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VYT. VAIČIŪNO TEISMAS 
(Tęsinys) 

LIETUVOS SR KP CK 
ANTRAJAM SEKRETORIUI 

N. DYBENKAI PAREIŠKIMAS 
1981 m. birželio 25 — 26 die

nomis Vilniaus m. Aukščiausia
me Teisme vyko Mečislovo Jure
vičiaus atviras teismo procesas. 
Jį teisė pagal Lietuvos TSR BK 
1993 str. m dalį. 

B ryto atvykę į teismą prie po
sėdžiu salės dury stovinčių saugu
miečiu ir milicininku buvome su
laikyti, nors salė dar buvo visai 
tuščia, nes nebuvo prasidėjęs 
teismo procesas. Prie dury stovin
tis su raudonu raiščiu saugumie
tis, nuolatinis "durininkas", ku
ris niekada nepasisako pavardės, 
mums pareiškė: 

— Jūsų visu vietos, kaip ir visa
da, yra užbroniruotos koridoriu
je po laiptais. Kol aš čia stoviu, į 
salę iš tikinčiųjų nė vienas neįei
site. Pateksite tik tada, kai jus pa
čius teis... 

Vėliau į salę įleidinėjo tik pa
gal sąrašus atvykusius saugumie
čius ir kitus specialiai pakvies
tuosius. 

Tomis pačiomis dienomis Sir-
vintuose už dalyvavimą religinė
se procesuose buvo teisiamas in
žinierius Vytautas Vaičiūnas. Sau 
gumiečiai ir milicija atvykusius 
neleido įeiti net į teismo pastatą. 

Viešame teismo procese galėjo 
dalyvauti tik teisiamojo žmona. 

Mes protestuojame: 
1. kad nekalti žmonės yra tei 

siami už dalyvavimą religinėse 
eisenose, t. y. — už savo įsitikini 
mus. (Valdžios pareigūnai to
kioms eisenoms leidimo iki šiol 
nedavė). 

2. kad į viešus teismo procesus 
neįleidžiami teisiamųjų draugai 
bei pažįstami, o tik saugumiečiai, 
jų kviestiniai, milicininkai ir ka-
reviai. 

R. Grigas, D. Dambrauskaitė, 
A Kiaulevičiūtė, L. Vaičiūnienė, 
V. Maknauskaitė, St. Balkaitis, 
B. Briliūtė, J. Kuodytė, Stašaitis. 
V. Baliūnas, E. Šuliauskaitė, G. 
Buzaitė, D. Dubauskaitė, E. La-
pienienė, kun. S. Tamkevičius, 
kun. J. Zdebskis, N. Sadūnaitė 
A. Sirvinskienė, O. Kavaliauskai
tė, J. Skurulskienė, A. Kerbelytė, 
S. Kelpšas, S. Mištautas, A. Rai-
žytė, J. Judikevičiūtė, O. Šarkaus-
kaitė, B. Valaitytė, A. Šukytė, Jū 
revičienė, V. Bogušis, V. Gluoks-
nis, R. Teresiūtė, R. Kockaitė, G 
Krisiūnaitė, R. Ramašauskaitė, 
A. Daugininkaitė, L, Truskaus-
kaitė, P. Bačauskaitė, G. Drąsu 
tytė, B. Mališkaitė, B. Vazgelevi-
čiūtė, E. Skinkytė, N. Šukevičiū-
tė ir du neįskaitomi parašai. 

(Pabaiga) 

Egipte prasidėjo jungtiniai JAV - Egipto kariniai manevrai. Nuotraukoje JAV karo aviacijos pulk. Įeit. George Cro 
cker (kairėje) aptaria manevrų planus su JAV ir Egipto karininkais. 

* Sacharovas siekia 
viešo teismo 
Planuoja paskelbti bado streiką 

Maskva. — Nobelio Taikos i prieš ketverius metus gavo leidi-

Baigė deklaraciją 
apie tikėjimo laisvę 
Jungtinių Tautų Organizaci

jos socialinių, humanitarinių ir 
kultūrinių reikalų komisija svars
tė Jungtinių Tautų deklaracijos 
prieš religinę netoleranciją pro
jektą, kurį turės patvirtinti gene
ralinė asamblėja. Deklaracijos 
projekto tekstą jau yra apsvarsčiu 
šios ir patvirtinusios Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių ir ekonomi
nių bei socialinių reikalų komi
sijos. Deklaracijos prieš religinę 
netoleranciją projektą labai tei
giamai įvertino Apaštalų Sosto 
stebėtojas Jungtinėse Tautose 
prelatas Cheli, kuris, kalbėda
mas socialinių, humanitarinių ir 
kultūrinių reikalų komisijos posė
dyje, nurodė, jog deklaracija di
džiai patarnaus žmogaus teisių 
apsaugojimui. Jungtinių Tautų 
Organizacija, pažymėjo prelatas 
Cheli, yra pasižymėjusi savo pa
stangomis tautų išlaisvinimo sri
tyje, taip pat kovoje prieš bet ko
kias rasizmo apraiškas ir, apskri
tai, pagrindinių žmogaus teisių 
bei laisvių ugdyme. Buvo tad la
bai svarbu, kad ji taip pat aiškiai 
ir griežtai pasmerktų bet kokią 
netoleranciją, kuri yra vykdoma 
religiniu pagrindu. Religinio ti
kėjimo išpažinimas, kalbėjo pre-

Popiežius apie 
skurdę pasaulyje 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis pasakė kalbą 
Jingtinių Tautų maisto ir že
mės ūkio organizacijos konfe
rencijoje. Jis nurodė, kad tur
tingosios valstybės turi parei
gą padėti neturtingosioms. Po
piežius pabrėžė, kad nesibaigian
tis alkis ir skurdas yra moder
niojo pasaulio skandalas. Atsi
likusioms šalims ypač reikia 
technologinės pagalbos žemės 
ūkiui, kad vyriausybės galėtų 
išmaitinti savo piliečius. 

latas Cheli, priklauso žmogaus 
prigimčiai ir todėl negali būti nei 
varžomas, nei, juo labiau panei
giamas. Jungtinių Tautų dekla
racija prieš religinę netoleranci
ją yra jau svarstoma beveik 20 
metų. Joje yra pabrėžiama kiek
vieno žmogaus teisė laisvai ir ne
varžomai pasirinkti religinį tikė
jimą, jį išpažinti ir perteikti ki
tiem, nes, pažymima deklaraci
jos projekte, religija ir tikėjimas 
yra žmogaus gyvenimo neatski
riamos apraiškos. Yra charakte
ringa, kad deklaracijos projekte 
šalia religijos, yra įterptas žodis 
"tikėjimas", tuo būdu pabrėžiant 
ir netikinčiųjų bei ateistų teisę be1' 
laisvę išreikšti savo įsitikinimus. 
Deklaracijoje smerkiama žmo
gaus diskriminacija dėl jo religi
nių įsitikinimų, pabrėžiama tėvų 
teisė auklėti vaikus pagal savo re
liginius įsitikinimus, taip pat žmo 
gaus teisė spausdinti ir platinti 
religinę literatūrą. 

Milijonieriaus turtai 
Honstoms. — Kada 1976 m. 

balandžio 5 d. mirė milijonierius 
Howard Hughes, jis nepaliko 
testamento ir pasipylė reikalavi
mai paveldėti jo turtus, vertina
mus iki 2 biL dol. įpėdinių atsi
rado apie 500. Keli teismai jau 
atmetė didesnę (dalį ieškinių, 
tačiau penktadienį teismas 
Houstone nustatė, kad turtus 
teks padaMnti tarp mirusio mo
tinos sesers ir 16 pusbrolių iš 
motinos pusės ir penkių pus
brolių ir pusseserių iš tėvo pu
sės. Manoma, kad atmestieji 
Giminaičiai dar kreipsis j aukš
tesnius teismus ir reikalaus sa
vo dalies. Turtų padalinimas 
grali užtrukti apie 6 metus, nd 
šioj jau keturi "jpėcliniai" mirė, 

minėti paveldėtojai yra tarp 18 
ir 82 metų amžiaus 

premijos laureatas abdemikas 
Sacharovas paragino Sovietų Sa
gos Mokslų akademiją paremti jo 
reikalavimą, kad jam būtų iškel
tas viešas teismo procesas. Moks
lų akademijos pirmininkui Alek
sandrovui (pasiųstame laiške Sa
charovas kviečia akademiją ap
ginti ne tiktai jo pažeistas teises, 
bet ir kitus sovietų mokslininkus, 
kurie, kaip ir jis, yra tapę repre
sinės politikos aukomis. Sacharo
vas taip pat ragina akademiją pa
reikalauti, kad valdžia panaikin
tų jo ištrėmimo įsaką ir leistų 
jam sugrįžti atgal į Maskvą, kur 
viešame teismo procese jis galė
tų atsakyti į jam keliamus klau
simus. Nobelio Taikos premijos 
laureatas savo laiške mokslų aka
demijai išryškina taip pat savo 
oolitines pažiūras. Jis rašo, kad 
lo idealas yra tokia politinė sant
varka, kuri būtų pilnai atvira 
?mogui, kuri remtųsi politinio 
pliuralizmo ir laisvos ekonomi-
ios principais, kurioje butų pil
nai ir besąlyginiai gerbiamos vi
sos pagrindinės žmonių pilieti
nės ir politines teises. 

Norvegijos sostinės OBIO uni
versitetas suteikė garbes dakta
ratą dvylikai tarptautinio garso 
mokslininkų, jų tarpe Nobelio 
Taikos premijos laureatui rusui 
akademikui Andrei Sacharovui. 
Sovietų valdžios į Gorkį ištrem
tas akademikas Sacharovas at
siuntė Oslo universitetai padė
kos laišką, kuriame pažymi, kad 
suteikta garbė jam yra didelė 
paguoda sunkiose tremties są
lygose. Sacharovo laiškas buvo 
perskaitytas iškilmingame Oslo 
universiteto posėdyje, dalyvau
jant Norvegijos karaliui. 

Žinios iš Maskvos praneša, 
kad Andrejus Sacharovas ir jo 
žmona Yelena Bonner planuoja 
pradėti bado streiką lapkričio 22 
d. Sacharovas spalio 22 d. pasiun
tė telegramas Leonidui Brežne
vui, Mokslų Akademijos pirmi
ninkui Anatolijui Aleksandrovui 
ir vicepirmininkui Jevgenijui Ve-
lichovui. Sacharovas reikalauja, 
kad būtų duota išvažiavimo viza 
Jelizavetai Aleksejevai, kuri buvo 
susižiedavusi su Jelenos Bonner 
sūnumi iš pirmųjų vedybų Alek
sejumi Semionovu. Pastarasis jau 

mą išvažiuoti h*- dabar gyvena 
JAV-se. Jo sužieduotinė Alekse-
jeva gyveno Maskvoje kartu su 
Sacharovais viename bute ir da
bar ten tebegyvena. Kai Sacharo
vus valdžia ištrėmė į Gorkį, 
Aleksejeva juos kelis kart aplan
kė, tačiau dabar valdžia jai pasa
kė daugiau pas Sacharovus neva
žinėti. 

BREŽNEVO PREMIJOS 
SAVO DRAUGAMS 

Lenino ordinas asmeniniam gydytojui 
Maskva.; — Kaip kiekvienais 

metais, sovietų valdžia, švęsdama 
Akademijos narys, ketvirtosios 
vyriausiosios valdybos prie svei-

"didžiojo spalio" metines, šiemet į katos ministerijos viršininkas, 
jau 64-ąsias, paskelbė ilgą eilę Į Ta "ketvirtoji-valdyba" yra šir-
apdovanojimų medaliais ir premi į dies ligų tyrimų centras. Jis yra 
jomis. Tarp apdovanotųjų yra ir asmeninis Brežnevo širdies pri-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Jungtinių Tautų Generali
nė Asamblėja pasmerkė Izrael 
109-2 balsais, 34 susilaikius, m 
Irako branduolinio reaktoriau-
puolimą. 

— Teisingumo departamentas 
dar tiria, ar valstybinio saugu
mo patarėjas Richard Allen ne
prasižengė priimdamas iš japo
nų žurnalisto "honorarą" — 
1,000 dol. 

— "The Washington Post" ra
šo apie "Amerikos Balso" va
dovybėje kilusius nuomonių 
skirtumus, žinių analizės ir ko
mentarų koordinatorius Nicolai-
des siūlęs paversti radiją į "pro
pagandos agentūrą", tačiau 

Londonas. - Tarptautinis "Amerikos Balso" direktorius 
strateginių studijų institutas J a m e s Conkling tam pasrprieši-
paskelbė raportą apie pasaulio į ^ . Stotis ̂ žinias turi perduoti 
išlaidas ginklams. Gynybos rei- j "objektyviai", 
kalama daugiausia lėšų skiria Iz-1 - Izraeho raĄjo ir televizijos 
raelis tačiau praėjusiais metais; * " !*» nutarė, jog žinių tarny-
ji pirmą kartą pralenkė Saudi **>* *™&m nebus naudojamas 
Arabija. Kiekvienas Izraelio 

keli lietuviai. Premijų už litera 
turą, meną ir architektūrą sąra
še minima Sofija Veiverytė — 
Liugailienė, dailininkė, kuri kar
tu su Angelina Banyte ir Natali
ja Daškova gavo premiją už fres
ką "Mūsų kraštas" Lietuvos že
mės ūkio ekonomikos mokslinio 
tyrimo instituto konferencijų 
salėje, Vilniaus mieste. Valsty
bines mokslo ir technikos premi
jas laimėjo Feliksas Matulis, che
mijos mokslų kandidatas ir Edu
ardas Jurevičius, technologas. 
Dar apdovanoti brigadininkas ir 
nelžėja. 

Salia šių "paprastų" premijų, 
Kremliuje įvyko ir specialus 
Tenkių užsitarnavusių pačių vir-
'ūnių pagerbimas- Čia premijas 
iteikė pats generalinis sekreto
rius Brežnevas, pagyrė laimėtojus 
r pabučiavo. Jis savo kalboje pa 

žiūrėtojas. Brežnevas pasakė, įteik 
damas ordiną, kad jis duodamas 
"už jo indėlį į liaudies sveikatos 
apsaugos ir medicinos mokslo 
vystymą praėjusį penkmetį". 

Apdovanotieji pareiškė padė
ką partijai ir asmeniškaiBrežne-
vui- Jie užtikrino, kad ir ateityje 
"ištikimai tarnaus brangiajai par
tijai ir tarybinei liaudžiai". 

ouotojus 
bia. 

jis gerai pažįsta ir ger-

Astronautu žygis 
buvo sutrumpintas 

Houstonas. — Nacionalinė ae
ronautikos ir erdvės administra
cija sutrumpino erdvėlaivio "Co-
lumbia" žygį iš numatytų 54 va
landų erdvėje iki dviejų dienų, 
šešių valandų. Prezidentas Rea-
ganas pasikalbėjo radijo bango
mis su dviem astronautais, pa

brėžė, kad tuos valstybės dar-j linkėjo jiems laimingo nusileidi
mo. Astronautai įvykdė svar
biausius bandymus, jų tarpe iš-

Pasaulio išlaidos 
gynybos reikalams 

Sovietų Sąjungos didvyrio var-įbaridė "Canadarm'ą". Tai me
las už "didelį indėlį į ginkluotų- į charrinė "ranka", gaminta Kana-

srvventojas, įskaitant vaikus, 
išleido gynybai 1980 metais po 
1,835 dol. Saudi Arabijos išlai
dos vienam žmogui siekia 2,664 
dol. Palyginimui. kiekvienas 
amerikietis ginklams išleidžia 

terminas 'Vakarinis krantas" 
Jo vietoje įsakyta vartoti "Judė
ja ir Samarija". 

— Britanijos infliacija nesu
mažėjo, spalio mėn. siekė 1L7 
nuoš. 

— Ispanijos vyriausybė pa-
759 dol., o vienam britui tenka i " ^ *** kariuomenėje vyksta 

nepasitenkinimas ir didėja, grės
mė, kad kariškiai perima val-

512 dol. 
Pagal visumini gamybinį pro

duktą ginklams daugiausia ski
ria irgi Izraelis. — 23 nuoš. sa
vo valstybinių pajamų. 1975 
metais Izraelis skyrė gynybai 
50 nuoš. savo pajamų. Po Iz
raelio eina Sovietų Sąjunga ir 
Siriia. 

Raporte sakoma, kad išlaidos 
trinkiams daugiausia liečia mo
dernius kovos lėktuvus. Kyla 
klausimas, ar visos valstybės, 
kurios tuos lėktuvus perka, su
srėbęs juos naudoti. Daugiausia 
ginklų plaukia i Viduriniuosius 

Rytus. Tarp 1980 m. liepos 
mėn. ir 1981 m. birželio mėn. 
Viduriniųjų Rytų valstybės turė
jo 60 didesnių ginklų užpirkimų, 
sako raportas. 

— Europos Rinkos vadovybė 
jspėio Turkiją, kad ii gali praras
ti anie 600 mil. dol. oaramos. Tur 

džią. 
— Libane krikščionių falan-

gistų vadas majoras Haddad pa
reiškė, jog karo paliaubos prak
tiškai baigtos. Trys jo milicijos 
vyrai žuvo sprogus kelyje jkas-
tai minai 

— Britanija pasiuntė j Siau
rinę Airiją specialų kovos prieš 
teroristus dalinį. Bus sustiprin
tas airių slaptos armijos narių 
gaudymas. 

— JAV ambasada Japonijoje 
sumokėjo 374,000 dol. laivų su
sidūrime žuvusio japonų laivo 
kapitono šeimai. Visi 13 japonų 
jūreivių gaus po 27,000 dol. 

— Libija paneigė, kad ameri
kietį diplomatą Paryžiuje ban
dė nušauta Libijos siųstas agen
tas. 

— Kalifornijoje prie statomos 

ų pajėgų kūrimą, už sumanu va
dovavimą kariuomenės dalims, 
už asmeninį narsumą ir šaunu
mą" suteiktas maršalui Viktorui 
Kulikovui. Jis yra Varšuvos su
tarties šalių jungtinių ginkluotų 
pajėgų vyriausias vadas. 

Socialistinio Darbo Didvyrio 
vardas suteiktas Vasilijui Garbu-
zovui, kuris yra finansų ministe-' 
ris. Jis jau 70 metų amžiaus. Le
nino ordiną gavo Sergejus Pacho-
movas, pasaulinės ekonomikos ir 
tarptautinių santykių instituto 
darbuotojas. Brežnevo artimas 
bendradarbis, aukščiausios tary
bos prezidiumo skyriaus vedėjas 
Aleksejus Kopenkinas gavo Rau
donosios vėliavos ordiną. Brežne
vas pasigyrė, kad Pachomovas ir 
Kopenkinas — jo koviniai bičiu
liai karštose karo metu kautynė
se. Galima spėti, kad jie abu ir
gi priklauso šiuometinei Krem
liaus vadų grupei, kurią užsienio 
sovietologai yra praminę "Dniep 
ropetrovsko mafija". Brežnevas, 
kaip žinoma, "karštas kautynes" 
praleido būdamas "politruku" 
Dniepropetrovske. 

Jdomu, kad Lenino ordiną ga
vo sveikatos ministro pavaduoto
jas Jevgenijus Čiazovas. Mokslų 

kai kritikuoiami už buvusio prem i branduolinės jėgainės vėl demon-
tero Ecevito nuteisimą. Turkijos! stravo apie 4,500 vietinių gyven-
ambasadorius Beljriioje užtikri- tojų, reikalaudami sustabdyti sta-
no Rinkos vadovybe, kad karinė, tybą. Jie tvirtina, kad jėgainei 
vyriausybė ves Turkiją į demokra- j bus pavojingi šiose apylinkėse 
tinę sistemą, kai sąlygos leis. i pasitaiką žemės drebėjimai. 

Nuteisė latvį 
poetę Zarinsa 

Dorchester. — Latvių spauda 
paskelbė, kad Alfredas Zarins, 
latvių mokytojas ir poetas iš 
Aluksnes, ok. Latvijoj buvo nu
teistas 3 metams griežto režimo 
lagery už "buržuazinį nacionaliz
mą". Poetas Zarins, 58 metų am
žiaus, pareiškė teisme, kad me
nas ir literatūra yra geriausias 
būdas pabrėžti latvių tautos tei
ses į laisvę. Daug poeto darbų bu
vo spausdinta išeivių latvių spau 
doje Toronte ir Londone. Kratos 
metu iš poeto atimta daug Vaka
ruose spausdintų knygų. Žinios iš 
Latvijos sako, kad A Zarins bu
vo išsiųstas į stovyklą 700 km į 
šiaurę nuo Rygos, kur silpna jo 
sveikata (turėjo kelias širdies ata 
kas), greičiausiai neatlaikys žie
mos speigų. 

— Amerikoje lankosi Izraelio 
parlamentarų delegacija. 

doje. Besvorėje erdvėje ji gali 
kilnoti krovinius iki 32 tonų. 

Amerikos erdvės tyrimų isto
rijoje tik trečią kartą sutrumpi
nama astronautų kelionė dėl 
techniškų geeumų. Pirmą kartą 
planai buvo pakeisti 1966 m. 
kovo 16 d., kada astronautai 
Armstrong ir Scott gavo įsaky
mą grįžti j Žemę po 10 vai 41 
min., nors kelionė turėjo už
trukti 72 valandas. Kita su
trumpinta kelionė buvo žygis į 
mėnuli, su 'Apollo 13'" kada as
tronautai grįžo, nenusileidę mė
nulyje, trim dienom anksčiau. 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — Antradienį Len

kijos vyriausybė vėl turės pasi
tarimus su "Solidarumo" va
dais. Lenkų komunistų partijos 
politbiuro narys Olszowskis pa
sakė spaudai, kad darbininkų 
unijos reikalavimas bendrai va
dovauti Lenkijos ekonomijai 
yra nepriimtinas. Tokie reika
lavimai stumia Lenkiją j civi
linį karą ar į kitą nepaprastai 
pavojingą padėtį, pasakė Ol-
szowskis. 

Valstybinio radijo ir televizi
jos direktorius Loranc atmetė 
kitą "Solidarumo" reikalavimą, 
— tvarkyti komunikacijos prie
mones. Jokioje pasaulio šalyje 
nėra girdėta, kad unijos tvarky
tų televiziją, pasakė jis. Kokio
je Vakarų valstybėje jus matė
te toki dalyką? — klausė Lo
ranc. Jis tačiau leido Sosnowie-
cų angliakasiams 75 minutes aiš
kinti televizijoje, kodėl jie strei
kuoja jau 18 dienų. Po šios pro
gramos angliakasiai streiką bai
gė. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 16 d.; Edmundas, 

Gertrūda, Aiškutis. Tyda. 
Lapkričio 17 d.: Alfiejus, Elz

bieta V., Getautas, Gilvinė. 
Saulė teka 6:38. leidžiasi 4:31. 

Saulėta, 
60 L, naktį 40 I 

ORAS 
temperatūra dieną 

1 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 16 d. 

oeiannš 
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 

• i t ' 

A P G A U D I N Ė J I M A I KLE STI 

J. SOLIŪNAS • 
-• 

Metams lipant ant nugaros, apgaudinėja įvairiausi patar-
žmogus ne tik gudrėja, bet vis nautojai. 
dažniau ir daugiau tampa pri- Keletas pavyzdžių: spalio 8 
klausančiu nuo kitų, arba gy- dieną Illinois valstijos pro-
venimo aplinkybių. Būtų vie- kuroras Ty Fahner pranetė, 
n a s m a l o n u m a s mūsų kad Cook apskrities teisėjas 
vyresniesiems, jei to senesnių- John F. Hechinger atėmė lei-
jų priklausomumo neiinaudo- dimą ir teisę prekiauti Heat-
tų piktavaliai žmonės. Tačiau ing ir Air Conditioning Ser-
iinaudotojų ir apgaudinėtojų, vice bendrovei, 3041 N. Cicero 
yra pilnos gatvės. Užtat mums A ve., Chicagoje. Tos bend-
visiems reikia jų saugotis ir rovės savininkai Paul Panfil ir 
stengtis netapti apgavikų au- Carl DeMichael įvairiausiais 
komis. Reikia būti atsargiems būdais apgaudinėjo savo kli
šu nepažįstamais, kurie siūlo jentus. Buvo nustatyta, pavyz-
savo paslaugas ir už menkiau- džiui, kad toji bendrovė daž-
sius patarnavimus reikalauja nai kHjentą įtikindavo, jog oro 
piniginio atlyginimo. vėsintuvo pataisymui reikia 

Įvairiose gyvenimo srityse naujų dalių, kai tų dalių nerei-
yra sukčių, bet daugiausia jų kėdavo; paimdavo pinigus už 
turbūt rasime ten, kur žmo- sutaisymus, kurių niekada 

„Lietuvių sodybų" statymo komisija prie JAV LB-nės Socia
linių reikalų tarybos pasitarime dėl projektuojamų sodybų 
statybos su arch. rangovu P. Voinovich spalio 20 d. Lietuvių 
namuose Clevelande. P. Voinovich bendrovė pasižadėjo iš
tirti sodybų statymo bei finansavimo galimybes Clevelande, 
Chicagoje, Detroite ir Floridoje. Nuotraukoje sėdi i i kairės: 
Soc. reikalų tarybos pirm. dr. A. Butkus, arch. P. Voinovich, 
Superior Savings banko viceprezidentas P. Šukys. Stovi: LB 
Ohio apygardos pirm. J. Mikonis, adv. A. Širvaitis, Br. 
Snarskis ir LB Clevelando apylinkės pirm. J. Maiskis. 

Nuotr. J . Gar los 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
.•.' LIETUVOS 

PREZIDENTO ŽMONA 

nėms yra reikalingas koks 
nors patarnavimas. Dažniau
siai yra išnaudojamas žmonių 
bejėgiškumas ar pasitikėjimas 
nuoširdumu. 

Socialiniame gyvenime 
paskiri asmenys apgaudinėja 
kitus individus, individai įstai
gas, arba įstaigos ir bendrovės 
paskirus žmones. 

įstaigų problemos 

Neseniai dabartinis socia
linės apsaugos direktorius 
John A. Svahn pranešė, kad 
buvo išaiškinta, jog socialinės 
apsaugos įstaigos nuo 1969-tų 
metų neteisėtai išmokėjo arti 
18 milijonų dolerių pensinin
kams, kurie jau seniai buvo mi
rę. Tie mėnesiniai pensijų če
kiai buvo siunčiami mirusiųjų 
pensininkų giminėms arba 
artimiesiems. Pastarieji čekių 
negrąžindavo, nepranešdavo, 
kad pensininkas jau yra miręs 
ir čekius kuriuo nors neleis
tinu būdu iškeisdavo. 

Taip pat įvairūs nelegalus 

neįvykdydavo ir pan. 
Chicagos miesto elektros in

spektorius Timothy Cullerton 
perspėja, kad neretai įvairūs 
elektros sistemos taisytojai 
pasisiūlo sutaisyti laidus. Daž
niausiai tie pataisymai yra la
bai minimalūs, arba visiškai 
nereikalingi. Bet už tuos 
„pataisymus" apgavikai išrei
kalauja net 1200 dolerių. 

Cullertonas perspėja, kad 
saugiausias būdas nuo „tai
sytojų" apsisaugoti yra: nie
kada nepriimti siūlymo patar
nauti, jei nežinomas asmuo 
ateina ir pats siūlosi. Reikia 
bandyti naudotis patarnavi
mais tų žmonių, kuriuos mes 
žinome, pažįstame ir tik tada, 
kai mes patys ieškome to pa
tarnavimo. Besisiūlantys ap
tarnautojai dažniausiai ir yra 
apgaudinėtojai. 

Illinois valstijos prokuroras 
pataria, kad norint apsisaugo
ti nuo įvairiausių apgavikų, 
štai kas darytina: 

1. Naudotis patarnavimu, ar-

K ristina Grinienė 

išmokėjimai pasitaikydavo ir ba kviestis pagalbon tik žino-
dėl socialinės apsaugos įstai- maa bendroves; apie tokias 
gos daromų klaidų. Cia nere- bendroves galima pasitikrinti 
tai valstybės iždą apgaudavo miesto įstaigose, 
klaidingos informacijos kom- 2 . Bandyti susirasti bent du 
piuterinėje dokumentų sis- asmenis, kurie jau buvo pasi-
temoje. Dėl jvamausių netei- naudoję tos bendrovės pa
singų žinių kompiuteriai tarnavimu. 
dažnai suteikdavo tarnau
tojams žinias, kad čekiai dar ir 
toliau turi būti siunčiami, kai 
tuo tarpu pensininkas seniai 
jau buvo miręs, bet kompiu
teriui apie tai niekas „nepa
sakė". Na, žinoma šis su malo-
numu ir toliau čekius 
siuntinėja. 

Daug apgavysčių socialinės 
apsaugos pensijų išmokėji
muose atsitinka siunčiant če
kius užsienyje gyvenantiems 
pensininkams. Turime atsi
minti, kad vargingesniuose 
kraštuose amerikietiška* če
kis yra gyvybiniai svarbus ne 
tik pačiam pensininkui, bet ir 
įvairioms giminėms. Užtat, net 
ir pensininkui mirus, čekius la
bai dažnai dar ilgokai iškei-
tinėja jo giminės. Su šia apga
vyste JAV-ės kovoja, bet kova 
yra ypatingai sunki, nes yra 
beveik neįmanoma tiksliai su
žinoti, kada užsienyje gyvenąs 
pensininkas baigė savo die
nas. 

Vietiniai apgavikai 

Ypač vyresniuosius, net ir 

3. Pasitikrinti su krau
tuvėmis ir sužinoti, kiek jos 
imtų už panašų patarnavimą. 

4. Niekados nepasirašyti jo
kios sutarties (kontrakto), jei 
jos nesuprantame arba turime 
kokių nors abejonių. 

5. Jeigu patarnautojas, pa
vyzdžiui, nori išardyti jūsų ap
šildymo krosnį — neleiskite, 
kur nors kitur nepasitikrinę, ar 
tas išardymas yra reikalin
gas. 

6. Niekados nediskutuokite 
ir jokiam patarnautojui ne
sakykite, kiek turite santaupų 
banke ar kitur. 

7. Niekada nevažiuokite į 
banką su nežinomu patarnau
toju. 

8. Niekada pilnai neužmokė
kite visos sąskaitos už patai
symus tol, kol nesate paten
kinti, kad pataisymai yra 
pilnai atlikti 

Jeigu daugumas mūsų lai
kysis šių nurodymų, esame tik
ri, kad nekalti žmonės nuken
tės daug rečiau ir tuo būdu 
apgavystes bus sumažintos. 

Daugiausia padėti gali tik 

Rugsėjo 29 dieną 85 metų 
amžiaus susilaukė trečiojo 
nepriklausomos Lietuvos pre
zidento dr. Kazio Griniaus 
žmona Kristina Arsaitė-Gri-
niehė. Sukaktuvininkė gyvena 
savo sūnaus inžinieriaus liūto 
Griniaus ir jo šeimos prie
globstyje Virginijos valstijoje, 
viename iš sostinės Washing-
tono priemiesčių. Kai kartas 
nuo karto atsiranda proga 
susitikti su Kristina Griniene 
jos sūnaus namuose, kartu su-
rukom po vieną kitą cigaretę ir 
saikiai paragaujam ko nors 
stipresnio. Sulaukusi gražaus 
amžiaus, K. Grinienė sveikata 
nesiskundžia, nors gyvenime 
teko nemažai sunkių dienų 
pergyventi. Jos atmintis gera. 
Nors kai „Amerikos Balso" 
reporteris prisistatė su įrašy
mo aparatais, į mikrofoną 
kalbėdama, ji pradžioje kiek 
jaudinosi. 

Buvusių nepriklausomos 
Lietuvos respublikos pre
zidentų A. Stulginskio ir A. 
Smetonos žmonos jau amžiny
bėje. K. Grinienė yra vienin
telė buvusio nepriklausomos 
Lietuvos respublikos pre
zidento žmona likusi gyvųjų 
tarpe. Tiesa, dr. K. Grinius ją 
vedė 1927.11.27, kai iš prezi
dento pareigų perversmininkų 
buvo pašalintas. Susipažino 
abu vienos prie Kauno ameri
kiečių pinigais pastatytos ligo
ninės atidarymo iškilmių metu 
ir kartu išgyveno iki dr. K. Gri
niaus mirties 1950.VI.4 
Chicagoje. 

Iš profesijos. K Grinienė — 
gailestingoji sesuo, tačiau 
Lietuvoje toje profesijoje ne
daug jai teko dirbti. Būdama 
garbingo Lietuvos valstybi
ninko žmona, labiausiai rūpi
nosi našlaičiais ir aplamai 
lietuvių šalpa, daug laiko ir 
pastangų skyrė Lietuvos Pieno 
lašo draugijai. Ilgainiui ji taip 
pat susidomėjo filatelija ir tapo 
profesionalia filateliste. Kaune 
turėjo savo filatelijos prekybą 
ir, prekiaudama pašto 
ženklais, nemažai važinėjo po 
užsienį. 

Susidomėjimas filatelija jai 
ypač pravertė vokiečių okupa
cijos metais. Kai už memo
randumo įteikimą vokiečių 
okupacinei valdžiai buvo nacių 
persekiojami ir ištremti memo
randumo signatarai kun. M. 
Krupavičius, J. Aleksa ir dr. K 
Grinius (pastarasis į tolimą 
kaimą), K Grinienė, gelbė
dama savo vyrą, bandė prieiti 
prie aukščiausių Gestapo virši
ninkų Lietuvoje. Ir jai tai pavy
ko, sužinojus, kad vienas iš tų 
galiūnų taip pat yra filatelis
tas. Per jį dr. K. Grinių buvo 
leista perkelti į Kauno apy
linkes. 

Į savąją slaugės profesiją K. 
Grinienei teko vėl grįžti jau už 
Lietuvos ribų, vargo prispaus
tai. Kai 1947 m. ji kartu su 
vyru dr. K. Grinium ir sūnum 
Liūtu, tada dar studentu, atvy
ko į Ameriką, kur apie juos 
plačiai rašė ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių laikraščiai, dr. 
K. Grinius jau buvo senatvės ir 
ligų spaudžiamas. Tad kam 
nors reikėjo užtikrinti pra
gyvenimą seimai Ilgesnį laiką 
atitrūkus nuo savos profesijos, 
ir K. Grinienei nebuvo lengva 
gauti gailestingosios sesers 
darbą naujojoje šalyje. Tačiau 
Chicagoje ją pr i ėmė 
Providence ligoninė. Kai 
pamatė, kad ,toje ligoninėje 
vien juodieji, išsigando, ap
sisuko ir bandė keliauti namo. 
Tač iau , p a s a k 
sukaktuvininkės, staiga sudre
bėjo jos sąžinė, mintyse kilo 
klausimas, ar juodieji nėra 
žmonės, ar jie neturi savų 
papročių, savo* kultūros? Tad 
ko jų bijoti, kodėl jiems 

nepadėti? 
Taip ir sugrįžo K. Grinienė į 

Providence ligoninę ir ten 
kelerius metus dirbo, kol sūnus 
baigė universitetą, sukūrė 
šeimą, gavo darbą savo profe
sijoje. Per tą laiką — 1950 m. 
Chicagoje mirė dr. K Grinius 
kaip tik tuo metu, kada jų 
namuose turtingoje Amerikoje 
buvo nemažai vargo. 

D a b a r t i e s d i e n o s K. 
Grinienei daug lengvesnės už 
anuos pirmuosius kūrimosi 
metus Chicagoje. Jos sūnaus 
erdvius namus Virginijos vals
tijoje supa sodas ir gėlynai, 
aplink graži gamta, švenčių 
proga Mamutę vis sveikina 
keturi jos vaikaičiai — Nijolės 
ir Liūto Grinių šeimos atžalos, 
o Mamutės laisvalaikiai pra
bėga prie knygų ir pašto 
ženklų. Kai kurios lietuvių fila
telistų draugijos ją yra išsi
rinkusios garbės nare, prieš 
keliolika mėnesių K. Grinienė 
įdomią paskaitą apie filateliją 
skaitė Washingtono Lietuvių 
moterų klubo susirinkime. Kai 
Washingtone vyksta Lietuvos 
nepriklausomybės šventėa 
minėjimai, juose dalyvauja ir 
paskutinė buvusių nepriklau
somos Lietuvos prezidentų 
gyvųjų tarpe likusi žmona K. 
Grinienė. 

Palinkėkime jai dar eilės 
gražių ir sveikų ateities metų. 

ĄŽUOLO VĖTROS 
NEIŠROVĖ 

Prieš kurį laiką šioje skiltyje 
kiek plačiau aprašiau, kaip 
nežinomų piktadarių buvo 
užpultas ir iki sąmonės 
netekimo sumuštas visų 
Washingtono ir apylinkių 
lietuvių gerbiamas bei my
limas Jonas Vaitkus, kai kurių 
net „klebonėliu" vadinamas, 
nes, išvykus mūsų kapelionui 
kun. dr. T. Žiūraičiui, J. Vait
kus katalikų tautinės Šven
tovės lietuvių Šiluvos koply
čioje praveda gegužines 
pamaldas, ir šiaip lietuviškų 
Mišių metu visada būna 
vienas pirmųjų talkininkų ir 
prie altoriaus ir giedojime. Kai 
po užpuolimo ir sumušimo J. 
Vaitkaus sveikatos būklė 
kelias dienas buvo kritiškam 
stovy, kai mažai buvo besi
tikima ir medicinine pagalba, 
šeima prašė tik vieno — 
melstis. 

Ir štai Jonas Vaitkus, nors ir 
žiauriai neišaiškintų krimi
nalinių piktadarių sumuštas, 
jau visiškai atsigavo, porą 
kartų jau teko jį susitikti įstai
goj ir, nors randai galvoje dar 
žymūs, jis vėl atrodo kaip 
vėtros neišrautas, o tik kiek 
apdraskytas ąžuolas. 
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jamos lapkričio 29 d. Lietuvių 
misijos bažnyčioje George-
towne, kur rugsėjo mėnesio 
l ietuviškų Mišių metu 
meldėmės už prieš 10 m. auto
mobilio nelaimėje Žuvusią Ni
dą Gureckaitę, o spalio 
mėnesio Mišiose — už ką tik 
mirusią Washingtone Lietuvos 
Vyčių ir kitų organizacijų 
veikėją Ievą Migonytę. 

VL.R. 

Prieš pradėdamas kalbėti, 
visuomet pagalvok, ar- .tavo 
žodžiai bus vertesni už tylė
jimą. ,- .--•• • " -J? 
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DU tlIUTE ZAPARACKAS 
Teist. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHmURGIJA~* 
Ofisas: 

700 NotUi BOdiigsn, Surte 409 

* - v 

Valandos pagal susitarimą 
- -

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. DRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va!.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel. ofiso ir buto: OLympk: 2-4-159 • 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. * " " 
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
Uec Sėst 1 2 * i 4 v a l popiet .:.-->l 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad irketv 14ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3val 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200WJllst Street 

Va' Kasdien nuo 1D v ryto iki 1 v, p j j 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2 4 5 4 West 7 l s t S t r e e t ' . . - _ . . , 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai p>rmad . antrad . ketvirtad irper&tid 
3 ik" 7 v p D T:k susitarus 

PENKERI METAI 
BE KALBININKO 

L. DAMBRIŪNO 
* * 
Lapkričio 24 dieną sueina 

penkeri metai, kai Washigtone 
mirė kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas, tik ką pasitrau
kęs pensijon i8 tarnybos 
„Amerikos Balse" ir tikėjęsis 
dar daug ką atlikti lietuvių 
kalbos ir kitose srityse. Tačiau 
jau penkeri metai, kai jo kū
nas ilsisi gražių Ceadar Hills 
kapinių kablelyje, sostinės 
pašonėje. Sukakties proga už 
jo sielą Mišios bus atnasau-

DR. A. D. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu kgos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namg 584-5527" ' 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRLJR.GJJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6535 .„ 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA.,„/, 
Ofisai: 

Ofiso tel . - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ i lGOS 
6441 S. Pulaskt 9d. 

valandos pagal susitarimą 

111 NO WABASH AVE -

Vaiandos-pagai susitarime *-•-

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ-GYDYTOJA 

8104 S. Roberte Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

nepensininkus . ftiame kraite tas , kuris padeda pat s sau. LosangebeCiai po pamaldų apsirūpina lietuvi!komis knygomis Nuotr. A. Gulbinsko 

6132 S KedzieAve Crucapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS UGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 4 9 t h Court. Cicero. IN. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus trei ir sėst 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 « . M St. CMCSJB 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm. antr.. trec 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMtTRISTAS •'• 

Tikrina akis. Pritaiko akmius ir •—• • 
Contact tenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS I R „ ^ „ * 

PROSTATO CHIRURGIJA „ , , 
2656 W. 63rd Street _ 

Vai antr l 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 Wsst 59th Strtet 
Vai pirm antr . Ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namu 4 4 8 4 0 9 5 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S • - • " — 

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W«st63rd Strtet 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagat susrfanmą 

DR. K. M. 2YMANTAS -
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street . 

Vai. pagal susitarimą: antr. tcečiad 
ketvrrtad 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel - 7 7 8 3400 

• 
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Lituanistikos katedra — 

NAŠTA IR PALAIMA 
ARABŲ KOMUNIZMAS 

Šią savaitę (lapkričio 20) 
pasirašoma sutartis tarp Lie
tuvių Bendruomenės ir Illinois 
Girele universiteto, steigiant 
lituanistinkos katedrą. įsi
pareigojimai yra dideli — sie
kia daugiau kaip pusę milijo
no per kelerius metus iš 
lietuvių pusės ir mažiau ii uni
versiteto, kuris tai katedrai 
kvies vadovą, asistentą, sek
retorę ir, jei reikės, kitus spe
cialistus. Negalima menkinti 
savo pajėgumo piniginiu po
žiūriu, nes, kai reikia, 
sudedame didesnei šventei 
dešimtis ir šimtus tūkstančių. 
Vis dėlto reikia jausti šią naš
tą, kurią užsidedame ant savo 
pečių. Nemanome, kad ta naš
ta būtų nepakeliama, bet tik
rai tikime, kad reikės stiprių 
darbininkų, gebančių surinkti 
reikiamas sumas, jog ši pinigi
nė našta tapti} palaima mūsų 
tautai išeivijoje ir jos ateičiai 

lituanistikos katedros klau
simas jau diskutuojamas kele
rius metus. Buvo speciali pro
fesorių ir administracinius 
reikalus gerai žinančių žmo
nių komisija, kuri klausimą iš
studijavo, vartydama jį nuo 
vieno šono ant kito, kad nelik
tų nei plyšių, nei nepramatytų 
kliūčių. Buvo studijuojami ke
lių mokslo institucijų pasiūly
mai, visi iki detalių peržiūrėti. 
Pasirinkta Chicaga, nes pir
mumą turėjo žmonių gausu
mas, kurio pajėgumu negali
ma abejoti, turėjo ir studentų 
ar norinčių dirbti lituanistinį 
darbą jau baigusiųjų skaičius, 
kuris toli pralenkia bet kurį ki
tą miestą ar universitetą. 

Ar buvo pasirinkta geriau
sia išeitis, klausimas dar ne
atsakomas. Tai parodys tik 
ateitis ir rezultatai. Bet reiktų 
manyti, kad pirmumo išlaiky
mas buvo vertas naštos ir lau
kiamos palaimos. lituanis
tinė katedra ir jos rezultatai 
priklausys ne nuo universiteto 
vardo, bet nuo dirbančių žmo
nių, nuo tyrimų objekto ir lie
tuvių jaunimo susidomėjimo 
savo kalba, istorija, geogra
fine padėtimi ir tautiniais 
pasireiškimais. 

Etninių grupių įkurtų, bet vi
sos jų išeivijos išlaikomų ar re
miamų katedrų, tyrimų ins
titutų turi ukrainiečiai ir italai 
su plačia romanistika ir tau
tos istorija, žydai turi net savo 
universitetą, o ir kituose uni
versitetuose dėstoma ne tik 
hebrajų kalba, bet ir judaizmo 
istorija, palaikoma šio krašto 
piliečiais ir tautiečiais save lai
kančių žydų, norinčių perteik
ti savo jaunosioms kartoms iš
skirtinę religiją, Izraelio tautos 
tradicijas, gyvenimo būdą ir 
net politinius nusiteikimus. 
Politinių tikslų nesiekia nei uk
rainiečiai (arba bent mažai), 
nei italai Italai tik kovoja 
prieš savo tautiečių dalies (sici
liečių) nusikaltimus ir vietos 
įstatymų išnaudojimą. 

Tokios katedros ar institutai 
paskirų tautų išeivijai ar jų kil
mės amerikiečiams, kanadie
čiams padeda išsilaikyti su sa
vo t a u t i n e t a p a t y b e , 
religinėmis aspiracijomis (žy
dų, ortodoksų), padeda ir kurti 
mokslą, liečiantį savų tautų 
kalbą ir praeit). Našta neleng
va ir jiems. Nors ukrainiečiai 
ar italai skaičiuoja savųjų mili
jonus, bet jau ir jų tik daliai rū
pi savo tautinis gyvenimas. Jie 

tik nori mokslu pagrįsti savo 
kilmę, sustiprinti skirtybes, 
net įailiejant į vietos gyveni
mą, neprarasti ukrainietiš-
kumo ar itališkumo. Juo la
biau to s i e k i a žydų 
organizacijos išeivijoje. Jos 
yra stiprios finansiškai, savo 
įtaka ir politinėmis pozicijo
mis. Jų ir tikėjimas bei tradici
jos padeda išlaikyti vienybę ir 
nesunkiai pakelti finansinę 
naštą, išlaikant universitetą ir 
kelis tyrimų centrus. 

Ii mažesnių etninių grupių 
šiame kraite lietuviai gal bus 
vieni pirmųjų tokią katedrą 
steigdami. Pirmieji tikrai nė
ra, bet stovi arčiau pradžios. 
Jie ir gali susidaryti sąlygas 
labiau palankias tikram lietu
viškumui, kuris būtų pagrįs
tas visuomeniniu atsakin-
gumu ir m o k s l i n i u 
užsiangažavimu. Profesorių 
turime visoms sritims. Reikia 
tikėti, kad lituanistinei kated
rai užteks profesorių ir asis
tentų, nestokos ir lituanistika 
besidominčių studentų, kurie 
norės savo gyvenimą skirti 
šiai svarbiai sričiai 
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Nekalbame apie pačią litua
nistikos katedrą, jos paskirti ir 
jos mokslinį pobūdi Tas klau
simas jau buvo kelis kartus 
plačiai pokalbiuose ir spau
doje nagrinėtas, pasisakant už 
ir prieš. Kalbėti šį kartą reikia 
tik apie įsipareigojimų reikš
mę tokiai katedrai steigti. Jos 
reikšmę išryškinti yra pakan
kamai laiko, nes ne nuo sutar
ties pasirašymo prasidės jos 
veikimas. Prasidės tik organi
zacinis darbas universitete, 
jam vadovaus ir lietuvių atsa
kingi pareigūnai Visuomenė, 
kuri dar nėra atitrūkusi nuo rū
pesčio lietuvybe išeivijoje, turi 
su visomis teisėmis ir pareigo
mis dalyvauti tokios institu
cijos kūrime. -Vieni turi pri
siimti dalį finansinės naštos, 
nes našta padalinta bus leng
vesnė, kiti turi prisidėti prie 
mokslinio, tautinio ir kultu-, 
rinio šios institucijos augimo, 
kad ji tikrai būtų palaima, o ne 
našta. 

Pasaulio lietuvių Bendruo
menės seimas, iškėlęs suma
nymą, pravedė ir sprendimą — 
rezoliuciją. Rezoliucija neliko 
tik tyruose šaukiančių balsu, o 
kaip tik kelerius metus klau
simą vis judino, studijavo kvie
tėsi specialistus ir pagaliau pri
ėjo prie teigiamų išvadų. Tai 
nėra tik šios ar būsimų valdy
bų reikalas. Tai reikalas visos 
lietuvių išeivijos, ir tai ne tik 
šiame krašte, bet ir Kanadoje 
ir kituose kraštuose, kur tik 
yra lietuvių, galinčių mokytis 
ir siekti aukštesnio lituanis
tinio išsilavinimo. lietuvių 
kalbos gilesnės' studijos rei
kalingos ir palyginamųjų kal
bų studijoms, jos reikia, kaip 
šalutinio dalyko, studijuojan
tiems proistorę, juo labiau rei
kia mums patiems, gyvenan
tiems svetimoje aplinkoje ir 
įvairių kalbų mišinyje. 

Penktadienį sutarties pasira
šymą galima laikyti namo už
baigimo apvainikavimu. Bet 
reikia palinkėti, kad vainiko 
neužtektų. Būtina visomis lie
tuviškomis pajėgomis kurti 
naują tikros lietuvybės, pa
grįstos stadijomis ir mokslu, 
centrą ir organizavimą, kad 
našta greičiau taptų išeivijos ir 
pavergtos tautos palaima. 

P. G. 

Paskutiniu metu arabų 
komunistų veikla yra kiek 
susilpnėjusi. Kai kas aiškina, 
kad arabų kraštuose iš vis 
negali būti komunizmo, nes 
musulmonizmas ir komuniz
mas yra nesuderinamos ideolo
gijos. Betgi taip nėra; komu
nistų yra ir arabų kraštuoe. P. 
Jemeną valdo komunistai. 
Adeno uoste, iš kurio anglai 
pasitraukė 1967 m., įsikūrė 
sovietų laivyno bazė. 

Komunistai ir 
radikalai 

Kadaise arabai komunistai 
buvo aktyvesni ypač prieš 
kolonializmą. Bet nuo 1948 
metų, kai įsikūrė Izraelis, 
arabų komunistų simpatijos 
Maskvai nutrūko, nes daugu
mas Izraelio žydų buvo atvykę 
iš Sovietų Sąjungos. Arabai ir 
jų vadai daugmaž yra antiko-
munistai, bet Izraelio veiks
mai prieš arabus — palestinie
čius bei JAV milžiniška 
parama Izraeliui kai kuriuos 
arabų kraštus ir pastūmė į 
Maskvos pusę. 

Egipto valdovas G. Nasser su 
Maskvos pagalba ant Nilo upės 
pastatė Aswan užtvanką, kuri 
labai pakėlė Egipto gerovę. Bet 
vėliau Sadat nuo Maskvos 
nusisuko, nore Egipto bendra
darbė Sirija pasiliko Maskvos 
pusėje. 

Kad arabų kraštuose neišau-
go k o m u n i z m a s , s v a r b i 
priežastis yra arabų religija — 
islamas. Buvo ir kitų priežas
čių: arabų kraštuose buvo 
vykdomos reformos, ypač ten, 
kur buvo naftos. Pvz. Kuwait 
emirate gyventojai nemoka 
valstybinių mokesčių, o turi ir 
neblogus uždarbius. Beveik 
visos Kuwait valstybinės paja
mos yra iš naftos. 

Tiesa, arabų kraštuose vyko 
visokių perversmų: Sirijoje 
1949 m., Irake — 1958 m. Alžy
ras nepriklausomybę išsiko
vojo 1962 m., o 1965 m. prieš A. 
Bellą buvo įvykdytas pervers
mas ir įsteigtas radikalus 
socialistinis režimas. 1968 m. 
— perversmas Libijoje. Karalių 
Idrį nuvertė radikalus pik. 
Qadhafi ir perėmė krašto 
valdymą. 

Nors kai kuriuos arabų kraš
tus valdo radikalai, komunistų 
partijos suvaržytos ir negau
sios: Alžyre — 500 komunistų, 
partija uždrausta. Irake—2000 
komunistų, partija legali Siri
joje — 5000 komunistų, partija 
legali, nes Sirijos valdovai 
palaiko glaudžius santykius su 
Maskva. 

Radikalų iškil imas bei 
revoliuciniai režimai sovie
tams sudarė sąlygas arabų 
pasaulyje — per Siriją, Egiptą, 
o vėliau per Iraką, Libiją, P. 

Katalikų bažnyčia įsako ir 
pašvent ina patriotizmą. 
Tikras katalikas privalo būti 
jįĮgtinm patriotas. Bažnyčios 
akyse ištikimumas savam 
kraštui yra ištikimumas Die
vui. Patriotizmas yra dangiš
ka dorybė, aukšta ir šventa 
paklusnumo forma; patriotas, 
mirštąs už savo kraštą, turi 
šventumo aureolę. 

Arkiv. Ireland 

J . VAICELIŪNAS 

darbiavimas su kraštų reži
mais kartais supykindavo tų 
kraštų komunistus. P. Jemene 
komunistų buvo mažai ir komu
nistų partijos, kaipo tokios, 
nebuvo. Bet Maskva su radi-
kaline to krašto vyriausybe 
pradėjo bendrauti, atsiųsdama 
ekonomikos patarėjų iš Kubos, 
R. Vokietijos ir kitų komunisti
nių kraštų. Esant tokioms sąly
goms, P. Jemene atsirado ir 
komunistų partija. 

Komunistų partijų 
sušvelnėjimas 

Radikaliniai režimai tramdė 
visas rezistencines grupes: 
komunistus, nacionalistus ir 
kt. Tokių grupių nariai nužudė 
ir Egipto prezidentą A. Sadatą. 
Sakoma, kad kai kurios slap
tos opozicinės grupės režimui 
labiau pavojingos, negu komu
nistai. Bet ir į komunistus žiū
rima, kaip į Maskvos agentus, o 
ne lojalius krašto piliečius. Ara
bų komunistai buvo aptram
dyti po perversmų: Egipte 1958 
m. ir 1972 m. Sirijoje — 1958 m. 
Irake —1963 m. Alžyre — po B. 
Bella nuvertimo, o Sudane — 
1971 m., po pasikėsinimo prieš 
krašto prezidentą G. M. 
Nimeirį- Komunistai daugiau 
laisvės turėjo Sirijoje, Libane ir 
P. Jemene. 

Islamo principai 
Žinome, kad arabai kadaise 

buvo sukūrę savo imperiją, kuri 
siekė net Ispaniją. Vedamų 
karų sėkmė turėjo religinę 
priežastį: žuvusiems kare buvo 
žadamas labai geras pomir
tinis gyvenimas. Ir dabar reli
gingi musulmonai kovoja su 
bedieviais komunistais. Egipte 
prez. Sadat buvo įsakęs gen. A. 
Munim įsteigti islamiškus 
komitetus universitetuose, 
fabrikuose, kovoti su ateistiniu 
marksizmu. Libijos diktato
rius Qadhafi nebuvo paten
kintas tokiu Sadato elegesiu. Jų 
diplomatiniai santykiai nutrū
ko jau 1974 m. 

Atskiri kraštai 
Irakas. Iš arabų kraštų, 

ryškesnė yra Irako komunistų 
partija. Ji yra legali ir palinku
si į Maskvą. Iki 1972 m. Irako 
komunistai bendradarbiavo su 
vyr iausybe , bet vėliau 
bendradarbiavimas nutrūko, 
nes, Maskvai įsakius, Irako 
komunistai išvystė griau
nančią veiklą. Komunistai 
pradėjo organizuoti savo celes 
Irako kariuomenėje. Iš tų celių 
1978 m. buvo sušaudyti 39 
kareiviai ir karininkai. Tas 
pablogino Irako santykius su 
Maskva. Irakas pradėjo pirkti 
ginklus nebe iš sovietuos, bet iš 
Prancūzijos. Irako komunis-

Jemeną. Sovietų bendra- tai, nepatenkinti savo krašto 

vyriausybe, prisidėjo prie kur
dų, kurie kovojo dėl savo 
nepriklausomybės. 

Aštrus konfliktas iškilo tarp 
Maskvos ir Bagdado, kai Irako 
vyriausybė įsakė Maskvos 
ambasadai, kuri buvo šalia 
Irako prezidentūros, nusikelti 
toliau, nes sovietai elektro
niniais įtaisais slaptai klausy
davosi prezidentūroje vyks
tančių pasikalbėjimų. Sovietai 
nesutiko. Tada sovietų amba
sadai buvo išjungta elektra ir 
vanduo. Sovietai buvo priversti 
savo ambasadą perkelti toliau. 
Tuo metu iš Irako vyriausybės 
iškrito vienintelis ministras 
komunistas. 

Irako santykiai su sovietija 
dar labiau pablogėjo, kai prasi
dėjo Irako-Irano karas. Irakas 
turėjo daug sovietiškų ginklų, 
bet neužteko jiems šaudmenų. 
Sovietai šaudmenų Irakui 
nepardavė, tad teko juos pirkti 
Egipte. 

Egiptas. Egipte komunistų 
partija yra uždrausta, bet ji turi 
sąlygas veikti ir legaliai. Esą, 
kai komunistai veikia viešai, 
juos lengviau kontroliuoti. 

Sudanas. Sudano komunis
tai sulindo į pogrindį, kai kraš
to prezidentas G. M. Nimeiri 
1971 m. įsakė sušaudyti komu
nistų vadus. Sudano komunis
tai, nore ir pogrindyje, veikia 
aktyviai, ypač tarp studentų ir 
geležinkelio darbininkų. Suda
ne stovi ir Egipto karių, kad 
padėtų krašto prezidentui 
Nimeiri išlaikyti režimą. Libi
jos valdovas Qadhafi nori pulti 
Sudaną, bet Sudaną palaiko 
Egiptas ir JAV. 

Sirija. Sirijos komunistai 
bendrauja su krašto vyriau
sybe, nes Sirijos prezidentas H. 
Assad palaiko artimus ryšius 
su Maskva. Tarp Sirijos gyven
tojų komunistai nėra popu
liarūs, nes jie yra marksistai — 
ateistai. Sirijoje režimo priešai 
yra ne tiek komunistai, kiek 
aršieji musulmonai — 
fundamentalistai. Pogrindinį 
karą vedanti musulmonų broli
ja kovoja prieš prezidentą H. 
Assad, kad jis kraštą valdo su 
savo gimine ir kai kuriais 
Alawi s ek tos n a r i a i s . 
Musulmonų brolijos nariai 
nužudė keletą režimo narių, o 
Aleppo mieste išžudė 60 kariū
nų. Dėl to režimas vykdė repre
sijas, ypač Aleppo, Hamah ir 
Hims miestuose. 1980 m. birže
lio 27 d. netoli Palmyros mies
to buvo nušauta 300 kalinių, 
kai jie norėjo išsiveržti iš kalė
jimo. 

1980 m. spalio 8 d Sirija su 
Maskva pasirašė draugiš
kumo sutartį- Prezidentas H. 
Assad nenorėjo tokios sutar
ties pasirašyti, bet ją padik
tavo Maskva, kuri Siriją aprū

pina ginklais. Maskva gali 
pareikalauti, kad Sirijos komu
nistai įeitų į vyriausybę, o jei 
Sirijoje ištiktų kokios didesnės 
suirutės, tai komunistai patys 
pasistengtų pasigrobti valdžią 
į savo rankas. 

Libanas. Libane komunis
tų partija yra legali, turi apie 
2,500 narių, bet ji priklauso 
kairiųjų tautiniam frontui. 
Libanas yra atskirų grupių 
kovų arena. Libaną kartais 
puola ir Izraelis, nes Libane 
yra palestiniečių pabėgėlių 
stovyklos. Nacionalinis fron
tas nelabai palankiai žiūri į 
komunistus, nes jie yra Mask
vos agentai. Libano komunis
tų partijos didumą sudaro įvai
rūs pabėgėliai iš Palestinos, 
Jordano, Sirijos, Irako ir kitų 
kraštų. Kompartija yra suski
lusi į keletą grupių: Palestinos 
nacionalinį frontą, Populiarų 
frontą Palestinos išlaisvini
mui ir kitus. Tačiau Palestinos 
komunistai, nepriklausantys 
Maskvai, nori nepriklausomos 
valstybės. Maskvos pavergtų 
kraštų komunistai savo tauti
nės nepriklausomos valstybės 
nenori, teisingiau sakant, 
negali norėti. 

Marokas. Maroko komu
nistai yra susimetę į vadi
namą Progreso ir socializmo 
partiją. Kompartija nėra labai 
aktyvi, nes Maroke yra ir kitų 
kairiųjų partijų, kurios kovoja 
prieš Maroko karalių Hassan 
II. 1980 m. birželio 20 d. kairio
sios grupės pravedė didelį 
streiką dėl maisto produktų 
pabrangimo. Ypač aršus strei
kas vyko Kasablankoje. Kariai 
tą streiką užgniaužė. Buvo 
žuvusių: anot vienų šaltinių — 
67, anot kitų — 780. Streiki
ninkų vadai buvo areštuoti, 
organizacijos uždarytos. 
Komunistai tame streike 
oficialiai nedalyvavo ir liko 
nepaliesti. Kairiosios grupės ir 
komunistai vėl laukia progos, 
kada galės nuversti Maroko 
karalių. _ . .. 

Tunisas. Tuniso komunistų 
partija 1963 m. buvo uždraus
ta, bet 1981 m. liepos 18 d. jai 
vėl buvo leista veikti. Tuniso 
prezidentas H. Bourguiba 
pasikvietė kompartijos sekre
torių M. Harmel ir pasakė, kad 
komunistai galės viešai veikti 
ir leisti savo laikraštį. Tuniso 
kompartija labai maža — 100 
narių. Tuniso vyriausybė 
daugiau bėdų turi su kitomis 
kairiosiomis partijomis, negu 
su komunistų. 

Alžyras. Alžyre komunistų 
partija uždrausta. Ji turi apie 
400 narių. Cia komunistai ypa
tingiau nepasireiškia. Dau
giau veikia kitos kairiųjų 
grupės. Alžyro vyriausybė 
ieško būdų konsoliduoti 
islamą ir socializmą. 

Libija. Libijoje nėra komu
nistų partijos. Kraštą valdo 
radikalus pik. Qadhafi, Libiją 

pasukęs Maskvos link. Qadha-
fi buvo islamo fundamentalis
tas su palinkimu į tuometinį 
Egipto valdovą G. Nasser. 
Perėmęs krašto valdymą, jis 
greitai užmezgė gerus ryšius su 
kitomis arabų valstybėmis. 
Vėliau daug tų valstybių nuo 
jo nusisuko. Jis pradėjo tas 
valstybes kaltinti biurokra
tizmu ir egotizmu. 

Vėliau Qadhafi jam nepatin
kamuose kraštuose pradėjo 
organizuoti revoliucinius 
judėjimus, tikėdamasis, kad tų 
kraštų žmonės juo paseks. Nuo 
1976 m. Qadhafi pradėjo savo 
islamišką socializmą. Jis 
palaikė ryšius su visų kraštų 
revoliuciniais ir teroristiniais 
judėjimais: nuo radikalų 
grupių Palestinoje PLO, iki 
Baskų ir V. Saharos revoliu
cinių judėjimų. 

Qadhafi ginklus perka iš 
Maskvos, mokėdamas už juos 
grynais pinigais, kad nebūtų 
priklausomas nuo Maskvos 
malonės. Maskvos ginklai per 
Libiją ėjo į Čadą. Tuo pačiu ir 
Libija įsitraukė į Maskvos 
veiksmus. 

Libijos gyventojai Qadnafi 
valdymu nėra patenkinti. 1980 
m. jie bandė prieš Qadhafį 
sukilti, bet sukilimas buvo 
numalšintas, nužudant 800 
sukilėlių. Nore Libijoje nėra 
komunistų partijos, Qadhafi 
kartais vadinamas komunis
tu. 

P. Jemenas. Cia tikros 
komunistų partijos nebuvo. 
Buvo susidaręs Nacionalinis 
frontas, kuris valdė kraštą. 
Vėliau tas frontas suskilo į 
nacionalistus ir komunistus, 
nore pato frontas pasiliko. 
Frontui ir nacionalistams 
vadovavo Q. Shaabi, o 
komunistams — F. Izmail. 
Komunistai įvykdė pervers
mą, ir Izmail tapo fronto vadu, 
buvo „išvalyta" kariuomenė ir 
įvesti politrukai. Įvesta radika
li socialistinė sistema, viskas 
buvo nacionalizuota. Viena 
arabų gentis su S. Arabijos 
pagalba mėgino P. Jemene 
organizuoti perversmą, bet jis 
nepavyko. Po to P. Jemenas 
dar labiau pateko į Maskvos 
nagus. S. Rubay, buvęs parti
zanų vadas, buvo paskirtas 
valstybės tarybos pirmininku, 
bet vėliau buvo nužudytas. Į tą 
postą buvo paskirtas A. 
Muhammad. 1978 m. spalio 
mėnesį nacionalinis frontas 
buvo perorganizuotas į P. 
Jemeno socialistų partiją. 
Vėliau, su Maskvos pagalba, ir 
Izmail buvo pašalintas iš parei
gų. P. Jemeno valdovu tapo A. 
Muhammad, o P. Jemenas tapo 
Maskvos satelitu. 

Arabijos pusiasalis ir 
Persų įlanka. Kiti arabų 
kraštai, ypač turtingi nafta, 
vengia ryšių su Maskva, nes 
žino Maskvos tikslus. Tie 

(Nukelta į 5 psl.) 
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DASArns 

Iš visų pavergtų tautų Lie
tuva katalikišku požiūriu yra 
vienlytiškiausia.Gaunamomis 
žiniomis, lietuviškos sielos 
bolševizmas palaužti lig šiol 
neįstengia ir savo tvirtovių 
lietuvis priešui neužleidžia, 
nore po kiekvieno puolimo 
tokių ar kitokių žymių ant jų 
palieka. 

Kun. M. Krupavičius 

Bet „Ein guter Mensch in seinem dunklen. 
Drange ist sich des rechten Weges wohl bewust". Tos 
dramos parašytos prieš 35 metus. Gal jos turi auto
biografinės reikšmės? Kaip draminiai veikalai turi 
savyje daug netobulumų. Trūksta veiksmo. Tai 
apysakos, dramos formoje, prikrautos filosofinių 
monologų ir dialogų. Korsakas spėja, kad T. jas 
parašė Ibseno ir Meterlinko įtakoje. Tulys paneigia 
bet kokią Meterlinko ir jo „Mėlyno Paukščio" įtaką. 
(Kas kam tinka, M. Bankus M. K. n. 6, 1922). 

Aš pritariu A. T. mintims. Man atrodo, kad 
Balkio ir Germonto neapvaldomo pesimizmo tėvas 
yra Schopenhaueris. 

Korsakas priskiria T. prie simbolikų. Bet T. yra 
„daug sąmoningesnis ir reališkesnis, negu, sakysime, 
P. Vaičiūnas su savo „Giedrėjančia sąžine ar Sant
varas su „Minių mylimąja"... Po Kl. Jurgelionio — 
Tulys vienas rimtesniųjų atžalų mūsų amerikoniškos 
išeivijos buržuazinėj literatūroj" (Korsakas, op. d t 
psL177). 

Man rodos, kad T. bandymai draminiame žanre 
parodė daug žadančių elementų. Bet aiškiai jis 
kitaip apie tai galvojo. Po dramų atspausdinimo jis 
apsisprendė būti. gryno vandens novelininku, bet ne 
romanistu, nors tuo laika mūsų literatūroje buvo 
tikras romanų badas. T. romanų ir novelių rašytojui 
stato griežtus reikalavimus. To žanro kūriniai privalo 
turėti žardą. Jo manymu, kai kurie mūsų net ir pre
mijuoti, romanai yra be griaučių, tešliniai. Juos 
galima užbaigti kada tik nori Jie gali būti vieno 
šimto ar kelių šimtų puslapių. 

Tulys panko ištikimas savo apsisprendimui. Iš 

lietuvių rašytojų jis turbūt yra daugiausia novelių 
sukūręs. Penkiolika jų buvo atspausdinta rinkinyje 
„Aš bučiavau tavo žmoną", kurį išleido Spaudos 
fondas, Kaune, 1936 m. Jury komisija — prof. V. 
Mykolaitis-Putinas, Marija Urbšienė, L. Vaitie-

Vėliau buvo dvi revoliucijos (1917). Jas sekė kovos už 
nepriklausomybę. Tie visi įvykiai sukrėtė tautos 
mases iš pagrindų, bet tokio masinio atskilimo nuo 
tikėjimo nebuvo. Jis buvo minimalus. JAV lietuviai 
katalikai turėtų tai prisiminti ir rūpintis, kad ir šiais 

kūnas, Antanas Miškinis ir B. Žygelis — atžymėjo ją laikais neįvyktų toksai procesas ir čia, bet ypatingai 
Spaudos fondo premija. Kritikos atsiliepimai buvo 
palankūs. Padaryta kiek priekaištų už netaisyklingą, 
netobulą kalbą, bet kaip „amerikiečio lietuvio, tai dar 
pakankamai gera" (St. Vykintas, L. Aidas 3.13.1933). 
Beveik po dvidešimt penkių metų tylos pasirodė 
II novelių tomas „Tūzų klubas" (Terra, Chicaga, 
1960). Ilgas laikotarpis. Bet tarp tų dviejų datų buvo 
parašyta daug. Ir keliolika novelių pasirodė įvai
riuose laikraščiuose: „Aiduose", „Naujienų" priede ir 
kt. Tūlio novelių personažai yra arba pirmoji, ar 
antroji emigrantų karta. Tik labai retai įterptas 
nereikšmingas amerikietis. Pirmieji emigrantai po 
išrovimo iš savo bendruomenės dėl kalbos nemo
kėjimo, dėl masiško neraštingumo, dėl stokos profesi
nio pasiruošimo, pateko į lumpenproletariato minias. 
Aplinkos įtaka buvo ardanti. Per keliolika metų 
lietuvis pasikeitė: užmiršo daug gero ir išmoko daug 
blogo. Ilgus metus buvo be dvasinio ir kultūrinio 
patarnavimo. Kažkodėl atsitiko, kad tuometinė 
Lietuvos Bažnytinė hierarchija išleido ii akių išvyks
tančius iš jos globos dešimtis tūkstančių tikinčiųjų ir 
nepadarė pastangų parūpinti jiems renginio patar
navimo svetimame krašte. Dėl to ir dėl įvairių kitokių 
priežasčių, vienos generacijos laikotarpyje, apie 
30%—50% lietuvių emigrantų pasitraukė ii tikinčiųjų 
bendruomenės. Tai nepaprastas įvykis, kurį sukėlė 
tik specifinės kultūrinės ir ekonominės sąlygos, į 
kurias pateko mūsų išeivija. Lietuvoje to neatsitiko. 
Net prasidėjęs marjavitų sąjūdis, Bažnyčiai jį 
pasmerkus, greitai užgeso. Pirmasis pasaulinis karas 
(1914—1918) nubloškė į Rusiją apie 250.000 lietuvių. 

kituose kraštuose, kurie neturi pakankamo religinio 
patarnavimo gimtąja kalba. Tai svarbu ir lietuvybei 
ir katalikybei, nes labai didelis atskilusių procentas 
persimeta į aktingus Criminallissimo garbintojus. 

Štai kaip atrodo T. atvaizduojamieji lietuviai. 
„Daktaro žmoną erzino dideli vyrų, ypač moterų 
pilvai, pakibę paliaukiuose ir rankose lašiniai 
Smuklininkas Garbėnas — vienmarškinis su nudri
busiu ant kelių pilvu, ištrauktais iš kelnių marš
kiniais... 40 metų vyras, bet jau kaip karvė pilvotas 
(Piknikas, p. 9,17). „Tie žmonės atvažiavo į šį kraštą 
išdžiūvę, alkani. Čia ėda, kaip kiaulės be galo, pa
virsta į taukų statines, praranda atsivežtą charakterį, 
palieka jovalas". Dar blogiau, kad pilvo apimtis 
tampa rodykle pasisekimo gyvenime, gerovės, 
pranašumo barometras. „Pilvas įsitraukęs, kaip 
skaliko : Jam nesiseka". Mano teigimą įrodo 
paplitusi daina: „Užaugo pilvas, turiu forduką, kodėl 
negerti, linksmam nebūti" (Piknikas, psl. 14). Arba 
štai kaip atrodo „Donžuanas" — Albertas Cibulis — 
neva Blondės vyras (Tu man, kaip būtum mano 
žmona) ir mylimasis septyniolkmetės dukters 
Rozalės, kuriai „vyro prisiglaudimas nepalieka ženk
lo merginos kaktoje" ar „Vyro kojos lovoje jokios 
rolės nevaidina" — jis „labai žemas, bet storas, 
pradėjęs penktą dešimtį, didelis apsileidėlis, susi
vėlėlis, pasmirdėlis'". Net titulinės novelės „Tūzų 
klubo" personažai yra fizinis ir dvasinis laužas. 

(Bus daugiau) 

\ 
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Vilija (Rasutytė) ir Edvardas Punkriai, sukūrę lietuvišką šeimą. 

Išleidai dukrelę į marteles 
Lietuvių liaudies vestuvinė 

daina byloja liūdną momentą, 
kad šeimai reikia atsiskirti su 

pamergėm ir pabroliais. Pirmoji 
pamergė — Rasa Pakalniškytė 
iš Santa Monikos, Calif. Kitos 

dukra visam laikui. Vestuviniai j pamergės; AHona Biretaitė iš 
j.aprcčiai su laiku keičiasi, ta- Į Toronto, Onutė šepikaitė iš Los 
čiau to momento jausmai lieka j Angeles, Danutė Olienė iš Ro-
intymūs ir jautrūs. Į chesterio, Rūta Rasutytė (Vi-

1881 m. rugsėjo 12 dienosi b jos sesutė) iš Chicagos, Kris-
š -štadienis ilgai liks neužmirš-1 tė Jankutė iš Detroito, Ina Kon
trimas Aldonai Motiejūnaitei - j čiūtė ir Asta Totoraitytė abi iš 
Rasutienei. Ji tą dieną savo | Chicagos. Pirmasis pabrolys — 
dukrą Viliją papuošė vestuviniu l Ričardas Punkris iš Toronto. 
drabužiu ir uždėjo veliumą ant j Kiti pabroliai: Vytenis ir An-
galvos. Dar valandėlė ir grau-įdrius Rasučiai (Vilijos broliu-
dus atsisveikinimas su namais, kai) iš Chicagos, Antanas Staus-
kurivose Vilijos praleistos gra- i kas ir Rimas Sriubiškis iš To-
žiausios jaunystės dienos mielų i ronto, Andrius ir Arnoldas Oliai 
tėvelių globoje. Gaila netekti iš Rochesterio, Danny Kmiecik 

Dai- dvi jaunos pen-

Mississauga, Ont 
APLANKĖME 

MIRUSIUOSIUS 

Visu Šventųjų šventė (lapkričio 
1 d.), buvo kartu paskelbta ir ŠIŲ 
metu lietuviškųjų kapinių lanky
mo diena. Pamaldos Lietuvių 
Kankinių parapijos bažnyčioj įvy
ko įprasta sekmadienio tvarka — 
10 vai. ir 11 vai. ryto. Kapiniu 
lankymo tvarka buvo šitokia: 
3 vai. p.p. kapinių koplyčioje įvy
ko koncelebruotos Šv. Mišios, ku 
ras aukojo prel. dr. J. Tadaraus-
kas ir 4 kunigai — koncelebran-
tai: Prisikėlimo par. klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM, Kankinių 
parapijos kleb. kun. J. Staškevi
čius — Staškus, kun. dr. Pr. Gai
da ir svečias salezietis kun. St Ši
leika. Pastarasis pasakė pamoks
lą dienos mintimi. Po Šv. Mišių 
buvo pašventinti kapinėse nauji 
paminklai, pradedant paminklu 
pastatytu kun. Izidoriui Grigai
čiui. 

Pamaldų metu buvo renkamos 
aukos tolimesniam kapinių tvar
kymui. Kapų lankymo dienoj į 

čiai vasarai. Dar reikėsią kaiku 
riose sekcijose įvesti vandenį. \ 
Remonto esą besišaukiantis pa 
grindinis kapinių paminklas — 
koplyčia. Reikėtų bent pagrindi
nius kapinių kelius išasfaltuoti, 
kad vasarą nedulkėtų. Numaty
ta visas kapines apsodinti mažo
mis pušaitėmis. 2inoma, atsira
sią dar ir daugiau darbų. 

Kapinių administracijoj labai 
uoliai besidarbuoja Juozas Jasine 

Vienu per daug ' 

Moteris: Ar kaimyniniuose | 
butuose niekas nelaiko lojančių 
šunų? 

Butų agentas: Ne, madam. 
, Moteris: Tai aš perku šį bu
tą. Mat, aš turiu du be persto-

i jo lojančius šunis, ir jeigu prisi
dėtų dar vieno šuns lojimas, ma
no nervai neišlaikytų. 

CLASSIFIED ADS 

(iimiiiiiiiiiiHniiiiiiiimiimiiiiiuiiiiiiiii 
S O P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
vičius ir P. Ališauskas. j Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma-

Pranys Alšėnas dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotis WOPA 1490 AM 

Transliojama iš nuosavos studijos 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, n, 60629 
Tel. — 778-1543 
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Toronto, Ont. 
HIMNAI TĖVYNEI 

Toronto Lietuvių namuose, | 
Gedimino menėje spalio 25 d. įvy- { 
ko leidžiamos knygos pristatymas, i 
Lyrinės knygos autorius buvęs j 
komunistų kalinys, Viktoro Pet
kaus ir Antano Terlecko bendra-
bylis, Vytautas Laugalis yra gerai 
pažįstamas Toronte kaip literatas 
ir publicistas (savu laiku aktyviai 
reiškėsi lietuvių spaudoje). 

Lyrinį vakarą, palydint leng-
vajai muzikai, atidarė studentė 
^oreta Skilandžiūtė, kuri anglų 
:alba supažindino klausytojus su 

illiHllllflllllllH!!ti!!U*!!llf?!!?r!:^Hli|f?Hl 

Tą dieną Anapilio parodų salė 

~avo globėju, žengiant i sava- iš Toronto 
rankišką, bet nežinoma rytojų, kiametės, Vilijos giminaitės, pa-1 ~- . . -i. •— « 

^.. T . , ., . * . ]* ! , , . . ... , _." . ,T . ! niai Anapilio salėje buvo paruoš 
Nėra laiko ilgai gyventi jaut- lydoves ir gelių barstytojos: Vi- j ̂  užkandžiai 

riais momentais ir svajoti gra- lyte Leknickaitė ir Julytė P la - ' 
žiais praeities prisiminimais. ":aitė. 
Metalinis žirgas laukia už du-. Toliau sekė sveikinimai. Žo-
rų, o negailestingas laikrodis j d žiu sveikino jaunojo tėvelis 
muša paskutines minutes tėve- Funkris, Vilijos teta iš Los An-
1"- 'lamiinso sreles Ona Razutienė. pabrolių 

Punkris. 

kapines suvažiavo arti 2.000 mal- iį .n y g o s t u r i n i u i r p a č i u a u t 0 r i um, 
dmmkų iš Toronto, Hamiltono ir į t e k u s i u Vakarus prieš septyne-
k t apylinkių. Jie automobiliais, r i u s m s t u s B e t0> j deklamavo 
kurių buvo arti tūkstančio pripil- Vytauto Laugalio eilėraščius, jo 
dė milžinišką Anapilio automobi p a t i e s i š v e r s t u s j a n g i u k a i b ą . ' 
lių statymui skirtą aikštę. Be to , ' 
specialus autobusas atvežė maldi
ninkus iš Hamiltono, o kitas au
tobusas — iš Islingtono stoties. 
Šiai milžiniškai maldininkų mi

nu namuose. 
Trumpa kelionė ir štai didin- vardu — Ričardas 

ga Marquette Parko lietuvių Buvo sveikinimų iš okupuotos 
šventovė, kurioje Vilija daug Lietuves. Atsiųsti sveikinimai 
valandų praleido dvasiniame su- raštu buvo perskaityti. Visiems 
sikaupime. Tėvelis dr. Petras sveikintojams padėkojo jaunasis! § ioį g y r a p a l a i d o t a a r t J L 2 f J 0 

Rasutis dar turi malonią ir pas- Edvardas Punkris. j m Q s Ų t a u t i e č i u M ū s u k a p i n ė s y p a 

kutiiv; progą už parankės savo 
dukrelę pervesti ilguoju švento
vės takeliu ir sunkia širdimi pa- Es. Į šokėjų eiles Įsijungė ir i He tuvi§kumu. Šių kapinių įsteigė-
bučiavęs atiduoti jaunajam ir. jaunoji Vilija, buvusi tos grupės ; a s įr įkūrėjas, kun. Petras Ažu-
Vilijos mylimajam Edvardui ; šokėja. : į,alis, taip pat jose ilsisi po gražiai 

Salomėja Jankauskaitė perskai
tė lietuviškai du patriotinius eilė
raščius: "Tau Tėvyne' 'ir "Dan
gaus Valdove". 

Torontiškiai, atsilankę į šį lite
ratūrinį vakarą, buvo patenkinti 

ir šiltai sutiko knygos autorių, 
kuris deklamavo savo lyrikos pa
grindinę dalį, o taip pat skaitė 
ištrauktas iš savo pelitinių satyrų: 

'Maskva šoka ir vilioja' ir 'Gott 
mit uns'. 

Mano nuomone, jam geriausiai 
pasisekė su lyrika, kuri, be abejo
nės, davė naujefc vertingos me
džiagos apie pavergtos lietuvių 

Šiogfc lietuviškose kapinėse ligi ] tautos kančias, laisvės svajones ir 
viltis. 

}e bu r*- oaruošti užkandžiai. 
Tą dieną Anapilio parodų sa

lėj vyko parapijos Katalikių Mo
terų skyriaus suruošta meno pa
roda, kurioje su medžio drožiniais 
dalyvavo Adelė Katelienė, o su 
tapyrjbs kūriniais — Petras -Bi
zauskas. 

"*""" " ~ ' inubu tauueuiŲ. iviusy Repines y IMI 
Trumpą meninę programą at- t i n g a i g r a ž i o s . Meniški pamink-

'iko -Gijos" šokėjų grupės da- ] a { s t e b i n a g r o ž i u 5 m e n i š k u m u ir 

Palankiai apie Vytauto Lauga
lio eiles — lyriką, satyras, pamf
letus ir apigrarr.as — atsiliepė V. 
Anysienė ir kiti klausytojai, kurių 
tą vakarą buvo daugiau kaip 60. 

Šis literatūrinis vakaras, kuria-
Punkriui. Cia apsupti savo pa- Programai pasibaigus, prasi-1 augančiu berželiu ir stilingu ant I m e m a n p a č j a r n teko dalyvauti, 
lydovų — pabrolių ir pamergių įė jo vaišės, pasilinksminimas | kapiu, šalia savo amžinu miegu : sakyčiau yra pavykęs ir gana ver-
pradeda vestuvines apeigas, ku- grojant "Vyties" orkestrui.; užmigusios senutės motinos ir tingas lietuviškai publikai, kuri 

brolio Stasio. [per mažai domia naujais litera-
Dabartinės Lietuviškųjų kapi- ; tūriniais kūriniais, liečiančiais 

nių tvarkymo k-jos pranešimu, | p a skutinių metų įvykius okupuo-

rios vyksta šv. iMišių metu. Jas Puotai artėjant j galą. buvo at- : 

celebruoja parapijos vikaras liktos įprastinės tradicijos, kaip 
kun. A. Markus ir jaunojo gimi- veliumo nuėmimas, žiursto pri-
naitis kun. J. Grabys. Mišių rišimas ir kitos. Pro puotos da-
metu gieda lietuviu operos so- lyvių rankų tunelį jaunieji išvy-
listė D. Stankaitytė. Jungtu- ko nakties poilsiui ir po to po
vių apeigas seka abiejų jaunu- vestuvinėn kelionėn i gražiau-
jįj tėveliai, giminės, draugai ir s į a s Bahamų salas, 
pažįstami, kurie beveik užpildo Vilija gražiai išauklėta, susi-
erdvią šventovę. pratusi lietuvaitė. Jau nuo pen-

Pasibaigus jungtuvėms, Vilija 'kerių rr.^tų amžiaus pradėjo ba-
nuneŠa gėMų puokštę prie Ma- ieto ir pianino muzikos pamokas, 
rijes altoriaus ir suklumpa Muziką studijavo aštuonerius 
trumpam susikaupimui ir mal- metus . o baletą — šešerius. 
dai. kuria išreiškia savo padėką 
už gražiai praleistas praeities 
dienas ir paprašo globos ir pa
laimos naujo gyvenimo keliuos. 

Prasideda sveikinimai ir lai
mingo gyvenimo linkėjimai. 
Kiekvienas savo foto aparatu 
stengiasi užfiksuoti šį gražų ir 
iškilmingą momentą. kad šis 
vaizdas neišnyktų su šia giedria 
diena, bet liktų nebylus liudinin
kas ilgiems ilgiems laikams. 

Laikas greitai bėga. Kaitrio
ji saulutė jau meta ilgus šešė
lius. Visais keliais keleliais ves
tuvių kviestiniai skuba į Chi-

Lankė ir baigė Kr. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. Nuo jau
nų dienų Kernavės tunto skau
tė, dabar skautė akademike. 
Vis î laiką aktyviai renškėsi. 
Priklausė tautinių šokių grupei 
"Grandis", vėliau stjdentų gru-

^u Los Angeles 

šiuo metu kapinėse yra atlikta: 
Praėjusį pavasarį kapinės ap

tvertos tvora ir įstatyti laikini var
tai. Naktį kapinės būsiančios už
rakinamos. Tokiu būdu būsią pa- į 
sisaugojama nuo pašaliečių, kurie j 
kartais padaro kapinėms žalos. I 
Visi kapinių keliai išpilti žvyru, \ 
Nukastas pylimas ir apsodinta \ 
žole. Kapinės šiuo metu atrodo j 
jaukesnės. Visų sekcijų kapavietės 
— sužymėtos specialiais akmeni
mis. Sklypas išvalytas, vasarą re
guliariai buvo piaunama žolė. 
Šiuo metu vyksta paruošiamieji 
darbai naujai laidojimo sekcijai. 

1 Planavimo ir matavimo darbams 
: vadovauj.i Vytautas Montvila. Ka-
| piniy k-ja dėkoja jam ir visiems 

aukotojams, knrie buvę gana dos-

toje Lietuvoje. 
Kun. B. Pugevičius 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau 
fiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
M»M!!l>i||tl|||MUItll!in!!ttUUItlMiIlfMMI 

nebaigti. Jų apsčiai likę ateinan-

pei "Gija". 
"Spindulio" tautiniu šekių an-1 n - s i r k u r i u d ė ^ a j , u v 0 galima at-
sambliu gastroliavo Europoje. | l i k t i m į nėtus darbus. Darbai dar 
Saint Xavier College Chicagoje 
studijavo ir pabaigė ketverių 
metų nursing kursą bachelor 
'ainsmiu. Šiuo metu dirba ir gy
vena Toronte. Vienoje ligoninė
je dirba kaip registruota gailes-

Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOS AUKSTAITES 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mint is : meilė, auka, tragedija ir kova, 

herojiškumas i r humaniškumas, Lietuvos istorinis 
duelis, plačių pažiūrų. 

Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, M5 W. 6Srd Street 

Chicago, IU. 6*06*9 
Illinois gyv. d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio. 

H1S€ KLLA.N EOL? 

SIUt^lNlAfTuiTUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME '<'AX SERVICE 

NOTA R* PLBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU UkvieUniai. pildomi 
PILIETYBES PRAtTMAl Ir 

ittokie blankai. 
>iiiimrrmnrmii<niniiiiHiu:!iiiiii!iiMii 

R E A L E S T A T E 

UUIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIiniIlIlIlIlIHIlIlII 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
:š mūsų sandelio 

COSMOS PARCELS EXPRES6 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Tel. — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
uiHiiiiiiiiiiiiHiiiiuiummuuiiiiiiiiiimi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaikuojame 
v isų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

mimiuiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiuiiiiii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , tel . 776-1486 

miiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiimit 

VIZITINIŲ KORTEUŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Busite patenkinti mūsų patamavt 
mu 

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

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

SERAPINAS — 636 2960 
.)!<Hli;(M'll!(l|l!l!ftl(IUfllllUlMUUUililli'i 

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

Telef. — VTA 5-8063 

PALOS HILLS — Savininkas parduo
da 3 miegamų mūr. namą. Pilnas ni-
sys. l'/i vonios. Gazu apšild. Centr. 
oro vėsinimas. 2 maš. garažas, šoninis 
įvažiavimas. 80 x 125 p. sklypas. 

$74,900. TeL 596-7871 

ninniiniinrfHiiHii'iiiHlHHHtiiHiiHiltn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Yaldyma* 
Namų pirkimas — Pardavimu 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
miitiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiuiiiMi 

Arti 73-ėios ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambinkit tel. 436-7878 

ŠIMAITIS BEALTT 

2951 West 63rd Street 

~HLLP~WANTED — MOTERYS 

Reikalinga moteris bendram namų va
lymo darbui 1 dieną savaitėj. Apyl. 87 
ir Pulaski. Skambint tarp 1 ir 4 vai. 
popiet — angliškai — tel. 582-7755. 

^NUOMOJAMA FOB BENĮ 

IŠNUOMOJAMAS 4/2 kambarių butas 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Skambint — 434-4167 

{VAIRUS DA2YMAS NAMU 

Iš LAUKO'IR VIDAUS 
Prieinama kaina 

Skambinkit PETRUI 
TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

MISCELLAJVEOUS 

f 

cago - Cak Lawn priemiestį, į', rinp:oji sesuo. Ateities planai — 
gražią ir medernią St. Nicho?as j pasiryžusi studijuoti mediciną. 
praikų parapijos salę. Tėvai 
ir svečiai nekantriai lavkia jau-
nij.ji; su j į palydovais. Pagaliau 
pasigirsta "Vyties" orkestro 
gaisai ir parado maršu įžygiuo
ja laukiamieji. Juos pasitinka 
abiejų tėveliai pagal lietuviu 
tradicijas su duona ir druska. 

Visiems aprimus ir susėdus. 
j priekį išeina jaunosios tėvelis 
dr. Petras Rasutis. Trumpu 
sveikinimu palinki abiem laimin
go ir gražaus gyvenimo. Pa
kviečia šio vakaro vadovą Algį 
OI į. Jis svečius supažindina su 

Edvardas Julius taip pat ge
ras ir susipratęs lietuvis. Baigė 
Toronto -'Maironio" lituanistinę 
mckyklą ir lituanistinį semina
rą. Trejus metus studijavo 
nsichologiją Toronto universi
tete. Buvo universiteto studen
tu klubo valdybos narys ir 
krepšinio žaidėjas. Priklauso 
lietuviams skautams. Yra vyr. 
valtininkas Jūrų budžių Toronto 
Rambyno tunte. I š mažens 
mėgo muziką. Aštuonerius me
tus studijavo pianino munką 
Roya' Conservatory of Musik. 

jaunaisiais ir jų palydovais — i Po to pradėjo kurti savo mu

ziką ir išmoko groti g i t a ra Mė
go piešti. Vienas piešinys lai
mėjo visos Kanados premiją. 
1978-79 m. gyvendamas Chica
goje, išleido pirmą savo sukur
tą plokštelę angių kalba "Skeetz 
Eocecutive". šoko tautinius šo
kius su "Atžalyno" grupe. Gy
vendamas Chicagoje susipažino 
su Vilija. Dabar Edvardas y ra 
skautaa akademikas, sportinin
kas. 1982 m. planuoja išleisti 
savo antrą plokštelę. Dirba Ka
nados Laf e — gyvybes apdrau
dimo kompaniio.ie. 

Abu žada dirbti su lietuviais, 
ypač su skautais akademikais. 
Pagarba tėvams, išauginusiems 
tokius puikius lietuvius. Tegul 
Dievo ir Tėvynės meilė dega jų 
širdyse! J. 

MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI > 

Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar 
neaiški. Kainos k y l a Infliacija didėja. Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
t a lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai, kaip 
kas išgali, remia j ą aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams 
ir visam DRAUGO personalui suteikia energijos, drąsos ir 
ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo veikloje. 

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CHICAGOJ, COOK COUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai 
siųstų čekius tik U.S. doleriais. 

Suprantame i r užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san 
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks 
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per 
daug neapsunkins. 

Jūsų, 

• U»:tit»iit:illlHllilIillliHil!llilU<Uliilf<«l 

A V I L I M A S 
n/i o v i N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a rba 376 5996 
iumH»mnnnnn»niniiiii»niiiimiiniii 

ni'-į — 20% — :!0% ptehMi mokėsit 
iix ;i|Mlrnti<la. nuo ugnies Ir automo
bilio I>o* IDU&. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32U8>/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti . 

Skambinkite — 
A R V Y D U K I E I J U 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

K a z i o B a r a u s k o 
B "Draujęo" Rimties Valandėles 

t Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
j 

A. a. kun. Kazimieras Barauskas 
I parašė kelis įimtus pamokslų po-
I puliariam "Draugo" skyriui. Jo at-
I minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
| Aloyzas Baronas atrinko aktua

liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė. kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra-
Svdavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

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

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 
HiiiiiiiiMMiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim 

Biznieriams apsimoka skelbti* 

Drauge". 

.?iiiiiiiiiiiiimtimiimiiiimiimimmiiiiii 
Kelias j altoriaus garbę 

J. VAIŠNORA, MIC 
Ark. Jurgio Matulaičio beati

fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGEI 

HI(IIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllMIIIIII]l!llim 

D t M E S I O 

\ 

KUN. P. CIBULSKIS, MIC 
,J)raugote admimstratorixis 

tf t 

B. KRIKŠTOPAITIS 

J O R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10. Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, Ą51f5 W. 6Srd Street, Chicago, m. 60699 
Dlinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio 
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Inžinierių ir architektu paroda 
Padėkos savaitgalį, lapkričio 

27 — 28 A, vyks ne tik IV Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumas, bet taip 
pat ir Pasaulio — Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektu są
jungos suvažiavimas. Tai bus jau 
keturiolikas suvažiavimas. Ta pro
ga, be trijų parodu — gintarų, 
motery dailininkių darbų ir lietu
vių autorių mokslinių ir techni 

ALIAS Clevelando skyriaus nariai ir svečiai lanko Republic Steel korporacijos tyrimų centrą rndependence, Ohio. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Ha. 

KATALIKIŲ MOTERŲ 
VEIKLA 

Lapkričio pirmosios dienos 
šiaurėje Šiaurės vėjelis nešioja la 
pus, šakeles nuo vienos pusės kie
mo į kitą, o Floridoje medžiai, 
krūmai, gėlės, žaliuaja, žydi. Cia 
rodos, medžių lapai nekrinta, 
krinta tik smulkus ąžuolų lapai 
pavasarį. Lapkritys be prasmės, 
nes čia nuolatinis pavasaris — 
vasara. Lapkritį vėjelis vėsesnis, 
tas paskatina prie darbų savų na
mų aplinkoje ir organizacijose. 

Praeitą vasarą Kunigų Vieny
bės seime buvo iškelta mintis ir 
raginta kun. K. Pugevičiu ruošti 
Maldos dieną už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią. 

Praeitame Moterų Sąjungos 76 
kp. susirinkime spalio mėnesį nu
tarta imtis iniciatyvos, kun. K. 
Butkui paaiškinus ruošti Mal
dos valandą už persekiojamą Lie
tuvą. -

Prašome visų lietuvių, šioje 
apylinkėje gyvenančių, kartu da
lyvauti. Norėčiau manyti, kad 
suvažiuos daug žmonių, nes čia 
dauguma lietuviu yra pricyrę žiau 
raus priešo spaudimo ir vergijos 
ir visi vieningai, galinga malda 
pasimels. Tai atlikta lapkričio 12 
Ketvirtadienis, 9 vai. ryto Pran
ciškonu koplyčioje. Kun. K But
kus atlaikė Šv. Mišias ir momen
tui pritaikytas maldas. 
PUIKI NUOTAIKA IŠKYLOJ 

Spalio mėnesį Moterų Sąjun 

jo pakilioje nuotaikoje. Oras, 
žmonių nuotaika, paskaita pui
kiai derinosi. 

Kadangi po mūsų Sąjungos 
seimo įvykusio Glevelande netu
rėjome ir dar dabar neturime ži-

registruokite viešbutyje! skambiu 
kitę tiesiog į Holiday Inn, 5300 
Gulf BLvd., St. Petersburg Beach, 
Fla. 33706, telefonas 813 — 360 

—6911 arba Alenai Bobelytei 
813 — 867 — 1650.. 

Alena Bobelytė studijuoja St. 
Petersbug Junior College ekono
mijos mokslus — Business Admi-

\ ribų, vyks architektūrinių ir tech
ninių darbų paroda, kurią ruošia 
Inžinierių ir Architektų sąjunga. 

Paroda vyks Jaunimo centro 
mažojoj salėj. Parodos tikslas yra 
parodyti plačiajai visuomenei lie
tuvių inžinierių ir architektų įna
šą į technikos lobyną už Lietu
vos ribų. Mes gerai žinome, kad, 
išsiblaškę po įvairius kraštus ir 
dirbą savo specialybėse, lietuviai 
inžinieriai ir architektai yra daug 
pasiekę, tuo praturtindami tų 
kraštų civilizaciją. Tai bus gera 
proga Chicagos visuomenei pa
matyti jų pasiekimus. 

Parodoje galima išstatyti archi
tektūrinių, bei techninių projektų 
nuotraukas su trumpais aprašy
mais, patentų kopijas arba paten 
tų pavadinimų (jei daug jų turi) 
sąrašus ir techninius straipsnius, 
kurie yra buvę išspausdinti tech
nikos literatūroje. Jei kas yra pa
rašęs daug straipsnių, tai gali 
išstatyti tų straipsnių pavadini

mų knygų, parašytų už Lietuvos mus ir kokiame technikos žur
nale buvo išspausdinti. Visi šie 
eksponatai turi būti paruošti ant 
standartinio dydžio 40 x 30 colių 
kieto popieriaus lapo arba ant 
20 x 30 colių lapo. Tame pačia
me plote dar turi tilpti autoriaus 
nuotrauka )3 x 5 colių) ir trum
pa autobiografija. Inžinieriai ir 
architektai, dirbą ne savo bend
rovėje, turi prisiųsti parodo ruo
šimo komitetui raštišką pareiški
mą, kad bendrovė sutinka patei
kiamąjį projektą išstatyti šio 
suvažiavimo parodoje. Pa
ruoštus eksponatus galima siųsti 
arba asmeniškai pristatyti šiuo 
adresu: Facilities Design, Ltd. 
9525 So. 79 th St, Hickory Hills, 
111. 60457 arba įteikti bet ku-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 16 d. 

komiteto narius. Po parodos visi 
eksponatai bus grąžinami auto
riams iš anksto susitarus. 

Kviečiame visus inžinierius ir 
architektus kuo gausiausiai šioje 

parodoje dalyvauti, kad parody
tumėte plačiajai visuomenei, ką 
savo sugebėjimais esame pasiekę 
svetimuose kraštuose už Lietuvos 
ribų. Viktoras laiaokas 

nių, kokios rezoliucijos bei įneši- j nistration. Be to Alena Bobelytė 
mai buvo priimti, todėl nebuvo y r a talentinga ir gabi mokytoja 
galima svarstyti organizacijos gai
rių. Per spaudą buvo sužinota, 
kad vienas iš svarbiųjų punktų — 
išrinkimas žymiausios lietuvės. 
Ta garbė šį kartą tenka Marijai 
Rudienei. Sveikiname ir kartu vi 
sos džiaugiamės. 

Mūsų susirinkime dalyvavo 
dvi viešnios. St. Petersburge Litu
anistinės mokyklos direktorė Ma
rija Pėteraitienė ir mokytoja Zu
zana Pupienė. Mes džiaugiamės 
jų atsilankymu. M. Pėteraitienė 
puikiai vartoja plunksną ir daž
nai pabendrauja spaudoje. Ji taip 
pat paruošė savo mokyklos vaiku
čius įvairioms programoms klu
bo narių ir svečių malonumui. 

Prel. Jonas Balkūnas vaizdžiai 
papasakojo įdomiausias situaci
jas ir įvykius savo kelionės bei ke
lių seimų įspūdžius. Jis niekad ne
atsisako ir vis kartu visur daly
vauja ir atsiklausus pataria. 

CENTRO VALDYBOS 
NARĖMS 

Spaudoje pastebėta, kad se
kantis ALRK Moterų sąjungos 
seimas numatomas ruošti 1983 
metais Putname. Mūsų keli sei
mai, įvykusieji Putname seselių 
globoje buvo ramūs ir gražūs, bet 
mano manymu šį kartą reikia bū
ti realioms. Žiūrint į reklamos ga-

St. Petersburg "Saulės" lituanis
tinėje mokykloje. Ji kiekvieną šeš
tadienį atvažiuoja kartu su savo 
jauniausia sesute. Alenutė taip 
pat yra tautiniu šokių "Bangos" | Į ^ i / i n ž . Ona Pažarniukaitė. 
šokėja St. Petersburge. Mokyto-Į 
ja Alena Bobelytė ir jos sesutė Al
dutė yra Dalios ir dr. Kazio Bobe 
lio, VLIKo pirmininko, dukrelės. 

Džiaugasi kolegės mokytojos ir 
tėvai, kad turėdami pavyzdingą! 
ir mokinių mylimą jauną auklė-j 
toją — mokytoją Aleną Bobelytę, j 
kuri rūpestingai su šypsena su-' 
tiks atvykstančius į suvažiavimą! 
St. Petersburg, Fla. lietuvius stu- į 
dentus. 

Florida yra amžino pavasario, 
žaliuojančių ir žydinčių medžių ir 
įvairiausių vaisių kraštas. Jauni
mas laisvalaikio metu čia pat prie 
viešbučio Gulfo jūroje galės pa
simaudyti ir saulės spinduliuose 
baltame smėlyje pasikaitinti. 

Lietuviai studentai, jūs visi čia 
labai laukiami. 

Marija Pėteraitienė 

Parodoje kviečiami dalyvauti 
visi inžinieriai ir architektai, ne 
tik tie, kurie priklauso sąjungai, j r j a m komiteto nariui. Dėl smul-
bet taip pat ir nepriklausą sąjun- ^ n J Ų informacijų parodos" rei 
gai. Parodai ruošti yra sudarytas 
komitetas iš ALIAS Chicagos sky
riaus narių: arch. Bronė Kovienė, 
arch. Albertas Kerelis, inž. Vik
toras Jautokas, inž. Julius Linta-

kalu galima kreiptis į ALIAS Chi 
cagos skyriaus pirm. arch. Bronę 
Kovienę 7213 So. Albany St., 
Chicago, 111. 50629, tel. 312 — 
436 — 1395, o taip pat ir kitus 

gos 76 kp. susirinkimas, vykęs limybes ir norint, kad suvažiuo-
gražiajame Seminole Parke, praė-

ARABŲ KOMUNIZMAS 
(Atkelta ii 3 pal.) 

arabų kraStai pamatė, kas atsi
tiko su P. Jemenu, kai tas kraš
tas pradėjo draugauti su Mask
va. P. Arabijos komunistų 
partija uždrausta. Karalius 
turi rūpesčių su krašte esan
čiomis nacionalistų ir socialis
tų grupėmis. 

Persų įlanką saugo Iranas ir 
P. Arabija. Irane vyksta 
netvarka ir vedamas karas su 
Iraku, todėl ir įlankos apsau
ga yra susilpnėjusi. Jei P. 
Arabijoje įvyktų koks nors 
perversmas, iš čia komunistai 
galėtų iššokti į paviršių. 

Ateitis 
Arabų komunistų ateitis pri

klauso nuo arabų valstybių 
režimų. Dabar arabų kraštus 
daugiausia valdo autoritari
niai režimai. Tik Tunise yra 
kitokia padėtis: komunistai 
veikia laisvai. Bet kaip ilgai? 
Kai kurie arabų komunistai 
tikisi savo krašte sulaukti 
padėties, panašios į dabar 
esančią Irane. Jie tokia padė
timi galėtų pasinaudoti, paimti 
valdžią į savo rankas. Arabų 
komunistams yra dar viena 
galimybė — padėtis kaip P. 
Jemene, kur su Maskvos pa
galba išaugo komunizmas ir 
komunistinė valstybė. 

tų kuo daugiausia delegačių šių 
dienų Moterų Sąjungoje, Apdrau 
dos skyriuje, labai rimtai pa
svarstyti sugestiją centro valdy
bos narės seimo vietos klausimą. 

Kadangi daugumas valdybos 
narių gyvena Chicagoje ir 1983 
metais Lietuvių Bendruomenės tu 
rės "Pasaulio Lietuvių dienas" 
nuo birželio 24 d. iki liepos 4 d. 
Chicagoje, ruošiant Moterų są
jungos seimą ir Chicagoje būtų 
dviguba mūsų organizacijai nau
da ir malonumas. Mūsų seimas 
būtų delegatėmis gausus ir sve
čiams būtų proga mūsų sesijoje 
dalyvauti, su mūsų verkimu dau
giau susipažinti. 

Mums turėti progą būti Chica
goje tuo laiku kai kuriems gal bus 
paskutinė proga dalyvauti tokia
me didžiame lietuvių senimo, jau
nimo, sportininkų ir dainininkų 
suvažiavime. 

Bendruomenininkai kaip dr. P. 
Kisielius ir d r. Antanas Razma 
— jau iš anksto galvoja ir įvairias 
komisijas kooordinuoja, nes čia 
darbas milžiniškas ir daug pajė
gumo reikalauja. 

Seimo reikalu centro vaMyba 
turėtu rimtai pagalvoti ir duoti 
mūsų delegatėms tikrai neeilinę 
progą dalyvauti plataus masto lie 
tuviu iš viso pasaulio kraštų su
važiavime. 

Donna Kamm 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių studentų suvažiavi
mas plačios ir darbingos progra
mos veiklos apimtyje bus St. Pe 
tersburge, Floridoj, lapkričio 26, 
27 ir 28 dienomis. Tuoj pat užsi-

Miami, Florida 
KULTŪRINĖ VEIKLA 

Gražiame rytinio Atlanto pa
krašty ar kitur gyvenantys lietu
viai sekmadieniais susirenka į sa
vo klubo patalpas pietums ir po
kalbiams. Kiek padidėjo klubo 
lankytojų skaičius, daugiau pasi
turintiems klubo nariams sugrį
žus rš vasarinių į žiemines rezi
dencijas. 

Miami Lietuvių Amerikos Pilie 
čių klubas remia lietuvių kultū
rinę veiklą. S.m. rugsėjo mėne
sio susirinkime yra nutaręs pa
siųsti 300 dol. lituanistinėms mo
kykloms ir 100 dol. Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoj. Lapkričio 
mėn. susirinkime parenkami 
kandidatai sekančių metų valdy
bai ir direktorių tarybai, o gruo
džio mėn. 8 d. prieš susirinkimo 
praJT:i, nuo 12 iki 1 vai. p.p. 
bus vykdomi rinkimai 1982 m. 
valdybai ir direktorių tarybai iš
rinkti. Klubas planuoja surengti 
Kūčias ir Naujyjų metų sutikimą. 

DOVANA TEATRUI 
Goodman teatras Chicagoje 

gavo 100,000 dol. auką iš Bea
triče Food bendrovės plėsti savo 
mažojo studijinio teatro veiklą. 
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Lietuvos atsiminimai 
Radik> valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
lietuviams! 

K M Jettadienj ta WEVD Stoties 
Neir Torke nuo 8 iki 9 T»1. vakaro, 
97.» me«. FM. Taip pat klausykit** 
"Music of Lithuanta." programos kaa 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, ii Seton Hali Universiteto sto
tie*, 89.5 TU. (WSOU) 

EMrefct. DR. JOKOBAS STUKAS 
334 Suunt Difvo 

rVatchunf. N. J. 07080 

Tat — (201) 7S340M 
MmmMMMMMMint1Hf4IIIHW 

A, f A. ALGIMANTUI SLIA2UI 
nelauktai pabaigusiam žemės kelionę, gilų liūdesį išgy
venančias dukterį LINĄ ir ponią JADVYGĄ ftl.TAŽTKNĘ 
nuoširdžiai ir giliai užjaučiame. 

MARQUETTE PARKO LITUANISTINES 
MOKYKLOS MOKYTOJOS IR MOKINIAI 

A . f A 
s.v. ps. ALGIUI ŠLIA2UI 

tragiškai žuvus, žmonai ir dukrai bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojauta. 

PLK. J. SARAUSKO VARDO 
SKAUTŲ VYČIŲ ŽIDINYS 

^iiiiiiii::iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii£ 

Į K R Y Ž E L I A I ARKTIKOJE | 
I MATILDA MĖLIENĖ j 
s S 
£ Suėmimas ir gyvenimo* bolševikų rojuje s 
| Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta 5 
1 1941 m. birželio 14 d. Po 15 metų baisaus išgyvenimo E 
| jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus. s 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- | 
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. ~ 

Kaina su persiuntimu $6.95 
| Užsakymus siųsti: 

| DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd Street, 
I Chicago, IL 60629 
| Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. 

1 

A.f A. 
A L G I U I Š L I A Ž U I 

tragiškai žuvus, 
mūsų draugei Jadzei ir dukrelei Linutei 
bei kitiems artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

JONAS IR RAMUNĖ RAČKAUSKAI 
NIJOLĖ IR ANTANAS MACKEVIČIAI 
ALĖ STEPONAVIČIENE 

Mielam draugui 

A . f A . ALGIUI ŠLIAŽUI 
per anksti iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai JADVYGAI, dukteriai LINAI ir visai 
GIMINEI. 

VYTAUTAS IR JOVITA JU&KEVIČ1A1 
MICHAEL IR BIRUTĖ KRAINAI 
HARRY IR LEONIDĄ NEU 

A f A . ALGIMANTUI SLJA2UI 
tragiškai žuvus, 

mūsų mielą choro narį BRONIŲ ir ADELĘ ŠLIA2US 
ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

SVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS 
CHORAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SUNŪS 
2533 VVest 71 St., Chicjgo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBH IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UetuYių Laldotuviy Direktorių Asocitcijo* Nariai 

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

STEPONAS C. LACK (LACUNVICZ) ir SONOS 
2424 W. Stth STREET TeL REpubttc 7-1213 

11028 Southwest Hlghw»y. Palos HUls. Illinoti T«L 974-4410 

PETRAS BIELIONiS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayett* 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
33S4 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011 

YASAfTIS. 
1440 SO. SOth A VE., CICERO, 1LL, 

BUTKUS 
Td. OLympic 2-1003 



X Linas Rimkus, "Amerikos 
Balso" lietuviško sektoriaus pa
reigūnas, iš Washingtono, D. C, 
kelioms dienoms buvo atvykęs 
aplankyti savo tėvų Aldonos ir 
dr. Kazio Rimkų ir kitų savo ar
timųjų bei draugų. Ta proga L 
Rimkus aplankė "Draugą", pasi
dalino įspūdžiais iš sostinės su 
savo buvusiais kolegomis, kai 
dirbo šio dienraščio redakcijoje. 
Šiandien jis vėl grįžta į Wa-
shingtoną ir į savo pareigas. 

X Marijonu bendradarbių Chi-
cagos apskrities susirinkimas 
vyks šį trečiadienį, lapkričio 18 
d., 1 vai. p. p. Marijonų vienuo
lyne prie "Draugo". Tai šių me
tų paskutinis susirinkimas. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 16 d. 

X Lietuvos kariuomenės at
kūrimo metinės yra lapkričio 23 
d., bet sukaktis minima lapkri
čio 22 d., sekmadienį, 12 vai. 
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje 
ir apeigomis prie Lietuvos Lais
vės kovų paminklą Kviečiami 
visi savanroniai - būrėjai, ramo-
vėnai, birutininkea, šauliai ir 
lietuvių visuomenės dalyvauti. 
Vėliavos renkasi 11:30 vai r. 
Minėjimą rengia LKVS "Ramo-
»ės" Chicagos skyrius. Po pie
tų 2 vai. šaulių namuose biru-
tminkių rengiama kultūrinė 
popietė Lietuvos pasiuntinybės 
namų remontui pagelbėti. 

X Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivių, mokytojų ir tėvų 
susirinkimas (Open House) bus 
lapkričio 22 d., sekmadienį, nuo 
2 iki 4 vai. p. p. Tėvai galės iš 
arčiau susipažinti su mokykla ir 
mokytojais, kurie auklėja ir 
moko jų dukras. 

X Šv. Kryžiaus ligoninė nuo 
lapkričio 9 iki 13 d. šventė radio
logijos savaite. Jos tikslas — 
supažindinti pacientus ir apsi
lankančius su radiologijos de
partamento veikimu ir pačiu ra
diologijos mokslu. Tuo metu ga
lėjo šį skyrių aplankyti kas buvo 
užsiregistravęs ir gauti paaiški
nimų apie radio veikimą žmo
gaus organizmui. 

x Aušrelė Untevišknė yra 
pakviesta a. a. Aloyzo Barono 
naujausio romano supažindini
me aptarti veikalą ir ji įvertinti. 
Sutiktuvės bus lapkričio 21 d., 
šeštadienį, 7 vaL vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

X Stasys Ruibys ir Stany* 
Vaičius, abu čikagiškiai, pratęsė 
"Draugo" prenumeratas ir pri
dėjo po 8 dol. aukų. Labai ačiū. 

x Kazys Vinims, Gbicago, 
BĮ., A. Zablockas, Boca Raton, 
Fla, seselė M. Monika, Nor-
wood, Mass., atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Jonas Riauba, Toronto, 
Kanada — 4 doL Teresė Kar
velis ir Angelą Katelė i— po 3 
dol. aukų. Visiems ačiū. 

x inž. R. Kronas, CLarendon 
Hills, ŪL, Heten Sakavkh, 
Scranton, Pa., R. Grybauskas, 
Baltimore, Md., A. Kvedaras, 
Chapel, U. C , Justine Larsen, 
Springfield, EL, visi užsisakė 
naujausių leidinių ir plokštelių. 

x Generolas Stasys Raštikis, 
Los Angeles, CaL, A. S. Kensta-
vičius, Hope, B. C, Kanada, Ba
lys Norbutas, Vista, CaL, J. Sta-
skauskas, Rockford, BĮ.. P. Ok-
nicinas, Cicero, EL, P. Vaitekū
nas, Ont, Kanada, užsisakė 
naujausių leidinių. 

x Vincas PavUčtas, Antanas 
Rimkos, L Vėžienė, Ringaudas 
Kasiulis, visi iš Chicagos, atvy
ko į "Draugą" ir įsigijo naujau
sių leidinių. 

Aleksandras Beresnevičius ir Vytautas Staškevičius prie V. Staškevičiaus fotografijų Rochesterio, N. Y., parodoje. 
Nuotr. V. Staskevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X Sol. Gina 
sėkmingai koncertavo Worce-
stery, Mass., spalio 11 d. To
ronte spalio 26 d. drauge su so
listu A. Grigu iš Chicagos. Ji 
ruošiasi visai eilei koncertų 
įvairiuose vietose, o Chicagoje 
po dvejų metų pertraukos kon
certuos sausio 24 d. 

X Danute Viktorienė ir Aldo
na Kaminskienė vadovaus komi
tetui, kuris rūpinsis Pedagoginio 
Lituanistikos instituto absolven
tų vakaro ir pokylio rengimu 
gruodžio 12 d. Jaunimo centre. 

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apgardos valdyba lapkričio 20 
d., penktadieni, Jaunimo centre 
rengia vakaronę, kurioje bus j 
rodomas garsinis filmas apie j 
a. a. Stasio Barzduko, buvusio j 
PLB garbes pirmininko, gyveni
mą. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. 

X IV-ta Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo pokylis įvyks lapkri
čio 28 d., šeštadienį, Beverly 
Country Club, 8700 S. Western 
Ave., Chicago, HL Meninę pro
gramą atlieka sol. Nerija Lin
kevičiūtė, akomp. Myk. Dran
ga. Šokiams groja Neo-Lithua-
nų orkestras. Kviečiame visus 
dalyvauti simpoziume ir poky
lyje. Prašome užsisakyti stalus 
ar vietas iki lapkričio 22 d. pas 
I. Kerelienę te l 312 — 361-4770 
arba pas S. Labanauskienę 312 
— 476-3319. (pr.) 

X Stasys Tamulaitis vėl įnešė 
į Lietuvių Fondą 500 dol. Viso 
įnešė 1003 doL Savo testamen
te Tamulaitis užrašė L. Fondui 
25,000 doL Jei dolerio vertė vis 
kris žemyn, šis testamentinis 
palikimas busiąs padidintas iki 
35 ar 40.000 dolerių sumos. 

(pr.). 
x Lietuvos Atstovybės Rūmu 

vVashingtone pataisymui ruo
šiama kultūrinė popietė, kuri 
bus lapkričio mėn. 22 d., sekma
dienį, 2 vai. p. p. Saulių namuo
se. Programoje prof. K. Ėrin-
gio paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks Aid. Buntinaitė ir A. 
Kaminskas, bei B. Pakštas, E. 
Pakštaitė - Sakadolskienė ir P. 
Matiukas. Bilietai — 12.50 dol. 
Karšti pietūs, kava ir saldumy
nai Daugiau informacijos ir bi
lietai gaunami pas K Leonai-
tienę 778-0333, J. Ivašauskienę 
925-6193 ir V. Janušauskienę 
581-0834 iki lapkričio 18 d. Po
pietę ruošia L D. K Birutės 
Draugija, L K V. Ramovės 
Sąjunga ir šauliai. (pr.). 

X Ltetnvia Operos balius šiais 
metais įvyksta lapkričio 28 d., 
7:30 vai. vak., Tautinių namų 
~«vlėje. Baliui vadovauja op. 

.d. vicepirm. Vadovas Mom-

lyvauti ir vietas priestalų pra
šome užsakyti paskambinus jo 
telefonu: 925-6198. Jūsų daly
vavimas padfts dar ir kitais me
tais pastatyti naują opera. Jūsų 
visų laukia Lietuvių Operos na-
***- (pr.). 

x Ekm Jasaitienė, East Chi
cago, Ind., J. Banza, Cfcero, EL, 
Liuda Germanienė, Iisle, HL, 
Anne Kevihis, Racine, Wisc., 
Bernadine Dombroski, St Louis, 
Ma., J. Orebliauskas, St. Peters-
burg, Fla, apsilankė "Drauge" 
ir įsigijo naujausių leidinių, 
plokštelių ir medžio drožinių. 

x Mamertas Macezmakas, 
Brooklyn, N. Y., pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio paramai. M. Mace-
zinską skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką tariame 
nuoširdų ačiū. 

- , 
X Adelė Lėtoms, Chicago, 

Dl., pratęsė ''Draugo" prenu
meratą su trumpu laiškučiu: 
" .. .gyvenu iš kuklios pensijos 
ir negaliu prisidėti su auka. 
"Draugas" tai mano geriausias 
draugas ir (ramintojas, kurio vi
suomet laukiu. Nuoširdžiai svei
kinu visus jo darbuotojus ir lin
kiu sėkmės". Ačiū už gražius 
žodžius ir linkėjimus. 

x Joseph Jackson, Lansing, 
Mich., pakeisdamas gyv. vieto
vę, atsiuntė ir 5 doL auką. J. 
Jackson apsigyveno Hot Springs, 
Ark., valstijoje. 

VISKANTŲ SIDABRINE 

SUKAKTIS 
Prof. Romas Viskanta ir jo 

žmona Birutė atšventė savo 25 
metų vedybinę sukaktį. Sukak
ties pokylis vyko lapkričio 7 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
Chicago j, dalyvaujant gausiam 
būriui giminių ir draugų. Prof. 
Romas Viskanta dabartiniu me
tu yra mechaninės inžinerijos 
profesorius Purdue universitete, 
kuriame prieš 20 metų jam bu
vo suteiktas daktaro laipsnis — 
Ph. D. Be tiesioginio darbo 
Purdue universitete, R. Viskan
ta 1968-1960 m. buvo vizituojan
tis profesorius Berkely univer
sitete Kalifornijoj ir svečias pro
fesorius 1976-77 m. Mueneheno 
Technologijos un-te Vakarų Vo
kietijoj. Be to, jis yra nuola
tinis konsultantas Argonne la
boratorijose, IBM, Corning 
Glass, Honeywefl ir kitose dide
lėse Amerikos įmonėse. 

Prof. Viskanta yra daugelio 
mokslinių organizacijų ir tech
niškų komitetų narys bei kon
ferencijų organizatorius. Savo 
mokslinės karjeros metu jis yra 
parašęs daugiau kaip 200 moks
linių straipsnių, kurie buvo 
spausdinti JAV, Europos ir Ja
ponijos moksliniuose žurnaluose. 
Jis taip pat mielai dalyvauja ir 
lietuviškoje mokslinėje veikloje, 
talkindamas moksliniams simpo
ziumams, kurių vienas Chicago
je vyks ir šį mėnesį. Prof. Ro
mas ir Birutė Viskantai augina 
2 sūnus ir dukterį Renatą, kuri 
jau baigusi universitetą ir ruo
šiasi magistro egzaminams. Sū
nus Vytas studijuoja architek
tūrą, o jauniausias — Tadas dar 
tebelanko gimnaziją. 

Prof. R. Viskantos tėvai Vin
cas ir Genovaitė Viskantai buvo 
pažangūs ūkininkai Vilkaviškio 
apskrityje, kur turėjo ne tik 
gražų ūkį, bet buvo pasistatę ir 
modernišką vandens malūną, o 
taip pat buvo pradėję ruoštis 
elektros stoties statybai. Gaila, 
kad karas ir okupacijos visus 
šiuos Viskantų planus sunaiki
no. Pokylio metu buvo prisi
minta ir jų vedybinė 50 metų 
sukaktis, kuri dėl ligos negalėjo 
būti atšvęsta praeitais metate. 

Be prof: Romo, Viskantai už
augino dar vieną sūnų — Zig
mą, kuris, baigęs universitetą ir 
įgijęs magistro laipsnį Chicago
je, sukūrė gražią lietuvišką Šei
mą ir dabartiniu meto dirba 
kaip aeronautikos inžinierius 
Kalifornijoj. Pokytio .svečiai 
palinkėjo visiems Viskantams 
gražios ateities ir sveikatos, o 
taip pat prašė Aukščiausiojo pa
laimos jiems ir jų vaikams savo 
užsimojimų besiekiant. S. P. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGUOS 25 METŲ 
VEIKLOS APŽVALGA 

Sumanymas atkurti Lietuvių 
Istorijos draugiją kilo 1966 m. 

birželio mėnesį I-jo kultūros 
kongreso metu. Steigiamajame 
šios draugijos susirinkime 1956 
m. gruodžio 12 d. atsilankė 9 
būsimos draugijos nariai, kur 
pirmininku buvo išrinktas isto
rikas Vincentas Liulevičius. 

Iki šiol į draugiją nariais yra 
Įstoję daugiau kaip 200 asme
nų: čia priklauso istorikai moks
lininkai, istorijos mokytojai ir 
istorijos mėgėjai šios dr-jos ei
lėse yra narių, išsisklaidžiusiu 
po visus kontinentus, bet dau
giausia JAV-se Draugijos ve'k-
la susilaukė nuoširdžios para
mos iš lietuviškos visuomenės. 
Beveik kas mėnesį buvo daromi 
susirinkimai, kurių buvo 254, o 
paskaitų įvairiom istorinėm te
mom skaityta 182. Draugijos 
nariai skaitė nemaža paskaitų 
įvairiuose suvažiavimuose bei 
simpoziumuose. Ypač svarbų 
vaidmenį ši draugija suvaidi
no, leisdama žurnalą lietuvių 
Tautos praeitis, kurio išleista 
4 tomai (kiekvienas tomas turi 
4 knygas), o penktojo tomo 2 
knygos jau spaustuvėj. Atski
rais leidiniais išleido Pabaltijo 
universitetą. Zanavykuos I ir LT 
tomą. Be to, dar 10 Lietuvos 
istorijos sąauvinių. 

Šių visų Leidinių redaktoriai 
buvo Česlovas Grincevičius, Jo
nas Dainauskas, prof. dr. Juo
zas Jakštas, prof. dr. Jonas 
Puzinas, prof. dr. Jonas Rač
kauskas ir Alicija Rūgytė. 

Lietuvių Istorijos dr-jos pir-
mininkafe, be V. Lmlevičiaus, 
buvo kun. dr. Kazimieras Matu
laitis MIC, (miręs), prof. Stasys 
Dirmantas (miręs), prof. dr. 
Juozas Jakštas. 

Draugija savo veiklą koncen
truoja daugiausia Chicagoje. 
Čia yra daromi taipgi metiniai 
visuotiniai susirinkimai, kur val
dybos nariai pateikia savo veik
los apyskaitas. Kas ketveri me
tai yra renkama nauja valdyba. 

Draugija yra įstojusi į Liet. 
Fondą su 200 dolerių įnašu ir 
taip pat įamžino vysk. Motiejų 
Valančių, parašiusį svarbų isto-

IŠ ARTI IR TOLI -- -

X BsJaeko Lietuvių kultūros 
unzfejns gavo gana didelę para
mą iš National Endowment. 
Tą sumą turi panaudoti specia
liems jaunimo auklėjimo pro
jektams. 

Marija Živile Endrijoni*n« naujai pa
keltųjų į senjorus vardu kalba LST 
korp! Neo-Lithuania iškilmingame po-
sCdyje lapkričio 7 d. Liet. Tautinių na
mų salėje. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

rinį veikalą Žemaičių vysku
pystę. 42 draugijos nariai yra 
iškeliavę į amžinybę. 

A. P. B. 
ŽYDŲ NAIKINIMAS 

UETUVOJE 
Skautų akademikų sąjungos 

Chicagos skyrius lapkričio 6 d. 
surengė vakaronę Jaunimo cen
tre tema "Žydų naikinimas Lie
tuvoje vokiečių dokumentų švie
soje". Kalbėjo ta tema istorikas 
Jonas Dainauskas. 

Paskaitininkas priminė, kad 
Philadelphijoje jau įvestas hoio-
kausto dėstymas. Tuo klausi
mu išėjo daug naujų knygų ir 
kyla reikalas šį klausimą geriau 
pažinti, ypač kai tas aštrėja 
spaudoje ir teismuose. 

Vakarų Vokietijos archyvuo
se yra daugybė dokumentų apie 
žydų naikinimą. Tų dokumentų 
kopijas turi ir Amerika. Daug 
dokumentų paskelbta Nueren-
bergo bylos leidiniuose, 37-me 
tome. 

Nacių pareigūnas dr. W. Stah-
lecker savo raporte pranešė, 
kad buvo nusistatymas suorga
nizuoti žydų žudymą, sudarant 
įspūdį, kad tai atlieka vietos 
žmonės savo iniciatyva. Suda
rant pirmą vienetą žudymams 
buvo net komunistiniai jaunuo
liai įtraukti, aprengus atitinka
momis uniformomis. Kitas ra
portas iš 1941 m. spalio 16 die
nos skelbė, kad jau Kauno srity 
išžudyta 31,914 žydų. Visoj Lie
tuvoj žydų ir šiek tiek komu
nistų buvo nužudyta 80,311. 
Mažojoje Lietuvoje naciai, pasi
naudodami proga, žudė ir lietu
vius. Didysis raportas iš 1942 
m. vasario mėn. kalba apie 
nužudymą Lietuvoje 136,421 
žydo. 

Paskaitininkas išryškino, kad 
žydų žudymas vyko Hitlerio 
suplanavimu, uoliai tai vykdant 
nacių vadams okupuotuose kraš
tuose. Visos vokiečių Emsatz 
grupės užimtose Sov. Sąjungos 
srityse išnaikino 2,200,000 žydų. 
Lietuvoje išnaikinta apie 230,000 
žydų iki 1942 m. imtinaL 1943 
ir 1944 m. buvo tęsiamas žydų 
žudymas. Varomi žudyti apgau
lingai buvo tikinami, jog jie va
romi darbams, ne žudymui 

žydų žudymas Lietuvoj buvo 
atneštas iš svetur ir vykdytas 
svetimųjų. Buvo atskiros vokie
čių instrukcijos dėl žydų, dėl 
komunistų, čigonų, psichinių 
ligonių žudymų Buvo sudary
tos penkios nacių grupės, tu
rėjusios šimtus žmonių savo da
liniuose, ir atkakliai vykdė žu
dymus. 

Lietuvių laikinosios vyriausy
bės žmonės buvo nusistatę prieš 
žydų žudymą. Gen. Raštikis, 
vyskupas ėjo pas vokiečius, 
prašydami sustabdyti žydų žu
dymą, bet nesusilaukė reikia
mo atgarsio. Tačiau paiti vy
riausybė neturėjo galios sulaiky
ti nacių veiksmų. Buvo daug 
lietuvių sušaudytų, kalintų už 
žydų gelbėjimą. 

Iš paskaitos išryškėjo, kad 
J. Dainauskas plačiai šiuo klau
simu apsiskaitęs, gerai infor
muotas. Lietuvos žydų klausi
mu planuoja daugiau paskaitų 
suruošti J. Pr. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Algimantas V. Bublys yra 

paskirtas Detroito Rosetti ar
chitektų firmos viceprezidentu 
projektavimo reikalams. Iki pa
skyrimo A. Bublys buvo pro
jektavimo skyriaus direktoriumi 
ir prižiūrėjo įvairius projektus 
Pennsylvanijoje, Los Angeles, 
Oklahoma City ir kt. 

— Petras ir Loreta Varniai, 
gyv. Šast Nortport, N. Y., daly
vauja Shaklu Co. konvencijoje, 
kuri vyksta Bermudoje. Jie 
džiaugiasi gražiu oru, puikiu 
klimatu ir geru poilsiu ir iš Ber-
mudo salos sveikina savo tėve
lius ir visus pažįstamus. Pralei
dę porą savaičių atostogų vėl 
grįš į savo pareigas. 

— Antrasis JAV Liet Ben
druomenės apygardų ir apylin
kių pirmininkų suvažiavimas 
įvyks Detroite 1982 m. balandžio 
17 ir 18 dienomis, tuo pačiu me
tu, kada vyks pagrindinis JAV 
LB 30 metų minėjimas. 

— Dailės paroda St. Peters-
burge, Fla., atidaroma gruodžio 
5 ir 6 dienomis Floridos Ameri
kos Lietuvių klubo 20-ties gyva
vimo metų paminėjimui savose 
patalpose, 4880 — 46 Ave. N. 
Paroda atidaroma 4 vai. p. p. Jo
je dalyvauja menininkas foto
grafas Vytautas Augustinas ir 
dailininkai — Antanas Rūkštelė, 
Mikalojus Ivanauskas, Adas Ai-
dukas, Ona Galvydienė ir Ida 
Valauskienė. 

— Phoenhco lietuvių klubas 
atšventė savo gyvavimo 25-riij 
metų sukaktį, šiuo metu san
tykiai klubo ir kitų draugijų 
yra geri ir sukakties proga vie 
ni kitus sveikino. Manoma, kad 
nauja valdyba rodo daugiau to
lerancijos ir supratimo, jungda
masi į bendrą veiklą su visa lie
tuvių kolonija 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 16 d. 
1933 m. JAV ir Sovietų Są

junga užmezgė diplomatinius 
santykius. 

1941 m. nacių Vokietija antrą 
kartą nesėkmingai bandė užimti 
Maskvą. 

1968 m. Sovietų Sąjunga pra
nešė, kad išleido didžiausią pa
saulyje erdvėlaivį — Proton IV. 

1971 m. išgarsėjęs sovietų 
šnipas Rudolf Abet mirė vėžiu 
Rusijoje. 

1977 m. Irano šachas atvyko 
į JAV tartis su prez. Carteriu 
dėl naftos kainų. 

— Bronė ir Jonas Venoksi, 
anksčiau gyvenę Bostone, o da
bar jau kuris metas Los Ange
les, Calif., lapkričio 1 d pami
nėjo savo vedybinio gyvenimo 
45-rių metų sukaktį. Vaišės ir 
artimųjų subuvimas buvo su
rengtas dukros ir žento dr. Da
nutės ir dr. R. Giedraičių na
muose. Venckai išaugino ir 
aukštuosius mciislus išleido ke
turis vaikus, kurie sukūrė lie
tuviškas šeimas ir darbuojasi 
lietuvių visuomenėje. Jų anūkai 
taip pat lanko lietuvišką mo
kyklą ir kalba lietuviškai ne tik 
su seneliais, bet ir savo tėvais. 
Sukaktuvininkus ta proga svei
kino jų artimieji ir lietuvių vi
suomenės atstovai. 

— Archit. Adolfas ir Birutė 
Stuokai, Fontain Hills, Ariz., 
labai gražiai ir pavyzdingai ar
chitektūriškai įsikūrę, spalio 24 
d. sukvietė lietuvių būrį pasi
džiaugti aplinka ir jų svetingu
mu. Kadangi R Stuokienės bu
vo gimtadienis, jai sugiedota 
Ilgiausių metų. 

AUSTRALIJOJE 
— Pasaulio Liet. Bendruome

nės valdybos paskelbtame Aus
tralijos ir N. Zelandijos specia
liame konkurse — vajuje padi
dinti lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų tiražą daugiausia pre
numeratų — 45 surinko ir I 
premiją (500 dol.) laimėjo Biru
tė Prašmutaitė. LT premija pa
skirta Augiui Karazijai, kuris 
surinko 23 naujas prenumera
tas ir gavo 250 dol. Premijų 
mecenatas — kun. Juozas Pruns-
kis iš Chicagos. 

— Melbcurae sėkmingai vei
kia skautininkų ramovė. 

— A. a. Juozas Ragauskas mi
rė spalio 21 d Melbourne, Ro-
yal ligoninėje ir buvo spalio 26 
d. palaidotas Fawkner kapinėse. 

'uuiimiiiiiiiiiitmmnmiiiiuimimnn 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 66629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

f'iHiiiiiiiimuiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 66629 

Tel. — 776-8760 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SA-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių. 
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| DR. ANTANAS KUČAS § 

1 ARKIV. JURGIS MATULAITIS I 
I MATULEVIČIUS 1 

i 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas 
s {vadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi 
| Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 
| Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo-
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- ! 
E eionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos s 
s Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti S 
| ST. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. § 
| Veikalas yra 692 psL, didelio formato, kietais viršeliais. I 
| Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti. i 
1 DRAUGAS, Ą5±5 W. 6Srd St., Chicago, IL 606S9 | 
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