjams).

D R A U G O  K N Y G Y N A S  
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629
»

AR TURITE ĮSIGIJĘ SIAS PLOKŠTELES?
TIK TAU VIENAI

rEVYNEI AUKOJAU

AUKURAS

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu PaŠkum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —  Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Žali taukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimę ir  kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. i Kaina $5.00

Alfonsas lUkulskis —  dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė —  Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an-

Kaina $5.00

Užsakymus siųsti šiuo adresu:

D R A U G A S
4545 W .  63rd  S t., Chicago, 111. 60629

Užsakant pridėti 5 0 . et. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui į  K anadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms*

0R. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. —  557-1285 

A K IŲ  L IG O S  - C H IR U R G IJ A  
Ofisas:

700 N o rth  Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą

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

Telef. —  W A  S -8003

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiui

Įa. V IL IM A I  
M O V I NG

Apdraustas perkrauitymu 
{vairių atstumų A,w‘

TeL 876-1882 arba 3765W6 
eiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuujiiuiuini

niiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

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

D irekt DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07000 

TeL —* (201) 753-5030 

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

N a u ji darbai i r  pataisym ai. V ir 
tuvės i r  vonios kabinetai. K eram i
kos i r  k t. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į  autom atą g a lit  ka lbėt lietuviškai 
p alik it pavardę i r  te le fo n ą ..

SERAPINAS —  636-2960

Perskaitę “Draugą”, duokite 

jį kitiems pasiskaityti.

iiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnium ii 
įv a ir ią  preldq paslrinkloiu »

brangiai Iš mūsų sandėlio. 
COSMOS P A R C E L  EXPRESS

2501 W. 69 S t , Chicago, ŪL 800
SIUNTINIAI 1 UETUTį

Telef. —  90-2737 -^  
Vytautas VslutiBS

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiuuiiao

Apsimoka akelbtia dien. DRAŲ® 

nes f b  plačiausiai ■kaitonaa.lk 

tuvių dienraštis, gi ekelhimu ta  i 

tos yra visiems prieinamo*.

SKELBKITBS “DRAUGĖ.

Į S I G Y K I T E  D A B A R

S O P H IE  B A R Č U S
R A D IO  8E IM O S V A LA N D O S  

Visos programos Iš W OPA  
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. 454-2413
1490 AM

7159 S. M A PLEW O O D  A V E . 
CHIC AG O . IL L .  60620

L A N D  O F  C R O S S E S
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

t>y ; J
MICHAEL BOURDEAUXf MJL., BJ>.

Printed in  England 1979, 339 pages. Price — including;
shipping and handling $8.95.

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST

OF NEW ENGLAND 
By

William Wolkovich-ValkaviMus

The Life, Struggles and Tragic 
! death of Bev. Joseph Žėbris. 
Į1860-1915.
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Ą5ĄS W. 63rd St.,

Chicago, m . 60629

L IT H U A N IA  700 YEA R S
a rV

E dited by  DR. ALB E R TA S GERUTIS 
F ifth  revised  edition

Contents - -  The Origins o f  the Lithuanian Nation. Lithu
ania to World War L Independent Lithuania. Occupied U*. 
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts from 
Abroad. The Prospects for U thuanian Liberation.

Hard cover, 466 pages. Published by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $1625.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 45Ą5 W. 63rd St., Chicago, IL  60629 '

Illinois gyventojai dar prideda 90 o t  va lst mokesčio. ,
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LAIŠKAI "DR A UG UI"
ATVIRAS LAIŠKAS

Gerbiamam „Naujienų” redak
toriui, nespausdinusiam šio atitai
symo.

Tikrai nereaguočiau į mano 
vyro Mariaus Katiliškio laidotu
vių aprašymą, atspausdintą Tams
tos redaguojamo dienraščio 249 
numeryje („Palaidojo rašytoją 
Mariu Katiliškį.” 1980. XII. 25) i 
ir pasirašytą Reporterio pseudoni
mu, jeigu jame nebūtu tiek iš
kraipymų, netiesos arba gryniau
sių prasimanymų. Atitaisau juos 
iš eilės.

Reporteris rašo, kad Marius Ka
tiliškis Lietuviu Tautinėse kapinė
se „nujausdamas artėjantį kdlioi 
galą, pasistatė ten paminklą, | 
kuris jam patiko.” Tai netiesa, i 
Jokio paminklo nebuvo ir nėra. | 
Nedirbo jisai nė Liet. Tautinėse 
kapinėse „apie porą metu”, 'bet 
tiktai virš pusmečio.

Aišku, nebuvo Marius niekad 
dailidė, kaip teigia Reporteris. 
(.Katiliškis mėgo medžio darbus, 
buvo dailidė”).
'  Deja, nemirė jisai savo pasista
tytuose namuose, kaip rašoma ap
rašyme, ir ’kaip, be abejonės, Ma
rius būtų norėjęs, bet ligoninėje.

(Ir ne dėl dešimtmetį jį (kanki
nusios cukrinės, kaip Tašoma ga
le. šia liga jisai niekad nesirgo).

Nenurodė reporteris nei tei
singo skaičiaus asmenų, dalyva
vusių šermenyse, ir tikrai su
klydo rašydamas, kur aš turėjusi 
sėdėti, kur sėdėjau, kiek giminių 
būta ir t  t. Jokiu vietų niekas 
niekam nenurodė, ir tai tikrai 
nebuvo svarbu.

Velionio pagerbimą pradėjo 
ne A. Laukaitis, Lemonto JAV 
L Bendruomenės pirmininkas, 
kaip Reporterio rašoma, bet Ka
zys Laukaitis, JAV LB Vidurvaka- 
rių apygardos pirmininkas. Ne- 

.jabrėžė jis, „kad tvarkys laido
tuves", nes jis jų nei netvarkė, 
jis tiktai buvo paprašytas ir pra
vedė velionies pagerbimą Ger
hart laidojimo koplyčioje, Le- 
raontė.

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 mano vyro kūry
bą yra gryna netiesa: Vokietijo
je karo metu parašė „Seno ka
reivio grįžimą“. Porą kartų ban
dė ji atkurti, bet nepavyko“) 
„Seno kareivio grįžimas“ buvo 
parašytas ne Vokietijoje, bet Lie
tuvoje, tos knygos rankraštis li
ko ir dingo Lietuvoje, ir Marius 
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 
gale, nepažymint, ką jis atsto
vavo.

Nesuprantu, kodėl Reporteris 
sugalvojo kažkokią nesąmonę, 
kad į Laukaičio (tokios neži
nau!) Bendruomenę velionis
įstojęs.......paskutiniais metais,
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 
„trumpą 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- 
fmns“. Tai tiesa. Tik ne „pasi
vydamas pavarde ir slapyvar- 

. ožiais", o vienu slaipyvardžiu —  
Albinas švėtela.

Tbdėl man dar liūdniau, kad 
1° laidotuvių aprašymas „Naujie- 

• ttme beveik ištisai klaidingas, 
pjaulus atsisveikinimo daly
t į  ir, vietomis, netgi grotes-

Tikiuosi, kad šį mano laišką 
atspausdinsite Įdek galima .grei
čiau ša* 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, 
ypač rizikuoja leidžiant po
grindžio spaudą. Tai yra bai
sus pavojus, bet jie nepasi
duoda.

Mūsų visų šventa m isija yra  
jiems pagelbėti slaptai ar viešai, 
finansiškai ar propagandiškai 
darbais ar kūryba. Kiekvienas 
darykime ką nore pagal savo  
sugebėjimus ir galimybes. Kai 
norime, galimybes galime su
rasti. Tik nebūkime tinginiai, 
šykštūs, akli ir akmenširdžiai. 
Nesiūlykime kitiems tai daryti, 
bet pradėkime nuo savęs. Bū
kime pavyzdys jaunosioms kar
toms.

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

šta i tie  veikalai:
1) Anglų kalba —  Dr. Tomo 

Remeikio didžiulis veikalas 
"Opposition to  Soviet Rule In 
Lithuania 1945--1080”. (kaina
vo apie 17,000 dol.).

2) Prancūzų kalba —  Dr. B. 
Kaslo veikalas —  “La Lithuanie 
et la Second Guerre Mondiale”. 
(Kalnuos 17,000 doL).

3) JAV LB devintas leidinys 
anglų kalba —  Dr. Tomo Remei
kio “Violation Human R ights 
in Soviet Occupied Lithuania, a 
report for 1979-1980.

4) Anglų kalba —  dr. R. 611- 
bajorio redaguojamas leidinys 
"The Mind Against The Wall 
E ssays on Lithuanian Culture 
under Soviet Occupation”.

5) L. K em bo veikalas apie 
sovietinius trėmimus.

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

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

I nės vadovybės darbai. N et sun
ku tikėtis, kad tai paruošė ir 
baigia įgyvendinti LB vadovai 
savanoriškai, su pasišventimu, 
laisvalaikiais ir be jokių apmo
kėjimų. A r ta i ne idealizmo 
vaisiai ?

Mes turime ja is ne tik  di
džiuotis, juos gerbti, bet ir jų  
darbus stipriai finansiškai pa
remti. Praeityje iki dabar mū
sų suaukotos aukos įgalino LB 
darbuotojus atlikti daugybę 
darbų, išleisti knygų mūsų tau
tos išlaisvinimo reikalais. LB  
eilėse yra v isas būrys jaunų, čia 
baigusių aukštuosius mokslus 
politinėje srityje, ir  jie turi 
daug pianų ir idėjų, (kurių įgy
vendinimas pasitarnautų mūsų 
naudai. B et tai pasiekti reikia 
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 
proga.

Tegul mūsų padvigubinta au
ka dar daugiau pagelbės Lietu
vos pogrindžio veikios ir spau
dos karžygiams.

Nepagailėkime ir  padvigubin
kime savo aukas.

Dr. A. Jbuzna

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

E. Monitor

KAM REIKALINGI TOKIE 
APRAŠYMAI?

Draugo” sausio m. 9-10 d. nu
meriuose yra atspaustas platus 
paskutiniojo VLIK-o seimo T o
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 Į 
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. V i
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 (ro
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 į 
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 
metais vykti į pavergtą Lietuvą 
ir tuo pačiu sulaužė W hite 
Plains ir kitus susitarimus. VLIK- 
-as niekada nei tokio nei jokių 
kitokių draudimų nėra skelbęs ir

čiųjų vardu pareikšti
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 įpiečiau apžvelgė dabartinę 
Bažnyčios padėtį ir jos veiklą pa
saulyje, ypatingu būdu iškelda
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-1 
vas savo kalboje nenuslėpė dabar 
tiniu metu taikai gresiančių rim
tų pavojų, primindamas Irano ir 
Irako konfliktą, susirūpinimą ke
liančią ipadėtį Afganistane, tebe
sitęsiančią įtampą Libane, šiau
rės Airijoje, nesiliaujančius smur
to veiksmus centro Amerikoje, 
ypač Ei Salvadore, dramatišką 

tikti su Gaila, kad "veltui mūs“ų i P ^ l i ų  padėtį Tailande. Po- 
visuomenės viltys, belaukianti Pieži.us teiP P®1 neužmiršo Ir sa- 
veiksnių vieningo ir darnaus dar- 70 Lenkijos, pergyyenda-

' mas jos dabartinius rūpesčius ir 
fonas Daugėla viltis. Popiežius dar‘kartą kreipė-

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 
apie j. Gailos išpuolius prieš 
VLIK-ą ir jo įpirmininką, kurio 
jis, atrodo, neapkenčia. Bet šiuo 
tarpu baigiu pažymėdamas tik, 
kad panašūs aprašymai tikrai ne 
padeda išlyginti mūsų veiksnių 
nesusipratimų ir belieka tik su

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 
tai pristatyti kaip “išlaisvinimą”, 
yra nepatartina laisvojo pasaulio 
lietuviams lankytis pavergtoje 
šalyje ir savo dėmesiu prisidėti 
prie okupanto rengiamų demons 
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
keisti ir imtis priemonių užkirsti 
kelią jiems visiems stebėti oku
panto rengiamas iškilmes.

iiHinnnniiiiinrmiiiiiiimmiiiimiiiiiiir

Lietuva bolševiku 
okupacijoje

JUOZAS PRUNSKIS

Leidinys gausiai iliustruotas ta r 
dytų  i r  ka lin tų  lie tuvių  atsim ini
mais i r  su sąrašu nužudytųjų.

Išleido Jūrų Saulių Kuopa K la i
peda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. V iršelis  i r  
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina  
su persiuntim u $6.73.

Užsakymus s iųsti; D R A U G A S , 
4545 W . 63 rd S U  Chicago, I1L 
60629.

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio, 
umumuiiiuiniiiiiiitiiiiiiiiiiiitiuiiiniii'

Florida.

VYSK. A. DEKSNYS 
PASVEIKINO SV. TĖVĄ

si į viso pasaulio valdančiuosius, 
kviesdamas juos ypatingu būdu 
užtikrinti visiems žmonėm (pri
klausančią teisę į  religinę laisvę, 
kuri sudaro esminį pagrindą žmo
gaus orumo apsaugojimui ir tvar-

Popiežių Joną Paulių II-jį ap -; klngos bei teisingos visuomeni- 
lanke Romoje gyvenantys kardi-|nė , santvarkos įgyvendinimui, 
noiai ir vyskupai, kurie ipasvei-. Savo kalboje Popiežius taip pat

kino 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 
rupinasL

P7 TIN KITE “DRAUGĄ“

A. f  A.
ZIGMUI ARLAUSKUI mirus,

O liy  ir Punkrių šeim as b ei artim uosius 
nuoširdžiai užjaučiam e.

cm w yp GRINOS

aiimmimiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiuĮ
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

SOL. DANOS STANKAITYTES 
(Įdainuota lietuviškai)

O P E R Ų  A R IJ O S
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 

Dirigentas Alvydas V asaitis
f  GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, |  

i  CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.

Kaina su peretunttmu flO.75. U žsakym us siųsti: 
DRAUGAS, 454S W. 63rd S t., Chicago, 10. 60639.

Ui. gyventojai dar prideda 60 e t  valstijos mokesčio.
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A M B E R
The Golden Gem of the Ages 

By PATTY C. RICE, PLD.
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą u i  savo darbus. šioje knygoje j i  aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš G IFTS INTERNA TIO N AL—VAZNE- 
L1Ų krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
i r  k itu r.)

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

PuUisbed by VA NO5TRAND REINHO LD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: Landon, Toronto, Meltxmme i r  kitur. Kaina su 
peraiimtimu US.14. IHmoū gyventojai dar prideda 61.62 valstijos 
mokesčio.

UteakymuB ašąstfe

DRAUGAS, 4545 West 63rd St-, Chicago, IL 60639

I

Perskaitę Draugę, duokite j i  kitiems pasiskaityti.!

DRAUGAS, pirmadienis, 1961 m. sausio  mėn. 26 d.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI!
G auta m ažas sk a ič iu s  dar š ių  k n ygų :

LIETUVA CARO IR KAIZERIO NAGUOSE. Antanas Gint- 
neria. Atsiminimai ii  I-jo Pasaiulinio karo laikų (1914-1918).

508 psl. —  kaina $5.00.
MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. A ntanės Rūkas. 

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

V E IK A L A I SCe NAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų n u t ik i m a s  ir svajonių šalis. 
Penkių veiksmų vaidinimas m a ž ia m e m a  i r  dideliems. Išleista  
1970 m. Kieti viršeliai, 180 pusi. Kaina ..........................  $ 4.00

PABUDIMAS. A ntanas Škėma. Drama. 64 pusi. Išleido  
Terra 1956 m. K a in a ..............................................................  $ 1.50

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

P. S. E xtra  pridedama už persiutimą.

EUD EI K IS
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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN ĄVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601

PE TKU S
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijas Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11029 Southwest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410

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

JURGIS F. RUBMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th A re.. C IC E R O . IL L . Tel. Olym pic 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. sausio mėn. 26 d.
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X Jadvyga Jurkūnienė iš 
Detroito, Mich., atsiuntė prenu
meratą už 1981 metus, pridėjo 
15 dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės lietuviškos spaudos dar
be. Už viską nuoširdžiai dė
kojame.

X Kun. dr. Pranas Gaida, 
“Tėviškės žiburių'’ savaitraščio 
Mississaugoje, Kanadoje, redak
torius. maloniai atsiliepė į "Lie-' 
tuvos bažnyčių" serijinio veik a-!

X Atsiuntė aukų už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitomis 
progomis po 6 dol.: Ben. Povilą- 
vidus ir Paul Petkevičius. Po 5 
dol.: Jonas Miceika. J. Gudins- Į ,0 autoriaus P™šymą jam pade
kas, Petras Brcichmanas ir Au
gust Poškus. Po 3 dol. — Izido
rius Norbutas. Flor. Radišaus- 
kas, J. Gvildys, Sigitas Vizba
ras, dr. L. -šulas ir Stefania

ti, pasižadėdamas atsiųsti do
kumentinės ir iliustracinės me
džiagos apie Lietuvos bažny
čias.

x  Vaclovas Kleiza, PLB vai-
Burba. Po 2 dol. — kun. V. Ka-1 dybos vykd. vicepirmininkas, 
ralevičius ir Augustas Pliškaitis. j vasario 8 d. 11 vai. Brighton P ar-1 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. : ko parapijos mokyklos salėj bus j 

x  Atsiuntė aukų už kalėdi-! Pa&rindin«  kalbėtojas LB Brigh- 
nes korteles, kalendorių ir kito- j ton Parko aPylinkėa ruošiamam 
mis progomis po 3 dol.: Juozas1Lietuvos Nepriklauso atgavimo
Genčius, Sofija -Bražionienė, 
John Bertužis, August Bartulis, 
V. Janušas, (K. Ramanauskas, 
V. Rozevičius, 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. Lazdutis, Raisa Ur

sukakties minėjime.

x  Kazys Bradūnas, Dana J. 
Slėnys, Jack Malis, John A. Ste
ponaitis, A. G. Vinick, Juzė

Baltimorės Lietuvių maziejus buvo suruoSęs medžio drožinėjim o kursus, i r  kursantai padarė daug gražių lietuviškų  
kryžių , kop lytėlių  ir  k itų  ornamentų. Nuotraukoj dalis tų drožinių, jų  autoriai, o  ka irė je  m uziejaus vadovai A lgi* 
mantas G rintalis ir  Elena Oklenė. Nuotr. K . CesonJo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

I I Š  A R T I  
i IR  T O L I
i OKUP. LIETUVOJ
I
i —  T a  pati „Komjaunimo tie- 
I sa", atsistos E. Skudricnės raši

niu pašiepusi ,du religingus jau- 
' nuolius, jau  mėnesiu anksčiau —  
I 1980 m. spalio 31 d. laidoje įro
dė, kad esama ir kitokio jauni-

liufe specialus aukščiausiojo 
vieto prezidiumo įsakas, pasirj. 
sytas pirm. L. Brežnevo ir jefo • 
M. Georgadzes. Trumpame jų. 
kc pabrėžiama, kad P. Petronekc pabrėžiama
vadovaujantis propagandiniai 
ryšiams su užsienio lietuviais, į  
vietinį ordiną gauna tž  visuomį 
ninę veiklą savo amžiaus septy. 
niasdešimtmečio proga. 1980 
lapkričio pabaigoje P. Petronį 
buvo nuvykęs į R. Berlyną, lar,- 
kėši Humboldtu universitete, Itį 

i buvo sušauktas 47*tas R. Vokie
tijos slavisty komiteto baltistiką 
komisijos posėdis. Jame jis pada-

onij

S'

Orantienė, J. Adams ir M. šim-Į 
kus nusipirko naujausių leidinių j 
už didesnes sumas.

x  Dr. Petras žemaitis, Can
ton, Mich., tfnūsų dienraščio 
dažnas rėmėjas, šiomis dienomis

bonas. J. Valaitienė. Anelė Prun-1 atsiuntė Prenumeratos mokestį 
: ir 25 dol. auką. Dr. Žemaitį

mo, nedalyvaujančio 
. į Šiluvą, nestatančio

klausimų bibliotekos darbuoto- j keturiasdešimtmetį, šioje vergiu, 
jai. Toje laidoje Alytaus tarprajo- ■ je ,vykusius pasik ci,imus. Ea
niriio prokuroro padėjėjas J. G n i- i baitistai labiausiai domėjo 

| dzinskas paskelbė pranešimą is I ž i„gsniajs kultūros srityje, irk  
teismo salės „Bausmė -  p e ln > -i,imo būkle, knvgų ir periodu 

į ta“. Jame kalbama apie 1962 m  leidi.mo klausimais, 
gruodžio 3 d. gimusi V y ta u tą ’ _  mėnesio ’

^ .u p a tlą , nuteistą 4 metus .r 6 j Te,cscope...žurnale paskelbtai 
menesius praleist. ? '*> P n n t0 r t -  . nia a pie dviej Uetuvi

; zimo darbų kolonijoje. Pažymi-1 v  T• v i  • • • .I m u  —  K. Černiaus fčemys? b
im as ir  Valentinas ląstoms, g i - * T «  * . . * . 2
1 • a • ■ m/rn “ j i - J- Petrausko —  pernai atrasti; męs ta.p pat 1962 m. gruodž.0, k 
• 29 d., gavęs pusantrų metų la .s-, Petrauskas
, ves atėmimo. Jam betgi 'bausmes , 
j vykdymas atidėtas dvejiems me- i

procesijose, rė pecia-Iy pranešimą -kalbinio- 
nepatogių [,j-ani$ apje sovietinamos Lietuvoj

skytė. Visiems dėkojame. 4X1 * -**•* j
* skelbiame garbės prenumerato-1 

X Aukų už kalendorių ir ki- rium ir už paramą tariame nuo-;
tomis progomis atsiuntė po 2 j širdų ačiū.
dol.: Marija Paliulis, Edmund! .  , „  _  .
Kilmanas, M. Plienaitis. Mor-I x  Jadvyga Kotas, Chicago, IU.., 
celė Plienaitis. Vyt. M. Oniūnas, Ipratęsė ‘,Drau6 °’' prenumeratą. 
Pijus Paškauskas. G. Juodeika i ir pridėi°  13 doL auk* u i kali‘ : 
ir A. Dundulis. Dėkojame. i dines korteles, ir kalendorių.’

Petronėlė (Guogaitė) Bar- j gyventi Virginijoje 
kauskienė gimė Pūstapėdžių;

Pereitų metų lapkričio 18 d. | km., Vilkaviškio apskr., Stasio 
labai privačiai, tik savo duktė- į ir Uršulės Guogų šeimoje. Iš 
rų ir anūkių tarper 56-rių m etų110-ties vaikų tik brolis Bona- 
moterystės sukaktį paminėjo, ventures (mirė Kanadoje) ir 
Petronėlė ir Ciprijonas Barkaus-1 Katriutė Grajauskienė (gyvena 
kai. Kadangi jokio baliaus jie j Kanadoje) spėjo pasitraukti nuo

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTE

* tams. Būdami girti, abu kaltina-
• mieji 1980 m. gegužės 20 d. A ly  

T ik  vėliau* tflus’rai ° n°  Putinų kaime, įsibro-
persikėlė j Chicagą ir dabar č i a ' ?  i P^ietės Miglinienės butą iš- 
tebegyvena s,nc^  tns butel,us 'T™  ,r keP‘

P. ir C. Barkauskai .Saugino! J? P? V’

tris dukteris: Aldoną Stropienę
(ji dabar ja is  ir rūpirasi), Ro-

I Nuoširdus ačiū.
x  Atsiuntė aukų už kalėdines I

nenorėjo, o dukterys žinojo jų 
pomėgį skaityti, tai jos užpre
numeravo jiems "Draugą" ir 
įteikė kitų lietuviškų 
nių.

X Kazys Kilikauskas. Los
Angeles. Cat, atsiuntė "Draugo". . .  . . . . .  ,
prenumeratą su 20 dol. auka. i korte,es; kaI™donV »* kitomis j 
Mielą dienraščio rėmėją skelbia- j Pr°R®n“s P° o dol.: 
me garbės prenumeratorium, oi Zita Katiliškis, Lemont, 
už paramą širdingai dėkojame. | Marija Chockevičienė, Dėt- j 

roit,
Alfonsas Urbonas, Chicago, 1
S Valauskis, Cicero, <
Julius Jarulaitis, Oak Park,
Brigita Tamošiūnas, Chicago, 1
Adolfas Ruibys, Palos Hts.,
J. Grigaitis, Chicago,
Petras Pišnys, Chicago,
Antanas Pavasaris, Agoura,
Jonas Kučinskas, Miami 

Beach,
Br. Zražinskas, Homestead,
Birutė ir Paulius čeckai, De- 

arbon Hts.,
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū.
X Prel. dr. Vytautas Balčiū

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 Petrauskas, Chicago, 
111., "Draugo" romano mecena
tas, pratęsė prenumeratą 1981 
metams ir ta pačia proga parė
mė dienraštį 25 dol. auka. Va
cį Petrauską skelbiame garbės 
prenumeratorium ir dėkojame. 
Be 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 
dol. auką. O. Jankevičiūtė 
skelbiama garbės prenumereto- 
re ir už auką dėkojame.

Barkauskai yra labai įdo
mi* Suvalkijos Šviesių /ūkinin
kų, visą savo gyvenimą siekusių 
pažangos, šeima. Ciprijonas 
Barkauskas gimė Juodelių kai
me, Suvalkijoje, nuoširdžių pat
riotų Juozo ir Katarinos (Paulio-

bolševikų okupacijos. Visi kiti 
buvo ištremti į Sibirą. Tik po 
15 metų grįžo į ok. Lietuvą, 

spauądi-; nore Sibire mirė senieji Gūo-
I gos ir jų vyriausias sūnus Anta- j tuvių jaunimo veikloje.

V.
la, grįžęs j tą patį butą. vagys
tę papildė dar 9 buteliais vyno

ma. Panartiene — abi Chicaeoie i 1980 birželio 15 d- V- C’uPail« 
girtuokliavęs su Valdu Sostaku,.

išprievartauti
ji

"Cernis - Petrauskas kometa! 
jų garbei, (domu pastebėk 

j kad žinioje rašoma apie obsefc 
vatoriją Maištuose ir minimi 

I kad tai yra Lietuvoje, o tuo tafc 
; pu kitoje vietoje nurodyta, kai 
astronomai yra rusai. i 

— Laiškuose iš okupuoki 
, Lietuvos būna užuominų apie 
1 lietuvių ėmimą sovietų kariui 
■ menėn ir siuntimą jų į Tolinus 
Rytus. Ypač daug lietuvių buvo 

balandžio’'™?-

*$o’

Jone
jotini

pjinin
aul 

^Vok 

1949-ą 

keletą

X Dr. Adolfas ir Jadvyga Da- 
mušiai, Southfield. Mich., kultū
rininkai ir visuomenininkai, at- 
siuntė 25 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Laiške rašo: į 
"Linkime jums ištvermės, sėk
mės, Dievo malonių šitame sun
kiame darbe, kuris nei asmeni
nių turtų nesukrauna, labai ma- Į 
žai ir padėkos žodžių sulaukia, į 
bet lietuviškai visuomenei, ne-, 
žiūrint to, tiek daug gyvybės j 
duoda. Negęstančios meilės ne
dėkingam, bet reikalingam dar
bui ir neišsenkančios, kantrybės 
su kasdieninėmis nesėkmėmis 
ir rūpesčiais". Ačiū už auką ir 
linkėjimus, šiomis dienomis Da- 
mušiai išvyko 3 savaitėm ato
stogų į Floridą.
' X šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė jieŠko pa
tyrusios kasininkės dirbti pilną 
laiką naujoje įstaigoje Lemonto 
apylinkėje. Prašome kreiptis į 
Juozą Gribauską šiuo telefonu: 
656-6330. (ak.).

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 yra nukeliami į birželio 
mėnesį. ~

“I Lituani" operos naujos 
spektaklių datos yra šios: bir
želio mėn. 13 d., 8 vai. vak., 
birželio 14 d.. 3 vai. popiet, -bir
želio mėn. 20 d., 8 vai. vak. 
Spektakliai įvyks Marijos mo
kyklos auditorijoje.

nas kankinių mirtimi. N et jų  
kapų vietos nežinomos.

Petronėlė Barkauskienė yra 
nepaprastai jautrios ir kilnios 
sielos. Ji visą laiką sielojasi ki
tų vargais. Didžiausias jos 
džiaugsmas, kai ji gali savie
siems pasiųsti jįuntinėlį ir pra-

Angelę Nelsienę — Kalifornijo-; ’’y ”’. • paimta 1980 m
• i i  užpuolė • ir bandė išprievartauti: 1 . ~  ,je. Jie yra sulaukę septynių | :: nacaVm*/i. i nesl- Pvz. vienos šeimos jaunuo.
anūkta,. kurios p a  baigusios Ii-j PB u«  j .  .f : lis buvo paimtas minėtą/bata-
tuamatines m okykla^ puikiau pasivaikščioti. Atėjusi prie į '"ėoee). apmokytas Utajo- 
kalba taetuviSkai. dalyvauja l i e  ,cžjPkelio i5sirengiai! pastai-i *  ™denj iiaiųatas j VM

. . . .  . . . . . . , , ginti. Apie I o vai. as staigalaimėjusios daug įvairių konkur- * -. V. .. „ .. , . ;
. • . . . 'm a č ia u  bėgantį manęs Imk va i-lsų ir gavusios atžymėjimų. A bi. . .  T. " . Z7.*  ® ,  . . - . H , kiną. Jis eme smaugti,Papartytės jau baigusios univer-1 . uJ L  • a* . .  . t g a lv ą . As m a ld a v a u  .jo

sitetus — Kristina medicinos:". . n ■ L ilas t *aitcLuo .. „a. • < i i pinigų.. Bet ir tai negėlbeio. Jistechnologiją St. Xavier universi-

paside- A , 
p a-įvostokį.

užlaužė
siūliau

i ’HiimniiiiiiiiHiiriiiiifitiiintLiiimfinif

Advokatas
GINTARAS P. AEPIMS-

tete Vida baigė “Marketing" D ę. nę ;aul(iausi pagalbos... S u .S eitsd . nuo 9 v. r. iki 12 vii.A
Paul universitete. Angelė Nei, . _ , juo buvo dar vienas vaikinas, jis j

-  ■ • 1, . . , ea lte ,antruT’  matus ,lank0 m .n  nieko nedarė, bet ir  nepa-f
Tai ji ir iki Angeles Loyolos Marymount j apsiginti“.' Maudymosi kos-Į 

univ o laisvu laiku dirba "Whe- tjumė1iu apsirengusią moterj ii-Į 
buvo paveldėjęs didelį ūkį. Jis! Kaip minėta, Barkauskai bu- re" žurnale, kur yra pakeltai- uSnunlimal
turėjo vieną vyresnį brolį Juozą, vo šviesūs ir pavyzdingi ūkinin- • "Associate Editor" titulu. Lįku-! fte|,ėiusiam V Ciupailos girtuok-Į

kai, kurie jau anais laikais su-,1 dos jaunesnės anūkės dar lanko liuvimo fci2iu|ju/ y .  Sostakui net-1----------------------------------------
aukšt. mokyklas: Rūta ir Rima Į g. npbuvQ byk f .* -------I L " __ f
Stropuos Mother McAuley Oak I _ >(T4̂ k į s “ draugijos pirm.! Advokatu JONAS GIBAITB 
Lawn, Dl., o Renata ir Inga Nei- * pranas Petronis, Antrojo pasau- 
saitės Fullerton, Calif. linio karo metais gavęs sovieti’ į

Nors sveikatos ir nėra g e -;nj gen maj-oro |aipsni> j<)Gl m.} 
riausios, bet P. C. Barkauskai I paskirta* kariniu Lietuvos komisa- 
gali pasidžiaugti savo anūkėmis ru susiJaukė „Tautų draugystės" 
ir pasiektu jų siekiamu mokslu, | ordino g  Maskvos. Ji jam pasky> 
o taip pat savo dukterų Seimo-1 rė jggo m. gruodžjo 2 d. Krem
inis, kurios už anksčiau rodytą I . ____________ 1_____________ -__
meilę atsilygina savo meile ir žžiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiillliiniiiiillillilininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiimint(nnfR  
pagarba. Linkėtina dar daug 15  
sukakčių sulaukti savųjų tarpe. | s  

-A.

nytės) Barkauskų šeimoje, ku 
ri, jam dar mažam esant, persi- ‘ tęsti jų gyvenimus 
kėlė prie Suv. Kalvarijos, kur j Šiol daro.

jis ! Kaip minėta, Barkauskai bu

gimnazijos mokytoją ir direk
torių, kuris 1956 m. mirė Chica
goje. Jų tėvai, persikėlę į  San
takos kaimą, Kalvarijos valsč., 
nuo mažens mokė vaikus idealiz
mo, religiškumo ir patriotišku
mo. Juos visi mylėjo ir gerbė, 
ypač kad jie nesigailėjo šelpti 
ir globoti neturtėlius. Kai tais 
laikais rusų okupantų buvo už-

gebėjq savo trobesiuose įsivesti 
elektrą, išlaikyti veislinius, pa
vyzdinius gyvulius ir t. t. Kun. 
M. Krupavičiui tuo metu esant 
Kalvarijos klebonu, C. Barkaus
kas padėjo jam tvarkyti net pa
rapijos reikalus, nuolat būda
mas parapijos komiteto narys. 
Su kun. M. Krupavičium ryšius

drausta lietuviška spauda, j ie ! J*s palaikė iki pat jo mirties.
išlaikė knygnešį, skaitė ir plati
no slaptas lietuviškas knygas.

Pasitraukę nuo bolševikų, 
Barkauskai gyveno Meerbecko

Trumpai tai aprašyta J. šv a is-1 stovykloje, Amerikon atvykę 
to "Žiobriai plaukia"). Gal dėl pagal NCWC kvotą turėjo apei
to ir Ciprijonas Barkauskas ta ip !
pamilo lietuvišką spaudą, nuo* 
kurios net iki senatvės neaiški-' 
ria.

x  Atsiuntė aukų už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitomis 

Minint mūsų tautosjrieš 40Į progomis po 5 dol.:
B. Prapuolenis, Chicago,metų įvykusius tragiškuosius 

masinius ištrėmimus, kviečiame 
visus ir iš visur atvykti į Chica
gą ir kartu su Lietuvių Opera 
prisiminti tuos liūdnus įvykius, 
dalyvaujant patriotinės ir tau
tinės "I Lituani" operos spek
takliuose.

L Kai tik bus atspausdinti nauji 
operos spektaklių bilietai, tuoj 
bus pranešta visuomenės žiniai, 
gi Operos mecenatai bus painfor
muoti raštu. Visi tie, kurie jau 
turi įsigiję bilietus, bus prašo
mi pakeisti juos naujais.

(pr.).

A. Kazickas, Philadelphia, 
Hellen Klapatawski, Tinley

Park,
E. Gerulaitis, Downers Grove, 
A. Bilitavičius, Chicago, 
Stasys Gegeckas, Chicago,
K. Marcinkus, Chicago,
P. Matiukas, Chicago,
A. Ambrazas. Euclid,
F. Urbelienė, Melrose Park,
F. Venclauskas, Cleveland, 
Antanas Lenkutis, Lemont,
J. A. Lilius, Woodhaven, 
Visiems aukotojams nuoširdus

ačiū.

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

Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles,

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

roit,
Antanas Antanavičius, Chi

cago,
Bruno Macianskas, Chicago,
Kazys Bačauskas, Woodha

ven,
Stasys Vaitkus, St. Peters

burg.
Visiems aukotojams adminis- 

: tracija reiškia nuoširdžią pa-
* dėką.

X Įvairių 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
ti nkus iš Chicagos, Povilas Žum- 
bakis iš Chicagos, V. (Leger iš 
No. Olmsted, Jonas Jasiūnas iš 
Evanston, A. Nagienė iš Lemon
to, V. Maurutis iš Kirkland, Vy
tautas čižauskas iš Detroito. 
Visiems mieliems spaudos rėmė
jams reiškiame nuoširdžią pa-

* dėką.

Petronėlė ir  Ciprijonas Barkauskai (apie 1955 m.), savo dukterų i r  anūkių 
tarpe atšventę 56-rių metų moterystės sukaktį.

CHICAGOS
ŽINIOS

POUCJJA
. MARQUETTE PARKE

Marquette Parko apylinkei pa
didinta policijos apsauga, ypač 
aplink pradžios mokyklas. Tai 
įvykdyti padėjo prašymas iš 
Marquette Parko bendruome
ninės draugijos, kuomet padau
gėjo užpuldinėjimai bei va
gystės ir trukdymai 69-os gat
vės prekybininkams- Draugijos 
vicepirm. Jim Ladas "South-

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5182 arba 776-5i63

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629

6247 So. Kedzie Avenue
Tel.........776-8700 •

Chicago, Illinois 60629 ;I"
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai Vi) 

deštad. 9 vai. iki 1 vai. d?'

D R . A N T A N A S  K U Č A S  „ s

1 ARK3V. JURGIS MATULAITIS " |  
! MATULEVIČIUS r j
i  Gyvosios krikščionybės apaštalas
|  Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi į j j

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 5 
s  Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- 5 
= liŠką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriks- S 
= čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5 
s  Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti s 
= Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. |
= Veikalas yra 592 pel., didelio formato, kietais viršeliais. S 
B Kaina: $15.00, pasiuntimui paštu reikia pridėti" $L03. s

B Gaumama D R A U G O  ad m in is tra c ijo je , W . 63rd Sėji 
s  C hicago , U I. 60629. |
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POLICIJOS kapelionai

Chicagoje paskirti šeši polici
jos kapelionai: 4 protestantų, 
vienas katalikų ir vienas žydų. 
Jie* dvasinėje srityje aptarnaus ' 
policininkus ir reikale jų gei
mas. Katalikams paskirtos kun. 
T.. Nagle, dirbąs Šv. Klemenso 
bažnyčioje.

KOLEGIJOS TALKININKAI

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

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ

Chicagos Spaudos klubas ra
west NewsrtHerald” laikraštyje Sytoją ir radijo paskaitininką 

Studs Terkel paskelbė labiausiai 
pasižymėjusiu žmogumi Chica
goje šiais metais.

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

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

rijos leidžiam ų knygų.
“Vienas pagrind in ių  šios knygos tiks lų  y ra  uždokumentuoti it 

palikti ateities kartom s galim ai tikresnį i r  neiškreiptą mūsų bažnyčių 
i r  k itų  relig in ių pastatų vaizdą, kad  ate ities  lietuvių kartos matytų- 
k iek  daug m eniškų relig in ių  i r  arch itektūrin ių  vertyb ių  Lietuvos žmo
nės am žių  bėgyje  savo -Viešpaties g arb e i y ra  sukūrę'*—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje .

Leidinys gerai paruoštas. Talp ina bažnyčių nuotrauka*, o taip. 
pat jų  buvusių vadovų, darb in inkų gyvų a r  nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeiv ijo je . D id e lio  fo rm a to , 400 pusi. K ie ti viršeliai. Tekstą 
surinko D R A U G O  spaustuvė. Spausdino M O R K Ū N O  spaustuvė. Išleido 
Am erikos L ie tuv ių  Bibliotekos Leidykla . K a ina su persiuntimu Š2IJ0- 
Illino is gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.

teigia, kad jau yra sumažėjęs 
nusikaltimų skaičius nuo tuda, 
kai padaugėjo policininkų.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 45^5 West 63rd 8t», Chicago, IL 60629 J
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