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LIETUVOS LAISVĖS 
L YGOS KREIPIMASIS Į 

JT GENERALINĘ ASAMBLĖJĄ 
Specialiam Komitetui, svars

tančiam klausimus, kaip vyksta 
"Deklaracijos dėl nepriklausomy
bės suteikimo kolonijinėms ša
lims ir tautoms" įgyvendinimas. 

Žodis "okupacija" tarptauti
nių žodžiu žodyne — "užėmimas 

minių, socialinių ir kultūrinių 
teisių", "Tarptautinis paktas dėi 
pilietinių ir politinų teisių", "Hel 
sinkio susitarimo Užbaigiamasis 
Aktas", 1978 m. lapkrčio 23 d. 
Maskvoje pasirašytas "Varšuvos 
Sutarties valstybių Deklaracija 

svetimos teritorijos karine jėga, raginanti visas Europos ir viso pa
siekiant patenkinti kurias nors šaulio valstybes ir tautas "Kuo 
pretenzijas . 

Vadovaudamasi imperialistine 
politika ir turėdama pretenzijas 
pavergti kuo daugiau tautu, ko
munistinė TSRS vyriausybė 
1939 m. rugpiūčio 23 ir rugsėjo 
28 dienomis pasirašė slapto suo
kalbio dokumentus su hitlerine 
Vokietija ir 1940 m. birželio vi
duryje okupavo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Ir nuo to laiko šių šalių 
tautos velka svetimšalių primestą 
neįtikėtinai sunkų kolonializmo 
jungą. 

Nuo to laiko komunistinė 

greičiausiai likviduoti paskutines 
kolonializmo liekanas, padaryti 
galą neokolonializmo išnaudoji
mo politikai, kuris y*a svarbiau
sias menko išsivystymo šaltinis, 
išrauti nacionalinio ir rasinio en
gimo šaknis". 

Pagal minėtą Deklaraciją "Visų 
žemynų tautos turi neatimamą 
teisę gyventi taikoje, nepriklau
somybės ir laisvės sąlygomis".-. 

Tačiau TSRS vyriausybė per 
minėtas 90 valandų oficialioje 
spaudoje nepaskelbė aukščiau mi
nėtų dokumentų, nepaskelbė Sta 

TSRS vyriausybė su rezistencinė- Į lino — Hitlerio suokalbio ir tuo 
mis — lietuvių tautos suverenite
to ir valstybinės nepriklausomy
bės siekiančiomis jėgomis — kal
ba tik į svetimus namus įsibro
vusio, ypatingai žiauraus ir labai 
gerai ginkluoto plėšiko dialogu. 

Kolonijinio stovio panaikini
mo siekianti ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu besirūpi
nanti pogrindinė organizacija — 
Lietuvos Laisvės Lyga (LLL) 
yra pasiruošusi taikiomis — hu
maniškomis priemonėmis likvi
duoti susidariusią nenormalią 
padėtį. Todėl ji pasiuntė TSRS 
vyriausybei Moralinį ultimatu
mą, kuriuo reikalavo per 90 va
landų — nuo 1979 m. rugpiūčio 
3 d. 6 vai. iki rugpiūčio 6 d. 23 
vai. — oficialioje spaudoje pa-

parodė, kad atsisako patenkinti 
Moraliniame ultimatume iškel
tus reikalavimus. 

Tuo parodė, kad ]i yra visiškai 
ištikima kolonialistinei — geno
cidinei asmens kulto laikotarpio 
politikai ir yra, išreiškiant K. 
Markso žodžais, galvijiškai nu
garą atsukusi visai tai politikai, 
kurią yra numatę Tarptautiniai 
paktai dėl žmogaus teisių, Hel
sinkio susitarimo Užbaigiamasis 
aktas ir kurią oficialiai propaguo
ja minėta Varšuvos Sutarties 
valstybių Deklaracija. 

Tuo taip pat įrodė, kad gar
siausiai deklaruodama žodžius 
"Taika" ir "Žmoniškumas", ji 
yra tvirtai nusistačiusi ir toliau 
eiti piktybiškiausiu agresijų ir 

KONGRESO LEIDINYS 
APIE DISIDENTIZMĄ 
Washingtone išėjo JAV Kon- j noma suprasti, jei į juos žiūrėsi-

greso leidinys, "Religinis ir tau- me kaip į 'Tarybų Sąjungos dale-
tinis disidentizmas Lietuvoje", I lę' ar 'etninę mažumą Rusijoje', 
kuriame aprašomi Europos Sau- \ Lietuvą reikia vertinti visos Ry-
gumo ir Bendradarbiavimo Ko- I tų Europos kontekste, kaip valsty-
misijos šių metų rugpiūčio mene- bę, kurios laisvę ir nepriklauso-
sį pravesti apklausinėjimai apie i mybę tik laikinai pertraukė ne-

Helsinkio susitarimų vykdymą teisėta okupacija ir įjungimas į 
Lietuvoje. Leidinyje randame \ Sovietų Sąjungą. Lietuvos pogrin-
Vlado Šakalio, kun. Kazimiero; džio spaudos gyvybingumas pa-
Pugevičiaus ir Rimo Česonio pa- ; našus kaip Čekoslovakijoj; jos 
sisakymus. Taip pat spausdinami; ginkluotos rezistencijos pasireiš-
Amerikos Lietuvių organizacijų kimai iššaukia palyginimą su 
pareiškimai. Apie padėtį Lietuvo- . Vengrija; o visos tautos remia-
je pasisako JAV Valstybės Depar- i mas laisvės sąjūdis tam tikrais at-
tamento bei Kongreso atstovai, j žvilgiais primena Lenkiją", JAV 
Pateikiamas Lietuvos pogrindžio į Kongreso leidinyje tvirtina dr. K. 
leidinių sąrašas, aprašomas Ti- j Bobelis. 

Argentinos karininkų chunta nutarė pakeisti valstybes prezidentą. Kairėje generolas Roberto Eduardo Viola, išbuvęs 
prezidentu tik aštuonis mėnesius. Jj pakeis vyriausias armijos vadas generolas Leopoldo Galtieri (dešinėje). Kariš
kiai paėmė Argentinos valdžią 1976 metų perversme. Nors geri. Viola negaluoja širdimi, sakoma, kad jis nenorėjęs 
pasitraukti. Gen. Galtieri pareigas perims gruodžio 22 d. 

AFGANŲ MOTERŲ 
ATSTOVE BRIUSELY 

skelbti iki šiol slepiamus Stalino žmoniškumo šimtaprocentinės iš-
— Hitlerio sąmokslo dokumen- davystės keliu. 
tus atsiprašyti lietuvių tautą dėl 
padarytu skriaudų ir pasižadėti 
atitaisyti Lietuvai padarytus nuo
stolius. 

Šio reikalavimo įvykdymas tu
rėjo reikšti ženklą, kad dabartinė 
TSRS vyriausybė pasmerkia nu
sikalstamus slaptus sandėrius, 
padarytus asmens kulto laikotar 

Mes norime, kad Jūs padėtumė
te lietuvių, latvių ir estų tautoms 
išsilaisvinti iš kolonijinės vergi
jos. 

Todėl prašome priimti visas 
reikiamas priemones, kad dekla
racija dėl nepriklausomybės su
teikimo kolonijinėms šalims ir 
tautoms būtų įgyvendinta pilnai 

Afganai rezistentai yra išlais
vinę nuo sovietų okupacinės ka
riuomenės apie 80 procentų kraš
to teritorijos. Sovietų karinės pa 
jėgos Afganistane dabar kontro
liuojančios tik kai kuriuos did
miesčius, iš kurių yra vykdomi 
puolimai prieš afganus rezisten 
tus ir išlaisvintų sričių gyvento
jus. Tai pažymėjo spaudos kon
ferencijoje Briuselyje, afganų re
voliucinio moterų sąjūdžio atsto
vė Keshvvar Kamai, kuri šiuo me
tu lanko Europos kraštų sostines, 
siekdama atkreipti viešosios nuo 
rnonės dėmesį į afganų tautos 
laisvės kovą ir telkdama pagalbą 
šiai kovai paremti. Afganų tautos 
rezistencinė kova, pažymėjo ji, 
sustiprino moterų vaidmenį vi

suomenėje ir suteikė progą akty
viai įsijungti į krašto gyvenimą. 
Afganų moterų atstovė, prieš at-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikos Medicinos drau
gijos AMA suvažiavimas Las 
Vegas mieste priėmė rezoliuci
ją, raginančią narius informuoti 

Parinko naują 
JT sekretorių 

kinčiųjų Teisėms Ginti Komite- (Elta) 
tas ir Lietuvos Helsinkio Grupė. 
Ypač daug dėmesio skiriama Vy
tautu*' Skuodžiui, kurio Chicago-
je išrašytų gimimo metrikų nuo
trauka užpildo paskutinį leidinio j 
puslapį. New Yorkas. — Jungtinių 

Valstybės Departamento pa- ! Tautų sekretoriumi bus išrink-
reiškime rašoma, kad žmogaus, tas Peru diplomatas Javier Pe-
teisių padėtis Pabaltyjy šįmet pa-: rez de Cuellar. Saugumo Ta-
blogėjo. Ypač pabrėžiamas Lietu- ryba patvirtino jo kandidatū-
vos Helsinkio Grupės narių per- ra. Niekas iš pastoviųjų tary-
sekiojimas. Pareiškimas baigiasi j bos narių nepasisakė prieš jį. 
šiais žodžiais: "Valstybės Depar- j Jis pareigas perims nuo sausio 
tamentas ir toliau stebės žmogaus 1 d., kada pasibaigia dabartinio 
teisių padėtį Lietuvoje ir kitose į sekretoriaus austro Kurt Wald-
Pabaltiio šalyse ir vis mėgins vi
sokiais būdais palengvinti kan
čias tų asmenų, kurie persekioja
mi ir kalinami už tai, kad jie gi-

pio veikėjų su hitlerine Vokieti- j i r artimiausiu laiku. 
ja, kad ji jau yra atsisakiusi nuo 
laukiniškumui būdingos politi
kos, sutinka vesti derybas su lietu
vių tautos atstovais dėl taikos su
tarties pasirašymo, kad ji yra pa
siryžusi gerbti tokius svarbius do
kumentus, kaip: "Deklaracija dėl 
nepriklausomybės suteikimo ko
lonijinėms šalims ir tautoms", 
"Tarptautinis paktas dėl ekono-

Priedas: Moralinis ultimatu
mas TSRS vyriausybei (lietuvių 
kalba). 

Lietuvos Laisvės Lyga 

Vilnius, 1979 m. rugpiūčio 23 d. 
Redakcijos pastaba. Moralinis 

ultimatumas TSRS vyriausybei 
buvo paskelbtas "Aušros" Nr. 17 

(Bus daugiau") 

vykdama į Briuselį, Prancūzijos | prezidentą Reaganą,\r jo vyriau- n a Helsinkio Baigminiame Akte 
socialistų partijos kvietimu lankė
si Paryžiuje, iš kur kreipėsi į viso 
laisvojo pasaulio moteris, ragin
dama jas moraliai ir medžiaginiai 
paremti afganų tautos vedamą 
kovą už laisvę. 

Lenku "Solidarumo" 
•1 ™ • 

JT DEKLARACIJA 
APIE TIKĖJIMO LAISV 

veikėju ginčai 
Gdanskas. — Lenkijos profe

sinių sąjungų "Solidarumo" 
centro komiteto posėdžiuose ra-
dikalie-" veikėjai reikalavo pra
vesti Lenkijoje referendumą, 
kad visi piliečiai galėtų pasisa
kyti, kokios jie pageidauja poli
tinės sistemos. Ta pati "vana
gų" grupė reikalavo paskelbti 
generalinį streiką, kuris parody
ti! vyriausybei, kad lenkai nepa
tenkinti jos darbais. Kelios re
voliucijos ragina perimti "Soli
darumui" maisto produktų pa
skirstymą, kad visi lenkai turė-

I tų maisto. 
"Solidarumo" vadas Lech Wa-

Ragina sustabdyti 
ginklu lenktynes 

Krikščionių bendruomenės įvai
riuose pasaulio kraštuose imasi 
iniciatyvos malda ir kitais bū
dais paremti Jungtinių Ameri-

sybę apie branduolinio ka ro pa
sekmes. Gydytojų ta rpe auga 
susirūpinimas ir balsai prieš 
atominius ginklus. 

— Atstovų Rūmai patvirti
no lėšas, — 11.4 bil. dol. — už
sienio paramai. Lėšos skiria
mos dvejiem metam. Atstovų 

I Rūmų balsavimas 196—166 už 
| lėšas parodė, kad daug respubli-1 visos tautos masto ir apima visą 
Į konų, kurie balsuodavo prieš už-Į galimybių skalę. Lietuviai žino, 

šį kartą balsavo kad jie savita tauta, didžiuojasi 

heimo kadencija. Waldheimas 
kandidatavo trečiajai penkerių 
nu tų kadencijai, tačiau jį užblo
kavo Kinija, tvirtindama, kad 
10 metų šioje vietoje — gana ir 
r-ikia išrinkti sekretorium kan
didatą iš "trečiojo pasaulio". 
Cuellar yra buvęs Peru amba
sadoriumi Maskvoje. Jungtinė
se Tautose jis -ėjo sekretoriaus 
pavaduotojo pareisras. Jam bu
vo pavesta rast i pelitinį Afga
nistano krizės sprendimą. Tai 

cijos ir pasipriešinimo sąjūdis yramus pirmas Jungtiniu Tautų se
kretorius iš Pietų Amerikos. 

aptartas žmogaus teises u pagrin
dines laisves". 

Kongreso leidinyje išspausdin
tas ir VLIKo pirmininko dr. K. 
Bobelio pareiškimas, kuriame jis 
rašo, kad "Padėčiai okupuotoje 
Lietuvoje aptarti nepakanka 'di-
sidentizmo' termino. Ten opozi-

siemo paramą, 
uz. savo ilgalaike valstybingumo tra

dicija, ir tebesitiki susigrąžinti sa-
Girikių Kontrolės i r Nusi- ( VQ ne 'priklausomybę 

ginklavimo agentūros direkto-
kos Valstybių ir Sovietų Sąjun- j rius Eugene Rostow pasakė Že-
gos derybas branduolinių ginklų n evoje. kad derybos su sovietais 
apribojimo klausimu, kurios vyk- j Vyksta padrąsinančioje dvasio-
sta Ženevoje. Pirmiausia pareis- i -je Baigiama ta r t i s dėl procedū-
kimą branduolinių ginklų apri- rjnių klausimų, pereinama prie 
bojimo reikalu paskelbė Švei- reikšmingų ginklų sumažinimo 
carijos vyskupai. Pareiškimo \ Europoje reikalų. Kovo mėn. 
autoriai kreipėsi į derybų daly- tikimasi pradėti derybas ir dėl 
vius, prašydami padaryti riša. tarpkontinentinių, strateginių 
kad bū t r atitolinta nuo žmoni
jos branduolinio karo grėsmė i r 
užtikrinta teisinga bei pastovi 
taika. Šveicarijos vyskupai, 
sekdami popiežiaus Jono Pau
liaus TI pavyzdį, kviečia visus 
krikščionis malda dalyvauti ben
drose krikščioniškojo pasaulio 
pastangose, kuriant pasaulio 
taiką. 

Panašų pareiškimą Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentui 
Rearanui ir Sovietų Sąjungos 

ginklų apribojimo. 
— Šveicarijos parlamentas 

išrinko valstybės prezidentu 
ekonominių reikalų ministerį 
Fritz Honegger, o jo padėjėju 
— užsienio reikalų ministerį 
Pierre Aubert. Jiedu eis ir savo 
ligšiolines pareigas vyriausy
bės kabinete. Prezidento ka
dencija Šveicarijoje — vieneri 
metai. 

Ę 
Jungtinių Tautų generalinė grindinių žmogaus teisių bei \ 

asamblėja be balsavimo priėmė laisvių pažeidimas, tų teisių bei 
žmogaus teisių komisijos pareng
tą deklaraciją, smerkiančią neto
leranciją ir diskriminaciją, vykdo
ma dėl žmogaus religinių ar kito
kių įsitikinimų. Deklaracija iškil
mingai skelbia kiekvieno žmo
gaus teisę į įsitikinimų, sąžinės ir 
tikėjimo laisvę. 2mogaus diskri
minavimas dėl jo tikėjimo ar ki
tokių įsitikinimų, pažymima de
klaracijoje, pažeidžia Jungtinių 
Tautų Chartos principus ir to
dėl bus pasmerkiamas kaip pa-

lesa ragino karingiuosius unijų prezidentui Brežnevui parašė 
veikėjus vengti mūšio su rėži- ; vyrų ir Moterų Vienuolijų ge
mų, žengti pamažu, nedidinant r eralinių vadovų ir vadovių 
įtempimų. • tarptautinė unija. Pareiškimo 

Į autoriai ragina Sovietų Sąjun-
— JAV vyriausybė nepaten- gos ir Jungtinių Amerikos Vai

kinta kai kuriais respublikonų | stybiu vadus pasalinti branduo-
partijos nacionalinio pirmininko j linius ginklus iš "Europos ir su-

j Richard Richards pareiškimais, tartimis apriboti tokių ginklų 
racija. Junetimu Tautu «gnPrwTi-Į Į ,„ į , J , r p pavaduotoju vicepre-! gamvbą ginklavimosi fondus 
nes asamblėjos priimtame ^doku-1 ^dento B u S h o į tabo narį Ri- panaudojant kovai prieš alki i r 

chard Bond. 

laisvių, kurias iškilmingai skelbia j 
Visuotinė Žmogaus Teisių Dekla-

mente viso pasaulio valstvbės 
yra raginamos imtis reikiamų 
oriemonių, kad būtų panaikinta, 
vpač įstatymuose, bet kokia dis
kriminacija dėl piliečių religinių 
įsitikinimų. Tart> deklaracnoie iš
kilmingai skelbiamų kiekvieno 
žmogaus teisių, pažvmėtina teisė 

skurdą pasaulyje. 

Nato konferencija 
BriuseBs. — Belgijoje baigėsi 

Nato užsienio reikalų ministerių 
konferencija. Ministerių pareiš
kime sakoma, kad bus bandoma 
kylančius konfliktus spręsti po
litinėmis, diplomatinėmis prie
monėmis, tačiau jei nebus gali
ma susitarti su Sovietų Sąjunga 
dėl ginklavimosi apribojimo, Va
karai dislokuos naujas branduo
lines raketas, kaip buvo nutarta. 

Komunikatas nurodo, kad So
vietų Sąjunga toliau siekia plė-

Dr K. Bobelis primena, kad 
Lietuvos pogrindžio spauda yra, 
pagal gyventoju skaičių, pati gau
siausia visoje Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamoje Europos dalyje. 
Kova už religijos laisvę yra svar
bi lietuvių tautinės rezistencijos 
dalis. Taip pat svarbi kova prieš 
"kultūrinį genocidą" — Maskvos 
sistemingas pastangas paversti lie. 
tuvių tautinę kultūrą svetima miš
raine. Maskvinės politikos gink
lai yra "cenzūra, izoliacija, ne-
apvkanta užsienio kultūrai bei 
rusifikacija". 

"Lietuvos ir lietuvių neįma-

— Australijoje. Sidnio mieste 
du ginkluoti banditai pagrobė iš j sti savo interesų ribas, panau-

kėjimą, teisė šį tikėjimą viešai 
praktikuoti, teisę atžymėt religi
nes ?ventps. t^isė srvuisdinti bei (brangenybių parduotuvės 3 5 dodama jėgą. ką parodė Afga-
platinti religinius leidinius ir teisė mil. dol. vertės prekių. Vienas nistano invazija. Pakartojamas 

Irane žuvo 
aukštas dvasiškis 

Teheranas. — Bombos spro
gimas Shirazo mieste. Irane už
mušė aukštą šijitų sektos dva
siškį, ajatolą Abdol Hossein 
Dastęrheib ir 11 jo sargybinių 
bei asistentų. Jis buvo revoliu
cinio komiteto Shiraze vadas, 
asmeninis ajatolos Khomeinio 
atstovas. Irano radijas skelbia, 
kad jį nužudė kairiųjų liaudies 
kovotojų — mujahedeenų tero
ristai. 

Šios grupės vadas Massoud 
Ra ja vi pareiškė Paryžiuje, kad 
žuvęs ajatola buvo labai žiaurus 
Shirazo liaudies persekiotojas, 
autobusų ir kino teatrų degin
tojas nužudęs šimtus iraniečių. 
jų tarpe nėščių moterų ir vaikų. 
Ajatola Khomeini pareiškė, kad 

; ji nužudė "JAV agentai". 

suteikti 
laisvai ir viešai išpažinti savo ti- mą. 

kitiem religinį auklėji- iš plėšikų kalbėjęs 
tašku akcentu". 

"amerikie- įspėjimas sovietams neliesti Len-
ikijos. 

Chicagos arkivyskupas kardinolas John 
Cody švenčn kunigystes 50 metų su
kaktį 

— Šalia saugumo tarybos pir
mininko Richard Allen. teisingu. 

,mo departamentas ir FBI pra-
I dėjo tyrinėti darbo sekretoriaus 
Raymond Donovan praeities biz
nio ryšius su "mafia". kai j is 

! buvo statybos bendroves direk-
i torius New Jersey. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 14 d.: Jonas nuo 
Kryžiaus, Otilija. Trainaitis, 
Žvangutė. 

Gruodžio 15 d.: Celinas. Kris
tijoną, Kovotas. Vingilė. 

Saulė teka 7:08. leidžiasi 4:20 

ORAS 
DeVsnoTa. su pragiedruliais. 

I temperatūra dieną 35 1.. nakt j 
!25l ' 

m 
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R E I K A L U T A R Y B O S 

R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S 
M e d ž i a g ą s i ų s t i : J . Šo l i ūnu i 
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SENIMO KONFERENCIJA 
WASHINGTONE 

J. SOLICNAS 

Senia i lauktoji Amerikos 
sen imo Baltųjų Rūmų konfe
renci ja baigėsi gruodžio 3 d. 
Visa i s atžvilgiais šis senimo 
suvaž iav imas turėjo būt i labai 
da rb ingas , n a š u s savomis dis
kusijomis, o sva rb iaus ia — įta
k i n g a s kraš to reikalų tvarky
me sava is nu ta r ima i s . 

Ši to pobūdžio konferencijos 
(White House Conference on 
Aging) yra reng iamos tik kas 
deš imt metų. Šįmetinė kon
ferencija l ie tuviams buvo isto
r inės reikšmės. Joje pi rmą kar
t ą A m e r i k o s i s t o r i j o j e 
da lyvavo ir dvi l ietuvės dele
ga tės : Gal ina Sužiedėlienė iš 
Wash ing tono ir dr. Regina Ku
lienė iš Chicagos . Mūsų abi 
a t s tovės ak tyv ia i da lyvavo 
dviejų specialių komitetų pra
neš imų paruošimuose. Dr. Ku
lienė — Sveikatos aprūpinimo 
ir a p t a r n a v i m o komitete, o G. 
Sužiedėlienė — Mokymo ir 
t ren i rav imo progų komitete. 

Artimoje ateityje rr.es tiki
mės tiesioginio pranešimo iš 
mūsų delegačių. Bus ypač įdo
m u patir t i apie jų įspūdžius: 
ka ip toji konferencija dar
bavos i ir kokius nu ta r imus pri
ėmė. Tur ime a ts imint i , kad 
šįmetinės senimo konferen
cijos suruošimas ir pravėdi
ni a s tapo kontravers iniu , nes 
j au prieš konferencijos susi
r ink imus ka i kurie delegatai 
Bal tuos ius Rūmus ir net Res
publikonų partiją apkal t ino, 
k a d dabar t inė kraš to valdžia 
konferenciją supolitino. Užtat 
bus labai įdomu sužinoti ir mū
sų delegačių nuomonę šiuo 
klausimu. Tačiau d a r svar
b i a u y r a p a t i r t i k a s gi 
Wash ing tone nutiko. 

G a r s u s b a l s a s 
Atrodo, kad. sprendžiant iš 

praneš imų spaudoje, šįmetinė 
senimo konferencija jokių ypa
t ingų nutar imų neatl iko. 

Pr ieš inga i ,dv i pirmosios to
kio pobūdžio konferencijos bu
vo labai svarbios savais nu
ta r imais ir turėjo d a u g įtakos 
tol imesniems senimo reikalų 
t v a r k y m a m s . 

J a u 1960-8iai8 meta is įvyku
sios konferencijos nutar imų 
d ė k a b u v o į v e s t a s nemo
k a m a s gydymas (Medi care) 
pens in inkams . O 1971-jų metų 
konferencijos dėka greit buvo 
įkur ta speciali į s ta iga senimo 
re ika lams tvarkyti (Adminis-
t ra t ion on Aging) ir buvo 
padid in tos socialinės apsau
gos pensijos bei pagerintos 
įvairios socialinių reikalų 
programos. 

Nors šįmetinė konferencija, 
a t rodo, ir nieko ypat ingo nenu
ta rė , tačiau, kaip teigia ameri
kiečių spauda, dabar t inė kraš
to administraci ja pamatė , kad 
sen imas yra iabai gerai susi
organizavęs ir turi daug ga
lios Užtat senimo negal ima nei 
ignoruoti , nei per daug užrūs
t in t i . Atrodo, kad valdžia tai 
gre i t pastebėjo, nes net ir toks 
į t ak ingas 'The New York 
Tirr.pp" laikrašti** 'lapkričio 30 
dieną), ta igi prieš pat kon
ferencijos prasidėjimą, savo 
vedamajame valdžiai patarė. 

kad ji su senimu „nesielgtų 
kaip su vaikais", kadangi ,.ne
seni tyrinėjimai parodė, jog 
senimas yra gerai išsimoksli
nęs, sveikas ir politiškai pajė
gus". 

Atrodo, kad Amerikos poli
tinio gyvenimo ateitis y ra seni
mo rankose; jo skaičiai didėja, 
o jėga sprendimuose stiprėja. 
Štai „Federal Times" gruodžio 
14 dienos laidoje nurodė, kad 
vyresnieji amerikiečiai poli
t iniuose rinkimuose dalyvauja 
daug aktyviau. Jaunesnių ne
gu 55-kių metų piliečių 1980-jų 
metų rinkimuose tedalyvavo 
„tik 56 procentai, o vyresniųjų 
(55-kių — 64-rių metų) grupės 
piliečių balsavo daugiau kaip 
71 procentas" . 

I š v a d a yra labai aiški: ir 
ateities rinkimuose laimėtoją 
nulems senimo balsai. Vadi
nasi , politikieriai turi būti ge
ri, nuoširdūs ir minkštos šir
dies art is tai senimo atžvilgiu. 

Už ta t nenuostabu ir nelauk
ta, k a d šioje senimo konferen
cijoje „netikėtai ir neplanuo
ta i" atsi lankė ir pats krašto 
prezidentas. J i s savo trumpoje 
kalboje (15 minučių) nurodė, 
kad j a m senimo reikalai yra la
bai ar t i širdies, nes ir jis jau 
priklauso susirinkusiųjų gene
racijai. Prezidento žodis kon
ferencijoje buvo priimtas la
bai draugiškai. 

O k a i p t i k r o v ė j e ? 

Senimo konferencija vyko 
nelabai draugiškoje atmos
feroje. J a u pačioje jos pradžio
je nesklandumo ir nesusipra
timų įnešė Socialinės apsaugos 
s e k r e t o r i a u s R icha rd S. 
Schvveikerio potvarkis, kad 
konferencijos delegatai tega
lės priimti tik vieną galutinį 
konferencijos nutarimų pra
nešimą ir jokie priediniai 
papildymai nebus leistini (iš 
viso buvo 14 įvairiausių komi
tetų, kuriuose buvo priimta 
daug įvairiausių svarbių nu
tarimų) 

Pačios konferencijos metu 
buvo jaučiama, kad valdžios 
skirtieji delegatai neretai no
rėjo įtaigauti kitus delegatus, 
jog administracijai nepalan
kūs pranešimai ar svars tymai 
būtų trumpinami, ar visiškai 
nediskutuojami. Konferencijo
je buvo nemažai ir „sukilėlių", 
kurie protestavo prieš jos 
darbotvarkės supolitinimą. 

Į takingiausias senelis šioje 
konferencijoje , atrodo buvo 
kongresmenas Claude Pepper 
(81 m. amžiaus), kuris ir vado
vavo kovai su suvaržymais 
svarstyboms ir rėmė senimui 
palankius nutar imus. „Time" 
žurnalas (gruodžio 14 d.) tei
gia, kad administracijos noras 
pakreipti visą jos eigą sau pa
lankia linkme iš tikro atnešė 
priešingų pasekmių. Kai kurie 
delegatai teigė, kad „adminis
tracija nukentėjo". Tie, kurie 
buvo nepatenkinti visu kon
ferencijos tvarkymu, tvirtino, 
kad Baltiesiems Rūmams bent 
buvo parodyta, jog senimas 
yra „politinė jėga su kuria ne 

J A V p r e z i d e n t a s R. R e a g a n ka lba į Washingtone vykus ios 
s en imo konferencijos da lyvius . 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
4 M E T U S GIMTI 

PAVĖLAVĘS KŪDIKIS 

Prieš akis turiu tik ką iš Chi
cagos parvežtą, tačiau niekur 
spaudoj dar nepaminėtą kny
gą - albumą „V-toji Tautinių 
šokių šventė", kurio metrikoje 
yra ir šis įrašas: „Copyright 
1977 by Lithuanian Photo 
Library". Tai žinia, kad šis al
bumas, paskat in tas Lietuvių 
Foto archyvo vadovo kun. A. 
Kezio ir redaguotas jaunosios 
kartos atstovų Kazio Norvilo ir 
Rimanto Damijonaičio, turėjo 
pasirodyti prieš ketverius me
tus. Tačiau dėl kažkurių prie
žasčių (kiek žinau, dėl užsigu-
lėjimo s p a u s t u v ė j e ) jo 
pasirodymas knygų rinkoje 
žiauriai pavėlavo, nes 1980 m. 
Chicagoje įvyko j au ir Šeštoji 
Tautinių šokių šventė, į šio pa
vėluoto albumo apimtį visai 
nebepatekusi. 

Nors šio 115 puslapių albu
mo pasirodymas knygų rinko
je žiauriai pavėluotas, vienok 
savo istorine ir ypač menine 
verte jis niekad nepasens. Jį su 
dėmesiu turėtų griebti, jo pus
lapius vartyti ir kartu džiaug
tis ypač mūsų jaunimas — 

tik reikia skaitytis, bet ir jos bi
joti". Žurnalas nurodė, kad 
pereituose rinkimuose 60 pro
centų senimo balsavo už Rea-
ganą. Ar panašus senimo pro
centas balsuos už prezidentą ir 
ateityje lieka atviras klau
simas. 

Įdomu, kad kai kuri spauda 
tiesiog ignoravo šią senimo 
konferenciją. Tiesiog neįtikė
tina, kad į takingas žurnalas 
kaip „U.S. News & World Re-
port" (gruodžio 14 d.) senimo 
konferencijos aprašymui pa
skyrė tik vieną puslapį. Kiti 
laikraščiai ir žurnalai taip pat 
nepersistengė sava informaci
ja apie konferenciją, nors apie 
ją rašė net ir anglų „The Eco-
nomist" gruodžio 5-11 d. lai
doje. Kaip ir tikėtasi, daugiau
sia dėmesio konferencijai 
skyrė, ją kiekvieną dieną ap
rašydamas „The New York 
Times" laikraštis. 

Konferencija baigėsi. Seni
mas išsiskirstė ir namuose da
bar lauks sekančio pensijos 
čekio bei artėjančio poilsio. 
Vilamės, kad Washingtono 
konferencijos nutarimai jiems 
tik praskaidrins jų poilsiui užsi
tarnautas dienas. 

• > ? 

Tautinių šokių švenčių buvę ir 
būsimieji šokėjai. Juk jame su
dėta per šimtas geriausių V-
tosios Tautinių šokių šventės 
nuotraukų. Šalia visos Ameri
kos mastu žinomo foto meni
ninko Alekso Urbos rinktinių 
nuotraukų, albume rasi ir šių 
daugiau ar iųažiau užsireko
mendavusių foto menininkų 
nuotraukas: Jurgio Anyso, Eu
genijaus Butėno, Rimanto 
Damijonaičio, Zigmo Degučio, 
Algio Jasaičio, Donato Kava
liūno, Lino Regio ir Arvydo 
Tamulio. Kai kurios puslapi
nės nuotraukos yra tiesiog kla
sikiniai darbai ir sunku nuo jų 
akis atitraukti. 

Nuotraukose pagrindinis ak
centas skiriamas patiems šo
kėjams, kurių buvo per tūks
t a n t į . K i t a s a k c e n t a s 
skiriamas šventėje dalyvavu
siai garbės viešniai, tuometi
nio JAV prezidento G. Fordo 
žmonai — Betty Ford, ją glo
bojusiam inž. V. Adamkui, 
senatoriui C. Percy ir kitiems 
garbės svečiams. 82-83 psl. 
dviejose nuotraūkuose klasiš
kai įamžinta šventės meno va
dovė G. Gobienė: „Post Scrip-
tum" skyrius, atribotas nuo 
meniškųjų nuotraukų, skirtas 
šventės rengėjams ir doku
mentinei medžiagai. 

Tadgi jaunieji foto meninin
kai ir redaktoriai, nors ir su 
žiauriu pavėlavimu, pagimdė 
neeilinį albumą, kurį, tikiu, su 
dideliu įdomumu vartys jauni
mas, besidomintieji foto menu 
asmenys ir aplamai kny
gos mylėtojai. Pagarbos nusi
pelno ir šio albumo skatin
tojas bei leidėjas, Lietuvių foto 
archyvo vadovas kun. A. 
Kezys, kurio spiriamas prieš 5 
metus šiam albumui turėjau 
parašyti pirmųjų penkių Tau
tinių šokių švenčių apžvalginį 
straipsnį. 

I Š T R A U K O S IŠ 
K A L Ė D I N I U 

S V E I K I N I M U 

Ilgam Šiemetiniam kalė
diniam sveikinime, išsiuntinė
tame maždaug penkiems tūks
tančiams asmenų, skaitau 
Širdį Šildančius žodžius: „Jūsų 
ištikimybė, meilė ir parama ko
vojančiai tautai teikia vilčių 
laimėti sunkią kovą ir atgauti 
pavergtai tautai laisvę..." Per
skaitęs šiuos žodžius, tuojau 
pagalvojau, kokį Lietuvą lais
vinantį veiksnį būsiu savo 
kuklia auka parėmęs0 

Bet kam apie tai galvoti. J u k 
šį sveikinimą savo nar iams 
siunčia Lietuvių fondas, t a s 
vienetas, kurio kapitalas, pa
sak sveikinimo teksto, „jau vir
šija du milijonus dolerių, o gau-
t o m i s m i l i j o n i n ė m i s 
pajamomis parėmėme lietu
vių švietimą, kultūrą, mokslą, 
jaunimą ir kitus gyvybinius 
reikalus". 

Visai teisingai šiame saki
nyje pastebima Šv. Kalėdų pro
ga. Tačiau kuo, kad ir mano 
„ištikimybė (Lietuvių fondui — 
VI. R.) teikia vilčių laimėti sun
kią kovą ir atguti pavergtai 
Lietuvai laisvę"...? Toks išsi
reiškimas sugestijonuotų, kad 
Lietuvių fondas lyg ir bando 
tapti dar vienu politiniu veiks
niu. 

Bent m a n šiemetiniam Lie
tuvių fondo kalėdiniam svei
kinime, į kurį įjungta ir nieko 
bendro su Kalėdomis neturinti 
informacija apie žadamą iš
leisti Lietuvių fondo narių var
dyną (toji vardyno istorija 
pradėta skelbti maždaug prieš 
S metus, d a r ir m a n tebebū
nan t LF valdyboje), giliausia 
įspūdį daro po sveikinimu pri
jungta pastaba: „Pagrindinis 
LF kapi ta las 198l.X,28 buvo 
2,103,310 dol. Paskirstyta lie
tuvybės išlaikymo reikalams 
846,562 dol. LF narių skaičius 
1981X28 buvo 4,966. 

Štai kas byloja didžią Lie
tuvių fondo reikšmę, jo paskir
tį. Štai kas kelia fondo 
sumanytojų, steigėjų ir jo dar
buotojų garbę. 

APIE DIDVYRIUS 

Prieškalėdiniais laiškais 
pasikeitėm su mūsų publicistu 
Bronium Raila, gyvenančiu ki
tame Amerikos žemyno pa
krašty. Mūsų laiškuose svars
toma tema buvo: a r reikia šiuo 
metu kelti paskirus didvyrius 
Lietuvoje ir čia, išeivijoje. Pri
tariau Br. Railos nuomonei, 
kad ne. Juos iškels istorija. To
kį teigimą prieš kurį laiką gir
dėjau sostinėje iš vieno bent 
katalikų rezistencijai Lietu
voje žinomo asmens, viešėju
sio JAV. 

Bet štai, ka i perskaičiau, kad 
ir šiemetinį Lietuvių fondo ka
lėdinį sveikinimą, kuriame 
pasisakoma apie numatytą iš
leisti narių vardyną, m a n 
dingtelėjo, kad didvyrio vardą 
kartais galima net pinigais 
nusipirkti. Pasak LF kalė
dinio sveikinimo, „Leidinio 
redakcija numato atskirame 
skyriuje atžymėti tuos aukoto
jus, kurie įteikė ar įteiks Lietu
vių Fondui 5,000 dol. ar dides
nę auką. Čia bus dedamos 
visos šeimos nuotraukos su na
rių vardais. . ." 

Manyčiau, kad tikrieji did
vyriai (o jie liks bevardžiai) bu
vo tie, kurie po penkis ar dau
giau tūkstančių LF davė visai 
nežinodami, kad jų ir šeimos 
narių nuotraukos tilps vardy
ne, kai tuo tarpu naujieji „did
vyriai" tą „garbę" pirks jau už 
pinigus. 

Mano manymu, ir be „didvy
rių" pirkimo Lietuvių fondo 
pagrindinis kapitalas pakan
kamai sparčiai didėja. Tik, 
Dieve, duok sveikatos, išmin
ties ir ištvermės jo vadovams. 
O vardynas turėtų būti santū
rus, atliekantis dokumentinę 
paskirtį. 

VI. R. 
luiiiiiuiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

P r o l dr. B R O M O i. KASU) 
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Amerikos gyventojai 

PIENO IR MEDAUS 
ŽEMĖJE 

LIETUVIŠKA SPAUDA IR TAUTA L BREŽNEVO VIEŠNAGE 
Apie tautos kultūrą sprendžiama iš jos spaudos 

Įvairiai kalba net Amerikos 
istorikai apie savo krašto imi
grantus, kurie sukūrė šią vals
tybę. Kai istoriškai imami tik 
paskiri atvejai, paskiros tau
tybės, tai galima rasti vieno
kio ir kitokio elemento. Bet 
niekas negali neigti, kad šis 
kraštas yra susidaręs iš imi
grantų palikuonių mišinio, pri-
miršusio ar visiškai užmiršu
siu savo „senąjį pasaulį", bet 
neįsijungusio į naują gyveni
mą. Yra ir tokių, kurių pirmoji 
ir antroji karta jau yra ati
davusi šiai žemei didelius sa
vo darbus ir sukūrusi dideles 
institucijas. Jos kraštą pa
darė turtingu ir valstybę ga
linga.. Ir tai negali pajėgti 
išaiškinti kitaip net tokie isto
rikai, kurie ieško imigrantų 
pėdsakų, užmiršdami, kad jie 
siekia kelis amžius ir kelias 
kartas. 

Pseudomoksliniu metodu 
naudojosi prieš imigrantus, 
tuo pačiu ir prieš save, rašy
dami anksčiau Jensen ir 
Shockley ir įrodinėdami, kad 
juodieji ar meksikiečiai yra 
mažesnės kultūros, taigi ne
tinkami šiam gyvenimui ir n e 
naudingi šiam kraštui. Kitaip 
žiūri juodas istorikas Thomas 
Sowell knygoje „Ethnic 
America", kur jis ima savo 
studijų pagrindu nuo juodų, ai
rių, italų, vokiečių, žydų, ki
niečių, japonų, meksikiečių ir 
iki portorikiečių. 

Šis autorius tvirtina, kad 
kiekviena tauta gali pasiekti 
aukštų pozicijų, kad joms nė 
vienoms netrūksta sugebėji
mų. Tiktai reikia atsiminti, 
kad čia prisitaikymas gyveni
mui ir bendruomenei yra svar
bus veiksnys, nuo to priklau
so ir imigrantų gyvenimas ar 
pasiekimas politinių, ekono
minių ar mokslinių pozicijų. 
Tos tautos, kurios savo gy
venime yra pratusios labiau 
panaudoti ekonomines gėry
bes, greičiau prisitaiko prie 
ekonominio gyvenimo ir in
dustrijos plėtimo. Priešingai, 
tautos, kurios siekia labiau 
mokslo, gimdo mokslininkus 
ir duoda intelektualų vaizdą 
tam kraštui, kurį jos pasirin
ko savo ateities kūrimui. 

Kultūrų nėra nei „žemes
nių", nei „aukštesnių", tik jų 
pasiekimas ir pritaikymas ski
riasi, sako tas pats Sowell. 
Kiekviena imigrantų tauta 
atsineša savo kultūrą, gal kiek 
skirtingą nuo kitų, bet ne pra
našesnę už kitas, nes pasie
kimai yra visų riboti. Svar
biausia, kad retai emigruoja 
kultūroje iškilę asmenys, bet 
emigruoja tik paprasti žmo
nės, kurie atsineša savo kultū
ros likučius.. Svetimame kraš
te, nors jie, kaip kadaise žydai 
ėjo į „pieno ir medaus" kraš
tą, turi užkariauti jį, paversti 
derlingais laukais. Imigrantai 
randa tik vargą, sunkų darbą 
ir naujai susikūrusią indus
trinę ar ūkišką neįprastą šalį. 
Bet ji netrukdo kurtis ir savo 
kultūrą pritaikyti. 

Amerika iš tokių kultūrų li
kučių ir susidarė, pavirsdama 
per laiką tautų mišiniu — nau
ja tauta, nors ir be tikro tau
t i š k u m o s u p r a t i m o . Cia 
galima kurtis naujose sąly
gose, susitaikyti su svetimy
bėmis, rasti pritaikymą savo 
kultūros ir sugebėjimų. Jau jų 
vaikai atsiranda net pačiose 
viršūnėse ekonomiškai, poli-

tikškai, kultūriškai ir pozicijų 
užėmimu. 

Nors imigrantai pradžioje 
kūrė lyg ir getus, daugiau lai
kydamiesi prie savųjų, bet jie 
jautė savo nepakankumą plės
tis vieni. Todėl pradėjo jausti 
bendruomenišką dvasią bent 
pramonėje ir prekyboje. Jei tas 
ėjo ir per tarpininkus, tai vis 
dėlto ėjo savam pelnui, o tuo ir 
pelnui visam kraštui, kuriame 
gyveno. Ir jau antra karta, juo 
labiau trečia ir ketvirta ėmė 
maišytis, giminystė pasidarė 
platesnė negu kalba, negu tau
tybės likučiai, — jie liko kos
mopolitais arba izoliuotais 
amerikiečiais. Bet ne visi ir ne 
visuomet. Anot Sowell, ne
galima daryti išvadų, kad imi
grantai buvo kliūtis, o kaip tik 
Amerikos išganymas, jos kūri
masis ir galybė. Tik imigran
tai ir jų vaikai kūrė naują kul
tūrą, kuri panaši į Europos 
kultūrą, turi ir Azijos priemai
šų. Bet jeigu ne tie „svetimie
ji", šiandien Amerika dar bū
tų tik kolonija, svetimųjų 
valdoma. 

Naujieji imigrantai yra kiek 
skirtingi negu buvusieji. Anie 
ieškojo duonos ir laisvės, — 
„pieno ir medaus" krašto, o ši
tie pabėgę iš savo kraštų nuo 
valdžių, kurių teroro negalėjo 
pakęsti. Pabėgo nuo komunis
tų, palikę viską, net ir savo tė
viškes, nors ir su tikėjimu į ją 
kada nors grįžti. Tų pabėgėlių 
skaičius yra didelis — iš rytų 
ir vidurio Europos, iš Azijos 
įvairių kraštų ir svetimų ra
sių, net iš Afrikos džiunglių ar 
Pietų Amerikos miškų.Jie 
padeda Amerikai tik vienu at
žvilgiu, būtent savo menku 
darbu jie pavaduoja išlepu
sius ir nenorinčius dirbti men
kai apmokamus darbus. Kitu 
atžvilgiu jie yra našta, nes 
jiems sunkiau prisitaikyti ne
gu europiečiams, kurie randa 
kultūrų mišinį. 

Ieškojimas savo kilmės 
„šaknų", kaip dabar mada, 
yra ir tam tikras užsitikrini-
mas, kad jis yra „tikras" 
amerikietis, kad jo tėvai, nore 
buvo imigrantai, kėlė šio kraš
to ekonominį ir pramoninį 
gyvenimą, o ne tik pabėgo iš 
komunistų ar kitų priešų val
domų kraštų, lyg praradę sa
vo tapatybę kartu su tautos ir 
savo žemės palikimu už neži
nomo horizonto. 

Metų pabaigai artėjant, yra 
laikas, kada tenka pasvars
tyti, ką darysime su prenume
ravimu periodinės spaudos — 
laikraščių bei žurnalų ateinan-
t i e m s m e t a m s . N e p r i 
klausomoj Lietuvoj spau
dos puoselėtojai, ieškodami 
būdų, kaip atkreipti žmonių 
dėmesį, kad jie susidomėtų vimu. 
spauda, buvo paskelbę konkur
są šūkiui. Daug įvairių pasiū
lymų buvo gauta, bet „Lauki
n i s žmogus l a ik rašč ių 
neskaito" buvo rastas labiau
siai tipingas — nusakantis 
charakterį žmonių, kurie 
laikraščių neskaito. 

Tikrai, televizijoj ir žurnalų 
paveiksluose kartais paro
doma tokių Dievo užmirštų 
pasaulio užkampių, kur ir šian
dien žmogus tebegyvena 
primityviai, kur visas jo gyve
nimo būdas tebeturi daug 
panašumo į neprotingųjų gam
tos tvarinių gyvenimą. Tai jie 
laikraš6ų neturi ir jiems jų 
nereikia. 

J . KUPRIONIS 

n e p a l a i k a n t , ne remian t , 
gaunasi, kad tampi, kaip tas 
pakelėje stovintis ir rodantis 
nykštį, kad kiti pavėžintų. 
Amerikiečiai tą vadina „hiteh-
hiking" — važiavimu kitų 
mokamu benzinu ir vaira-

Europiečiams lengviau pri
sitaikyti, nes jie supranta 
pasikeitimus iš grynai indus
trinės padėties į pirkėjų padė
tį. Juk dabar yra gaminių iš 
visų pasaulio kraštų, kartais 
dėl nenormalaus kainų iškėli
mo geresnių už vietinius. Prisi
taiko ir prie vietos papročių — 
keltis į naujas gyvenvietes, jei
gu tik ekonominis gyvenimas 
ten geresnis ar darbo sąlygos 
palankesnės. Juk penktadalis 
amerikiečių kasmet keliasi į 
naują vietą. Tai sunku ir ne
įprasta Azijos gyventojui, bet 
tai šiaip taip pritaikoma euro
piečiui. 

Imigrantai neturi žemintis 
ir savo šaknimis atitrūkti nuo 
savo podirvio. Bet taip pat tu
ri prisitaikyti, pritaikyti ir vi
suomeninius pasireiškimus bei 
poUtinę veiklą, kad suprastų 
savi žmonės, juo labiau sve
timieji, kurie jau gyvena 
dešimtis ar šimtus metų šia
me krašte ir savo šaknis yra 
užmiršę. 

P.S. 

Kitoks vaizdas žvelgiant į 
civilizuotąjį pasaulį. Kaipgi 
visa pasaulio „mandrystė" 
plečiasi, kaip tas žmogaus 
dvasinis gyvenimas, išma
nymas ir žinojimas vystosi? 
Atsakymą visi žinome, kad tai 
tarpu8avės komunikacijos, 
minčių, žinių bei patyrimų 
pasidal inimo dėka. Svar
biausia tam priemonė yra 
spauda. Iš jos mokomės, ką kiti 
yra patyrę, sužinome, kas vyks
ta mūsų aplinkoje ir plačiame 
pasauly. 

Gyvena ir tokie žmonės, 
kurie dėl gyvenimo aplinkybių 
neturėjo galimybės išmokti 
skaityti ir yra analfabetai. Į 
tokius žiūrime su pasigai
lėjimu. Imant tą tautos ar kraš
to mastu, juose skaičiuojamas 
analfabetų nuošimtis ir pagal 
tai sveriamas tos tautos ar 
krašto kultūrinis lygis. Bet prie 
kokios kategorijos priskaityti 
tokius, kurie yra išmokę skai
tyti, bet vistiek, kaip ir tie 
beraščiai ar anie aukščiau 
minėti „gamtos" gyventojai, 
irgi „laikraščių neskaito". 
Vieni teisinasi, kad neturi 
laiko tokiems dalykams, kiti 
tiesiai pasako, kam tie laikraš
čiai man reikalingi, kad aš ir 
be jų galiu gyventi. Tai jie 
n e s k a i t o ir t u o pač iu 
neprenumeruoja — spaudos iš 
viso nepalaiko. Žinoma, civi
lizuotoje aplinkoje gyvena ir 
jie, gal net šaunias rezidenci
jas ar daugiabučius namus 
įsigiję. Bet pripažįstant, kad 
gyvenimo pažangos ramstis ir 
skatintojas yra spauda, tai jos 

Netenka aiškinti, kokį vaid
menį vaidina spauda atski
ram žmogui, kaip jį lavina, jo 
gyvenimą daro pilnesniu, 
įdomesniu. 

Paliekant tą šaly, mums 
itin svarbu spaudos poveikis į 
tautos gyvenimą, jos išsilai
kymą, stiprėjimą. Savoji kalba 
ir spauda yra pagrindiniai 
stulpai, ant kurių remiasi pats 
tautos, kaipo atskiros etninės 
grupės, egzistavimas. Kai 
pereitame šimtmety Lietuvą 
užvaldę rusai norėjo tautą 
išnaikinti, tai kaip kitaip tą 
padarysi, — jie uždraudė lietu
višką spaudą, tegu, sako, 
„Lietuva bus tamsi ir juoda". 
Panašiai elgiasi dabar lenkai, 
valdydami lietuvių apgy-

Spaudos palaikymas, jos 
rėmimas nėra kieno noro ar 
nenoro dalykas, bet yra iš tėvų 
gauto paveldėjimo uždėta 
pareiga — remti lietuviškos šir
dies plakimą. Spauda laikosi 
kolektyviniu bendradarbia
vimu: vieni rašo, kiti spaus
dina, dar kiti sudeda lėšas 
spaudą prenumeruodami. Nė 
viena iš šių pozicijų nėra 
mažesnes vertės, nes bet kurios 
vienos trūkstant, nebūtų nė 
pačios spaudos. Piniginė para
ma, arba prenumeravimas, yra 
gal net labiau jautrus reikalas 
negu kas kita, nes, ka i yra lėšų, 
lengviau atsiranda ir rašan
čiųjų bei leidėjų. Dėl to, jei 
negali rašyti, tai bent remk 
spaudą jos prenumeravimu! 

Dabar išeivijoj gal tik vienas 
kitas būna toks biedniokas, 
kad nė už laikraštį negalėtų 
užsimokėti. Nedera teisintis, 
kad be manęs apseis. Ir vienas 
asmuo yra svarbus, nes iš 
vienetų susidaro šimtai ir tūks
tančiai. Laikraščiui išleisti 
pagrindines išlaidas sudaro jo 
paruošimas — pi rmas i s 
egzempliorius. Toliau vieną 
numerį spausdinsi ar 100 ar 
1000 ar kiek nori, tai tik 

BONNOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje . 

ventus rajonus, dar pikčiau _ __ 
daro baltugudžiai ir panaši m a ^ i a u kainuojantis mašinos 
tendencija yra rusų, dabar jų r a t o a p 8isUkimas, o pajamos iš 
aneksuotoje Lietuvoje. Ir to j a u n u l e m i a laikraščio 
išeivijoje, kad neištirptume išsilaikymą bei j 0 gerinimą, 
svetimose jūrose, pagrindinis tobulinimą. Dėl to čia ypač 
rūpestis, yra irgi išlaikymas n o r i m a pabrėžti, kaip svarbu, 
savosios kalbos ir spaudos. Jei k a d daugiau žmonių laikraštį 
iki šiol išeivijos lietuviai dar ar žurnalą prenumeruotų ir tuo 
vis turime vietomis gana g r e m t ų p a d ė t ų j a m tobulinti, 
plačią veiklą, tai to dėka, kad T J ^ n e gal ima nutylėti kai 
turime savo spaudą, kuri athe- k i e n o i S k e i i a m ų te is ingų 
ka lyg ir kraujo cirkuliacijos prįekaištų, kad per laikraščius 
vaidmenį. Nutrauk tą lietu- paskleidžiama ir daug blogo, 
viškosios minties srovenimą, k a i j u o g € k e i į a mi kivirčai, 
liks negyva, išdžiuvusi upė. vieTii ^ų įžeidimai, plečiama 

Sovietų S-gos vyriausio „bo
so" viešnagė Vokietijoje nuėjo 
jau į praeitį. Spaudoje, radijo 
ar televizijoje dar daug kartų 
bus komentuojamas šis įvy
kis, paliečiant tai vieną, tai ki
tą jo viešnagėje politinę pusę. 
Nejudinsiu šio klausimo, ka
dangi skaitytojai susipažino 
su L. Brežnevo reikalavimais 
(apie nuolaidas nebuvo kal
bos), paliesdamas tik jo ir jo 
delegacijos užkulisius. 

Rašydamas „Draugui" apie 
L. Brežnevo atvykimą į Bonną 
pažymėjau, kad KP sekreto
rius nenorėjęs toliau apsigy
venti nuo Vokietijos kanclerio 
būstinės. Keletą šimtų metrų 
jis galėjęs pėsčiom kanclerį pa
siekti. Atsivežęs jis ir 3 dakta
rus bei svarbius širdies ligos 
įvairius medicininius apara
tus. Tačiau įtakingi vokiečių 
korespondentai sužinoję, kad 
L. Brežnevas sergąs arterio-
sklerozės iiga. Pas jį greitai 
atsiranda nuovargis, atmintis 
silpnėja, tad daugiausiai rei
kia skaityti iš paruošto teksto. 

Stanley Balzekas, Balzeko Liet. Kultūros muziejaus kūrė
jas, su Eileen Mackevich, WBEZ radio vedėja. Wiiliam irMrs. 
Stratton, buv. Illinois gubernatorium, dedikuojant Chicagos 
rašytojų pagerbimui naujus kambarius Hyatt Regency vieš
buty. 

nesantaika. Ne vienas tuo 
netgi pasiteisina, kad dėl to jis 
spaudos ir nemėgsta ir jos 
neprenumeruoja. Bet čia tik 
labai maža dalis tiesos. 

Lietuvos spaudos turime 
pusėtinai daug ir pasirink
tinai. Kone visi laikraščiai ir 
žurnalai yra aukšto lygio. Jei 
gausiau juos prenumeruotu
me, jie dar labiau vispusiškai 
gerėtų ir tobulėtų. O jei vienas 
ar kitas laikraštis ar žurnalas 
išvysto išeivijos dvasią 
smugdančią kryptį, tai netiks
lu dėl to smerkti visus. Juo 
labiau, kad turimų laikraščių 
ir žurnalų kryptis ir dvasia yra 
pakankamai ryški, ir tas pilnai 
įgalina pasirinkimą. Nerė-
mimas visai spaudos prilygs
ta lietuvybės žlugimui. Vien 
dūsavimai ir himnų giedoji
mai, be konkrečių pastangų 
tikrai nieko neišgelbės. Kiek
vieno pavienio lietuvio ir kiek
vienos šeimos, nežiūrint, kiek 
joje yra skaitančių ar neskai
tančių, yra pagrindinis reika
las patiems daryti ir kitus įtai
gaut i , kad visi remtų ir 
prenumeruotų vieną ar kelis 
lietuviškus laikraščius ir žur
nalus. Tuo lietuvybę labiau 
stiprintume, negu bet kuriuo 
kitu būdu. Tad ir šių Naujųjų 
metų linkėjimai būtų — 
būkime lietuviškos spaudos 
rėmėjais! 

Šiaip, daugiau kalba Gromy-
ko. 

Iškilmingoje vakarienėje, 
dalyvaujant aukštiems parei
gūnams, L. Brežnevo asmens 
sargyba jam pastatė avižų ko
šę ir mineralinio vandens stik
linę, kai tuo tarpu visi kiti sve
čiai smaguriavo fazanus. Ir 
vėl, sekė veršiena su brokoli 
daržovėmis. Deja, Brežnevui 
asmeninė sargyba atnešė dvy
lika keptų rusiškų slyvų. Tuo
met kancleris H. Šmidtas pri
mygtinai pareikalavo vokiečių 
padavėjų L. Brežnevui atnešti 
veršieną. Ir vėl sargybiniai už
protestavo. Deja, kancleris li
ko nepermaldaujamas ir S.S-
gos sekretoriui buvo atnešta 
veršiena. L. Brežnevas suval
gė tik daržoves. Vynas — 
„niet" vėl atsakė asmens sar
gyba. Jau įpilta pieno. Dešim
tą vai. v. lydimas savo asmens 
sargybos jis apleido bankietą. 
Bundestago prezidentas taip 
pat valgė rusiškas L. Brež
nevo slyvas, vėliau pareikš
damas, kad jos niekuo nesiski
ria nuo vokiškų. 

Įdomiausia buvo išvyka. Ją 
aprašo didžiausias Vokietijos 
dienraštis „Bild", pažymė
damas, kad L. Brežnevo paly
da Bonnoje pergyveno apsipir
kimo karštligę. Jie, prisirinkę 
viešbutyje popierinių dėžių su 
Eier" (kiaušiniai) užrašu dėjo 

į jas daugybę campari ir tonic 
vandens, škotiškos degtinės, 
prancūziško konjako, muilą, 
neseafe, eau de cologne, stereo, 
radijus, kišeninius skaitytu
vus. Vienos prekybos krautu
vės pardavėjas taip apibūdi
no: rusai atėjo, pamatė ir 
pirkinėjo, mokėdami JAV dole
riais. Bonnos krautuvėms 140 
sovietų buvo tikrai labai stipri 
įžanga prieškalėdiniam apsi
pirkimui. 

Steingerberger viešbutyje 
bei Gymnich pilyje vodka te
kėjo upeliais. Tik pirmą dieną 
70 rusų išgėrė 45 butelius deg
tinės. O už viską mokėjo Vo
kietijos valdžia. 

Atsisveikinimas aerodrome 
ARD Vokietijos televizijos ko
respondentui Maskvoje Klaus 
Bendnašui (jis daręs pasikal
bėjimą su VI. Cesiūnu) buvęs 
gan liūdnokas. Priėjęs pasi
kalbėjimui su Brežnevu, jis ga
vęs nuo jo asmens sargybinio 
stiprų bokso smūgį į pilvą. 

Žurnalistas sulinko nuo 
skausmo, pasakydamas Bild 
korespondentui, kad tai jis per
gyvenęs pirmą kartą. 

Moterystės ir šeimos gyveni
mas yra kilnus ir tuo, kad per 
šį luomą beveik visi žmonės 
turi laimėti savo amžinąją 
laimę. Kituose luomuose gyve
na tik labai nežymi žmonių 
dalis, o visuma gyvena mote
rystės luome, šeimos gyve

nimu. Kiekvienas žmogus 
savo aukščiausiojo tikslo — 
savo išganymo turi siekti savo 
luomo keliu. Kito kelio nėra. 
Taigi ir į aukščiausiąjį tikslą 
beveik visi žmonės turi nueiti 
per moterystę ir amžinąjį 
gyvenimą. 

Vysk. V. Brizgys 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 

18 
Pavasarį, apskritai gegužės mėn., vieną dieną 

skirdavo gimnazijos iškylai į Liepyną ar į Rudžių 
giraitę, esančią abipus Vilkaviškio plento apie 4 
„varstai" (trumpesni už kilometrą) nuo Marijampo
lės. Gimnazijos vadovybė važiuodavo pulko karieta, o 
mokiniai, vedami kariško orkestro, žygiuodavo pėsti. 
Čia būdavo žaidžiama, rugtyniaujama... Laimė
jusius varžybas direktorius vaišindavo ledais... 

Visomis tomis progomis būdavo siekiama užpil
dyti kuo daugiausia mokinių laisvalaikio, kad jiems 
neliktų tarpų prasimanyti šalia gimnazijos savų 
pramogų ir nelįstų į galvas pašaliniai reikalai, 
atnešami draudžiamos spaudos... Dar norėta įtikti 
mokiniams ir jų tėvams, pasirodyti visuomenei, kaip 
kultūringai ir gražiai čia auklėjamas jaunimas. 
Rimčiai ir ramybei galutinai grąžinti įtikinėjo visuo
menę, kad gimnazija nebus uždaryta, — ją dar 

pasitikėjimo ir stipresnio prie gimnazijos pnerai-
šumo, visuomenės palankumo: net pradžioje buvo 
vadinamas geruoju direktoriumi. Tikėtasi, kad jis ne 
tik grąžins gimnaziją į priešsolovjevičinį kelią, bet 
dar leis jai platėti. 

Tačiau netrukus ėmė aiškėti ir pagaliau 
paaiškėjo jį esant Rusijos monarchitstą, siekiantį tų 
pačių tikslų tik kitu būdu, viliojančiomis priemo
nėmis. Apie tai pradėjo įspėdinėti draudžiamoji lietu
viška spauda, atverdama akis „gerajam direktoriui" 
pažinti. „Vienybė" 1894 m. VII mėn. 10 d. 330 psl. jau 
taip rašo: 

„Noriu seum kartu pakalbėti apie Senapilės 
gimnaziją, už tai, kad gudai regimai užsimanė iš jos 
padaryti lizdą rusifikacijos. Dar visi pamena, kas jį 
pažinojo nusidėvėjusios atminties buvusį Senapilės 
gimnazijos direktorių — Šerno Solovjevičių. Kiek
vienas sako, kad tai buvo žmogus .žvėriszkas' , 
atkaklus pildytojas idėjų maskoliszkai — cariszkų, 
kurias jis stengėsi įkūnyti begėdiškiausiu būdu. Dėl to 
tai nedyvai, jog visi nudžiugo, kada 1889 metuose 
dagirdo, kad Solovjevičius netenka vietos Senapilės 
gimnazijos direktoriaus. Patekusį ant jo vietos naują 
direktorių Gajevskį lietuviai gyrė, kad jis esąs daug 
žmoniškesnis net, pagal kitus, tikrai geras žmogus. 
Žinoma, buvo daugumas tokių, kurie nelabai norėjo 
tikėti jo gerumu, sakydami, kad gudas vis gudu yra. 
Toliau ir tie, kurie jį buvo pradėję girti, pripažino, kad 
jis esąs politikas, apaštalas gudų idėjų, tik jas plati 
na labjaus apsidengdamas, ne tokiu brutališku būdu, 

didinsiąs. Tam įrodyti mokinių kol kas nešalindavęs k a i p ]Q p i r m a t a k a 8 Solovjevičius. Dabar išlindo yla iš 
nė už Salintinus nusikaltimus, bet nusikaltusiems maHo _ pasirodo, kad p. G. nė biskį negeresnis už 

Solovjeviszių. 
„Subatoje, 16 Birželio (Sėjos) buvo Senapilės 

gimnazijos .aktas' užbaigimas mokslo meto, tai tą 
dieną direktorius G. labjausiai pasirodė, kum jis yra. 
Daleiskit man papasakoti, ką pažymesnio ant to 

,akto' dėjos. 

„pataisyti" grąžino rykščių bausmę: naudingiau esą 
„pataisius" leisti V»aigu mokslą negu pašalinti. Tokia 
bausmė tekusi keliems miesto išdykėliams ir vienam 
dvarininkaičiui, bet nė vienam lietuviui. 

Gajevskiui pradėjus direktoriauti, mokinių 
padaugėjo. Todėl jau pradžioje jis įsigijo mokinių 

„Da prieš iškilmes akto direktorius padarė lyg kokį 
prologą, kurio kitais metais nebuvo: atsivilko į 
gimnaziją popas ir vienam kambary pastatęs į 
kampą stalelį su ,ikona' (abrozu) atgiedojo padėkavo-
nės dievmeidystę (blagodarstvennyj moleben). Ant 
dievmeldystės buvo tik gimnazijos mokytojai — 
stačiatikiai, daugiaus nieko, nors spiegimas: ,gospo-
di pomilui' po visą gimnaziją skambėjo. Tujaus jau 
czionais turim naują neva užstatymą kilpų ant kata
likų — mokinių, nes dėlko jie nenuvėjo, jei norėjo 
pasimelsti į cerkvę, kaip visada darydavo, bet parsi
gabeno popą į gimnaziją, jei ne dėlto, kad pripratįti 
mokįtinius, ypač mažesniuosius, prie staeziatikystės 
apeigų? Matomai czionais yra pradžia apasztalystės 
— direktorius nori iš to pradėti savo misiją. 

„Po ,molebno' prasidėjo iszkilmybės ,aktas' . 
Atgrojus pakviestai ant to reikalo kariuomenės muzi
kai maskoliszką tautiszką gimną (Bože caria chrani), 
direktorius laikė pranešimą apie stovį gimnazijos (...) 
Prelegentas (patsai direktorius) pastatė ant pirmos 
vietos, kaip didžiausią dalyką, isz kurio .privalo 
džiaugtis visi Senapilės gyventojai — stačiatikiai' — 
naujai daromą cerkvę gimnazijos muruse. Ta cerkvė, 
kaip garsino pranešimai, jau turinti savo istoriją nu 
1891 metų, bet kokią tai nesą reikalo apie tai pasaky
ti, ( o dėl ko nereikia pasakyti — nežinia). Įtaisymas 
cerkvės prie gimnazijos kasztus 4000 rublių. Ant 
pridengimo tų kaštų operprokuroras Sinodo — K. P. 
Pobiedonoscevas jau atsiuntė 200 rublių (žinoma ne iš 
savo kiszeniaus); 300 prideda pati gimnazija, o 
nedatenkančius 700 tikisi gauti kaipo aukas nu 
.dievobaimingų žmonių* ... Nu sziu metų įvestos 

įpatingos nagrados už giedojimus cerkvėje. Paskui 
buvo padalyti liudijimai mokįtiniams asztuntos 
kliasos. Tarpe tų visų skyrių po valandėlę groj© 
kapelija. 

(Bus daugiau) 



ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS SIEKIMAI 
Pirmiausia norime pranešti, ateitininkais, 

kad Motery sąjunga turi naują Į Finansiškai parap i joms pade-
centro valdvbos sekretorę ir n a u - da bingo, laimėjimai, py ragų iš-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodž io m ė n . 14 d. ruomenės p i rmininkui Vytautui 
— — — ^ — — — — — — — — — — — — — — — — | K a m a n t u į j r padėka už dide

lį darbą. Iš tikrųjų Bendruomenės 
dėka tas rūpestis įsteigti ir ugdy
ti l ietuviu kal'bą — Lituanistinė 
katedra, kuri yra didelis džiaugs
mas visai m ū š y tautai . 

Lapkričio pabaigoje Marijos Ru
dienės buvo pagerbimas. Teko 
pasidžiaugti Rudžiu ūkio grožiu ir 
l ietuviškumu. Iš tikrųjų, žmogus 
jautiesi tikrai lietuvis, nes tiek lie
tuviškų įspūdingų, istoriškų daly
kų pamata i i r įvertini. T a i p pat 
ta proga M. Rudienė nuvežė į 
„ D r a u g o " redakciją aplankyti tą 
įstaigą ir sutikti asmeniškai re
daktorių kun. P . Grašvą, kuris ne-

ją centro raštinės adresą. Tai vi
sais organizacijos reikalais ir rei
kia kreiptis šiuo adresu: Mrs. Dai
n a Dumbrys, 6635 S. T a l m a n , 
Chicago, IL 60629. 

Trumpai norime visus supažin 

pardavimas ir t . t . 
N e visose parapijose veikia b in

go lošimai. 
Daugumas veikiančių organiza

cijų parapijos ribose y ra aktyvios. 
Daugelyje parapijų j au yra išny 

dinti su nauja sekretore Da ina I kusios organizacijos, ka ip pvz. tre-
Durnbriene, kuri yra dr. Joanos t ininkai , Marijos vardo i r eilė ki-
ir a.a. dr. Zenono Danilevičių tų, kurios veikė prieš antrąj į pa-
duktė. Šeima susidaro iš Dainos, į saulinį karą. 
jos vyro Raimondo Dumbr io ir j .Kunigų ir pasaul iečių santy- Į sigailėjo laiko ir pavedžiojo po | 
dviejų sūnelių —Dain iaus , 4 me- j iaaį y r a vidutiniški. P r i e naujos Į visą spaustuvę, aprodė tą didelį 
tų, ir Ryčio, 2 metų. ; Bažnyčios tvarkos ka i kur iems j darbą, kurį atlieka „Draugas". 

Daina Dumbrienė yra baigusi į sunku priprasti. Kai kur ios disku- Niekada neman iau , kad „Drau-
biologiją bakalauro laipsniu iš ap- j dijų dalyvės dėl to l anko svetim- gas" turi tokią didelę atsakomy-
linkos saugojimo mokslo. Ji daro taučiu parapijas. Šiaip parapijose I bę, milžinišką įstaigą ir atlieka 

daugumas jaučiasi gerai , bet n e 
visada gali pareiškšti savo n u o -

magistro laipsnį iš kompiuterių 
mokslo. Taip pat ji yra Liet. 
Montessori draugijos pirmininkė m o n ę . D a u g u m a s pasisakė, kad 
ir jau kelerius metus darbuojasi j dabartinėje situacijoje kun iga i tu -
lietuviškose organizacijose, šokių !

r ėtų ar t imiau bend rada rb i au t i su 
grupėse ir šeštadieninėje mokyk- į parapiečiais, daug iau kre ip t i dė-
loje. Džiaugiamės ir sveikiname j m e s į į j a u n i m ą , rengti šeimų Mi-
naują centro sekretorę ir prii- \ šias ir daugiau aukot is parapijos 
mame su seseriška meile darbuo- seneliams. 
t is Motery sąjungos gerovei 

Religinė dalis 

didelius darbus . Buvo proga pasi 
tart i su S. Džiugu, administraci
jos atstovu, dėl Moterų sąjungos 
žu rna lo „Moterų Dirvos" spaus
din imo. 

Palikusios „Draugo" spaus
tuvę, susipažinome su Kazimierie-
čių muziejiniais rinkiniais. Tiek 
meno , kad papasakoti negalima, 
turi žmogus pats pamatyti . Dėkui 

CLASSIFIED ADS 

A. a. kuri. dr. Antanas Staniukynas (1865. V. 4 — 1918. XII. 15), Šv. Kazi
mieru vienuolijos dvasios vadas ir kūrėjas. 

MfcĮCKLLANBOtJ* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 1U. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
1NCOMK TAX SKRV1CE 

NOTARI PUBLIC 
4259 S. .YIaplewood, tel. 254-7450 

ta ip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
Pl lJKTYBfiS PRAŠYMAI ir 

A i tokie blankai. 
aiiiimmiinnrniiniiiiuuiiuuiiiiniiiiiiii 

Kai kuriose parpijose veikia pa 
rapijos tarybos, bet jos nėra suor- s e s- Perpetuai už bibliotekos ap-

.ganizuotos amerikiečių pavyz- rodymą ir paaiškinimus į mūsų 
Praėjusiais^ metais sąjįmgietės j ^iiu i r j u posėdžių d a ž n u m a s {vai- j klausimus. O kartu buvome trys 

meldėsi, prašydamos, kad arkiv. į r u o j a j 0 kartais ir ne tu r ima . ' — valdybos vicepirm. Genovai-
Jurgis Matulaitis būtų greičiau | K a ^ paskat intu l ietuvių šeimas j t e Kaneb ir naujoji centro val-
paskelbtas šventuoju. Janina Mi- į g r į ž t i į g ^ p a r a p i j a s , sunku nu- I d y b ° s vicepirm. Aldona Shum-
liauskienė, 5-tos kuopos garbės j r o d y t i , bet reikia pastebėti , kad '•• waY- Aplankėme seseles, kilusias 
narė, yra pirmininkė nustatyti ka- j t a i < j a u g pr iklauso n u o parapijos , i š Worcester io —ses. Barborą ir 
lendorių, kada tai vykdoma. A t s - ; . k u n i g ų i r p a į i u p a r a p i e č i ų . K i t a ; s e s - Felicią, kurios yra senos drau-
kiroms kuopoms yra nustatyta Į p r į e žas t i s — s t o k a susiklausymo'; § e s- G a r b e l ietuviams, kad savo 
melstis visą mėnesį, laisvai p a s i - | i r v ien ingumo. | įstaigomis gali įrodyti pasauliui 
sirinkti maldos būdus. Gal ima j Vienos diskusantės m a n ė , kad j k a d > nors kraštas , yra pavojuje, 
melstis bažnyčioje, namuose, su-; t e l e f o n u gal ima pasiekti ir pr i - ! m e $ esame t ik ra lietuvių tauta ir 
sįlinkimuose ir atskirai. Reikia tik t raukt i šeimas prie parapijų, k i t o s l t u r ™ e teisę gyverUi laisvai kitų 
r> r ž t0- į laikė tai nenaud ingu b ū d u . D a u g i terpe, nepraleisti progos savo kul-

Ta ip pat buvo pravesta ketvir-j kalėdojimo jau nebėra , bet uAjm}**įg parodyti ir visuomenei 
ta 
Jurgi 
šven 
vardinėse reikia melstis ypatin- T ą suvestinę pada rė Ingrida 
gai. Kun. V. Rimšelio, Marijonų ; Bublienė, 36-tos kuopos narė Cle -
provinciolo, pranešimas yra, kad jve ' ande . 
byla gavo pirmenvbę ir greitai: . , , . . _ 
v T Î- ' T- i Apdraudos nares i r an t r a s 
bus svarstoma Dievo Ta rno hero- ! r , . . , 
. . . j - • » * _ • dividentas 
jines doryoes. Moterų sąjunga •• 
praves gyvesnę Maldavimo die-! Narės , kurios pr iklauso apdilau 
ną (Prayer thon) , atsišaukiant i r | dos skyriui, j au gavo dividentus , 
į visuomenę. Sąjungos centro vai- kurie būna pr iskai tomi prie „Cer-
dyba svarstė išlaidas tokiam pro-; tificate" vertės. Narės , kurios bu-
cesui vesti ir nutarė įteikti mažą ! vo ilgiau prisirašiusios apdraudai , N u s i t r a u k ė šuva lenciūgą t i k ' f"35' *' ^ - Staniukynas apsi-

" " - - . ima milžinišką, darbą — steigti 

likimą, bet i r žiūri į ateitį, kaip 
išlaikyti lietuvybę ir meilę savo 
tau ta i . 

i 

Julia Mack 

Žodžiai nepažįstami, bet 

lietuviški 

cvanga&noti — k&baliuoti: | 

KUNIGĄ ANTANĄ STANIUKYNA 
75 metų jubiliejinėje perspektyvoje prisimenant 

Šiemet besiruošiant minėti Šv. nuoles mokytojas ir steigiant lie-
Kazimiero seserų kongregacijos I tuvių jaunuomenei mokyklas . Jis 
75 m. jubiliejų, mintys skrieja prie | pašventė daug laiko ir energijos 
asmens, kurio mirties 63-jų me tų j pagelbėti seserims jų darbe. Jis 
sukaktį minėsime gruodžio 15 d.; paguodė ir padrąsino jas tėviš-
Kun. Antanas Staniukynas buvo j kais patarimais, kada k l iū tys-a t -

> į didelė Apvaizdos dovana Šv. Ka- rodė beveik nenugal imos", 
zimiero seserų vienuolijai. 2 m o - Į Toks mūsų įsteigėjo kun . A. 
gišku vertybių skalėje vert inant , J Staiuokyno pasiaukojimas ir šir-
tauraus kun . A. Staniukyno drą- dies geraširdiškumas žavėte ža-
sus užmojis organizuoti l ietuvi- ; vėjo kunigus' ir lietuvišką visuo-
tėms vienuolyną pareikalavo di-1 menę . Jie • pritarė jo u ž m a n y -

ats išaukimus 
pa-

ebė-
iusios jo karžygišką siekimą page
r in t i jų gyvenimo sąlygas, dėko
jo Apvaizdai, davusiai draugijai 

iiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiim 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
illlilillllllllllllllllllliuuillllliuillllllllllll 

V A L O M E 
K I L I M U S LB B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

brėžė seserims Motina Cirilė, N e 
kalčiausios Marijos Širdies vie
nuolijos vyresnioji, kuri auklėjo 
ir globojo v. Kazimiero seserų; Tėvą, per kurio rankas Apvaiz-
branduolį. Ji teigė: "Be kun. An- da teikė joms dvasines ir medžia-
tano Staniukyno būtų buvęs ne - ginęs gėrybes 
įmanomas Šv. Kazimiero seserų 
įsteigimas. 

1905 m . lietuvių kunigų prašo-

auką, kuri bu tų siunčiama gene- gauna dividentus paga l išbūtą s u k u t i s po kaklu cvangaliuoja. 
raliniams postuliatoriui kun. J. me tų skaičių. Pavyzdys: narė , pri-i cvang te lė t i suduot i , tauikš' 
Vaišnorai į Romą. įsirašiusi 1920 meta is , apdraudai t e l ė t i : K a t i n a s Sunhri cvangtelė-1 J*** š i f aiMt0 • • • » 1 ' 1 ' " « ' " * 

i už 150 dol. , dabar ž ino , kad jos įo į ausd ° ' l y g I 0 ' & l h a i I r plačiai išsimokai 

lietuvaitėms vienuolyną. Per 13 į 
n io 

7 5 metai vienuolijos istorijos 
rėmuose kun. Antano Staniuky
n o darbų bei veiklos visai n e m a 
rūs . Jais džiaugiamės laisvame 
m ū s ų JAV l-^ašte. Lietuvoje ir Ar 
gentinoje. 

Diskusijos parapijų reikalu nes kunigas, it e lgeta , rinko au
kas, ieškojo pašaukimų ir atliki
nėjo įvairius formalumus, kad 
apsiimta pareiga virstų tikrove. 

ienuoii] 
rija yra dal inai jo darbų vainikas. 

Anot airės vienuolės sesers 
Gabrielės, kuri lietuvaitėms sese-

jos j o \ ausį. 
mirties atveju bus n e 150 dol., o j c v a n g t e r ė t i _ suskambėt i : 

Per Moterų sąjungos seimą bu- ta vertė bus apie 800 arba 900 . Tik cvangterė jo l angas , ir išlė-
vo dickusijos, liečiančios mūsų pa- ' dol. k ė s t iklas , 
rapijas, geriau sužinoti, kaip ge- Pasirodo, kad šeimos įver t ina 1 cvang te r t i — suduot i - Tylėk 
riau suprasti problemas, kurios mūsų nutarimą. Ir n u o šio seimo D a ka ip cvangtersdu per nosį, 
iškyla ir kurias suvežė įvairių pa- buvo iki šiol p r i s iminimų aukos ^j n e ^ aps isuks i ! 
rapijų moterų atstovės. Jos gavo j prisiųstos už nares H e l e n Jurgai , j c v i k i g f i e ž į o ^ į a - g - i . 
progą tuo reikalu pakalbėt i | A n n Machutą, Aleksandrą Pleč- Kvicė cvikė giveze! 

Patirta, kad daug-uma diskusi- kaitis ir Kotryną Pe&evičius. Pa- : c v i k s ė t i _i ^ g m u j ^ r i ^ fin I rims įsisteigus Chicagoj, joms va 
jose dalyvavusių priklauso lietu-. skirti pinigai į Mokslo stipendijų g s n e l i a i s s i p s ė t i . j ^ m ^ : dovavo i r glaudžiai dirbo su kun 
viškoms parapijoms. fondą ar ku l tū r in i ams reikalams, t ank ia i cviksi i k " " 

Kiti šeimos nariai, gyvenantie- Atsiliepimų yra iš Chicagos , New '• 
ji už miesto ribų, priklauso x i ta - IHaven , Conn . , ir iš Hudson , 
taučių parapijoms. P ė l šios prie-1 Mass. 
žasties lietuviškų parapijų ateitis c . , . T . . . . 

- v , . 4 , . , v. i , ,. . Sąjunga dalvuavo L i tuan i s tmes neaisKi, todėl šiuo reikalu lietu- tr j - , aa . . . . . . . . , , . . _ Katedros a t idaryme vaska išeivija turėtų labiau susiru- | J 

pinti. Prie parapijų kol kas dar Nors norėjau dalyvaut i tokiam 
veikia įvairios lietuviškos organi- istoriškam pasirašyme, bet nega-

uiiimimnimsiiiiiniitnuHi"- : tmn 

Lietuvos ais.iiuiiiinai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiuiiii 

TELEVIZ I JOS 
spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , t e l . 776-1486 
imiimiimimimiiimnHiiiimnuiuiuiit 
(M>l l l l !J I IM!HIMI * I I IH I I l l ! t l l i : ! ! ) l l l l l i lH I> 

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

Nauji tiarbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Class blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėli lietuviškai, palikite 
;avo pavardę ir telefoną. 

SE14APINAS — 636-296U 
l ! > U I I I I I i i l l l t l ! l l l l l l l l l t l i l i l l U U i U l l l U I U i l l 

M O V I N G 
MBBfiNAS perkrausto baldus ir 

• Lua daiktus. Ir iš toli miesto lei-
i pilna apdrauda. 

Priimame M A S T E R CHARGE ir VISA 
Teief. — WA 5-8063 

rečiau, a š 

New Jersey, New York 
lietuviams ! 

Kas šeštadienį Iš WEVD Stoties 
landien Vienuoli jos 75 m e t ų IStO- \ N"ew Torke nuo S iki 9 vai. vakaro. 

' 97.9 meg. FM. Taippat k'ausykitėa 
"Music of I^ithuania" programos ka» 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš K»t-on Hali T'niversiteto sto
ties. S9.5 FM. (VVSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

VVatchung, N. J. 07060 
Tel. — (20!) 733-563S 

Connecticut i ——.«. -

nespėju. 

Ko ne n u o pat kūdikio lopšio 

Antanu Staniukynu, taip sese
lėms jį apibūdino: "Atvaizduoti 
charakterį tokio kilnaus, nuže
minto, garbingo, pasiaukojusio 
žodžiu i r darbu asmens turėtų 

ir iki pasenusio lazdos aš nieko b S t i n e s u n k u - P e r v is j* s a v o a m " 
tiek konkrečiai nemylėjau, deja, i ž i ų ' g a l l u atviiaausiai pasakyti, 
nei paties Pono Dievo, prisipažįs- i n i e k a d n e m a č i a u i a m *?&**• P " 

a Į turėjo daug fizinės ir dvasinės; 
zacijos, kaip Labdarybės, Moterų lėdama įgaliojau Vicky Leonę ofi-j Į į ^ ' . l r .., t l ^ i l ^ s ! (enrgijos nepaliaujamai kovoti ir 
sąjungos, Lietuvių Vyčių, įvairios cialiai atstovauti Moterų sąįun-! $*ms t a i ^ . S k U ' k l f . s l i e k o , s l r ; ,. J . ' \ TC. a m . TJc 
7L.-1 dzia tą veleną, po kurią aš, štai, dirbti savo tautiečių gerovei. Jis 

jau septintą dešimtį metų šliau- ! nesigailėjo aukos, ruošiant vie-
žioju... Vyžota, lopyta mano Lie- j 
tuva, bet mano . . 

lietuvių jaunimo organizacijos, gai. Buvo pasiųstas padėkos laiš-
chorai. : kas universitetui už tokį reikalin-

Daugumas jaunimo surišti su j gą Lituanistinės katedros įsteigi-
lietuviškomis mokyklomis ir tau- mą ateičiai. T a i p p a t pašiurtas 
tinių šokių grupėmis, skautais ir sveikinimas Pas. Lietuvių Bend-

'"iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiurr 

D E N G I A M E I B T A I S O M E 
VISŲ RŪŠIŲ S T O G U S 

U ž savo darbą g a r a n t u o j a m e 
ir e same a p d r a u s t i 

Skambinki te — 
ARVYDUI KTELAI 

Tel . : 434-9655 a r t a 737-1717 

Juozas Tumas - Vaižgantas 
;iiiiiiiiiiinii!i;ii!i:Hitiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiHi':iiiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiniiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiĮ 

f GERIRUSIA DOVANA BET KITRIA PROGA : 
I SOL. DANOS STANKAITYTĖS | 
\ (Įdaimiota lietuviškai) | 

f O P E R Ų A R U O S f 
= Simfonijos Orkes t r a s Su Lie tuvių Operos Vyrų Choru . = 
| Ertrigentas A lvydas Vasa i t i s į 

I GRA2INA, AIDA, KAUKTŲ B A L I U S , LIKIMO G A L I A , | 
1 CAVALERIA R U S T I C A N A IR KITOS. | 

= Kaina su -persiuntimu $10.95, Užsakymus siųsti: = 
| DRAUGAS, k5Jf5 W. 6$rd St., Chicago, IU. 60629. \ 
- Dl. gyventojai da r pr ideda 60 et. valst i jos mokesč io . 1 

%l>lllltllH1IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllUUIIlllllllllll!llllllllllllllllllllllllttllllllllin" 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 a r b a 376 5996 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

10% — 20% — :t0% pigiuu mokėsit 
už iipUraudi) uiio iviiies Ir uutoiuo-
<>iliu p a s IIIU.S. 

FRAN K Z A P O L I S 
3208 ' / 2 Wes t 9 5 t h S t ree t 

Telef. GA 4-8654 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
I N C O H E T A X 

Insurance — Notary Public 
Tel. 436-7878 

2951 West 63rd S t r ee t 

nininniinnrHuiinninintminminmin 

BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardav imaa 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie Ave . _ 778-2233 
•IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIUIIIUUU1UHI 

IŠNUOMOJAMA FOB R E N I 

ISNUOM. 4 kambarių butas vyresnio 
amžiaus žmonėms. Marquette Parko 
apylinkėje. Skamb. HE 4-4440 

ISNUOM. apšild. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte, vyresnio amžiaus asmenims. 
51-os ir Rockwell apylinkėje. Skam
bint po 6 vai. vakaro telef. — 

7 7 8 - 8 5 9 5 

uu>r->o«. draugijos 25-nų metų sukaktį minint, svečiai i r a ^ g ; ^ r a r a ; rrun5y:;"f- Nuotr. V. A. Račkausko 

^mniuHiHHiniHiiuiii i i inHiiii imiimimimiiHiiii i i i i inniii imiimiiimiiii ifinini^ 

A. T V E R A S | 
LAIKRODŽIAI IR KRANCtENYBES = 

= 264« W 69th Street — TeL RE " 1 9 4 1 E 
^iiiiiiiiiiniiiiMiinuiimiiiiiimiiiiHiuiiiniiiH.i.iiiHiHi'1 iiHiiinuiiiHuiisnH!^ 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsi lankyki te j " D r a u g o " ad
minis t raci ją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasi te kai ką padovanoti savo 
giminėms a r d raugam* 

Dienraščio "Draugo" admi
nis t raci joje galima pasir inkt i j -
vairių l iaudies meno da rbų : me
džio, keramikos , drobės, taip 
na t gražiai papuoštų lėlhj. 

' D r a u g o " sdranas : 4545 VSm* 
«Srd St.. nhicajjo. 111 00629 
illllllllltlllllllllllliiiilllllinilillliuililllin 

imiimmiiiiiimiMfmiiiimiuiiiiiiuimit 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

ISNUOM. apstatytas 4 kambarių ap
šildomas butas Marąuette Parke. 

Skambint— 737-6986 

D Ė M E S I O 

llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Chicago Churches 
and Synagogues 

An architeeturad pūgrimage 
by GEORGE A. LANE, S J. 

Photographs by 
ALGIMANTAS KEZYS 

and George LANE 

1981 Loyola Univers i ty P r e s s . 
Pr in ted in the Uni ted S ta tes of 
America . 256 pages , h a r d eover . 

K n y g a s u pers iun t imu kainuo
ja $27.00. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St. 

Chicago, IU. 60629 
Illinois gyv. d a r pr ideda $1.50 
valstijos mokesčio. 

lllllllllllllllllllllUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlliii 
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LIK S V E I K A S 
• 

Ra i ša URBANIENf i a t l ieka 
pramogines dainas , k u r i a s s u 
kūrė kompozitorius B . GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Pau l ius J a -
siukonis. Išleido G I N T A R A S , 
filmų i r plokštelių gamyba, Ho l -
lywood, California. 

Ka ina su pers iun t imu $8.95 
Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, į5tf W. 6Srd 8t., 
Chicago, IL 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiini 
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K a z i o B a r a u s k o 
• d r a u g o " Rimties Valandėlės 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo a t 
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido-
Juit velioni sakė, kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos r a -
Sydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

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

Persiuntimas 25 centai. (HUnois 
gyventojai prideda 20 centu, mo
kesčių). 

immiuiimtmiMiiimiiitimimiiiiiiiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiumtiiiiniiiuiiiiiiiiii 



i anksčiau, o 
be teiste išteisti . naują 
tie jaunuoliai R. Į vybe. 

sutartį su miesto vado- tams. Jis grįšiąs i advokatūrą 
Pagal naują sutartį eili- ! Chicagoje. 

Weidner ir J. Kubik nubausti 
kalėjimu 80 ir 70 metų. Vis-
nack yra Calumet City gyvento
jas. 

PABAUDA UŽ KYŠI 

GRIAUS OOLISEUM nio policininko atlyginimas 1963 
m. liepos 1 d. bus (pakilęs 20,3%. 
Tada jie gaus metams 28,560; Chicagos paminklų komisija 
doL, dabar ištarnavę 10 m. gau- į nutarė, kad Co&seum stadionas 
na 23,728 doi. Policininko šei- \ nebus laikomas arcmtektūriniu 

paminklu ir nebus daroma kliū
čių jį nugriauti. 

mai bus apmokėtas dantų gy-
Buvęs Coiumbia Air Pratę Į dymas, mokami antvalandžiai, 

bendrovės savininkas B. Tut nu-1 bus sprendžiami jų skundai ir 
baustas 6 mėnesiams kalėjimo j suteikiami kiti pagerinimai. 
(su teise išleisti darbams) iriChicaga turi 10,000 policijos 

pabaudos 

Jurgis 2alkauskas iš Australijos skaitęs paskaitą, su Mokslo ir kūrybos sim
poziumo rengimo vicepirm. St. Jokūbausku. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOS ŽINIOS 
BYLA DfcL, VAISTŲ 

Čikagietė Sandra Kay Lauer, 
40 m., iškėlė bylą savo buvu
siam vyrui psichiatrui John W. 
Lauer, daktarui Phil S.Lebovitz, 
keturiems vaistininkams ir kai 
kuriems vaistų gamintojams, 
prašydama 28 mil. dol. kompen-

galbą Northwest Community 
ligoninėje, Ariington Heights ir 
tą pačią dieną, gruodžio 9, ga
lėjo grįžti į namus. 

yfJRĖ GAISRE 

Septynerių metų berniukas 
I Murray White gruodžio 9 d. žu
vo degant namui 5135 S. Calu 

sacijos. Ji kaltina, kad jai buvo m± A y e chicagoje. Močiutė 
prirašoma ir duodama be na'.i-
jų receptų perdaug vaistų, nuo 
ko ji tapo invalide. 

KRITO SI PCDŲ 

Paslydus stalažams, darbinin
kas John Johnson, 22 m., iš dan
goraižio American Purniture 

berniuką buvo atitraukusi prie 
lango jų buto trečiame aukšte, 
bet išsigandęs berniukas nubė
go gilyn į butą. Motina ir tėvas, 
pasinaudodami elektros laidais, 
nusileido ant antro aukšto sto
go ir išsigelbėjo. Gaisrą 45 
ugniagesiai gesino tyi valandos. 

Mart, €66 N. Lake Shore Dr., I Policijai gaisras atrodo jtarti-
Chicagoje, nukrito 20 pėdų iki nas. 
15-to aukšto. Sužeista galva ir 
nugara. 

NEIŠMOKĖJO ALGŲ 

BeJIwood priemiesčio vadovy-

50 METŲ KALĖJIMO 

sumokėti 10,000 dol 
už kyšių davimą. 

AREŠTAVO LENKES 

Chicagoje buvo areštuotos 
septynios lenkės, sulaikius auto
busą, kuris vežė moteris darbi
ninkes. Buvo įtariama, kad jos 
nelegaliai atvykusiso j JAV. Al-
dermanas Pucinski ir kiti vado-
vaunjantieji lenkai atkreipė dė
mesį, kad dvi iš areštuotųjų bu
vo legaliai į JAV atvykusios, o 
ir kitoms buvo paskirti perdi-
deli užstatai norint išeiti iš areš
to namų. Užstatai paskirti nuo 
500 iki 3,500 doL 

ŽUVO GAISRE 

Loretto ligoninėje buvo nusta
tyta, kad Greg Baskui, 11 m., 
mirė užtroškęs nuo garų ir sun
kiai apdegęs gaisre 531 N. iLa-
ramie Ave. Jo motina gaisre 
buvo sunkiai sužeista Taipgi 
buvo sužeistas kaimynas, kuris 
bandė gelbėti iš gaisro. 

KRDfLNALINfi KOMISIJA 

Trylika metų gyvavusi ir 115 
mil. dol. išleidusi Cook apskri
ties komisija kovai su nusikal
timais, dabar dėl lėšų stokos 
baigia savo veiklą. 

tarnautojų. 

TEISĖJO PENSIJA 

Teisėjas George J. Schaller, 
60 m., išbuvęs pareigose 19 me
tų, nusprendė pasitraukti, nes 
negaus algos pakėlimo, bet jo 
pensija bus apie 40,000 dol. me-

NL ŠOVĖ PLĖŠIKĄ 

Ginkluoti plėšikai Chicagos 
pietuose gruodžio 8 d. 4 v a i ryto 
užpuolė namo grįžtanti polici
ninką Earl Yancey, 35 m. Įvy
ko susišaudymas. Plėšikas L 
Hamilton, 24 m., buvo nušau
tas, kitas — sužeistas. 

BRANGSTA STUDIJOS 
Illinois universitetas ateinan-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 14 d. 5 

čiais mokslo metais pakels mo- Asilas irgi turi pailsėti 
kęst] už mokslą 1 4 ^ . IŠ stu-j Žmonės pamatė: Danas stovi 
dentų mokesčio susidarys apie i ant asilo, o tas žengia keliu 
41.5 mil. dolerių, bet visos uni- — Brangusis Dahai, ko tu 
versiteto išlaidos sieks net taip dairaisi? — paklausė jį. 
7625 mil. dolerių. — Nieko! Taip ilgai sėdėjau 

ant asilo, kad jis, vargšelis, pa
vargo. Tad ir atsistojau, sakau, 
tegu pailsi. 

(Iš iraniečių tautosakos) 
Aš juokiausi, kol pravirkau 

Aristofano "Varlės" 

J. Covington, 24 m., nuteis
tas kalėti 50 metų. Jis, grasin
damas ginklu, buvo pagrobęs 

bė nejstengė išmokėti algų savo I dvi moteris, atėmęs iš jų 13 dol. 
164 tarnautojams. Tai buvo! ir brangenybes. Piktadarys gy-
priežastis pradėti tirti to mie- vena Chicagos šiaurėj. 

SAMDĖ NUŽUDYTI 

MIRTI VISADA SUSPĖSI 
ALOYZAS BARONAS 

Šis romanas yra paskutinis, priešnurtinis jo kūri
nys. Siužetas iš netolimos praeities, paties tragiškiausio 
Lietuvos istorijos laikotarpio, iš partizanų kovų šiaurės 
Lietuvoje antrojo bolševikmečio pradžioje. 

Išleido Į LAISVĘ FONDAS. Lietuviškai kultūrai 
ugdyti. Spaudė Draugo spaustuvė 1981. 264 psl. Aplan
kas ir viršelis Nijolės Vedegytės-Palubinskienės. Kaina 
su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629 

A. f A. 
EUGENIJAI LAUČIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą Lietuvos Dukterų draugijos gera
dariui, velionės sūnui HENRIKUI LAUCIUI, jo žmonai 
ILONAI bei visai liūdinčiai ŠEIMAI reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

<F 

sto finansus. 

PASAULINĖ PARODA ŽMONĄ 
Ar pasaulinė paroda 1992 m. Teismas nustatė, kad D. Vis-

galės būti Chicagoje, bus nu-:n a ck ) 22 m., pasamdė du 16 ir 
spręsta birželio 24 d. Paroda į 17 m . jaunuolius, kad jie nužu-
miestui galėtų atnešti bilijonus | <jytų jo žmoną Sharon, kurią bu-
dolerių pajamų ir daug darbų., Vo vedęs prieš 11 savaičių. Jis 
Sprendimą darys Tarptautinių norėjo gauti 10,000 dol. apdrau-
parodų biuras Paryžiuje. dos. Visnack nubaustas kalėti 

NARKOTIKAI KALĖJIME 

Chicagos miesto kalėjime pa
stebėtas narkotikų vartojimas. 
Tai iškilo teisme, sprendžiant 
vieną bylą. 

IŠTRAUKĖ Iš PRŪDO 

Moksleivė Heather Albaugh 
i"''-"—' g? au+obusc Lor^ Grove 
priemiesty, įkrito į prūdą ir net 
f>,i i-pr+ri rv^cįnėrė. "~ą pastebė
jęs šoko jos gelbėti James P. 
Tracy, 28 m. Įstengė ją pa
griebti ir ištraukti. Mergaitė 
jau buvo j^ėrusi vandens ir la
bai kosėjo. Ji gavo pirmą pa-

M3RTIS IR TEISMAS 

DĖL CIGARETĖS 

Chicagoje teisiami trys pali-
cininkai. Jie kaltinami, kad 
miesto susisiekimo traukiny ra
do rūkantį žmogų, Hepė jam 
mesti rūkius, bet šis neklausė. 
Tada policininkai jį tiek sumu
šė, kad R. Ramey, 51 m., mirė. 
Policininkai greit buvo suspen
duoti, o dabar teisiami 

POLICININKŲ SUTARTIS 

Chicagos policijos tarnautojai 
didele balsų dauguma patvirtino 

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

B R 0 N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija y r a 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

rijos leidžiamų knygų. 
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei y r a sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knyg-* įvar^je . 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų a r nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdfno MORKŪNO spau&tuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai da r prideda $1 20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 6Srd St, Chicago, IL 60€t9 
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S 0 P H ! F. P f l R C U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba Šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:."'0 iki 9:30 vai. ryto 

Stot is WOPA 1490 AM 
TransHojama iš nuosavos studijor, 

Marquet te Pke.. vedėia Aldona Daukus. 

7159 So. Map!ftwood Ave., 
f H i Į J I . * G0629 

Te!. — 778-1543 
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PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Cultural MVeUsprings of FolktaleSj by Vyt. Bagdanavičius, $6.00 
Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00 

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

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

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

Lithuanians in Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Irm, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $L95 
LITHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Oonstantine R 

Jurgėla. 387 pages — $15.00-
Lithtumia m Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Eironas. $4.00 
The Baltic States in Peace and War 1917-1945. Edited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00 
IntroductUrt to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli

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

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

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

$20.00 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojyte. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius- $2.50 
Mano žodynas, by Richard Scarry. For children, illustrated $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias. 

$15.00 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarskas. $12.50 
LITHUANIA 100 YEARS, by A. Gerutis. $15.00. 
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas. 

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

Cultural WeUspringa of Folktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $840 
Crosses. by V. Ramonas. $4.00 
The 40 Tears of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00 
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00 
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00 
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00 
With Liberty and Justice, by P. Leonas. $5.00 
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 
Srn At Easter, by Vaižgantas. $5.%} 
The Forest of Anykščiai, by A, Baranauskas. $4.00 
200fi00,000 and Lithuania, by A Gustaitis. $1-60 
We Wiū Conąuer the World, by L Dovydėnas. $5.00 
ONA, by V. T. Belajus. $5.00 
The Sonata of Icarvm, by J. Gliaudą. $5.00 
Selected Post-War ZAthuanian Poetry, selected and translated 

by J. Zdanys. $12.00 
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. Šeinius. $5.00 
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by 

Rimvydas Šilbajoris. $8-50 
The Vioiations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. 

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

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

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

$27.00 
OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA, 

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

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

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

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

outside the iron eurtain. $4.00 

m. 
Užsakymus siųsti: 

606t9. 
DRAUGAS, 4S45 W. 6Srd 8t., Chicago, 

Buvr Lietuvių Mokytoju są-gos pirmininkui 
A. f A. JONUI A. KAUNUI mirus, 
sūnui Jonui, marčiai Danai ir anūkams nuo
širdžią užuojautą reiškia 

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA 

Lietuvos Dukterų draugijos narei 

A. f A. 
KONSTANCIJAI STANKIENEI 

m i r u s , 
velionės SŪNUMS su ŠEIMOMIS nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi, netekusi narės draugija. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENOJE Tel. YArds 7-U3S-SS 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213 
11028 Southwest Highway. Palos Hills, Illinois T«L 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORN1A AVENTJE Tei. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7 - l t l l 

Knygų užsakytojas raoka pažto ir įpakavimo išlaidas. UI. 
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

I44« SO. 50th AVE. 
VASAITIS • 
CICERO. ILU 

BUTKUS 
TM OLyiMpic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 14 d. 

X Chicagos Ii thuanian Wo-
men's Club atsiuntė 50 dol. su 
laiškučiu: "Įvertindami lietuviš
kos spaudos reikšmę lietuvybės I įteikė 

X Kazimieras Pravilionis, 
savininkas Byron Motei, Byron, 
111., buvo užėjęs į "Draugą", pra
tęsė jo prenumeratą, paliko 20 
dol. už kalėdines korteles i r d a r 

50 dol. auką spaudos 
K. Pravilionis y r a išlaikyme, siunčiame auką ir Į stiprinimui. 

linkime visam "Draugo" perso- rnūsu nuolatinis ir dosnus rėmė-

X Pasaulio l ietuviu Bendruo
menės vaidyba išsiuntinėjo laiš
ką, primindama savo atliktus 
darbus mokykloms, kultūri
niams, politiniams ir inf ormaci- j dines korteles 
niams darbams, o dabar prime- Labai ačiū. 
na, kad reikalingos lėšos Litua
nistinei katedrai, kurios įkūrimo 
sutartis pasirašyta su Dlinois 
universitetu. Tam reikia sudėti 
daugiau kaip pusę milijono do
lerių per penkerius metus. Lin
kėdami švenčių, prašo siųsti au
kas. Pasirašo pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir iždininkas 
Mečys Silkaitis. 

nalui gražių Kalėdų švenčių ir 
sėkmingų Naujų Metų". Labai 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

jas. K. Pravilionį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už pa
ramą tariame labai ačiū. 

X K. Pabedinskas, Oak Park. 
111., kultūrininkas ir visuomeni
ninkas, atsiuntė 20 dol. už kalė-

ir kalendorių 

x Inž. Bronius Nainys, L«-
mont. TJL, William Achenbach, 
Waterbury, Conn.. Leonas Keze-
nius, Willowick. Ohio. Povilas 

(Stelmokas. Hickory Hills, UI.. 
X Marcelė ir Ignas Beleckiai, Į B Brazaitis, Highland Ind., Ig -

nas Ožalas, Ganvood, N . J., An
tanas Kirkutis, Hartford, Conn., 
a ts iuntė po 10 dol. aukų už ka
lėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

Hot Springs, Ark., atsiuntė 10 
dal. auką. Ta proga išreiškė sa
vo pasitenkinimą "Draugu" ir 
palinkėjo gražių švenčių. Ačiū 
už viską. 

X Albina ir Jonas Brazaus
kai, VVaterbury, Conn., šv. Ka
lėdų ir Naujų 1982 metų pro
ga sveikina savo artimuosius. 

x Joseph ir E v a PeszJunas, 
Chicago, TU., už kalėdines kor
teles atsiuntė 25 dol. lietuviškos 
spaudos paramai. Nuoširdus 
ačiū. 

X Aušra Babickienė, Cleve-
land, Ohio, atsiuntė dienraščio 

prietelius, linki daug laimės ir ' paramai 20 dol. auką. Dėkoja-
sveikatos Ta proga "Draugui" į me už lietuviško žodžio verti-
atsiuntė didesnę auką. 

i 
X Dr. Alina Damanskis, Pa

los Park , EI., atsiuntė 15 dol. 
už kalėdines korteles. Labai 
ačiū. 

x NepoVeonas ir Regina Sa
baliūnai, Chicago. 111., pratęsė 
prenumeratą, naujai užprenume
ravo "Draugą" vieneriems me
tams kaip Kalėdinę dovaną duk
rai ir žentui ir dar įteikė 16 dol. 
auką dienraščio paramai. Nuo
širdus ačiū. 

X Miami lietuvių Amerikos 
piliečių klubas, Fla., atsiuntė lai
škuti su čekiu: " . . .siunčiame 25 
dol. kaip Kalėdinę auką "Drau
gui"' už jo gerą informaciją. 
Geriausi linkėjimai visam "Drau
go" štabui"'. Labai ačiū už pa
ramą ir linkėjimus. 

X Dr. Pranas ir dail. Ada Sut-
kai, Homewood. BĮ., kultūrinin
kai, visuomenininkai, suprasda
mi nelengvą lietuviškos spaudos 
dalią, atsiuntė 50 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Už paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

X J. Vidmantas, Elizabeth, 
N. J., pratęsdamas prenumera
tą, paaukojo ir 27 dol. dienraš
čio stiprinimui. J. Vidmantą 
skelbiame garbes prenumerato
rium, o už lietuviško žodžio ver
tinimą tariame nuoširdų ačiū. 

X Gražina Rožė .Jasinskienė, 
South Pasadena, Fla., prie pre
numeratos mokesčio pridėjo ir 
23 dol. auką. G. R. Jasinskienę 
skelbiame garbės phenumerato-
re, o už paramą nuoširdžiai dė
kojame. 

X Alfonsas Petraitis, Rex-
ford, N. Y.. Petras Griškelis, 
Miami Beach, Fla.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 12 dol. aukų. Labai ačiū. 

x Seselė M. Aimnnciata, 
CJC, Brockton, Mass., atsiuntė 
10 dol. už kalėdines korteles. Po 
8 dol.: Gražina Meiluvienė, Chi
cago. UI.. J. Andrukaitis. Re-
dington Shores, Fla., Aleksas 
Kikilas, Evergreen Park, TU., 
Vaclovas Valys, Cleveland, Ohio, 
Juozas Gurevis. Chicago, UI. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

X P. Janušonis, Dousman. 
Wisc.. užsisakė naujausių leidi
nių ir pridėjo 5 dol. auką. Ačiū. 

X Vietoje kalėdinių kortelių, 
švenčių proga sveikiname visus 
mūsų gimines, draugus ir pažį
stamus, linkėdami džiaugsmingų 

mmą. 
x Petras glkėrys, Chicago, 

111., mūsų rėmėjas. įteikė 13 dol. 
už kalėdines korteles ir auką. 
Labai ačiū. 

x Albina Jokūbaitis, Chica-
! go, UI., S. Kulvinskas, Los An-

X Gedas Grinis. St. Louis. 
Mo., Alex A. Niprikas. Chicago, 
111.. Joseph Laukait is , Omaha. 
Neb.. a ts iuntė už kalėdines kor
teles ir kalendorių po 7 dol. au
kų. P o 6 dol.: Alfonsas Pimpė, 
Chicago, Tll.. Ralph Montrimas. 
Waukegan, UI., V. Miliūnas, 
Downers Grove, UI., B . Kaspe
ravičius, Seven HiUs. Ohio, Al
binas Sinkus. St. Petersburg, 
Fla. Visiems tar iame ačiū. 

x Kun. A. Račkauskas, gyv. 
Brooklyn, N . Y., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką Nuoširdus ačiū. 

x Chicagos Lietuvių Penst-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

L3 Marąuette Parko apylinkės valdyba. Iš kaires (sėdi): Jurgis Janušait^, Salomėja Endrijonienė, oirmininke 
rutė Vindašienė ir narys Apolinaras Bagdonas; (stovi): Kazys Barzdukas, Kostas Juškaitis, Aleksandra Linkande-
riene, Bronius Andriukaitis ir Antanas Kareiva. Nuotr. Zigmo Degučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
"DRAUGO" KALĖDINIS 

POBtVIS 

Prieš Kalėdas suradę pa teku 
laiką, gruodžio 11 d. "Draugo" 
leidėju atstovai - Liet. Katali-

LB MARO.UETTE PAKKO 

APYLINKĖS PLANAI 

J. JL VALSTYBĖSE 

_ "Waterbury Republican" 
dienraščio gruodžio 1 d. veda
majame rašoma apie naują bū
dą ištirpinti sniegą ir ledą. Šį 
metodą išvystė Michael Kasins-
kas iš Cheshire. kuris dirba 
Connecticut valstijos transpor-
tacijos departamente. Vietoje 
druskos naudojama druskingo 
vandens skiedinys, kuris yra pi
gesnis, greičiau veikia ir ma-

i ždau gadina kelius bei automo-
Ibilius. Už savo darbą Kasins-
, kas gavo 1,000 dol. premiją iš 
' transportaeijos departamento. 

— Los Angeles šauliai rengia 
bendra kūčias gruodžio 20 d. 
1 -.30 vai. p . p. parapijos salė
je. J ie kviečia ir ne šaulius at
silankyti 

— Los Angeles Lietuvių Ben
druomenė rengia Naujų Metų 
sutikimą parapijos sagėje, o 
Santa Monicos Amerikos Lietu-

Daužvardienę su kalėdine dova-; vių klubas rengia Women's klu-
na. Aktyviai įsijungti j V. Skuo- j bo salėje. Abiejų pradžia 8:30 

gėles, Cal.. Stasė Maurukas, Al- rvTikų sąjunga per valdybos ats- kų spaudos draugija ir "Drai 
gonąum, UI., Juozas Kizlauskas. 
Cicero, 111., visi atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai ačiū. 

tova Vanagūną, švenčių proga. 
"teikė 59 dol. "Draugo" paramai. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x K u n R. Krasauskas, Put-
Birutė Koperski, Hickory \ nam, Conn.. dr. V. Karoblis, 

V. Solomonas, Ozone j Ripley, Ohio. atsiuntė už kalėdi
nes korteles po S dol. aukų. Po 
7 dol.: Vincas Dubauskas Wood-
haven, N. Y., V. Nenortas Man-
chester, Conn., Marija Alkevi-
čius, Grand Rapids, Mich., An
t anas Skėrys, "VVoodhaven, N . Y. 
Visiems ačiū. 

x 
Hills. 111. 
Park. N. Y., Anna Glebis, Kan-
sasville, Wisc, Jurgis Mikaila, 
Troy, Mich., K. Valinskas. Wis-
coniin Delis, Wisc.. Juozas Brie
dis, West Eloomfield, Mich., J. 
Dragunevičius, Hartford. Conn., 
Bladas Daukantas, St. Peters
burg Beach, Fla., J. ir B. Lun-
gys. Chicago, E i , visi atsiuntė 
po 10 dol. aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

go" administracija surengė šei
mynišką kalėdini pobūvi po dar
bo, lyg i r atsisveikinimą ir pa
sisveikinimą pa šv. Kalėdomis. 
Susirinko beveik visas persona
las — redakcija, administracija 
i r spaustuvė — šiam pobūviui 

LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos paskutinis šiais 
metais posėdis buvo gruodžio 7 
d. Lietuvių fondo patalpose. 
Posėdyje buvo apžvelgta šiais | tuo reikalu rašyti laiškus kon 
metais atlikti darbai. Plačiau 

džio gelbėjimo akciją. Renginių 
vadovei Salomėjai Endrijonienei 
pavesta susitarti su lituanistinių 
mokyklų vedėjais i r prašyti, 
kad mokiniai talkintu tėvams 

vai. 

— Lino ir Oncs Raškausku 
sūnų pakrikštijo kun. dr . V. 
Bartuška Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje Aro Vidūno Simo 
vardais lapkričio 2S d. Krikšto 
tėvai buvo Ldno sesuo Asta iš grreso nariams. PLB darbams 

aptarta ir sekančiųjų metų veik- į paremti paskirta stambesnė pi- B r o c k t o n ' 0 i- suscrc.is Mvkolas 
los planai, kurių ta rpe numa- j " ' i ? i n ė a u k a - Valdybos vicepir- * 

Barkauskas ir Los Angeles. 
tomą 1982 m. sausio 29 d. Jau- i minmkas Kostas Juškaitis ru-nimo centro kavinėje suruošti! puisis 
vakaronę, sausio 17 d. aktyviai 

ir socialiniais reikalais. 
Krikštynų vaišės buvo tėvų na
muose. 

kurio metu 
einamaisiais 

buvo pasikalbėta; valdyba dalyvaus L B Vidurio; Posėdyje buvo susipažinta su! — "Twin Orele" šiiį metų 

reikalais ir paval 
I Vakarų apygardos L-B apylinkių j J A v L B k r a § t o valdybos aplink- eruodžio 6 d. laidoje persispaus-

raščiais ir atliekamais darbais, i į[VQ straipsni anie Lietuvos ka-
gyta vakarienė, paruošta • f c * . H y * * * , * » 8 ' " ? Į g ^ 
nistracijos 

Trumpai pasveikino adminis 

įvažiavime. Vasario 7 d. Mar- į LB Marąuette Parko apylinkės t a I i k ų persekiojimus. Parašė 

salėje 
t ra tor ius kun. Pet ras Cibulskis fimą. 

luet te Parko lietuvių parapijos j vaidyba glaudžiai dirba su apy- apsilankęs ok. 
c n lėv ^inir^t i Vncnrin ifi minė-: gardos ir krašto valdybomis. v v 

" ' .Lietuvoje ir Sov. Rusijoje. • " Vasario 28 d. parapijos 

Keistutis P. Devenis, skaitęs paskaitą 
apie naują požiūrį j vandens užterši-
ną Mokslo ir kūrybos simpoziume. 

Nuotr. P. Maletos 

X P. ir J- Janušoniaj, Dous-
mon, Wisc., savo laiškelyje rašo: 
"Sveikiname "Draugo" redakci
ją ir administraciją su šv. Ka
lėdų šventėmis ir artėjančiais 
Naujais Metais. "Draugu" esa-

: me patenkinti. Jo paramai pri-
; dedame 20 dol.". Nuoširdus 
į ačiū už auką ir linkėjimus. 

X Saulius ir Roma Kupria5. 
j Chicago, 111., už kalėdines kor-
į teles atsiuntė 9 dol. auką. Po 
j 7 dol.: Pe t ras Pajaujis, Mount 
j Clemens. Mich., F rank Butvi-
| nas, Chicago, 111.. Mazimieras 
I Sirgėdas. Richmond Hills, N. Y. 
1 Visiems ačiū. 

x Po 3 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles: G. Juodvalkis. 
J. živatkauskas. Pe t rė Jozaitis, 

! R. Norvaiša, J. Bružas, K. Jakš-
tas . A- Jurgut is , K. Aras , P. 
Stravinskas. A. Rūkas , V. Nar-
kus, Pe t ras Martinaitis. Stasė 
Izokaitis, A. Klimavičius, V. Mė-
linis, S. Slabokas, S. Stirbys, 
kun. A. Trakis, D. Jesmantas. 
Visiems ačiū. 

visus "Draugo" šeimos narius ir ? aiėje saukiamas šios apylinkės 
prisiminė bei t rumpai pasimel
dė už buvusi administratorių 
a. a. kun . Petrą Ciniką. Ilges-i 
r.e kalbą pasakė kun. Viktoras ; 

Rimšelis. Marijonų vienuoliios 
provinciolas. primindamas, kad 
idealizmas padeda išlaikyti lie
tuvišką katalikišką spaudą ir 
pažadėdamas pagalba teliau 
išlaikyti ir jo darbus tęsti. Dr. 
Antanas Razma. Lietuvių Kata
likų spaudos draugijos pirmi
ninkas, priminė, ka^ išmokama 
dausr be t tas atsilygina lietuviš
ka informaciia i r lietuvių tauty-

narių visuotinis susirinkimas. 

Balandžio 25 d. šios apylinkės 
išrinkti atstovai dalyvaus LB 
Vidurio Vakarų apygardos su
važiavime. Gegužės mėn. val
dyba dalyvaus lituanistinių mo
kyklų mokslo metų užbaigi
muose. Drauge su kitom LB 
apylinkėm numatomas bendras 
biiželio Įvykių minėjimas. Ak-

Šia proga reikėtų atsiminti, 
kad Marąuette Parkas yra lietu
viu kultūrinis centras, čia gy
vena, apie 10,000 lietuvių. Taigi 
ir LB turėtų būti stipri. Reikia 
r.ariams valdybos darbus dau
giau remti, gausiau lankyti su
sirinkimus, renginius, susimokė
ti solidarumo mokestį. 

Netenka abejoti, kad šios ko-
loni-ios lietuviai sekančiais me-

Tai 
objektyvus straipsnis apie kata
likus. I r dėlto jj persispausdi
no daugelis Amerikos laikraš
čių, 

tyviai dalyvaus Lietuvių dienose, tais tikrai parodys savo gyva 
Rugsėjo 8 d. parapijos salėje ^tingumą, domėsis daugiau LB 

suruoš tautos šventės minėji
mą. Lapkričio mėn. Jaunimo 

x Sofija Cinikienė, Chicago, 
111., atvyko \ "Draugą", pratęsė 
jo prenumeratą, paliko 25 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. S, Cinikienę skel
biame garbes prenumeratore, o 
už paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Marija Sortonas, Jupiter, 
Fla.. F . Stankus, Hartford. 
Conn., A. Marčdukaitis. Gillespie, 
111., A. Jasys. Columbus, Ohio, 
Antanas Girginas, Grand Ra
pids, Mich.. atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

x žurnalistas Antanas Juod-

X Nina Norris, Chicago, UI., 
Janina Luinys, Rancho Palos 
Verdes, Cal., ats iuntė po 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Rozalija Misevičius, Chica
go. UI., ats iuntė 20 dol. už kalė
dines korteles i r kalendorių ir 
palinkėjo visiems linksmų šv. 
Kalėdų. Nuoširdus ačiū už auką. 

šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų į vaikis, Chicago. d . , mūsų ben-
Metų. 

A- N. Bilitavičių šeima 

X I>įptu\ių Fondo FederaHnis 
Kredito Kooperatyvą.* moka 
aukštesnius procentus už indė
lius kaip bankai ar taupymo 
bendrovės. Kredito Kooperaty
vas atidarytas trečiadieniais nuo 
12-6 v. v. L F patalpose, sekma-

dradarbis, pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą. įteikė ir dides
nę auką dienraščio stiprinimui. 
A. Juodvalkį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
paramą nuoširdžiai dėkojame. 

X Bronė < vžikahv ir Paul Ma
rinas, abu čikagrškiai. už kalė
dines korteles ir kalendorių, at-

dieniais nuo 10-1 v. Jaunimo' siuntė po 15 dol. aukų. Labai 
centre. f ak.), [ačiū. 

Lietuvių Rasytou} draugijos prcmiįuota la :reatS poė*-" 
tarp Kuiūros tarybos pirm. I. Bublienės ir banketo 
banauskienės. 

bės palaikymu. Jis dėkojo vi- centro kavinėje kultūrinė vaka
ronė. Šiucs numatytus darbus 
iau turės atlikti naujoji LB 
Marąuette Parko apylinkės val-
dvba. Senosios valdybos kaden-, 
cija baigsis vasario 28 d. 

Šiais metais L B valdyba sti-, 
priai judėjo, įvykdė visą eilę i 
prasmingų darbų. 

Posėdyje pirm. Birutė Vinda-' 
Sienė pranešė, kad gruodžio 3 
d. ji su valdybos nariu Apoli
naru Bagdonu aplankė senato-

: rių Frank Savicką ir oild. F. 
Brady ir įteikė rašto nuorašą, 
kurio originalas buvo pasiųstas 
CHA vadovybei. Sen F. Savic
kas ir aid. F. Brady pareiškė. 

1 kad CHA planas statyti pigiuo-
• s;us butus mūsų kolonijoje ar 
nupirktus du apartamentinius 

j namus paversti į pigiuosius bu
tus kol kas sulaikytas. Jie dė-
sią visas pastangas, kad tokie 
planai nebūtų įvykdomi. Pirmi
ninkė ta ip pat painformavo ir 
policijos pageidavimus, būtent 
nolicija pataria nesanešioti ran
kinukų, mašinose nepalikti nu
sipirktų prekių, būti apdairiems 
gatvėse, pastebėjus bet kur 
įtartinus asmenis, tuojau pra
nešti policijai, neįsileisti j butus 
nepažįstamų asmenų, nežiūrint, 
kuo tokie asmenys save laikytu, 
neįsileisti savo kiemuose į kal
bas su nepažįstamais asmeni
mis, nes dažnai vienas iš vagi
šių šnekina šeimininką o kiti 
tuo metu iškrausto butą. 

Posėdyje nutar ta iš LB Iždo 
paremti mūsų parapiją, pasvei
kinti Lietuvos gener. konsuJe J. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 IV. 63rd Street 
Chirago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

sam "Draueo" personalui nuo 
redakcijos, administracijos ir \ 
sr>austuvė<=. kad jie aukojasi 
šiam kilniam darbui ir kelia lie
tuviška gyvenimą, kokį tik 
spauda tegali padaryti . 

Pobūvyje dalyvavo beveik vi
sas ' 'Draugo" personalas (iš
skyrus sergančius). Liet. Kat. 
spaudos drau<rijos pirm. dr. Raz
ma, vieepirm. dr. P. Kisielius, 
iždininkas kun. V Rimšelis, bu
vę redaktoriai B. Kviklys, Č. 
Grincevičius buvęs ofseto ve
dėjas Jonas P . Palukaitis. Visi 
jautėsi šeimyniškai, Kalėdas 

; nrisimirdami, nors jos d a r yra 
tik už dviejų savaičių. Skirstosi 
po poros valandų patenkinti. 

kad nuotaika gera ir visų en
tuziazmas dirbti lietuviškai spau-

| dai y r a pavyzdinis. Ps. 

darbais. L F atstove Kazio Bar-
-'•duko teigimu, Marąuette Parko 
lietuviai, kai reikalas iškyla, bū-
aa solidarūs ir darbus remia, i 
Jis pažvmėjo. kad šios koloni-
ios 983 lietuviai y ra Lietuvių 
Fondo nariai ir sudėjo 366 990 97 A d y o k a t a s j Q N f t S G | B A | T ! S 
dol. kapitalo. (9n proga LB I 
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Marąuette Parko apylinkės vai- Į 
dyba artėjančių Kalėdų ir Nau- Į 
jųjų Metu proga dėkoja visiems i 

6247 So. Kedzie Avenoe 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 716-8700 
apylinkes nariams už paramą iri D a i b o , a l n u 0 & i k i 7 v a L v a k . 
talką ir linki malonių švenčių. š e | t a d , v a l r M , y a l d 

Jurgis Janušaitis 

r ^ = = \ 

K. Grigattytft (vidury) 
rengimo pirm. St. La-

Nuotr. P. Maletos 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G A S " 

Naujam skaitytojui tik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų yra tikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo artimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių ar kitokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau* 
šias Jūsų įnašas LIETUVYBEI. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 

Užsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo , 
kuris-ri yra naujas skaitytojas. Pridedu dol. 
PAVARDE ir VARDAS 
No. Street 

City State z i p 

Siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., Chicago, TU. 60629 


