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KANKINA V. KAROLIŪNĄ 
UŽ STREIKO RENGIMĄ 

Švedijos sostinėje Stokholme. tojas Sovietu Sąjungos mokslų 
įvykęs trečiasis pasaulinis biolo- \ akademijos filosofijos institute, 
ginės psichiatrijos kongresas su-1 Karoliūnas buvo suimtas 1975-
teikė progą vėl iškelti Soviety Są- j tais metais už tai, kad skatinęs 
jungoje vykdomą piktnaudžiavi- darbininkus streikuoti ir iki šiai 
mą psichiatrijos mokslu. Psichia- dienai be teismo esąs kalinamas 
trijos mokslo panaudojimą poli- i psichiatrinėje ligoninėje. Amnes-
litiniais sumetimais Soviety Są- t į j o s organizacijos švediškoji gru-
jungoje, ypač politiniy ir sąžinės pė prašė, kad sovietų delegacija 
belaisvių įkalinimą psichiatrinė-; psichiatrų kongrese Stokholme 
se ligoninėse, iškėlė tarptautinės į s u t e ikty patikslinimy apie Karo-
Amnestijos organizacijos švediš-; liūno ir kitų minimy belaisviy ka-
koji grupė, pateikdama kongresui; i m į m ą psichiatrinėse ligoninėse, 
eilę dokumenty. Dokumentuose; 

Meno kūrėjai 
Sov. Sąjungoje 

Pasirinkau gyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, nes t a i 
yra kraštas , kuris rūpinasi ap
ginti žmogaus teises, — pažymė
jo vienam vokiečių savaitraščiui 
duotame pasikalbėjime neseniai 
iš Sovietų Sąjungos į Vakarus 
pasitraukęs žymusis rusas diri
gentas Maxim gostakovič. Su
manymas pabėgti iš Sovietų Są
jungos brendo manyje jau nuo 
vaikystės dienų, pažymėjo toliau 
gostakovič, pridurdamas, jog 
slegianti atmosfera Sovietų Są
jungoje y ra sunkiai pakeliama. 
Kalbėdamas apie muzikinį pa
saulį Rusijoje, gostakovič pažy
mėjo, jog kūrėjų veikla Sovie
tų Sąjungoje priklauso nuo su
stingusių biurokratų, kurie nie
ko nenusimano nei apie meną. 

yra minimos pavardės kai kurių i 
politiniu ir sąžinės belaisvių, ku- : 

rie, nors visiškai sveiki, yra kali- j 
narni soviety psichiatrinėse ligo
ninėse. Jy tarpe dokumentuose 
yra minimas ir vienas lietuvis 31 
-nerių mėty amžiaus —Volde
maras Karoliūnas, buvęs tyrinė-

Izraelio lėktuvai 
puolė Beirutą 

Beirutas . — Penktadienį Iz
raelio karo lėktuvai puolė Liba
no sostinę Beirutą, sudaužė pa
sta tus , kuriuose buvo centrinės 
palestiniečių įstaigos, sunaikino 
t r i s tiltus. Tuo pačiu metu karo 
laivai iš jūros apšaudė palesti
niečių stovyklas. Libanas sku
biai kreipėsi j Jungtines Tau
tas , reikalaudamas sušaukti 
Saugumo Tarybą. Libano žinio
mis, puolimuose žuvo 130 žmo
nių ir apie 550 sužeisti. 

Palestiniečių minosvaidžiai 
vėl apšaudė šiaurinio Izraelio 
miestus, padaryta žalos vaikų 
ligoninei, kur sužeistos keturios 
moterys. 

Per savaitę Izraelis puolė Li
baną penkis kart . Beirutui pa-1 draudžiama be " partijos leidimo 
dary ta sunkių nuostolių. : s u s i t i k t i s u Vakarų menininkais. 

Washmgtone prezidentas Rea- , S o v i e t u s a ^ ^ n ė r a i e i d ž i a _ 
ganąs įsakė sustabdyti keturių m a a s m e n į u i individualiai pasi-
F-16 lėktuvų išsiuntimą į Izrae-1 reikšti 

Kaip Gierekas 
praskolino Lenkiją? 

Partija išrinko naują centro komitetą 
Varšuva, — Lenkijos komu- Į pirmasis sekretorius Fischbach, 

nistų partijos nepaprastas kon- | laikomas "Solidarumo" šalinin-
gresas slaptu balsavimu išrinko | ku, tegavo 951 balsą ir nepate-
naują partijos centro komitetą, j ko į komitetą, 
išmesdamas abiejų sparnų radi- Daugiausia balsų gavo du 
kalus, išrinkdamas nuosaikius j menkai žinomi ūkininkai, o po 
vidurio kelio politikus. % 200 j jų geriausiai pasirodė premje-
narių komitetą buvo 279 kandi-, ras ir gynybos ministras gene-
datai. Balsavime dalyvavo 1,909 : rolas Jaruzelski, su 1,615 balsų, 
nariai, o pagal nustatytas tai- j Pirmasis sekretorius Kania gavo 
sykles, kiekvienas kandidatas 1.335, jo artimas bendradarbis 
turėjo gauti mažiausiai 955 bal-1 Barcikowski — 1,269. Nuosai-
sus arba daugiau 50 nuos. 

Tarp pralaimėjusių yra Grab-
ski, politbiuro narys, planavęs 

kus reformų šalininkas Rakows-
ki pateko į komitetą su 1.C35, o 
kairiuoju laikomas Olszowski 

Šitaip atrodė Libano sostinės Beiruto, 
sėsi 20 minučių. 

musulmonų Fakehanį sekcijos gatvė po Izraelio lėktuvų puolimo, kuris tę-

SPAUDŽIA VIETNAMĄ 
IŠEIT IŠ KAMBODIJOS 

Hanojus: jie kišasi į Kambodijos reikalus 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Kansas City penktadienį 
sugriuvo Hyat t Regency viešbu-

i kandidatuoti į pirmojo sekreto-[ gavo 1,090 balsus. 
i riaus vietą. J is tegavo 899 bal- i Nors sovietų ir kitų satelitinių 
i sus. Pralaimėjo ir valstybės valstybių spauda paskutiniu me-
! prezidentas Jablonskis. 71 m. | tu daug rašė apie Lenkijos įvy-
į amžiaus istorijos profesorius, I kius, kritikavo reformų reikalavi-
| surinkęs tik 645 balsus. Senas j mus, sovietų laikraščiai niekur ne-

komunistas, buvęs vidaus reika-1 minėjo, jog lenkai savo kongreso 
lų ministras Moczar gavo 764. j delegatus išrinko slaptu, demo-
Pralaimėjo vicepremjeras Ja- ; kratiniu balsavimu. Niekur nebu-
gielski. vedęs derybas su "Soli-ivo rašoma, kad ir kongrese bal-
darumu", už jį balsavo 580. į suojama slaptai, renkant parti-
Pralaimėjo Varšuvos skyriaus;jos vadovybę, ar nutariant pro-
pirmasis sekretorius Kociolek j cedūrinius klausimus. Visiems 
(611 balsai). Katowicų skyriaus j; aišku, kad jei tokį slaptą balsavi-
vadas Zabinski (533) ir Kroku- į m a įvestų Kremliaus partija, 
vos pirmoji sekretorė Krystyn i daug dabartinių vadų, o gal ir 
Dabrowa (790). Pralaimėjo Jo- Pa*s Brežnevas nebūtų išrinkti. 
sef Klasa, liberalas, vadovavęs | Len*U reformos sugriovė bolševi-

. . . . a _»•__ _, • • t u m i t ą anif» " r lpmntV r a t i n i r>en. 
cio t rys balkoniniai perėjimai, 
užgriovę apačioje šokusį jauni-j į į ^ į ^ ' i n f o m ^ į o s 6 k y r i u i ! ky mitą^apie "demokratinį cen-
mą. Žuvo apie 70 žmonių, daug i (47Q) * **- : ~ ~ - " ...-.•--•- . - . - - • -„A_ 
sužeistų. 

Kinijoje įvyko potvynis 

lį. nors lėktuvai jau laukė pa 
sirengę skrist i Pease aviacijos 
bazėje, N . H. Valstybės depar
t amentas pasmerkė smurto 
veiksmų padidėjimą Izraelio-
Libano pasienyje. Prezidentas 

New Yorkas- . Generalinės Jung- : savo invaziją Kambodijon Viet-
nei apie kūrybą. Part i ja meno i t įn ių Tautų Asamblėjos pavedi-, namas gaudavo iš tarptautiniu 
kūrėjus laiko tar tum jie būtų >. mu, generalinis sekretorius su- agentūrų apie 500 mil. dol. per 
vaikai, kuriuos reikia vesti už j šaukė konferenciją svarstyti j metus paramos. Be to, Kinija j s i c h u a n provincijoje, kur žuvo ^i{^Bbim9 a v i a , TmSi 
rankos, kalbėjo šostakovič, p a - ! Kambodijos klausimo. Konferen-: šelpdavo Vietnamo vyriausybę 3 QQQ a p į e 75>ooo sužeistų, pa- F* 
žymėdamas, kad ir jam pačiam,; cijoje dalyvauja 75 valstybės. Ak-! 300 mil. dol. per metus. Po Kam-; s t o „ j„ n e t e k o 400,000 žmonių, 
nors jau pagarsėjusiam ir gerai tyviausiai konferencijoje reiškė-: bodijos užpuolimo ši parama nu-. U2daryta. 120 fabrikų. 
apmokamam dirigentui, buvo; si Kambodijos kaimynai —Piet-įtrūko, o Kinija tapo atviru Viet-į Atlantos mieste oficialiai t 

ryčiu Azijos valstybių sąjunga 1 namo priešu, nes, Pekino žodžiais, j a p k a l t į n t a s juodas Wayne Wil- i 
i (ASEAN)- (Hanojus padeda Maskvai rjkįrL^, įtariamas dviejų juodųjų', 

Viltis, kad konferencija gan; ti savo imperialistinę pol i t ikaUdtaiyMB. Po jo suėmimo mie-, 
i rasti praktišką sprendimą, suma- j plėsti įtaką ir bazes Vietname. | „ t„ _,__% ^„„„„ „ , _ . ^;„,^_ i 
I žino tai, kad joje nedalyvauja; Kinija, žinodama, kad Vietnamo 

tralizmą", kurioje viršūnėn pa-

Kaimynai tariasi 
Nassau. — JAV, Meksikos, Ka

nados ir Venecuelos užsienio rei
kalų ministrai baigė konferenci-

ste sustojo jaunų vyrų dingi- ( 

mas. Mieste per 2 metus nu-
žudyti 28 juodi jaunuoliai. j 

— Sovietų Sąjunga paskelbė 
dekretą, kuris atima rašytojui 

Voinovičiui 

Lenkų "Kultūros" balandžio Į 
Vietnamo atstovai. Konferenciją! išlaikymas sovietams kainuoja 
boikotuoja visas komunistinis: tarp 3 ir 6 milijonų kasdien, siū-
blokas. lo palikti padėti, kaip ji yra da-

Pirmąją konferencijos dieną i bar, tik remti kambodiečius, ko-
valstybės sekretorius Haigas pa-j vojančius prieš Vietnamo okupa- j Vladimirui Voinovičiui sovietų 

ją, kurioje svarstyta bendra eko-j sakė, jog svarbiausias tikslas yra i ciją, kad Vietnamas taptų sovie- pilietybę, kurios jis esąs never-
įsakė specialiam pasiuntiniui nominė parama Karibų jūroje ir [ išgelbėti Kambodijos žmones iš. tams dar didesnė našta. j * • * Pernai jam buvo leista iš-
Habibui tuoj vykti į Jeruzalę į Centrinės Amerikos šalims. Vė- dešimtmetį užtrukusių nelaimių:! Kambodijos egzdlinės vyriau-j v a ž m o t l * V V o k l € t i J ^ -

liau planuojama dažniau susitik- civilinio karo, genocido, invazijų,I s y b ė s atstovas, užsienio reika-! — Jugoslavijoj iš pareigų pa- j Net ir sovietų ambasados Stok 
ti. Komunikate sakoma, kad eko- bado ir kolonizavimo. Valstybės! l ų ministras Ieng Sary pareis- ' šalintas Kosovo autonominės, bolme tarnautojams nebeleidžia 

komitete iš j t e ^ c Ke1ii vat*ai ?ali primesti savo 
narių visai nauji bus 182. į v a I i ą v i s a m c e n t r o į ° ^ i t e t u i ar 

1 visam partijos suvažiavimui su 
KGB pagalba. 

Giereko ir kitų komunistų va
dų išmetimas iš partijos buvo iš
šauktas fakto, kad jie nuvarė Len 
kiją į bankrotą. Kada po 1970 me 
tų riaušių buvo pašalintas Go-
mulka, partija pasirinko Giereką, 
buvusį angliakasį, dirbusį Pran
cūzijoje. Gierekas manė, kad jis 
galės "pastatyti Lenkiją ant ko
jų", išvystydamas greitą ekonomi-

Naujame centro 
200 

mėjo, o taip pat i r 5 politbiuro 
nariai kandidatai bei penki iš 8 
partijos sekretorių. Gdansko 

Lenkų žurnalas 
apie ok. Lietuvą 

mėn. laidoje Jan Nowak rašo , Į n į a u g i ' m ą _ J i s , p r a d ė j o i n v e s t u o t į 
kad Kaune, Vilniuje ir Lvove 
nebeįmanoma gauti Lenkijos 
kompartijos organo "Trybuna 
Ludu". Taip pat sulaikytas tu
rizmas iš Lenkijos ir į Lenkiją. 

Indija 
t a r t i s su Izraelio vadais. 

ieško 
moderniu lėktuvu 

New Delhi- —Indijos premje
rė Indira Gandhi pasakė spaudos 
konferencijoje, kad Indija pakis
taniečiams linki viso geriausio ir 
nori su jais gyventi taikoje, tačiau 
Indija susirūpino lėktuvais F-16, 
kurių Amerika nutarė duoti Pa-
kistanui. Indija budės ir viską da
rys, kad ši lėktyvų persvara būtų 
išlyginta. Premjerė pripažino. 

klausimas nebus išspręstas per sa
vaitę. 

Nežiūrint, kokią rezoliuciją ši 

nominė ir socialinio išsivystymo departamentas pripažįsta, kad 
programa nerišama jokiomis ka-
rinėmis ir politinėmis sąlygomis. 
Ministrų posėdžiai buvę vaisingi 
ir naudingi- J 

Pasmerkė planą 
Washin%tonas- — Atstovų Rū

mų lėšų komitetas paskelbė savo 
planą pajamų mokesčiams su
mažinti. Plane numatomi dvie
jų metų mokesčių 15 nuoš. suma 

kad M i l veda derybas fu Pran- ž i n i m a i - § i demokratų planą tuoj I konferenciją, kurioje dalyvautų I n eprivers jų palikti Kambodiją. 
cūzija dėl Mirage 2000 lėktuvų P a s m e r k ė prezidentas Reaganas, Kambodijos ir Vietnamo kaimy- j p a s ^ Sary 
pirkimo. 

Kuboj sugavo 
partizanu grupe 

Havana.;—Kubos radijas pa
skelbė, kad buvo sugauti penki 
"revoliucijos priešai", kurie at
vyko iš JAV, ginkluoti Amerikos 
ginklais. Jų uždavinys buvo nu
žudyti Fidel Castro Las Tunas 

sakydamas, kad kaip komitetas \ na i, kitos suinteresuotos šalys ir 
i galės pažiūrėti amerikiečiams į į nutartų užbaigti karo veiksmus. 
! akis, siūlydamas 15 nuoš. suma-'' Po to Kambodijos gyventojai ga-
S žinimus, kada mokesčiai automa- \ lėtų, prižiūrimi Jungtinių Tautų 
i tiškai padidės 22 nuoš. (pake- stebėtojų, pravesti rinkimus ir 
liant socialinės apsaugos mokės- laisvai nuspręsti savo ateitį. 
čius). Vyriausybės projekte siūlo-į Japonijos delegatas pareiškė 
ma pajamų mokesčius per trejus; konferencijoje, kad karo veiksmų 
metus sumažinti 25 nuoš. { sustabdymas ir kariuomenių iš-

1 vežimas turi liesti ne tik Vietna-
— Pabėgęs Irano prezidentas mą, bet ir buvusio Pol Poto reži-

ną, kad tik jėga būtų galima Nimani. 
išmesti vietnamiečius iš Kambo- albanai 
dijos. Nors jie ten turi 250,000 

konferencija paskelbs, 
vimo autoriai siekia įtikinti Viet- ] nalą, Vietnamo kareivių Kam 
namą, kad tarptautinis spaudi- Į bodijoje yra apie 85X00. Jie 
mas sumažėtų, jei Vietnamas iš-j faktiškai kontroliuoja tik sosti-
vežtų iš Kambodijos savo 220,000! n ę ir apylinkes, o provincijose! autonominių teisių. Derybas buvo 
vyrų kariuomenę. ASEAN grupės j lajsvai veikia partizanai. Viet- į Egiptas nutraukęs dėl Izraelio par-
kalbėtojai siūlė po kariuomenės' namiečiai supranta tik jėgą, jo-! lamento rinkimų, 
išvežimo sušaukti tarptautinę! k j o s rezoliucijos ar raginimai i 

kardinolas Terence Gooke ragi 
no katalikus aktyviai kovoti prieš 

pinigus } milžiniškas statybas, 
ekonomika ėmė augti po 6 nuoš. 
per metus. Kada Gierekas paėmė 
valdžią, Lenkijos skolos užsie
niams buvo 1 bil. dol. Kai po 10 
metų Gierekas baigė šeiminin
kauti, Lenkijos skolos siekė jau 
25 bil. dol. Tas lėšas Lenkija ga-

Jo provincijoje gyveną a r l Lenkiją. Savo nuolatinėje j v 0 g keliolikos valstybių ir 400 
kė konferencijos paskutinę die-1 provincijos prezidentas Dzavid I m » automobiliams keliauti pro 

sukėlė kelias riaušes. "Lietuvių kronikoje" E. 2agiell užsienio bankų. Vakarų ekono-
Gegužės mėn. iš pareigų buvo! patvirtina, kad lenkų spauda 

suvažia-' civilių ir karinių įstaigų perso- pašalintas provincijos komunis- j neįleidžiama ir į Latviją. Pernai 
tų vadas Bakali. I lapkričio mėnesį Vilnius buvo 

— Izraelis pasiūlė Egiptui vėl 
pradėti derybas dėl palestiniečiu 

mistai mano, kad tie pinigai, pro
tingai investuoti, galėjo duoti 
Lenkijai stiprius ekonominius pa-

mieste, kur liepos 26 d. bus mini- Į Bani Sadras paskelbė atsišauki
mą revoliucijos sukaktis. 

Miami kubiečių veikėjas Hum-
mą, kurį paskelbė turkų laikraš
tis. Jis žada grįžti į vyriausybę, 

berto Perez pripažino, kad "Al- tęsti kovą, kol bus įsteigta tikroji 
pha 66" organizacija šiais me-1 islamo respublika. Tą pačią dieną 
tais yra pasiuntusi į Kubą 40 ko-1 atsišaukimą paskelbė ir Irano sa
vos grupių. Dar nežinia, kurią. cho sūnus Cyrus Rėza Pahlavi-
grupę sugavo Kubos milicija. Lais Jis sako, kad Irano kariuomenėje 
vieji kubiečiai tęs kovą toliau, kol j yra daug jo šalininkų, kurie pa
bus nuverstas Castro režimas, pa- j rodys netolimoje ateityje savo 
sakė Perez. i jėgą-

mo partizanus. Pol Poto vyriau-

— Penktadienį šiaurinėje Ka
lifornijoje įvyko nedidelis že
mės drebėjimas, nepadaręs nuo
stolių. 

— Ispanijos užsienio reikalų 
ministras Jose Pedro Llorca, grį
žęs iš Washingtono, pasakė spau
dai, kad Ispanija nebebus toliau 
Amerikos įrankis, tarnaująs Ame
rikos strateginiams tikslams. Is-

l lapkričio mėnesį 
laikinai uždarytas turis tams, ' grindus, bet daug lėšų buvo iš-
padažnėjo suėmimai ir kratos. Į mėtyta netikusiems, mažai reika-
"Mėginimai streikuoti nepa- j lingiems projektams. Bloga va-
vyksta. nes darbovietėse daugjdovybė, lėšų mėtymas atvedė 
rusų, kuriems tokie pasireiški- Lenkiją į dabartinę padėtį. Už 
mai atrodo nukreipti prieš juos. paskolas reikia mokėti nuošim-

X , e v v , J o r į 0 a™ , vT s k u p af ' Tačiau profsąjungos truputį dau-j čius, reikia pradėti grąžinti sko-
giau atsižvelgia į savo narių Į las, o pinigų — nėra. Dabar nau-
poreikius". Provincijoje mais-.ja lenkų vyriausybė kalba apie 
to netrūksta, bet miestuose pra- , būtiną reikalą pakelti kainas, televizijos programų smurtą ir ly 

tinęs temas. "suveržti diržus", didinti produk* , sidėjo vargai. ' 'Vidinė migraci-
— Švedas Raudonojo Kryžiaus ja>. ^Ę^ pasikeitė: jaunieji trau- tyvumą. Tačįau kaip tik dėl to-

tarnautojas Lars Astrom, grįžęs jjja į tarptautinį Vilnių, vyrės-!^ i o "diržų veržimo" buvo pasa
is Ugandos, paskelbė apie žiaury Į njejį j < j a r jjetuvišką Kauną, lintas po darbo liaudies streikų ir 
kareivių elgesį katalikų misijoje, j Maftan veržiamasi į Lietuvos riaušių Gomulka, buvo išmestas 
kur birželio 24 nušauta 56 dvi - T ja iūri. kuris snarčiai r W i a H*1 idėl tų pačių priežasčių ir Giere-
liai 100 Nuo-

pajūrį. kuris sparčiai rusė ja dėl '*1^ t u Pa 

ir apie IMU sužeista- ; ,uu- ^ d a r b i n i n k i r a tostogauto-
traukose ir filmuose rodoma, 

kas. 

sybė, vadinamos Demokratinės! panija siekia būti aktyvu partne-
Kampucėjos valdžia, dar yra dau-; nu ginant Europos interesus, pa-
gumos Jungtinių Tautų narių pri
pažįstama, kaip legali Kambodi
jos vyriausybė. Ją ypač remia ir 
palaiko Kinija. 

Kai kurie Kambodijos konfo-

sakė jis. 
—Prezidentas Reaganas pasky

rė Mew Yorko finansininką John 

kaip laukiniai paukščiai lesa žu 
vusių kūnus. 

T a r p Kinijos ir Nepalio pa

jų antplūdžio. (Elta). 

—Amerikietis armijos seržan-
| i&s Joseph Subic. kuris buvo Ira-

statytas Draugystės tiltas, upei | n r įkaitų tarp? ir grįžęs IMgflTO 
patvinus, sugriuvo, žuvo šeš'1 medalio, pasitraukė iš kariuome-
žmonės. | n ė s . Kiti įkiiMi jį kritikavo, kad 

—Kalifornijoje helikopteriai! jis pataikavo iriniečiams ir daly-
I.oeb ambasadorium Danijoje. Ida ; tesia sodų purškimo nuodais ak-vavo jų susuktam propagandiniam 
ho ūkininkas Kcith Nyborg pa-« ciją. Pirmas sodams kenkiančių,filme. 

rencijos dalyviai nenori Vietnamo skirtas ambasadorium Suomijoje, muselių naikinimas pradėtas San 
spausti ar jam grasinti, bet vilio-1 kur jis kelis metus gyveno kaip' ta Clara slėnyje, į pietus nuo San 
ja pažadais. Nurodoma, kad prieš | mormonų misionierius. 1 Francisco. 

— Meksika sumažino savo naf-

KAJLENDORnJS 

Liepos 20 d.: Česlovas, Seve
rą, Alvydas, Aukštuolė. 

Liepos 21 d.: Laurynas Br.. 
Prakseda. Rimvydas, Lasota. 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:22. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais. 

tos gamybą, nes pasaulio naftos g a u lyti s u perkūnija, tempera-
kainos ėmė kristi. I tū ra dieną 90 L, nakt į 75 L 
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oeiaitnė 
gerovė 

REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU 
REIKALU TARYBOS 

R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 
Medžiagą siųsti: J . Šoliūnui 

4545 W. 63 Str. , Chicago, 111., 60629 

DAR APIE NUOSAVAS 
PREKYBAS 

Dail. Viktorą Petravičių 75 metų proga sveikino „Laiškų Lietu
viams" vyr. red. Juozas Vaišnys, SJ, ir žurn. Vladas Būtėnas (deši
nėje). Kairėje Petravičiai. Nuotraukoje matome dailininko skulptūrą. 

Nuotr . Vyt . Kasniūno 

Jau esame minėję, kad ne 
visi verslai atitinka įvairiems 
reikalavimams ir todėl neretai 
kai kurios nuosavos prekybos 
negali būti laikomos kaip lega
lus užsiėmimai. Minėjome, kad 
paprastai, idant nuosava 
prekyba galėtų atitikti vi
siems reikalavimams, verslas 
turi atitikti tam tikriems klau
simams — reikalavimams. 

Šiandien norėtųsi paminėti 
tam tikrus, daugiau populia
rius ir dažniau pasitaikančius 
verslus, kurie yra laikytini 
nuosavomis prekybomis: 

A. Į v a i r i o s s l a u g ė s . 
Paprastai, norint nustatyti ar 
slaugė yra darbininkė (pvz. 
ligoninės, prieglaudos, priva
taus gydytojo ir t.t.), ar ji yra 
asmuo, besiverčiąs nuosava 
prekyba, reikia žinoti daug 
faktorių, kurie padėtų ap
spręsti slaugės verslo statusą. 
Tačiau, svarbiausieji fakto
riai, dažniausia nustatę slau
gės verslo statusą, yra keturi: 

1. Atliekamo patarnavimo 
rūšis, 

2. Kas kontroliuoja atliktą 
patarnavimą ir kokiame laips
nyje, 

3. Kokios rūšies leidimą 
(license) turi — jei iš viso turi 
— į -patarnavimą atliekanti 
slaugė, 

4. Kokia yra patarnavimo 
dokumentacija, nurodanti, ar 
patarnavimas buvo galimas 
identifikuoti kaip nuosava 
prekyba bei profesija. 

Tenka prisiminti , kad 
slaugių profesijoje yra net 
keletas rūšių slaugių: regist
ruotos, praktiškosios ir slaugės, 
neturinčios mokslinio leidimo 
(license). , 

Regis t ruotos (registered 
nurses) s laugės dažniausiai 
yra patyrusios profesijonalės. 
Šios slaugės, nors kartais ir at
lieka paprastus namų ruošos 
patarnavimus, yra savaran
kiškos kontraktorės ir dau
gumas jų yra nuosavos 
prekybos verslininkės. Betgi 
gali atsitikti, kad registruota 
slaugė gali būti ir darbininkė ir 
nuosava prekyba besiver
čianti — tuo pačiu metu. 
Pavyzdžiui, slaugė, kuri lanko 
ligonį ir suteikia tam ligoniui 
visapusišką priežiūrą be jokios 
l igon inės a r gydytojo 
nurodymų ir tuo pačiu metu, 
tik skirtingu laiku, tarnauja 
ligoninėje Tokia slaugė dirba 
du darbus: darbininkės ir savo 
prekybos. 

Prak t i škos ios slaugės. 
Praeityje šioji slaugių rūšie9 
dažniausiai būdavo darbinin
kės Tačiau dabar daugumas 
praktiškųjų slaugių jau turi 
įsigyti profesinį leidimą 
'license). O tokį leidimą gauti 
reikia išlaikyti ir tam tikrus 
egzaminus Užtat daugumas 
praktiškųjų slaugių dabar jau 
yra sava prekyba besiverčian
čios verslininkės. 

S l a u g ė s b e l e i d i m o . 
Daugumas šių „slaugių" nėra 
ifi viso jokios slaugės, o tik tar
naitės ar vaikų auklės. Žino
ma, tarnaitė niekada negalės 
kvalifikuotis kaip savos preky
bos verslininkė, kadangi tar
naitė niekuomet nėra sayaran-
kiška; ji atlieka nustatytu laiku 
ir specifinėje vietoje darbdavio 
nurodymus. Ji visuomet yra tik 
darbininkė. 

B. į va i rū s konsul tanta i . 
Šios profesijos žmonės papras

tai yra sava prekyba besiver-
čią verslininkai. Tačiau ir jų 
darbo bei profesinį statusą ap
sprendžia įvairūs faktoriai. Ir 
šitiems prafesionalams tinka 
tie patys faktoriai, kurie ap
sprendė slaugių status. Beje, 
konsultantai (dažnai ir slau
gės) dažnai apie savo patar
navimo galimumą skelbiasi 
spaudoje. Jeigu tokie konsul
tantai reklamuoja savo patar
navimo galimybes, tai jau yra 
didelis įrodymas, kad jie yra 
nuosavos prekybos versli
ninkai. 

C. Rašytoja i . Mūsų tarpe 
turime dar nemažą skaičių 
rašytojų, bet vargu ar jų kuris 
galėtų kvalifikuotis kaip nuo
savos prekybos verslininkas. 
Didžiausia kliūtis — nepakan
kamos pajamos. Betgi kitais 
atžvilgiais daug mūsų rašy
tojų galėtų būti laikomi kaip 
nuosavos prekybos verslinin
kai, nes jie atitinka kitiems 
reikalavimams. Pavyzdžiui, 
neretas jų parašo keletą knygų 
specifiniu metu (ar tos knygos 
yra ko nors vertos literatūrine 
prasme, ar jos yra tik paprasta 
grafomanija, nesudaro jokio 
skirtumo; svarbu, kad yra 
pr i rašyt i ir atspausdinti 
puslapiai) Vėlgi, rašytojas, 
parašęs tik vieną ar dvi kny
gas keliolikos metų būvyje, 
negalės kvalifikuotis kaip nuo
savos prekybos verslininkas, 
nebent jis galėtų įrodyti, kad 
jis iš rašymo turėjo gryno 
pelno — bent 400.00 dolerių per 
metus — ir iš savo rašymo 
galėjo pragyventi. 

D. Namų statytojai . Ir šios 
profesijos žmonės turi įrodyti 
aukščiau minėtų keturių 
faktorių buvimą savo versle, 
jei jie nori gauti kreditą už 
savo įdėtą darbą. 

Namų statytojai turi taip pat 
įrodyti, kad jie pastatė dau
giau negu vieną namą. Vieno 
namo pastatymu dar negalima 
bus kvalifikuotis kaip nuo
savos prekybos verslininkus. 

Namų statytojai turi įrodyti, 
kad namai buvo statomi 
pardavimui; ir tai buvo 
daroma praeityje ir numatoma 
daryti ateityje. 

Svarbu taip pat žinoti, ar 
namų statytojai yra staliai, 
plytininkai, bei kitokios staty
binės profesijos žmonės. 

Namų statytojams svarbu 
įrodyti, ar jie apie namų sta
tybą reklamuojasi. Reklamos 
buvimas ar nebuvimas yra 
labai svarbus faktorius nuo
savai prekybai įrodyti. 

Svarbu, ar namų statytojas 
pats prižiūrėjo, ar samdė na
mams statyti prižiūrėtojus. 

Taip pat yra labai svarbu, ar 
pat8namųstatytoja8pirkožemę 
namui statyti, ar statė ant 
nuosavo, seniai turėto sklypo. 

Turime atsiminti, kad jei 
pastatytieji namai, po pasta
tymo, buvo nuomojami to 
paties namų statytojo, tai jam 
pajamos gali būti skaitomos 
tik už namų nuomavimą, bet 
ne už pastatymą. 

J . Soliūnas 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
AKIMIRKOS 

LIETUVIŲ 
OPEROS ŠVENTĖJE 
Šeštadienį, birželio 20 d., 

Chicagoje nebebuvo taip karš
ta, kaip operos „I Lituani" 
premjeros ir antrojo spek
taklio metu. Į Marijos aukš
tesniosios mokyklos salę rinko
si minios lietuvių ir jų draugų, 
ir visos vietos su papildomo
mis kėdėmis buvo išparduotos. 
Nuolatinis operos mecenatas 
dr. P. Kisielius, vienam garbin-

pajamos neįtraukiamos į ben
dras pajamas, atseit, pensijos 
pajamos atleidžiamos nuo 
mokesčių. Deja, čia Floridoje 
įstaigos žmonės pasakė, kad ir 
pensijos pajamos priskai-
tomos prie bendrų pajamų. 
Todėl aš čia ir šias pajamas 
priskaitau prie bendrų pajamų. 
Pernai tarnautojas pasakė, 
kad aš turėčiau pranešti buvu
siai mano darbovietei, kuri 
pagal mano nurodytą sumą 
kiekvieną mėnesį atskaitytų 
mokesčius. Dar pasakė, kad tai 
s a v a r a n k i š k a s r e i k a l a s . 
Nepranešiau. O tai šiais 
metais nuo visų bendrų pa
jamų sumokėjau 626 dol., tai, 
va, dabar po kelių mėnesių pri

siuntė baudą 37,66 dol., esą už 
tai, kad pensijos mokesčių kas 
mėnesį nemokėjau. Sumo
kėjau už šią pabaudą, bet 
kažin ar ją turėjau mokėti, nes, 
kaip minėjau, tokie kasmė
nesiniai avanso mokesčiai yra 
savanoriški. Kodėl ankstyves
niais metais tokių baudų 
nebuvo, o ji atsirado tik šiais 
metais? 0 gal dėlto, kad šįmet 
vėliau mokesčius sumokėjau — 
kovo 30 d., bet juk nepavėluo
tai. Pernai, berods, buvau 
sumokėjęs vasario mėnesį. Jei 
turiu kas mėnesį mokėti pen
sijos mokesčius, tai kokią 
sumą, kad nereiktų mokėti tos 
pabaudos, o gal geriau nuo 
pensijos gauti banke nuošimtį 
ir su juo apmokėti tą sava
norišką pabaudą? 

Iš anksto reiškiu Jums pa
dėką, jei Jūs man iša išk ins i te 
dalyką per „Draugą" Jūs 
vedamam „Socialinės gerovės 
skyriuje". 

J . B . 

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

Klausimas: 
Esu pensininkas. Nuo 

turimų santaupų ir nuo gauna
mos pensijos moku mokesčius. 
Prieš kelis metus „Drauge" 
buvo žinutė, kad esą pensijos 

Atsakymas J . B.: Atrodo, 
kad Jūs kalbate apie priva
čias, o ne apie socialinės 
apsaugos (sočiai security) pen
sijas. Už socialinės apsaugos 
pensijas jokių valstybinių 
mokesčių mokėti nebereikia. 

Patarčiau Jums išsiaiškinti, 
kaip ir kada mokesčius už 
privačias pensijas reikia 
mokėti, su valstybinių mokes
čių įstaiga (Internal Revenue 
Service). 

KUR PIRKTI CTA 
BILIETUS? 

Asmenys, naudoją CTA 
autobusus ir traukinukus, gali 
bilietukus (tokens) nusipirkti 
šiose vietose: 

Berwyn traukinuko stotyse, 
visose vidurmie8Čio (down-
town) traukinukų sustojimo 
stotyse, autobusų garažuose — 
2600 W. Pershing Rd., 210 W. 
79 St. ir traukinuko stotyje — 
63 gatvė ir S. Ashland Ave. 

gam dvasiškiui jo kėdę užė
mus, turėjo gerokai pavargti, 
kol buvo surasta papildoma 
kėdė. 

Tai žinia, kaip lietuviai ir jų 
draugai domisi Lietuvių ope
ros pastatymais. Nors 25 metai 
praėjo nuo jos įsikūrimo, nors 
kapinėse ilsis jos tėvas muz. 
Vladas Baltrušaitis, vienas 
kitas sol is tas , choristas, 
daugelis rėmėjų ir šimtai jos 
buvusių lankytojų, tačiau toji 
pati salė, kurios scenoje lietu
vių opera išvydo dienos šviesą 
prieš 25 metus, neištuštėjusi, 
bet tebėra pilnutėlė žiūrovų. 
Sukaktuvinės operos vienete į 
akis krenta du aspektai: iš jau
nųjų tarpo užsiaugintas dabar
tinis dirigentas muz. Alvydas 
Vasaitis, vienas kitas solistas, 
o iš antros pusės — vis ryškės^ 
nė amerikiečių talka: reži
sierius, solistas-tenoras, kaip 
iš pavardžių atrodo, ir vienas 
kitas amerikietis choristas. Tai 
rodytų, kad esama ir „skylių", 
kurioms užpildyti savojo prie
auglio nepajėgiam užsi
auginti. Ir dekoracijos jau nebe 
lietuvių dailininkų, nors dar 
tebėra pilnai kūrybingi Vyt. 
Virkau, A. Kurauskas, A. 
Valeška. 

Sėdint salėje, kur tik pažiū
ri, daugybė pažįstamų veidų — 
tai vis Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, pagrindiniai savo
sios operos rėmėjai. Bet taip 
pat nemažai žiūrovų suva
žiavę ir iš kitų miestų. Pasak 
bičiulio Alf. Nako, sukaktu
vinius Lietuvių operos spek
taklius bus pamatę gal šimtas 
Detroito ir jos apylinkių lietu
vių. Lenkauskų šeimą iš Cleve-
lando matysi kiekviename 
Lietuvių operos pastatyme. 
Štai žinia, kad buvęs Kanados 
LB pirmininkas J. R. Sima
navičius, su kuriuo susitikom 
salėje, po spektaklio Lietuvių 
operą pakvietė gastrolėms į 
Torontą, tikėdamasis išlai
doms padengti gauti iš Kana
dos valdžios realią finansinę 
paramą. Gal tokie kvietimai 
tik „muilo burbulas", o gal ir 
gali virsti tikrove. Specialiai 
operos pasižiūrėti iš Washing-
tono atskridęs inž. P. Laba
nauskas pastatymo buvo tiek 
sujaudintas, kad grįždamas 
lėktuve operos valdybai paraše 
šiltą padėkos laišką. O ir 
mums grįžus į Washingtoną, 
vietos lietuvių pirmas klau
simas buvo — kaip patiko ope-

kūrimo ir pirmųjų kelių gan 
nelengvų metų didieji rams
čiai, vedę operos vienetą į vis 
šviesesnę ir kūrybingesnę atei
tį. 

Ir kai scenoje prasidėjo .,1 
Lituani" operos spektaklis, kai 
choro dainuojamų dainų ir 
solistų arijų bei duetų banga
vimas nuskambėjo per salę, 
nereikėjo ilgai laukti, kad 
pajustum, jog scenoje ir už jos 
jau nebe mėgėjai, o tikri profe
sionalai. Juoba tam tikras 
tautinis bei religinis „I Litua
n i " a n t s p a l v i s , š a l i a 
profesionalinio atlikimo, darė 
ją dar artimesnę lietuvio šir
džiai. 

Kai Lietuvių operos viene
tas nusprendė sukaktuvinia
me sezone statyti „I Lituani" 
operą, po sol. A. Stempužie-
nės-Švedienės ir jos vyro a.a. 
Jono Švedo koncerto Washing-
tone buvo progos pasikalbėti 
apie „I Lituani" operą su buvu
sia amerikiečių operos soliste 
Barbora Darlis-Drangeliene. Ji 
anksčiau buvo susipažinusi su 
šios operos partitūra ir abejo
jo, ar Lietuvių opera pajėgs ją 
pastatyti, nepadariusi rimtų 
kopiūrų. Tačiau Marijos aukšt. 
mokyklos salėje įsitikinom, 
kad opera buvo deramai 
sutrumpinta ir liko vienas 
gražiausių pastatymų Lietu
vių operos 25 metų kelyje. Tai 
pripažino ne tik reporteriai J. 
Pr., A. Juodvalkis, bet ir rim
tas muzikos meno žinovas 
Mykolas Dranga. 
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lis, kaip visada, flegmatiškai 
Šypsojosi ir, atrodo, dar ilgai 
bus nepamainomas ne tik 
operų pastatymuose, bet ir 
koncertų salėse. Sol. Algis Gri
gas, nors trečiajam spektakly 
nedainavęs, talkininkavo 

Į moterų kambarį vyras 
reporteris negi veršis, nors 
norėjosi paspausti ranką D. 
Stankaitytei, M. Momkienei, 
V. Karosaitei. B. Barodicaitei 
ir kitoms. 

VL.R. 
užkulisyje, kartu turėdamas ir • -"— -— 
Illinojaus gubernatoriaus Niekada nesisvaidyk purvais: į 
proklamaci ją , pa ske lb t ą taikini gali nepataikyti, o tavo ran-
ryšium su Lietuvių operos kos vis pasiliks purvinos, 
sukaktimi. J. Parker 

ra.' 
Kai sausakimšoje žiūrovų 

salėje uždangai pakilus ir 
simfoniniam orkestrui paly
dint skambėjo Amerikos ir 
Lietuvos himnai, toje didin
goje rimtyje ir kartu pakiliose 
akimirkose pynėsi įvairūs 
prisiminimai ir pergyvenimai 
iš Lietuvių operos 25 metų 
kelio. Mano mintyse iškilo a.a. 
Vladas Baltrušaitis, Aleksand
ras Kučiūnas (čia pat priešais 
sėdintis), Kazys Oželis, Vytau
tas Radžius, chormeisteris 
Alfonsas Gečas, Petras Celkis, 
Vladas Stropus, Vincas Vait
kevičius (pastarieji keturi jau 
25 metai be perstogės daly
vauja Lietuvių operoje), Kazys 
Skaisgirys, Marija ir inž. A. 
Rudžiai, per pirmąjį dešimt
metį globoję Lietuvių operą, ir 
daug, daug kitų. Tai operos 

Niekas neginčys, kad Lietu
vių opera per 25 metus padarė 
didelę pažangą ir tapo profe 
sionalų lygio vienetu. Tačiau 
to dar vis negalima pasakyti 
apie žiūrovus, neįstengiančius 
sulaikyti savo jausmų. Kiek
vienas kultūringas žiūrovas 
turi žinoti, kad ploti reikia 
tada, kai orkestras baigia gro
ti. Deja, ir sukaktuvinio sezo
no trečiajam spektaklyje dar 
atsirado nemažai „entuzias
tų", kėlusių aplodismentus dar 
orkestrui tebegrojant. Tai 
akivaizdus ženklas, kiek 
„sukultūrėjo" kai kurie žiūro
vai per 25 metus. 

Jei nori būti geras reporteris 
ir išpešti mažiau žinomų faktų 
bei informacijų, turi kaip šuo 
landžioti pro visas skyles. Taip 
ir aš per porą pertraukų lėkiau 
į užkulisius, į solistų, choristų, 
baleto šokėjų poilsio kambarį. 
Ne vien reporterio nachaliS-
kumas maine skatino tai dary
ti, bet kartu noras susitikti bei 
žodžius kitu persimesti su ope
ros vieneto nariais, kurių 
didžioji dalis yra pažįstami, o 
kiti ir artimi prieteliai. 

Ir tikrai gaila buvo žiūrėti į 
juos: jie visi sceniniais drabu
žiais apsirengę, grimo, barz
dų, ūsų pridengti, buvo tiesiog 
šlapi nuo prakaito. Tačiau 
nuotaika visų nepaprastai 
pakili: pilnutėlė salė žiūrovų ir 
didžiulės ovacijos iš salės. 
Daugeliui choristų ir admi
nistracijos pareigūnų tai gal 
vienintelė padėka ir atsily
ginimas už įtemptą ištisų metų 
darbą. O Algirdas Brazis, 
susilaukęs trečiajam spektak
lyje gal pačių didžiausių ovaci
jų, tiesiog triumfuote triumfa
vo. Tenoras S. Wicik, Vilnių 
mums atidavęs pirmąją dieną, 
kai tik atėjo dainuoti į Lietu
vių operą, prašė imtis pas
tangų surengti įvairiakalbį jo 
rečitalį Washingtone lietu
viams, lenkams, vokiečiams. 
Šiltasis dzūkas Jonas Vazne-

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crmvford 
Medical Building) Tel LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Pnima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We$t 71$t Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 Wett 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 
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DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
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DR.FERD. VYT. KAUNAS 
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Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lensss 

2618 W 71st St. - Tel 737-5149 
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INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 
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Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

' Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 
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DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoįas 

3925 West 59th Street 
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DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
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Komunistinė valstybė 

-
PRIEŠ KATALIKŲ 

BAŽNYČIĄ 
Tiesiog „pragaro galybės" 

buvo sukeltos prieš pogrindžio 
spaudą okupuotoje Lietuvoje 
pereitų metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje. Okupantų 
agentams pavyko išaiškinti 
kai- kuriuos pogrindžio židi
nius; buvo suimta eilė dar
buotojų, surastos kai kurios 
dauginimo priemonės. Kurį 
laiką tesėsi nieko gera nesa
kanti „tyla". Bet štai šiomis 
dienomis Vakarus vėl pasiekė 
nauja „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika" — 47 eilinis 
numeris. Iš paskelbtos pogrin
džio bibliografijos sužinome, 
kad dar buvo išleista: „Vyčio" 
nr. 6, „Tiesos kelias" nr. 16 ir 
17.-Pasirodė ir visiškai naujas 
pogrindžio leidinys — „Blai

vybėje—jėga", nr. 1. Šis nauias 
leidinys išleistas 1981-aisiais 
metais, kurie okup. Lietuvoje 
lietuvių geros valios visuo
menės paskelbti Blaivybės 
metais. Naujo leidinio įžangoj e, 
esą, rašoma: „Blaivybinio 
entuziazmo ugnelei visuo
menėje kurstyti, gerai patirčiai 
publikuoti, blaivybės aktyvis
tams suburti, blaivinimo fronto 
veiklai plėsti organizuojamas 
šis kuklus leidinukas". Taigi 
„Blaivybėje — jėga" leidinys 
būsiąs b la ivybės ve ik los 
propoguotojas ir jos šauklys. 

Tiek Lietuvos pogrindis, tiek 
išeivijoje gyvenantieji lietu
viai sveikina naujus entuzias
tus, kurie, LKBK žodžiais, 
„gelbėdami alkoholyje skan
dinamą Lietuvą, ryžosi leisti 
taip reikalingą leidinį". 

Iš tos pačios Kronikos suži
nome, k a d pereitais metais 
Lietuvos katalikai pasiuntė ko
munistų partijos gen. sekreto
riui P. Griškevičiui labai daug 
pareiškimų, kuriuose prašoma 
gelbėti tautą nuo alkoholizmo, 
sumažiati alkoholio gamybą 
bent ,50 procentų, padidinti 
bealkoholinių gėrimų asorti
mentą, apriboti alkoholinių 
gėrimų pardavimo laiką, kiekį, 
griežtai kovoti su degtinės 
perpardavimu ir leisti įkurti 
blaivybės draugiją. Po tokio 
turinio pareiškimu pasirašė šių 
parapijų tikintieji: Adutiškio 
— 682, Mielagėnų — 1155, Dau
gėliškio — 1101, Ignalinos ir 
Vidiškių — 1306, Šakių — 
1881, Alvito — 370, Prienų — 
2885, Kybartų — 1015, Miro
slavo — 1141... Tokių pačių ar 
panašių prašymų buvę ir dau
giau. Susidaro įspūdis, kad 
dabar okup. Lietuvoje ban
domos vyskupo M. Valan
čiaus idėjos. Deja, sovietinė 
priespauda čia stipresnė už 
carinę. 

CHICAGOS „GRANDIS" AUSTRALIJOJE 
ANTANAS LAUKAITIS 

* * * 

Naujame LKBK numeryje 
kaip ir nėra straipsnių, užtat 
be galo daug faktų surinkta ir 
paskelbta: kratos, tardymai, 
kal inimai , persekioj imai , 
p s i c h i a t r i n ė s l i g o n i n ė s , 
moksleivių ateistinis prie
vartavimas, įvairiose sovie
tinėse respublikose kalinamų 
lietuvių sąrašas, chuliganiz
mas sovietinėje spaudoje ir kt. 

Ypatingą skaitytojo dėmesį 
atkreipia Telšių vyskupijos 
kunigų skundas Sovietų S-gos 
generaliniam prokurorui, 
kuriame iškeliami nuolat besi-
kartoją chuliganiški veiksmai 
prieš bažnyčių pastatus, reli
ginio kulto dalykus, kryžius, 
statulas, altorius ir kitus reli
ginius simbolius. 
Paskaičius ilgą skundą ir susi
pažinus su faktais, susidaro 
įspūdis, kad chuliganiškus 
veiksmus prieš bažnyčias bei 
religinius simbolius orga
nizuoja pati komunistų partija, 
valdžios asmenys ir jų globo
jami kovojantieji ateistai. Štai 
keletas tokių faktų, iš pasku
tiniųjų laikų. 

1980.1.30 iš Gadunavo baž
nyčios, įsilaužus į ją, išneštas 
švč. Sakramentas, bažny
tiniai indai ir kryžius. Po to 
švenčiausias nebebuvo laiko
mas bažnyčioje, 1980.VIII.17 

pakartotinai įsiveržę pikta
dariai ir išlaužę tabernakulį, 
rado jį tuščią. 

Mosėdžio bažnyčion pikta
dariai įsilaužė du kartu. Mili
cija atsisakė įvykį aiškinti. 

1970.V.12 išplėšta Tryškių 
bažnyčia, pavogta komuninė, 
4 žvakidės, šv. Kryžiaus relik
vijos. 

1980.IX.27, Batakių kultū
ros namuose vyko komunistų 
organizuojami šokiai, šia 
proga sulaužyta kryžius šven
toriuje ir sudaužyta šv. Roko 
statula. Nusikaltėlius išaiš
kino patys tikintieji. 

1 9 8 0 . X . 1 7 p i k t a d a r i a i , 
įsilaužę į Juozapavo bažnyčią, 
paėmė bažnytinius indus ir 
statulas. 

Kuršėnų bažnyčia apiplėšta 
du kartu — 1980.IV.il ir 
1980.X.18. Aiškiai komunistų 
„ideologų" darbas, nes ver
tingi bažnytiniai indai nepa
vogti, tik išniekintas Švč. Sak-
r a m e n t a s , i š n e š t a 16 
žvakidžių. 

1980.X.22 Varnių švento
r iaus v a r t u o s e i šdaužyt i 
langelių stiklai, pavogtos 
Rūpintojėlio statulėlės. 

1980.III.5 nusikaltėliai, įsi
veržę į Lomių bažnyč ią , 
pagrobė komuninę. 

Tai tik kai kurie faktai ir tai 
tik vienoje Telšių vyskupijoje. 
Ir kitose vyskupijose tokie 
dalykai vyksta. K a s nors visa 
tai „užsuka", „planuoja". 
Nusikaltimų niekas neaiš
kina, o jeigu patys tikintieji 
juos suranda — nebaudžiami. 

Bet dar daugiau faktų. Kaip 
žinome, stebuklingasis Pa
žaislio Dievo Motinos paveiks
las pokario metais, kai ši baž
nyčia buvo atimta iš katalikų, 
buvo perkeltas į Kauno bazi
liką ir įtaisytas viename jos 
altorių. Bet 1980 m. šis pa
v e i k s l a s buvo pagrobtas . 
Vagys buvo sugauti, tačiau 
sovietinė milicija negrąžina 
paveikslo, kuris i š vienų vagių 
rankų pateko į kitų — „valsty
binių vagių" rankas. 

Nežiūrint faktų, kaip žiau
riai persekiojama religija ir 
tikintieji, LKBK žodžiais, 
„tūkstantinė minia, sausa
kimšai užpildžiusi Šiluvos 
bažnyčią, liudija, kad žmogus 
gyvas ne vien duona. Reikia 
arti, sėti, pjauti, bet negalima į 
žmogų žiūrėti kaip į darbinį 
jautį ar penimą kiaulę". 

Į klausimą, kodėl dabar 
okup. Lietuvoje daug geriama 
ir kodėl taip yra nupuolusi 
žmonių moralė, atsako inž. Vy
tautas Vaičiūnas savo pareiš
kime P. Griškevičiui: „Valsty
b in i s a t e i z m a s užges ino 
amžinojo gyvenimo viltį, vis
ką sugriauna ir nieko nesu
geba pastatyti... Žmogus ant 
savo moralinių griuvėsių ieško 
suraminimo butelio dugne". 
Pareiškime raginama sustoti, 
suskaičiuoti beprotnamius, 
venerinių ligų dispanserius, 
kalėjimus, nepilnamečių kolo
nijas ir padaryti išvadas — 
„juk tai valstybinio ateizmo 
vaisiai. Nepatogu šių dienų 
statistikos palyginti su prieš
karinėmis, tačiau užmerkti 
akis irgi pražūtinga". Beje šių 
minčių autorius inž. Vytautas 
Vaičiūnas 1981 m. vasario 
mėnesį įstojo į Lietuvos Hel
sinkio grupę. 

(Tęsinys) 
— Yra tikrai labai teigiamas 

reiškinys, kada jaunimas gali 
būti kartu, bendrauti drauge ir 
rasti tą bendrą draugiškumą, 
ypač kai jis yra iš Amerikos ir 
Australijos. Visas „Grandies" 
šokėjų koncertas man labai 
patiko. Teko matyti naujų 
šokių, naujoviško stiliaus, ko 
anksčiau neteko pastebėti 
„Grandinėlės", „Gyvataro" ir 
musų šokėjų grupėse. Atrodo, 
kad kiekviena mokytoja turi 
savo specifinį išsireiškimą, ką 
ir pajėgia įskiepyti į savo šokė
jų atliekamus šokius. Pačiame 
koncerte buvo labai malonu 
stebėti šokėjų judesių lais
vumą ir pačių šokių inter
pretaciją, kas sukėlė ne tik 
mano, bet ir visų stebėtojų 
pasitenkinimą, visa tai išreiš
kiant gausiais plojimais. 

viskas jaunime), buvo labai 
linksmi ir visur buvo tokie geri 
jauni lietuviai. 

Visuose mano matytuose 
koncertuose spindėjo energija, 
entuziazmas ir tikrai atrodė, 
kad jie tą lietuvišką šokį taip 
myli ir bešokdami jį išgyvena 
iŠ visos savo širdies. Labai 
malonu buvo matyti jų tarpu
savio toks gražus sugyveni
mas, atvirumas ir jie visi buvo 
tokie malonūs mano draugai. 

Aš visai grupei linkiu, kad 
visuomet jie išlaikytų tą tarpu
savio draugystę, neprarastų to 
puikaus jaunatviško entu
ziazmo lietuviškam šokiui ir 
kad jie ir ateityje taip gražiai 
rodytų pavyzdį net ir mums, 
kaip reikia būti gerais jaunais 
lietuviais ir kaip savyje reikia 
sugyventi. Viso geriausio 

Visai grupei aš linkiu, kad mano taip maloniems ir ger-
jie ir toliau taip nuoširdžiai iems „Grandies" šokėjams ir jų 
dirbtų šioje srityje. Aš nore- vadovams. Iki malonaus 
čiau juos ir vėliau kada nors pasimatymo ateityje, 
pamatyti Australijoje. Tai 
būtų mano pageidavimas, ką 
aš pareiškiau ir bumerango 
dovanos įteikime. Jūs turite 
sugrįžti. 

Labai daug darbo šios išvy-

Sydnėjuje mes turime dvi 
tautinių šokių grupes, iš kurių 
jaunųjų šokėjų grupė yra susi
būrusi į „Sūkurio" ansamblį. 
Šiam ansambliui vadovauja, 
siela ir kūnu lietuviškam 

kos geram pasisekimui įdėjo tautiniam šokiui atidavusi, 
naujoji Krašto valdyba, kuri Marina Cox-Osinaitė. Ji ir 
dabar yra Melbourne ir kuriai mokytoja, ji ir organizatorė, ji 
vadovauja Albinas Pocius. 
Š ios va ldybos kultūrinių 
reikalų vadovė yra maloni ir, 
atrodo, niekada nepavargs
tanti Aldona Butkutė. Ji 
beveik visoje išvykoje lydėjo 
šią šokių grupę ir turbūt iš 
visų kitų jai teko geriausiai ją 
pažinti ir su ja susigyventi. 
Pričiupau ir ją, nors ir buvo 
sunku ją pagauti. Vieni pini-

įr ta s pagrindinis nenuils
tamas variklis, kuris šią jaunų
jų grupę taip gražiai Syd-
nėjuje tvarko. Paprašiau ir jos 
pareikšti savo nuomonę. 

— Man labai maolonu buvo 
Sydnėjuje pamatyti dar vieną 
mūsų tautinių šokių grupę iš 
Amerikos. Tikrai džiugu, kad 
jie nepabūgo atlikti tokią dide
lę kelionę. Stebėdama jų pasi-

Stašionis ir reikalų vedėjas 
Vyt . Juška. Išleistuvių metu 
šiaip taip ir m a n pasisekė 
s u g a u t i tą m ū s ų judrųjį 
inžinierių Vytautą Jušką, 
kuris jau ne pirmą kartą įrodė, 
kad visuose svečių priėmi
muose, koncertų organizavi
muose ir kituose panašiuose 
reikaluose jis yra nepakeičia
m a s . Pasiėmęs ne vieną, o net 
dvi ar tris gražiąsias „Gran
dies" šokėjas, j is salėje šoko ir 
sukosi kaip vijurkas ir net 
prisipažino man, kad turbūt 
jau vieną iš jų j is pasilaikys čia 
ir neišleis į Chicagą. Šiaip ta ip 
atskyręs nuo tų puikių čika-
giškių gražuolių, aš jį ir pričiu
pau trumpam pasikalbėjimui. 

— Visą organizavimą a š 
pradėjau, kai m a n e pakvietė 
Sydnėjaus apylinkės valdyba 
ir jos pirmininkas dr. A. 
Mauragis. Apie visos grupės 
pasirodymą ir jų puikų repre-
zentavimą ne tik lietuviško 
šokio, bet ir visų Chicagos jau
nųjų lietuvių, m a n pritrūktų 
gražių žodžių. J ie visi tokie 
malonūs, puikūs ir geri. Jie ne 
tik gerai šoko, bet mokėjo ir 
gražiai šypsotis ir daugeliui 
jaunuolių net širdis merginos 
sugebėjo pavilioti. Ši grupė yra 
daugiau panašesnė į „Gyva-
tarą", o ne į „Grandinėlę". 
Tačiau, kaip ir anos, taip ir ši 
yra labai puikios ir savo užduo
tį atliko labai gerai ir be jokių 
priekaištų. 

Aš linkiu jiems, kad jie 
nepamirštų, jog bumerangas 
mestas visuomet sugrįžta, o 

sugrįžimas yra dvipusis daly
kas, blogiausiu atveju po kele-
tos metų mes jų lauksime ir vėl 
pasirodant, kai dabar, iš 
australiško taško žiūrint, mes 
jų nenorime išleisti, nes šokiai 
ir asmeniškos draugystės mus 
visus išeivijoj labai suar t ina ir 
jungia. 

Stebint visą koncertą, ne 
vienas iš žiūrovų su dideliu 
nustebimu sekė grupės akor
deonistą Ąžuolą Stelmoką, 
kuris su šypsena veide ir, atro
do, be jokio mažiausio nuovar
gio savo puikia muzika lydėjo 
visus šokius ir muzikos akor
duose davė tą šokių gyvumą ir 
paskirų šokių puikius sušo-
kimus. Pamatęs Ąžuolą sceno
je, tuoj pat ir pagalvojau, kad 
jis tur i būti tų Stelmokų gimi
nės, su kuriais Vokietijoje teko 
tarnaut i amerikiečių kuopose. 
Pasirodo, neapsirikau, mano 
pažįstami Petras ir Povilas yra 
jo tėvo broliai. Kaip ir scenoje, 
taip ir per išleistuvių pokylį, 
l inksmas ir žvalus yra Ąžuo
las. Paprašiau ir jį pasakyti 
savo nuomonę. 

— Priėmimai visur Australi
joje buvo labai šilti ir širdingi. 
Mes labai gerai žinome, kiek 
visi turėjo vargo ir rūpesčių, 
todėl mes visi esam už visa tai 
labai dėkingi. Australijoje 
gyvenimas yra panašus, kaip 
ir Amerikoje, nors skirtumų ir 
yra; čia valgiai yra skanesni, 
žiema, kurios pats vidurys 
dabar yra pas jus, yra labai šil
ta, palyginus su Chicaga, ir jos 
mes visai nejaučiame. Pati 
Australija man per daug dide

lių įspūdžių nepaliko, nes 
visam kam buvo per maža 
laiko ir j geresnes vietas 
nebuvo galimybių nueiti, nes 
be koncertų buvo daug repe
ticijų ir laisvo laiko buvo tiek 
maža. Ta rp Amer ikos ir 
Australijos yra labai daug 
kontrastų ir būtų tikrai jdomu 
visa ta i pamatyti iš arčiau ir 
neskubant. 

Aš asmeniškai linkiu, kad 
australiškasis lietuvių jauni
mas kuo ilgiau išlaikytų savo 
lietuvybę čia, nes kuo mažiau 
lietuvių yra, tuo sunkiau ir 
lietuvybę yra išlaikyti. Aš 
pats, pripratęs prie Chicagos 
viso lietuviško gyvenimo, kur 
visa, kas yra lietuviška, y ra 
taip daug ir mes tų sunkumų 
per daug nejaučiame. Viso 
geriausio Australijos lietu
viams. 

Su didžiausiu pasigėrėjimu 
koncertų stebėtojai klausėsi 
č i k a g i š k i o V a l d e m a r o 
Sadausko pranešimų, šokių 
apibūdinimo ir malonaus ir 
taip taisyklingo lietuviško žo
džio scenoje. Daugumas net 
stebėjosi, iš kur tas j aunas , 
ūsuotas vyras ta ip taisyklin
gai lietuviškai kalba. Užpuo
liau a š ir jį. 

— Didžiuodamasis galiu 
pasakyti, kad gražios lietuvių 
kalbos aš išmokau savo šeimo
je. Gimiau aš Vokietijoje ir į 
Ameriką atvažiavau b ū d a m a s 
mažas vaikas. Pradžioje mes 
gyvenome rajone, kur iš viso 
lietuvių buvo labai maža i ir 
pradžią gavau savo šeimoje, 
kur buvo kalbama tik lietu
viškai. 

(Bus daugiau) 

* * * 

• 

gimus reikalus nori su ja r o d y m u 8 j & l a b a i g e r a i ž i n a u 
tvarkyti, šeimininkas, pas kurj tokio ^ a ^ galimus suge-
Sydnėjuj ji gyveno, jau namo ^ m } l s k l a b a i ^ 1 ^ m a . 
ją vežti nori, nes, sako, per fcau, kiek čia yra įdėta darbo ir 
daug jau ji pavargus, o, svar- p a 8 į š v e n t i m o , kas yra pavyz-
biausia, vienas svečias iš d y 8 i r l a b a i g ^ ^ pavyzdys 
Amerikos ne šokėjas, orchi- visiems kitiems tokio amžiaus 
dejų puokšte nešinas, jau ir jaunuoliams, nes tik su pasi-
meilėje prisipažino ir i Amen- š v e n t i m u jį nenuilstamu dar
ką vežtis norėjo. Tačiau, šiaip b u w n u 8 i 8 t a t v m u g a l ima 
taip apgynęs tą populiarią p a s i e k t į to]dų gn&ų i r puikių 
Aldoną, pabėriau ir jai eilę psekmių, visą grupę iškeliant į 
klausimų. tokio l y g i o šoi[imo aukštumas. 

— Visą „Grandies" išvykos A s nuoširdžiai hnkiu, kad to-
pradinį darbą pradėjo pasku- kja pasisekusi išvyka juos 
tinioji Krašto valdyba ir jie paskatintų ateičiai ir kad jie 
juos oficialiai iškvietė. Mums neužmigtų ant savo tų at
buvo tikrai malonu perimti šį siektų puikių laurų, bet kad 
iškvietimą ir pradėtą darbą ateityje ir toliau dirbtų ir vi-
tęsti toliau. Kaip Krašto valdy- 8Uomet ir visiems parodytų tą 
bos Kultūros reikalų vadovė, lietuviškojo tautinio šokio gro-
aš važinėjau su šia grupe, kuri 
visose kelionėse buvo labai 
tvarkinga, drausminga ir gera. 
Man su jais būti buvo tik 
vienas malonumas. Visą laiką 
jie dainavo lietuviškas dainas 
(įsidėmėkit Australijos lietu-

žį. 

Geresniam svečių šokėjų 
priėmimui Sydnėjuje buvo 
sudarytas atskiras komitetas, 
kuriam vadovavo A. Dudaitis 
ir jam padėjo M. Cox, Br. 

Liet. Katalikų religinės tarnybos ir informacijos 
centras Brooklyno Kultūros Židinio pašonėje 

Įstaigai vadovauja kun. K. Pugevičius. informaciją 
veda Gintė Damušytė. 

Nuo t r . J o n o U r b o n o 

* * * 
Kai okup. Lietuvoje planin

gai naikinama religija, išeivi
joje dedamos priešingos pa
stangos išleisti serijinį veikalą 
apie Lietuvos bažnyčias išei
vijoje. Jau išleistas I tomas — 
Telš ių v y s k u p i j a , spaus
dinamas II tomas — Vilkaviš
kio vyskupija. Renkamos nuo
traukos ir kita medžiaga dar 
ketur iems t o m a m s . Š ios 
knygos ruošiamos ir leidžia
mos okup. Lietuvos tikinčiųjų 
valia ir jų prašymu. „Tokių 
didelių darbų m e s pas save ne
galime atlikti — padarykite 
juos jūs, išeivijoje", rašoma 
viename laiške. b . k v . 

Naujas Jurgio Gliaudos romanas 
Draugo atkarpoje 

Dažnai „Draugo" atkarpa tampa literatūrinių veikalų aruodu. 
Atkarpoje dedami literatūriniai veikalai įgalina daugel) tūks

tančių skaitytojų diena iš dienos sekti beletristinio veikalo pasako
jimą ir gyventi beletristinio veikalo teritorijoje. Neseniai par 
„Draugo" atkarpą praėjo Alės Rūtos, Aloyzo Barono ir kitų rašy
tojų darbai. „Draugo" atkarpa savo skaitytojų skaičiumi yra 
keliskart gausesnė už įprastą iseiviskosios knygos tiražą, todėl 
atkarpoje autorius pristatomas kuo plačiausios auditorijos 
dėmesiui. Čia jis sutinka savo senus, ištikimus skaitytojus ir ran
da tokių, kuriems jis bus naujas. Atkarpa lengvai prieinama skai
tytojui. Ypatingai literatūrinė „Draugo" atkarpa patogi skaityto
jams, kurių gyvenamoje aplinkoje nėra lietuviškų knygynų ir 
knygnešių skobnių. „Draugo" atkarpa yra veiksminga talka mūsų 
rašytojų darbams pasiekti kuo plačiausią skaitytojų ratą. 

Literatūrinio veikalo skelbimas atkarpomis periodikoje prak
tikuojamas visose visuomenėse. F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir 
bausmė", G. Flauberio „Ponia Bovary", L. Tolstojaus 
„Prisikėlimas", kai kurie kiti literatūros šedevrai pirma pasirodė 
ne knygų formoje, bet periodikoje spausdinamomis padalomis. 
Atkarpinio romano forma itin ištobulinta prancūzuose. Skelbimo 
būdas diktuoja siužeto vystymą ir dėstymo tempus. Tuo principu 
paremtos vadinamosios „televizijinės serijos". 

Dienraščio atkarpoje spausdinamas romanas {galina skai
tytoją nuodugniau įsigyventi į veikalo siužetą, palaipsniui susi
pažinti su personažais, sutapti su jų gyvenamosios aplinkos savy
bėmis, o savo šeimos arba pažįstamųjų rate aptarti veikalą. 
Atkarpos veikalo sfera paveikiai įtraukia įdėmų skaitytoją į 
veikalo siužeto ir personažų išgyvenamus konfliktus arba katastro
fas. 

„Draugo" atkarpoje pabaigtas spausdinti Vinco Mykolaičio 
Putino romanas „Krizė". Redakcija gavo daug pritariančių atsi
liepimų, kad „Krizė" taip efektingai sugrąžinta į literatūros mėgėjų 
dėmesį. Okupacinis režimas „Krizes" nemėgsta, bet išeivijoje 
„Draugo" atkarpoje vėl plačiai suspindėjo Putino beletristinio 
pasakojimo menas, vaizduojąs Nepriklausomos Lietuvos visuo
menės ydas, konfliktus ir pragiedrulius „Krizė" yra efektyvus piū 
vis per autoriaus bendralaikių visuomenę. Veikale liks gyventi 
personažai, jų tarpe, kaip sakoma, „lietuviškoji ponia Bovary" — 
Krizė — Kristina Maleišienė. 

Alegorinis romano pavadinimas „Atolas" implikuoja šiuolai
kinės iseiviskosios generacijos vaizdą. Atolas yra nušienauto ir 

atžėlusio ploto sąvoka. Ir koralų sala vandenyne irgi vadinama 
atolas. Šis atolas yra simbolinis trapumo, nestabilumo, irimo nusa
kymas. Autorius romane užgriebia sektorius, kurie būdingi ir 
gajam atolui, ir koralų salos katastrofoms po nuožmiomis van
denyno bangomis. Romane atidengta nuolatinių kovų arena, kurio
je susikauna modernusis hedonizmas (juslinė gyvenžiūra) ir prag 
matizmas (savinaudos gyvenžiūra) su aukštais gyvenimo prasmės 
pradais: su meile, idėjingumu ir instinktyviu patriotizmu. 

Norint pažinti romaną, reikia jį perskaityti. Kasdieninėje 

Kada visi susėdo ir pakiliai, iškilmingai nusi
teikė klausytis solisto, visi pamatė: koncertui 
parinktoji salė per maža, žmonės susėdo galva prie 
galvos, alkūnės spaudė kaimynų alkūnes. Ankš t a s 
bendrumas visą publiką pavertė vienu smals iu 

atkarpoje „Draugas" teikia skaitytojams vis naujų, vienas kitą gyvūnu , ku r i s vos-ne-vos į s i t a lp ino a n k š t a m e n a r v e , 
sekančių vaizdų. Lietuviškos išeivijos atolas ir neretai žiauriai S i g n a l i n ė s Šviesos sumirksė jo du ka r tu . A n t s i au -
kenčia nykulyje. Koralų sala, susidedanti iš kuo gražiausių koralų, r o s gcenos, k a i p S t ambus , juodai Žvilgąs Žvėr is 
nuožmiai daužoma vandenyno bangų. ^ ^ l a u k ė f o r t e p i j o n a s A p n u o g i n t a k l a v i a t ū r a 

Veikale ieškota ryškių bendrųjų mūsų laikmečiui bruožų, kurie , . . v ' , . . r 6 

susidaro dėl nedisciplinuotos aplinkos, dėl neriboto mokyklos libe- b u v o p a n a š i Į tykojančio žvėries n a s r u s , 
ralizmo, dėl atotrūko nuo etninių centrų. Natūralus šio romano — M a t a i gi, — p a t y l o m i s p a s a k ė Dovas V i n g r a į 
personažų atsigrižimas j savo tautą rodo, kad „Atolo" generacija savo k a i m y n o ausį , — viduramžių s c h o l a s t a i s v a r s t ė , 
gali tapti lietuvišku atolu ateityje. kiek velnių galėtų sutilpti ant adatos smaigalio? 

Debiutinis Jurgio Gliaudos pasirodymas „Draugo" atkarpoje S c h o l a g t a i n e n u m a t ė , kad šio koncer to rengėja i j u o s 
buvo 1949 metais su partizaninės temos poema „Broliai . 19o2me- . . . . . . . T. _. — ' 
tais atkarpoje buvo spausdinama pirmame „Draugo" romano kon- p r a l enks s a v o a p s k a i č i a v i m a i s . J ie su sod ino Čia p o r ą 
kurse premijuoto romano „Namai ant smėlio" dalis. Taip pat 1972 Šimtų pa t r io tų . 
metais atkarpoje įdėta romano „Brėkšmės našta" dalis. 

„Draugo" atkarpoje buvo spausdinti keli Jurgio Gliaudos verti 
mai. Paskutinysis buvo 1980 metais verstas latvių rašytojo A. Ėgli 
čio apsakymas „Daiktai". 

Rytoj mūsų atkarpoje „Atolas — Koralų sala". 

Feliksas Rikantas atsakė pritariančiu šyptelė
jimu. 

— Šš, — nekantriai prašnabždėjo iš šalies. — 
Ateina. 

Orą sudrebino sveikinimo plojimai. Pro scenos 
duris, kurios buvo už fortepijono, išėjo koncerto 
rengėjų atstovas. 

— Sveiki lietuviškos dainos mylėtojai, — riktelė
jo rengėjų atstovas, blizgėdamas plike, kuri jaukia i 
derinosi prie jo jauno veido, — šis momentas istoriš
kas: susitinkame su svečiu iš Vilniaus! 

Ir švytėdamas jaunos plikės atspindžiais, rengėjų 
atstovas pasilenkė scenos durų link. Tuoj pat duryse 

l^atolas - nupiovus pievą, atžėlusi pasirodė gedulingai juodai apsirengęs svečias - pla
čiapetis, kresnas, sportiškas vyras. Svečias išėjo taip 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 
Romanas 

žolė; 
antro piovimo žolė bei dobilai. staigiai, taip efektingai, lyg jis būtų išniręs iš po pra-2. atolas — geogr. žiedo pavidalo , . . , , . ., , . , .„ 

koralų nešėjo delnų — tikras išsiveržėlis iš pasakiškos 
sala, vidury turinti seklų lagūną. A l a d i n o lempos. Įkandin išėjo jaunas , l ieknas 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas akompaniatorius. ( b u s daugiau) 

http://1980.IX.27
http://1980.IV.il


4 DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 20 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

S. 2muidzinas 

Rochetter, N. Y. 
BAIGĖ MOKSLĄ 

Simonas Žmuidzinas, Vytauto 
ir Izabelės sūnus, iš Rochester, \ . 

fo veikloje — praeitais metais 
rinko aukas. Tėvelių pastango
mis, Nida yra patriotiško nusi- j 
teikimo, labai gražiai kalba ir | 
rašo lietuviškai 

automobilistams nereikėtų va
žiuoti per miestą, tiesiami di
deli kanalizacijos vamzdžiai ir 
t. t. 

Pravartu būtų jau dabar dau
giau stengtis, kad Lemonte lie
tuviai amerikiečiams būtų dau
g iau žinomi. O ateityje, susida
rius sąlygoms, v isomis jėgomis 
veržtųsi į vadovaujančias vietas 
miesto valdyme, š iuo metu, 
amerikiečiams jau gerai žinomi 
Lemonte veiklesnieji lietuviai, 
ta i prekybininkai Aldona ir 
Vytautas Šoliūnai- Jų duktė 
Rasa šiais metais mėgino pa
tekt i miestelio valdžion, bet ne
atsilaikė prieš kitą kandidata
vus ią toms pačioms pareigoms. 
B e t Rasa visgi surinko daug 
balsų. Kandidatavo ir Modes
t a s Jakaitis patikėtinio parei
goms. I š aštuonių kandidatų, 
pagal gautus balsus, Modestas 
buvo septintas. Petras Abro
maitis, turis čia nuosavybių 
pardavimo įstaigą, vienais me
ta i s taipgi kandidatavęs, vos 
t ik keliais balsais turėjęs pri
imti pralaimėjimą. Ramojus 
Mozoliauskas, skulptorius, turįs 
čia namus ir dirbtuvę, yra taip
g i žinomas miesto gyventojams. 
Alfonsas Kerelis, v is iems žino
mas , nes daug namų čia. pasta
t ę s ir yra daugelio jų savinin
kas . Robertas Mačiulis dirba 
š i o miesto savaitraščio "Le-
mont metropolitan" redakcijoj. 
Juozas Kulys, turįs atsakingas 
pareigas Chicagos miesto savi
valdybėje, yra kartu ir Lemon-
to demokratų partijos pirminin
kas, š iuo metu l ietuvis Tony 
Goode yra jau išrinktas atsa-

Sydnėjaus uoste iššoko iš ju la i - i doriaus grasinimus ir pareikalavo 
vo su raudonu bikini, būtų jai | jį iš Australijos išvaryti. Senato-
atimtos politinės pabėgėlės tei- • riaus kalbą dažnai peršaukė Dar-
sės, nes ji, būdama Anglijoje, n u - i b o partijos, atstovai, kurie šūka-
važiavo mėnesiui atostogų į R u - ' vo Rusijai palankius šūkius ir pa
siją ir pasilaikė Rusijos pilietybę! laikė Rusijos ambasadorių, 
ir rusišką pasą. Panašius pareiškimus padarė 

Imigracijos departamentas pa-! mūsų bičiuliai — senatorius Car-
aiškino, kad kiekvienas politinis riek, ministeriai Macphee ir Mc-
pabėgėlis, kuris laisvai važiuoja į Kellar. Jeigu kas parlamente ar 

senate aiškiai pasisako prieš Ru-

CLASSIFIED ADS 
MISCKLLANGOUS 

tą kraštą, iš kurio pabėgo, nustoja 
politinio pabėgėlio teisiu ir lieka 
tik paprastu imigrantu. Tas ypa
tingai liečia žmones, kurie pabė
go iš Sovietų užimtų kraštu. 

Sovietų Rusijos ambasadorius 

Nida, lankydama seselių mo- ! k i n « o m s P^e igoms . J i s čia gi-
Y., šiemet baigė Xew York uni , k y k l ą _ Q u r j^y o f vietory į J g te™ ^ e i t ? P^5*^ i š 

versitetą Magna eum laude, gau 
damas biologijos bakalaurą. Sa
lia kitų premijų, buvo išrinktas i 
garbės klubą PHI BETA KAPPA. 
Rudenį studijas tęs odontologi
jos srityje Ohio State universite
te, Columbus, Ohio. 

Simas yra baigęs Rochesterio Ii 
tuanistinę mokyklą, buvęs "Laz
dyno" taut. šokių šokėjas, jauni
mo "teatras vienas" aktorius, 
skautas; keturias vasaras vado
vavo "Neringos" stovykloje. 

Simas — pokštininkas. Ir ši jo 
baigimo iškilmių originali —ko
miška apranga linksmai nuteikė 
ne tik draugus, bet ir profesūrą, 
patraukė korespondentų dėmesį. 

Lemont, III, 
STATOMA LIGONINE 

Lemontas vis auga gyventojų 
skaičiumi, o taip pat ir jiems 
reikalingomis įstaigomis. Štai, 
prie 127 gatvės (pusė bloko į 
rytus nuo State gatvės) jau pra 
dėta statyti ligoninė. Ji vadin
sis "Family Medical Clinic". Pa
statas didelis (daugiau 13,000 
kv. pėdų), mūrinis. Tikimasi, 
kad spės pastatyti ir pilnai 
įrengti iki š. m. pabaigos. Bus 
įrengti kambariai: raštinei, grei 
tajai pagalbai, sveikatos patik
rinimui, laboratorijai ir rent
genui. 

Tikimasi, kad čia dirbs dvyli
ka gydytoji}. O greitoji pagal
ba bus teikiama visą laiką — 
24 vai. paroje. 

Prie ligoninės bus daug vie
tos automobiliams pastatyti, 
nes ligoninė statoma ant 4 ak
rų žemės sklypo. 

GABŪS STUDENTAI 

High school, su savo klasės G u d e l s v i č i a u s . J i s dar gerai 
d r ^ l v a y m e Keretyte Lie-i į * » lietuviškai ir dalyvauja 
tuvos nepriklausomybės šventė- h e t w m - b u r i n ė j e veikloje, 
je — Vasario 16 d., gavusios di
rektorės leidimą, mokyklos kie
me prie JAV v:l iavos iškelda
vo ir Lietuvos vėliavą. N i d a ir 
Svajonė yra puikios lietuvaitės, 
abi darbščios ir gabios, s iekia 
aukštojo mokslo. 

sijos imperializmą, tai tie beveik 
visi yra buvę .Lietuvių ar Latvių 
Bendruomenės svečiai ir gerai 
jau susipažinę su mūsų reikalais. 

Mes visi suprantame, kad oku-
N. Soudarikov per pokalbį su Au į pantui m ū s ų geri santykiai su vai 
stralijos žurnalistais Canberroje I džios ir parlamento atstovais ne 
pagrasino šiam kraštui, kad, jei-' patinka, nes per mūsų pastangas 
gu nenutrauks gerų santykių su pradeda pažinti tikrąjį komuniz-
Amerika, tai karo metu Australi- Į m o veidą ir jo planus pasauline 
ja bus atominių bombų taikinys, revoliucija užvaldyti visą pasau-
Po šito pareiškimo sekančią die- j lį. 
ną Australijos ministeris pirm. i tT ? \ 
M. Fraser pareiškė protestą ir įve- < \ • J 
dė suvaržymus rusų "turistams", j — — — 
Suvaržymai neliečia privačių vi
zų pas gimines, bet liečia grupi
nes organizuotas ekskursijas ir 
visokius "žurnalistus" ir unijų 

patarėjus". 
Dažnas Lietuvių Namų Mel-

bourne svečias Viktorijos senato- J " * * v a l a n ^ f * " <? m e ^ t a m a u j a 

4 . . T . , / - , , " , New Jersey, New York ir Connecticut 
nus Austm Lewis kovo 6 d. Can- lietuvėms • 
berroje senato posėdyje viešai pa- —_ x s , . < „„ . . . , „«. 

J . . -r, . i Kas šostadien} iš WEVD Stotiea 
smerkė Sovietų Rusijos ambasa- New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro 

97.9 me«. F M . 
Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunlit Drive 
Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753.5030 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W 

B I A L E S T A T B 
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ŠEKSPYRO SONETAI 
Intymiąsias meilės paslaptis b 

gilią gyvenimo išmint) vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys 

l lietuvių kalbą pirmą kartą ia-
vert* K. Tyruolia. Goethea, Šilerio. 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir sonetu 
paaiškinimais 176 pel.. kietai:- dro 

Čia suminėjau tik Lemonte gy- t y * vtT**]**i» 
venancius ir amerikiečiams ge
rai žinomus bei jų gerbiamus 
žymesnius lietuvius. 

Andrius Laukaitis 

PRIEŠ RYŠIUS SU 
KOMUNISTAIS 

Kama $3.00 Gaunama *DRAl'OK 
HHiiHiuiimiimimiiinimiiiiiiiHiiniimi 
?^~3-r~r*^--r'-T-?'--r--*-**'--r~^---. •-•• sssasssas 

Proi. Di. Br. Povilaitis 

Žemės Okio Akademija 
PAGERBTA LIETUVAITE 

Š. m. birželio mėn. Lemonte 
savaitraštis "Lemont metropoli-! T a s m a n i j o s > Melbourno ir iš 
tan" pirmajame puslapyje tai- d a l i e s Adelaidės Lietuviy Bend-
pino didelę nuotrauką. Joje r u o m e n ė s vadovai palaiko gerus J 1%, kuri buvo įkurta 1924 m. 
matoma, kaip Zitai Šoliūnaitei santvkius ?n * • "• •*"" - valdžiai „ , • , . . 
Z -, • - • • .. - „ * * ;samyKius su Australijos \aiazios; Hieido Lietuviu Agronomų Sa-
įteikiama įrėminta miesto tary- i „ parlamento nariais. Draugystė! junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
bos rezoliucija — pagerbimo la- ^ Su parlamentarais yra naudinga- '< Morkūno spaustuvė. Didelio for-
pas« Taipgi nuotraukoje ir Zi- i Tai parodo štai tik vienos savai- į m a t o . Kaina su persiuntimu $21.25. 

Tai trumpa istorija apie žemės 
Ckio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk-

<:iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiMimiiiiiiiiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

7341a Ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas: 
Didelis ir gražus kiemas. $48.000. 
72-ra ir YVashtenavv — 5 kamb. (2 mie-

mih St., Chicago, U. 60629 6ami) m ū r - 2 maS- garažas. $51.500. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. .[ 
Marauette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd S tree t 

TeL 436-7878 

SIUNiTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuuiiiimiiiii 

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

Telef. — WA 5-8063 

ir 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBLN BANYS, Telef. 447-8806 

tos tėvai Aldona ir Vytautas 
šoliūnai ir Mrs. Lew (Barbara) 

tės įvykiai. 
Vasario 26 d. federaliniame 

Schmidt. Po nuotrauka talpi-j parlamente dažnas Lietuvių Ben j 
narna visa Lemonto mies to ta- i druomenės svečias Peter Falco-1 
rybos (board) priimta rezoliu
cija, priimta norint pagerbti šio 
miesto gyventoją, kai sužinota, 
kad ji gegužės mėn. buvo iškil
mingai pagerbta Chicagoje "Li-
thuanian Chamber of Com-
merce" bankete- O ten ja i buvo 
įteikta tūkstanties dolerių sti
pendija tęst i studijas Illinois 
universitete, Chicago Circle. 

Rezoliucijoje — pagerbimo 
lape rašoma, kad Zita Šoliūnai-
tė gyvena Lemonte. 1975 met. 
baigė St. Patrick pradinę mo
kyklą, 1979 — Providence High 
school, o dabar studijuoja Illi
nois univers i tete Chicago 
Circle. Kad ji veikli socialinėse 
ir kultūrinėse organizacijose, 
kaip: lietuvių katalikių moterų, 
lietuvių tautinių šokių, teatro, 
dainininkų bei sporto "Viltis" 

ner iškėlė klausimą, kad rusų lai- į 
vo tarnautoja, kuri prieš metus 

Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, H. 60629 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardlene 

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 
virimu, š i knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60622 

Kaina su persiuntimu $5.95. 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St-, teL 776-1486 
IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIUIIIJ 

SIUNTINIAI T UETUVA 
ir kitus kraštus 

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

.,. 

illllllllilllllllllllllilllllfltlllllllllllllllllill 

M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X SERVICE 

NOTARY P U B L I C 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7430 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iakvittjmai. pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokio blankai. 

•iiiiim<iriniiiTiiiinniim»!!iiiiniiiiiii(in 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 

fi:.miiiim:.:iimmiimiiuiiiiiii!iii!miii 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
MiiiiiiliiiinmimiHiiiimiiinuiiiniiiiiffĮ 

DAINŲ IR ARLTL7 REČITALIS 

: TIK TAU VIENAI 

TĖVYNEI AUKOJASI 

Lemonte amerikiečių savai- grupėse. Be to dar ji mokyto-
tinis laikraštis "Lemont metro
politan" praeito mėnesio pabai
goje talpino straipsnelį "Le-
monters get Lewis honors". 
Straipsnelyje išvardino Lemon
te gyvenančius, Lewis univer
sitete studijuojančius, labai 
gerais pažymiais 
baigusius studentus. 

jauja lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje ir dirba Dlinois uni
versiteto medicinos centre. Le
monto miesto tarybos nariai įsi
tikinę, kad Zita Soliūnaitė, kaip 
gera miesto pilietė, verta įver
tinimo. Jie sveikina ir jai įtei-

semestra ; k i a to įvertinimo kopiją. 
Tarp de- j Džiugu, kad Lemonte ameri-

GARBČ TAU. VIEŠPATIE 

AUKURAS 

Aimties studentų yra ir Nida j kiečiams lietuviai darosi v is ži-
Misiulytr I>.;..o ir Ados Misiu- nomesni, kaip išsimokslinę, pa
lių dukrelė (Domas Lemonte; dorus, darbštus, tvarkingi, tei-
Balfo 28 sk>Tiaus pirmininkas), singi žmonės, š iuo metu Le-
Xuia studijuoja prekybą ir ad- monte yra daugiau penkių 
ministraciją. Ji veikli lietuvis- tūkstančių gyventojų, bet pla
ko je veikloje: skautuose ir tau- nuojama turėti jų iki kelių šim
tinių šokių rateliuose •— grupė- tų tūkstančių. Tam jau ruo
šė. Taipgi padeda tėveliui Bal- šiamasi: statomas ti ltas, kad 

SKAMBĖKITE DAINOS 

Jonas Vaznelis. Pr ie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj , D z ū k ų kraštas , Ža
liojoj lankelė j ir k i to s dainos . Kaina $6.00 

— įgrojo L.S.T. Korp Neo-Li thuania orkestras s u 
Algiu Modestu, V y t a u t u P a s k u m ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. —Dvi gi taros , T a u dėkoju, Negerk, 
Žali laukai, Sapnas ir k i tos darnos. Kaina $6.00 

— l i e t u v i ų Meno Ansamblis D A I N A V A . Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai , Lietuviai 
esame m e s gimę ir kitos . Diriguoja Stepas 
Sodeika, Kaina $5.00 

— Lietuvių Meno Ansamblis D A I N A V A . Tyliąją 
naktį. Sveikas, Jėzau, gimusia, Linksmą gies
mę mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir kitos . 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Alg is Šimkus. 

Kaina $5.00 

—Alfonsas Mikulskis — dir igentas . Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. At l ieka 
Vysk. Valančiaus l i tuanist inės mokyklos an 
samblis. Kaina $5.00 

— Juoze Kristolaitytė - Daugėla . Pamylė jau v a 
kar, Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu i r 
kitos. Kaina $6.00 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies i r automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208V2 W e s t 95th Streot 

Telef. G A 4-8654 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-51B8 

» • • - • - • • * • • • » • * • » 4 

PACKAGE KX P R E S S AGENCY 
MARIJA N'OREIKIFJfE 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai page idaujamos geroa ruiiea 

prek£s. Maistas LS Europos i&ndSlU} 
2008 VV. «»th S t.. Chicago, 111. «0«M 

Tel. 92S-2787 

Ožiakymut siųsti: DRAUGAS, 4S4S W. 63 St, Chicago, m. 60629 
Užsakant prfd«d 90 cmtų oi Misilsmį ptokSMf peratuatlmoi. nilnoU gyventojai taip-

gi moka 6% mokesčių. Uinkraams i Kanadą reikia pridėti po 11.75 palto iilaidoms 
?<••••••••«• • m M M m M t m M M I H M M M m m H M m m u m M M M M M M M M m M M m i 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RtfSIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
A R V Y D U I KIEIAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

S 
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B U T Ų NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2233 
• . i i l | l l in imi l min . . i . . . . . . .m . . . . . . . . . . . . M f . 

WHITE HEN 
Prime location at 59th and Mozart 
Jewel guarantees lease. Good Cash 
flow. Financing available. Requires 
$45,000 cash. 

R. J. D i Bernardo — 246-8790 

HELP WANTED — MOTERYB 

Reikalinga vyresnio amž. moteris pri
žiūrėti senesnio amž. moterį. Gyventi 
vietoje, Marauette Parke. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Skambint penktad. 
nuo 9 v. ryto iki 2 vaL popiet arba 
pirmad. vakare nuo 7 iki 9 valandos. 
Klauskite TOMO. telef. 434-5685. • 

D £ M £ S I O 
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Soviet Genocide in 
Lithuania 

JOSEPH PAJAUJ1S-JAVIS 

. 

• 

Leidinys, gausiai dokumentuotas ir 
iliustruotas — pradedant Molotovo-
Ribbentropo pakto slaptais protoko
lais. Be kitos medžiagos, knygoje ap
rašoma apie Lietuvos tragišką likimą. 

Išleido Manyland Book leidykla, kie
ti viršeliai, 246 psl. Kaina su persiun
timu $12.25. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, į5į5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 66 
et. valstijos mokesčio. 

iiiiiiiimimimmimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ELENA JUCIUTĖ 

ĄŽUOLYN£US 
Lietuvos ūkininko likvidacija 

arba 

Epochinis romanas 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga, Chicago 1981 m. Didelio 
formato, 360 pusi. Viršel io nuo
trauka Jono Kalvelio. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

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

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 

miiiiiiiiiiiiimmimiimiiiiiiniiiimiiiiiii 

iimimnnmiiiiiiimimimimiiiiiimmiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu, 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

MMiiiiiiHiiiiitiimiiiimiimiiiiiiiummii 

Perskaitė "Draugą- duokit* 

j} kitiems pasiskaityti 

. 

file:///aiazios


SAARO LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
Saarlandiečiai įpratę rimčiau 

rinktis ir švęsti du kartus metuo
se. O tai, pavasari, gegužės mė
nesį, ir rudeniop, rugsėjuje, ar spa 
lyje- Pavasarinę šventę darome 
kiek galima išplėstą, kiek tik be-
pakelia mūsų jėgos. Gi rudenį su
sieiname į kiek mažesnį, šeimy
nišką būrelį, paprastai sukviestą 
kun. Skėrio. Evangeliku pamal
dos, po jų susineštos vaišės: 
dažniausiai pačiu auginti ir kep
ti triušiai, vištos, namuose ga
minti lietuviški sūriai ir sviestas. 
Kažkas tvirtino, kad būsimam 
subuvimui turėsime ant stalo ir 
butelį tikros lietuviškos krūminės. 

Gegužės 23-jai šiemet sukvie
tėme vėlgi, ką ir kiek tik pajėgė
me, šventę pradėjome pamaldo
mis, kurias katalikams laikė vysk. 
dr. Deksnys, evangelikams —kun. 
Skėrys. 

Nors mūsuose evangeliku žy
miai mažesnis būrys nei katalikų, 
pamaldose dalyvavo per ketu
riasdešimt žmonių, iš kurių apie 
penkiolika dalyvavo šv- Vakarie
nėje 

Pamokslui kun. Skėrys pasirin
ko ištrauką iš Pirmojo Petro laiš 
ko: 1(3 "Pagarbintas tebūnie Die 
vas, mūsų Viešpaties Jėzaus kris-
taus Tėvas, kuris mus atgimdė gy 

sos visatos seimininkas. Kūrėjas 
čia niekuo dėtas-

Bet juk giliau paėmus ir pagal
vojus išsiaiškiname, kad Atpirkė
jo gyvenimas, tai nėra jokia filo
sofija ar ideologija; tai yra fak
tas, kurį interpretuojant galime 
pasukti šen bei ten ar pridėti niu 
ansų-

Tačiau jau vien faktas, kad At
pirkėjas gyvas — mumyse 
lyg varomąją jėgą gyvenimui. 
Tai lyg ir kraujo apytaka, kuri be 
atvangos tekėdama palaiko mū
sų gyvybę, taip sielos gyvenimą, 
nuolatos pulsuojantį tikėjimu. 
Tikėjimas gimdo pasitikėjimą sa
vo jėgomis pasveikti, nugalėti 
sunkumus, laimėti prieš nuolatos 
tykantį blogį. 

Meninę susirinkimo dalį prave 
dė čia pat esančioje salėje. Žmo
nių šį kart buvo kaip reta: gero
kai per šimtą. Susirinkimą ati
darė Palavinskas. 

Pirmiausiai, dešimtmetis Vy
tas Nagelis pagrojo elektroniniais 
vargonėliais kelis jo amžiui gana 
sudėtingus dalykėlius. 

Nenuilstą gimnazijos progra
mų atlikėjai pašoko kelis tauti
nius šokius, sudainavo tris liau
dies dainas. Mokytojai Lemkė ir 
Tesnau pagrojo akordeonu ir 

vai vilčiai Jėzaus Kristaus prisikė- Į mandolina liaudies melodijų py
limu". 

Šimtmečio karai, kainavę žmo
nija apie 60 milijonų gyvybių, 
yra dar ne pati didžiausia trage
dija; kur kas blogiau tai, kad žmo 
nes prarado tikrumą rytojui, o 
tragiškiausia yra tai, kad dauge
liui tikėjimas lrko bemaž visai ne
aktualus. Kūrėjo duotas protas 
žmogui išvystė šiuolaikinį techni
kos lygį, kad dažnam išsivysto 
jausmas, jog žmogus pats yra vi 

nę. 
Susirinkime dalyvavo Saaro 

Krašto vyriausybės atstovai bei 
keli vokiečių visuomenės veikėjai-
Po programos sekė pasilinksmi
nimas- Kitą kartą rinksimės 
rudeniop, kunigo Fr. Skėrio kvies 
ti, Wiebelskirchene - Saar, evan
gelikų liuteronų bažnyčioje ir pa
rapijos salėje 

(E. L.) 

Elektromagnetinio lauko įtaka gyvajai gamtai 
Ilgus amžius buvo įsitikinta, j Plaukiant šių žuvų kūnas esti tie-

kad žmonės, kaip ir visi gyvūnai, j sus, j-uda tik jų pelekai, apie žuvį 
jaučia aplinkinį pasaulį penkiais i susidaro .elektrinis laukas, kurio 
jutimo organais — regėjimu, 
klausa, uosle skoniu ir lietimu. 
Vienok galima nesunkiai įsitikin
ti, kad šuo junta daug daugiau 
kvapų už žmogų ir geriau girdi, 
o katė turi jautresnes akis — ji; 
mato net patamsyje. Tačiau ne 
taip lengva įsivaizduoti, jog kai 
kurios žuvys junta labai silpną 
elektrinį ir magnetinį lauką, kad 
tokiu pojūčiu pasižymi kai kurie 
vabzdžiai ir netgi aukštesnieji 
gyvūnai. 

Tačiau daugelis biosferos veiks 
nių yra elektromagnetinės kil
mės. Tai žemės magneti
nis laukas, įvairaus ilgio elektro
magnetinės bangos nuo žemės 
svyravimų dažnumo iki rentgeno 
ir gama spindulių. Gyvūnų elge
sį ir jų ryšius su aplinkiniu pa
sauliu tyrinėjančių mokslininkų 
dėmesį ilgą laiką kaustė matomo
jo spektro dalis, ultravioletiniai 
ir infraraudonieji spinduliai 

Jau senovės graikai pažino žu
vis, sukeliančias stiprią elektros 
srovę- Jie manė, kad šios žuvys iš 
savo kraujagyslių išskiria nuodin
gą medžiagą, kuri užsaldo kiek
vieno prie jų prisilietusio gyvū
no ar žmogaus kraują- Egiptie
čiams taipogi buvo žinomas elek
trinis šamas. Nuo XI šimtmečio 
arabai pradėjo dėti elektrinį ša
mą prie skaudančių kūno dalių. 
Romėnai panašiai gydėsi nuo 
podagros ir galvos skausmų. Tik 
XVIII šimtmetyje paaiškėjo, kad 
vadinamosios elektrinės žuvys — 
šamai, rajos, unguriai — turi spe
cialius organus, gaminančius la
bai stiprius elektrinius laukus, 
kuriais apsvaigina savo priešus. 

Tačiau yra nemaža grupė žuvų, 
kurios turi elektrinius organus, 
gaminančius labai silpnus elek
tros laukus. Tokių laukų aplin
kiniai gyvūnai nejunta. Tik prieš 
keliasdešimt metų mokslininkai 
biologai išaiškino, kad šias žuvis 
supantis elektrinis laukas yra pa
grindinis jų ryšio su aplinka ka
nalas, kad jos orientuojasi aplin
koje elektrolokacijos principu. 
Tokių rūšių žuvys dažniausiai 
būna aktyvios naktį arba gyve
na drumstame vandenyje tačiau 
lengvai aplenkia sutiktas kliūtis. 

teigiamas polius yra galvos link, 
o neigiamas prie uodegos. Stebė
tojų labai seniai nustatyta, kad 
žuvis junta šio lauko srovės lini
jų iškrypimą. Be to, mokslininkų 
tvirtinama, kad apie kiekvieną žu
vį egzistuoja silpnas elektrinis 
laukas, t y. biologinės kilmės; žu
vų būryje šie laukai sumuojasi, 
sudaro bendrą būrio lauką, ku
ris, žemės magnetinio lauko vei
kiamas, gali būti orientaciniu 
signalu šaltiniu tarpusavio ry
šiams. 

šiaurės — pietų kryptimi, tary
tum jusdami geomagnetinio lau
ko grandies pasikeitimą. Tačiau 
kai kurių paukščių maršrutai ei-

I na pietų-vakarų ir pietų-rytų I 
i kryptimi. Mokslininkai stebėto- į 
i jai tvirtina, kad šiuo atveju 
| paukščiai turėtų vadovautis "mag- j 
netinio kompaso" mechanizmu, t. 
y. skristi tam tikru kampu su ge-
omagnetiniu lauku. Geografinį į 
atstumą nustatyti galėtų vadina
masis biologinis laikrodis, kuris 
taipgi yra susijęs su vietiniu lai
ku. Persikeliant į kitą laiko juos
tą, jis atsilieka ir tik palaipsniui 
prisitaiko prie naujų sąlygų. 

Mokslininkų manoma, kad to
kia sulėtinga navigacijos siste
ma susidaro ne atskiriems indi-
vidams, bet būriams. Mat, kai 
kurie migruojančių paukščių elge- j 
sio ypatumai sutampa su geomag- j 
netinėmis hipotezės prielaidomis. 
Pasibaigus paukščių perėjimo lai
kotarpiui, paukščiai renkasi į bū
rius, skraido įvairiomis krypti
mis, vis dažniau pasirinkdami 
migracijos kryptį. Panašūs skry
džiai pastebimi ir tarptautiniais 
migracijos etapais. Dėl to spėja
ma, kad tokiu būdu yra formuo
jamas ir sutvirtinamas grupinis į 
eomagnetinį lauką sąlyginis ref
leksas. Tyrinėtojai nustato, kad, 
esant normaliam geomagnetiniam 
laukui, paukščiai teisingai pasi
renka migracijos kryptį. Susilpni
nus lauką 2 — 4 kartus arba jį su
stiprinus, paukščiai netvarkingai 
blaškosi kameroje- Tačiau įdo
miausia, kad sudarius dirbtinį 
magnetinį lauką tokio stiprumo, 
kaip ir geomagnetinis, tik kitos 
krypties, paukščiai orientuojasi 

i pagal dirbtinį lauką- Taip pat pa
stebėta, kad paukščių būriai pa
krinka, skrisdami per galingas ra
dijo zonas, o po to vėl susirenka-
Navigaciniai paukščių sugebėji
mai sutrinka ir magnetinių aud
rų metu. 

Išvadoje tenka pažymėti, kad 
elektromagnetinis laukas vienas 
iš daugybės ekologinio fono sudė
tinių dalių. Gyvasis pasaulis evo
liucijos raidoje pasitaikė prie nuo
latinio jų poveikio, periodiško in
tensyvumo keitimųsi ir išugdė 
apsaugos priemones nuo sponta
niškų pasikeitimų. Manoma, kad 
dviem atvejais evoliucinė oarga-
nizmų savisauga gali būti ne
veiksminga. Dauginimosi, augimo 
ir vystymosi periodais apsaugos 
mechanizmai gali būti nesusi
formavę, o ligų atveju jie gali bū
ti sutrikę. J- M-

Tačiau iki šiol dar ne visai iš
aiškinta, kaip orientuojasi žuvys 
migracijų metu- Yra nuomonių, 
kad migruojantis europinis ungu
rys sugeba orientuotis pagal že
mės elektrinį ir magnetinį lauką-

Panaši situacija moksle yra 
paukščių migracijos tyrinėjimas-

Dauguma paukščių migruoja 

S O P H I E B A R Č U S 
&ADIO AEIMOS VALANDOS 

Visos programos H WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stoti. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 Ud 9:30 vai. ryto. 

Trfef. 454-2418 
1490 AM 

1159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CH1CAGO. HA. 60820 

fi JURGIS MATULAITIS 
Stasys T k 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams psfjsfaniM, nes jis savo rastais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiiku ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Osssiys, 370 pusi., 1977 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, N W. 6 M Si, CUuago, m. 00029 

m. 

THc ką liejo i i spaudos žymiausio anglę XIX imt. 
rašytojo R. L Stsvonsono 

"SLĖPININGOS NOVELES" 
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu. 

Jo novolėa gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi susugusiua, savo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetine 
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaudys. 

Knygos kaina su persiuntimu $6.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chlcago, IL 60621 
Illinois gyventojai prideda 36 e t valstijos mokesčio. 

A. A. 

JONAS A. VAIČIŪNAS 
Teisininkas, žurnalistas ir visuomenininkas 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Staigiai mirė liepos 17 d., 3 vai. popiet, sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Mažučių kaime. Ame

rikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Laima (2ygaitė), pusseserė 

Stasė Medelienė, Agnė Kižienė ir Gražvyda Kirby. pusbrolis Jurgis 
Augustaitis ir jų šeimos, giminaičiai Birutė Jasaitienė, Elena Jasai
tienė, Vytautas 2ygas, Gražina Sakevičienė ir Danutė Baltutienė ir 
jų šeimos, kiti gimines Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Romuvos Korp!, Saulių są
jungai ir Balfui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street. 

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 21 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: ŽMONA IR GIMINES. 

Laidotuvių direktorius — Donald A. Petkus, Tei. 476-2345. 

mW{ l*ttzF+H k 

1 ** •*• 1 
ANATALIJA KAZANAUSKAS 1 

KARECKAITE 
i Gyveno Chicago, Illinois, West Side apylinkėje. 

Mirė liepos 17 d., 1981 m., 2:33 vai. popiet, sulaukus 93 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Puškonių kaime. Ameri

koje išgyveno 69 metus. 
Velione buvo našlė a a Benedikto Kazanausko. 

I Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stephanie Simonaitis, žentas 
I Walter, 2 sūnūs Algird, marti Loretta, ir Peter, marti Genevieve, 5 
1 anūkai: Daniel Kazanauskas, dr. Robert Kazan su žmona Janet, dr. 
1 Alan Kazan, Richard Kazan ir Aileen Czosnyka su vyru Glen, pro-
1 anūkas Ronald Czosnyka, uošvė Lucy Mikalauskas ir seserų ir brolio 
1 vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Į Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų ir Tėvų Marijonų rė-
| mėjų draugijoms. * 
Į Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St 
1 Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 21 d. Iš koplyčios 9:15 vaL ryto 
1 bus atlydėta į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin-
i gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka-
1 zimiero lietuvių kapines. 
E Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da-
1 lyvauti šiose laidotuvėse. 
1 Nuliūdę: Duktė, sunūs, marčios, žentas, anūkai ir proanOkas. 
1 Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel 737-1213. 

A. A. 

DANUTE TOčILAUSKAITE -
ČEREKIENĖ 

Gimė Lietuvoje. Gyveno Warren, Michigan. 
Po ypatingai sunkios ir ilgos ligos mirė 1981 m. liepos 17 i , 

7 vai. ryto, sulaukusi 48 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime vyras inž. Algimantas, sūnūs Ronal

das ir Raimundas, tėvai Valerija ir Edvardas Točilauskai, teta Ele
na Liškevičienė ir jos duktė Janina; Lietuvoje teta Paliukevifienė, 
dėdė Juozas Točilauskas ir jų šeimos; Kanadoje dėdė V. Stuikis su 
žmona Liuda, pusseserė Irena Juškevičienė su šeima, kiti pusbro
liai, pussserės, giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, Petkaus Marąuette šerme
ninėje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 23 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta ; Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir tėvai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 20 d. 

MARIJA AŪKĖTJUTE 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusL 
Spausdino Litho-Ait, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 50629 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonai — YArds 7-174 1-2 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii! 
I VLADAS JUODEIKA 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
| (Marksizmas teorijoje ir tikrovėje) 
| II-ais tome* 
| Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spendė Pranciškonų 
| spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pusi. 
I Kaina su persiuntimu $16.06. Hanojaus gyventojai dar 
§ prideda 90 et valstijos mokesčių. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 West 
Ckseago, DL 60629, UJ8-A. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. liepos mėn. 20 d. 

x A. a. Jonas Vaičiūnas po 
širdies a takos ir trumpos ligos 
mirė šeštadieni, liepos 18 d., po 
pietų Sv. Kryžiaus ligoninėje. 
Liko žmona Laima ir daug gimi
nių. Velionis buvo žinomas kaip 
visuomenininkas ir žurnalistas. 
Laidojamas liepos 21 d. iš Pet-

X "Draugo" atkarpoje šešta-1 kaus Marąuet te koplyčios, 
dienį, liepos 18 d , baigėme į x ^ „ „ ^ ^gsite a m a ž u 
spausdinti L. Kerulio dokumen-1 s v e i k s t a „ ^ š v K 

tinę apybraižą ' Nepnklausomy- ž i a u s ^ o n i n ė j e J a m ^ ^ 
bes saulėlydyje , o šiandien, lie- ., . ... , . .. . . . . . . . 

~~ „ , . , . , , reikės likti ligoninėje ir kita sa-
pos 20 d. laidoje, pradedame n u o l a t l a n k o * g t 

leisti ilgesnį Jurgio Gbaudos, ge- p e t e r s b ^ a t ^ ^ 
rai pažįstamo rašytojo romaną m o t i n a Zigaitienė ir 
"Atolas - Koralų sala". ; § e i m a • " mm 

X Standard Federal Loan and *>« ,_ xr _i~ 
« . •, * P r a n a s Nans , gyvenąs Savmes Assn., kurios preziden- _ „ _, _ . . . " ^ , Z r K Dovvners Grove, BĮ., pnsiųsda-tas y ra Justinas Mackevičius,; ^ „ ^ . .. „ „_ _ ,, J .. , . . ' . - . . i mas mokesti uz "Draugo" pre-
per savo direktonato narj Stasį n u m e r a t ą > ^ ridėjo 1 0 ^ 
Barą prisiuntė • Draugo gegu-; a u k U e t u v i š k a i ^ g t i ^ 
zmes laimėjimams labai brangių ,. T . . v._ , . . . . J . , .. f. iti. Laba i aciu. 
kristalų, kūnuos bus galima lai-
mėti gegužinės metu rugpiūčio I X Uršulė Karaliūtė iš Cicero, i 
2 d. Bendrovės prezidentui J. Bl., k a r t u su "Draugo" metine 
Mackevičiui ir liet. Kat. spaudos p renumera ta prisiuntė ir 6 dol. 
draugijos direktoriato nariui St. aukų. Nuoširdžiai dėkojame už 
Barui visi nuoširdžiai dėkingi. savos spaudos prisiminimą. 

CHICAGOS ŽINIOS 
PENSININKŲ GEGUŽINE PELNINGI LĖKTUVAI 

Midway lėktuvų bendrovė Chi-Chicagos miesto suorganizuo-, 
ta pensininkų gegužinė Grant i cagoje antrą šių metų ketvirtį 
Parke liepos 15 d. sut raukė apie | turėjo 1.8 mil. dol. pelno. 

Dalis Kultūros 2idinio, kuriame vyksta New Yorko apy linkės lietuviškosios veiklos didieji pasireiškimai. 
Nuotr. Jono Urbono 

X Kun. Petras Paurazas ro
dys filmus iš savo kelionių šv. 
Kazimiero seserų motiniško na
mo salėje ketvirtadienį, liepos 
23 d., 12:45 vai. p. p. pensinin
kams. Visi susidomėję vyresnio 

X J o n a s Starką iš Philadel-
phijos, Pa. , kar tu su metine 
" D r a u g o " prenumerata atsiuntė 
ir 5 dol. auką savai spaudai pa
laikyti. Dėkojame. 

iŠ A R T I IR T O L I 
ARGENTINOJE 

amžiaus žmonės kviečiami pasi- calif 
žiūrėti. Bus bingo, užkandis su! p r e n u ' m e r a t ą p r i s i u n t ė 5 d o l 

gėrimais ir proga pasisvečiuoti. a u l c ų l i e tuviškai spaudai išeivi-
x Etninių grupių tarnyba; J°je s t ipr in t i Labai ačiū. 

(Ethnic Community Service) Į x A j g i s Brazdžionis iš Oak 
praneša, kad nepiliečiai. n o r i i ^ ^ c o n n mokėdamas "Drau-

— Pranas IitYTnavičius mirė 
gegužės 17 d. Berisso mieste. 

X_AMaPažiflrienėišAnaheim. P a l a i d o t a s j ^ Plata kapinėse. 
mokėdama "Draugo" j _ Teofilius Aliukas, 71 metų k o m i jaunuoliai 

amž., mirė birželio 8 d. Palai- jaunesniųjų mokytojai, 
dotas Chacarita kapinėse. Prieš — Jaunuolis Gustavas Czopas 
du mėnesiu j i s palaidojo savo \ turėjo pokalbį su užsieniečių 
žmoną Bronę. Buvo kilęs iš Uk- į skautų grupės komisijos nariu 
mergės apskr. Atvykęs į Ar- Į Nicolas Siglarevič. Jis pasisiū-

tarp "Inkaro" ir vyr. "Rin- ristai supažindinti su mūsų šven-
i tukų". tuoju. Birželio 14 d. seminari-

_ S L A Jaunimas suorgani- i joje buvo švenčiama "Lietuvos 
» v o Svyką į EUsą, kur apmo-1 diena". P e r pamaldas, dalyvau-

^ jaunuolės kaip I j an t Sao Paulo saleziečių pro-
j vincijos vyresniajam, buvo kal-

20,000 žmonių. Diena buvo tru- j 
I pūtį lietinga, be t buvo pastaty- • 

tos pastogės, č ia jie vaišinosi, 
į šoko, naudojosi visokiomis pra- Į 

mogomis. 

SUSISIEKIMO CENTRAS 

Chicagos miesto centro šiau
rės pusėje planuojama pastatyti 
transportacijos centrą, č ia ga
lės lėktuvų keleiviai pirktis bi
lietus, padaryti rezervacijas 
lėktuve, iš čia galės požeminiu 
traukiniu vykt i į aerodromą. 
Bus garažas, k u r bus vietos 700 
automobi l į . Statybos pasiūly
mai svyruoja t a rp 3 ir 10 mil. 
dol. 

GERI ATLYGINIMAI 

Telefonų operatoriai gauną 
daugiau kaip 12 dol. į valandą. 
Yra raštinės tarnautojų, kurių 
metinis atlyginimas 25,000 dol. 
Šoferiai gauna 12.96 dol. už va
landą, uostų darbininkai 12.65 
dol. Be to. daugeliui dar pensi
joms atidedama 51 dol. savai
tėje i r gydymui skiriama apie 
47 dol. savaitėje. 

t a p t i J A V pinečiais, g ^ i g y - j g o - ' p r e n u m e r a į pridėjo "dar į genthią gyvenoj?radžioje^Be-1 lė padėti o r g ^ į a n t U į ^ 

bama apie pavergtą ir persekio
jamą Lietuvą, o bendrą visų 
maldą už Lietuvą pradėjo Sta
siukas. 

— Rk> de Janeiro arkivysku-

ti formas ir plačią informaciją 
"Margutyje" trečiadieniais nuo 
12 iki 6 vai. p. p . ir ketvirtadie
niais nuo 2 iki 8 vai. vak. Tar
nyba pradėjo veikti liepos 8 d. 
ir toliau veiks t r is savaites — 
iki rugpiūčio 6 d. Patarnavi
mas nemokamas. 

5 dol. auką savai spaudai palai
kyti . Nuoširdžiai dėkojame. 

risso mieste, vėliau persikėlė į I skautus. Skautų užuomazga yra 
Quilmes. Gyveno V. Lugane, į pradėta SLA organizacijoj. Pla-
netoli Liet. Centro. Pasireiškė 

x Ona Babušienė, gyv. Atlan-! kaįp geras lietuvis patriotas, da-
tic Beach, N . Y., kar tu su pre-hyvavo lietuvių parengimuose, 
numera tos mokesčiu "Draugui" i priklausė SLA ir L. Centro or-

spaudai | ganizacijoms. Palaikė lietuvišką a t s iun tė 
palaikyti . 

5 dol. auką 
Labai ačiū. 

x Laima Petrauskaitė - Van- x P o 2 doL, mokėdami pre-
derStoep. augusi ir gyvenusi numera tas , aukų pridėjo Vytas 
Elizabeth, N. Y., o dabar gyve- v ^ t k u s iš Hinsdale, UI., Stasys 

J a su t i s iš Long Beach, Calif., 1 
Wil-

l iams i š Fair Lawn, N. J. Vi
s iems nuoširdžiai dėkojame. 

nanti Chicagoje, aplankė "Drau
gą", pasikalbėjo su redakcijos Į * * už kalendorių Frank 
nariais, ypač apie savo neseniai 
mirusį tėvelį a. a. dr. Stasį Pet
rauską, susipažino su spaudos 
darbais ir įsigijo meninių leidi
nių. Ta pačia proga ji paauko
jo 25 dol. lietuviškos spaudos 
stiprinimui, džiaugdamasi, kad 
lietuviška spauda gražiai laikosi. 
Dėkojame. 

CHICAGOJE IR 
IR APYLINKĖSE 

X Sol. Nerija Linkevičiūtė 
atliks meninę programą Akade-

ŠVĖKŠNIŠKIŲ 
DR-JOS POBŪVIS 

spaudą. 
— Ona Kiaulytė-Bagdonienė, 

82 m. amžiaus mirė gegužės 14 
d. Banfielde. Buvo kilusi iš Ko-
varsko, Ukmergės apskr. Į Ar
gentiną atvyko 1948 m. č ia 
tuojau prisidėjo prie "Birutės" 
draugijos ir ilgą laiką buvo tos 
organizacijos pirmininke. Palai
dota su relig. apeigomis, Lomas 
de Zamora kapinėse, kurias atli
ko kun. A. Lubickas. 

— Elisa KregMytė-Karpins-
kienė, mirė gegužės 10 d. Lanus 
mieste. Gyveno Ituzaingo. 

— Angelė Stankevičiūtė • Lu-
bicldenė, 8 1 m. amžiaus, mirė 
birželio 21 d. Velionė buvo ki-

nuojama suorganizuoti skautus 
prie visų lietuviškų organizaci
jų, pradžioje bent po mažą gru
pelę. 

J, A. VALSTYBĖSE 

DID2. BRITANIJOJ 
— Birželio 13 d. "Vyčio" klube 

Bradforde buvo surengtas Lie
tuvos kankinių minėjimas, kurį 
pradėjo A Bučys. Gerai pa

pas kard. Dom Eugenio Sales j ruoštą paskaitą skaitė Jonas 
birželio 14 dieną laikė už Lietu- į Adomonis. Tautos kankiniai bū
vą Mišias, kurias "Globo" tele- į vo pagerbti susikaupimo minute, 
vizija perdavė visai Brazilijai, i Meninėje dalyje pasirodė solis-
Kalbėjo apie persekiojimus ir j tė V. Gasperienė ir kanklininkė 
ištvermingai ištikimus lietuvius. Į E. Vainorienė. Jaunamečiai Ri-
Pamaldas užbaigė "Laisvės mal
da". Kellias dienas prieš t a i iRio 

KELTUVAI INVALIDAMS 
Dviejose Chicagos miesto cen

t ro požeminio traukinio stotyse 
bus įrengti keltuvai, kurie pa
lengvins naudotis tuo susisieki
mu invalidams, š i a m reikalui 
gaunama paramos iš federali
nio iždo. 

BANKRUTUOJA KORVETTE 

Chicagoje turėjusi eilę krautu
vių Korvette bendrovė bankru
tuoja. Jos turimas tu r t as — 
27 mil. dol., o skolos — 113 mil. 
dol. 

DAUG BALETŲ 

Liepos mėnesį Chicagoje be
veik kasdien būna nemokamos 
baleto programos. Vidurdie
niais. 12:15 vai., būna baletas 
centrinės miesto bibliotekos 
teatro salėje, taip pa t ten daž
nai būna baletas 5:30 vai. vak. 
Baleto programos būna ir Daley 
Plaza bei Grant Parko koncertų 
vietoje, čia dalinamos progra
mos, kada ir kur baletai būna. 
Liepos 18 d. Balzeko muziejaus 
tautinių šokių grupė 2 vai. p. p. 
šoks bažnyčios aikštėje, 33 W. 
Jackson, Chicagoje. 

ŠVENTOVIŲ VAGIS 

Chicagoje areštuotas D. S. 
Vanderbusch, 28 m. Kaltina
mas apiplėšimais sinagogų ir 
bažnyčių. Areštuotas prie Sv. 
Ignaco bažnyčios, kai jis nesėsi 
kieliką. 

Sofiste Daiva Mongirdaitė, 
vietovėse su 

pasisekimu davusi koncertus. 

kardinolas, kalbėdamas p e r TV, 
prašė 5 savo vyskupus augzilia
rus ir k i tus 5 vyskupus sufra
ganus, kad skatintų kunigus ir 
tikiunčiuosius melstis už perse
kiojamą Lietuvą, minint lietu
vių tautos kančias. 

— Brazilijos L B valdyba rūpi
nasi muziejaus bei a rchyvo 
įsteigimu, šiuo metu kreipiama
si į vietos lietuvius, p r a š a n t 
spausdinių, nuotraukų, meno 
dirbinių ir kitų eksponatų, ku
rie atspindi Brazilijos lietuvių 
veiklą. 

— Tautinių šokių grupės "Ne
munas" ir "Rūtelė" yra pakvies
tos dalyvauti S. Caetano d o Sul 
miesto 104 m. įsteigimo sukak
tuvėse. Vienetai pasirodys ati
daryme rugsėjo 2 d. Šventėje 
taip pat dalyvaus lietuvių fut-į 

Mt-imtimiiiimiiiiitifmiiniCHinimnn 
Advokatas 

ma ir Algis Gasperai pedakla- ' • , „ - . « . - D A B D E V A C 
mavo Pr. Imsrio eilėraščius. U l H I A n A * r . CLrtIVAd 
Gražus būrys dalyvių minėjimą Į Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 
užbaigė Lietuvos himnu. Minė-, Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 
j ime buvo renkamos aukos tau- ir pagal susitarimą. ,„ 
t inės paramos fondui. Sekma-, T e ! T76-5162 a rba 776-M6S 

Vaišingosios Alicijos Rūgytės. 
minio Skautų sąjūdžio studijų Švėkšniškių dr-jos pirmininkės \ l u s i įg Alytaus, 1927 m. atvyko 
dienose, kurios bus rugpiūčio b u t e b u v o sukviesti šios draugi-1 j Argentiną. Palaidota su relig. j _ 
13-16 d. Three Rivers, Mich. į J 0 8 n a n a i ^ P 0 8 1 4 d" Tam po- apeigomis, kurias atliko kun.j į v a i r i o s e l i e t u v i 
Visi ASS nariai ir svečiai kvie- b ū v i u i P r o ^ " * • * d™™ Ant. Lubickas, Lanus kapinėse. ; i s e k i m 
čiami dalyvauti. ! švėkšniškių kun. Augustino _ A . i je tuvhj Centro ansamb-; d a i n a v u s i 

Steigvilos ir rašytojos Elenos' \\s " inka ras" buvo pakviestas i 5į m e 1 

™ D r ^ A K r T ^ o ^ r
a " ' J u d Ū t ė L a t s i l a n i y m a « . C h i c a - Urugvajaus Kultūros d r a u g i j o s , ! ^ i š k v a s a r v i e - g ^ t ų olimpiadoje 

green Park, EI., mokėdama Į g o j e . P n e gausiais valgiais ap- palaikant Kongreso ™ ^ ^ tėie Kcnne^nkporte Main ku r ' 
sąska^ą už atliktus darbus, pn- k r a u t o stalo, sukalbėjus maldą m e g z t u s draugystės ryšius jau-, J į J daug stovyklaujančių 
dėjo 50 dol. auką Draugo k u R . A . S t e igvilui ir kiek pasi- n i m o ^rpe. Gegužės 23 d. in- fc v a ^ r o j a n č i 5 S S kon-
spaudai palaikyti. Nuoširdžiai st iprinus, pirm. A. Rūgytė pa-1 k a r iečiai su savo palydovais i5- ' c e r t o fe įirdėiusieii labai lau-
dėkojame už tokią auką. da rė pranešimą apie draugiją., yy įo autobusu j Urugvajų ir jau j k i a 

x Irena Grigatiūnas iš Euclid, Švėkšniškių draugija kartu su Į t 0 B pačios dienos vakare pasi-
Oh., mokėdama "Draugo1 ' meti- U e t - Istorijos draugijos nariais | r o d ė L. Kultūros draugijos sa-
nę prenumeratą, už kalėdines! P raėjusį mėnesį suruošė išvy-jiėje su programa, kurią atliko 
korteles ir kalendorių pridėjo k ^ * Lemontą, kurios metu! drauge su Urugvajaus vyres-

mūsų žinomoji solistė Daha Ku-1 niaisiais "Rintukais". Salė bu-
čėnienė davė 2 valandų puikų j Vo pilna dalyvių, kurie audrin-

dienį, birželio 14 d., Šv. Onos 
bažnyčioje kun. J. Kuzmickas 
aukojo šv. Mišias Lietuvos kan
kinių intencija. Dalyvavo nema
žas būrys tautiečių. 

Pirmasis DBLS Londono 
skyrius ruošė Dariaus ir Girė
no minėjimą liepos 18 d. Spor
to ir Socialinio klubo patalpose. 
Paskaitą skai tė P . Mašalaitis. 
Meninę dalį atliko Londono Mo
terų choras, vadovaujamas V. 
O'Brien, ir solistas J. Cernis. 

2649 W. 6Sid Street 
Chicago, 111. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiuitmiiiiimmm 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Te l — H6-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

geštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

10 dol. Nuoširdus ačiū. 
X Ralfo apskrities ir skyrių 

valdybos rengia tradicine gegu
žine, kuri įvyks šių metų liepos 
25 d. (sekmadienį). Jaunimo 
centro patalpose ir aikštelėje. 
2345 VVest 56th St., Chicagoje 

operos pastatymuose, i bolo komanda, kuri neseniai 
šių metų liepos 26 d. dainuos laimėjo bronzos medalį V I imi-

ų olimpiadoje. 
Rio de Janeiro lietuvių ko- j 

plyčioje birželio 21 d. buvo at- į 
našautos šv. Mišios prisiminti Į 
prieš 40 m. 
ištrėmimus 
celebravo kun 
liukevičius ir kun. Pranas Gavė-

— Stasys Rimkevičius mokosi! nas iš Sao Paulo. Po Mišių vy-
Lavrinhas miestelyje prie Cru- ko minėjimas parapijos salėje. 
zeiro esančioje saleziečių semi- Taip pa t pagerbtas 80 m. am-

^ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiK 
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I DR. ANTANAS KUČAS į 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
I MATULEVIČIUS | 
I Gyvosios krikščionybės apaštalas | 

Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

Tai geriausia knyga, kokia iki iiol buvo išleista, apie s 

BRAZILIJOJE 

. - - 1 r - - - inarijoie. Visiems čia jis pažįs- j žiaus sulaukęs savanoris-kūrė- s 
Koncertą. ' » ' " " > * » * * » U * f ^ - * S S t J T S S L W™** k ^ P Stasiukas - lietu-1 jas Ignas Dubauskas. 
a tspausdinta "Drauge". Drau-jYpač patiko inkanecių atliktas i ^ ^ ^ ^ .._ ^ ^ tAm\ R ^ ^ I J ^ K ^ , ™ ; 
gija gj'vuoja ir finansiškai ne- { vestuvių montažas. Programa blogai laikosi. Išleido dvi kny- baigta bendru abiejų ansamblių 
gas Švėkšnos monografiją ir Į šokiu 'Gyvataru" . Toliau vyko 

Gegužinėje prie kitų valgių bei į A - P " B a £ d o n o žemaičių poezijos j jaunimo pasilinksminimas. Se-
atgaivos veiks kavinė. Kavinei i rinkinJ 'Pruo gintarą longą. Abu į kančią dieną lietuvių pamaldas 
vadovas Vita Baleišytė — I l e i d i n i a i susilaukė pasisekimo ir I praturtino "Inkaras", sugiedo-
Balfo direktorė su talkininkais. : J a u b e v e i k sP"*ktL I damas giesmę Ave Maria. Po 

Tada pirmininkė kreipėsi į į pamaldų vyko sporto varžybos 
svečius, pasveikino juos, at-; 
vykusius į Chicagą ir paprašei 

Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: ą 
. «. „ .,.. « - . . v = DRAUGAS 45 Jt5 W. 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9 | 

vis, nors jau čia gimusių tėvų i — Brazilijos hetuveai liepos 5 » ~ | 
sūnus, ne tik jaučiasi, bet, pro- 19 d. ruošia kelionę į Aapare- 5i«m lllllllHlllllllllHlllillllll»»llil"»»»»»»im"'»""»»»»»"l>llill"ll"lll*r 

gai pasitaikius, reiškiasi kaip cidą, kur yra Marijos šventovė. į ~įįįįįHįį,|uilllimtllllll1IIIIIIIIHIIMUllltltlllllltlllllllllllllllllliniinilUltlll& 
Hetuvis. Kovo 4 d. pasiūlė i r Naujoje bazilikoje bus a t n a š a u - , 5 w . , „ A „ _ „ ^ « m*mm m *» • išreikalavo, kad būtų laikomos jamos Mišios už Lietuvą ir ž u - l g 
Šv. Kazimiero Mišios ir semina-1 vusius laisvės kovotojus. H 

Dar nevėlu paaukoti laimės šu
liniui dovanėlių. Dovanėles ma
lonėkite įteikti skyrių valdy
boms, ar Balfo centrui. Patal
pos vėsinamos. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir links
mai praleisti popietę. (pr.). 

X Optical Studio, 2437 H W. 
Lithuanian Plaza Court, atosto
gauja. Pradės veikti liepos 27 
diegia. (sk.). 

X Bridgeporto re#rtorawii rei
kalinga virėja (kalbanti lietu-
viikai ar angliškai). Skambinti 
Gražinai telef. S26-216L (ak.) 

susirinkusius jų garbei sugiedoti I mėjimasis lietuvybės išlaikymu, 
Ilgiausių metų ir pakėlė j jų svei- į ypač po Jaun. kongreso, 
katą tostą. Elena Juciūtė džiaugėsi, ma-

Po to kun. A. Steigvilas pa-! tydama tiek daug švėkšniškių 
pasakojo apie Argentinos lietu- Chicagoje. Papasakojo apie sa-
vių veiklą ir jų religinę bei 
taut inę būklę. Parapija įkurta 
prieš 40 metų ir pasidarė lietu
viškos veiklos centru. 

Kadangi po karo naujųjų atei- Į laikais, 
vių labai nedaug teatvyko j Ar-! Tikrai malonus 
gentiną, tad daugumą sudaro se
nieji emigrantai ir jų antroji bei 
trečioji kar ta . Pastebimas do-

vo naująjį romaną Ažuolynėlį, 
kuris yra daugiau tikras doku
mentas tos baisios komunistinės 
priespaudos Stalino siautėjimo 

buvo paben
dravimas su iš toliau atvyku
siais brangiais svečiais. 

A. P . B. Lemonto jaunimas laukia ateitininko [žodžio. 

Š V E N T A S I S RASTAS 
NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

Keturios Evangelijos ir apaštalu darbai. 

Vertė ir komentarą pridėjo 
LADAS TULABA, šv. Raito Daktarą* 

ftv. Rašto evangelijų vertimai i lietuvių kalbą: Pro-
| testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija 
§ pagal ke tur i s evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 

JONĄ. Pr ie jų y r a tekstų aiškinimai, o taip pa t ir apaštalų 
darbai. 

Roma 1079 nv Didelio formato, 622 psl. Kaina su per
siuntimu 2125 . 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, Ą5Ą5 Weat 6Srd 8t., 

Chicago, Ih 606Ž9 
niinoia gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 
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