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Hitlerio - Stalino 
suokalbio dokumentai 

(Tdinjri) 

V. M. Molotovas 1939 rugsėjo 
17 d. kalbėjo per radiją. Jo kalba 
buvo išleista brošiūra ( 8 psl., 1 
mil. egz.). Šioje brošiūroje ir laik
raščiuose paminėta, kad Lenki
jos pasiuntiniui Maskvoje 17. IX. 
39 įteikta nota (pradėtas žygis 
Lenkijon). 

II VOKIETIJOS — TSRS 
KOMUNIKATAS 

vyriausybė nustatė tarp vokiškų
jų ir tarybinių armijų demarkaci 
nę liniją, kuri eina upe Pissa iki 
jos įtekėjimo į upę Narev, toliau 
upe Narev iki jos įtekėjimo į upę 
Bug, toliau upe Visla, iki į ją įte
ka upė San, toliau upe San iki 
jos ištakų" (22 rugsėjo 1939 m.). 

Šaltiniai: Taryb. spauda 23.DC 
1939. 

"Kad būtu užkirstas kelias įvai
riems nepagrįstiems gandams apie 
Lenkijoje veikiančias tarybines ir 
vokiečiu kariuomenes, TSRS vy
riausybė pareiškia, kad šių ka
riuomenių veiksmai nesiekia ko
kių nors tikslų, nesuderinamų su 
Vokietijos ar TSRS interesais ar
ba prieštaraujančių raidei ir dva
siai nepuolimo pakto, pasirašyto I 
tarp TSRS ir Vokietijos. Priešin-j 
gai, ŠIŲ kariuomenių užduotis j 
kaip galima greičiau atstatyti 
Lenkijoje tvarką ir ramybę, kuri 
buvo pažeista lenkiškosios vals
tybės griuvimu, bei padėti Lenki
jos gyventojams pertvarkyti savo 
valstybinį gyvenimą". (TASS) 
(17. IX. 1939). 

Šaltiniai: Tarybinė spauda 20. 
IX. 1939. 

12. VOKIETIIOS — T. 
SĄJUNGOS KOMUNIKATAS 

"Vokietijos vyriausybė ir TSRS 

13. LIETUVA—l TSRS 
ITAKOS SFERĄ 

Satlinas ir Molotovas iššaukė 
Šulenbergą 25. IX. 1939, 20 vai. į 
Kremlių. Stalinas pareiškė, kad 
jis manąs būsiant netikslinga pa
likti Lenkijos likutį kaip nepri 
klausomą valstybę. Todėl jis pasiū 
les teritoriją, esančią tarp Vislos 
ir Bugo įjungti į Vokietijos įtakos 
sferą, o į TSRS įtakos sferą — Lie
tuvą. Apie Suomiją neužsiminė. 

Šaltiniai: A. Rejo rinkinys su 
nuoroda į " N a c — Sov. otn-ja" 
PSL. 102 —103. 

14. 27. IX. 1939 LAIKRAŠČIAI 
PASKELBĖ 

TSRS vyriausybės pakviestas 
š. m. rugsėjo mėn. į Maskvą at
vyko Vokietijos užsienio reikalų 
ministras ponas Von Ribentro 
pas. Jis kartu su TSRS vyriausybe 
apsvarstys visus klausimus, su
rištus su įvykiais Lenkijoje. 

(Bus daugiau) 

PERSEKIOJA SLOVAKŲ 
IR ČEKŲ KUNIGUS 

Čekoslovakijos teismai šiomis I šiomis dienomis popiežius Jonas 
dienomis sunkiomis kalėjimo ! Paulius II-sis, priimdamas grupę 

Paskutinė Egipto prezidento Anwar Sadato nuotrauka. Kairėje naujasis prezidentas Hosni Mubarak, o dešinėje 
gynybos ministeris gen. Abdel Halim Abu Ghazala. Netrukus po šios nuotraukos užfiksavimo trys kareiviai puolė 
tribūną ir prezidentą nušovė. 

VATIKANO MOKSLŲ 
AKADEMIJOS SESIJA 

Roma. — Rugsėjo 28 Vatika- Į Ii išaiškinti, kokiu būdu visata 
ne prasidėjo Popiežiškos Mokslų vystysis. Negalima pasakyti, ar 
Akademijos studijų savaitė. Tai | visata ir toliau plėsis. O gal ji 

vėl susiglaus? O gal visata yra ta
rytum "elastinga pūslė", kuri išsi
plečia ir vėl susiglaudžia? Ar šis 

JT SEKRETORIUS 
APIE ŠV. PRANCIŠKŲ 

New YarkaS' — Jungtinių Tau i dingą sutapimą, kad Jungtinių 
tų generalinis sekretorius Kurt, Tautų Charta buvo pasirašyta ir 

metinis žymiausių šiuolaikinio 
mokslo atstovų susitikimas, ku
rio metu buvo studijuojamos mū
sų laikų žmogų ypač dominančios 
mokslo problemos. Šių metų studi 
jų savaitei buvo parinkta tema 
"Visatos kilmė ir evoliucija". 
Prie mikrofono pasaulinio garso 
astronomas, Vatikano astronomi
nės observatorijos direktorius k'm. 
prof. George Coyne: 

"Popiežiškos Mokslų Akademi
jos šiemetinės studijų savaitės te 
ma yra "Kosmologija ir pagrin-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

bausmėmis nuteisė aštuonis ka 
talikus — keturis kunigus ir ke
turis pasauliečius tikinčiuosius. 
Teisiamieji buvo apkaltinti reli
ginę veiklą liečiančiu valdžios 
nuostatų pažeidimu ir religinės Ii 
teratūros platinimu be valdžios 
leidimo. Procesai įvyko Olomouc 
mieste, Moravijoje ir Louny vie 
tovėje, šiaurės Bohemijoje. Olo-
mique mieste, viename procese bu 
vo teisiami šeši katalikai, jų tar
pe du kunigai, o kitame procese 
— salezietis kunigas Romf. Du 
kunigai ir keturi pasauliečiai ti
kintieji, dėl religinių tekstų ne
legalaus spausdinimo ir platini
mo, jų tarpe Popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo enciklikos "Redemp-
tor Hominis" atspausdinimo, bu
vo nuteisti kalėti nuo 20 mėne
sių iki trejų metų. Salezietis ku 

čekoslovakų maldininkų, pažymė
jo, jog čekų ir slovakų tautos jam 
yra ypač artimos ir jis kasdieną 
už jas meldžiasi. Vatikano radijo 
dienraštis kviečia radijo klausy
tojus visame pasaulyje drauge 
su popižium maldoje prisiminti 
persekiojamus tikinčiuosius, tuo 
būdu išreiškiant savo solidarumą 
kenčiančiom čekų ir slovakų tau
tom ir jų Bažnyčiai. 

Mirė Izraelio 
kovotojas Dayan 

Tel Avivas. — Izraelio prem
jeras Beginąs paskelbė gedulą ir 
įsakė suruošti valstybines laido-
tinroo Vniuiieiom Trraolin UŽS'e-
nio reikalų ministeriui Moshe 

— Japonijos anglių kasykloje 
išsiveržė metano dujos, 800 
darbininkų pabėgo, 77 pavyko 
išgelbėti, tačiau 93 žuvo. Tarp 
jų buvo 9 gelbėjimo būrio na
riai. 

— Senatas 95 — 0 balsais pa-
visatos alsavimas kartosis be palto Į keitė nuomonę ir sugrąžino rie-
vos? Štai tokie ir daugybė kitų j seniai panaikintą socialinio drau 
klausimų iškyla šiandien kosmoso 
tyrinėtojam. Į panašius klausi
mus mėgina ieškoti atsakymo da
bartinė Popiežiškos Mokslų Aka 
demijos sesija. Beja, turime pri
pažinti, kad dabartiniai mokslo 
duomenys mus palieka beveik vi
siškoje tamsoje. Esame tikri, kad 
dabartinė Studijų savaitė suteiks 

diniai fizikos dėsniai". Studijuo-1 n a u i o s mokslinės Šviesos pagrin-

Waldheim paskelbė oficialų pa 
reiškimą švento Pranciškaus Asy
žiečio gimimo aštuonių šimtų me 
tų sukakties proga. Pareiškime 
Kurt Waldheimas iškelia šventą 
Pranciškų kaip taikos simbolį, 
gamtos mylėtoją ir saugotoją, žmo 
nių meilės apaštalą ir ypač visų 
neturtingųjų bei vargstančiųjų 
globėją, skelbusį taiką ir kvietusį 
visų laikų žmones atsisakyti nuo 
ginklo panaudojimo. Švento Pran
ciškaus mokslas ir gyvenimo pa
vyzdys turi įkvėpti ir dabartinių 
laikų žmones, pažymi Kurt Wald-
heimas, primindamas, jog Asy
žiaus šventojo skelbiami aukštie
ji idealai atsispindi Jungtinių Tau 
tų Chartoje. Jungtinės Tautos dir. 
ba taikos labui, kviečia tautas nu
siginkluoti, rūpinasi gamtos ap
saugojimu, siekia išlaisvinti mili
jonus žmonių nuo vargo, nuo ne
teisybės ir diskriminacijos. Toliau 
Kurt VValdheimas, priminęs bū-

paskelbta Asyžiaus šventojo var
du pavadintame m;~ste — San 
Francisco, nurodo, jog kelias dar 
tebėra ilgas, siekiant realizuoti 
taikingo, teisingo ir harmonin 

jamos visatos kilmės ir visatos 
evoliucijos problemos. Dalyvauja 
apie 30 kosmologijos mokslinin
kų, žymiausių šios srities tyrinė
tojų. Jie atstovauja visiem pen-
kiem kontinantam ir dešim
čiai įvairių tautų. Studijų tema 
yra nepaprastai svarbi. Yra mėgi
nama duoti kiek galint aiškesnį 

go pasaulio viziją, kurią skelbė | atsakymą į klausimą: iš kur yra 
šventas Pranciškus. Minėdami 
Asyžiaus šventojo gimimo jubi
liejų, pažymi pareiškime Jungti
nių Tautų generalinis sekretorius, 
pasiryžkime bendromis jėgomis, 
dvasios ir širdžių vienybėje to
liau žengti švento Pranciškaus 
nurodytu keliu, konkrečiai įgy
vendinant jo skelbtus idealus. 

Nuteisė šnipę 
Jacksonvilte. — Floridos teis- j pramonės valstybę, kokios 

Maskvai nepatiko 
Reagano kalba 

Maskva. — Sovietų agentūra 
"Tass", komentuodama prezi
dento Reagano Philadetphijoje 
pasakytą kalbą, rašo, kad Rea-
ganas bando niekinti socialisti-

kilusi visata ir kokiu būdu ji vys 
tosi? Jau yra beveik tikra, kad vi
sata yra gimusi iš vadinamo 
"Big Bang", tai yra iš pirmykščio 
sprogimo, kuris davė pradžią vi

diniu visatos problemų studijavi
mui 

Suomiu kritikas 
apie Estija 

Estų literatūros vaidmenį kovo 
je dėl tautinio išlikimo Helsin
kio laikraštyje 

Dayan, 66 metų.. Jis mirė nuo 
nigarkomf buvo V i r i n a m a s dėl I ^ d i e s smūgio penktadienį va-
to, kad čigonų grupę mokė kate
kizmo, nors neturėjo valdžios lei
dimo eiti kunigiškas pareigas. 
Jam paskirta bausmė nėra žino-! vėzdo, 
ma. Galop, Louny vietovėje, Bo- j Dayanas gimė 1915 m, tuome-

kare. Dayanas 1979 m. birželio 
mėn. turėjo operaciją dėl išei
namoje žarnoje pasirodžiusio 

hemijoje, jėzuitas kunigas Kor-
dik buvo sąlyginiai nuteistas viene 
rius metus kalėti dėl to, kad au
kojo Šventas Mišias be valdžios 
leidimo. 

dimo minimumo pensijų mokėji
mą. Po 122 dol. į mėnesį gaus apie 
2-5 mil. amerikiečių. 

— Salvadore komunistiniai su
kilėliai susprogdino labai svarbų 
tiltą. 

— Rytų Vokietijoje suimtas va
karų vokietis iš Hamburgo. Jis 
kaltinamas šnipinėjimu. 

— Prezidentas Reaganas spalio 
23 d. Meksikoje dalyvaus tarp
tautinėje turtingųjų ir atsilikusių 
šalių vadų konferencijoje. Wa-
shingtone kalbama, kad svar
biausias įvykis bus jo pirmas susiti 
kimas su Kinijos premjeru Zbao 
Ziyang. Kinijai dar neaiški Rea
gano politika Kinijos ir Taiwano 

S. Kanios kalba 

Huvudstabladet, atžvilgiu, 
aprašo suomių kritikas Ben Hel- — S ° v i e t u prezidentas Brežne-
man. Jis pabrėžia, kad gimtoji v a * s a v o sveikinimo telegramo-
kalba estams "buvo ir tebėra žmo Je naujam Egipto prezidentui 
giško orumo simbolis". Rusų Ii- Mubarakui rašo, kad Sovietų 
teratūra Estijoje neturi didelės Sąjunga pasirengusi pagerinti san 
įtakos. Estų rašvtojas Arvo Valton tykius su Egiptu. Sovietų valdžios 

sam medžiaginiam kosmosui: į a i Skino suomių korespondentui,; laikraštis "Izvestija" rašo, kad 
žvaigždėm, planetom, galakti 
kom. Ši visatos kilmės teorija pir
mą kartą buvo pasiūlyta prieš ke
letą dešimtmečių. Jos autorius žy
musis astronomas buvęs Popiežiš
kos Mokslų Akademijos pirminin
kas kun. George Lemaitre. Ta
čiau šiandien mokslas dar nega-

Pabaltijo įspūdžiai 
vokiečių spaudoje 

perialistinių Vakarų 
liams, rašo "Tass". 

monopo-

nę sistemą, kuri iš atsilikusios . Įtakingas Vaikaru Vokietijos 
žemės ūkio šalies Rusijos per Į dienraštis Frankfurter Rundschau 
trumpą laiką sukūrė galingą i gegužės mėn. paskelbė savo korės 

ne- į pondento Peterio Nonenmache-
me sovietų šnipas J . Helmish, | buvo pasaulio istorijoje. Reaga- j r i 0 įspūdžius iš Pabaltijo. Tfkin-
buvęs Armijos signalų korpuso 
narys, prisipažino perdavęs so
vietų agentams slaptus kodų 
mašinos ženklus 1963 metais. 
Jis vėliau išdavė ir k i tas kariuo
menės slaptas technines deta
les. Už savo patarnavimus jis 
gavo iš sovietų 131,000 dol. Teis
mas nuteisė šnipą Helmish ka
lėti iki gyvos galvos. 

Už savo šnipinėjimą Sovietų 
Sąjungai Helmish buvo pakeltas 
į Raudonosios Armijos pulkinin
ko laipsnį ir apdovanotas hero
jaus medaliu. Jis dirbo sovie
tams per 17 metu. 

kad Estijoje nelengva būti realis- i Amerika stumia Egiptą ir Suda-
tu, nes tada "politinė pažiūra da- į n 3 P u I t i L , b l i a -
rosi nepakenčiama". Helman pa- j — Buvęs prez. Cartens grasina 

kad Sovietų valdžia nesiė- skustis teisme del žinioj Wa-
shington Post" laikraštyje, kur m i n i , 

mė griežtų priemonių prieš per
nai rudenį paskelbto 40-ties estų 
intelektualų protesto laiško prieš 

rašoma, kad Carteris turėjo įren
gęs slaptus mikrofonus Blair ru 

tinėje britų Palestinoje, vaikys
tėje draugavo su arabais, pui
kiai mokėjo arabų kalbą. Įsto
jęs į karinę tarnybą britų ka
riuomenėje, vėliau dalyvavo Iz-

, . , raelio nepriklausomybės kovose 
Vatikano radijo dienraštis, ko- H a g . a n a l l organizacijoje. Prem-

mentuodamas skaudžią zmią; . ^ ^ G u r k > n o l a i k a i s j i s fc 
apie tikinčiųjų teismus Cekoslo- k a r i u o m e n ė s š t a b o v i r g ^ . 
vakijoje, pnmena, kad kaip tik ^ v a d o v a y o 195& metų g u e z o 

~" ; puolimui. Vėliau tapo gynybos 
G r i e ž t a S e k r e t o r i a u s ministeriu ir 1967 m. jo vado

vaujamos Izraelio ginkluotos jė
gos laimėjo "šešių dienų karą" 

Varšuva. - Lenkijos komu-!su Egiptu, Jordanu ir Sirija, 
nistiį centro komiteto suvažia- i Paskutinis 1973 m. karas buvo 
vime partijos sekretorius Kania j sukėlęs Dayanui priekaištų, kad 
pasakė griežtą kalbą, raginda-|jis "užmigo ant laurų", tačiau 
mas išmesti iš partijos komu-1 speciali valstybinė komisija u 
nistus kurie bendradarbiauja i išteisino ir jis liko įtakingas 
su "Solidarumu", nes unijų eks- Izraelio karys - politikas. Prem-
tremistai bando sugriauti Len- jeras Beginąs 1977 m. pakvie-
kijos socializmą, pasinaudodami tė jį užsienio reikalų ministeriu. 
ekonomine krize. J i s reikalavo Jis kelis kart slaptai keliavo j 
uždrausti visus streikus ir ati- Į Maroką, kur tarėsi su Egipto 
dėti laisvų šeštadienių progra-! vicepremjeru dėl taikos sutar-
mą Kartu vyriausybė paskel-, ties. Jo derybos privedė prie 
bė karinės prievolės prailgini-! garsiosios Egipto prezidento ke
rną 60 dienų. Tūkstančiai ka- j Honės į Jeruzalę ir Camp David 
riuomenės naujokų bus panau- • sutarties. 
doti kovoje prieš ekonominę kri-; Jo mirties dieną, laikraštis 
zę, daug jų siunčiami į anglių į "Yeduoth Ahronoth" paskelbė 
kasyklas. Komentatoriai mano,! paskutinį Dayano straipsnį, ku-
kad griežta Kanios kalba sie-iriame Dayanas ^ f j ^ 8 ^ 
kia atmušti partijos "vanagų" 
kaltinimus, kad jis "per minkš
tas" kovoje prieš valdžios prie
šus. 

rusinimą autorius: "Matyt vadai! muose, kai juose laikinai gyveno 
Maskvoje ir Taline supranta, kad \ P^ez. Reaganas ir jo žmona Nan-
vra rrba, kurią net jiems, visaga-' cy. Carterio spaudos sekretorius 
liams, peržengti neapsimoka". 

(Elta) ; 

Baigė iškelti 
nuskendusi aukse 

Murmanskas. — Britų narų lai
vas "Staphanieturm" baigė aukso 

no žodžiai apie laisvą ūkį reiš- | čiųjų minioje prie Šv. Petro ir Po- I iškėlimo operacijas Berenco jū-
kia reikalavimą atsilikusioms ; vilo bažnyčios Vilniuje, Didžio- roję, kur dugne gulėjo, 800 pė-
šalims atidaryti savo sienas im- j j 0 Šeštadienio vakarą jis pastebė- j dų gylyje, karo metu paskandin-

jo ne tik senimą, bet ir jaunimą, Į tas britų kreiseris "Edinburgh" su 
šventadieniškai pasipuošusias j 400 luitais aukso, apie 6 tonos. 

— Iš pareigu pasitraukė Meksi 
kos valdančios partijos pirminin
kas. Kalbama, kad jis nusivylė, 
jog ne jis paskelbtas kandidatu į 
prezidento vietą. 

— Irano vyriausybė pasitrau
kė, suteikdama naujajam prezi
dentui progą sudaryti naują vy
riausybe. Prezidentas jau pareiš
kė, kad jis paliks ligšiolinę valdžią. 

Powell pareiškė, kad tokia žinia 
laikraščio turėio būti spausdina
ma pirmame puslapyje su didele 
antrašte, jei ji teisinga. Ji reiškia, 
kad ir visi užsienio garbingi sve
čiai, prezidentai ir karaliai yra 
slaptai klausomi paslėptų mikro
fonų, nes jie, paprastai, sustoia 
Blair rūmuose, lankydamiesi Wa 
shingtone. 

— Geologijos tarnyba paskelbė, 
jog yra ženklų, kad pietinėje Ka
lifornijoje greit gali įvykti dides
nis žemės drebėjimas. 

— Du amerikiečiai jūreiviai mi 

vyriausybę laikytis taikos su
tarties su Egiptu, nežiūrint pre
zidento Sadato mirties. 

Egipto valymai 

šeimas. Vilnius jam atrodė mo-jPo 5 savaičių sunkaus darbo na-
dernesnis už Taliną ir Rygą —Irai beveik visa auksą iškėlė ir at-
daugiau "pietietiškosios" nuotai- Į plaukė į Murmanską, nes oras pa- rė Tailandijos uoste nuo narko-
kos, gyvos religinės ir kultūrinės j srkeitė, prasidėjo audros ir dar-; tiku per didelės dozės. Lėktuvne-
tradicijos. Vokiečių koresponden-. bus teko nutraukti. Sakoma, kad šyje "Midvvay" suimti 19 jūreivių, 
to nuomone, geriausiai informuo-I išgelbėta apie 95 nuoš. lobio. | pas kuriuos rasta 18 svarų mari-
ti žmonės Sovietų Sąjungoje yra. Apie 45 nuoš. aukso vertės gaus i juanos. 
estai, kurių jaunimas labai vaka- britu gelbėjimo bendrovė. Likusį i — Portugalijoje, Lisabonos 
rietiškai nusiteigęs ir laikosi sa- auksą pasidalins Sovietų Sąjunga,; priemiesčio savivaldybės rinki-
vų idealų. i kuri gaus du trečdalius ir Britą-j muose daugiausia balsy laimėjo 

fElta) jnija — trečdalį. | komunistų partijos kandidatai. 

Turku demokratija 
Ankara. — Karinė Turkijos 

vyriausybė uždarė visas politi-
Kairas. — Egipto naujasis nes partijas, konfiskavo keturių 

prezidentas Hosini Mubarak to- į svarbiausių partijų nuosavybes, 
liau tęsia musulmonų fundamen- i penki karinės chuntos nariai su-
talistų persekiojimus. Tarp su- j darė 160 narių tarybą, kuriai 
imtų paskutinėmis dienomis; pavesta sukurti naujos konsti-
valdžios kritikų yra daug kariš- tucijos projektą ir naujus įsta-
kių ir dvilinių tarnautojų. Kaip tymus, kuriais vadovausis būsi-
žinoma, prez. Sadatas rugsėjo moji demokratinė Turkija. 
4 d. suėmė daugiau 1,500 egip- Europos parlamente jau buvo 
tiečių. Sakoma, kad paskutinė- pasiūlymų išmesti Turkiją iš 
mis dienomis suimtų skaičius Europos Tarybos, nes Turkijoje 
yra dar didesnis. Laukiama dau- j nėra parlamentinės demokrati-
giau suėmimų. Savo inaugura- jos. 
vimo kalboje prez. Mubarak pa- Į . . 
sakė, kad niekas neišvengs įs-j KALENDORIUS 
tatymų kardo. Pirmas jo de-| 
kretas, paėmus prezidentūrą, 
buvo: mirties bausmės įvedi-1 
mas nusikaltėliams, kurie nau
doja ginklą. 

— JAV sutiko parduoti Brazi
lijai urano, reikalingo brazilų pir
mai branduolinei jėgainei įrengti. 

Spalio 19 d.: Izaokas, Fredes-
vinda, Saigėla, Gritė. 

Spatio 20 d.: Artemas, Sau
lė, Gedainis. 

Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:07. 

ORAS 
Saulėta, vėjuota, temperatūra 

dieną 55 L, naktį 40 L 



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

oetannė 
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U^POv'e 
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 

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

Ger. J . Šol iūnai , 

Š. m. vasario mėn. 23 d. laik-
rastų „Drauge" buvo duotas 
Tamstos atsakymas J.A. apie 
valstybinių mokesčių (income 
tax) mokėjimo eigą. Atsakyme 
pasakyta, kad už gaunamas 
palūkanas, jei jos viršija 4.300 
dol. reikia pildyti „income tax" 
formą 1040, nesvarbu pen
sininko amžiaus ir pan. 

Klaus imas : ar ta pati su
ma, 4.300 dol. (neapmokes
tinama) galioja visose JAV, ar 
tik Illinois valstijoje. 

a) Šeimoje dirbę žmona ir vy
ras, sulaukę reikiamų metų, 
išėjo pensijon. Abu gauna iš 
darbovietės pensijas bei iš ki
tų šaltinių pajamų (neturi 
bendros kasos ir pan.) Tačiau 
vedę ir gyvena drauge. Tų pa
lūkanų suma vis viršija. Nega
na to tenka mokėti už dar 
negautas palūkanas kas 3 
mėn. pirmyn, skaudu pensi
ninkams — senatvėje... 

b) Jeigu pildant „income tax 
vienam asmeniui yra duota be
galė suma 4.300 dol. tai dviem 
kartu pildant turėtų būti 8.600 
dol. Kaip geriau tokiu atveju 
pildyti: atskirai, ar bendrai? 
Ohio valstijoj, atrodo, yra skir
tinga sistema, tačiau pensijos 
čekius gaunu iš Chicagos. 

c) Tamstos buvo rašyta 
„Draugo" dienraštyje, kad 
galima išeiti pensijon, nesvar
bu kuriame metų laikotarpy, 
tačiau neturi nieko bendro su 
uždarbiu prieš išėjimą. 

Pensija pradedama mokėti 
kada pensininkas neuždirba 
daugiau nustatytos sumos. 
Pakeista ar tebegalioja? 

d) Aš išėjau pensijon 1978 m. 
gegužės ld. sulaukęs 64 metų ir 
3 mėn. Per tuos 4-rius mėn. už
dirbau daugiau 7.000 dol., o 
Soc. Sec. paskaitė visų metų 
uždarbį ir dabar mane vanoja 
su savo „overpayments". Tei
singa? Tačiau visvien kas 
mėn. gaunu 611.90 dol., nes as 
nesutinku su Central Pay-
ments išvedžiojimais ir jiems 
rašau remdamasis Tamstos 
patirtimi. 

e) Iš viso neturiu supratimo 
kiek man priklauso tų pinigų, 
nes nežinau Soc. sec. įstatų, čia 
ir kyla visi neaiškumai. 

Malonu būtų išgirsti Tams
tos nuomonę spaudoje ir bend
rai; svarbu ir skirtingų vals
tijų įstatymų eiga. Ar tokie-
patys įstatymai galioja vi
sose JAV-se, ar kiekviena vals
tija turi skirtingus? 

Reiškiu pagarba, 
S. B. 

Ilgametis „Draugo" 
prenumeratorius. 

Atsakymas St. B.: 
1. Taip. Už sumą — 4.300 

dol., už kurią nebereikia pil
dyti federalinių vladžios mo
kesčių anketų, asmenims, su
laukusiems 65-kių amžiaus, 
galioja visoje Amerikoje. 

2. Paprastai valdžios mokes
čiams mokėti žmona ir vyras 
pildo vieną mokečių anketą. 

3. Socialinės apsaugos (šo
nai seru^-ity mėnesinės pen
sijos paprastai yra prade
damos mokėti nuo to laiko, kai 

nustojama dirbti, arba uždir
bama tik taisyklėmis leistinos 
uždarbių sumos. Specifiniai 
nuo kurio mėnesio pradžios 
yra pradedama mokėti mėne
sinis čekis priklauso nuo indi
vidualaus pensininko — dar
bininko padėties. Konkrečiai, 
užtat, galima nurodyti mėnesį 
tik žinant visus paskiro as
mens pasitraukimo pensijon 
duomenis. 

Chicagos miesto mere pasižadėjo remti stipres
nės rankinių ginklų kontrolės įstatymo projektą. 

. Mere priima specialų plakatą iš dainininko Harry 

Nilson 
Weeck 
apygardos 
ninkei. 

stebint žinomai sporto asmenybei Bill 
ir Katherine W. Zartman, Chicagos 

ginklų kontrolės komiteto pirmi-

4 Jus, turbūt, socialinės ap
saugos įstaiga „vanoja" už tai, 
kad per daug uždirbote po to, 
kai buvote pasakę, kad uždirb
site mažiau. Tai nėra kokia 
nors išimtis, o nuolatinis „nuo
tykis" išeinančiųjų pensijon 
žmonių. 

Jums socialinės apsaugos 
įstaiga už permokėjimą jokių 
atskaitymų padaryti nebegali 
tol , kol nepasibaigė galutinis 
apeliavimo procesas (jis tęsia
si ilgai ir yra bent trys pagrin
dinės apeliacijos pakopos). Už 
įvykusius permokėjimus pini
gai bus jum atskaityti tik ta
da, kai jūs nustosite apeliavę, 
arba baigsis visa apeliavimo 
procedūra. 

5. Jei nežinote kiek jums bu
vo permokėta — paprašykite 
artimiausios socialinės apsau
gos įstaigos paaiškinimo. Ji tu
rėtų jums tai paaiškinti. 

6. Socialinės apsaugos 
(sočiai security) programa, 
įstatymai, ir įvairiausios tai
syklės yra federalinės val
džios apimties. Užtat visa tai 
galioja ir visa yra bendra vi
sose JAV valstijose. Negali 
būti jokių skirtingų socialinės 
apsaugos įstatymų ar taisyk
lių kurioje nors šio krašto vals
tijoje (steite). 

J. S. 

Mielas Prieteliau! 
Aš seku Socialinį skyrių 

„Draugo" dienraštyje. 
Esu jau 66 metų. Būdamas 

65 metų išėjau į pensiją. Jūs 
teikiate pensininkams patari
mus. Ir aš norėčiau gauti 
patarimą dėl pensijos gavimo 
iš Kanados. Reikalas yra 
neaiškus. Aš pastebėjau 
laikraščiuose, kad JAV prezi
dentas Reaganas ir Kanados 
ministras Trudeau šių metų 
kovo 14 d. pasirašė sutartį dėl 
pensijos gavimo kanadie
čiams, gyvenantiems JAV-ėse 
ir amerikiečiams Kanadoje. 

Aš Kanadoje esu išdirbęs 16 
su puse metų ir JAV-ėse taip 
pat išdirbau 16 metų. Cia su 
šeima dabar esu persikėlęs 
gyventi ir gaunu neblogą pen
siją. 

Dabar mane sudomino nau
jas ministrų pasirašymas dėl 
pensijų gavimo iš Kanados. Ar 
aš negalėčiau gauti iš Kana
dos, išdirbęs 16 su puse metų, 
pensiją? Jeigu būtų galima 
gauti, labai prašyčiau patarti, 
kur man kreiptis ir kas man 
daryti. 

Su pagarba, 
J.B. 

Atsakymas J.B.: 
Galimybė jums gauti padi

dintą JAV socialinės apsau
gos (sočiai security) pensiją 
yra labai konkreti. 

Atrodo, kad Kanada ir JAV 
pasirašė sutartį, kuri įgalina 
abiejų kraštų gyventojus gauti 

ATSIŠAUKIMAS Į SANDRAUGOS 
VADUS „The Australian" dienraštis 

spalio 6 d. laidoje praneša 
žinią ir rašo apie Pabaltijo 
bendruomenę, kuri kreipėsi į 
Brit «• sandraugos lyderius 
paremti atsišaukimą Jungti
nių Tautų gene ra l inė j e 
asamblėjoje dėl Pabaltijo 
valstybių laisvės. 

Delegatas Albinas Pocius 
pasakė, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo Sovietų Rusijos 
okupuotos 1940 metais. Po 
Antrojo pasaulinio karo dauge
lis tautų laimėjo savo laisvę ir 
nep r ik l ausomybę . Rytų 
Europoje Sovietų Rusijos kolo-
nijinė imperija begaliniai 
išsiplėtė. Šiuo metu yra apie 
130 milijonų ne rusų žmonių 
Sovietų Sąjungoje ir apie 100 
milijonų žmonių vadinamuose 
satelitiniuose kraštuose, jos 
visos kolonijinėje vergijoje. 

Pabaltijo valstybės neturėjo 
laisvų rinkimų, nei teisės 
apsisprendimo, žmonių atsto
vavimo, auklėjimo ir religijos 
laisvės ar nepriklausomų 
profsąjungų, keliavimo ar 
apsigyvenimo laisvės, nei 
spaudos laisvės. Disidentai 
buvo engiami ir jų daugelis 

mirė paslaptingose aplinkybė
se. 

A T-VU-MIIO r»aanif&- O f i p i n l i 

propaganda kalba apie lygy
bę, bet visos svarbiausios 
administracijos pozicijos ir 
geriausiai apmokami darbai 
yra tik rusų mažumai ir jų 
kolaborantam. Baisi rusifi
kacija ir rasinė segregacija vis 
iabiau didėja kasdieną". 

Estai, latviai ir lietuviai 
buvo neteisėtai paimami į 
Rusijos armiją ir siunčiami į 
Afganistaną ir į kitus kraštus 
prislėgti tų taufc^ žmones. 

A. Pocius pasakė: „Sovietų 
Rusijos imperijos išsiplėtimas 
pasaulyje eina nesulaikomai. 
Tai parodo pusė Europos 
praradimas Sovietų įtakos sfe
rai ir pati vėliausioji agresija 
Azijoje ir Afrikoje. Sovietų 
Rusijos kolonijinė imperija yra 
didžiausias pavojus pasaulio 
taikai ir tik jos dekoloniza-
vimas suteiks galimumą 
steigti ilgalaikę, patvarią 
pasaulio taiką". 

T a i p s k e l b i a , ,The 

IŠRINKTA 
VALDYBA 

Nors Lietuvių socialinė tar
nyba dirba ir aptarnauja 
Chicagos lietuvius jau senokai, 
bet vadovavimui valdybos taip 
ir neturėjo. 

Rugsėjo 24 d. Chicagoje buvo 
susirinkę tarnybos direktorija-
tas. Posėdžio metu, pagal es
amus įstatus, buvo išrinkta 
pirmoji valdyba. 

V a l d y b o s s ą s t a t a s - : 
Danguolė Valentinaitė — 
pirm., Kornelijus Jazbutis — 
vicepirm., Kęstutis Žukas — 
vicepirm. ir iždininkas, dr. 
Ant. Butkus — narys, dr. Reg. 
Kulienė — narė ir J. Šoliūnas 
— sekretorius. 

Socialinės tarnybos būstinė 
yra „Margučio" rašt inės 
patalpose. Čia kiekvieną šešta
dienį visiems lietuviams be 
jokio atlyginimo yra patarnau
jama įvairiuose socialinio 
gyvenimo reikaluose. 

Galima kreiptis nuo 9 vai. 
ryto iki 12:30 vai. p.p. 
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Canada. Elsewhere in the U.S.A. $40.00. Foreign countries $42.00 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ j o -
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Savaitinis $28.00 $17.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
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j 
PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ 

(JOS 4 0 * METŲ ISTORIJĄ) ...; 

Austra l ian" . Cia turime 
pasveikinti kuo nuoširdžiau
siai Albiną Pocių, kuris suge
bėjo Britų viršūnių vadų 
konferenc i ja i Melbourne 
pateikti Pabaltijo valstybių 
laisvės troškimą ir sugebėjimą 
ten patekti. Toje konferenci
joje tai ir buvo vienintelis 
Britų sandraugos vadams 
dėmesio atkreipimas į Rusijos 
grėsmę pasaulio taikai; Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos prašy
mą paremti laisvės reika
lavimą Jungtinėse Tautose. 
Kuris sugeba prabilti tarptau
t iniame forume Pabaltijo 
valstyvių išlaisvinimu, turi^ 
pasitikėjimą ir įvertinimą jafr 
vien lietuvių, bet latvių ir estų! 
Albinas Pocius yra Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas ir 
Aus t r a l i j o s Pabalt iečių 
tarybos pirmininkas. 

Kun. Pr. Dauknys 

DR. ilBUTE ZAPARACKAS 
Tetai. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofjtts: 

700 Nortti Mkhigsm, Saite 409 
VMandoi pagal susitarimą 

Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry
čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietu Mokslo Akademijos. 
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. Įdė
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų 
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. ~u. gyv. primoka 50 centų 
(taksų)! Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd SU Chicago, 
m. fN2». 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Te l . ofiso ir buto: OLympic 2 *4159 : -

DR. P. KISIELIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 tki 4 vai popiet 9nr,T ,„ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe rėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel . - GR 6 2 4 0 0 

Vai pagal susitarimą, pirmad irketv 1 4 ir 
7 9 antrad trpehkt 10-4. šeštad 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

P * - . - : 

Ofs. HE 4 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos . -
2 4 5 4 West 7 1 st Street 

( 71 -mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad .ketvirtad irDenktad— 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 -5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Amerikiečiai kariai išbando naujus šautuvus M-16. 
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VALIO JAUNYSTEI! 
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 

"SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

papildomus pensijų priedus. 
Tokios sutartys jau yra 
pasirašytos su Vak. Vokie
tijos, Italijos ir Šveicarijos 
valstybėmis. 

Tačiau ligšiol šio krašto 
socialinės apsaugos įstaigos 
dar nieko nepranešė, kada 
įsigalios Kanados-JAV sutar
tis. Kai tik apie įsigaliojimą 
sužinosime, mes tuojau 
painformuosime visus skaity
tojus. 

J.S. 

S 
Ei( Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal

tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
rryergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. . , 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Broniu* 
Budnūnas. 

Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 
"SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $895. Užsakymus 
ftffaffc DRAUGAS, tftf W. SSrd St., Chicago, IL 606S9. 
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Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 7 4 2 0 2 5 5 Namų 584 5527 t v 

Dr. ALGIS PAULIUS " < -
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGfJA'-" 

1185 Dundee Ave. ' * * ' 
Elgirt. III. 60120 »JOtB 

Valandos pagal susitarimą. <4* 

Tel. 372-5222. 236-6575 
Dr, ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: — - ' 

111 NO. WABASH AVE. 
. -. -

Valandos pagai susitarimą. 

Ofs PO 7 6000 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

613^ S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7 
OF FAMILY PRACTICE , 

1407 So. 49tn Court. Cicero. I I I . 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrų* treč ir sėst 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
mylia j vakarus nuo Harlem Ave.'' 

Tel. 563-0700 " J r . j į 
Valandos pagal susitarimą - ->r 

!. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRiSTAS " " -

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir • - — 
"Contact lenses" . . . , 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 5 1 4 9 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W 6 3 r d Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak, ~. 
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 4 5 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448 6195 

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

2454 Mest 71st Street t] 6> 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St . CNcafo 

4762112 
Vai pagai susitarimą Pirm , antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tet. RElianca 5 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm , antr, ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Trei ir šešt 
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Iftsilaikyti — 

TAI SUPRASTI 
SAUGUMĄ 

Kriminalinių nusikaltimų 
banga nėra palietusi tik 
Ameriką, bet ir daugelį kitų 
kraštų. Apie kriminalinius 
nusikaltimus diktatūriniuose, 
ypač komunistiniuose, kraš
tuose mažai tesužinome. Jie tai 
slepia nuo savų ir nuo svetimų 
akių. Demokratiniuose kraš
tuose kriminalizmas, išvysty
tas kai kur iki žiauriausio tero
rizmo, ne tik skelbiamas, bet 
dar net su pagražinimais ir pa
teisinimais. Ne dėl noro patei
sinti kriminalistus, bet dėl no
ro sudaryti sensacingą žinią ir 
kartu priversti protingąją vi
suomenę saugotis kriminalis
tų, nesijausti saugiais tose vie
tose ir tuo metu, kur 
kriminalistai gali siausti. Po
licija niekur ir niekada negali 
būti kiekvienoje vietoje ir kiek
vieną apsaugoti. 

„Chicago Sun-Time8" ko-
lumnistas Roger Simon rašo 
(spalio 1 d.), kad Amerikos 
miestuose „tėra tik dvi rūšys 
žmonių. Čia yra išsilaikantieji 
ir nusikaltimų aukos". Pabai
goje jis, primindamas pirmą
sias dvi žmonių rūšis, dar pri
deda, kad „iš tikrųjų yra trečia 
rūšis,— tai kriminalistai". Ar 
jiems leisti, anot kriminologo 
Hans W. Mattick, užvaldyti 
gatves, gatvių užkampius, par
kus ir įsivesti džiunglių įstaty
mus, tai klausimas visų mies
tų ir visų tautų valdžioms. 
Vienintelis būdas — neužleisti 
jų viešpatavimui savo miestų. 
Ne perdėta drąsa, ne nepai
symu įvairių galimumų naktį, 
neaiškiuose keliuose ir patam
siuose gali sutvarkyti krimi
nalistus, bet vieninga piliečių 
policijos ir valdžios kova prieš 
kriminalizmą. Tik nesveika vi
suomenė išaugina nesveikus ir 
antisocialius žmones, leis
dama jiems naudotis jų pačių 
„draustiniais". 

Problemą spręsti imasi val
džios institucijos. Bet ar 
pakankamai, klausia minėtas 
kriminologas. Jie dažniausiai 
yra ginkluoti arba kitų sau
gojami. Eilinis narys nei gink
lo, nei apsaugos neturi, išsky
rus savo sumanumą ir didelį 
atsargumą. Bet problema iš
sprendžiama tik bendru suta
rimu. 

PINIGŲ TAUPYMO GAIRĖS 
Visi turi atiduoti valdžiai savo pajamų dalį 

Išsilaikyti, net išlaikyti gy
vybę miestuose reikia žinoti, 
kad juose nesaugu. Nešiotis 
perdaug ar permažai pinigų, 
juo labiau brangenybių, mato
mų iš tolo, yra noras atkreipti į 
save dėmesį. Čia dėmesio 
atkreipimas gali net vidury 
gatvės, susisiekimo priemonė
se, vielose aikštėse būti la
bai pavojingas. 

Niekas čia nenori būti įveltas 
kriminalo liudininku ir, būda
mas "beginklis, bijo ginti kitą. 
Geriau tyli ar nusisuka, kad 
nematytų, negu pakelia ranką 
užpultam žmogui apginti. Tai 
daugumos nusiteikimas, nors 
jis nėra žmoniškas, moralus ir 
neprisideda prie kriminalinio 
elemento sunaikinimo. Vieni 
tampa aukomis, o tylintieji ir 
kito neginantieji išsilaiko, bent 
mano, kad jie išsilaiko savo su
manumu. 

Bet tai nėra nei laisvės, nei 
demokratijos, nei pagarbos 
žmogui tikroji išraiška. Tai 
moralinis, demokratinis, kar
tais net valstybinis nuosmu
kis, kai nusikaltimus daran
čiųjų pradeda bijoti net miesto 
valdybos ir net policijos parei
gūnai. Užpuolimai yra daž
niausiai tik apiplėšimo tiks
lais. Bet yra ir politinių 

pasikėsinimų, kurie nei pasi-
kėsintojui, nei jį kurstančiam 
jokio pelno neneša. Tai pa
naudoja politiniai ar avan
tiūristiniai, juo labiau 
komunistiniai teroristai, 
pasisamdę sugedusius kri
minalistus, kurie dėl žmogaus 
gyvybės skrupulų neturi. Prieš 
JAV prezidentą ar popiežių 
pasikėsinimas, Egipto pre
zidento žuvimas ir buvo kri
minalistinis veiksmas, kuris 
kriminalizmą padaro sau tiks
lu, o jį panaudoja neramumus 
ir suirutes keliantieji tarptau
tiniai teroristai. Jie ne tik pa
tys gyvena psichine baime, bet 
nori ir daugumoje žmonių su
daryti nuolatinės baimės ir ne
tikrumo pajautimą. 

Psichiatrijos specialistas dr. 
J. Vaząuez sako, kad „toks ne
sveikas elgesys, kaip užpuoli
mai gatvėse, kaip užvaldymas 
aikščių ir parkų, kaip naudoji
masis nakties priedanga, yra 
ligos reiškinys, kuriam reikia 
gydymo. Bet tai gali padaryti 
tik valdžios nusiteikimas stip
rinti bausmes ir tikra prasme 
kalėjimuose gydyti tokius li
gonius". 

Kriminaliniai nusikaltimai 
šiandien yra tokia miestų prob
lema, kad net valdžios neiš
sprendžia. Žinoma Italijos 
„Raudonoji brigada", Vokieti
jos slapta teroristų grupė Ba-
der - Meinhof, žinomi ir mūsų 
gyvenamo krašto nusikal
timai. Juk beveik nėra dienos, 
kad susižinojimo priemonės 
nepraneštų apie žudynes, api
plėšimus ir kitus nusikal
timus. 

Bet ar galima dėl to kaltinti 
tik demokratiją, kuri leidžia 
laisvai piliečiams išsirinkti sa
vo valdžios atstovus? Reikia 
dar ir įsivesti tikrą auklėjimą 
ir psichiatrinį gydymą, o ne tik 
atsitiktinį nusikaltėlių ieškoji
mą. Kriminalistais vieni tam
pa savo aplinkoje, kiti tokiais 
tampa gyvenimo sąlygose, tre
ti dėl nesveiko galvojimo, nesi
remiančio protinga logika. 
Atsakyti į šiuos klausimus tu
ri ne tyrinėjantieji tik tolimes
nes priežastis, kodėl taip yra, 
bet tie, kurie iš arti žiūri į nusi
kaltimą ir nusikaltėlio savo 
veiksmų žalos supratimą. Tai
gi reikia ir ištikimų sąžinei ir 
įstatymams teismų. 

Lietuviai gyveno dažniau
siai lyg ir kompaktinėje masė
je — bent netoli vieni kitų. Iš 
lietuvių kriminalistų nebuvo ir 
nėra labai daug. Bet kad jų 
yra, reikia tik paskaityti nusi
kaltimų sąrašus, tai rasime ir 
tokių, kuriems net kaimynai 
kriminalisto vardo nepriskir
tų. Apiplėšimų, namų iškraus-
tymų, apvogimų ir net užmuši
mų nedalią yra pajutę ir 
lietuviai, ypač gyveną dides
niam susispaudime arba neiš
laiką atsargumo dėsnio. O jis 
reikalauja gyvybę saugoti ir 
pačiam nesijausti perdrąsiam. 

Kriminalistui neturi reikš
mės turistas, nuėjęs apžiūrėti 
miesto įdomybių, nei pavienis 
žmogus, norįs pasivaikščioti 
gatve be jokio reikalo. Tokius 
pažįsta kriminalistai geriau, 
negu eilinis žmogus, nors šiaip 
šie ir reikalingi psichiatrinio 
gydymo. Gal reiktų padaryti ir 
išvadą su minėtu autorium, 
kad „reikia norėti išsilaikyti 
arba tikrai būsi kriminalisto 
auka". Juk negalima manyti, 
kad vienas žmogus gali apsi
ginti, bet, kol džiunglių įsta
tymas veikia, reikia savo gy
vybę pačiam branginti. 

P.S. 

Dažnai girdime, kad asmuo 
yra toks turtingas, kaip ruduo 
savo derliaus gausumu, ir 
linksmas, kaip pavasaris, kai 
junta piniginėje besivartantį 
dolerį ar banke apvalią sumą. 
Tačiau gamtoje ir gyvenime 
pavasaris nesitęsia amžinai. 
Žiemai artinantis šerkšnas 
pakerta gražiausių gėlių žie
dus, o šalna nuskina nuo 
medžių lapus. 

Tas pats atsitinka ir tautos 
ūkiniame gyvenime, kai į jį 
įsimaišo nekviesta viešnia — 
infliacija, pakirsdama pini
ginio vieneto vertę ir sudary
dama nemažų sunkumų 
suspausti dolerį ir papildyti 
banke santaupas. Pati inflia
cija yra siejama su pinigų kie
kiu apyvartoje. Jų padaugė-
j i m a s s u a r d o ū k i š k ą 
pusiausvyrą, kai jie ima viršy
ti realias krašto pajamas. 
Vyriausybė jų netaupo ir bris
dama į skolas sukelia biudže
tinius trūkumus. 

Tokia vyriausybės finansinė 
politika sukelia ir visuomenėje 
norą daugiau išleisti ir mažiau 
taupyti juodai dienai. Tautos 
ūkis tokį vyriausybės šeimi
ninkavimą labai greitai pajun
ta, nes nesuderinimas pajamų 
su išlaidomis sukelia kainų 
kilimą, nedarbą ir kitas nege
roves ir ekonominis gyveni
mas išmušamas iš nusisto
vėjusios vagos. 

Taip buvo nesenoje praeity
je. Dabartinė vyriausybė jau 
parodė gražių pastangų išlai
kyti ūkišką pusiausvyrą tarp 

P. INDREIKA 
pajamų ir išlaidų. Prezidento 
pagrindiniu rūpesčiu virto 
biudžeto subalansavimas, 
skatinant taupumą. Pasku
tinėje kalboje prezidentas 
paskelbė neat. didžią kovą 
infliacijai, stengiantis apkar
pyti įvairių valdžios agentūrų 
išlaidas bent 12%, atleisti nebū-
rinai reikalingus tarnautojus, 
įskaitant ir Baltųjų Rūmų 
personalą. Uždaryti neseniai 
įkurtus Energijos ir Švietimo 
departamentus, sumažinti 
federalinės valdžios duoda
mas įvairioms paskoloms 
g a r a n t i j a s , s u t v a r k y t i 
Juodąją rinką" maisto kupo
nais, apvalyti Medicaid 
programą nuo nesąžiningo 
pinigų eikvojimo, sutvarkyti 
viešosioms mokykloms maisto 
paskirstymą ir jo besaikį mėty
mą. Paliekamas nepaliestas 
socialinis draudimas, kurio 
reformų pravedimui sudaro
ma 15 asmenų komisija, kad 
būtų pagrįstas teisingumu ir 
kad kiekvienas gautų jam 
priklausančią draudimo dalį. 
Bus peržiūrėti ir mokesčių įsta
tymai išlyginant juose es
amas spragas, kad visi teisin-
ga i a t iduotų c i e sor iu i 
priklausančią pajamų dalį ir 
dar Ūktų pinigų pragyvenimui 
ir santaupoms. 

Daugumas smulkių taupyto
jų savo santaupas laiko 
bankuose einamose sąskai
tose, už kurias mokamas labai 
žemas procentas, nes san
taupos yra neterminuotos ir 
bankai nežino, kada taupy

tojas jas atsiims. Tokie indėliai 
paprastai įrašomi į knygutes. 
Už terminuotus indėlius moka
mi didesni palūkanų procen
tai, nes jais teikia kitiems 
paskolas ir daro įvairias inves
ticijas. 

Vyriausybė, skatindama 
taupymą, atleido dalį palū
k a n ų nuo v a l s t y b i n i ų 
mokesčių, raginant pirkti „Ali 
Savers" sertifikatus arba 
paskolos lakštus. Kiekvienas, 
įsigijęs šiuos paskolos lakštus 
ir pildydamas 1982 m. mokes
čių formas, galės drąsiai 
nurašyti nuo pajamų 1000 dol. 
gautų palūkanų, o vedusi pora 
nuo 2000 dol. Šie lakštai prade
dami pardavinėti jau dabar ir 
pardavimas tęsis iki 1982 m. 
galo. Už „Ali Savers" lakštus 
mokama 12.61 proc. palūkanų. 
Jų nominalinė kaina yra 500 
dol., ir investuoti pinigai yra 
apdrausti federalinės valdžios 
draudimo įstaigoje. 

Kyla klausimas, kokią sumą 
reikėtų investuoti, kad galė
tumei gauti 1000 dol. palū
kanų? Atskiram asmeniui 
užtektų 8000 dol. ir vedusiai 
porai — 16,000 dol. Atrodo, kad 
tai yra nemažos pinigų sumos, 
bet niekas neverčia jas inves
tuoti iš karto, nes pradžiai 
užtenka tik 500 dol. Bet už 
vėliau investuotas sumas 
procentai gali pasikeisti: 
sumažėti arba padidėti. 

Negalint sukaupti ir penkių 
šimtų dolerių, smulkesniems 
taupytojams yra specialūs 
sertifikatai, kurių terminas 

Ona Naureckienė savo namuose lapkričio 6 d. pa
rodys, kaip reikia daryti iš šiaudų įvairius pa
veikslus. Čia parodo vieną kabantį ant sienos. Iš 

kairės: Ona Naureckienė, Rūta Kazlauskienė ir 
Salomėja Daulienė. 

Nuotr. P. Malėtos 

paprastai ribojamas nuo 
pustrečių iki ketverių metų. 
Juos galima pirkti tik už 100 
dol., už kuriuos bankai moka 
16.55 proc. palūkanų. Bet juos 
parduodant nesuėjus nustaty
tam terminui baudžiama 6 
mėn. procentų netekimu. 

Prieinamiausias būdas san
taupų investavimui yra U.S. 
Savings bonų pirkimas, kurių 
nominalinė kaina yra labai 
maža — tik 25 dol. Už juos 
gaunama 9 proc. palūkanų, bet 
reikalaujama juos išlaikyti iki 
sueinant terminui — 8 metus. 
Parduodant nesuėjus termi
nui, mokami mažesni procen
tai, netaikant jokių kitų baudų. 
Santaupos atleidžiamos nuo 
valstijų mokesčių, bet fede-
ralinei valdžiai reikia mokėti. 

Parduodami šešių mėnesių 
termininiai lakštai, bet jų 
nominalinė kaina yra aukšto
ka — 10,000 dol. Už juos 
gaunama 14.907 proc. palūka
nų, o nesulaukus jų pribren
dimo parduodant nustojama 
trijų mėnesių palūkanų. Bet 
dabar vyriausybės yra padary
ta išimtis: jeigu pinigai perke
liami į „Ali Savers" certi-
fikatus, tai jokios baudos nėra. 

Apyvartinių fondų (Money 
Market funds) įsigijimui reikia 
investuoti mažiausiai 1000 
dol., kurie nėra suvaržyti jo
kiais terminais ir baudomis. 
Už juos mokami procentai 
nepastovūs. Dabar biržoje už 
juos mokama 17 proc. Bet į 
juos pinigų investavimas yra 
rizikingas, nes pirkėjas pats 
neša atsakomybę, nes jie nėra 
apdrausti. Šių bonų pardavi
nėjimu dažniausiai užsiima 
vertybinių popierių pardavinė
tojai — brokeriai, kurie gerai 
pažįsta biržos operacijas. 

Procentų nepastovumas ir jų 
kaitaliojimasis priklauso nuo 
vyriausybės. Kai ji, nesubalan
suodama biudžeto, vis brenda į 
didesnes skolas ir skolina pini
gus iš bankų skolų apmokė
jimui. Pinigų niekas veltui 
neskolina ir jų gavimas visa
da yra surišta su kokiu nors 
kontraktu, kuris patenkina abi 
puses: pinigų davėją ir skolin
toją už sutartą atlyginimą, 
šiuo atveju — už procentus. 
Išskirtos aukos, kaip Baltųjų 
Rūmų dekoracijai, servizų 
pirkimui ar net viceprezidento 
G. Bush ofiso perdažymui, 
kuriam geraširdžiai aukotojai 
sudėjo 124,700 dol. Gau
namas palūkanas už san
taupas labai atidžiai seka 
mokesčių įstaiga, kad taupy
tojas palūkanomis nepadidin
tų santaupų. Senesniosios kar
tos lietuviai, taupydami 
pinigus, dėl procentų ir palū
kanų nesukdavo galvos, nes 
santaupas dažniausiai laiky

davo po čiužiniu ir ramiai ant 
jų miegodavo. Dabar įėjus į 
madą, kad moderniuose.kraš
tuose beveik visi mokesčiai 
suvedami į vieną bendrą paja
mų mokestį ir mokėtojui palie
kama laisva valia juos dekla
ruoti ir apskaičiuoti jų dydį. 

DAR NEGIRDĖTAS 
MELAS 

Retai pasitaiko vasaros, taip 
turtingos tikrais nuotykiais, 
kurių visai nebuvo. Buvo rašy
ta apie lėktuvą, kuris Pietų 
Prancūzijoje išmėtydavo rupū
žes (grynas melas), buvo rašy
ta apie rupūžes Briuselyje (ir 
primeluota), o dabar laikraš
tyje „Standaarde", IX. 16 d. nr., 
galima skaityti apie širšes. 
Širšės — tai aktuali problema 
šią vasarą, nes tai turi ryšį 
su širšių antplūdžiu per 
pastaruosius mėnesius ir štai 
kas rašoma: „Vienas jaunas 
vyras Belgijoje iš Zveinardės 
(ar Merelbekes, ar Zevergemo, 
ar iš kitos Gento apylinkės) 
pajuto savo pilve keistą 
dalyką, jis ten girdėjo net keis
tus garsus. Ir nors tai buvo jam 
visai neįprasta, jis nežinojo 
kas daryti, kol vieną dieną jam 
į gerklę įgėlė širšė. Gerklė, 
žinoma, sutino ir jis pradėjo 
dusti. Buvo iššaukta greitoji 
pagalba ir jaunasis vyras buvo 
skubiai nuvežtas į AZ Gento 
ligoninę. Ten jam buvo 
suteikta pagalba ir padarytas 
nuodugnus sveikatos patikri
nimas. Rentgenas parodė, kad 
to žmogaus pilve yra širšių liz
das. Vyras buvo tuoj paguldy
tas ant operacijos stalo ir, 
chirurgui perpjovus pilvą, iš jo 
į operacijos kambarį pradėjo 
skristi ir piktai zirzti širšės. 
Pasidarė visai beprotiška 
padėtis. 

Kaip g a l ė j o š i r š ė s 
apsigyventi žmogaus 
Juk tai visai 
Tačiau tai atsitiko! Tas 
dirbo naktimis ir dieną miego* 
jo prie atviro lango ir dažnai su 
atvira burna. Taip miegoda
mas, jis prarijo širšių moti
nėlę. Ji padėjo pilve kiauši
nėlius, išsiperėjo širšės ir 
pasidarė pilve lizdą. Širšės, 
žinoma, išmirtų, jei tas vyras 
negulėtų su atvira burna. Per 
tą atvirą burną širšės galėjo 
išlėkti ir pasirūpinti maisto. 
Vyras liko apie tai nieko neži
nąs... 

Širšė, kurį jam įgėlė, buvo ta, 
kuri atsitiktinai rado burną 
uždarą ir supykusi pavartojo 
savo gylį". 

Jei skaitytojas šiam pasako
jimui pradeda tikėti, sustokite! 
Čia kiekvienas žodis gryniau
sias melas. Bet jis tačiau 
skamba įtikinančiai gražiai. 

A. r. 

neimanotna! 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

77 

Nėra blogesnės tironijos, kaip ta, kuri vykdoma prisi
dengiant įstatymu ir teisingumu. 

Ch. Monte»quieu 

Kafeterijoje jis išgėrė du puodukus kavos. 
— Cukraus? — klausė kafeterijos mergina 
— Ačiū. Ne. 
— Grietinėlės? — sekė antras, smalsesnis 

klausimas. 
— Ačiū. Nereikia. 
Važiuodamas gatve jis pamatė „gėlių ir vainikų 

krautuvę". Jis pasistatė automobilį prie krautuvės 
durų ir pamatė, kad antroji namo pusė yra 
laidotuvių namai. Plati iškaba siūlė laidotuvinius 
patarnavimus. Tačiau prieš jį vitrinoje buvo gėlės. 
Jis pradarė duris į aitriais gėlių aromatais permir
kusią patalpą. Jis pamatė, ko jam reikia. Už 
šaldytuvo rasoto stiklo puikavosi gvazdikai. 

Priėjo senyva moteris. Jos nupudruotame veide 
buvo laidotuvių įstaigos orumas: liūdnas ir viltingas. 

„Vilbėną visada buvo balta",-pagalvojo Vincas. 
— Baltų gvazdikų, — pasakė Vincas. 
Moteris jau pradarė šaldytuvo dureles: 
— Kiek jums? 
Jis tylėjo. 
— Tuzinas kainuoja tris dolerius, — paaiškino 

liūdnoji moteris. 
— Vieną tuziną, — pasakė Vincas, spėdamas, 

kad pusė tuzino nepakankamai rodys jo jausmus ir 
ūpą. 

Jis gavo tuziną baltų gvazdikų, suvyniotą į 
konuso formos žalią impregnuotą popierių. 

Deja, kada jis padėjo tą žalią konusą šalia savęs 
ant automobilio sėdynės, jis nusigando: kaip jis atro
dys ligoninėje su ta puokšte, atvykęs sveikinti, 

atvykęs triumfuoti, o Vilbėną vos beatsigauna po 
baisaus įvykio. 

„Aš kvailys, aš idiotas", — jis kartojo kaip 
apsvaigęs. 

Sekančiame bloke jis sustojo prie suolo, kur 
žmonės laukia autobuso. Laukiančiųjų nebuvo. Jis 
išlipo iš automobilio, numetė puokštę ant suolo. Jis 
nė nematė, kad gėlės krito ant žemės. Bene tai 
svarbu! Jis nuvažiavo skubomis, kaip nusikaltėlis iš 
nusikaltimo vietos. 

Tas nenumatytas epizodas sujaukė jo nuotaiką. 
Ar neatrodys, kad jis atvyko ligoninėn nedoro noro 
vedamas pamatyti bjauraus poelgio sužeistą auką? 
Ir jis isteriškai kartojo: „Dabar mano eilė. Dabar 
mano valanda". 

— Pas Vilbėną Gudaitis? — nustebo tarnautoja, 
tvarkanti pacientų vizitavimą. — Bet ši ligonė 
lankytojų nepriima. 

— Aš esu jos geras pažįstamas, — rekomen
davusi pasimetęs Vincas. 

Dabar jis gailėjosi neturįs rankoj gvazdikų 
puokštės. Tai būtų įtikiną krediancialai. 

— Ne, ši ligonė lankytojų nepriima, — pakartojo 
tarnautoja. — Tai administracijos įsakymas. 

— Padarykite išimtį, — gaudėsi Vincas. — 
Vilbėną mane pažįsta. Ji sutiks. Aš iš toliau. 

— Iš kur jūs? 
Vincas pasakė savo miestelio pavadinimą. 

Tarnautoja, nebejauna moteris, šyptelėjo. 
— Tai netoli, — ji pasakė. — Duokite savo 

telefono numerį. Kada ligonė norės, paskambins. 
Ji pamatė apmaudo padengtą Vinco veidą ir 

paaiškino: 
— Ligonė sunkioj padėty. Aš nuvesiu jus į 

kafeteriją. Ten ką tik nuėjo Vilbenos giminaitė. 
Ji nuvedė Vincą koridoriais, laiptais ir užkam

piais į kafeteriją. Patalpoje buvo daug moterų. Prie 

vieno stalo sėdėjo vyresnio amžiaus moteris prie 
puoduko kavos. 

— Šis ponas pas Vilbėną, — pasakė tarnautoja. 
Vincas pasisakė pavardę, bet staigus indų 

džerškėsys virtuvėje neleido moteriai gerai nugirsti. 
— Ką jūs sakote? — paklausė Vanda. 
Vincas pasisakė antrą kartą. 
— Ponas nori vizituoti Vilbėną, — dėstė tar

nautoja, — bet yra griežtas daktarų draudimas. 
— Ko jūs ii jos norite? — paklausė Vanda. 
Tarnautoja nuėjo. Vincas sėdo prie stalo, įsirėmė 

abiem alkūnėm į stalą, įsisteibeilijo į Vandos akis, 
kurios buvo, kaip Vilbenos, „rugiagėliškos". 

— Aš viską žinau, — jis pasakė — aš atėjau 
pasakyti jai, kad jos draugai ją tebemyli. 

— Tuo niekas neabejoja, — sutiko Vanda. 
— Aišku, tuo niekas neabejoja, — pasakė 

Vincas, — bet mano atvejis kitas, ypatingas, labai 
ypatingas. 

— Ypatingas? 
— Aš myliu ją, — jis pasakė taip paprastai, 

tarytum pasakytų: aš pažįstu ją. 
Vanda nusigando ir su nerimu pradėjo stebėti 

Vincą. 
— Jūsų vardas Vincas? Ne Feliksas? 
— Tai mano vyresnis brolis. 
— Taip, taip, — automatiškai tarė Vanda ir 

paklausė: ko jūs norite? 
— Nieko, — jis visiškai susimaišė ir stengėsi 

išsiaiškinti. — Aš myliu Vilbėną. Feliksas galvojo 
apie Vilbėną. Tada aš neišsidaviau. Aš tylėjau. Al 
slėpiau. Jis mano brolis. Broliams netinka kautis dėl 
moters. Jis turi gerą profesiją, jis duotų Vilbenai 
gerą gyvenimą. O aš? Aš tylėjau. Aš net nežinau, ar 
Vilbėną matė mane tarp kitų? Aš ją mylėjau, a i ją 
myliu. Aš maniau, ji bus laiminga su Feliksu. Dabar 
aš žinau, su juo ji nebus laiminga. 

(Bus daugiau) 
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MOSU KOLONIJOSE 
Collinsville, UI. 

LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

Nuo senų laiku daug lietuvių 
emigrantu gyvena Collinsville 
miestelyje, kurio apylinkėse bu
vo daug anglių kasyklų. Mieste-

Tėviskės tautinių šokių grupės 
šokėjai pašoko: septynis lietuvių 
tautinius šokius. Šokiams akorde
onu grojo Lilė Sleiterytė. Šokių 
grupei vadovavo Ilzė Pėteraitienė 
(Idzelytė). Visa šokių grupė su 
savo vadove, akordeoniste ir šo
kėjais atvyko iš Chicagos savomis 

lis yra maždaug 8-10 mylių į ry- j priemonėmis (automobiliais), 
tus nuo St. Louis miesto. Po II-
-jo pasaulinio karo nemažas skai-
fius lietuvių emigrantų nuolati
niai apsigyveno Collinsvillėje, 
nes jau čia buvo įsikūrę jų gimi
nės. Dauguma vietos lietuvių bu
vo liuteronys. Turėjo savo para
piją, bažnyčią ir joje lietuvių kal
ba pamaldas. Laikui bėgant, ma
žėjant lietuviams, parapija ir baž
nyčia perėjo vietos gyvento
jų amerikiečių žinion. Buvusioje 
lietuviu bažnyčioje lietuviškas žo
dis nutilo. Lietuviai paskli
do po visas tame miestelyje esan
čias bažnyčias, nes nebebuvo kas 
juos krūvon jungtų. 

Parapijų vadovai — kunigai 
matydami, kad jų parapiečių tar
pe yra nemažas skaičius lietuvių 
kilmės žmonių, pamėgino ruoš
ti Lietuvių šventes —Lithuanian 
Festival. Jie panoro, kad per šven
tes lietuviai arčiau vienas su kitu 
susipažintų, suartėtų, parodytų 
platesnei visuomenei lietuvių kul
tūrinius atsiekimus. Vietos ame
rikiečiu kunigams prašant, lietu 

užsimokėjo už nakvynę motelyje 
ir aukojo laiką ir meną. 

Chicagiškiams pabaigus šok
ti, vietinė Community Civic Bal-
let kompanijos vadovės balerinos 
Irenos Gintautienės vadovauja
mos baleto studijos mokinės pa
šoko penkis liet. taut. šokius. 
Visos šios šokėjos yra vietinės 
amerikoniukės. 

Parapijos patalpose Z. Grybi-
no pastangomis buvo suruoštos 
dailės ir spaudos parodėlės. Dalis 
dailės esksponatų buvo paties Z. 
Grybino 

SU A. A. J. SKORUBSKU ATSISVEIKINANT 
A. a. Juozas Skorubskas ir Į kindama Susivienijimo Lietuvių 

visa jo šeima turėjo daug drau- Amerikoje vardu, išryškino, kad 
gų. Ketvirtadienio, spalio 15 d. j velionis dėjo visas pastangas 
vakare, j S. Butkaus koplyčią j atgauti demokratinę laisvę Lie-
Cicero, prisirinko daug lietuvių, i tuvaL M. Pranevičius priminė, 
Atsisveikinimą pravedė dr. Jo-' kaip velionis, būdamas lietuvių 
nas Valaitis, artimas velionio 
draugas. Pažymėjo, kad velio
nis buvo pasiruošęs teisininkas, 
kooperacijos mylėtojas, Vliko 
tarybos pinmriinkas, Altos val
dybos narys. Jo siekimas buvo 
gyvenant padėti ir kitam gy
venti. Jis rūpinosi prie Altos 
steigti Laisvės fondą, darė pir
muosius žygius dėl Lietuvos 
atstovybės rūmų atnaujinimo 
Washingtone. Tarptautinėje kon 
f erencijoje jam teko palaikyti 
ryšį su kitų šalių ministeriais. 
Lietuvai jis skyrė visą. gyveni
mą, siekdamas, kad ji būtų lais
va ir demokratiška. 

Inž. Gr. Lazauskas atsisveiki
no Vliko tarybos vardu, pri-

tuveae spalio 16 d. kopty&ojs, 
palydint muz. A. Skriduliui, jau
triai giedojo ir pritaikytai de
klamavo taigpi ir sol. E. Blan-
dytė. Kapinėse atsisveikinimo 
kalbas pasakė dr. K Gudėnas, 
prof. M. Mackevičius. Buvo 
sugiedota Marija, Marija ir Lie
tuvos himnas. J. Pr. 

CLASSIFIED ADS 

Spaudos skyriuje dominavo mindamas, kad velionis Lietuvos 
senos, dar iš devynioliktojo šimt
mečio, maldaknygės. Lietuviškus 
moteriškus drabužius V. ir Z. 
Grybinai gražiai parodė apreng
dami jais manekeną. Atrodė, kad 
čia pat stovi jauna daili lietuvai
tė, pasipuošusi tautiniais drabu
žiais. Nemažai vietos užėmė kun. 
J. Josupaičio iš Balzeko (Chica-
goje) muzėjaus atvežti ekspona
tai. 

Be minėtų parodėlių, Z. Gry 
vių šventei ruošti mielai talki- į fcino rūpesčiu, buvo galima įsi 
lankauja L. Grybinas, nes jo į gyti įvairių lietuviškais moty . „. 
žmona priklauso vienai iš tų pa- j Vais suvenyrų, kurie buvo atsiųsti j Į į ™ * , k a d

A ^ ^ T * J 5 
rapiju. Dabar jau antrus iš eilės j įš Bostono. -« . - . .» -•. --
metus Gerojo Ganytojo liutero- Gautas pelnas numatomas pa
nų parapija, kurioje darbuojasi j skirstyti: 10 proc. misijoms ir 
kun. D. A. Kastens, rengia savo Į 90 proc. parapijos jaunimo rei-
naujos bažnyčios patalpose Lietu- j kalams. 
vių šventę. Praėjusiais metais Lietuviai ir amerikečiai šven-
šventė įvyko rugsėjo 28 d., o tės dalyviai yra dėkingi visiems 
šiais metais — rugsėjo 27 d. reigėjams už suteiktą gražią kul

tūrinę pramoką. 
J. Juodakis 

socialdemokratų delegatūros 
išeivijoje pirmininku, savo me
morandumais, asmeniškais su-
sitikimais su įtakingais žmonė
mis kėlė Lietuvos laisvės reika
lus. 

Visi kalbėjusieji reiškė užuo
jautą velionio žmonai, dukte
riai, žentui. Raštu užuojautą 
pareiškė Lietuvos atstovas dr. 
S. Bačkis, gen. kons. J. Dauž-
vardienė, kun. A. Trakis, Cicero, 
Altos pirm. dr. Br. Motušienė. 

Solistė Dana Stankaitytė gies
me "Ave Maria" įnešė religinės 
minties. Atsisveikinimas baig
tas Lietuvos himnu. 

Spalio 16 — laidotuvių dieną 
koplyčioje kun, J. Prunskis pri
minė, kad velionis savo toleran
cija, teisingurnu, socialinės ge
rovės siekimais, patriotiniu idea
lizmu, uoliu visuomeniškumu tar 
naudarnas Lietuvai ir lietuviui, 
drauge brangino amžinybės 
idealus, jausdamas ryšį su Kū
rėju. 

Sukalbėjus maldas už mirusį, 
solistas J. Vaznelis apeigas pa
lydėjo lietuviška religine gies
me. A. a. J. Skorubskas buvo 
palaidotas Sv. Kazimiero lietu
viu kapinėse, palydėjus ilgai 
liūdinčių draugų buitomobilių 

šviesesnis. Aukščiausias jam j vilksteinei 
atlygins. E. Mikužiūtė atsisvei-' A. a. Juozo Skorubsko laido-
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| Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOS AUKŠTAITfiS § 
s autobiografija: S 

laisvinimo darbą dirbo pavojin
gu laiku, nepaisydamas asme
niškų pavojų. Jis dalyvavo Vli
ko Lietuvos sienų, teisių ir po
litinėse komisijose. 

Dr. K Šidlauskas su dėkingu
mu pabrėžė, kad velionis visą 
dešimtmetį dirbo Altos valdy
boje, pasižymėdamas švelniomis 
charakterio savybėmis, aštriu 
protu. Iškilus problemoms ne
retai jo pasiūlymas padėdavo 
rasti išeitį. Atidavė duoklę tau-

Parapija turi gražias, naujas, 
erdvias patalpas ir didelę aikštę 
automobilių pastatymui. Visa ši 
nuosavybė yra Collinsvillėje, 
Beit Line ir Bridle Ridge gatvių 
sankryžoje. Šventę pravesti talki
no čikagiečiai kun. J. Josupaitis 

"NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" 

Mano motina įgraudeno, įsigi
jus mokslo, užstoti vargšus nuo 
išnaudotojų; pats vargšas būda 

iš Oak Lawn parapijos ir Chica->mas.' v i s u
v ^ įdav imu vykdžiau 

gos Tėviškės parapijos tautinių m o t i n o s ^mintingą isakymą, ne-
šokių šokėjai. Šventė pradėta pa
maldomis bažnyčioje. Jos, kun. J. 
Josupaičio buvo laikomis anglų 
ir lietuvių kalbomis. Lietuvių kal
ba pamaldose gražiai giedojo Tė
viškės parapijos choras. Po pa
maldų, Z. Grybinas skaidrėmis 
parodė vaizdelių iš lietuvių gyve
nimo ir kun. A. Kezio paruoštą 
4-tos Tautinių šokių šventės fil
mą. 

Šventės dalyviams pietus ruo
šė bendrai lietuvės ir amerikie
tės moterys. Joms talkino vyrai. 
Iš skelbimo atrodė, kad pietūs 
bus paruošti lietuvių skomui, bet 
juos valgant, buvo jaučiama per
daug preskonių^kas nevisai atiti
ko lietuvių skonį. 

Bendrai, patiekalai buvo gau
sūs; net ir labai alkanas galėjo 
pilnai pasitenkinti. Pagal kainą 
(4 dol.), pietūs buvo nebrangūs. 
Gėrimai buvo: kava, arbata ir 
sodės. Alkoholinių gėrimų nebu
vo. Visiems blaiviems esant jo-1 
kių nesusipratimų nebuvo, nežiū
rint žmonių spūsties. Viskas bu
vo labai gerai organizuota, visur 
ryškėjo tvarka. 

Meninė programos dalis vyko 
parapijos aikštėje. Ant specialiai 
paruoštos platformos, netingėda
mi grojo septyni vokiečių kilmės 
muzikantai iš St. Louis miesto. 
Jų tarpe yra ir vienas lietuvis, Al. 
Marcus (Markevičius). Chicagos 

•niiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimimiiiitiniiiim 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jnu 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connect icut 
lietuviams ' 

Kas SeSta<Jienj tS W E V D Stot i e s 
N e w Yorke nuo 8 Iki 9 vai. v a k a r o . 
97.9 meg. FM. Taippat k lausyk i tė s 
"'Music of Ijithuania" programos kas 
trečiadienį, nuo 6:^5 ikt 7:00 vai. 
vakaro. i5 SeUm Hali Universi teto sto
ties, 89.5 FM. ( W S O U ) 

DHrekt. DR. JOKŪBAS S T U K A S 

234 Sunlit Drhrt 

Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 75.1-5636 
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atsižvelgdamas, ar išnaudotojams 
patinka, ar ne. 

(Dr. Jonas Šliūpas apie save) 

j Čia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur- s 
j pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis- | 
: temoje. f f 

Ė Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol. | 

: Užsakymus siųsti: | 
Ė "DRAUGAS" m5 W. 6Srd Street | 
Ė Chicago, IL 60629 į 
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S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot). Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuc 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPIJ5WOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629 
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LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Ueksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių BiHkrteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Ulinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiii 
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RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radic programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. 
1360 banga, veikta sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san 
trauką ir komentarai, muzika, daine 
Ir MagdutCs pasaka. Šią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Bizni? reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gelių be) dovanų krautuvę. 
502 E Broadway. So. Boston. Mass 
02127 Telefonas 268-0489. Ten pat 
šaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didelj pasirinkimą lietuvišku knv 
S* 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

Cultiaal WePiprings of FoZktales, by Vyt Bagdonavičius, $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija $2.00 

Lithuanian Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 
pages. $8.00. 

And There was the Moon — Throtoing Stones at Birds, Poems 
by Danguolė Sadūnas. $3.00 

Vūnius University Four Hundred Tears, by Albertas Bubras. 
$200 

Lithuanians in MultietTmic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $1.95 
LITHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantme R. 

Jurgėla. 387 pages — $15.00 
Lithumia in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-191,5. Edited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $1500 
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00 
Introdnction to Modern Lithuanian, by L Dambriūnas, A. Kli

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

English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $1000 
Lithuania's Jews and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis. 

$1.00 
Lithuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis. 

$2000 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50 
Namu-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius. $2.50 
Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$1500 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
LITHUANIA 700 YEARS, by A Gerutis. $15.00. 
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

$1000 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00 
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00 

> U U i l A 

CAREER DEVELOPMENT AND 
RESOURCES 

8 So. Mlchigan — TeL 467-1133 
Specializing in career guidance and 
career problems 
Call: ask for Dr. Michael Goodstein 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING A N D GEN'L 
HOME REPAIRS 

Call anytime for estimates 

Jim Hanuner 
TeL 593-3287 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis į MRS. HIMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 346-8355 

R E A L E S T A T E 

FOR SAMI HOFS*: IX OAK L 4 W S 
A R E A B Y O W X E R 

3 bed. — 1 % baths — paneled — 
oversized ga.ra.ge. $80,000.00. 

CaU 424-4441 for appolminent 

Lot nr. 71st & California with 2-car 
brick gar. (one end of gar. converted 
into living ąuarters. TeL 598-1064 

Arti 73-clos Ir CampbeU 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marųuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os ir RoclnvelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Illllllilllltllllllllllilliuilillliliuiiiiiiiiiin 

M. A. $ I M K U S 
1NCOME TAX S E R V I C E 

NOTART P U B L I C 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
P I U E T T B f i S PRAŠYMAI ir 

i i tok ie blankai . 
•iiiiimmnnfmmninHuiitimimiiiiiiHtt 
illliiiiiiiiilllllliiliiillllllllllllillillllllllllli 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. 69th St, Chicago, IL 80620 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valą n tinas 
iiiiiiHiiiinmHHimiiiiiuuumiiiiiHHiim 

* • • • • • • • • • • • » » » » « » « « » « • _ » « . « 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • • • • - • • • • • • • « • * • - • • • • • « » « 

Brighton Parke mflr. 
krautuvė. Parduotas. 

3-jų butų ir 

Dar tarime pirkėjų ir 
investavimui. 

gerų namų 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS BEALTT 
2951 West 6Srd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

DĖMESIO! 

Culturol WeTlsprmgs of Folktoles, by V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest vn, Stutthof, by Stasys Yla. $8.00 
Crosses. by V. Ramonas. $4.00 
The W Years of Darhness, by J. Vaišnora. $2.00 
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
Sin At Easter, by Vaižgantas. $5.95 
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00 
200,000,000 and Lithuania, by A. Gustaitis. $1.50 
V/e Wiū Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of IcaruM, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War Lithuanian Poetry, seleeted and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by I. šeinius. $5.00 
Perfectum by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8.50 
The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. 

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

J. Dauzvardis. —$4.75 
Puzinas, Color monography, album. $25.00 
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00 
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua

nia., by V. S. Vardys. $15.00 
AMBER, The Golden Gem of the Ages. by Patty C. Rice, Ph. D. 

$27.00 
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA, 

by Thomas Remeikis — 15.00 
The Ordeal of Assad Pasha A story by Ignas šeinius. $2.00 
Herdsman & Lindsn Tree, by Vincas Krėvė. $3.95 
Regvons of No Admittance, by Danguole Sealey. $4.00 
Lithuanian National Costumes, by Antanas and Anastasia 

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

Straumanis. $16.50 
Under the Stoord o f Damocles, A novel by Anatole Kairys. 

$10.00 
The Voice of Freedom, by Mantas Aukštuolis- The voice 

outside the iron eurtain. $4.00 

UZsakymus siųsti: DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St, Chicago, 
Iū. 60629. 

Knygų užsakytojas moka pažto ir įpakavimo išlaidas. TU. 
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

iiiiiimmiimiiimmiimiiimiiiiiiiiiiiiiiu 

TELEVIZIJOS 
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 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiii I 

į t i i i i i i m i f i t i i m i H i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
iliMIIIIIIIIIIIHMIllilllUJluuillIUlUUIUMI 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" admfius-
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų rainuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Ulinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 
C*icago, IL 60629 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8068 

• • « • • • • i i i i i t i i i i i i » i l i i l l , i n a a a i , a i I 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražiai vizi 
nnes korteles. 

Kreipkitės J 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 
Chicago, IL 60629 

>>iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimi.iiiiMii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 3765996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

10% — 20% — 30% p i « U a mokealt 
u i npdrniHlą nuo ugn ie s ir autoroo-
Miio p u imn, 

FRANK Z A P O L I S 
3208'/2 West 95th Street 

Telef. 6A 4-8654 

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

UIUIIIIIIIIIIIUIIIIilIlilIlIlIlIlIlIHIlUIIIIHIi 

iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

KUR BĖGA SESUPE 
Vytalis Matulaitis 

Lietuvos geografijos pratimai 
paruošti lietuvių mokyklų aukš
tesniems skyriams. Pratimus 
p—enka mokytojai pagal reika
lingą temą. Pratimai tinkami 
naudotis ir nelankantiems lietu
viškų mokyklų. 

Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Didelio formato. Kai
na su persiuntimu $3.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St, 

Chicago, IU. 60629 
iiiiiiinmniiinmnnimimniiiimuiHiHi 

DENGI AM K IR TAISOME 
VISŲ Rfsn; sTOors 

Hz SAVO darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

Skambinkite — 
A R V V m i KIEIAI 

Trt.: 134 9655 arba 737-1717 

http://ga.ra.ge


CHICAGOS ŽINIOS 
SPROGIMAS 

Policija tiria, kas padėjo iš 
metalinio vamzdžio padarytą 
bombą, kuri sprogdama padarė 
12,000 dol. nuostolių Brookfield 
Federal Savings ištaigai Chica-
gos vakaruose. 

PASKAITOS APEE OPERA 

Chicagos miesto bibliotekos 
centriniuose rūmuose spalio 9, 
16, 23 ir 30 bus paskaitos apie 
šio sezono Lyric operų pastaty
mus. Paskaitos yra penktadie
niais 12:15 vai. p. p. 

BRANGUS TEISMAS 

Pontiac kalinių maišto kalti
ninkų teismas Illinois valstijai 
kainavo 3,777,866 dol. Teismas 
tęsėsi nuo 1978 m. iki 1981 m. 
birželio mėnesio. Kalinių maišto 
metu buvo užmušti trys sargai 
ir trys kiti sužeisti. Nė vienas 
nebuvo nuteistas už užmušimą 
sargų. Buvo kaltinamas 31 kali
nys. Aštuoni buvo nuteisti už 
mažesnius nusikaltimus. 

DVI MIRTYS 

Iš Šv. Simono bažnyčios, Chi-
cagoje, spalio 3 d. buvo palai
doti Petras ir Ona Valek, vy
ras ir žmona. Jie dar 1975 m. 
atšventė auksinę vedybų sukaktį. 
Paskutiniu metu abudu sirgo. 
Ona Valek buvo šv. Kryžiaus li
goninėje. Kai ją pasiekė žinia, 
kad jos 78 m. vyras mirė, ji ga
vo širdies smūgį ir pati po po
ros valandų mirė. Buvo 74 m. 
amžiaus. 

UŽPULTAS TAKSIS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
SULAIKYTA PARAMA 

Gubernatorius Thompson 13.2 
mil. dol. nutarė nubraukti nuo 
paramos vaikų darželiams ir 
psichiatrinėms ligoninėms. Spa
lio 14 d susirinkęs Minois par
lamentas nusistatęs tam pasi
priešinu. 

BURLAIVIŲ UOSTAS 

Į šiaurę nuo Navy Pier pla
nuojama Chicagoje įrengti pri
vatų burlaivių uostą. Architek
tas Harry Weese yra suplanavęs 
ten vietą 400 burlaivių. Laukia
ma miesto vadovybės prita
rimo. 

JUODIEJI PRIEMIEČIUOSE 

Sąjūdis, vadinamas Leader-
ship Council for Metropolitan 
open Oanununities pradėjo or
ganizuotas pastangas, kad Chi
cagos priemiesčiuose, kur dabar 
apsigyvenę baltieji, būtų įkur
dinta irĮjuodųjų. 

TAISYKLES MOKSLEIVIAMS 

Chicagos švietimo taryba pri
ėmė moksleiviams naujas draus
mės taisykles. Moksleiviams bus 
jos išspausdintos ir išdalytos. 
Mokytojai jas aiškins mokslei
viams ir tėvams. Nauju potvar
kiu tėvai įpareigojami patys at
siimti vaikų pažymėjimus ir 
sekti jų pažangą moksle. Tary
bai posėdžiaujant demonstravo 
tėvai ir kiti dėl rasinių maišymu. 
Areštuota 13 žmonių. 

Hugh Smith, 31 m., taksio šo
feris, rastas plėšikų nušautas 
Garfield bulvaro ir State gatvių 
sankryžoje, Chicagoje. Jau tre
čias taksių šoferis šiemet nužu
dytas Chicagoje. liudininkai 
aiškina, kad nužudytasis buvo 
sustojęs prie šviesų Jį užpuolę 
plėšikai veržėsi pro automobilio 
duris vairuotojo pusėj. Taksis
tas pasiskubino važiuoti, bet 
peršautas atsitrenkė j medį. 

LAIMINGAS SUSITIKIMAS 

Cikagietė Ann Aigner krautu
vėje pripuolamai susitiko mere 
J. Byrne ir jai pasiskundė, kad 
pas juos nepataisoma sugedusi 
kanalizacija Pereitą pirmadie
nį jau atvyko kanalizacijos 
darbininkas pataisyti. 

KANADOS FILMAI 

Chicagos miesto centrinė bi
blioteka spalio mėn. ketvirtadie
niais 5:30 vai. vak. ir šeštadie
niais 11 v. r. rodys Kanados 
filmus. Šeštadieniais — vai
kams. 

PERŠAUTAS SftBRO 

Įtariamas plėšikavime J. Gor-
zela, 19 m., yra paralyžuotas 
nuo juostos žemyn. Atrodo, kad 
nelaimingame atsitikime jį į nu
garą peršovė plėšikavimų sėb
ras. 

MOKĖTI TIK SMULKIAIS 

Chicagos susisiekimo vadovybė 
įsakė nepriimti popierinių dole
rių už važiavimą miesto susisie
kimo priemonėmis, nes jų su
maišymas miestui kainuoja mi
lijonus. 

LĖKTUVO NELAIMĖ 

Dviejų motorų privatus lėk
tuvas spalio 12 d. nukrito prie 
65 gatvės ir Austin, Bedfordo 
priemiesty, apie pusę mylios nuo 
Midway aerodromo. Abudu mo
torai buvo nustoję veikti, ir pi
lotas stengėsi nuleisti lėktuvą į 
gatvę, kad netrenktų į namus. 
Trys žmonės sužeisti, užmuštas 
R. Sanders Oafi, 31 m. Lėktu
vas skrido iš Virginijos. Kris
damas lėktuvas sudužo. 

ATLEIS VĖL 2700 

International Harvester ben
drovė, spaudžiama finansinių 
sunkumų, planuoja vėl atJeisti 
2700 darbininkų, jų tarpe 1700 
i i Melrose P u t o fabriką 

KATALIKU MOKYKLOS 

Chicagos arkivyskupijos pra
džios mokyklose šiais mokslo 
metais yra 135,616 moksleivių 
— daugiau, kaip pernai Aukš
tesnėse mokyklose — 64,171. 

APGAVffiAl 

Teismas rado kaltu Hoveardą 
Ginsburgą, 52 m., gyvenantį 
Northbrcoke. Jis iš 200 inves
tuotojų apgaulingai surinko apie 
2 mil. dol. 

SUSTIPRĖJO BANKAS 

Chicagos First Federal ban
kas, turėjęs finansinių problemų 
paskutiniais keleriais metais, 
užbaigė šių metų trečią ketvirtį 
su 32.6 mil. dol pelnu. 

St. Petersburg, Fla. pirmininkų, 

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO 

MINĖJIMAS 

Atšvęstas iškilmingomis Sv. Mi-
šiomis pranciškonų koplyčioje 
spalio 4 d. 9 vai. ryte. Šv. Vardo 
bažnyčioje tą pat dieną pirmą va
landą p. p. Šv. Mišias aukojo ke
turi kunigai: Šv. Kazimiero misi
jos klebonas kun. Kęstutis Butkus, 
prel. Jonas Balkūnas, kun. Jonas 
Gasiūnas ir kun. A, Stasys. Pa
mokslą pasakė klebonas. Mišių 
skaitymus pravedė Edvardas Pra_ 
ninskas. Maldavimus giedojo so
listas Jurgis Lašinskas pagelbs-
tint chorui ir visiems dalyviams. 

GEGUŽINĖ 

Atvėsus orui prasidėjo St. Pe
tersburgo lietuvių gegužinės Se-
minole parke: Moterų Sąjungos 
65 kp. — spalio 7; BALFo—spa
lio 5; Lietuviškos radijo valandė
lės — spalio 14 d.; Romo Kalantos 
šaulių kuopos — spalio 29 d. 

AUKOS TAUTOS FONDUI 
Ona ir Alfonsas Kinduriai yra 

seni ir nuoširdūs Lietuviu Fondo 
rėmėjai — nariai. Dabar jau ir 
Tautos Fondą remia. Jau įdėjo 
500 dol. 

A. A. Matildą Gudonienę' šer
menų dalyviai įamžino Tautos 
Fonde 125 doleriais. 

UTUANISTINĖ MOKYKLA 

St Petersburgo lietuviška mo
kykla, vadovaujama Marijos Pė-
teraitienės, jau turi 23 mokinius. 
Mokykla pasirinko St Petersbur
go "Saulės" lituanistinės mokyk
los vardą. Tėvų komiteto pirm. 
Dalia Bobelienė. 

PAVEIKSLŲ PARODA 

Spalio 24 d. 4 vai. p. p. Lietu
vių klube vyks dail. Galdiko paro 
da. Vakaronę su skaidrėmis pra
ves Putnamo seselės.Vaišes ruošia 
Zuzana Pupienė talkinama visų 
peterburgiečių moterų. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

nariai: Kleofa Gaižauskienė, Bro-1 
nius Gaižauskas, Adalbertas Ge
čys, Veronika Pleskienė, Stasys 

vicepirmininkų ir! Šmaižys, Justina Šmaižienė, An-
klubo steigėjv atstovės: dabarti
nis pirmininkas Albinas Kamius, 
A. Armalis, K. Jurgėla, V. Ugė-
nas, A. Miliauskienė, K. Urbšai-
tis, P. Vasiliauskas ir D. Štaupie-
nė. Sudarytos ir kitos komisijos: 
20-čio banketui ruošti (kuris 
įvyks gruodžio 12 d.). Bus rank
darbiu ir fotografijų paroda. Bus 
Lietuvių Klubo 20-ies metų veik
los istorija. Visos komisijos pa
skelbtos "Lietuvių 2iniu" Nr. 65. 

Klubo sezono atidarymas į-
vyko spalio 18 d., sekmadienį 
pietų metu. Programoj dalyvavo 
klubo meniniai vieneataoi. "Nau
joji Banga" šoka, "Perkūnas" 
sportuoja ir prašo dalyvauti jų 
rungtynėse "Azelea Louth" par
ke ir juos moraliai paremti 

Klubo narių metinis susirinki
mas šaukiamas lapkričio 7 d., 2 
vai. p.p. Visi nariai privalo da
lyvauti. Bus renkama nauja val
dyba Klubo salėje. Sudaryta no-
minacinė komisija, pirm. Kęstu
tis Grigaitis. 

Lietuvių Kluban įsirašė nauji 

gėlė Šukienė, Stella Tamultus, 
Jerome Tamultus, Magdalena 
Vitkienė, Stasys Vitkus. 

Garbės nariais laikomi visi, pa
aukoję po šimtą dolerių. Vėliausi 
garbės nariai — Jonas Pleskus ir 
Alfas Šukys. 

Rugsėjo 13 d. pietus klube ga
mino Lietuvių Bendruomenės 

į St. Petersburgo apylinkė. Palinks 
mino svečius savo sukurtais kup
letais Sofija ir Stasys Vaškiai. 

Rugsėjo 20 d. jau grįžusi iš 
atostogų klubo šeimininkė Mo
nika Juodienė gamino pietus. 

K. KeblinsHenė 

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

Prie dabartinių sąlygų ne tas 
tikrai myli Lietuvą, kuria laiko 
pakabinęs ant sienos Vytauto pa
verksią, kuris dega patriotiška mei
le Lietuvai ir jos žmonėms, bet 
tas, kuris be viso to dar su atyda 
žiūri, kas gera yra pas kitus, idant 
galėtŲ nurodyti tai savo tautie
čiams. 

Dr. Vincas Kudirka (1895 m.) 

LLIET. KLUBO SUKAKTYS 
IR VEIKLA 

Lietuvių klubas šiemet šven
čia 20-ties metų gyvavimo sukak
tį. Rengimo iškilmių komisija su
daryta iš buvusių ir dabartinių 

Mielam bičiuliui 

A. + A. 
Kpt. STASIUI LIPČIUI mirus, 

jo žmoną ALBINA, sūnų LINA, sese DANUTĘ ir visus 
GIMINES ir ARTIMUOSIUS širdingai užjaučiame ir da
linamės su jais jų liūdesiu. 

"~ LIET. B-NĖS NEW HAVENO APYL. 
VALDYBOS NARIAI 

[Brangiai motinai, uošviai ir močiutei 

A. f A. ONAI TONKCNIENEI 
m i r u s , 

mielą sesę RTTONĘ, jos dukrą INDRĘ, vyrą TEODORA 
bei kitus GIMINES, giliai vi jaučiame ir drauge liūdime. 

KERNAVĖS TUNTO SKAUTĖS 
IR V ADU A 

t? 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

1-mai tomas. Tellių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Teisių vyskupija ym 1-as tomas ii LIETUVOS BAŽNYČIŲ «e-
rijos leidžiamų lmyta 

Leidinys geni paruosta*. Talpia* bainyCh) nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresni ir nettkreiptą matq balnyčių 
ir kitą religinių pastatų vaizdą,, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės imlių bėgyje savo Viešpaties garbei yra aukure"—tai kaip raio 
autorius knygos jv*rt>Je. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uSdokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 490 pusi. Kieti viršeliai Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu 
nitaois gyventojai dar prideda $120 valstija* mokesčio. 

^ 

DRAUGAS, +5Ą5 We*t 6Srd Sf., Chicago, IL 80619 

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Š. m. spalio 21 d. sueina aštuoneri metai, kai amži

najam poilsiui užmerkė akis mūsų brangi žmona, moti
na ir uošvė. 

A.f A. 
ANELĖ MIKIENĖ 

Minint šią sukaktį š. m. spalio 21 ir 24 d. 9:00 vai. 
ryto D«evo Apvaizdos bažnyčioje, Detroite, bus atnašau
jamos šv- Mišios už jo sielą. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a a Anelę Mikienę savo maldose. 

Vyras ir duktė su Seimą 

MANO MYLIMAM VYRUI 

A. + A. 
VINCENTUI MAKNAVIČIUI 

mirus, šių metų rugsėjo 20 d., reiškiu padėką šv. Antano para
pijos kunigams: klebonui J. Stankevičiui, kun. Rutkauskui ir kun. 
Valančiui už sukalbėtas maldas ir rožančių koplyčioje, už aukotas 
šv. Mišias laidotuvių dieną ir klebonui kun. J. Stankevičiui už pa
lydėjimą j kapus ir atliktas laidotuvių apeigas. 

Dėkoju kun. Rutkauskui, lankiusiam velionį jo ilgos ligos metu 
namuose. 

Reiškiu padėką visiems, kurie užjautė mane šiose skausmo 
valandose, žodžiu, raštu, aukojusiems šv. Mišioms, gėles ir paly
dėjusiems velionį j amžinojo poilsio vietą — Sv. Kazimiero kapines. 

Dėkoju solistei Danutei Stankaitytei už giedojimą šv. Milių 
metu. 

Reiškiu gilią padėką grabnešiams ir laidotuvių direktorei po
niai Butkienei už nuoširdų patarnavimą. 

Lai Gerasis Dievulis visiems atlygina. 
Nuliūdusi žmona KSAVERUA 

Didžiam Lietuvių Bendruomenės stiprintojui 

A. + A. 
S T A S I U I B A R Z D U K U I 

iškeliavus amžinybėn, jo dukrai AUŠRAI, sūnums ARVY
DUI ir GYČIUI su šeimomis bei kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

KISIELIŲ SEIMĄ 

Mūsų rėmėjui 

A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI 
m i r u s , 

žmonai BIRUTEI, dukrai RIMAI, žentui ALGIUI ir AR
TIMIESIEMS reiškiame gilią užuojautą. 

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 
TARYBA IR VALDYBA 

MA, 
Brangiai dukrai I N U T E I mirus, 

mūsų mieliesiems draugams, DANUTEI ir JONUI GIERŠ-
TIKAMS, broliams RAIMUNDUI ir SAULIUI, seserims 
ROTAI ir VIDAI su ŠEIMOMIS, ir GttUNfiMS reiškia
me nuoširdžiausią ir draugiškiausią užuojautą. 

JAKAIČIŲ ŠEIMA 

A . f A. 
Mokytoja Aldona Miikinyte-Kirsteinicne, 
sunkios ligos iškankyta, š- m. spalio 13 d. mirė Roches-
ter, N. Y., palaidota spalio 16 d 

Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Raimundas, du 

sūnūs, dukrelė Rūta, tėvai M.J. Miškiniai, du broliai su 
šeimomis ir giminės Lietuvoje. 

LIŪDINTIEJI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 West 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITUANICA AVE Tel YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) ir SONOS 
2424 VY. aoth STREET Tei REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highway. Palos Hills, 111 Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORN'IA AVE Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSIED STREET Te! YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
I44t> SO 50th AVE . CICERO. ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
G o r d o n Funeral H o m e 

!72<> S HALSTED STREET Tel 226-1344 



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

X Alina Sknipskelienė pasi
dalins savo kritiškomis mintimis 
apie neseniai įvykusį ateitininkų 
kongresą. Ji kalbės Chicagos 
ateitininkų sendraugių susirin
kime, kuris bus ateinantį sek
madienį, spalio 25 d. Jaunimo 
centro patalpose 12:30 vaL 

X Panevėžiečių klubo meti
nis susirinkimas šaukiamas 
spalio 25 d., sekmadienį, 12 vai. 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje, o 
1 vai. Jaunimo centro mažojoje 
salėje posėdis. Bus pranešimai 
ir paskaita iš medicinos srities, 
pabaigai — pabendravimas. 
Kviečiami nariai ir svečiai. 

X "Draugo" romano konkur-
atėjo naujas kūrinys, pasi

rašytas Ignės Šamaitės slapy
vardžiu. Paskutinė data komi
sijai įteikti kūrinius yra lapkri
čio 1 d. (pašto antspaudas). 
Premija — 2000 dol. 

X Marijonų bendradarbia 
Chicagos apskrities susirinki
mas bus šį trečiadienį, spalio 
21 d., 1 vai. p. p. Marijonų vie
nuolyno svetainėje Bendradar-

X Stanley P. Vaičaitis, Frank-
ville, Pa., Algirdas Čepulis, Fhi-
ladelphia, Pa., P. Bizauskienė, 

biai kviečiami aptarti žaidimų | A t i a n t a , Ga., A. Jesys, Colum-
bus, Ohio, kun. C. P. širvaitis, 
Hclland, Pa., A. Vaičaitis, West 

popietės reikalus. 
X Pranas Gnimulaitis, Chi-

cago, IH-, atvyko į "Draugą", 
prat/»sė prenumeratą ir pridėjo 
8 doi. auką. Dėkojame. 

x Tadas Bauža, Kenosha, 
Wisc., per kun. J. Duobą įteikė 
"Draugui" 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Nyack, N. Y., Jonas Strazdas, 
Suny Hills, Fla., Juzė Norkai-
tis, Chicago, BĮ., visi užsisakė 
naujausių leidinių, plokštelių ir 
medžio drožinių. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

JAV LB krašto valdyba savo posėdyje rugsėjo mėnesį Det roite. Iš kairės: Algis Rugienius — vicepirm. sporto reik., 
Jonas Urbonas — vykd. vicepirm., Vytautas Kutkus — pirmininkas, Ingrida Bublienė — Kultūros tar. pirm., dr. 
Antanas Butkus — Socialinių reik. tar. pirm., Alfonsas Ve lavičius — finansų vicepirm., Jurgis Ribinskas — reik. ved. 
Valdybą sudaro 13 asmenų, bet posėdis buvo tik dalinis, nes lietė dalinius reikalus. Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Chicagą, lankė draugus ir pa-
X Kazys Černiauskas, Santa \ ^ tarnus. Aplankė ir "Draugą", i nis gyvenimas. Kiekviena orga 

šaulio dėmesiui į doc. Vytauto 
Skuodžio kalinimą. Hgokame 
straipsnyje nemažai dėmesio 
skirta Lietuvos tragedijai pri
statyti. Taip pat supažindina
ma su dr. Juoze Kriaučiūne, il
gamečio Putnamo LB apylinkės 
pirmininko, asmeniu. Jo odisėja 
iš Lietuvos į Vokietiją ir į 
JAV-es ir gyvas tikėjimas švie-

i sia Lietuvos ateitimi negali ne-
į paveikti amerikiečio skaitytojo. 
į Straipsnis baigtas dr. Kriaučiū. 

• dol. primoka pusę įėjimo kainas įtuvos laisvės paminklo. Apei-; n o pa reiikimu, kad planuojamo-
: — 15 dol. Atskiro bilieto kaina j gas pravedė ilarametis Amerikos \ <e akcijoje "maldos yra Dievui 
lyra 30 dol. ir visos vaišės su į Lietuvių Tarybos darbuotojas j įcklausyti, o pasninkas — pa-

Po vasaros atostogų su dide- i gėrimais. Vajaus užbaigtuvės; Julius Pakalka. Aukurą uždegė j šauliui", 
le energija stojam į naujus dar-1 — pokylis vyks lapkričio 7 d. j VKLS Chicagos skyriaus valdy- Į _ 0u& M e J d § i e n ė ^ A . 

c Lawn Tower Inn Grand j bos sekretorius J. Gaižutis. Vai-1. ... o f v - . „„„^ JL 
_<wv» « sv ., _ _ - - . .... les, (jaut., atšventė savo am-

gyja mūsų lietuviškas kultun-! Balroom salėje, 9333 S. Cicero. niką padėjo D. feukehs, asistuo- ^ 

Juozas Kojelis ir Philadelphijo-
je gyvenantieji JAV LB Visuom. 

— Oonnecticut valstijoje lei- j r e - k tarybos nariai Alg. Gečys, 
džiamo "The JNonvich Bulletin" j Rjmag česonis ir Aušra Zerr. 
rugsėjo 6 d. laidoje tilpo ilgas J A V L B k r ašto valdyba princi-
Rcbert Gabordi straipsnis "Lie- ^ y ^ pritarusi ABLL-gos tiks-
tuviai protestuoja prieš rusišką- j l a m s § m rugpiūčio 7 d. PLB 
ją priespaudą". Straipsniu dien- i pastangomis sukviestas LB ir 
raščio skait;-tojai informuojami j ABLL-gos darbuotojų pasitari-
apie Putnamo lietuvių planuoja- j m e t>uvo m a tyta , kad JAV LB 
mą dviejų dienų pasninko ir mal-1 t u r ė s s v a r ų balsą ABLL-gos or
dos akciją atkreipti laisvojo pa-1 ganizacinėje sutruktūroje ir 

JUS KVIEČIA LIETUVIŲ 
FONDAS 

x Stasys Dočkus, Toronto, 
Ont., Kanada, buvo atvykęs į bus ir užsimojimus. Rudenį at- Oak 

veiklos nustatyme. 
— Rūta Giedraitytė iš Cleve-

lando 1980 m. rudenį nuvyko 
dvejų metų misijų darbui į Te
sąs valstiją Mission miesto 
Guadalupės Marijos mokyklon 
tarp meksikiečių kilmės gyvento
jų. Pasauliečių misionierių įs
taigos laikraštis "Parable" 
1981 m. Nr. 2 atspausdino jos 
straipsnį apie pergyvenimus 
Texas vyskupijų vedamame dar
be — "Volunteers for Educatio-
nal and Sočiai Services". Pra
mokusi ispaniškai ten ir VEES 
kursuose Meksikoje, moko penk
tą skyrių, norėdama kitiems 
duoti, ką pati iš kitų yra ga
vusi. 

Monica. CaL, per kun. J. Duobą\ p r a t ę s ė prenumeratą ir paau-
paaukojo 10 dol. dienraščio pa- j k o j Q 8 d o l š p a g o s paramai, 
ramai. Dėkojame. j Labai ačiū. 

x Joana Drukteinfe, Omaha, x J u o z a 8 L . Giedraitis, E. 
Nebr., mūsų bendradarbė, pra-1 N o r t hpor t N. Y., J. Peckaitis, 
tęsdama prenumeratą, atsiuntė chicago. BĮ., Antanas Petraus-
ir 10 dol. auką. Nuoširdus ačiū. j k a s Dearborn, Mich., Br. Irnpu-

x Dr. Bruno A. Beinoris, lėnas, Philadelphia, Pa., Petras 
Wood Dale, Dl., kartu su prenu- j Simanauskas. Hartford, Conn., 
merata atsiuntė ir 25 dol. auką paul Petkevičius, Cicero, DL, visi 
lietuviško dienraščio stiprinimui \ įvairiomis progomis atsiuntė po 
Dr. Beinorą skelbiame garbės ! 5 doL aukų. Ačiū. 

nizacija per savo narius sten
giasi įgyvendinti užsibrėžtus 
tikslus. 

Per spaudą a r kitais būdais 
jau esate girdėję, kad Lietuvių 
Fondas kiekvieną rudenį skel
bia naujų narių vajų. Šis pasi
šventusių tautiečių įkurtas ir 
remiamas Fondas remia litua-

~ , T -n- * •. • • . ~ •» *. .L- *• -įžiaus 75-rių metų sukaktį, ku-
Ave., Oak Lawn, BĮ šokiams j ,ant seserims Ga^tytems. šiai ; ^ J * ^ ^ 
srros Korp! Neo- Lithuama or- Į dienai pritaikytą patnotinj zodj fc v i i i c a s j^ĮĮg J i e 
kestras, vadovaujamas Algio tarė Lietuvos Atgimimo sąju- k v i e t ė Q M e k i š i e _ 
Modesto. džio žymus veikėjas in^ K. -Oze-1 R ė s ^ fr į̂̂  k u r i e 

lis. Minėjimas užbaigtas Tau- ; t u r ė j o p r o g ą n e ^ p a s i d g a u g . į n u o j a pastoviai apsigyventi. 
tos himnu. Į ̂  vaišėmis, bet ir prisiminti: Sausas ir šiltas Arizonos oras 

Antrą vai. po pietų šaulių na-1 ^ ^ ^ l i e t u v i š k a v d M ą i r ! teigiamai veikia jo sveikatą. 
m U O S e g a U S i a i o " « « n l n i o i e n n e • - . 7 

Pokylio metu meninę progra
mą atliks trečios kartos lietu
vaitė solistė Marytė Bizinkaus-
kaitė iš Brockton, Mass. Solis
tę dainuojant jau esame girdė
ję Chicagos komp. Jeronimo 

prenumeratorium, 
tariame ačiū. 

o už auką j x ^ Bartkus, Chicago, DL, 
į mokėdamas kitas sąskaitas, pri
dėjo 6 dol. auką. Ačiū. 

X Maria Vidumenė, Worces-
ter. Mass., užsisakė naujausių 

X Regina Jurkūnas, Lomita, 
CaL, S. Vilinskas. Windsor, 
Conn., Peter Slėnis, New York, 
N. Y., V. Ripskis, Evergreen ; ieį<įmių už d'desne sumą ir dar 
Park, Dl.. įvairiomis progomis p r i d ė j o 5.35 dol. auką. Ačiū. 
atsiuntė po 5 dol. aukų. Ačiū. i 

t x Justina Larsen, Springf ield, 
X A. Kizis, M. Dausa, Bronius ^ Genovaitė Norus, Detroit, 

Bakas atsiuntė po 4 dol. aukų. i -įįj^ 
Po 3 dol.: M. Stankaitis, Petras! Agįu ' 
Kaušas, P. Sliteris, Bronė Pabar- į 
.cius, J. Petrauskas ir A Dargis. x Antanas AntanaviSus, Chi

cago, Dl., Helen Kapočius, DoL 
ton, DL, A. Janulaitis, Ont., Ka* 

i nada, Bronius Zinkevičius, Fui 

atsiuntė po 5 dol. aukų. 

Ačiū. 
X žurn. Vacys Rociūnas, In-

nistinį švietimą, Uetuvišką jau- Į Kacipgko kūrinių koncerte. Pra-
nimo veiklą, lietuvių kultūrinį j £jus:ą savaitę ji koncertavo 
Judėjimą ir visą kitą veiklą, j pranciškonų vasarvietėje Ken-
tarnaujančią lietuvybės ugdy- j nebunkporte. šiuo metu ji ruo
niui išeivijoje. Kasmet šis Fon- j § i a s i konservatorijos rečitaliui, 
das iš procentų išmoka tūks- j k u r i s bus 1982 m kovo mėn., o 
tančius dolerių įvairiems lietu- Į balandžio mėn. -ji dainuos tarp-
viškiems reikalams. Vis dėlto : tautiniame festivalyje Romoje, 
yra kur kas daugiau prašymų,; Italijoj. Ji yra 20 metų am-
negu pinigų. Dėl pinigų trūku-; ž i a u s , jauniausia konservatori-
mo jų tik dalis yra patenki-! ^ studentė, priimta į konser-
n a m a ~ vatorijos operos specialius kur

sus. Yra laimėjusi muziko Br. 
Jonušo muzikos stipendiją, ir 
yra užbaigusi 2-jų metų kon
servatorijos studijas. Jai akom
panuos muzikas Manigirdas Mo-
tekaitis. 

— Vladas Tanys, ilgesnį laiką 
gyvenęs Illinois valstijoje, prie 
Chicagos, ten pardavęs namus, 
persikėlė į Phoenxą ir čia pla-

s1JSirinkusiems jdos 
buvo parodyti filmai: Chicagos Į ^ams 
Šaulių namų atidarymas, komu
nistų okupuotos Lietuvos istori
niai vaizdai ir Australijoje gy
venančios vilnietės Marcinkevi-

lietuviškiems reika-

— JAV LB krašto valdyba 
sudarė šešių asmenų komisiją ir 
jai pavedi išdirbti gaires JAV 

čiūtės jrekorduota paskaita apie j LB-nės ir naujai įkurtos Ame-
lietuvių vilniečių pergyvenimus, rikos baltų laisvės lygos glau-

dependence, Oh, mūsų bendra- j f r o d f Kanada, atsiuntė po 4 dol. 
darbis. užprenumeravo dukrai ; a i l kų Ačiū 
med. studentei vieneriems me- I 
tams "Draugą" 
auką. Ačiū. 

ir dar pridėjo 

X Jonas Yla, Chicago, DL, 
mūsų bendradarbis, Albinas Pa
plauskas, taip pat iš Chicagos, 
J. Matusevičius, Evanston, DL, 
prie prenumeratos pridėjo po 8 
dol. aukų. Visiems ačiū. 

x Moterų rekolekcijos vyks 

x Konstancija Petrulytė, An
tanas Draugelis, E. Čepas, at
siuntė po 3 dol. aukų. Ačiū. 

x Elena Pajuodis, gyv. 
Hot Springs, Ark., buvo atvy
kusi j Chicagą, aplankė savo pa
žįstamus ir ta proga užsuko į 
'•Draugą" ir nusipirko naujau
sių leidinių už didesnę sumą. Ta 
proga įteikė ir 10 dol. auką savo 

lapkričio 6-8 dienomis, Cenacle i dienraščio paramai. Labai ačiū. 
vienuolyno patalpose, 11600 So. 
Longwood Drive, Beverly Hills 

Sol. Maryte BizinkauskaitJ 

Kaip kiekvieną rudenį, taip ir 

rajone. Jas praves pranciško
nas kun. Jonas Bacevičius. In
formacijai skambinti Vidai Ti-
jūnelienei, telef. 247-4779, arba 
Aldonai Prapuolenytei 863-1769. 

(pr.). 

x Mirus New Havene a. a. 
kapitonui Stasiui Iipčiui, būre
lis jo bičiulių, vietoje gėlių au
kojo Liet. Fondui Viso surinkta 
296 dol. Aukojo: Augustine, 
Budriai, Dičkienė, Girdauskai, 
Gustai, Januškos, Jonynai, Ivaš
kos Kariai, J. Kronkaitienė, 
Vyt. Kronkaitis, Leikai. Merke-
vičiai- New Britain LB apylin
kės valdyba. Raugaliai. Rumins-
kai. Samuliai, Strimaičiai. Sau
liai, ščiukienė. švelniai, Valiu
kai. Vaitkai, VaišniaL Veličkos, 
Veclauskaitė, Vėbros ir 2idoniaL 
Už šias nevystančias gėles, mi
rusiojo šeimos ir savo vardu dė
koja L. Fondo įgaliotinis. 

(pr.). 

x Juozas Stempužis, Cleve-
landn 'Tėvynės garsai'' radijo 
programos vedėjas ir JAV LB 
tarybos narys, spalio 24-25 d.d. 
lankysis Chicagoje ir dalyvaus 
"Margučio" radijo 50 metų su-
icaktuvių puotoje. (pr ) 

x Aleksandra Kybartas, San-' į* į F o n d a s ^ d o naUjų narių 
ta Monica, CaL, prie laimėjimų i l r t u r u n ^ P13** P ^ ^ n u m o va 
bilietų šaknelių pridėjo ir 10 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Kazys Mileris, Hamilton, 

jų. L. Fondo vadovybė kviečia 
pasinaudoti šiuo vajumi ir ne
delsiant tapti šia garbingo Fon
do nariais. Nauji nariai ar na-

Kanada, mūsų bendradarbis, at- į riai, įmokėję 200 dol., gauna vie-
siuntė 5 dol. auką. Ačiū. Į ną bilietą nemokamai Įnešę 100 

Vilniaus dienos minėjime uždedama* .lulruras 
čiuliene, J. Gaižutis ir A. Grigaitiene. 

IS kairfts. .i Pakalka. A v a 
lVuotr P. Maletoa 

Šelpiamųjų ne mažėja, o dau
gėja, todėl L. Fondas neturi 
sustoti vietoje. lietuvių Fon
das kviečia visus narius ir sve
čius, kurie negali padidinti įna
šų ar tapti nariais, dalyvauti 
bankete ir įsigyti bilietus iš 
anksto L. F. raštinėje. 

M. R. 
SPALIO 9 — VILNIAUS 

DIENOS MINĖJIMAS 
Vilniaus Krašto lietuvių są

jungos Chicagos skyriaus val
dyba jau daugelį metų spalio 
pradžioje rengia daugiau ar ma
žiau iškilmingą spalio 9-os — 
Vilniaus dienos minėjimą. Minė
jimas rengiamas tam, kad len
kai neužliūliuotų mūsų, kad mes 
neužmirštume lenkų klastingu
mo, kad nuolat atsimintume len
kų įvykdytą begėdišką smurtą, 
kada 1920 metais spalio 9 d 
sulaužė tik ką pasirašytą sutar
tį ir atplėšė Lietuvai priklau
sančią Vilniaus sritį su sostine 
Vilnium. 

Neturėkime tuščių iJiurijų, 
kad lenkų politiniai veiksniai ir 
apskritai lenkai yra pasikeitę 
ir Vilniaus krašto atžvilgiu ki
taip nusiteikę. Bri šios dienos 
jie kiekviena proga primena, 
kad Vilnius yra jų. Lietuviai 
tai žino, nes spalio 9-tosios — 
Vilniaus dienos minėjimas pro
testo ženklan visada susilaukia 
nuoširdaus Chicagos lietuviškos 
visuomenės pritarimo. 

£iais metais, kaip ir anks
čiau, minėjimas pradėtas šv, 
Mišiomia Jėzuitų koplyčioje. Šv. 
Mišias už žuvusius vilniečius lai
kė ir pamokslą pasakė kun. A 
Tamošaitis, šv. Mišių metu gie
dojo solistė Roma Mastiene, o 
vargonavo Manigirdas Mote-
kaitis. 

Po pamaldų koplyčioje buvo 
apeigos prie žuvusiems dėl Lie-

Vilniuje lenkų okupacijos metu. 
Ypatinga padėka toms orga

nizacijoms, kurios kiekviene-
riais metais mums talkina. Tai 
Lietuvos kariuomenės savano
riai - kūrėjai, Lietuvos kariai ra-
movėnai, Vytauto Didžiojo rink
tinė, Gen. T. Daukanto šaulių 
kuopa, Klaipėdos jūrų šauliai ir 
skautai. 

VKLS Chicagos skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja šaulių 
namų valdybai, spaudai, radijo 
valandėlėms, organizacijoms ir 
paskiriems asmenims, prisidėju
siems prie spalio 9-tosios — Vil
niaus dienos minėjimo pasise
kimo. 

VKLS Chicagos sk. valdyba 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6347 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IlHnofe 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

džiam bendradarbiavimui. Mi
nimą komisiją sudaro ABLL-gos 
Kalifornijoje darbuotojai Ant. 
B. Mažeika, Alg. Raulinaitis ir 

MimiriiimuiiuiiiiiiiniiiiMiornTuunu 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPINAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9̂ —6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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1982 mefiĮ kalendorius 
Algimanto Kazio 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XI. 2 d. 
Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu 

Vėlinės yra didžioji rimties švente, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta t tuos, kurte, iŠ šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedam Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus Įsijungti į Šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Mariau Fattaers, ON So. KUboarn Ave., Chicago, m. $1621 

Sia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: n 

i Mano vaidas ir pavardė 

Adresas 

I 
I 
I 
I 
I 

meniškų fotografijų 1982 metų 
kalendorius jau išėjo iš spau-
dos-

Kalendorius yra didelio for
mato (17"x23"), atspausdintas 
ant liuksusinio popieriaus, dvi-
mėnesinis su šešiomis meniško
mis nuotraukomis, tinkamomis 
ir rėmavimui. 

Vieno kalendoriaus kaina su 
persiuntimu $12.00. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" Jk5k5 W. 6Srd SL, 

Chicago, IL 60*29 
iiiiiiiiiiMiimnniiiiiiiMiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 

Pridedu auką beodr. iv. Miltams $_ 
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DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie I 

2 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- i 
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- l 
B čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos I 
S Vatikane. Reik tik susipažinti tu jo gyvenimu ir prašyti | 
f Sv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. I 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: 1 

DRAUGAS, tfkS W. rSrd St.f Chicago, IL 606S9 I 
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