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A. Statkevičiaus 
laiškas iš ligoninės 

Mielas drauge! 
įvairūs ir prieštaringi straips

niai laikraščiuose, pvz. "Moskovs-
kie novosti" ("Maskvos naujie-

. "Pravdoje" 
privertė Tau 

i tais. Esu apšauktas socialiai pa 
vojingu asmeniu. Atsitiktinai te 
ko perskaityti pirmąjį puslapi 
Aukščiausiojo teismo sprendimo, 

nos", 1980. IX. 21). "Pravdoje" j liečiančio mane... 
1980. £. 27, mane privertė Tau j Dovanok, kad ir rašymo prie 
rašyti laišką. I nionė, ir popierius labai menko 

Su manimi daug kur buvo pa-: '-okybės. Rašau pasislėpęs, nėra 
sielgta neteisingai. Žmogaus tei
sės buvo pažeistos labai daug kar
ty. 

Mane areštavo 1980. II. 14. Ki
tą dieną valstybės saugumo pro
kuroras Bakučionis, rodydamas 
ranka į ant stalo padėtą mano 
knygą "Sofikratija ir geodorovi 

galimybės net perskaityti, ką pa 
rašau. Rašau Tavo adresu todėl, 
kad manau, jog Tavo laiškus ne
kontroliuoja... 

Dabartinė Helsinkio grupės 
veikla laikoma nusikalstama. Ir 
mano teismo metu teisėjas tyčio
josi: "Kodėl JŪSŲ tiek mažai?" 

niai jos pagrindai", pasakė: "Sio- Atsakymas: "Niekas nenori. Bijo". 
Padėtis sunki, kebli ir savotiškai 

Helsinkio s...-Įtari- gėdinga. 
Norė'-iau. kad su šiomis minti

mis kuo greičiau supažindintum 
kuo daugiau bičiuliu. Tegu! 
sprendžia visi. Priekyje laukia 
sunkios kovos, kurios pareikalaus 
daug jėgų. O Lietuva neturi būt 

je knygoje jokio Kriminalo rera. 
Kriminalas 
mams remti Lietuvos visuomeni
nės erupės dokumentuose". Ap
kalti: o 68 str. I d. —tarsi gami
nau ir platinau tarybine valsty
bę ir visuomeninę santvarką 
Šmeižiančią literatūrą. Tačiau 

Valstybės sekretorius Alexander Haig ir garbčs sargyba tYiipinų sostinėje Maniloje, kur sekretorius susitiko su 
PietrvCių Azijos valstybių vndais. Jis ragina Azijos vadus spirtis komunizmo agresijai ir kaltino Vietnamą už 
invaziją Kambodijoje. 

SUNKU SUDARYTI 
JUNGTINĮ FRONTĄ 

Kambodiečiams nepriimtinas Pol Potas 
Hong Kongas. — Valstybės se- vyktų egzilėn j Kiniją ir nesikiš-

kretoriaus Haigo kelionės po Azi-: tų į Kambodijos laisvinimo ko
ją darbotvarkėje buvo ir Kambo- vas. Raudonieji sutinka įsileisti 
dijos klausimas. Sekretorius ragi- nacionalistus į vyriausybę, ta
no kinus nusileisti Raudonųjų čiau nurodo, kad be vadų parti-
Kmerų vadovybės klausime. Hai- zanai Kambodijoje išlakstys, nu-
gas tarėsi šiuo klausimu ir su Tai- kentės kovos prieš vietnamiečius 
landijos vadais. reikalai. 

Problema yra ta, kad Kambo- Kinijos vadai aiškino sekreto-
dijos jungtiniame fronte atsirado riui Haigui, kad, nežiūrint Pol 
politinių sunkumų- Ne tik buvęs Poto nekokios reputacijos tarp-
princas Sihanoukas, bet ir buvęs tautinėje scenoje, jis yra stipriau-
Kambodijos premjeras Son Sann šios kambodiečių. kovojančių prieš 
nenori būti vienoje Kambodijos Vietnamo okupantus, grupės va-
laisvinimo taryboje su pagarsėju- das. Politinis realizmas reikalau-
siais Kambodijos genocido auto- ja remti Pol Potą. 
riais Pol Poru ir Ieng Sariu. Šie Jungtinio Kambodijos laisvini-
Raudonųjų Kmerų vadai padarė mo fronto nestiprina ir Sihanou-
kambodiečiams daug nuostolių, ko nesutarimai su Son Sannu. Jie-
išžudė nemažai princo Sihanou- du turėjo politinių susikirtimų dar 

tardvmo organai griežtai atsisa- atsilikusi. Tegul pasirodo, kad 
kė nurodyti kokiame dokumente, g.wa ir gaji- I vieną žuvusio vieta 
kokiame pusiapyje ir eilutėje ir 
kokiais žodžiais "šmeižiama". To 
nežinau ir dabar, nuo suėmimo 
praėjus 8 mėnesiams. Buvau tei
siamas 1980. VIII. 9 — 11. bet už 
ką — nežinau. Mane įmetė į be-

te^toja keli. Taip mokė Vincas 
Kudirka. Kiekvienas privalo būt 
Hehinkio susitarimų rėmėjas! — 
šitai turi įsisąmoninti visi. Tik ši 
toks kelias veda į užtikrinta per 
galę. Tik šitiap- galima pasiekti 

žmogau* ir 

Nobelio laureato 

ITALIJOS SPAUDA 

ko giminaičių, Dabar princui 
tenka sėstis su žudikais prie bend
ro stalo. 

Kinija ir Tailandija palaiko 
Pol Poto režimą dėl praktiškų 

APIE OK. LIETUVĄ 

protnamį, kur esu priverstas gy- blaivybę ir dorovę, 
venti vienoje kameroje - palato- tautos teises. 
įe su 4 žmogžudžiais — reeidyvįs- i •• (Bus daugiau 

Lietuvos katalikai meldžiasi už Šv. Tėvą 
(Tęsinys) '. das 

Italų dienraščio "H 
della Serą" korespondentas šia •' 4 

. proga apžvelgia bendrą kat ' 
Bažnyčios dabartinę padėtį Lie 
tuvoje. Žurnalistas visų pirma at 

vizitas tėvynėje 
Varšuva. - Lenkijoje lankosi sumetimų, ^ t e b e t u r i apie 30.000 Į nerems_Jxt^ pol i t ine barine 

Nobelio literatūros premijos lau vy r ų partizanų armiją, kada na-
reatas Czeslavv Milosz, kuris no-! cionalinis laisvinimo frontas, va-
matė Lenkijos jau nuo 1951 m. • dovaujamas Son Sanno. teturi ( , 
gruodžio mėn. Jo poezija spausdi- t a r p 3,000 ir 5,000, princas Siha-' Kambodijos vadovavimą, kad sa-
nama net ir valdžios leidiniuo- n o u k a s jokių jo vardu veikiančių fe valdžia vėl nepatektų Raudo 

popiežu - vizitą. Gali s e> n o r s ik* ? ^ " a i ™dens ji bu- k a r 0 j ė g ų neturi- Jo dalyvavimas niesiems Kmerams j u n e kati 
" '7 "'" ungtiniame fronte suteiktų fron del 3 milųonų kambodieav mir-

1960 m- ir tarp jų nėra nuošir
daus sugyvenimo. 

Sekretorius Haigas pranešęs 
Kiniios ir Tailandijos vadams, 
kad Amerika Raudonųjų Kmerų 

ir 
ekonominę paramą nukreips na
cionalistų grupei, kad ji ateityje 
turėtų daugiau vilčių sugrįžti į 

apie 
C o r n c e ! ̂ lt P°P* e ž ' a u s iniciatyva į Lietu-

nuvykęs 

V 

J. T. vienbalsiai 
pasmerkė Izraelį 

New Yorkas. — 
Tautų Saugumo Taryba vien 
balsiai pasmerkė Izraeli už Ira
ko branduolinio reaktoriaus puo
limą, pareikalavo atlyginti Ira
ko nuostolius ir ragino Izraelį 
atidaryti tarptautinei inspekci
jai savo atominių reaktorių du
ris. Amerikos ambasadorė 
Kirkpatrick prisijungė prie ki
tų 14 tarybos narių balsuoda
ma už rezoliuciją. Savo kalbo
je ambasadorė pareiškė, kad 
Izraelis birželio T d. padarė 
sunkią klaidą, kuri apsunkino 
taikos ieškojimą Artimuosiuose 
Rytuose. Izraelio žygis sukėlė 
antagonizmą, padidino smurto 
galimybes. 

Amerikos ambasadorė nurodė, 
kad nereikalaujama nubausti Iz
raelį, tačiau Jungtinės Tautos 
dažnai to nedaro. Niekas ne 
reikalavo sankcijų Sovietų Są
jungai, kai ji okupavo Afganis
taną, nebuvo sankcijų, kai Ira
kas puolė Iraną, a r kai Libija 
įsiveržė j Čado respubliką. Am
basadorė pridėjo, kad Amerika ir 
toliau laiko Izraelį savo draugu 
ir sąjungininku. 

Po balsavimo Irako atstovas 
išreiškė nusivylimą ir žadėjo 
kelti šj klausimą JT Generali
nėje Asamblėjoje, kur niekas 

Jungtinės Tautos dar kartą pa- i kreipia dėmesį į nepakankamą 
demonstravo savo veidmainin- į kunigų skaičių Lietuvoje: apie 
gamą ir dvilypę politiką. Kada i-^O pilnai darbingų kunigų ne-
Irakas puolė savo kaimyną ir I įstengia aptarnauti visų tikinčių-

Jungtinių d a r l a i k o 0 k u p avęs dalį j o teri- ! JV- kurie sudaro trijų su puse mi-1 
torijos. Jungtinės Tautos netarė ^J0110 Lietuvos gyventoju daugu

mą. Kasmet Lietuvoje miršta apie 

vengras kardinolas 
Lekai buvo .^j^stančiu Lietuvos 
tikinčiųjų nepaprastai šiltai su
tiktas. Dienraščio "B Corriere 
della Serą" korespondentas, baig
damas straipsnį, primena, kad Vil
niaus arkivyskupijos apaštalinis; 
administratorius vyskupas Stepo-, 
navičius. kuris vra laikomas vy-i 

vo draudžiama. Poetas, Kalifor
nijos universiteto slavų literatū
ros profesorius, prisipažino, kad 
jis nesitikėjo tokio šilto sutikimo.' 
Lenkijoje net pradėtas sukti fil-' 
mas apie jo gyvenimą ir kūrybą. 

Rašytojų draugijos pirminin-
I kas Jan Szepanski, įteikdamas 
Miloszui nario liudijimą, pasakė, 
jog poet? darbai, nors sunkiai 

padarė 

tui pasaulinį prestižą, padėtų 
gauti paramą. 

Son Sannas reikalauja, kad po
grindžio vyriausybėje būtų dau
giau jo partijos narių, reikalauja, 
kad Pol Potas ir Jeng Sarys B-

ties. 

nė žodžio ir Irako nepasmerkė. 

Europos satelitai 
Paryžius. — Europos valsty

bių erdvės tyrimų programa 
pažengė į priekį, kai penktadie
nį į erdvės orbitą buvo iškelti 
du Europos erdvėlaiviai. Iš 
Prancūzijos Guianos, Pietų Ame
rikos šiaurės rytų provincijos. 
dvi trijų dalių raketos iškėlė 
į orbitą dvi "Ariane" kapsules. 
Tuo buvo sulaužytas didžiųjų 
galybių erdvės tyrimų monopo- nys. kurie, pastebi italas žurna-
lis. Europa gali tapti konku- Įį'stas> anaiptol nėra pilni, 
rentė Amerikai ir Sovietu Sąjun- Lietuvos katalikai, toliau rašo 
gai telekomunikacijų srityje. dienraščio "II Corriere della Se-

Daugiausia lėšų šiai Europos r a " korespondentas, panašiai 
programai skyrė Prancūzija, kaip ir lenkai, visada laikė Sven-
DO jos Vakarų Vokietija, tačiau tąiį Tėvą savo dvasiniu vadovu. 
mažesnėmis sumomis prisidėjo: keliarodžiu, net ir tada. kai po-
Belgija. Danija. Ispanija, Olan- piežras buvo italas, pažymi ita-
dija. Italija, Britanija. Švedija las žurnalistas. Juo artimesnis lit-
ir šveicariia. Per ateinantį de- tuvių tautai žmogus vra lenkas 

20 kunigų, o vienintelėje Lietu
vos kunigų seminarijoje valdžia 
teleidžia įšventinti kasmet tik 
apie 12 naujų kunigų. Iškeldamas 
lietuvių tautos katalikiškumą, 
italas žurnalistas ra<o, kad net 
pagal oficialias žinias 50 procen
tų visų kūdikių Lietuvoje yra 
krikštijami bažnyčioje, kas tre
čia santuoka yra laiminama baž
nyčioje ir apie 80 procentų visų 
laidotuvių vyksta su religinėmis 
apeigomis. Tai oficialūs duome-

! sujaudino susitikimas su jauni
mu, kuris atmintinai deklamavo 

riaušių Lietuvos katalikų Bažnv- gaunami, paaare didelę įtaką 
Ičios ganytoju, jau ilgus metus i Lenkijos literatūra;. Poetą -anai 
• yra ištremtas į mažą miestelį 
Žagarę, dėl to. kad drąsiai gynė. 
Bažnvčios teisę religiniai auklėti JO Kurinius. Jis prase studentų 

I jaunimą- Valdžia vis dar nelei- į neįvelti jo į po.itiką. Jo pnemi-
džia jam sugrįžti į savo vyskapi- j W lyg didžiausio herojaus, su-
ją Ta ip pat ir dėlto Lietuvos ka-i darąs jam asmeninių nepatogu-
talikai vra sudėję savo viltis į po-1 mų. nes jis visada buvęs privatus, 
piežiu.'kad padėtų įiems atgauti! Kuklus asmuo, pasate M.loszas. 

Liublino katalikiškas universi-
i tetas suteikė jam garbės daktara-

savo vyskupą. 
(Pabaiga) 

Sovietai smerkia 
JAV - Kinijos stotis 

tą, jis daug kartų pasirodė valsty
binėje televizijoje. Stebėtojų nuo
mone, poetas Miloszas tapo Len 
kijos simboliu. 

Bausmes estams 

Apie Šiaurės - Piety 
konferenciją 

Havana. — Meksikos amba
sadorius Kuboje paneigė spau
dos žinias, kad prezidentas Rea-
ganas ir Meksikos prezidentas 
Lopez Portillo susitarė nekviesti 
Kubos į Šiaurės - Pietų konfe
renciją, kuri šj rudenį įvyks 
Meksikoje. Ambasadorius pa
aiškino, kad konferenciją Mek
sikoje organizuoja 11 valsty
bių grupė, kuri pernai lapkri
čio mėnesį nustatė kviestinų 

Mirė M. Krasauskaite 
Šeštadienį, birželio 20 d. mirė 

dr. Marija Kristina Krasaus
kaitė, žinoma istorikė, pedago
gė, publicistė. Gimusi 1902 m. 
kovo 13 d. Plokščiuose. Šakių 
apskr. baigė Marijampolės gim
naziją, studijavo Hallėje. Ciuri
che baigė istorijos mokslus, 
gavo filosofijos daktarės laips
nį. Ilgus metus mokytojavo 
Marijampolės gimnazijoje ir mo
kytojų seminarijoje. 

Išeivijoje dr. Krasauskaitė 
dirbo Haverfordo Kolegijoje, 
Pennsylvanijoje ir profesoriavo 
Aurora Kolegijoje, UI. 

Bini Sadras dingo 
Teheranas. — Irano prokuro-valstvbiu sąrašą. Toje grupėje , . , 

„ , , '•, ' * • • *:u -&_. K„I>„ ras paskelbė, kad prezidentas 
Meksika turėjo t ik vieną balsą . *i . r . . 

i ^+; - - - Banį Sadras dingo ir niekas ne-
ir ragino pakviesti konferenci- j 

Kubą. 
yra: Austri-

Maskva, — Sovietų spauda ir . - - - - . T - > - - "į " j žino. kur jis yra jau nuo prae-
televizija pirmą kartą komenta- Užsienio spaudos agentūrų J 4 ' ; jusio antradienio. Prokuroras 
vo Amerikos - Kinijos pastaty- žiniomis. Estijos aukščiausiasis i Organizatoriai J ™ : A ^ ™ ' 'pridėjo, kad jei Bani Sadras nu-
tas sekimo ir žvalgybos elektro- teismas Taline pradėjo nagrinė- J*. Alziras. Kanada, i ™ ^ 2 1 ' j t a r e pakeliauti, jis turi pilną tei-
nines stotis kurios įrengtos ti estui žmogaus teisių gynėjui Ja. Indija. Nigerija. Švedija. ^ d a r v t į ^ ^ n e s i s l a p s t y . 
Kinijoje. "Tass" agentūra rašo. Viktor Niitsoo iškeltą bylą. Tanzanija. Jugoslavija. Vakarų ^ ^ k a g ^ p a d i d i n s p r i e š 3 
kad tos stotvs esančios didelė 1 Viktor Niitsoo, kuris yra 29-rių Vokietija ir Meksika^ Tos vaJ- r e n kamų kaltinimų sąrašą, 
gėda Kinijai, kurios vadai tapo metų amžiaus architektas, bu- stvbės nutarė kviesti 23 sahs. ^ ^ ̂ ^ ^ ^ 3 3 teisėjas aja-
r avanoriškais imperialistų žval- vo suimtas praėjusių metų gruo- tačiau kai kunos. kaip Sovie.ų ^ ^ B p h e s h t i m r e į š k ė . kad Ba-

parsidavę impe-! džio mėnesį Tar tu mieste, apkal- Sąjunga, jau atsisakė dalyvauti. | ̂  ^ ^ t e b ė r a ] p ? a l u s I r a n 0 
Šios stotys tinus jį antitarybine veikla Kanada apmokės 

boikoto nuostolius 
programų skleidimui oro stebė
jimui ir kitiems taikos tiks
lams. 

Vienas iš Europos grupės pa

kam Lenkijoje, 
vių nuvyko į pasienio su Lenkija nas 
sritis sekti lenkų televizijos 

Ottawa. 

. . . . , T__, keltų satelitu vra 1.550 svaru neturi veto teises, kur Irakas „ j f 12 « ^^\. . 
ras daugiau pritarimo. 

Izraelio ambasadorius Jungti
nėse Tautose Yehuda Blum pa
sakė savo kalboje, kad Irakas 
planavo gaminti atomines bom
bas ir Izraelis turėjo veikti sa
vo saugumo sumetimais. Dar 
vienas Izraelio pasmerkimas ne
patarnaus taikai, pasakė Blu-
mas 

šimtmeti Europos erdvės tyrimų popiežius, kurio išrinkimas suža- gybos agentais, 
grupė planuoia iškelti j erdvę dino lietuvių tarpe dideles viltis- ' rialistų tarnybai 
apie m satelitų, kurie tarnaus Žurnalistas šia proga primena, buvusios "atvira paslaptis Jau J a * g b r g w h frjfltol ~-
rvšių palaikvmui. televizijos kad Jonui Pauliui II-jam besilan- seniai buvo žinoma, kad Amen- tų kalėjimo bausme. £ * » -

tūkstančiai lietu- ka. Britanija. Kinija ir Pakista- J" laiku ir keli kiti žymus es-
bendrai veikė -'Korako- tai žmogaus teisių gynėjai buvo 

ai-1 ram-80" plane, kuris turėjo šni- nubausti sunkiomis kalėjimo j bė pažade 
! pinėti prieš Sovietų Sąjungą, bausmėmis. Vienas jų. chemi- kams kompensacijas, nes jie nu-

" C r a t l d i s " A u s t r a l i i o i Afganistaną ir Indiją, šios sto- jos profesorius Juri Kukk. pa- kentėjo, kai Kanados vyriausvbė 
J ' j tys \-ra Kiniios hegemonizmo ir skelbęs 9įą bado streiką dėl paskelbė Sovietų Sąjungai grūdų 

"Grandies" tautiniu šokių gru-į A m e r i k o s i r n p p r į a j i z m o <jidėjan- jam neteisėtai paskirtos sunkios pardavimo boikotą. Vyriausybė 
pė. vadovaujama Irenos Smie- j ̂ Q įujįjĮHn m imn ženklas, rašo kalėjimo bausmės, kovo mene- atlygins nuostolius ir Kanados 

sovietų žinių agentūra. sio gale mirė vienoje sovietų Olimpiniam komitetui, kuris pra-
Kar tu sovietu spauda smerkia priverčiamųjų darbų stovykloje. į rado apie 1 mi! dol.. netekęs jvai-

Bendruomenės ir skautų atsto-1 fgfetybės sekretoriaus Haigo Kitas žymus estas žmogaus tei- j rių pajamų iš garsinimų, kai Ka-, 
vų. Tą pačią dieną išvyko J : kelionę Azijoje. Rašoma, kad sių gvnėjas Mart Nikius, nuteis-! nados vyriausybė paskelbė sovie-
Adelaidę, kur pilnutėlėje univer- j ̂  ^ d t a l kelia Pietryčių Azijos tas 10 rnetų kalėti, turimomis tų ruošiamos 1980 m. Olimpia- Į 

tautoms naują pavojų. 

Meteosat 2". Jis aprūpintas 
oro stebėjimo aparatais. Kitas 
satelitas gamintas Indijos moks
lininkų, sveria 1.475 sv. Tai va
dinamas "Apple" (Ariane Pas-
senger Paylod Experiment". 

liauskienės, laimingai pasiekė | 
Sidnėjų ir buvo sut ikta Lietuvių i 

prezidentas, nėra jokio klausimo. 
kad jis gali būti suimtas. Mes 
nieko negalime daryti, pareiškė 
aršiausias prezidento priešas. 

—Kanado< vvriausy- tik prašyti žmonių pranešti, jei 
o sumokėti ūkinin- kas prezidentą pamatys. 

Bani Sadro sesuo dr. Robaheh 
?akineh Teherane, atsiliepdama 
į užsienio korespondentų pa
klausimus, pasakė, kad ji neturi 
žinių apie savo brolį, tik pasiti
ki, kad Alachas jį globoe ir sau
gos. 

tu. 

— Irako delegacija, vadovauja- i s i t e to salėje davė puikų koncer 
ma vicepremjero Taha Ramadan,: tą. Per lietuvių radiją kalbėjo 

Izraelis nemokės, nei vari- atvyko į Maskvą su oficialiu vizi- j apie Amerikos lietuvių veiklą I. 
1 Smieliauskienė, "Grandies" val
dybos pirm. Linas Kučas. Rasa 
Plioplytė. Vald. Sadauskas ir 
Vida Momkutė. Visi labai pa
tenkinti Australijos lietuvių nuo
širdumu ir šiltu sutikimu. 

KALEVDOR1TS 

Birželio 22 d.- Jonas F. . To-

nio cento Irakui, pasakė amba
sadorius. Niekas netikrins Izra- _ Airijos parlamento rinki-
elio reaktorių, pridėjo jis. muose savo vietą pralaimėjo dar 

Amerikos žydų komiteto pirm. biečių partijos vadas, todėl parti-
Maynard Wishner pareiškė po ja išrinko naują vadovybę. Par-
rezoliucijos priėmimo, kad lamente yra 15 darbiečiu. 

—Lenkijos darbininkų sąjun
gos "Solidarumo" biuletenis pa
skelbė, jog chuliganai sužalojo 
šoviau kariams pa~tatvtas kapi- monės ir atsilikusių šalių konfe 

žiniomis dabar yra kalinamas dos boikotą. Kanada ūkininkam 
35-tame Permės priverčiamųjų i numato išmokėti apie 67 mil. ' mas Moras, Sudargas. Laimutė. 
darbų lageryje. dol. j Birželio 23 d.: Zenonas, Van-

Sis Kanados vyriausybės nuta- j da. Arvydas. Vaida. 
_ Meksika paskelbė, kad pra- , rimas patvirtina sovietų piropą- Į Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28. 

gandos teigimus, kad boikotas: 
nes Gizycko vietovėje- Tai provo- rencija. kuri turėjo jvykti bir- daugiausia pakenkė ne Sovietu' 
karija. siekianti pakenkti mūsų želio mėn., nukeliama į spalio, Sąjungai, bet jį paskclbusiom ( Saulėta, 

ORAS 
temperatūra dieną 

unijai, skelbia laikraštis. 22 d. I valstybėm. 75 I., naktį 60 L 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. birželio mėn. 22 d. 

oeiaiins gerovė 
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U 

R E I K A L U TARYBOS 
R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 

Medžiagą siusti: J. Soliūnas, 
4545 W. 63 St., Chicago, IL 60629. 

ATVIRAS LAIŠKAS L. DARGIUI 
„Margučio" rastinėje kiekvieną šeštadieni lietuviams nemokamai 
yra padedama įvairiuose socialiniuose klausimuose. J. Soliūnas 
(kairėje) pataria žmonėms socialinės apsaugos reikaluose. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 
Gerb. Tamsta, 

Laišką rašyti Jums mane 
verčia Jūsų straipsnis „Ameri
kos ūkinės naujienos", tilpęs 
„Draugo" birželio 13 dienos 
numeryje. 

Jūs ten, be eilės kitų nuo
monių apie JAV-bių ūkines 
problemas, taip pat parašėte šį 
bei tą ir apie socialinės apsau
gos pensijas ir pensininkus. 
Jūsų nuomones apie JAV-bių 
taupymo įstaigų bei alyvos 
problemas palieku tų sričių ži
novų interpretacijai. 

Tačiau man būtų labai 
neramu, jei nieko nesakyčiau 
apie Jūsų nuomones, liečian
čias socialinę apsaugą. Neži
nau Jūsų kvalifikacijų socia
linės apsaugos srityje. Kad tuo 
klausimu aš esu kvalifikuotas 
išsireikšti, Jums turbūt yra 
žinoma (esu dirbęs šio krašto 
socialinės apsaugos įstaigose 
apie 23 m. Per tuos metus 
teko man a s m e n i š k a i apklau
sinėti arti 30,000 asmenų. Ka
dangi keliolika metų dirbau 
Chicagoje ir Detroite, man 
asmeniškai teko apklausinėti 
keletą tūkstančių lietuvių. 
Spaudoje ir laiškais esu pataręs 
taip pat tūkstančiams mūsų 
tautiečių. Bedirbant teko susi
tikti ir turėjau laimės padėti 
įvairaus išsilavinimo, įvairaus 
amžiaus ir įva iraus tur
tingumo lietuviams. Neretai 
džiaugiausi matydamas, kaip 
mūsų tautiečiai gražiai ir 
r ū p e s t i n g a i b a n d ė susi
tvarkyti senatvės dienas. Jau
čiau nepaprastą pasiten
k i n i m ą i r d ė k o j a u 
Aukščiausiam, kad man buvo 
galimybių patarnauti savo tau
tos žmonėms. Deja, neretai ir 
ašarą teko nubraukti matant, 
kiek vargo ir skausmo dar 
tebėra ir lietuvių tarpe. Bend
rai noriu Jus, gerb. Tamsta, 
užtikrinti, kad aš Žinau dau
gelio lietuvių, ypač Chicagoje, 
socialinę būklę). 

Perskaičius Jūsų straipsnį, 
man suskaudo širdį. Svarbiau
sia, kad Jūs tvirtinote, kad 
daug pensininkų „gerai žinau, 
savo likimu, nė nemano skųs
tis. Priešingai, manau, kad kai 
kurių senių ir kitokių socia
linių čekių gavėjų pajamos 
galėtų ir turėtų būti suma
žintos". 

Pirma, mane nustebino Jūsų 
tvirtinimas, kad Jūs gerai ži
note apie tų žmonių padėtį. 
Žinote, kad jie „nė nemano 
skųstis". Labai drąsus ir aro
gantiškas tvirtinimas. Būtų 
malonu ir reikalinga Jūsų 
klausti, kaip Jūs visa tai suži
nojote. Labai norėčiau ir aš 
pasidalinti su Jumis tomis 
Jūsų surinktomis žiniomis. 
Jokiu būdu, tikėkite manimi, 
J ū s ų n e į t a r i u paprastu 
blefavimu. 

Kaip jau minėjau, esu kalbė
jęs su tūkstančiais, ir jų dau
gumas vis kuo nors, ypač mažo-
m i s p e n s i j o m i s , man 
skųsdavosi. Gal aš neteisus. O 
gal mes kalbame ne apie tos 
pačios planetos senuosius ir 
nedarbinguosius? Gal įft tikro 
Jūsų žinomieji seniai niekuo 
nesiskundžia ir jiems tik gul
bės pieno tetrūksta. 

Antra, manau, kad Jūsų nuo
monė, jog kai kurių senių so
cialiniai čekiai „galėtų ir turėtų 
būti" sumažinti, yra tik nerim
tas pokštas. Bet jeigu Jūs tuo 
rimtai tikite, tai jau negražu. 

Galėčiau Jus supažindinti su 
mano tautos dalimi. Ji yra čia, 
Chicagoje. Daugelis jų gyvena 
Marąuette Parko apylinkėse. 
Žinau jų ekonominę padėtį. Ir 
vėl Jus galėčiau užtikrinti, kad 
jiems Jūsų siūlymas sumažinti 
čekius būt peilis po kaklu. Na, 
gal ir vėl mes kalbame apie 
kitos planetos žmones. Bet 
jeigu apie tos pačios — tada, 
Dieve, saugok Jus. 

Štai geras pavyzdys: man 
viena lietuvė senutė skundėsi, 
kad ji gyvena „valgydama 
atšildytą sriubutę... vieną 
kartą per dieną«Jos mėnesinis 
socialinės apsaugos čekis — 
140.00 dolerių. Ji turi mokėti 80 
dol. per mėnesį nuomos. Likutis 
— 60 dolerių — sunaudojamas 
sriubytei pirkti. 

Kita mano sutikta senutė 
vienos dienos maistui pralei
džia... 65 centus. Ji taip pat 
maitinasi vieną kartą dienoje 
atšildyta sriubutę. Norite, 
Ponas Dargi, daugiau pavyz
džių? Aš jų galiu pririnkti šim
tus. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVOS R A Š Y T O J U PASISAKYMAI 

Paimkime statistikas. Pažiū
rėkime kad ir į bendrus skai
čius. Štai socialinės apsaugos 
įstaiga nurodo, kad 1980 metų 
birželio mėnesį šitame krašte 
buvo 4,156,400 pensininkų, 
gaunančių specialias pensijas 
(Supplemental Security In-
come — SSI). Bendra dolerinė 
suma, išmokėta tą patį mėnesį 
— 610.2 milijonai. Vadinasi, 
vidurkis buvo apie 123 dol. per 
mėnesį (žiūr. „Sočiai Security 
Bulletin, 1980 m. spalio mėn., 1 
p.). 

Ar Jūs galvojate, kad 
asmuo, gaunąs 123 dol. per 
mėnesį, neturi kuo skųstis? Ar 
Jūs manote, kad ir jiems pen
sijos turėtų būti sumažintos? 

Ach, Ponas Dargi, jeigu Jūs 
netikite mano pavyzdžiais ar 
nurodyta statistika — kviečiu 
pasižmonėti „Margučio" raš
tinėje šeštadieniais. Ten Jūs 
galėsite ir asmeniškai įsi
tikinti, ar lietuviai skundžiasi 
savo likimu ir pensijomis. Ten 

1977 m. Vilniuje išėjo du 
stambūs tomai knygos „Tary
bų Lietuvos rašytojai". Tai 
dabarties Lietuvos rašytojų 
biografijos, pasisakymai, 
samprotavimai. Dalis jų yra 
mirę ir jų biografijos buvo 
parašytos anksčiau. Cia patei
kiami charakteringesni Lietu
vos rašytojų pasisakymai, pai
mti iš bendro jų biografijų 
konteksto. 

Kazys Ambrazas (g. 1931 
m.): „1948 m. įstojau (Jonišky
je) į dar labai negausią (tebu
vo trys ar keturi nariai) vidu
rinės mokyklos komjaunimo 
organizaciją. Pokario komjau
nuolio išgyvenimai neblėsta ir 
visada jaudina"... 

Stasys Anglickis (g. 1905 
m.): „Žvelgiant į kūrybinę 
biografiją, nesunku pastebėti, 
kad kūrybingiausi man buvo 
ketvirtasis, septintasis ir 
aštuntasis dešimtmečiai. Ypač 
daug padaryta 1965 - 75 me
tais... Kodėl taip atsitiko?... To 
laikotarpio pradžioje įvyko 
didžiausias lūžis ne tik mano 
asmeniniame, bet ir viso mūsų 
krašto gyvenime — buvo 
atkurta tarybinė santvarka. 
Taigi, reikėjo įaugti į tarybinę 
tikrovę. Buvo, žinoma, ir kitų 
priežasčių..." 

Vitas Areška (g. 1927 m.): 
„Mano studijų metais li
teratūroje dažniausia buvo 
ieškoma socialinio gyvenimo 
bei klasių kovos atšvaistų, 
meno kūryba vertinama socia
linės pažangos kriterijais. 
Schematiškumo, dogmatiškų 
aiškinimų recidyvai nuėjo į 
praeitį..." 

Juozas Aputis (g. 1936 m.): 
„Liūdnoki prisiminimai iš uni
versiteto laikų. Gal dėl to, kad 
gyvendamas užkampyje ir 
akis į akį susidurdamas su kas-

sklaidyta tiesa, tokia, kuri 
persmelktų tikru žmogiškumu, 
kančia ir viltim..." 

Juozas Baltušis (g. 1909 m.): 
„Literatūrinių teorijų neiš
maniau niekad. Neišmanau ir 
dabar. Nelaikau šito labai jau 
teigiama savo savybe. Klau
santis teorijų gal būtų 
lengviau rašyti, negu klau
santis širdies balso..." 

Jūs galėsite net ir išreikšti savo dienybe, pasiilgdavai ko 
nuomonę apie pensijų suma
žinimą. Tik saugumo dėliai 
užsidėkite gerą šalmą. 

Savo straipsnyje Jūs taip pat 
teigėte, kad „turime dar krūvą 
dvigubų pensininkų, gaunan
čių socialinio draudimo ir kartu 
valstybinę valdininkų pen
siją". Ir vėl būtų gera žinoti 
apie tos „krūvos" didumą. Jūsų 
turimi statistiniai duomenys 
turbūt aiškiai tai parodytų. 

Trečia, Jūsų nuomone „viso
kios pensijos — privatinio dar
bo ir valdininkų turėtų būti su
jungtos krūvon (integruotos), 
tai ir kombinuojantiems pone
liams būtų užkirstas kelias 
lobti iš kitų mokesčių, užuot 
darbu, kad ir daug pelnantis". 

Šis Jūsų teigimas — pilnas 
skylių. 

Pirmiausiai, „kombinuo
jantieji poneliai" šitame kraš
te yra visa tauta. Dėka daro
mos pažangos socialinio 
teisingumo kelyje daugumas 
privačių bendrovių jau skiria 
pensijas tuo pačiu metu, kai 
darbininkas kvalifikuojasi 
socialinės apsaugos pensijai. 
Apkaltinti visus amerikiečius 
„kombinavimu" yra ne tik 
nerimta, bet taip pat rodo, jog 
Jūs atmetate popiežiškų encik
likų nurodymus, liečiančius 

kilnesnio, žmogiškesnio, švie
sesnio. Jis švietė, bet kur kas 
blausiau, nei viltasi... Esu išsi
ilgęs prozos knygos, kurią nu
šviestų neišbarstyta, neiš-

Antanas Bieliauskas (g. 
1927 m.): „Norėjau žengti 
miškininko keliu. Pokario me
tais vieną vasarą buvau pra
dėjęs dirbti žvalgu. Bet kartą, 
taškuojant biržę, prisistatė du 
barzdoti tipai ir liepė nedel
siant nešdintis velniop. Teko 
paklusti ir daugiau apie miš
kininko amatą svajoti 
nedrįsau..." 

Kazys Boruta (g. 1905 -
1965): „Sunkūs buvo pokario 
metai Vilniuje ir visoje 
Lietuvoje. Neišvengiau ir aš 
savo vargų ir^Joėdų gal per 
nesusipratimą/gal ir per savo 
neapdairumą. Kur čia dabar 
supaisysi?..." 

Viktoras Brazauskas (g. 1941 
m.): „Vaikystė mūsų, pokario 
vaikų, nelepino nei žaislais, nei 
gardesnių kąsniu. Užtat mokė 
pažinti gyvenimą su šūviais ir 
vežimų voronrs su nedažytais 
kartais, su našlaiek 
klyksmais..." 

Vytautas Bubnys (g. 1932 
m.): „1947 m. birželio naktį sto
vėjau prie malkų krūvos 
priešais šautuvų vamzdžius, 
klausiausi mirties nuospren
džio žodžių. Tačiau likimas ir 
šį kartą nuo manęs 
nenusigręžė..." 

Janina Degutytė (g. 1928 
m.): „Rašyti pradėjau vidu
rinėje mokykloje. Vieną 
pirmųjų eilėraščių pavadinau 
,Tau, Tėvyne'. Keletą studijų 
metų nieko nerašiau. Slėgė 
nepasitikėjimas savimi. Neno
ras imti plunksnos, kai poeziją 
supranti kitaip, negu spaudoje 
buvo vertinama..." 

Antanas Drilinga (g. 1935 m.): 
„Ten, Anykščių apylinkėse, to 
krašto žmonių sielose radau 
tai, kas, mano supratimu, 
gražu ir tauru, kas nepaliesta 
klastos ir apgaulės, melo ir 
prievartos, kas skatina žmogų 
dorai pasakyti tiesą..." 

Juozas Grušas (g. 1901 m.): 
„Aš laikau savo gyvenimo 
laime, kad visos audros ėjo 
tarsi pro mane. Žinoma, ne 
visai tinka sakyti ,pro mane'. 
Jos tik nenubloškė manęs kur 
nors į pasaulio kraštą, neat
skyrė nuo tėvynės ir nuo arti
mųjų, nepastatė į ypatingas 
gyvenimo ir darbo sąlygas, 
neprivertė užimti netikrą 
poziciją santykyje su tiesa, o 
tai kartais pasitaiko audrų 
metu, instinktams kovojant su 
išmintimi..." 

Jonas Jakštas (g. 1931 m.): 
„Nemėgstu susirinkimų, 
didelių kompanijų, dviveidžių, 
arogantiškų ir dvasiškai tuščių 
žmonių, o ypač tų, kuriems per
nelyg knieti knaisiotis po sveti
mus reikalus..." 

Jovaras (1880 - 1967 m.): 
„Einam, žengiam, šviesą 
nešam, o tą šviesą kažkokie 
tamsybių smakai praryja ir i š 
savo nasrų į liaudį ugnimi 
spiaudo..." 

Jonas Juškaitis (g. 1933 m.): 
„Daug žmonių sutikau. Džiau
giuosi, kad buvo gerų, kada 
nesiseka. Niekas nė nežiūri į jų 
gerumą ir vis vien jie geri. 
Verčiau numirtų už tiesą, negu 
gyventų melu..." 

Kazys Kiela (g. 1896 - 1963 
m.): „Sakoma, jeigu rašytojas 
stovi vietoje, jis atsilieka, š į 
teiginį galiu pats sau pri
taikyti. Sėdėdamas daugeli 
metų prie vertimų kambaryje, 
pasijutau atitolęs nuo gyve
nimo. Kaime po karo beveik 
visai nesu buvęs. Kurį laiką 
pas mus buvo susidariusi dargi 
pažiūra, kad tarybinis rašy
tojas privalo vaizduoti tik 
dabartinį gyvenimą ir .nesi
slėpti visokiose senovėse'. A š 
manau, kad tokia pažiūra klai
dinga. Rašytojas turi imtis 
tokių temų, kurios jam gerai 
pažįstamos ir įveikiamos..." 

Kostas Kubilinskas (g. 1923 -
1962 m.): „Tuo metu, kai aš per 
visus klerikalizmo ir na
cionalizmo raistus bridau į 
tiesą, mano bendraamžiai, 
eidarr.i tiesiu keliu, nuėjo labai 
toli..." 

Jonas Lankutis (g. 1925 m.): 
„1941 m. birželio 22 d. šūviai, 
Kaip ir kai kurie kiti XX a. 
vidurio įvykiai, daug kam 
sugriovė įprastinį vaikystės, 
jaunystės ar senatvės ritmą, 
pastatė, kaip sakytų filosofai, į 
egzistencines situacijas, atvėrė 
daugelį tokių dalykų, kurių 
ramios buities sąlygomis 
amžiais nepatirsi..." 

Aldona Liobytė (g. 1915 m.): 
„Didžiai vertinu dvasinę žmo
gaus nepriklausomybę. Tai 
vienintelė nepriklausomybė, 
kurios niekas negali atimti. 
Purkščių kaip katė, jei kas 
kėsinasi į vidines mano 
valdas..." 

VI. R. 
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darbo ir atlyginimų klau
simus. 

Nemanau, kad pensininkai, 
kaip Jūs teigiate, „lobsta" iš 
pensijų. Tai man nežinomas 
tvirtinimas. Galbūt Jūs tam 
tvirtinimui taip pat galite 
nurodyti parėmimo šaltinius. 
Būsiu dėkingas. 

Jūs drąsiai tvirtinate, kad 
„kombinuojantieji poneliai" 
pensininkai daug pelnosi iš 
pensijų. Ir vėl tvirtinimas, 
reikalaująs statistinių parėmi
mo duomenų. 

Atleiskite, kad tokiu laišku 
Jus trukdau. Manau, kad Jūs 
dar vis tebedirbate ir nesa
te vienas tų „kombinuojančių 
ponų". Viliuosi, kad Jums 
nereikės niekada „pelnytis" iš 
pensijų čekio ir kad Jūs niekad 
nepavargsite bedirbdamas. 
Tačiau, jei nelaimei ir Jūs kada 
nors tapsite pensininku — 
mielai ir Jums patarnausiu, su
tvarkydamas Jūsų socialinės 
apsaugos pensijos reikalus. 

Su pagarba, 
J o n a s S o l i ū n a s 
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Lotynų Amerika 

PRIES ŠIAURIEČIUS 
JAV prezidento Ronald Rea-

gano susitikimas su Meksikos 
prezidentu Jose Lopez Por-
tillo atrodė labai nuoširdus ir 
šiltas tiek kadaise Juarez mies
te, tiek dabar neseniai Camp 
David stovykloje. Bet jis grei
tai „atsalo", kai buvo iškelti 
vieną ir kitą valstybę liečia 
klausimai, kai į tuos klau
simus buvo įjungtos ir kitos 
Lotynų Amerikos, ypač Centro 
valstybės, kuriose iki šiol nėra 
tinkamos tvarkos ir viena 
dalis gyventojų kovoja prieš 
kitą. 

Cia taip pat iškilo ir nele
galių imigrantų reikalai, taip 
pat ir Kubos klausimas, į kurį 
Meksika visiškai skirtingai 
žiuri negu JAV-bės. Jų poli
tika ir santykiai su komu
nistiniu kraštu yra visiškai 
priešingi. Dėl to „Time" žur
nalo komentatorius cituoja 
nežinomo diplomato žodžius, 
kad prezidentų „pagrindinės 
pozicijos vystėsi skirtingai ir 
buvo nesutarimais pažymėtos. 
Iš tikrųjų, aš linkėčiau, kad jie 
sutiktų bent tai, kad jų nuo
monės skiriasi". 

zidentus skiria jų pokalbiuose, 
derybose ir ateities kūrime. 
Meksika nenori prakasti pres
tižo ir būti tik JAV partneriu 
pramonėje ir prekyboje. JAV 
negali atsižadėti savo politikos 
komunizmo atžvilgiu, kai jos 
pašonėje ir pro jos akis vežami 
tankai, patrankos, net lėk
tuvai į tuos kraštus, kuriuose 
dabar kovoja komunistų kurs
toma liaudis prieš silpnas 
valdžias. Tokios valstybes yra 
ne tik Salvadoras, bet ir 
Nicaragua, Guatemala, Hon
dūras, Costa Rica, Haiti, Domi-
nicos respublika ir kiti arti
mieji kraštai. Pietų Amerikos 
turtingesnieji kraštai, kaip 
Venecuela, Kolumbija ar to
liau Brazilija su Argentina 
didelio dėmesio nekreipia į 
šiuos mažus kraštus, nes, jų 
nuomone, tai JAV-bių ir Mek
sikos sprendimų reikalas, o ne 
pietiečių, kurie šiauriečių 
nekenčia dėl jų skirtingumo, 
dėl buvusių išnaudojimų ir dėl 
savos politikos, nekreipiant 
dėmesio į tų kraštų vidaus 
reikalus ir sukilėlių sukurtas 
suirutes. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO 
SĄJUNGOS POLITINĖ KONFERENCIJA 

Reportažas ir komentarai 

. . -• Meksikos politikos linkmė 
"- jau daugiau kaip šimtmetis 

yra nukreipta prieš šiaurie
čius, nors Pietų Amerikoj ją 
laiko Šiaurės Amerikos, Lo
tynų kilmės šalimi. Liberali
nė - ateistinė partija, iš tikrųjų 

- diktatūra (indėno Benito Jua
rez), savo viršūnę persekioji
mais ir žudymais pasiekė pre
zidento Calleso (1924 • 34) 
laikais. Amerika, vesdama tą 
pačią liberalinę politiką, ne
galėjo atsižadėti net ano meto 
asmens, organizacijų ir parti
jų laisvės. Tai padarė priešais 
Meksiką ir JAV vien dėl to, 
kad žmogiškų laisvių vardu 
toje lotynų ir indėnų mišinio 
valstybėje persekiojo laisvės 
siekiančius, o JAV priėmė į 
savo kraštą diktatūroms besi
priešinančius. 

Nebuvo užmirštamas ir to
kių žemių, kaip Texas, New 

] Mexico, Arizonos arba Cali-
fornijos dalies prijungimas 
prie JAV-bių federalinės vals-

' tybės, kurioje net meksikiečiai 
turėjo laisvę, nors dar ir nesu
gebėjo pasinaudoti žemės tur
tais, kurių taip gausiai turėjo 
tie kraštai. Kai praėjo ir tai, 
Meksika buvo skurdi ir laukė iš 
JAV tik pagalbos, o ne laisvės. 

* * * 

Tai praeitis, kuri susiliečia 
su dabartimi. Ispaniškas išdi
dumas dar vis reiškiasi net 
valstybės viršūnėse dalyvau
jančių žmonių mintyse, nors 
jau ispaniško kraujo ten tėra 
tik keli lašai. Ji negali sutikti 
su JAV vyravimu prekyboje ir 
pramonėje, negali pakeisti 
savo liberalinės politikos ir 
Centro Amerikos ar Karibų 
salų atžvilgiu. Tai lyg Mek
sikos laukas, kuriame ji jau
čiasi galinti būti vadove, tarpi
ninke, prekybos pasikeitimo 
partnere ir pramonės vieš
pačiu. Ypač šiuo metu, kai 
Meksika pasijuto esanti tur
tinga aliejaus laukais, kurių 
iki šiol nesugebėjo išnaudoti. 

Aliejaus prekyba ir panau
dojimas modernesnių prie-

' monių jai ištraukti iš žemės 
gelmių daro Meksiką dar išdi
desne, — ji jau gali duoti ir gali 
savo produktų neduoti šiau
riniam kaimynui. Tuo tarpu ji 
nori pasilaikyti laisvas rankas 
prekybai su tvarkos ir val
džios neturinčiais Centro 
Amerikos, Karibų salų ar net 
komunistines Kubos vado
vais. 

„. Štai, čia ir yra pirmutinės 
priežastys, kurios abu pre-

Atsukę veidą iš šiaurės į pie 
tus, susiduriame su kitu vaiz
du. JAV-bėms juk svarbiau 
pašonėje esančių Amerikos 
kontinento kad ir mažų vals
tybėlių ateitis negu Europos, 
kuri pati, turėdama laisvę, 
sugeba tvarkyti savo pramonę 
ir prekybą, socialinį gyvenimą 
ir ateitį. Nei Pietų, nei juo 
labiau Centro Amerika tų 
sugebėjimų dar neturi, nors ir 
turi žemės turtų, turi net savo 
nedideliems ir nederlingiems 
kraštams žmonių perteklių. 

JAV prezidento ar Vals
tybės departamento sekre
toriaus politika šių kraštų at
žvilgiu keičiama, kad kaip 
nors apsaugojus juos nuo 
komunizmo importo — ideolo
gijos, suiručių kėlimo, teroriz
mo ir nuolatinių žudynių. 
Negalima ten dalinti žmones 
tik į mums politiškai supran
tamus „kairiuosius" ir „deši
niuosius" ir žiūrėti, kurie yra 
geresni. Reikia žinoti, kad 
socialinis teisingumas ten yra 
būtinas, turtų padalinimas 
reikalingas ir kurstomųjų 
išskyrimas iš slaptų kovų turi 
būti atliktas. Tai atliks tik 
JAV pagalba, nepaisant, ar 
Meksika norės ar nenorės. 

Gal bus teigiamai išspręstas 
ir meksikiečių ar kitų Lotynų 
imigracijos klausimas į Š. 
Ameriką, kur yra pakankamai 
darbo ir duonos. Jie čia bėga 
tik gelbėdamiesi nuo bado ir 
skurdo ir kurti geresnę savo ir 
savo vaikų ateitį. Bus rei
kalinga pagalba net ir tokiai 
Meksikai išvystyti savo 
žaliavų panaudojimą žmonių 
gerovei, nes ji viena to greitai 
nesugebės padaryti. Pagalbos, 
nors ir diktatūrinėms val
džioms, kur ta diktatūra nėra 
tik žudynės, taip pat reikia, 
kad būtų taikomas tas pats 
matas žmogaus teisėms ginti 
tiek Lotynų Amerikoje, tiek 
komunistinės Rusijos užgrob
tiems kraštams. Viena, nebus 
lengva susitarti be ginklo ir 
griežtos kontrolės, taip pat iš 
šiaurės pusės į pietus žvel
giant, tai Kubos klausimas. Si 
komunistų valdoma sala yra 
pasidariusi Sovietų Sąjungos 
prietilčiu įsigalėti pirmiausia 
Centro Amerikoje, o paskui, 
atkirtus Pietų Amerikos konti
nentą nuo siaurės, tuose kraš
tuose, kur yra daugiau skurdo 
ir mažiau sugebėjimų. Tai 
Amerikos rūpestis, kurio ji iš 
savo politikos negali išjungti. 

P.8. 

Lietuvos Respublikos atsta
tymo bei trėmimų į Sibirą ketu
riasdešimtųjų metinių proga 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba kartu su Kanados ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėmis bei Lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybomis surengė 
nepaprastą politinę konfe
renciją birželio 12-13 dienomis 
New Yorke. Konferencijos 
rengimu rūpinosi JAV LB 
Visuomeninių reikalų pirmi
ninkas Algimantas Gečys bei 
talkininkai Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos vicepirmi
ninkė politiniams reikalams 
Gintė Damušytė ir Lietuvių 
informacijos centro vadovas 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Techniškuosius konferencijos 
darbus atliko JAV LB New 
Yorke apygardos valdyba, pir
mininkaujant Aleksandrui 
V akseliui. 

Pirmą dieną konferencija 
vyko Church Center for the 
United Nations patalpose, 
skersai gatvės nuo Jungtinių 
Tautų rūmų. Įžangines konfe
rencijos mintis pateikė A. Ge
čys atidarymo metu. Anot jo, 
susirinkta pasaulio politinia
me centre — prie Jungtinių 
Tautų, „kurios mūsų kraštui ir 
mūsų norams labai mažai rodo 
vilčių", pagvildenti ir panagri
nėti pavergtos tautos. lais-
vinimo pastangų, ypač 
Lietuvos klausimo iškėlimą 
Jungtinėse Tautose. Baig
damas Gečys pridūrė: „Mes 
nebijosime ir paliesti tuos klau
simus, kurie kai kuriems ne 
vienu atveju atrodys herezija. 

LINAS RIMKUS 

Esame laisvi žmonės, kurie 
tėvynę apleidome, . irių tė
vai tėvynę apleido, Kaip tik 
dalinai ir dėl okupanto uždėtų 
minties pančių. (...) Atvykome 
ne įsakymus tautai duoti, ne 
kenčiančiai tautai nurodymus 
duoti, ne patriotizmą pakeltu 
tonu demonstruoti, bet be. 
dialogu paieškoti būdų išei
vijos pastangas laisvinimo 
veikloje padaryti našesnes, į jį 
įtraukti daugiau asmenų, ger
iau pažinti save ir geriau su
prasti pavergto lietuvio kan
čias. Tegul Dievas mums 
padeda!" 

Konferencijos dalyviams 
sveikinimo žodžius tarė Lie
tuvos generalinis konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis, 
PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas ir Vliko garbės 
pirm. Kęstutis Valiūnas, kuris 
džiaugėsi gausiu, ypač jau
nimo, dalyvavimu ir skatino jį 
jungtis į politinę veiklą ir nepa
bijoti pasitaikančių kivirčų. 
Anot jo, kivirčai vyksta dėl as
menybių susikirtimo. Baig
damas K. Valiūnas pridūrė, 
kad, jam vadovaujant Vlikui, 
jis neturėjo jokių nesusipra
timų nei su PLB valdybos pir
mininku V. Kamantų, nei su 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. A. Gečiu. 

Konferenciją taip pat svei
kino Kanados LB valdybos 
pirm. Joana Kuraitė, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos vice-
pirm. Saulius Čyvas, Kanados 

LJS valdybos pirm. Laima 
Beržinytė ir JAV LJS val
dybos pirm. Virgus Volertas, 
kuris, lyg numatydamas toli
mesnę diskusijų eigą, tarė: 
„Laikai keičiasi. Šiame krašte 
turime naują prezidentą, nau
ją kongresą ir naują politinę 
dvasią. Kviečiu visus šios kon
venc i jos dalyvius turėti tai 
omenyje, keliant klausimus ir 
juos diskutuojant, kad mūsų 
išvados ir nutarimai būtų kuo 
aktualesni ir naudingi mūsų 
apsiimtiems darbams". 

v. 

Dr. Micheal Novak 
kalba 

Po sveikinimų kun. Kazimie
ras Pugevičius buvo pakvies
tas supažindinti susirinkusius 
su pagrindiniu ryto prelegentu 
dr. Micheal Novak, buvusiu 
Syracuse universiteto, New 
Yorke, profesorium. Šiuo metu 
jis dirba mokslinį darbą Ameri
can Enterprise Institute, 
Washington, D.C., ir vado
vauja JAV delegacijai prie 
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijos, Ženevoje, Švei
carijoje. 

Savo kalboje — Praktiškas 
Pabaltijo klausimų iškėlimas 
Žmogaus komisijoje — dr. No
vak, pasidalino Žmogaus teisių 
komisijos sandaros ir veikimo 
įspūdžiais ir pateikė kelis pa
siūlymus galimiems įtaiga-
vimo būdams bei veiklos meto-
d a m s . Jungt in ių Tautų 
Žmogaus teisių komisija buvo 
įsteigta 1948 m., kai buvo pa
skelbta Žmogaus teisių dekla-

lietuviųltendruomenės ir Jaunimosąjungos politinės 
konferencijos dalyviai apžiūri Broniaus Kviklio su
rengtą Lietuvos pogrindžio spaudos parodą, iš 
kairės: Kanados LB atstovas Ottawoje Juozas Danys, 
prelegentė Helsinki Watch organizacijos Rytų Euro
pos skyriaus viršininkė Helen Sen, PLJS vicepirm. 

politiniams reikalams Gintė Damušytė, Bronius Kvik
lys ir JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys. Toliau matosi JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narys Rimas Česonis ir PLB 
Valdybos narys Saulius Kuprys. 

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. A. Gečys ir JAV LB New 
Yorko apygardos pirm. Aleksandras Vakselis. 

racija. Tačiau, per beveik pir
muosius dvidešimt gyvavimo 
metus komisijai nebuvo aišku, 
ar gali imtis pozityvaus darbo 
ryšium su Žmogaus teisių pažei
dimais. Dėl to buvo pasiten
kinta įvairių deklaracijų pa
skelbimu ir pan. 

Posūkis įvyko 1967 m., 
kuomet buvo priimti skundai 
prieš Pietų Afriką, Izraelį ir 
Čilę. Šiuo metu apkaltinimų 
yra tarp 30 ir 40 kasmet, o 
nagrinėjamų bylų — daug 
daugiau. Įdomu pastebėti, kad 
per trisdešimt trejus metus tik 
viena Rytų Europos valstybė 
buvo apkaltinta žmogaus teisių 
pažeidimu (Rytų Vokietija), o 
tik pernai vienuolika Pietų 
Amerikos valstybių buvo 
apkaltintos. Anot dr. Novak, 
šiam „dvigubam standartui" 
yra kelios priežastys, kurių 
svarbiausia yra baimė — bai
mė sudrumsti ramybę, baimė 
įjautrinti jau taip nepastovią 
padėti. Tiesa, niekas to nepri
pažįsta, bet tai yra neišven
giamai jaučiama dalyvaujant 
posėdžiuose. 

Vykstant į Žmogaus teisių 
komisijos posėdį sausio mė
nesį, dr. Novak buvo duoti trys 
nurodymai. Pirmieji du buvo 
taikomi panaikinti susidariu
sią „dvigubo standarto" 
padėtį. 

1) Nieko neatleisti. Neat
leisti jokių žmogaus teisių 
pažeidimų bet kur pasaulyje, 
nes tai neišvengiamai pa
veikia gyvenančius JAV-ėse. 
Amerika esanti imigrantų 
kraštas — esame iš visur — tai 
pažeidimai bet kur pasaulyje 
pažeidžia kurią nors dalį JAV 
gyventojų. 

2) Pastabumas persva
rai. Nebepataikauti susidariu
siam „dvigubam standartui", 
skirtingas traktavimas leidžia
mas tiktai pasirinkimui tak
tikos, kuri leistų pasiekti 
norimo tikslo. 

3) Dėmesys žmogaus tei
s ių institucijų p u o s e l ė 
jimui. Kadangi be institucijų, 

ginančių žmogaus teises, jos 
pasidaro tušti žodžiai, ypač 
daug dėmesio skirta persekio
jamiems Helsinkio susitari
mams stebėti visuomeninių 
grupių ir panašių organizacijų 
nariams. 

Baigdamas jis paminėjo, kad 
šitie nauji prezidento Reagano 
vadovaujamos vyriausybės nu
sistatymai turėtų būti išban
dyti. Jais remiantis turėtų būti 
primygtinai reikalaujamas 
politinių kalinių užstojimas. Be 
to, dr. Novak atkreipė dėmesį į 
kitą, mažiau politišką būdą 
iškelti žmogaus teisių pažei
dimo bylą prieš Žmogaus tei
sių komisiją. Komisijai nepo
sėdžiaujant, veikia štabas, 
kuris parengia medžiagą atei
ties posėdžiams — priima 
paštą, rūšiuoja skundus, 
sudaro bylas ir pan. Išryškėjus 
sistemingai žmogaus teisių 
pažeidimų politikai kuriame 
nors krašte, štabas privalo į tai 
atkreipti komisijos dėmesį. 

Tiesa, vėliau užklaustas, ar 
nėra galimybių, kad štabe 
dirba ir komunistinių kraštų 
delegacijų nariai, kurie galėtų 
užkirsti kelią asmeniškiems 
skundams, prelegentas atsakė 
taip, bet pridūrė, kad dirbame 
politinį darbą, kuriame neiš
vengiama politika. Tai be abejo 
žlugdo viltis, bet tokie yra 
gyvenimo faktai. 

Atsakymai į susirinkusiųjų 
pateiktus klausimus išryškino 
dar kai kurias pozicijas. Prele
gento nuomone, JAV yra dau
giausiai pasiekusi, laikantis 
pastovios ir nekintančios 
politikos. Tuo tarpu demokra
tiškuose kraštuose sunku išlai
kyti reikiamą ideologinio karo 
įtampą ilgam laikui. Iš kitos 
pusės, JAV gyventojai išrinko 
Reaganą prezidentu, kuris 
„nevynioja į vatą" ir žada 
pakelti kariuomenės biudžetą 
iki 5 - 6% visuotino krašto 
produkto. Anot dr. Novak, tai 
stiprus ženklas, kad JAV 
vyriausybė pripažįsta seną 
romėnų posakį — „Nori taikos, 
ruoškis karui". 

(Bus daugiau') 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 

Pažvelkite į saulę Ji visiems šviečia, visus šildo, nelauk
dama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jus nelaukite malda
vimo ir pagyrimo, bet padėkite žmonėms gera valia — ir busi
te mylimi kaip saulė. 

Epiktetas 

10 
Taip ir aš, sėdėdamas Kearny miesto lietuvių 

namų bare, kalbėjausi su vietiniais lietuviais, nes 
apie 1949—50 metus į tokius namus rinkdavosi ir 
ankstyvosios emigracijos lietuviai, o taip pat ir jų 
vaikai. Prie baro išsikalbėjau su vietiniais, čia 
begurkšnojančiais alų ar tauresnius gėrimus. 
„Grinorių" dažnas mėgdavo pakalbinti ir alaus 
stiklą ar „haibolę" jam nupirkti. Taip pat paskutinių 
naujienų iš „krajaus" ne vienas geidė ir klausinėjo: 
iš kurios gubernijos būsi kilęs? 

Nenuostabu, juk tada Stalino geležinė uždanga 
laisvąjį pasaulį nuo Lietuvos buvo visiškai atsky
rusi. Taip pat buvo atskyręs ir dar neseniai pasi
baigęs II pasaulinis karas. Ryšių nebeturint, mes, 
„grinoriai", atrodėm, lyg esą naujausias ir daug ži
nantis žinių šaltinis, nors jau buvom išgyvenę 
vadinamose tremtinių stovyklose V. Europoje apie 
penkerius metus. Bet, kadangi stovyklose gyven
dami, stengiamės palaimintoje Amerikoje surasti 
kad ir tolimiausią giminaitį ar bent senelių senelių 
pažįstamą, tad, į vargą patekę, stengiamės gražiau
siais laiškais ieškoti pačių tolimiausių tėvelių ar 
dėdžių giminių ar bent pažįstamų, prieš daugelį metų 
išvykusių į palaimintąją Ameriką. Todėl ir pirmosio
mis dienomis, atvykę į šią palaimintą šalį, ne vienas 
pas juos apsigyvenom, juos išnaudojom, o vėliau gal 
ir piktai nusispiovėm. 

Man to neteko pergyventi, nes mane pasitiko ir 
globojo mano sutvirtinimo liudininkas Juozas Lauč-
ka su žmona Izabele. Apie gimines Amerikoje niekad 

nebuvau svajojęs. 
Bet štai bare Kearny Lietuvių namuose 

išsikalbėjau su netyčia prie manęs prisėdusiu 
Amerikos lietuviu, visai padoriai kalbančiu lietuviš
kai. Jis pasisakė esąs William Grinevičius. Ta 
pavarde Lietuvoje buvo artimų mano mamytės gimi
nių. Paklausiau, iš kokios „gubernijos" jo tėvai yra 
kilę? Mano kaimynas, nieko nelaukęs, nubėgo ir 
netrukus atsivedė čia buvusį savo tėvuką. Vos spėjom 
su juo prie baro žodį kitą sumesti, pristatė ir dvi savo 
sesutes. Išsikalbėjus pasirodė, kad mes esam visai 
netolimi giminės iš mano mamytes pusės. Taip netyčia 
prie baro Kearny Lietuvių namuose visa tai paaiškėjo. 
Ir tai ne anekdotas, o tikrovė. 

Ačiū Kearny lietuvių namams, kuriuose visai 
netikėtai susitikau savo gimines, vėliau tikrai nepra
ilgo dienos gyvenant New Yorko apylinkėse. Daž
nokai atsirasdavo progos apsilankyti mieluose Gri
nevičių namuose Harrisono miestelyje, kuria beveik 
išvien yra suaugęs su Kearny miestu. O ten, Gri
nevičių namuose, ypač po sekmadienių sumos, 
dažnai ant pietų stalo išsitiesdavo lietuviškos dešros 
su kopūstais ir kiti lietuviški gardumynai. O lietu
viškos širdies tuose namuose, atsivežtos dar iš 
Kupiškio-Palėvenės apylinkių prieš I Pasaulinį karą, 
niekad netrūko. 

Tą žiemą Great Necke keliai taip susipynė, kad 
netikėtai patekau ir į labai gyvenimišką žur
nalistikos mokyklos sūkurį- Great Necke skolon įsi
gytam namelyje Steamboat gatvėje gyveno buvęs 
ilgametis žurnalo „Karys" redaktorius kapitonas 
Simas Urbonas su žmona Ona ir keliais vaikučiais. 
„Karys" paskutiniaisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais mane, kaip ir daugelį kitų to meto 
gimnazistų, tikrai žavėjo. Kokios šaunios būdavo 
giliaspaudės atmuštos Lietuvos kariuomenės foto

grafijos, kiek jame būdavo uždegančių straipsnių, 
eilėraščių, reportažų. Kaip įdomiai būdavo prista
tomi Lietuvos nepriklausomybės kovose dalyvavę 
vyrai, ypač Vyčio kryžiaus kavalieriai. O eilėraščius 
to meto „Karyje" rašydavo mano vėliau Vakarų 
Vokietijos stovyklose susipažintas Juozas Mikštas ir 
eilė kitų. Juozas Mikštas tapo vienu artimiausių 
bičiulių ir išsiskyrėm tik tada, kai jis emigravo 
Australijon. 

Buvęs redaktorius Simas Urbonas žumalizmu 
tebeaugo ir apsigyvenęs Amerikoje. Vėliau čia net ir 
tą patį „Karį" atgaivino. 

Pas Urbonus Great Necke gyveno ir vienu laiku 
buvęs oficiozo „Lietuvos Aido" vyr. redaktorius, o 
vėliau prezidento Antano Smetonos sekretorius Alek
sandras Merkelis su savo žmona Gene. Tai tas 
vyras, kuris „Lietuvos Aidą" vienu metu padarė net 
trijų laidų per parą dienraščiu, kas buvo reta tokiose 
nedidelėse valstybėse, kaip Lietuva. Aleksandras tuo 
didžiavosi, nes buvo įrėžęs istorinį įvykį Lietuvos 
gyvenime. 

Mano santykiai su Urbonais ir Merkeliais, prie 
kurių nepriklausomos Lietuvos aplinkybėse gal 
niekad nebūčiau priėjęs, greitai ir stipriai užsimezgė 
žaliajam Great Necke. Urbonų namuose prabėgdavo 
nemažai mano kuone amžino laisvalaikio valandų 
pirmą žiemą ir jau žymiai trumpesni pavakariai 
atėjus 1950 metų pavasariui ir vasarai, kai vėl 
grįžom atgal į sodus karštam sezono darbymečiui. 

Simas Urbonas ir Aleksandras Merkelis, prisi
minimus pasakodami, grįždavo į tuos laikus, kai jie 
buvo redaktoriai, atskleisdami įdomių, gyvenimiškų 
detalių iš žurnalistinio darbo. Retus nuotykius jie 
pasakodavo apie tų laikų savo bendradarbius, redak
cijų narius, apie jų rašinius, apie rašinių taisymą. 

(Bus daugiau) 

', 
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ATOSTOGOS EUROPOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

JURY KOMISIJA 
VISUOMENININKO 

PREMIJAI 
Visuomenininko premijai skir

ti komisija šiais metais yra su-
Ją sudaro: 

J . Sungaila, pirmininkas, 
Augustinas Simanavičius, 

didatų premijai siūlymai butų 
pasiųsti iki rugsėjo 1 dienos. 
Premiją organizuoja Pasaulio 
Lietuvių Katalikų bendrija, jos 
mecenatu yra kun. dr. Juozas 
Prunskie. 

Gyvenimas, kaip saulė, jis nu
švinta mažyčiu spindulėliu vai-

kun. J. Staškus, dr. O. Gustai- '< ko veidelyje, kaip saulė, jis pa-
kun. 

Dr. J. Sungaila, 
1011 College Str. 
Toronto, Ont , M6H 1A8 
Canada. 
J u r y komisija prašo, kad kan-

grožį. Ilgainiui, kaip saulė, jis 
ima leistis žemyn ir galop, švys
telėjęs paskutinį kartą, pasitrau
kia nuo šios žemės, eidamas 
šviesti kitiems pasauliams. 

Ad. Jakštas 

Po keliy gražiu ir saulėtų die- į bijo apylinkių gyventojai, kadan' . ^ 
nų balandžio mėn. lauktas pava- ' gi ir keliasdešimt policininku i da-rYtf ^ _ ° j e 

saris pasveikino Vokietiją ir dalį prieš 500 tokių nelaukty svečių' ( l r 

Europos keletą kartų su sniegu, \ yra bejėgiai. Tai įrodė miestuose 
lietum ir vėsoku oru. Tačiau nea t ' mušami krautuvių langai, užima. , . , . , , 
baidė jis turizmo mėgėjy nuo ar- j mi negyvenami namai. Tik ašari- j «*** ir Vytautas Bireta. jaugęs kyla t aukštybes; subren 
timesniv bei tolimesniu kelionių \ nės dujos bei gaisrininku stiprūs! Pasiūlymus, kam skirti pre- dęs kuria aplink save gyvybę ir 
gerais vokiečiu keliais. Darbo die- Į vandens švirkštai priverčia tokius j ^ ^ s l u s t i imo adresu 
nomis senatvės dienas kelionėse Į gyvenimo parazitus apleisti užim-
praleidžia pensininkai, džiaugda- į tas pozicijas, 
miesi Vokietijos Juodmiškio T a d visiems "Draugo" skaity-
(Švarcvaldo) gamtos grožiu, lan- į tojams, gražiy ir malonių vasaros 
kydami senus miestus, istorines i atostogy linki Jūsų bendradarbis 
vietas. Pensininkams valstybė už- i iš Vokietijos 
tikrino labai gerą gyvenimą, ka
dangi kiekvienas dirbantysis mo
ka labai aukštus mokesčius ne tik 
pensijos fondui, bet taip pat ligo-
niy kasai, gaudamas už tai vais
tus (primokėti reikia 1 DM) ir 
gydytoją, o negalint jo pasiekti — 
nemokamą taxi ir kt. lengvatas. 
Nesistebiu, kad šiandieną senjo
rai nieko nenori girdėti apie karą 
ar blogas politines naujienas. 
Kiek jy teko sutikti turistinių vie-
toviy kavinėse (kava ir pyragai
čiai vokiečiams paliko popietinė 
tradicija) — visi kaip vienas ne
norėjo kalbėti jokiomis politinė į 
mis temomis (Dieve gink apie ka- I 
rą!), prašydami palikti tokius 
klausimus jaunimui, kuris blaško 
si tarp gėrio ir blogio, pagautas 
dažnai komunistinės meškerės. 

Taigi šeštadieniais ir sekma
dieniais milijonai lengvu maši-
ny, kelionių įstaigy autobusy, skrie 
ja vieškeliais "autobanais" dau
giausiai piety pusėn, pasiekdami 
Austriją (olandų numylėtas kraš
tas), Italiją, Graikiją, Jugoslavi
ją, Ispaniją- Užpildyti keliai, ne
apribotas greitis (sportinės maši
nos dažnai skrieja po 180 km. į 
vai.) labai dažnai priveda prie au 

SCAVELLI & SONS 
CKMJLNT CONTRACTORS 

Paving & sea l ing driveways. \Vater-
proof foundations. Commercial & re-
sidential — Ful ly insured. 

TeL — 582-8869 

CLASSIFIED ADS 
P A S D A Y I N U I 

IBM Dictating Recorder, portable, bat-
tery operated $25.; Wang desk-top 
calculator with electronic package, $25. 
Victor electric calculator, $20.; Royal 
office model typevvriter, $65. Misc. 
office furniture. TeL 582-3019. 
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T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S. WESTERN AYL 
Nauji ir vartoti automobiliai. 

Kreipkitės J ARMANDO NACIŲ 
Lietuviams geriausios kainos 

ir patarnavimas. 
Tel . 434-8200 

.nmmni:nuMHHiinmiiiiniimiiimunii'[SNlJOM 4 kamb mstatvtas b u t a s 

Ulllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllli! angliškam beismente, Marąuette Pke. 
B , Skambint 476-2473 

Lietuvos atsiminimai 

B • A L M 8 T A T 
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ISNUOMOJAHA — FOR BENT 

ISNUOM. apstatytas kambarys su vi
sais patogumais. Marquette Parke. 

Skambint 476-2473 

Detroito 2urnalistų sąjungos skyrius PilC-nuose, netoli Dainavos turėjo susirinkimą, kuriame buvo išrinkta nauja 
skyriaus vaidyba ir kontr. komisija. Iš kairės: Petras Januška — kontr. kom. narys. Antanas Sukauskas — kontr. 
kom. narys, Albertas Misiūnas — susirinkimo pirm., Balys Gražulis — skyriaus pirm., Antanas Grinius — iždin. 
Stasys Sližys — sekretorius (nuotraukoje nėra Alfonso Nako — kontr. kom. pirm). Nuotr. K. Sragausko 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas šeštadienį Iš WEVD 3totl«s 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro 
97.9 meg\ FM. 

Direkt. DR, JOKOBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

Watchuag, N. J. 07069 

TeL — (201) 753-5636 

IHIIIIIIIIIIIIUIIIIlilHllllllllllllilIlIlilIlIIlI 

10% — 20% — 30% pigiau molteatt 
ui apdmudą nuo ugnies ir tatomo-
bilio pas mus. 

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

Telef. GA 4-8854 

BOSCKLLANEOUS 

DA2AU NAMUS 
Dekoruoju kambarius, {rengiu rūsius. 
Atlieku įvairius staliaus darbus. Ne
brangiai. Skambint po 4 vai. popiet 

TEL. — 597-8643 

ATSTOVŲ ROMUOSE STEIGIAMAS KOMITETAS Yra tekę sulaukti užklausimų, 
kodėl į komiteto tikslus buvę 

Kngr. Charles Dougherty (resp. komitetu (dar vadinamų "caucus" 
—Philadolphia) rūpesčiu JAV;vardu) rūpintis airių, žydu, juo-

AtstL-vu rūmuose yra įsteigtas ne-i duju, ūkininku, darbo unijų ir ki
to nelaimiu- Šiemet, brolau, ten- : f o r m a i u s komitetas (ad hoc com-.tais klausimais. 
k.a, P 2 S l r J L a l J J n ^ m a H u f ^ / Ū p i m i S

 1
P a b a h i J ° V a l S t r i Dabartiniu metu į komitetą vra vel judėjimas pajuda normaliu bių ir Ukrainos klausimais. Į šį ko-, , n t > k p ^Umvti rJ]\v & M L greičiu. Šis "Stau" — susikimši- ~ L _ . :, - - . . • , . „ * . : . * ! t b v ? >M - - g - 1 v , e JAV -Vstcvy 

mas yra kaip ir kasdieninė duo
na Vokietijoje, ypač vasaros me
tu, kada šio krašto šiaurės gy
ventojai pramoningo Ruhro, Olan 
dijos ir Belgijos piliečiai, pajuda 
Koelno, Frankfurto, Stuttgarto, 
Mueneheno autostrada į pietus. 
Tuomet prie Austrijos ar Italijos 
sienų tenka palaukti bent valan
dą laiko, nekalbant apie patį pri
važiavimą prie sienos. 

Nusprendėm šiemet atostogas 
praleisti Ispanijoje, pasiekdami ją 
lėktuvu. Iš anksto, dar žiemos 
metu, užsiregistravom kelionių 
įstaigoje, kadangi į užsienį iš-
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, j 

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

iiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
[ {vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

iŠ mūsų sandelio. 
COSMOS PABCELS EXFBES6 

2501 W. 69th SU, Chicago, IL 00629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL _ 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiimuHiimiiiimiiimiuiinimuiiiHiiniii 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

DSCOME T A X f 

Notariatas — Vsrtfaaai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S 
llllllilIlMIlIlMUIIIII 

3-jų butų mur. Priintnst 20 autu. 
Gražiai iilaikytaa. Arti ligoniai* ir 
universitetų. $130,000. 

SIMAITIS REALTY 
Insuranra — Intams Taz 

Notary PubUe 
2951 WEST 63rd STREET 
T«L 436-7878 ar 8S9-SS€6 

J U S T L I S T E D 
Sharp octagon 2-flat with two 6 room 
apts. With eat-in kitch., large formai 
dining rm. and 3 large bedrooms. Plūs 
3 car brick garage. 

Call Tom Malone 
KE/MAX SOUTH 

TeL 424-7900 
• 

organizuoti. 
. .,. Minimo komiteto idėja gimė 

vyksta arti 10 milijonų vokiečiu, D, ., , , . . . . . T-. u 
" . „ _ . , _ . . : •!•„.•„ •• '- rTmadeiphiioie. fconer. Dougher

ty artimai bendradarbiaujant su 

įtraukti ukrainiečių reikalai? Ar 
tikslu jungti reikalus, liečiančius j 2346 W. 69 S t , teL 776-1486 j 
22 metus nepriklausomybe besi- į mmiiimnHmimH!tmtHHltmmiHinmj į 
džiaugusias Pabaltijo valstybes,; — .„ „ JI _ — _ 
su Ukraina, vos kelis mėnesius po į |\fl Q V I N G 
P ino jo pasaulinio karo gy%-avu-!Š E R f i N A S p e r k r a u g t £ ) b a l d U 8 ir 

m i - . „ t a .. . ^ ; • - , ; I A V A ) , — . , - . - , - - ,-- . sia n p laisva valstybe? Šiuo at- k i t U 8 d a i k t u s . I r ^ t o l i m i e 8 t o l e i . 
mitetą sutikę į j ung t i JAV Atsto- r ūm Ų nariai: B.J.Donneliy(Mass),; veju L.B darbuotojams šis motja-as dimai „. p i l n a apdrauda. 
vu rūmų nariai pasižada domėtis c_ | Dougherty (Pa.), F. An- neatrodč užtektinai rimtas išei-J ^ „ ^ MASTER CHARGE ir VISA 
minimu vaisH-bių Klausimais i r , ; n u n z i o (I11>)> H . J Hyde (111.), ti prieš kongr. Dougherty ir kongr.' Telef. _ WA 5^063 
rei.olui įskuus, nededant stip-; j_ j _ F l o r i o (N_ p E v_ Atkin- Donnelly siūloma pabaltiečiu —I 
na i reaguoti. Jei anxsciau, Krizei: son {p^h R L 0 t t inger (N. Y.),! ukrainiečiy koaliciją. Pagaliau, Į 
įsenus, lietuvių ir ukrainiečių or- j p Addabbo (X. Y.), D. Bailey lietuvių ir ukrainiečių santykiai! S O P H I E B A R Č U S 
ganizacijos privalėjo susisiekti su . ( P a _ ) ; x Mavroules (Mass.), C. i istorijos eigoje visad yra buvę ko- į RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
šimtais Kongresmanų, išgauti re- | H S m i t h ( X_ j } G A ferraro į rektiški, konfliktų dėl istorinių į 
akciją, tai, Komitetui įsisteigus,\{fL y . ) , W. Camey (X. Y.), T. į sienų nėra, o kai kurių kaimyni-1 
teks susisiekti su sio Komiteto k o - ; R o t h ( W i s c . ) > E . j . Denvinski nių valstvbių atžvilgiu, tiek lietu- į 
pirmmiKais Kongr. Dougherty ir ( m . ) , L Coughlin (Pa.). įviams, tiek ukrainiečiams gresia \ 
kongr. Brian J. Donneiy (dem. - į S i o m i s d i e n o m i s J A V LB Visuom. j t a s pats pavojus. 
Mass.). Sie nelauKdami mūsų: r e i k a l Ų t a r v b a k r e i p ė s i į k i t u s * j į ^ 
laiŠKų antp udzio, skub.ai pra-; 7 0 k o n g r e s m a n ų ir pakvietė juos' 

" ! ; ' " ' u t a * « l | komitetą įsijungti. S. m. birželio1 Mūsų gyvenimas yra panašus 
11 d., 3 vai. p. p., Kongreso pa- į degantį švyturį, kuris vėliau ar 
talpose įvyko minėto komiteto anksčiau sudegs. Gera tad yra 

IIIHIIlIlHllllllllllllllllllllllIllllUlllllllllll 

M. A. $ I M K U S 
I.NCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PHA8YMAI Ir 
kitokio blankai. 

uiwmiTmnrrmi(miiiiiiiiiii!!niui!ini;ii 
tiiiiiiitiiuiiiiiiniiiiiiiiiifiiiiitiiiiiiMiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
visos programos i$ WDPA Įvairių atstumų 

Lietuvių kaiba: nuo pirmadienio &>'-. . „ « c i a a o . a^eKooc 
penktadienio perduodama nuo 4 val . | l e I - 61b" 1Wi a r D a 5 7 » - K W 6 

p.p. iki 4:% vai. p.p. per tą pačią! iittlllfl|i||iitHlllltlllllllllUllUtUItlHllllfi 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:% iki 9:% vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1496 AM 

LEMONTE 
Parduodama skalbykla — 
L A U N D E O M A T 

su namu. Skambint 257-5214 

PROGOS — OFPOįrrUMTlEg 

159 S. MAPL£WOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

kuriu 2 milijonai apsistoja Ispa
nijoje; tad su vietom viešbučiuo
se būna labai striuka. Įmokėįom 
dalį pinigu bet... gegužės mėn. pra 
džioje spauda pranešė apie pa
slaptingą plaučiu ligą Ispanijoje 
ir net jos mirties pasekmes. Dar 
daugiau tą ligą išpūtė kairioji 
spauda, skelbdama, amerikiečių 
biologinio karo pasiruošimo iš
davas, kadangi siūlai veda prie 
Madrido esančios amerikiečiu ba
zės. Nežinoma, kaip į tai reaga
vo Vokietijos sveikatos ministeri
ja, tačiau ispanai užtikrino, kad 
ši liga yra lokalinio pobūdžio, 
nesiekianti Viduržemio jūros ku
rortų- Laukia vokiečiai, laukiam 
ir mes, nes tur ime tam tikros bai
mes. 

Lengviausiai atostogų klausi
mą išsprendžia motociklistai, ne
pripažindami jokiu autobanu 
"tvenkinio". Jie laviruoja moto
ciklais tarp mašinų, aplenkdami 
autonelaimiu vietas, atsirasdami 
laiku prie kokio nors miestelio ar 
kaimo, išsimiegodami palapinėse, 
prie uždegto laužo, dažniausiai 
pradėdami atostogas su alum, 
degtine-., ir dviejų gaujų mušty
nėmis. Tos gaujos pasivadinusios 
"Bloody Angels", "Spider", "Ste-
amer" ir kt. vardais, veda terito
rinę kovą su savo priešais pradė
damos muštynės už negautą pa
kvietimą į ruošiamą savaitgalio 
partiją. Kovojama įvairiais gink
lais (peiliais, sudaužytom alaus 
bnnknm, grandinėmis). Pasekmės 
būna labai lūTdnov supjaustyti 
veidai, prarastos akys, mirtys. To 

branduolio pasitarimas. Pasitari-i tam, kuris, galvodamas apie savo! iltllIHlllllllIlIinilllllllinillllllllilIlllllHI 

4T 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATTKSJJNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Joezaj>lna Daužvardienč 

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

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, Knygų Skyrros 
4545 W. 63rd Street 
Chir vgo, Illinois 6062? 

ANATOLIJUS KAIRYS 
VYSKUPO SODAS IR KRY2KEL6 

Dvi naujos dramos vienoje knygoje iš vysk. M. Valančiaus 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 m. sukilime, an
troji — jo blaivybės idėja, paskutinės Žemaičių karčiamos 
likimas 1859 m. 

Viršelį piešė dail. P . Aleksa, 144 psl., kaina su persiun
timu $6.85. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 451(5 West 6Srd Street, 
Chicago, IL 60629 

Ulinois gyventojai dar prideda 35 et. valst mokesčių. 

^ 

_ A.. . , ; m e dalyvauti pakviesti pabal-1buvimo trumpumą, vis dėlto su-
JAV LB Visuom. reixa u tarybos, | t j e £ i u i r ukrainiečių centriniy or geba kitus paguosti ir apšviesti. 
AmeriKos Lietuvių jaunimo są- j g a n i z a c i j u a t s t o v a i . t fc^ 
jungos centro valdybos ir Phila-' 
delphijoje veikiančio ukrainie
čiu žmogaus teisėms ginti orga

nizacijų pareigūnais. Šių organiza
cijų pareigūnai asmeniškai stip
riai rėmė kongr. Dougherty iš
rinkimą ir visokeriopai jam gel
bėjo. Tenka pastebėti, kad pana
šiu neformaliu komitetu mintis 
nėra nauja- JAV Kongrese esama 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

! tlHllllllllirilSKHIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIlIflIMII 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
HiiuiiiiiHiuiiiiiiinimimiiiiiiiium 

TASTEE-FREEZ 
2535 W. 69th Street 

Jūsų kaimynystėj — Nepraleis
kit progos užimti šį įsigyvenusį 
biznį. Išmokysim—Finansuosim 
—Proga t inkamam pirkėjui. 

Informacijai skambint 
3 3 4 - 3 3 0 1 

D m M E S i o 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės j [statau naujus pečius ir vandens Sil-

£ 
ir 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinois gyv€ttojai pridėkite dar 

kiy jaunuolių su motociklais (Vo Į 2n centu. mokesčiams. 
kiet:jojo jie vadinami "Rocker") 1% 

OPPOSITION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 -1980 ) 
THOMAS KEMEIKIS 

Institute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė. 

Veikalas išleistas anglų kalba, iliustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi šiol išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chirago, IL 60629 
Ulinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei- j 
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 ! 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

iiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiMii 

iiitiiiiiimiiiiimiimmiiiiiiiimiiiiiimii 
LJTHUANIA m CRISIS, National-
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 
•kaičius su dylele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 6Srd S t , CMcaco. IU. 

dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius i gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

• » * - • • - • • • » • > « < 

VA L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų ruihi grindis. 

Tel — RE 7-5168 
m i » • » < • • • - • • - » • » mm « » • - • • - • - • • 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

Zenonas Ignonls 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai užrašai 

G U D I J A S 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jftra 
Tai lietuvio karo kapeliono dieno

raštis Antrojo pasaulinio karo metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 
Spaudė: Pranciškonų spaustuvė 

Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu S8JK5. 

Ulinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, a 60629 -

• • • • • » 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 
tumuli* 

D I M E 8 I O ! 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 
iHiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

V, v ' ^iiiniiuiinuiiiiNiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

Aleksandro Pakalniškio k n y g o s : 
1. "MES GRJ2TAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5. 
2. "METAI PRAEITYJ". Prisiminimai Kaina $5.00 
3. "2EMAIČIAT'. Etnografija. kaina S4.00 
4. "STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaune. Kaina $6. 
5. "GYVENIMO PAKELES" Prisiminimai. Kaina S5.00 
6. "PLUNGĖ". Miestas, žmonės ir įvykiai. Kaina S5.00 

Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE1*, 1,51,5 W. 6Srd 
Street, Chicago, IU. 606&9. 

Vieną užsisakant, reikia pridėti 95 e t pa l to i r įpakavimo 
išlaidom. Be to, Ulinois gyventojai dar prideda 6% valstijos 
mokesčio. 

• 
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LIETUVIŲ GYDYTOJŲ i 
SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio ir Amerikos Lietu- * 
vių Gydytojų sąjungos XIH-tas 
suvažiavimas vyks šių pietų 
rugsėjo 54 dienomis Chicagoje, \ Aihi^ L i p i n ę , 1533 Stonegate I 

" ' Rd., La Grange Park, HL 60625, \ 

sime pakvietimus, programą ir 
viešbučio rezervacijas pagal tu
rimus adresus. 

Jei kas jų negautų ar dėl 
smulkesnių žinių apie suvažiavi
mą prašoma teirautis pas dr. 

Sv. Kryžiaus ligoninės rėmėjų nauja valdyba. Iš kairės: D. Witt — koresp. 
sekr., S. Jesunas — fin. sekr., M. Powers — iždin., A. M. Juraitis — prot. 
sekr., K. Modjeska — vicepirra., A. Reinhardt — būsima pirm., V. Paukštis 
—' pirm. ir ses. Lydia — moderatorė. 

CHICAGOS ŽINIOS" 

Mūsų kolonijose 
Hot Springs, Auk, 
TRAGIŠKOJO BIR2EUO 

MINĖJIMAS 
Birželis — dviejų gražiausių 

metų laikų, ^vasario su vasara 
susitikimo ir gamtos džiaugsmo 
išraiškos sezonas, lietuviu tautos 
istorijoje pasilieka kaip vienas 
pačių tragiškiausių epizodu bei 
lemties sprendimo nepakeistinu 
įvykių atsiminimas- Liūdnas ir 
graudus atsiminimas! 

Prieš 41 metus Lietuva prara- terapija". Mokslinėje progra-, Amerikiečių premijuota PAH 
do nepriklausomybę, o prieš 40 Į m o j e bus perduodamos paskuti- ', I JAUS LEONO knyga, kurio-
metų, pagal rūpestingai paruoš-j nės žinios apie naujus opaligių !je atvirai ir drąsiai nagrinėja 

diagnozės ir terapijos būdus, i fco krašto negeroves bei pavo 
Bus svarstomos opaligių proble-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. birželio mėn. 22 d. 

Continental Plaza viešbutyje 
Visus {kolegas, koleges su šei

momis kviečiame gausiai daly
vauti 

Suvažiavimo moksline progra
ma rūpinasi dr. Jonas Daugir
das. Mokslinės programos te
ma: "Skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos opaligių tyrimas bei 
terapija". Mokslinėje progra 

fel.: 312 — 352-7719. 
PI/18 ir ALOS centro 

valdyba 
I 

* • : « • * 

A. + A. 
ALFONSUI VAINAUSKUI 

mirus, jo žmonai JANINAI, dukteriai VIDAI su VYRU, 
seseriai VANDAI ir kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. 

L£. MELROSE PARKO APYLINKE 

Wifti Liberty & iustice 

CHICAGOS MOKYTOJAI 
Blinois atstovų rūmai ir se

natas priėmė nuostatą, kad Cbi-
cagos miesto mokyklų mokyto
jai, kurie buvo pasamdyti prieš 
praeitų metų rugsėjo mėnesį, 
nebūtinai turi gyventi ChicagosĮ 
mieste. Tačiau mokytojai, ku
rie buvo ar bus samdomi po 
1980 m. rugsėjo mėn., turės lai
kytis tada paskelbto nuostato, 
reikalaujančio, kad miesto mo
kyklose dirbantieji gyventų Chi
cagoje. 

825,000 DOL. PARAMA 
JAV švietimo departamentas 

pagaliau patvirtino planą, kad 
J. Jakson vadovaujamai PUSH 
organizacijai Chicagoje būtų 
duota 825,000 dol. negrų pa
ruošimui darbams ir jų švieti
mui. Si parama, jau anksčiau 
numatyta, buvo kurį metą su
laikyta, nes trys patikrinimai 
per 15 mėnesių rado netikslu
mų PUSH lėšų naudojime. 

KALTA 
Moteris Mary Harris, 28 m., 

gyvenanti pietinėj Chicagos da
ly, rasta kalta, kad nemaitino 
savo 4 m. sūnelio, kuris mirė 
nuo išbadėjimo. 

VETERANU SUSIRINKIMAS 

NUTRAUKĖ DUJAS 
Peoples Gas bendrovė, tei

kianti kūrenamas dujas Chica
goje, laiku nesumokantiems pa
siunčia tris perspėjimus. Jeigu 
ir tada nesumoka, dujų tieki
mas sulaikomas. Nuo balan
džio 1 d. Chicagoje buvo sulai
kytos dujos į 9,300 butų. 

BRANGESNI TAKSIAI 
Chicagos miesto taryba 33 bal

tą planą, trėmimais, žudymais 
bei kalinimais Rusija pradėjo ma
sinį lietuvių tautos naikinimą. 

Šiai liūdnai sukakčiai paminė
ti, Altos Hot Springs skyrius, bir
želio 13 d. jaukioje YWCA salė
je suruošė iškilmingą minėjimą, 
į kurį susirinko šios mažos kolo
nijos gausus lietuvių būrys. Rū
pestingai ir kruopščiai paruoštą 
paskaitą, nušviečiančią Rusijos 
pastangas sunaikinti jos valdomo 
je teritorijoje esančias tautas, skai 
tė Petras Maldeikis. Meninę dalį 
atliko iš Chicagos atvykę Darius, 
Laima ir Aras Lapinskai, atsive
žę naujai sukurtą, dar niekur ne
parodytą muzikos, žodžio, poezi
jos, dainos ir vaidybos įspūdingą 

mos iš įvairių medicinos ir chi
rurgijos specialistų perspekty
vų: internisto, rentgenologo, pa
tologo, f armakologo, chirurgo ir 
onkologo. 

Birželio mėn. pabaigoje išsių-

įaa ir tiesia kebus { saugų visų 
gerbūvį. 

Kaina Uetais viršeliaia 
minkštąją — $34)6. 

Knyga gaunama 

ISJfi. 

ir Drauge 

sais prieš 9 nusprendė leisti 
17% pakelti taksių važmą. Jau į kūrinį. Į j v repertuaro pirmąją da 
vien įsėdus į taksį už pirmą my-1 H įėjo Bacho smuiko koncertas, 
lios penktadalį, užuot iki šiol mo- į atliktas Aro smuiku ir Dariaus 
ketų 75 et, reikės mokėti 1 dol. i pianinu. Išimtinas dėmesys, sukė-
Pabranginimas bus įvestas po | te aplodismentų audrą, buvo pa-
3 savaičių. I rodytas jaunamečiui Arui. Antro 

j ji dalis, pavadinta "Vienu vieni", 
AR VĖLUOS MOKYKLOS į susidėjo iš Brazaičio prozos, Puti-
Finansiniai sunkumai slegia | n o poezijos, Tallat — Kelpšos dai-

Cbicagos miesto mokyklų siste- j^os ir Čiurlionio bei Lapinsko mu-
mą. Miesto mokyklų finansų 
vadovas Gorkom paskelbė abe
jonę, ar rugsėjo mėnesį mokyk
los įstengs laiku pradėti darbą. 

NUGAIŠO DfiL PINIGŲ 
Lincoln parko zoologijos so

do lankytojai į prūdą, kur plau
ko ruoniai, dažnai meta mone
tas. Neseniai dėl tų monetų nu
gaišo vienas 5 m. ruonis. Dr. 
L. Fisher sako, kad, padarius 
skrodimą, rasta apie 100 dol. 
prarytų smulkių pinigų, kurie 

T«—_• i. nr • -* nebeleido maistui pereiti į vir-
Užjuno karų Illinois veteranų; v, . . u««-i-

zikos ir buvo Laimos ir Dariaus 
atlikta- Si paskutinioji dalis tiek 
paveikė, tiek sujaudino publiką, 
kad n e vienas šluostėsi rasotas 
akis. Tai niekad neužmirštama 
Lapinskų dovana Hot Springs lie
tuvių kolonijai. 

Su dideliu įsijautimu ir pras
mingais komentarais minėjimo 
programą pravedė Sibiro tremtinė, 
rašytoja Stefanija Rūkienė. 

Po minėjimo publika dar ilgo
kai pasiliko salėje, vaišindamas! 
kavute ir pyragaičiais bei komen
tuodama minėjimo programą. 

O. N. 

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiimimmiiiimit 

Kaz io B a r a u s k o 
U "Draugo* Rimties Valandėles 

LB "Spindulio" 25-rių metų sukakties proga LB krašto vald. vicepirm. dr. 
Ant Butkus atidaro Dainų ir tautinių šokių šventę Los Angeles mieste. B 
kairės (viršuj): prel. J. Kučingis ir estų konsulas su žmona; žemai sždi: 
Aid Rūta, A. ir B. Braždžioniai ir V. Zauniene. Nuotr. LKanto 

t i Įmygo je 

sąjunga sušaukė birželio 19—20 
dienomis susirinkimą Conrad 
Hilton viešbuty, Chicagoje. Da
lyvių buvo apie 5000, skaitant 
ir veteranų artimuosius. 

APDEGINO CHEMIKALAI 
Apie 11 Hammand, Ind, gy

ventojų buvo reikalingi medi
ciniškos pagalbos. Jie buvo ap
deginti chemikalų, kurie juos 
pasiekė su potvynių vandeniu. 

SUVAŽINĖJO BERNIUKĄ 
Dolton priemiesty sunkveži

mis suvažinėja 11 m. berniuką 
M. Murray, kuris važiavo dvira
čiu. Sunkvežimis, jį užgavęs, 
nuvažiavo. Tai jau antra ne
laimė Murray šeimoje: prieš 8 
mėnesius elektra nutrenkė 16 
metų dabar žuvusio brolį. 

KALĖJIMAS 900 METŲ 
Buvęs pskrhinis ligonis W. 

Workman, kuris prieš 8 m. buvo 
Palos HMls priemiesty nužudęs 

— Artojas be botago — kaip 
šuo be uodegos. Liet. patarlė 

Su galva sienos nepramuši. 
Lietuvių patarlė 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis Šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičiua laido
jant velionį sakė, kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00, Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St, Chicago. m. 60629. 

Persiuntimas 25 centai (Blinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiimmi 

A. f A. 

savo tėvus ir 6 kaimynus, teis
mo nubaustas kalėti nuo 100 iki 
300 metų. 

Dr. prof. MARIJA KRASAUSKAITE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parke. 
Mirė birželio 20, 1981 m., 9:15 vaL ryto, sulaukus 

79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plokščiuose. Amerikoje išgyveno 32 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Irena Krikščiū

nienė ir artimieji draugai ir pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 3 vai. popiet Pet

kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 24 dieną, 10 

valandą ryta 
Nuoširdžiai kviečiu visus: draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdus: SESUO 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. I 
•m 

KAZIMIERAS NAVICKAS 
Jau suėjo 20 metų kai amžinam gyvenimui iškeliavo 

mūsų mylimas tėvelis, uošvis ir senelis. Mirė 1961 m. 
birželio 23 d 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 
23 d T. Jėzuitų koplyčioje ir birželio 25 d T. Marijonų 
koplyčioje. Šv. Mišios taip pat bus atnašaujamos bir
želio 23 d Šv. Kazimiero bažnyčioje, Amsterdam, N. Y. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pftžįgtamnff 
prisiminti a. a. Kazimierą Navicką savo maldose 

Nuliūdę: Dukterys Natalija Aukštaofienė su šeima 
ir Prudendja Bičkienė 

Perskaitę Draugi, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-^852 

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

Brangiam broliui 

JANUARIUI REIVYČIUI 
Kanadoje išsiskyrus su šiuo pasauliu, broliams VYTAU
TUI, ALGIRDUI su šeima ir seseriai ALDONAI su šei
ma reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

KUN. P. PATLABA 
J.U. BRUŽAI 
H.A. DŪDAI 
A. GIRKSAS 
J£. IDSELIA1 
8 A. INGAUNIAI 
J. KEZYS 

A.C. MAKARAI 
V. PAROJUS 
L.E. SABALIŪNAI 
PJS. &MAIŽI Al 
JK. STASIUNAICIAI 
Z.O. TAMAŠAUSKAI 

Mielam 
A + A. 

KAZIUI JASIULEVTČIUI 
tragiškai žuvus, žmonai MARYTEI, jos broliui JUOZUI 
RUDZINSKUI su ŠEIMA ir kitiems giminėms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą. 

STANKŪNAITĖS 

A. f A. 
STASIUI ANTANAIČIUI mirus, 

dukrai BIRUTEI ZALATORIENEI su ŠEIMA bei 
visai ANTANAIČIŲ ŠEIMAI liūdesio valandoje reiš
kiame užuojautą 

ZINA IR ALEKSAS POCIAI 
SU SEIMĄ 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

• • 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOMt 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITUANICA AVE. Tei YArds 7-1138-3<> 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET Te! REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

Mylimam tėvehui 

A f A 
Pik. dr. KAZIUI DOMARKUI, 

Lietuvoje mirus, sūnui KAZIUI dukrai FOTAI ir 
jų ŠEIMOMS reiškiame giliausią užuojautą. 

AUDRIUS IR ELENA LAUKAIČIAI 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO 50th AVE., CICERO ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Gordon Funeral Home 

1720 S HALSTED STREET Tel. 226-1344 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. biržeho mėn. 22 d. [ x Helen Katkus, Dania, Fla., 
— — ^ — — — — — — ^ - < ! « « • į j u o z a s Kalėda, Wayne, N. J., 

X "Lietuvos Atsiminimą" ra- j atsiuntė po 5 dol. aukų. Dėko-
dijo 40 metų sukakties minėjimo į jame. 
programa — tokiu vardu išleis- I X Viktoras šilėnas, Erie, Pa., 

buvo atvykęs į Chicagą, aplankė 
•Draugą" ir įsigijo naujausių lei
dinių už didesnę sumą. 

x Ytncent Marteka savo 

tas lyg ir biuletenis su minėji
mo programa ir puikiomis Ju
liaus Veblaičio lietuviškai ir Lo-
rettos I. Btukienės angliškai 
paruoštomis istorinėmis apžval-

X Juozas Laučka, Ateitinin-1 S°™- į f * W daug UiustracL knygoje apie grybus. •Ttoh-
ku federaciios vadas pakvietė i Jų B v e i k l o s ^ r * m e t u K he'', r o o m s : Wūd a n d E d a b l e p a _ 

4 , , J . , ' . .» tuviško gvvenimo. Dalis skirta mini ir lietuviškas Kalėdų t r a -
prof. dr. Antaną Maceiną iš , , . . . . —. , I , . .. T. - , • , , - ; • • 
f. . . . . . . . T skelbimams ir rėmėjams. Biule- dienas. Jis rašo, kad lietuviai 
Vokietijos ir prof. dr. Juozą . J •-•,•• į - i , , ... v , 
Eretą iš Šveicarijos dalyvauti t e n , S " p u s l a p ^ SU ^ ^ ! i r d a b a r d a r tebekepa sausai-
" A J « P * » ™™ raus - "grybus" šventėms. 

X Rožė Miliauskas ir Stasys 
Buzinskas, čikagiečiai, pratęsė 
• 'Draugo" prenumeratą ir pri
dėjo po 8 dol. aukų. Dėkojame. 

'Ateities" jubiliejiniame kon 
grese Chieago je rugsėjo 4—7 x Dalila Mackialienė, režisie-
dienomis. rė ir teatro vadovė. Los Ange-

x Poetes Stesys Santvaras, Į** c*- b u v o
f . ***** * <**' 

. . . ,. . . . , - kagą dalyvauti lietuvių operos 
šiomis dienomis lankydamasis , _ r . 
^, . , , , llT pastatyme. Ta proga buvo uz-
Chicagoje ir dalyvaudamas * y

 k {• - D r a u e a " ir įteikė 20 X 

Lituani" operos p a s k u t i n i a m e ^ ^ L^bafačiū I f i e l d 

spektaklyje, praėjusį penkta- a ' j leidinių anglų kalba apie Lietu-
dienį buvo užėjęs ir "Draugo" x Stasys Žilevičius, Chieago, ' vą už didesnę sumą ir dar pa-
redakcijon susitikti su senais Iii., įvairių organizacijų darbuo- ' aukojo 6 dol. Ačiū. 
pažįstamais, spaudos darbuoto- tojas, atsiuntė 8 dol. auką. Ap. 
jais ir įsigyti naujausių leidinių, i Čepaitis, Toronto, Kanada, Pra

nas Jonikas. Danwers, Mass., 

Viena scena iš Lietuvių Operos "I Lituani" pastatymo. Kairėje Aldonos vaidmenyje sol. Dana Stankaitytė. prie I 
J u s t i n a s L a r s e n , Spring- Į aukuro Viltenio vaidmenyje — sol. Jonas Vaznelis. Toliau choras ir solistai Nuotr. Jono Kuprio 
111., užsisakė naujausių' • 

x Gražina Kriaučiūnienė re
gistruoja stovyklautojus į jau- ; atsiuntė po 7 dol. aukų. Nuošir-

'• du s ačiū. nučių ateitininkų vasaros sto
vyklą Dainavoje. Registracija: x Dr. Antanas Kučas, Put-
baigiasi birželio pabaigoje. j nam, Conn., Vincas Vaičiūnas, 

x Donna Gaprevic, Teresės ! P o r t a ^ - M i c h " P r i e P«nTimeta-
Juškevičiūtės - Gapsevic duktė, * ° s P n ? ė j ° Z *° 1 0 d ° L a U k ą " 

. , . .. iTsuosirdus aciu. 
vaidms savo suruoštoje pro
gramoje vyresnio amžiaus pilie- j x Kum. Alf. Babonas, Detroit, 
čiams Šv. Kazimiero Seserų rno-' Mich., šv . Antano parapijos kle-
tiniškame name ketvirtadienį, I bonas pratęsė "Draugo" prenu-
birželio 25 d., 12:45 vai. p. p. meratą su 10 dol. auka. Nuo-
Susidomėję kviečiami linksmai širdus ačiū. 

X Helen Sehanel, Wood Da
le, EI., užsisakė įvairių leidinių 
už didesnę sumą, o lietuviškos 
knygos palaikymui pridėjo 6 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

IŠ A R T I I R T O L I 

-Bolevičius. Jo brolis Juozas 
Bolevičius yra aktorius ir New 
Yorke Lietuvos Vyčių veikėjas. 

— Vysk. James S. Rausch, 
52 metų, Phoenixo vyskupas, 
staigiai mirė gegužės 18 d. 

Vyskupas Rausch į Phoenixą 
buvo paskirtas prieš 4 metus. 
Prieš tai buvo Vyskupų sąjun
gos sekretorium, Phoenbce per 
savo trumpą vyskupavimo lai
ką pasidarė visiems žinomas. 
Smarkiai augančioj vyskupijoj 
įsteigė 5 parapijas, 6 namus 
seneliams, rūpinosi vargšais ir 
nelaimingais. Lietuviams jis 
buvo prielankus, nes žinojo, 
kad Lietuva kenčia didelę prie
spaudą. 

KANADOJE 
— Regina ir Juozas Piečaičiai 

susilaukė sūnaus, kuris pa
krikštytas Juozo vardu. Nau
juoju vaikaičiu labai džiaugiasi 
seneliai Danutė ir Bronius Staš
kevičiai ir M. Piečaitienė. 

LIETUVOS PASIUNTINYBES sveikinimo su visais svečiais ir nis svečias apaštališkoje dėle-] 
ŽINIOS ! vaišėms įpusėjus valstybės se- gatūroje. Jis taip pat atsilankė j 

1 kretorius Alexander Haig, Jr., j į porą lietuvių pobūvių. Gegu-
tarė trumpą žodį. Pasveikinda- j žės 4 d. jis grįžo Romon, 
mas diplomatinį korpusą, jis j 
pažymėjo JAV tikslą siekti visų 

Dr. Vytautas Klemas, Dė
ti taiką, teisingumą ir visų tau- į Iaware universiteto profesorius, I geštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 
tų gerovę. Diplomatinio kor-! pakviestas Jungtinių Tautų šią Į ir pagal susitarimą, 

sustiprėti, j pUso vardu padėkojo už gražų į vasarą pravesti 

Ryšium su pasikėsinimu į JAV 
prezidento Reagan gyvybę Lie-

x Vytas Biliūnas, Juno. Fla.. įtuvos atstovas pasiuntė jam te-
atsiuntė 5 dol. Po 3 dol. — Jo- j legramą, pareikšdamas LDT ir j į a u t ų bendradarbiavimo išlaiky-1 
nas Ramoška, kun. V. Gorinąs yjsų lietuvių vardu užuojautą 
ir Edmund Binkis. Visiems į j r nuoširdžiausius linkėjimus 
ačiū. I preit nasveikti ir 

J. A. VALSTYBĖSE 

••iiiiiiMimiiiiimimiiirmiiuizuinininu 

Advokatas 
GINTARAS P. CcPENAS 

Darbo vai.: 9 v. r. ik i 6 v. v. 

greit pasveikti ir sustiprėti, j pUso vardu padėkojo už gražų į vasarą pravesti Sri Lankos. T e | 773.5132 arba 776-516S 
X Henry Krikščiūnas, EI Do- j D r- S - A- B a č k i s gavo atsakymą; priėmimą valstybės sekretoriui krantų tyrinėjimus. Baigęs ty- " 3 6 4 g &tn* 

rado Hills Cal. V. Bražėnas, j s u Pa<*ėka ir labai giliu pareikš- ir poniai Haig dabartinis diplo-; rinėjimus, prof. Klemas vado- ' 
Bonita Springs Fla., A. Braš - | t u "unčių įvertinimu. ; matinio korpuso dekanas Sovie-; vaus hidrologijos simpoziumui I Chieago, UI. 60629 
kys. Ontario, Kanada, Anita j — Vainikų dieną, gegužės 25,; tų ambasadorius Dobryninas. i Hyderabade, Indijoj, kuris glo- j w"«Hill»MM««nMiHllUMHMM « 
Ha jos, Bawley, Cal.. Adelė Lau-1 Lietuvos atstovas ir ponia O. Kartu su humoru jis pridūrė, Į bojamas National Science fun- ! _._ — . ^^^-

praleisti popietę su draugais. ^ Elvyra Karldienė St Jo- I žikienė \ t lan t ic Beach N Y I Bačkienė padėjo puokštę gėlių iš kad diplomatiniam korpusui bū- : dacijos. Ketvirtajam Mokslo ir • 
" ' " " S S SUI seph, Mich., užsisakė naujausių visi užsisakė plokštelių/ nau-, pasiuntinybės darielio prie to. tų malonu (dažniau būti pa- ' kūrybos simpoziumui dr Kle- Į AdVOkataS JONAS CIBAUIS 

j leidinių ir dar pridėjo 5 dol. au- jausiu leidinių arba medžio dro- ' Samnel J. Harris, žuvusio Kau-, kviestam į priėmimus bei susi- mas organizuoja Jūros mokslų ir 
žinių. i n e 1920- &. 24 d., kapo Arling- i tikimus. ; gamtos apsaugos sesiją. Simpo- ! 

, ton kapinėse. Po to, jie aplan-| — Birželio 5 d. Lietuvos, Lat- '• ziumas įvyks Padėkos dienos 
x Rašyt. Kazys Almenas j įė m įn isterio P. žadeikio ir jo i vijos ir Estijos atstovai suren- i savaitgalį Chieagoje. 

VVashington. D. C . buvo atvy- šeimos bei buvusio Lietuvos; gė pobūvį su dabartiniu Balti-' — Vladas Kulpavičius yra ži-' D a r b o v a L n u o 9 iki 7 vai. vak. 

x Toronto Vyru choras ką. Labai ačiū 
•'Aras", kurio vadovas ir diri-! 
gentas yra muz. Vaclovas Ve-' 
rikaitis. baigia įrekorduoti cho- , 

x Albinas Sasnauskas, West-
mont, m. , Antanas Masaitis, 

6247 So. Kedzie Avenue 
Chieago, Illmois 60628 

Tel. - - 7?6«700 

ro plokštelę Su plokštele supa- DelTaxl- N - J - Alfonce Tumas, į kęs į Chicagą ir t a proga aplan- atstovo J. Kajecko ir jo žmonos' jos valstybių skyriaus vedėju nomas tautodailės dirbėjas. J o ' Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. 
žindinimas rengiamas Toronte X e w b u r y P a r k - C a l - pratęsda- kė -'Draugą", pasidalino j s p u - j k a p u s . padėdami po simbolinę i Valstybės departamente Thomas kūrybos koplytėlės, kryželiai ir 
spalio 25 d. dalyvaujant kon- m i * ' D r a u S ° " prenumeratas, pa- džiais su redaktoriais ir įsigijo „ f i , p u o k š t ę . ;D. Longo, Jr . . ir būsima to sky- statulėlės yra paplitusios ne tik 

aukojo po 10 dol. spaudos reika- įvairių leidinių už didesnę sumą. eerfee sol. Ginai -čapkauskienei 
ir Algiui Grigui. Tuo pačiu me
tu ir toje pačioje vietoje bus 
ir dail. Arvydo Algmino meno 
darbų paroda. 

x Lietuvių Tauragės klubo 
pusmetinis narių susirinkimas 
bus birželio 28 d., sekmadienį. 
2 vai. p. p. šaulių namuose 
(2417 W. 43 S t ) . Nariai pra
šomi dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

X JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus įvertin
damas Vidurio Vakarų apygar
dos apylinkių valdybų veiklą ir 
įsipareigojimus krašto valdybai, 
specialiai atvyksta dalyvau
ti Chicagos Lietuvių dienos ge
gužinėje. 

X Povilas Sirgedas. Cicero, 
III., A. Gailiušis, Philadelphia, 
Pa., Victor J. Backus, San Ga-

lams. Labai ačiū. x K Keblmskienė, St. Pe-
' tersburg Beach, Fla., J. Milas, 
i Willoughby, Qh., Povilas Karo-
j sas, New Britain, Conn., D. Za-
' karas, Phoenix, Ariz., užsisakė 

Įvairių leidinių už didesnes su-
' mas. 

x Juozas Roland. San Fran- \ 
\ cisco, Cal., užsisakė naujausių 
j leidinių ir plokštelę "Pavasaris", i 
Į pridėjo 10 dol. auką lietuviškos Į 
j spaudos paramai su laiškučiu: I 
1 "Lai gerasis Dievas suteikia! 
! Jums daug sveikatos ir geros 1 
! kloties išlaikyti lietuvišką spau-; 
dą ir tęsti Jūsų visas pastan-' ' .,." 
Erflj; «bvikvt i l ie tuvvbe Š iame ' J u b ! h e 3 m e s e šv- M i š I 0 S e t rys kurso draugai. Iš kairės: kun. Vincas Radvina, 

, g a s lSiaiKytl uetUVyDę Siame p r e , K a z i m i e r a s Dobrovolskis ir kun. Vytautas Bagdanavičius 
I krašte". Didelis ačiū už auką ir 

Mok>t. M. 5ulaitien€, Liet. Mokytojų j linkėjimus. Washingtono arkivyskupo Ja- i riauj vedėja Mildred A. Patter-
sąjungos frirmininkė. . j x Antenas Dundzila, Chica- į m e s A. Hickey kvietimu Lietu- j son, kuri netrukus perims jo pa-

Nuotr. M. Nagio [ ^ ^ risuomenininkas ir k u l - ' v o s atstovas ir ponia O.. Bač-Įreigas. Pobūvio metu buvo pa-
X Vladas Dainys, So. Boston,, tūrininkas, "Drauge" įsigijo I kienė 1981. VL 3 d. dalyvavo I reikšta Longo, Jr., padėka už 

Mass., Ona Juodišius, Toronto, s naujausių leidinių už didesnę St. Matthew katedroje mišiose, (jo gražų ir nuoširdų Baltijos 

Amerikoje, bet ir kituose kon
tinentuose. Paskutiniu laiku 
Šveicarijos LB užsakė padaryti 
Rūpintojėlį ir turėjo jį įteikti 
Šventam Tėvui, bet vizitas dėl 
atentato buvo atšauktas ir nu-
kr- 'as vėlesniam laikui. Kartais 
spaudoje būna netiksliai pažy
mimas vardas ir gyvenamoji 
vieta. Vladas Kulpavičius gy
vena Palm Beach Shores, Fla. 
(anksčiau gyv. New Yorke). 

— Phoenixe leidžiamo dien
raščio priede "Arizona" šių me
tų balandžio 26 d. buvo gražiai 
aprašytas lietuvis, indėnų mu- j 

iiimiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEVY ENGLAND 
By 

Wilnam Wolkovich-Valkavičra» 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph 2ėbrii» 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn. New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 451(5 W. 6Srd SU 

Chieago, Iū. 60629 

briel, CaL. M. Trompauskis, į Kanada, Antanas Steigvilas, On- ! sumą. 
Grand Rapids, Mich., B. Jan
kevičius, So. Boston, Mass., Sta
sys Kemežys, Baltimore, Md., 
Apol. Varnelis. Dowagiac. Mich., 
užsisakė įvairiausių leidinių. 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos ruošiamoj Chicagos 
Lietuvių Dienos gegužinėje, 
įvykstančioje ateinantį sekma
dienį, birželio 28 d. Ottawa 

tario, Kanada, atsiuntė po 4 dol. 
aukų. Dėkojame. 

x Marytė Utz, Chieago, H1-, 
skaučių veikėja, Kazys Vaitke
vičius, Irena Sullivan, Gražina. Lituani" /pastatyme. Jie 
Smith, visi čikagiškiai, atvykę į j svečiai sol. Algirdo Grigo. 
"Draugą" įsigijo naujausių lei
dinių. 

x Birutė Morgan, Sioux, l a , 

kurias arkivyskupas celebravo: valstybių interesais rūpinimąsi 
už kardinolą Stefan Vvyszynskį. | ir ta ip pat ibuvo pasikeista in-

x Sen. Lee Koy Lemke, Illi- P a r n a l d o s e dajyyavo JAV prezi- į formacijomis bei nuomonėmis 
nois Ethnic Hentage komisrjos | d e n t o a t s t o v a s > vyriausybės a t s - ' Baltijos valstybių atstovavimo 
pirmininkas ir jo stabo nariai i t o v a i w J A y k o n g r e s o ^ ^ i r k l a u s i m u ^ , ^ ^ 1 ^ 
dalyvavo Lietuvių Operos ^ i d i p l o m a t i n . , k o r p u s a s . j _ g ^ g ^ fc ^ ^ 

— Š. m. biržeho 4 d. valstybės' mėn. pirmoje pusėje Lietuvos 
j sekretorius ir ponia Haig su-{atstovas ir ponia O. Bačkienė 

X Ed. T. Pocius, Chieago, Dl., (rengė Valstybės departamente! dalyvavo keletos Trečiojo pa-
Andrius Vaitkus, Belleville, UI., į priėmimą diplomatinių misijų | šaulio ir NATO valstybių amba-
I. Paškauskas, Toronto, Kana- j šefų ir jų žmonų garbei, kuria-! sadorių rengtuose priėmimuose 

Woods Parke, Joliet Rd. ir 4000; buvo atvykusi į Chicagą ir t a ' <*a, aplankė "Draugą" ir nusi-įme dalyvavo Lietuvos atstovas ir jų tautinių švenčių proga bei 
S. Harlem Ave., kavą ir pyra-i proga aplankė "Draugą" i r ! P""ko naujausių leidinių. Į ir ponia O. Bačkienė. Po pasi- j eilėje kitų priėmimų. 
gaičius parūpins ir svečiams/ nusipirko naujausių leidinių už 
patarnaus Brighton Parko apy- j didesnę sumą. 
linkės valdvba, vadovaujama _ . _ ^ __ _ . 
Juozo Šlajaus. Pradžia 12 vai. x B " » 1 a T^nosiunas, Chi-

fPr \ •, CBgo, BĮ., M. Čapkauskas, L a 
i Salle, P . Q., Kanada, pratęsda-

x Jaunimo Centro Čiurlionio j mi prenumeratas, atsiuntė po 
galerijos rinktiniai paveikslai 8 dol. aukų. Nuoširdus ačiū už 
ir Adomo Varno tapybos darbai lietuviškos spaudos vertinimą. 
bus išstatyti parodoj Galerijoj,' 
744 N. WeU SL, nuo birželio 23 x Atlanta, Ga., LB apylinkės 
d. iki liepos 19 d. Šią parodą valdyba per Grace Fleming at-
rengia Amerikos Lietuvių Dai- i siuntė 25 dol. auką ir palinkę* 
liųjų Menų sąjunga ir remiama j j ° geros sėkmės. Labai ačiū 
Ulinois Arts Council. Atidary 
mas šį penktadienį, biržeho 26 J. Kudirka. Bethany 
i ' ^ Beach. Del., pratęsė "Draugo" 

kviečiami fp r . ) . į Prenumeratą, užsisakė naujau- | 
sių leidinių ir pridėjo 8 dol. u i Į 
kalėdines korteles ir kalendorių. ! 

J. Kudirka pageidavo, kad K a - ! K r 
X Grupinės kelionės į l ie tu 

vą. Kvietimai giminėms. Dm 

— Prelatas dr. Audrys J. . 
Bačkis, viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybos vicesekretorius, i 
trumpai viešėjo pas tėvus Wa- i 
shingtone. Ta proga buvo pa- į 
minėta jo kunigystės 20 metų 
bei jo tėvelio 75 metų amžiaus 
sukaktys. Prelatas per atve
lykį aukojo šv. Mišias lietuvių 
Šiluvos koplyčioje, — National 
Shrine —, kurion šiemet iš vi
sos Amerikos yra organizuoja
mos kelionės šv. Marijos garbei. 
Prelato A. J. Bačkio lankymosi 
proga Washmgtono arkivysku
pas James A. Hickey buvo pa
kvietęs jį su tėvais vakarienei 
į savo rezidenciją ir taip pat į \ 

i priėmimą, knrj arkivyskupai, ! 

Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė 1980-81 mokslo metais. Iš | k a j p A m e r i k o s Katalikų univer-
nutė Zilfa - Žilevlčienė, 6838 S. ledų ko r t e l ė s d a u g i a u b ū t ų re l i - i k a i r ė s ; v ^ ^ s Gutauskas - renginių vadovas. Ramunė Račkauskienė - ' g i t e t o , k a n c l e r i s r e n g ė pagerbt i 

„ . __ . ^ • • . . - \ direkt. pavaduotoja pradinei mokyklai, Regina KuCienė — mokyklų inspek- i .. . . , . „ 
Mapk«wood Av*.. Chka«o. m . gimaw - tautiniais motyvais. t o r 6 J u l i u s ~ _ m o k y k l u direktorius, Danutė Bindokienė - vicedirek- I universiteto prezidentą. Savo 
60629. TW. SJ2 — 476-S80S. Nuoširdus ačm už paramą ir 1 t o r e i r A ; ė Steponavičienė - Tėvų komiteto pirmininkė. buvimo metu Washingtone pre-

fsk.). i pastabas. Į Nootr. Joiw Tamuiaieio j latas A. Bačkis buvo nuolati-

zikos rekorduotojas, Ray Boley 1 HlHlIHilIlIlIlIlIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIliiuill 
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1 DR. ANTANAS KUČAS 1 

I ARKTv7, JURGIS MATULAITIS į 
I MATULEVIČIUS | 
1 Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
I Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie | 
1 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę i r vienuo- g 
I lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
5 čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla y r a prie pabaigos S 
1 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu i r prašyti | 
2 šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. s 
E Veikalas y ra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliai*. 5 
1 Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: | 
1 DRAUGAS, h5H5 W. 6Srd St, Chieago, 1L 606t9 | 
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii? 

J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONADAS KERULIS 

Įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečl'i kalbomis paraS* 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto vaidyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

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

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

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ^51(5 West 6$rd Street, 

Chieago, Illinois 60629 
Illinois gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokMClo. 
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