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DAR VIENAS PAVOJUS 
(Tctinyi) 

XIX a. gale ir XX a. pradžioje 
Prancūzijoje prasidėjo religinis 
atgimimas. Kataliku Bažnyčia iš 
gynimosi pozicijų perėjo į puoli
mą. Į talką jai atėjo nauja kata
liku rašytoju ir poetu karta (Bour 
get, Gaudei, Mauriac ir kt.). Pa
ti Prancūzijos valdžia ėmėsi prie
monių skatinti gyventojų prieau
glį, teikdama gausioms šeimoms 
įvairių lengvatų ir privilegijų. Da
bartiniu metu tautos mažėjimas 
Prancūzijoje sustabdytas. 

Kas dėjosi Prancūzijoje, lygiai 
tas pats atsitiko ir Rusijoje. Prieš 
I pasaulinį karą Rusijos gyvento
jų prieauglis buvo vienas didžiau
sių Europoje. Po 1917 m. revo-

duomenis šeimų gausingumo at
žvilgiu rusai atsidūrė paskutinėje 
vietoje. "Suskirsčius pagal vaikų 
skaičių atskirų tautybių šeimas, 
nustatyta, kad mažiausios šeimos 
yra rusų (89 proc. ne daugiau 
kaip po du vaikus), didžiausios 
lenkų". ("Moks. ir gyv." 1974 
m., nr. 10, p. 12). Rusai T. Są
jungoje jau atsidūrė mažumoje 
kiti} tautybių, paėmus jas visas 
kartu, yra daugiau negu rusų. 

Vaikų vengimo "mada" yra ap
ėmusi daugelį Europos tautų 
vokiečius, lenkus ir kt. Bet jų 
daug, ir jiems šis reiškinys nėra 
toks pavojingas, kaip mums. Ki
nijoje ir Indijoje net pati valsty
bių valdžia imasi priemonių ma-

liucijos, su ateizmo įsigalėjimu, i žinti gimimų skaičių. Bet reikia 
Rusijos gyventojų prieauglis pra
dėjo mažėti. Ir šiuo metu, jei T. 
Sąjungos gyventojų skaičius di
dėja, tai tas didėjimas vyksta sąs-
kaiton azijinės T. Sąjungos da
lies, kur gyventojų sudėtis neru-
siška. 

atsiminti, kad Kinijoje yra apie 
vienas milijardas gyventojų, o In 
dijoje apie 700 mil. (Indijoje kas
met priauga apie 15 mil. žmonių) 
Didelės tautos neišnyks dėl tokių 
eksperimentų, o mažoms tautoms 
pavojus yra realus. Nors pas ra 

KOMUNISTAI PRITARIA 
POPIEŽIAUS ENCIKLIKAI 

Belgradas. — Popiežiaus Jono. jis pasisako tokiais klausimais, 
Pauliaus II socialinė enciklika Į kurie rūpi ir marksistam, — kaip 
apie žmogaus darbą „Laborem i darbo, kapitalo, gamybos priemo-
exercens" Jugoslavijos marksistų j nių, gamybinų santykių, darbi-
sociologų tarpe buvo sutikta su j ninku klasės, — klausimais, tada 
dideliu susidomėjimu. „Encikli- i marksistai — panašiai ikaip ka-
ka yra dokumentas, kurį turime j talikai —privalo turėti drąsos su 
svarstyti ir studijuoti su rimtu dė- Į atitinkamu dėmesiu sutikti šią 
mėsių" —rašo jugoslavų komu- ; iniciatyvą. Jugoslavijos komunis-
nistų lygos organas „Borba", pra- tų organo nuomone, enciklika 
nešdamas apie Zagrebo komunis- mokanti, kad katalikai turį atsi-
tiniame ideologinio darbo centre sakyti nuo konkurencijos su bet 
įvykusias diskusijas apie naująją kuria politine sistema ar politine 

Didžiausią gyventojų prieauglį į sus gimimų skaičius mažas, bet 
T. Sąjungoje duoda Uzbekija, Ta- j jiems pavojus dėl to dar tolimas, 

popežiaus encikliką. Žinoma, — 
Į rašo „Borba", - negalima lauk
ti, kad popiežius mąstytų marksis
tiniu būdu. Bet kai popiežius ofi
cialiame dokumente imasi nagri
nėti šiuolaskinius įvykus, nuro
dydamas, kas reiktų daryti; kai 

Popiežius Jonas Paulius II-sis baigė varginančią Afrikos kelionę. Cia jis matomas Librevillėj, Gabone. Popiežius 
ragino afrikiečius vengti materializmo, išlaikyti autentiš kas savo kultūras, derinti jas su krikščionišku mokslu, 
išlaikyti savo dvasines vertybes, išlaikyti katalikų Bažnyčią gyvenimo "druska" ir "mielėmis". 

PADĖTIS LENKIJOJE 
džikija ir kitos mahometoniškos 
Azijos respublikos. Nuo jų šiek 
tiek atsilieka krikščioniškos Azi
jos respublikos —Armėnija ir 
Gruzija, bet ir šiose gyventojų 
prieauglis yra didesnis, negu eu
ropinės dalies respublikose. 

Labai žemas gyventojų prie
augis T. Sąjungos rusų tarpe. Pa
gal 1970m. gyventojų surašymo 

nes jų daug, apie 100 mil. O 
mūsų maža, ir jei gimimų skai
čius mūsuose mažės tokiais tem
pais, kaip dabar, tai turint ome
nyje dar kitas blogybes, kurios 
mus naikina, būtent alkoholizmą 
ir venerines ligas, nereikės nei 
šimto metų laukti — taortos žu
vimas bus neišvengiamas. 

(Bus daugiau) 

kiama išvystyti tarpusavio pasi
tikėjimo dvasia paremtus Euro
pos tautų santykius. Kanados vy
riausybės atstovas Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komisijos po
sėdyje Ženevoje, kalbėdamas taip 
pat septynių kitų Vakarų pasau-

pasireiškimas naujomis for-j lio valstybių delegatų vardu, pa-

Varšuva. — Priešas nėra nu
galėtas.., jo įtaka tebejaučiama.., 
vienas mūsų esminių uždavinių 
yra kova prieš gerai ap:augotus 
pogrindžio tinklus. Yra aiškių 
įrodymų, kad -vyksta neteisėtos 
veiklos persiorganizavimas, jos 

Popiežiaus žodis 
JA V kongreso nariams 

Popiežius Jonas Paulius II-sis I šono žodžius, kurie tartum papil-
šiomis dienomis priimdamas gru- do Nepriklausomybės Deklaraci-
pę Jungtinių Amerikos Valsty- ją, būtent, kad žmogaus gyvybės 

momis. Tai keli sakiniai iš Var
šuvos milicijos komendanto ge
nerolo Cwek pasisakymų vienam 

eikalavo, kad Lenkijos krizės klau 
simas būtų įrašytas į komisijos 
darbotvarkę. Tarptautinės orga 

i sovietų laikraščiui, kurie apibū- į nizacijos tuo tarpu tęsia pagal-
dina dabartinę padėtį Lenkijoje. i bos tiekimą lenkų tautai. Ispani-
Kaip lenkų karinė valdžia kovo- j jos Raudonasis Kryžius, antradie-
ja prieš tariamus valstybės prie- | nį pasiuntė į Lenkiją jau trečią 
Šus, atskleidžia taip pat oficia- Į maisto produktų ir -kitų buitinių 
lūs šaltiniai, kurie Varšuvoje pra- ! prekių siuntą. Vieno mėnesio ki 
nesė, kad nuo karines padėties j kotąrpyje, Ispanijos Raudonais 

bų Kongreso Atstovų Rūmų na
rių, ypač paragino juos ryžtingai 
ir drąsiai ginti žmogaus teises, 
tuo būdu tęsiant šioje srityje 
garbingas ameriikiečių tradicijas. 
Tarp pagrindinių žmogaus teisų, 
kurios visada privalo būt gina
mos, Popiežius nurodė visų pir
ma teise į gyvybę ir teisę į lais
vę, kurios privalo būti užtikrin
tos atitinkamomis teisinėms nor
momis. Pažymėjęs, jog taika ir tei
singumas yra glaudžiai tarpusa
vyje susijusios vertybės, Jonas 
Paulius II-sis kvietė Amerikos 
Kongreso narius nesiliauti rūpin
tis žmogaus orumo apsaugojimu 
savame krašte ir už jo sienų. Jūs 
esate pašaukti būti drąsiais žmo
gaus teisių gynėjais, kalbėjo Po
piežius ikongresmenam, ypač gi 
tų neužginčijamų žmogaus tei
sių, kurias iškilmingai skelbia jū
sų krašto Nepriklausomybės Dek
laracija. Joje kaip tik yra pažy
mėta, jog žmonės susikūrė val
džias, kad jos gintų ir saugotų 
žmonių teises. Popiežius taip pat 
priminė trečiojo Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento Jeffer-

ir jo laimės apsaugojimas, o ne 
jų sunaikinimas, yra kiekvienos 
geros valdžios pirmutinis ir es
minis tikdas. Ir iš tkrųjų, pažy
mėjo popiežius, ginti ir saugot 
žmogaus gyvybės neliečiamumą, 
padėti žmonėm gyventi laisvos 
tautos gyvenimu, siekiant tik
rosios laimės pagal Dievo Kūrėjo 
planą, yra tauriausia žmogui pa
tikėta misija. Ją vykdydami, pa
žymėjo Popiežius, baigdamas kal
bą amerikiečių kongresmenam, ją 
ykdydami jūs veiksmingai padė
site kurti savo krašto likimą ir 
viso pasaulio ateitį. 

įvedimo Lenkijoje, karo teismai 
jau nuteisė šimtus žmonių. Dau
gumas jų buvo apkaltinti profsą
junginės veiklos tęsimu ir vadi
namos priešvalotybinės propa
gandos vykdymu. Oficialūs šalti
niai patvirtino, jog apie keturi 
tūkstančiai du šimtai žmonių te
bėra internuoti specialose stovyk
lose. Gautomis žiniomis, vienoje 
tokių stovyklų miręs 57 metų am
žiaus buvęs Katovvicų jungtinės 
darbininkų partijos pirmasis sek
retorius ir pol it biuro narys Zdis-
lavv Grudzien. Oficialūs šalti
niai nepraneša, kiek kitų žmonių 
yra mirę koncentracijos stovyk
lose, kuriose kalinimo sąlygos 
yra nepaprastai sunkios. Užsie
nio spaudos agentūros taip pat 
praneša, kad priešvyriausybinės 
demonstracijos praėjusią savaitę 

Kryžius yra pasiuntęs į Lenkiją 
daugiau negiu tūkstantį tonų įvai
rių prekių. 

Izraelio įmones 
Tel Avivas. — Izraelio laik

raštis "Ha'aretz" paskelbė eko
nomistų raportą apie didžiausias 
Izraelio ekonomines korporaci
jas. Pirmoje vietoje tarp įvai
rių pramonės šakų stovi kari
nė pramonė, kurioje dirba 30,000 
darbininkų. Antra didžiausia 
yra elektroniniu gaminių ben
drovė Tadiron. Trečioje vieto
je eina žemės ūkio gaminių ben
drovė Histadrut. Tnuva. 

Straipsnyje suminimos Izrae-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Airijos parlamento rinki
mus laimėjo nežymia persvara 
Fianna Fail partija. Tai antri 
rinkimai per 7 mėnesius. 

— Vietname lankosi didelė 
sovietų ekonomistų ir planuoto
jų delegacija, vadovaujama val
stybinio planavimo komisijos 
pirm. Baibakovo. Vietnamui ne
paprastai reikia ekonominės 
paramos. 

— Kinijos valdžios vadas, vi
cepirmininkas Deng pareiškė, 
kad Amerikos - Kinijos santy
kiai nėra geri. Amerikiečiai 
klysta, manydami, kad Kinijai 
jų būtinai reikia, pasakė Deng 

Popiežius planuoja 
vykti į Lenkiją 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sugrįžo į Romą iš 
Afrikos, kur jis aplankė ketu
rias šalis, keliavo 8,000 mylių. 

grupe. Šiuolaikiniame pasaulyje, 
kuris yra pilnas susiskaldymų ir 
prieštaravimų, šią Bažnyčios po
ziciją —anot „Borba" — reikia 
laikyti pozityvia, kurioje yra ga
limybių pradėti draugišką dialo
ge-

Europoje auga 
bedarbių skaičiai 

Briuselis. — Europa slenka 
Į seniai nematytą ekonominę 
krizę. Sausio mėn. Europos 

atnašavo 8 Mišias ir pasakė 40 Rinkos valstybių bedarbių skai-
kalbų, pamokslų. Visa tai vyko j čius padidėjo ir siekia 9.5 nuoš. 
labai aukštos temperatūros są- Xiekad pokarinėje Europoje ne-
lygose. 

Susitikimuose su korespon
dentais popiežius leido suprasti. 

buvo tiek daug bedarbių, 
10.7 milijonų. 

Xew Yorke lankėsi Vak. Vo-
kad jis nepritaria Amerikos pa- į kietijos ekonomijos ministeris 
skelbtoms sankcijoms Lenkijai,į o t to Lambsdorf. VVashmgto-
nes sankcijos paliečia lenkus. j n e tarėsi Rinkos prezidentas 
Jis pasakė, kad jis planuoja va- i belgas premjeras W. Martens. 
žiuoti j Lenkiją švęsti 600 metų į y. Vokietijos kancleris Schmid-
Čenstachavos Mergelės sukaktį, j tas pasakė spaudai, kad Ameri-
Klausiamas, ar karinė padėtis k a nesupranta Europos proble-
Lenkijoje nesutrukdys jo kelio
nės, popiežius atsakė: "Karinė 

mų. Jis kritikavo naujojo biu
džeto numatytą deficitą, saky-

padėtis veikia labai trumpą lai- ' damas, kad JAV deficitai ap-
ką o Mūsų Karalienė egzistuoja j s u n kina ekonorninę krizę visame 
jau 600 metų". pasaulyje. 

Grižes iš varginančios kelio
nės, popiežius, kurį Romos aero-

Šią savaitę Paryžiuje vie- Į drome pasitiko Italijos premje-
šės Pietų Korėjos užsienio rei- ras ir didelė minia, išvyko pail-
kalų ministeris Shinyoung. sėti į Castel Gondolfą 

— Automobilių bendrovė Ame- j Lenkijoj Suimtas 
rican Motors Corp. paskelbė,! 
kad pernai ji turėjo 137 mil. dol. 
nuostolių. 

— Meksikos įlankoje susidūrė 
migloje du laivai, keturi jūrei
viai sužeisti. 

— Japonijos vyriausybė pa
reikalavo, kad sovietai atitrauk
tų savo branduolines raketas, 
atsuktas j Japoniją. 

— Švedijos branduolinių ty
rimų institutas paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungoje po žeme bu
vo susprogdintas branduolinis 
užtaisas, pirmas šiais metais. 

Afganistano valdžia, komen-

vienas kunigas 
Varšuva, — Lenkijos valdžios 

Kancleris Schmidtas kaltina 
didelius Amerikos bankų nuo
šimčius, kurie traukia kapitalą 
iš viso pasaulio į Ameriką Eu
ropos bankai priversti didinti 
savo nuošimčius ir tas atima 
kapitalą iš Europos biznio. Blo
giausia padėtis yra Belgijoje, 
kur j sunkumus pateko plieno 

atstovas pasakė reporteriams, j pramonė. Tą pačią dieną, kai 
kad užsienyje pasklidę gandai j posėdžiavo Europos Rinkos ta-
apie Lenkijos valdžios planus iš- ; ryba. prieš paskelbdama nau-
vystyti puolimą prieš katalikų j jus bedarbių nuošimčius, tūks-
Bažnyčią yra neteisingi. J. Ur- j tančiai belgų plieno darbininkų 
ban pripažino, kad šiaurinėje | demonstravo Valonijoje. du po-
Koszalino vaivadijoje vienas ku
nigas buvo suimtas, nes jis pa
moksluose šmeižė vyriausybę ir 

licininkai buvo sužeisti. 
Vokiečių kancleris pasakė, kad 

Amerikos vyriausybė per daug 

Hj įcevo kalba 
Madridas. — Europos Saugu

mo ir Kooperavimo konferenci
joje sovietų delegacijos vadas, 
užsienio reikalų vicerninisteris 
Leonid Ujičev apkaltino Ameri
ką, kad ji siekia padidinti ginklų 
lenktynes ir į pavojų išstatyti 
detante. Amerika siekia paver
sti Lenkiją savo isteriškos kam
panijos įrankiu ir nuolatiniu 
Europos įtempimų židiniu. 

Sprogimas prie 
sovietu įstaigos 

VVashingtonas, — Dvi bombos 
padarė žalos Washingtone esan
čiai sovietų lėktuvų Aeroflot 
agentūrai. Sužeistų nebuvo. Po 
sprogimo vietinei spaudai neži
nomi asmenys pasigyrė, kad 
bombas padėjo Žydų (Gynybos 
Lyga. Ji reikalauja, kad sovie-į pa^gii^-a ,fa nauj-j p rotesto 
tai paleistų iš kalėjimo Sovietų1

 reįškimai prieš Lenkijoje įvestą ka 
Sąjungoje suimtą jauną mergi
ną Mariną Tiemkin. 

Sovietų ambasada pareiškė 
valstybės departamente griežtą 
protestą dėl šio teroro veiksmo. 
Proteste sakoma, kad nežiūrint 
pakartotinų sovietų reikalavi
mų, JAV valdžia nieko nedaro 
terorizmui sustabdyti. 

lio 100 didžiausių ekonominių 
įmonių. Jų bendra metinė apy- tuodama prezidento Reagano pa-

įvyko taip pat ir Wroclawe. Var- I var ta siekia 29J5 bil. šekelių I reiškimus apie padėtį Afganista-
šuvos radijas pripažino, .kad vai- j f apie 5.4 bil. dol.). Ekonomis- pe> skelbia, kad Amerika kišasi į 
džia yra priversta smarkiai ap- | tas Eliezer Levin rašo, kad vi- ?fganų vidaus reikalus ir remia 
rėžti gyventojų aprūpinimą bui- j sos Izraelio įmonės, jas kartu j "banditus" Afganistano šalyje. 
tinėmis prekėmis. Lenkijos mies-, sudėjus ir perkėlus j Ameriką." _ Libano teritorijoje per praė-
tuose, ant namų sienų pasirodo tarp 500 didžiausių Amerikos, jusius metus nuo Izraelio puoli-
vis nauji protesto šūkiai prieš | biznio korporacijų užimtų 65-tą my, tarpusavio kovų ir teroro 
maisto produktų nedateklių ir jų vietą, tarp Greyhound ir Inter-j veiksmų žuvo 2,100 gyventojų, tai 
kainų paikėlimą. Į national Paper bendrovių. Visosjyra apie 500 daugiau, negu 1980 

Vakarų pasaulyje, tuo tarpu,' * • I ^ r a e l i o didžiMwų įmonių I metais. 
kartu padaro mažesnę metinę; —Indonezija uždraudė sovie-
apyvartą už Pepsi-Cola ben- tų Aerofloto lėktuvų skridimus ir 

mę padėtį. Belgijos ministras I d r o v e - ištrėmė tos bendrovės atstovą Fi-
pirmininkas Maartens pasiuntė j S v a r s t o k a n d i d a t u s nenk°< k u n ' S buVf* * * T . , 
generolui Jaruzelskiui laišką, ku- — Iranas paskelbė, jog Jorda-
riame kviečia Lenkijos valdžią pa- j Washingtonas. —Ga'llupo vie- į no paskelbtas arabų savanorių 
naikinti dabar įvestus pilietinių šosios opinijos tyrimai parodė, kad verbavimas yra „karo veiksmas' 

gen. Jaruzelskį. Jis bus teisia- j koncentruojasi į užsienio politi-
mas. Vyriausybė nesirengia ei- j kos pavojus ir apleidžia ekono-
ti į kovą dėl kryžių, pasakė Ur- j minius sunkumus. Jis patarė 
ban. j Amerikai mažinti išlaidas, veng-

Šiuo metu Lenkijoje po pa- | t i deficitų, kelti mokesčius, 
rapijas keliauja "Juodosios Ma-[ Stebėtojai nurodo, kad ėko-
donos" paveikslo kopija. šv. nominiai sunkumai liečia ir už-
Antano bažnyčioje pamokslą | sienio politiką. Sunku įtikinti 
pasakė arkivyskupas Glemp. Jis j belgus plieno darbininkus ar vo-
ragino lenkus būti kantriais, 
padėti kenčiantiems. Jis pabrė
žė, kad lenkams būtinai reikia 
"išlikti", atlaikyti visus sunku
mus. 

— Automobilių gamintojai pa
skelbė Detroite, kad praėjės sau
sio mėnuo buvo labai blogas. Nau
jų automobilių parduota 24 nuoš. 
mažiau negu pernai, nors ir 1981 
metų sausis buvo blogas mėnuo. 

— Kinijos žinių agentūra pa
teisiu suvaržymus ir vėl užmegz- demokratų tarpe šiuo metu sti p- Jordane jau apie 500 jaunų vyrų: skelbė, kad Kinija derėsis su JAV 
ti dialogą tiek su nepriklausoma- iriausias kandidatas į prezidento 

— Maskvos požeminio trauki
nėlio Aviamotornaja stotyje 
įvyko nelaimė, žuvo 15 žmonių. 
Net ir Maskvos spauda prane
šė, kad "buvo žuvusių". 

užsirašė į „Jarmuko brigadą", ku
rios tikslas padėti Irakui kare su la profesine sąjunga "Solidaru- vietą yra senatorius Edward 

mas", .tiek ir su katalikų Baž- Kennedy. Sausi i pabaigoj 54 nuoš.; Iranu. 
nyčia. Karinės padėties įvedimas pasisakė už sen. Kennedį. Tarp — Prezidentas Reaganas pa-
Lenkijoje, pažymi Belgiijos minist-; daugiau uždirbančių demokratų j skyrė ambasadoriumi Nikaragvo-
ras pirmininkas, pažeidžia Hel-; Mondale ga\ 3 daugiau balsų.' je Anthony Quaiton, kuris yra ži-
sinkio konferencijos paskelbtus 
principus ir pastato pavojun vi
sas pastangas, kuriomis yra sie-

Tarp vargšų Kennedį rėmė 571 nomas tarptautinio terorizmo spe-
nuoš. Tarp ju<xlųjų jis gavo 71 jcialistas, vadovavęs kovos prieš 
nuoš. 'terorizmą įstaigai. 

dėl laiko termino, iki kurio Ame
rika nustos siuntusi ginklus Tai-
vanui. Šis pareiškimas laikomas 
Kinijos linijos sušvelninimu. 

— Airių Respublikonų armijos 
vadovybė paskelbė, kad Airijos 
parlamento rinkimuose bus išsta
tyti mažiausiai 6 armijos kandi
datai. 

kiečių plieno bendroves, kad rei
kėtų neparduoti sovietams plie
no vamzdžių Sibiro dujų li
nijos statybai. Bedarbiai tokių 
sankcijų nesupranta ir nere
mia. 

Aukšti Amerikos bankų nuo
šimčiai kelia dolerio vertę. Eu
ropiečiai turi pirkti naftos pro
duktus doleriais ir tuo pačiu 
brangiau mokėti. 

KALENDORIUS 
Vasario 22 d.: Maksimi jonas. 

Margarita, Tarvydas, Gintaute. 
Vasario 23 d : Polikarpas. 

Romaną. Gantautas, Siga 
Saulė teka 6:40. leidžiasi 5:28. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

50 1.. nakų 36 L 
dieną 

\ 
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REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU, 

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

Medžiagą s iųst i : J . Šoliūnui 
4 5 4 5 W. 6 3 Str., Ch icago , 111., 60629 

MAŽINAMI PATARNAVIMAI 
J . ŠOLIGNAS 

Daina be galo. Šiandien kur 
tik pažvelgsi, visur galima 
pamatyti, kad dėl finansinių 
trūkumų įvairiausi patarnavi
mai jau yra sumažinti. Nėra 
čia išimtis ir socialinės apsau
gos pensijų išmokėjimo įstai
gos. 

Dabartinis Socialinės apsau
gos ir sveikatos administraci
jos direktorius John A. Svahn 
savo pasikalbėjime su „U. S. 
News & World Report" žurna
lu (vasario 15 d. laidoje) pareiš
kė, kad „socialinės apsaugos 
įstaigos vienos minutės laiko
tarpyje išmoka 12,400 dolerių 
daugiau, negu gauna". Taigi, 
socialinės apsaugos pensijų 
fondo iždas tuštėja. Tačiau jis 
užtikrina, kad nėra jokio pavo
jaus, jog pensijos kam ners 
nebus išmokėtos, arba bus 
nutraukiamos. J o nuomone, tol 
kol gyvuoja JAV, jokio pavo
jaus pensiją prarasti nėra. 

Vis dėlto, vienas dalykas 
tikrai mažėja. Tai bendras 
patarnavimas tiems, . kurie 
kreipiasi į socialinės apsaugos 
į s ta igą pensi jų re ikala is . 
Reiškia, kad vykstant į tą įstai
gą, reikia apsišarvuoti kantry
be ir laiku. Įstaigose tamauto-
jų s k a i č i u s n u o l a t o s 
mažinamas. Tuo pačiu mažėja 
ir tų į s ta igų tarnautojų 
kompe te t ingas žinojimas 
( s e n e s n i e j i t a r n a u t o j a i 
pasitraukia pensijon, o jaunes
nieji turi daug mažiau laiko 
išmokti įvairiausias taisykles 
bei pasikeitimus). 

Nenustebkite, jei ir pačių 
tarnautojų mandagumas ir 
noras patarnauti keičiasi. Tai 
normalu. Šiandien kiekvie
nam tarnautojui tenka vis 
daugiau ir skubiau aptarnau
ti įstaigon atsilankiusį pilietį. 
Tarnautojų moralinė būklė — 
ūpas padėti — yra labai kritęs, 
nes bendrai šio krašto visuo
menė tarnautojų neužjaučia, o 
spaudoje jie neretai net ir 
nevykusiai, neteisingai ir be 
jokio rimto pagrindo yra 
apka l t inami dykaduonia-
vimu. Toks jau yra nelemtas 
?ikimas asmens, kuris dažnai 
dirba iš pasišventimo. 

Neretai neturtingieji šio 
krašto gyventojai, ypač ispa
nų kilmės, dėl kalbos nemokė
jimo, turi ieškoti teisinės 
paramos pas tos srities žino
vus. Seniau už tokią teisinę 
paramą neturtingiesiems išlai
das advokatams padengdavo 
federalinė valdžia. Ir šitoje 
srityje patarnavimai yra labai 
susiaurinti. Anot Chicagos 
. . S u n - T i m e s " l a i k r a š č i o 
pranešimo, vasario 7 d.. 
(JAV juridinės konsultaci
jos valst. įstaiga (Legal Service 
Corp.) taip pat nukentėjo, 
sumažinus jos 1982-jų metų 
išlaidų biudžetą nuo 321 mil. 
iki 241 mil. dol. To pasėka: 
daug mažesnis advokatu skai
čius tiems, kuriems teisinė 
pagalba yra būtina, bet patys 
nebegali užsimokėti advo
katams už jų patarnavimus. 

Sausio 28 d. laidoje „The 
Wall Street Journal" laikraš
tyje nurodoma, kad dažnai 
ne tur t ingie j i dėl teisinio 
p a t a r n a v i m o n e t e k i m o 
n e p a p r a s t a i nukenčia i r 
dažnai atsiduria beviltiškoje 
padėtyje. Ten pat nurodoma, 
pavyzdžiui, kad Los Angeles 

mieste 1980 m. Legal Service 
Corp. įstaiga, federalinės 
valdžios paramos dėka, galėjo 
padėti 2204 asmenims, o 1981 
m. dėl lėšų stokos buvo 
patarnauta tik 830 klijentų. 
Charakteringa, kad statis
tiniai duomenys nurodo, jog 
1981 m. laikotarpyje legalinė 
p a g a l b a ne tur t ingies iems 
mažėjo labai greitai: kovo 
mėnesį buvo p a d ė t a 340 
žmonių, o lapkričio mėnesį jau 
tik 80. 

Liūdnas vaizdas yra taip pat 
ir sergančiųjų bei nedarbingų
jų aptranavimuosė. I š čia iš
laidos už patarnavimus (ligoni
nėse, gydytojų kabinetuose 
bei s l a u g y m o n a m u o s e ) 
as t ronomiška i didėja, o 
tarnautojų skaičius mažėja. 

Nėra abejonės, kad dėl 
pablogėjusių sąlygų ypač daug 
daugiau ir dažniau nukentės 
mūsų senimas. 

S o c i a l i n ė s a p s a u g o s 
pensininkai gali būti t ik dėkin
gi, kad prezidentas Reaganas 
užtikrino, jog pensijos nebus 
mažinamos. Tačiau pensi
ninkams rūpestį kelia numa
tyti susiaurinimai Medicare 
gydymo srityje. Čia apkarpy
mų neišvengs nei dabartiniai, 
nei būsimieji pensininkai, nes 
atrodo, kad už Medicare patar
navimus pensininkams atei
tyje reikės mokėti patiems vis 
daugiau. 

Kylančios išlaidos už patar
navimus apdraudos ir sveika
tingumo srityse neretai atbai
do Žmones nuo pasitraukimo 
pensijon sulaukus 62-jų metų 
amžiaus. Turime atsiminti, 
kad asmuo, išėjęs pensijon tik 
62-jų netų netenka sveikatos 
apdraudos. Labai dažnai toks 
j a u n a s p e n s i n i n k a s yra 
priverstas pats pirkti sveika
tos apdraudą ir už tai turi 
mokėti astronomiškus mokes
čius. Mat, Medicare tegalima 
gauti tik sulaukus 65 metus. 

Užtat dabar jau matoma 
tendencija, kad pensininkai, 
norį pensijon pas i t rauk t i 
sulaukus tik 62 metų, negali 
vien tik dėl to, kad jie automa
t iškai netenka sveikatos 
apdraudos. Daugelis jų yra 
priversti dirbti iki savo 65 
gimtadienio. 

Cia ir patarimas būtų toks: 
reikia gerai apsigalvoti ir 
a p s k a i č i u o t i , a r g a l i m a 
pasitraukti pensijon, sulaukus 
tik 62 metų. Pasitraukti pensi
jon neturint Medicare ap
draudos, visuomet rizikuo
sime, kad už sveikatos 
apdraudą reikės dažnai 
patiems mokėti. 

J a u gavome a n k e t a s 

Pranešame, kad reikalingas 
anketas jau gavome. Visi 
pensininkai , kur iems yra 
reikalinga užpildyti prane
šimus apie 1981 m. uždarbius, 
gali tai atlikti. Metinius uždar
bių pranešimus (Annual 
Report of Earnings for!981 — 
Form SSA-777) turi užpildyti 
tie pensininkai, kurie pernai 
(1981) metais: a. pasitraukė 
pensijon ir b. gavo bent vieną 
socialinės apsaugos (sočiai 
security) čekį ir, c. uždirbo virš 
l e i s t o s u ž d i r b t i sumos 
(asmenim daugiau negu 65 
metų buvo leista uždirbti 5,500 
dol.; asmenims jaunesniems — 

Vestuvinės dalies galas — „Dovanų šokis", 
„Grandinėlės" šokėjų atliekamas Kent State uni
versiteto studijoje filmavimo metu. Šokyje daly
vauja: jaunieji — Rūta Staniškytė ir Wolfram 
Von Kiparski; maršalka ir kūma — Kastytis 

Giedraitis ir Dana Balčiūnaitė; piršlys ir svočia 
— Antanas Motskus ir Vilija Banionytė; jauni
mas su jaunosios išdalintomis dovanomis — ska
romis ir kepurėmis. 

Nuotr. J . Gar los 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
„TAIKLIOJO S A U L I O " 

ŠVENTĖ CHICAGOJE 

Prieš ketvirtį šimtmečio ar 
kas iš mūsų pagalvojom, kad 
štai 1982 m. vasario 14 dieną, ! 
kai eilėje mūsų telkinių vyko 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 64-jų metinių minė
jimai, per daugelį Amerikos 
kabelinių radijo stočių bus 
transliuojama Chicagos Lietu
vių operos kuone iš numirusių 
prikelta pasaulinio masto „I 
Lituani" opera. Iš menko 
grūdo, mesto 1956 m. vasarai 
baigiantis Chicagoje, • išaugo 
jokių laiko audrų nepajudina
mas Chicagos lietuvių-operos 
medis, įbrėžęs ne tik gilią ir 
labai reikšmingą vagą išei
vijos lietuvių meniniam 
gyvenime, bet taip pat jau 
pasiekęs ir amerikinio masinio 

KLAUSIMAI -
ATSAKYMAI 

KL Malonėkite socialinių 
reikalų skyriuje paaiškinti, ar 
reikia pildyti pajanių'mokes
čius pensininkams virš 72 
metų amžiaus? 

Aš esu pensininkas, 75 metų 
žiaus. Kiekvienais metais 

piktas 1040 Federal Income 
Tas formą, nes mano pajamos 
s idaro iš šalpos pensijos 
n dtams 3,000 dol. ir iŠ banko 
gaunamų procentų 2,000 dol. 
Viso metinių paiamų 5,000 dol. 

Aš, būdamas viengungis, 
kiekvienais metais pildau 
formą 1040 Federal Income 
Tax. bet esu girdėjęs, kad 
bereikalo pildau, nes pensinin
kams virš 72 metų amžiaus — 
pildyti nereikia. Norėčiau 
tiksliai žinoti, ar teisingai 
darau pildydamas. 

Su pagarba. 
S. 

Atsakymas S.: Kadangi 
Jūsų socialinės apsaugos 
(sočiai security) pensija 
nesiskaito kaip pajamos, todėl 
Jūsų visos pajamos yra tik 
2.000 dol. Pasiteiravus pas 
valstybinių mokesčių mokė
jimo (income tax) žinovę, 
sužinojome, kad Jums jokių 
formų pildyti nereikia. 

susižinojimo plačiai po visą 
kraštą išsišakojusius kanalus. 
Jei toks būrys Amerikos radijo 
stočių, žinomai Delta oro lini
jos bendrovei finansuojant, 
mūsų operą išvedė į tokiai 
auditorijai prieinamą tinklą, 
yra tiesiog nuostabus mūsų 
tautinis laimėjimas. Nors, 
kiek žinau, toji neįkainojama 
lietuvių meninio proveržio 
demonstracija Chicagos lietu
vių operai kainavo apie 8,000 
dolerių, kuriuos teko sumokėti 
profsąjungai priklausančiam 
orkestrui. Ar supras tai išei
vijos lietuviai, ar įvertins 
Lietuvių operos išėjimą į 
p l a č i u o s i u s a m e r i k i n i u s 
vandenis, ar sudės tą sumą, 
kurią orkestrui turėjo sumo
kėti operos valdyba, įklimp-
dama į naujas skolas, paro
dys netolima ateitis. Bet 
tikėkime, kad rezultatai bus 
teigiami, nes vyresnioji auko
tojų karta, iki šiol sudėjusi 
milžiniškas sumas įvairiems 
lietuvių išeivijos užmojams, 
dar nėra išmirusi, o jaunes
nioji intelektualų karta taip 
pat jau ima rodyti gražių 
pavyzdžių, ka ip Sakadoiskiai 
ir eilė kitų. 

Tokios mintys kilo prieš 
ruošiantis dienai kitai vėl 
sugrįžti į Chicagą, Dar, rodos, 
taip neseniai ten_ būta: tik 
prieš aštuonis su puse mėne
sio, kai Chicagos Lietuvių ope
ra savo 25 metų sukaktį atžy
mėjo , J Lituani" operos 
spektakliais. Graži ir meniš
kai didinga buvo toji šventė. O 
dabar štai vėl scenon išve
dama romantiška kompozito
riaus VVeberio opera „Taiklu
sis šaulys". Po aštuonerių su 
puse mėnesio. Teko girdėti, 
kad kai kuriems Chicagos ir 
apylinkių lietuviams naujoji 
operos premjera per greita, 
kad jie dar nespėjo atsikvėpti 
po praėjusios. 

Jei žiūrovai ir nespėjo 
a ts ikvėpt i , tačiau operos 
vienetas tikrai suspėjo ne tik 
atsikvėpti, bet ir rekordiniu 
laiku paruošti naują operą 
laisvalaikio valandomis, kai 
tuo tarpu net ir dangus nebu
vo jiems palankus; žiaurūs šal
čiai, sniego pusnys, o į repeti
cijas vistiek reikėjo važinėti ir 
ilgokas valandas repetuoti. 

Nepaslaptis, jog susidarė 
nuo 62 iki 65 metų buvo leista 
uždirbti 4,080 dol.) ir d. 
pensininkas buvo jaunesnie tokios aplinkybės, kad Chica-
negu 72 metų ir uždirbo gog Lietuvių operos 26-jo sezo-
daugiau negu buvo leista. n o premjerą ir spektaklius 

Tuos metinius pranešimus reikėjo atkelti į ankstyvesnį 
yra būtina užpildyti, aukščiau laįįą. Seserys kazimierietės 
minėtiems pensininkams, iki 
balandžio 15 d. To neatlikus, 
gresia pabauda. 

Metinius uždarbių praneši
mus galima užpildyti Chica
gos Lietuvių socialinės tarny
bos raštinėje — „Margučio" 
patalpose kiekvieną 
dienį nuo 11 vai. ryto iki 12:30 choristų, 
vai. p.p. Prašoma būtinai 
atsinešti savo uždarbių iš 
darbovietės fW-2) už 1981 
metus pranešimą. Patarna
vimas yra atliekamas nemo
kamai. 

šiemet švenčia deimantinį 
savo jubiliejų, todėl vėliau 
Marijos aukšt. mokyklos salė 
bus užimta. O Lietuvių opera 
savo spektaklių grandinės 
šiais metais nesiryžo nutrauk
ti, tad ir pasiruošė, sakyčiau, 

^ t f * rekordiniu laiku, nors tai iš 
solistų ir kitų 

pareikalavo nemažos aukos. 
Tikėkime, kad „Taikliojo 

šaulio" premjera ir kiti du 
spektakliai vėl džiugins žiū
rovus, o žinia, kad spektaklių 
pažiūrėti atvyksta ir maestro 
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Vytautas Marijošius, sugesti-
jonuoja, jog kitais metais 
Lietuvių opera vėl žada ką 
nors naujo, gal kartais ir lietu
vio kompozitoriaus operą. 

Jei lėktuvas neatsimuš į 14-
tos gatvės Washingtone 
nelaimingą tiltą, t ikiuosi 
„Taikliojo šaulio" spektaklį 
pamatyi kovo 13 dieną, nors ir 
reikės keliauti net 750 mylių, 
kai tuo tarpu Marąuette Par
ko ir Chicagos priemiesčių 
lietuviams toji operos šventė 
vyks visai jų pašonėje. 

AR NEGALIMA 
LIETUVIŠKAI 
IŠSIREIKŠTI? 

Įdomiai redaguojamam 
„Draugo" pirmam puslapy 
kartais pasitaiko išsireiški
mų, kuriuos būtų galima 
pasakyti ir lietuviškai. Antai, 
š.m. sausio 28 d. nr., atpa-
sakojant prezidento Reagano 
kalbą, sakinys pradedamas 
taip: „Prezidento Reagano 
,State of Union' ka lba 
jungtiniame Kongreso posė
dyje...". Ar ne aiškiau būtų 
lietuviškam dienrašty, iš kurio 
puslapių gal ne vienas nori 
pasimokyti lietuvių kalbos, 
taip išsireikšti: „Prezidento 
Reagano kalba — pranešimas 
apie krašto padėtį jungtinia
me Kongreso posėdyje...". 

Toliau rašoma: „Federalinė 
valdžia perims iš valstijų 
sveikatos...". Kodėl vietoj 
„federalinė" nevartoti žodžio 
,,federacinė", kaip daro 
kanadiškiai „Tėviškės žibu
riai", nes 50 Jungtinių Ameri
kos Valstybių valstijų sudaro 
federaciją. 

Aprašydamas Lenny Skut-
niko herojiškumo pavyzdį, 
kurį prezidentas iškėlė, 
baigdamas kalbą — praneši
mą apie krašto padėtį, „Drau
go" redaktorius rašo: „Kongre
so nariai šiltai plojo, kai 
prezidentas paminėjo Skut-
niko žygį". Taip, bet preziden
to kalbos — pranešimo apie 
krašto padėtį JAV Kongreso 
rūmuose klausosi ne vien tik 
Kongreso nariai, bet taip pat 
vyriausybės, aukščiausio 
teismo nariai, visų Washing-
tone akredituotų šalių diplo
matai, jų tarpe ir Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, kuris, 
kaip rytojaus dieną asmeniš
kai pasitikrinau, ir šiais 
metais su kitais diplomatais 
dalyvavo Kongreso rūmuose, 
• • • — — &HĘM W < B W J B M ^ a M l ^ 1 — I — ^ — 
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i šk l ausydamas prez idento 
kalbos — pranešimo apie kraš
to padėtį. 

Tad teigti, kad Skutnikui 
plojo tik Kongreso nariai , ne 
visai tikslu. Pats , žiūrėdamas 
televiziją, mačiau, kad plojo 
visi, tuo metu buvusiej i 
Kongreso rūmuose, nes pilko
jo herojaus Skutniko pavyz
dys gelbint iš Potomaco upės 
sustyrusią moterį labai daug 
ką sujaudino ir paveikė. 
Tikėkime, kad t as narsus 
amerikietis, iki šiol gavęs 
14,000 dol. metinės algos, bus 

pakeltas į aukštesnę katego
riją. Juoba valdžios tarnau
tojų tarpe kalbos ir svajonės 
apie aukštesnes kategorijas 
yra dažnas reiškinys. 

Šios pastabos skelbiamos ne 
žeminti taip jau palyginus 
įdomiai redaguojamą „Drau
go" 1 psl., o tik norint pateikti 
kai kurių sugestijų, nes, pvz., 
kai pasiklausau .Amerikos 
Balso" lietuviškų laidų iš 
Washingtono, jose girdžiu 
žymiai aiškesnę ir tikslesnę 
lietuvišką terminologiją. 

VL.R. 
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Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-C antr , ir penkt. 10-4; seitad 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
uR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
šskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Re2. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

{71-mc». ir Campbell Ave. kampas) 
Va!.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. T'k su :tarus 

DR. A S. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tei. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

- CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šest 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč. ir Jeit. uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tei. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

265« W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

N Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., treč., ketv. ir šeštad. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 3M-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMAH AS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel. — 778-3400 



Mums gaila — 

BET REIKĖS 
PRISITAIKYTI 

Šio mėnesio pradžioje, ka ip 
buvo minėta, suėjo 25-ri metai, 
kai „Draugo" visa įstaiga per-
kelta į naujas patalpas, pritai
kytas ir įruoštas lietuviškam 
spaudos centrui. 36-rius metus 
išsilaikęs vienoje vietoje, su
grūstas nedidelėse patalpose, 
kuriose nebuvo patogumų nei 
darbininkams, nei adminis
tracijai, nei tinkamų sąlygų 
redakcijai. Bet jie dirbo, nesi
gailėdami savo jėgų ir svei
katos, nes lietuviška informa
cija, lietuviškas katalikiškas 
dienraštis, laikraščiai ir kny
gos buvo reikalingi lietuviškai 
išeivijai. Pastarąjį šimtmečio 
ketvirtį jau buvo galima dirb
ti, lengviau atiduodant savo jė
gas, mažiau sveikatos ir su 
geresniais rezultatais. 

Šis patogios vietos paruoši
mas, kainavęs nemažas pini
gų sumas, turi būti dėkingas 
Marijonų vienuolijai, visiems 
jų bendradarbiams, įvertinan
tiems vienuolijos darbus, ir lie
tuvių visuomenei, galėjusiai 
prisidėti, kad spaudos centras 
būtų naudingas, paveikus vi
suomenėje, saugotų tautinę ta
patybę ir plėstų lietuviškus 
darbus. Nuolat buvo dėkingi 
tie spaudos darbininkai, ku
riuos šiandien minime kaip 
iškeliavusius amžinybėn, ku
riuos geru žodžiu prisimename 
kaip gyvenančius pensijoje ir 
leidžiančius saulėleidžio die
nas , ir tuos, kurie dirba kar
tais iki nuovargio ir jėgų iš
sėmimo dabar tam pačiam 
tikslui — lietuviška, katalikiš
ka informacija jungti tikrąja 
prasme geros valios žmones 
lietuviškam darbui išeivijoje, 
kad jis būtų naudingas ir pa
vergtai tėvynei. 

Prisimename šią sukaktį ne 
dėl to, kad tai yra didelis lietu
viškų pastangų laimėjimas, 
bet dėl to, kad per tą laiką bu
vo laimingų ir skaudžių valan
dų, pasisekusių ir nepasiseku-
s i ų d a r b ų . P a g a l i a u 
išsiskyrimas artimųjų, su ku
riais dirbta ilgus metus, nors 
tai ir natūralu, kelia žmogišką 
jausmą gailėtis netekus bend
radarbių ir ilgamečių lietuviš
kos spaudos ramsčių. 

MONOPOLIJŲ VALIA SOV. SĄJUNGOJE 
Vienaip rodo konstitucija, kitaip — komunistų partija 

Kodėl tai prisimename kaip 
tik tuos įvykius, kurie lėmė dau
gelio išsiskyrimą iš artimųjų 
bendradarbių tarpo, nors jau 
patogiau dirbame ir sėkmin
giau galime padaryti? Todėl, 
kad laikas, aplinkybės be mū
sų valios ir noro keičiasi. Pasi
keitė žmonių skaičius, pasikei
tė pajamos ir i š la idos , 
pasikeitė darbininkų atlygini
mai ir medžiagos kainos. Jau 
buvo kalbėta šioje pačioje vie
toje apie pašto išlaidų paki
limą. Taip pat prisiminta, kad 
medžiagos kainuoja daug 
brangiau, negu kainavo ne
tolimoje praeityje, juoba skai
tant prieš porą dešimčių metų. 
Pašto patarnavimas skaityto-
tojui yra tiek blogesnis, kiek jo 
kainos pakilo už dienraščio ar 
kitos spaudos siuntinėjimą. 
Nesprendžiame to priežasties, 
bet tai turime patvirtinti iš 
praktikos, o ir skaitytojams, to
liau gyvenantiems, jokios pa
slapties nėra. 

Taip pat buvo jau užsimin
ta, kad gal administracija tu
rės dėl blogo patarnavimo ir 
kainų kilimo bei nuolatinių jų 
kėlimo net kokią laidą sustab
dyti, kad tik galėtume toliau 
informuoti lietuvišką išeiviją 
kiek galima dažniau ir kiek 
įmanoma geriau. Gal nu
trauks pirmadienio laidą, kuri 
ir taip dažniausiai pavėluotai 
pristatoma, kad tik galėtume 

Neatlikta pareiga, tai t a s pat, 
kaip negrąžinta skola. Vieną 
kartą ji sugrįš atgal ir vistiek 
reikės ją sutvarkyti. 

J. F. Netvton 

jungti savo tautiečius, išsis
klaidžiusius visame Amerikos 
plote ir net užsieniuose. Juk 
mums brangus kiekvienas lie
tuvis, kuris dar nori skaityti, 
kuris dar nori palaikyti ryšius 
su savo svetur gyvenančiu bro
liu, kad visi jaustų pulsą ken
čiančios tėvynės, kuri laukia iš 
išeivijos paguodos ir bent vil
čių žadinimo. 

Vienintelis „Draugas" iki 
šiol ėjo kasdien, išskyrus sek
madienius ir legalias šventes. 
Bet jis nėra išimtis ir nesėdi ant 
aukso kalno, kurio turtų ne
galima išsemti. Jis remiasi 
skaitytojais, pasiaukojusiais 
darbininkais, rėmėjais ir auko
tojais. Jei jis ir to nustotų, nu
stotų savo egzistencijos pa
grindo ir kartu savo tikslo, nes 
jis jau būtų tik popierius rek
lamai, o ne laikraštis, kalbąs 
savu spausdintu žodžiu ir sa
viems tautiečiams išeivijoje. 

Likusieji a r nauji darbuo
tojai prisimena tuos, kurių ne
teko. Ilgai dirbo „Draugo" 
redakcijoje Ignas Sakalas. Ma
žai trumpiau Leonardas Šimu
tis. Bet amžiaus naštos ir ligos 
privertė juos pasitraukti ir pa
galiau iškeliauti amžinybėn. 
Po ketvirtį šimtmečio dirbo 
redaktoriai kun. Kazimieras 
Baras ir Aloyzas Baronas, bet 
juos pasišaukė amžinybėn. Čia 
dirbo dr. Ona Labanauskaitė, 
kun. Juozas Prunskis, And
rius Naudžiūnas, bet ir juos 
amžius pašaukė poilsiui. 
Administraciją tvarkė kun. 
Petras Cinikas, Juozas Valai
tis, kurie tartum buvo suaugę 
su spaudos darbu, bet ir juos 
pasišaukė amžinybė. Spaus
tuvėje dirbo Jonas Peldžius, 
Vladas Cibulskis, bet ir jie sa
vo pareigas užbaigė. O kas iš
skaičiuos visus tuos, kurie au
kojo savo amžių, laiką, jėgas, 
sveikatą iki pabaigos, kol 
Aukščiausias davė ženklą ke
liauti užpelnytam poilsiui. 

Neleidžiant vieną dieną 
„Draugo", kaip buvo įprasta, 
kasdien eiti su naujomis žinio
mis — įdomesnėmis ar mažiau 
įdomiomis — gaila atsiskirti, 
kaip buvo gaila atsiskirti ir su 
ilgamečiais bendradarbiais. 
Bent tuo tarpu nenusimename 
nei mes, neturi nusiminti nei 
skaitytojai — dienraštis ne 
miršta, o tik taupo ilgesniam 
laikui, kad galėtų siekti bend
rų tautos ir krikščionybės tiks
lų. Sutaupyti apie 50 tūkstan
čių per metus administracijai 
yra gyvybinis klausimas, bet 
ne gyvybinis klausimas tiems 
skaitytojams, kurie ir taip jį 
gauna pavėluotai arba visai 
negauna. Ir tai ne dėl redak
cijos ar administracijos kal
tės, o dėl netvarkingo patar
n a v i m o , n o r s už t ą 
patarnavimą reikia mokėti di
delius ir sunkiai sudėtus pini-

Komunistiniame žurnale 
Alfredas Sokolovas rašo apie 
Vakarų pasaulio konstitucijas 
pavadinimu — buržuazinės 
konstitucijos — monopolijų 
valia (M.G.1978. Nr.4,4p.). J is 
nenagrinėja sovietinės konsti
tucijos, kurią jis, kaip komu
nistas, geriau pažįsta, negu 
Vakarų pasaulio konstituci
jas. Jis to nedaro, nes sovie
tines konstitucijas paruošia ir 
savo vardu išleidžia pertijos 
sekretorius. Yra žinomos Leni
no konstitucija, Stalino konsti
tucija, Brežnevo konstitucija. 
Nebuvo tik Chruščiovo konsti
tucijos, nes jam per trumpai 
teko karaliauti. Taigi koks 

nors A. Sokolovas neturi teisės 
Breženvo konstitucijos kriti
kuoti. Ir jis ją pamini tik kaip 
TSRS konstituciją. 

N. Chruščiovas buvo išmes
tas iš valstybinio balno. 
Nepasakyta pagal kurį TSRS 
konstitucijos paragrafą iš 
sovietų valstybinio balno gali
ma išmesti aukščiausią valsty
bės pareigūną. Chruščiovas 
greitai mirė širdies liga. Čia 
tikrai tinka komunistinis pasa
kymas — jis mirė širdies liga. 
Sovietų lageriuose širdies liga 
nužudoma daug nekaltų 
žmonių ir net komunistų. 

Viena ukrainietė rašė apie 
savo vyro mirtį. Jos vyras 
buvo aršus komunistas. Jis su 
gera pensija 1968 m. iš Vaka
rų grįžo į Ukrainą. Čia jis 
nustojo visų teisių ir net 165 
dol. mėnesinės pensijos. Ta 
ukrainietė ir rašė, kad jos 
vyras mirė ne dėl senatvės, bet 
dėl širdies skausmo. Tą 
komunistą apvylė TSRS 
konstitucija, kurios paragra
fuose skamba visokios laisvės, 
ekonominės gerovės ir, žino
ma, komunistinės privilegijos. 
Iš jo buvo atimta 165 dol. 
mėnesinė pensija, jam moka
ma Vakarų bendrovės, kurioje 
jis dirbo. Tą čekį pasiimdavo 
komunistai — komunistinis 
bankas, o jam išmokėdavo 40 
rublių, nes jis pagal TSRS 
konstituciją negalįs gauti 
daugiau, negu gauna kiti 
pensininkai. 

Sokolovas savo straipsnio 
pradžioje rašo: „Naujoji TSRS 
konstitucija — išsivysčiusios 
visuomenės gyvenimo įstaty
mas. J i atspindi didžiulius 
revoliucinius pertvarkymus 
politiniame, ekonominiame ir 
kultūriniame šalies gyvenime 
per 60 tarybų valstybės gyva
vimo metų. Ką gali prieš 
pastatyti išsivysčiusio šio 
soc ia l izmo l a i m ė j i m a m s 
kapital is t inės san tva rkos 
apologetai? Kokias teises ir 

J . V A I C E L l C N A S 

gus. 
Administracija, susitvarkiu

si formalumus su paštu, pra
neš tiksliai. Redakcija tik pa
sako padėtį, kuri laukia ne tik 
išeivišką, bet ir visą spaudą 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur. 
Išleisime kai kada didesnę lai
dą su daugiau pasiskaitymų ir 
daugiau informacijos, nes tai 
bus mokama tik užsvorį, bet 
stengsimės duoti tai, kas bū
tina, reikalinga ir naudinga 
l ie tuviams išeiviams sve
timuose kraštuose, kad jie ga
lėtų išlaikyti tą pačią tautinę 
dvasią, palaikyti tuos pačius 
ryšius ir vesti kovą už ken
čiančią ir priespaudą nešan
čią tėvynę, persekiojamą 
Bažnyčią, naikinamą krikš
čionybę ir kilnų žmoniškumą. 

P. G. 

laisves darbo žmonėms garan
tuoja imperialistinė visuo
menė?" 

N e ž i n o , k ą s a k o 
Sokolovas jau pradžioje 

parodo, kad jis nesusigaudo, 
apie ką j is kalba. Čia jis kalba 
apie i š s ivysč ius ios visuo
menės santvarką, o kitame 
sak iny je j au ka lba apie 
revoliucinius pertvarkymus. 
Išsivystymas ir revoliucija 
nėra t a s pat. Išsivystymas — 
išsirutuliojimas, išsiskleidi
mas, išriedėjimas, o revoliu
cija yra perversmas, prievar
ta. Apie kokias laisves gali 
Sokolovas kalbėti, jei sovietų 
viskas tva rkoma prievarta. 

Toliau jis rašo: „Dabartinės 
buržuazinės konstitucijos daž
n i a u s i a i y r a dokumenta i , 
turintys tam tikrą juridinę 
formą". Tiesa, Sovietų konsti
tucija neturi juridinės formos, 
nes visi KBG prokurorai ir net 
teisėjai vadovaujasi ne konsti
tucija, o partijos nurodymais. 
Kas iš tų gražių žodžių konsti
tucijoje, jei t a konstitucija gy
venime nevykdoma. J i parašy
ta užsieniui. Užsieniečiai, 
kurie nepažįsta maskvinio 
komunizmo, ne t pasako: „Ko 
jūs neatsiskiriate nuo Rusijos? 
Juk komunistinė konstitucija 
tai leidžia". Kai kurie užsienie
čiai TSRS konstituciją ima už 
gryną pinigą. Jie nežino, kad 
TSRS konstitucija leidžia Rusi
jai ginklu ki tas tautas paverg
ti, bet neleidžia joms nuo Rusi
jos atsiskirti. Per tuos 64 m. 
pagal TSRS konstituciją iš 
Rusijos per 100 pavergtų tautų 
dar nė viena tauta negavo lais
vės. O daug kartų sovietinė 
kariuomenė buvo panaudota 
l a i s v ė s p r a s i v e r ž i m a m s 
užgniaužti. Kokia nauda iš 
tokios konstitucijos, kurioje 
skelbiama apie tautų atsisky
rimo nuo Rusijos laisvę, o tos 
laisvės daigeliai sunaikinami 
tankais? 

Soko lovas a i š k i n a , kad 
Vakarų pasaulyje į parlamen
tą daugiausia patenka turtin
gi žmonės. Tiesa, patenka tur
tingi, mokyti ir tie, kurie 
leidžia veikti ir kitoms parti
joms. Rinkėjai į parlamentą 
gali pasirinkti sau t inkamus 
kandidatus vienos a r kitos 
pa r t i j o s . K o m u n i s t i n i a m e 
krašte to nėra. Čia jis labai 
neapgalvotai nukalba: „ko
kias teises ir laisves darbo 
ž m o n ė m s g a r a n t u o j a 
imperialistinė visuomenė!" 
Taigi Vakaruose darbininkai 
turi t a s teises ir laisves, kurių 

nėra komunistiniuose kraš
tuose. J i s kalba ir apie 
imperializmą, bet jis nežino, 
k a s y r a i m p e r i a l i z m a s . 
Imperializmas — grobiamoji 
politika. Sokolovas galėtų 
žinoti, kad dabar pasaulyje 
didžiausia imperija yra Sovie 
tų Sąjunga. Sovietų kariuo
menės daliniai ir dabar vykdo 
puolimus Afganistane dar 
labiau padidinti sovietų impe
riją. 

Aukšč iaus ias „ s o v i e t a s " 
Komunistų parlamentas yra 

komunistų suvažiavimas, kurį 
papildo tylieji liaudies atsto
vai. O jie į parlamentą buvo 
įrašyti partijos nutarimu. 
Kokie nors r ink imai ar 
ba l sav ima i į komunis t inį 
parlamentą yra tik fikcija. 
Sovietiniame parlamente ir 
sprendimai daromi paga l 
partijos nutarimus. Parlamen
to atstovai turi pabalsuoti ar 
paploti. Jei kas nepakeltų 
rankos ar dar pasakytų žodį 
prieš, toks parlamento narys iš 
karto atsirastų kalėjime ar po 
velėna. 

Kad TSRS konstitucija stovi 
žemiau partijos sprendimų, 
mums rodo ir toks pavyzdys. 
1940 m., kai sovietai pavergė 
Lietuvą, Kaune Šv. Kazimiero 
draugijos pirmininkas kan. M. 
Vaitkus atėjo pas spaudos 
komisarą Kežinaitj paprašyti, 
kad leistų baigti spausdinti Šv. 
Rašto Naująjį Testamentą. 
Kežinaitis valandėlę pagal
vojo ir sako: „Taip atrodo, jog 
jūs pagal konstituciją turit 
teisę spausdinti ir laisvai 
naudoti savo Šventraštį. Bet 
aš negaliu galutinio žodžio 
tarti: turiu atsiklausti partijos 
centro, jie ten turi tą klausimą 
lemiamai išspręsti". Po poros 
dienų buvo pranešta, kad 
partijos centras nutarė neleis
ti baigti Naujojo Testamento 
spausdinti. O netrukus tos 
katalikiškos draugijos pirmi
ninku buvo paskirtas žydas 
Klein. 

A Sokolovas aiškina, kad 
Vakarų pasaulyje monopo
listinis kapitalas užgrobia 
svarbiausius materialinius 
išteklius, nelinkęs su kuo nors 
dalintis ir politine valdžia. J is 
nepaaiškina, su kuo valdžia 
dalinasi Brežnevas, kurio 
žinioje y r a viso k raš to 
materialiniai ištekliai. J is 
vaido su savo pagelbininkais, 
kurie taip pat yra komunistai. 

Toliau jis sako, kad JAV 
ekonomiją kontroliuoja 500 

milžiniškų korporacijų, maž
daug 5000 didžiausių korpora
cijų direktoriai valdo šalį. 
Taip. Penki tūkstančiai yra 
didelis skaičius. Daug blogiau, 
kad kraštą, kuris yra 3 kartus 
didesnis už JAV, valdo vienas 
žmogus — partijos sekre
torius. J i s pašalina ar perkil-
noja savo valdžios statytinius. 
Keli tūkstančiai direktorių 
kraštui duoda gerą gyvenimą, 
ko nėra komunistų valdomuo
se kraštuose. Net vienas 
pavergtos Lietuvos žymus 
komunistas y r a pasakęs 
mokslo draugui, atvykusiam iš 
JAV į Lietuvą: „Taip, jūs 
gyvenate Amerikoje". 

Amerika ir dabar yra laisvės 
ir gero gyvenimo kraštas. 80 
proc. iš Sov. Sąj. išleistų žydų 
atvyko į Ameriką. Sovietų 
vienas direktorius — partijos 
sekretorius—savo krašto liau
džiai duoda tik didelį skurdą, 
nelaisvę, persekiojimus, bada
vimą ir kitas komunistines 
„gėrybes". Tur t ingiausias 
pasaulio kraštas — Sovietų 
Sąjunga — kasmet iš laisvojo 
pasaulio perka javus, mėsą, 
sviestą ir kitus maisto produk
tus ir juos perka kaip atsilikęs 
kraštas — papiginta kaina. 
Tas atsilikęs kraštas labiau
siai apsiginklavęs ir bando 
diktuoti visam pasauliui. 

Koks čia gali būti išsivystęs 
socialistinis kraštas, jei to 
krašto liaudis neturi maisto 
produktų, drabužių, apavo, 
laisvės ir neturi normalių 
gyvenimo sąlygų. Jei carų 
Rusija buvo vadinama tautų 
kalėjimu, tai raudonųjų carų 
Rusija padarė „pažangą": turi 
kalėjimus, stovyklas, bepročių 
namus, kur talpinami poli
tiniai kaliniai, geležinę uždan
gą su spygliuotų vielų ir elekt

ros tvoromis, sargybiniais, 
šunimis ir kitais komunistų 
išradimais. 

Kom. konst i tuci ja 
prakt ikoje 

Didžiausias nusiskundimas, 
kad ne visos Vakarų pasaulio 
konstitucijos leidžia veikti 
komunistams. Visai teisingai. 
Tų konstitucijų ruošėjai ir jų 
priėmėjai žinojo, kad „leisi 
velnią į bažnyčią, tai jis lips ir 
ant altoriaus". V. Vokietijoje 
K. Adenauerio laikais komu
nistų partija buvo uždrausta. 
Dėl to nesiskundė nė Stalinas, 
kai K. Adenaueris lankėsi 
Maskvoje. Stalinas net pasakė: 
„Jei yra svoločių, kad ir komu
nistai, juos sutvarkykit". Ir 
pats Stalinas daug komunistų 
sutvarkė — pakišo po velėną. 

Jų skaičiuje per 200 lietuvių 
k o m u n i s t ų . Bet dėl to 
Sokolovas nesiskundžia. Kai 
V. Vokietijoje valdžią perėmė 
kairieji, komunistai ne tik 
sulindo į valdiškas tarnybas, 
bet jie „lipo ir ant altoriaus". 
Vienas toks komunistas buvo 
įsitaisęs net pačiame kancle
rio štabe. Kai tas komunistas 
saugumo buvo sugautas kaip 
Maskvos šnipas, iš savo parei
gų turėjo pasitraukti ir pats 
kancleris W. Brandtas. Kur 
valdo kairieji, ten turi sąlygas 
veikti ir komunistai, nors jie 
būtų ir už įstatymų ribų. Tai 
žinome ir iš nepriklausomos 
Lietu vos laikų — 1926 m. 

Sokolovas a iškina, kad 
buržuazinės konstitucijos 
įtvirtina buržuazinę diktatū
rą, tik jis nepasako kur. 
V i same d e m o k r a t i n i a m e 
pasaulyje vyksta ir demokrati
niai rinkimai pagal nustatytą 
laiką ir taisykles. Renkami 
parlamento nariai, senatoriai, 
prezidentai. Tie pareigūnai 
išbūna nustatytą laiką. To 
nėra komunistų valdomuose 
kraštuose, nes juose valdo 
komunistinė diktatūra. Leni
nas, Stalinas, Brežnevas kraš
tą valdo iki savo mirties. 
Brežnevas pasakė, kad aukš
tieji krašto pareigūnai turi 
pasitraukti iš savo pareigų, 
sulaukę 70 metų amžiaus. 
Kokio amžiaus yra Brež
nevas? Jis nepasitraukia iš 
savo pareigų, nors be adju
tantų pagalbos nebegali paeiti. 
Jugoslavijos valdovas Tito 
savo pareigose išbuvo iki 87 
metų savo amžiaus. Tik mirtis 
jį pašalino iš tų pareigų. 

JAV 500 korporacijų valdo 
krašto turtus, bet ne visus — 
ūkininkai turi savo ūkius, 
profesionalai turi savo įstai
gas, amatininkai turi savo 
dirbtuves. Daug žmonių turi 
nuosavus namus, o kartais ir 
didelius namus. Niekas iš jų tų 
nuosavybių neatima, kaip yra 
komunistų valdomuose kraš
tuose pagal jų konstitucijas. 
K o m u n i s t a m s a p i p l ė š t i 
žmones yra taisyklė. Dar 1918 
m., kai Rusijoje komunistai 
revoliucijos keliu perėmė 
valdžią ir krašte prasidėjo 
badas, viena varginga našlė 
maišelyje nešėsi kiek miltų 
savo alkaniems vaikučiams 
pamaitinti. Komunistai iš jos 
tuos miltus atėmė, kaip iš 
spekuliantės, ir ją pačią 
sumušė. Tokia yra komunistų 
konstitucija ir jų monopolija. 

Kada tu išvydai šį pasaulį, 
verkei, o kiti linksminosi. 
Gyvenk taip, kad paliekant šį 
pasaulį kiti verktų, o tu links-
mintumeis. 

Fr. Schiller 

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

Daug šaltumo tarp žmonių 
yra todėl, kad mes nedrįstame 
pasirodyti tokiais nuošir
džiais, kokie esame. 

A. Schiveitzer 

74 
Marijampolėje šiedu sambūriai susėmė daugumą 

mokinių, ir su jais mokiniai aiškiai pasidalino į dvi 
pasaulėžvalgines sroves. Nors abidvi srovės tarėsi 
nepartinės, bet iš tikrųjų jose augo atit inkamom poli
tinėm partijom nariai, šulai ar programų rėmėjai, 
šalininkai. Ateitininkai — Krikščionių demokratų, 
aušrininkai — Liaudininkų Socialdemokratų... 
Mažiau Tautininkų ir keletas — Maskvos komunistų. 

Buvo keletas į jokį sambūrį nesidedančių, bet nuo 
savo tautos nenusisukusių. Buvo keletas, kuriems 
Lietuva maža terūpėjo ar visai nerūpėjo. Jie dėdavosi 
esą kosmopolitai, indiferentai, ta r iant platumų 
žmonės. Jų lyg nepatenkiną nei vienų nei kitų 
„siauros" programos: jie turį savo atskiras progra
mas. Tokie stengdavosi įsigyti valdžios pasitikėjimą, 
per tai gauti pelningą vietą, gerai gyventi nors ir toli
muose imperijos kraštuose. J a u gimnazijoje buvo 
žinoma „pora" lietuvių gimnazistų, dirbusių ir saugu
me, neva tikslu padėti saviesiems. To meto jaunas 
lietuviškas sąjūdis tokiems buvo neva nepriimtinas 
šovinizmas, nusikalstas žmoniškumui. 

Po mokinių pasiskirstymo srovėmis tautinis sąjū
dis ir toliau plėtėsi, išsiliedamas iš gimnazijos ribų į 
platesnę kultūrinę ir iš dalies į politinę veiklą, o jo 
linija kilo aukštyn, nors lankstoma ir laužoma. Gyve
nimas reikalavo iš būsimųjų šviesuolių, jau aiškiai 
išskirtos ir apspręstos, savos kalbos vis geresnio, 

tobulesnio mokėjimo. O per tą 10-tį savaitinių pamo
kų neįmanoma nė būtiniausios kalbinės dalies pateik
ti. 

Tai Kriaučiūnas 1913-14 m. sudaro naują tokiu 
pagrindu lietuvių kalbos programą. 1. Jis prašo, 
reikalauja jai dėstyti priimti tam tikros komisijos 
išegzaminuotus mokytojus, tariant cenzuotus, be 
tikybos skirtumo krikščionis. 2. 19-kos savaitinių 
pamokų, privalomų ir normaliomis valandomis, atly
ginamų iš valstybės iždo. 3. Lietuvių kalbos moky
tojas, jeigu jis nori, turi būti paliekamas mokytojo 
darbui dirbti Lietuvoje. 

Atsakymo negauta — verstasi su 10-mi pamokų 
iki gimnazijos galo. Tačiau neužmiršta, kad ir jos tik 
diplomatinis trupinys, duodamas okupanto krašto 
savininkui iš paties savininko aruodo. O vienas kitas 
mokinys suaugęs, pasenęs, dabar iš tolo atgal 
atsisukęs į tą gimnaziją, į atbudimo ir kovos pašvais
tes, samprotauja: pabudome, nes nebuvome numarin
ti ar mirę, o tik neramiu sapnu miegojome. Spaudė 
geležine ranka, bet ir teismai buvo. kur duota teisės 
gintis, teisintis, iš kalėjimo laisvintis. Buvo žemė 
sava. namai ir sodybos, maitinusios ir dengusios... 
Tai ne dabartinė rusiškojo bolševizmo imperializmo 
kumščia, apnuoginusi kraštą ir žmones, svilindama 
kojų padus, lupinėdama rankų pirštų nagus, nutildo 
arba priverčia dainuoti ir šokti pagal savo „visuo
tinos tiesos ir teisės" dirigento toną... 

Tautinio pabudimo ir kovų apybraiža baigiama 
Jono Matulionio atsiminimais „Du apaštalai". 

„Kun. M. Gustaičiui būdavo sunkoka pereiti nuo 
tikybos prie tautinių — lietuviškų reikalų. Bet kada 
pasitaikydavo proga, mes jame pajusdavome ir čia 
savo žmogų lietuvį . 

„I Marijampolę atvažiavo teikti Sutvirtinimo 
sakramento naujai paskirtas Seinų vyskupas Anta
nas Karosas. Dėl reikalo .dirmavotis' {taip tada 
vadindavo Sutvirtinimo sakramentą) klausimo 

nekilo. Kilo tik klausimas, kokiu vardu. Ar tinka 
Vytauto, Gedimino, Algirdo, Mindaugo, Kęstučio ... 
vardai? Jeigu ne šitieji, tai kokie? Tačiau būtinai 
pasirinktini lietuviški. Vietoje Vytauto tiko 
Aleksandras, Vytauto krikšto vardas. Bet kaip su 
kitais nesikrikštijusiais? Juk jie krikščioniško vardo 
šalia pagoniškojo neturi. Niekas nesirinko Vladislo
vo Jogailos krikšto vardo. Taip visą tikybos pamoką 
praleidome besiklausydami, besirinkdami vardus. 
Tokiu būdu prisiminėme visų Lietuvos kunigaikščių 
vardus, pakartojome istoriją apie juos pačius. Tokios 
Lietuvos istorijos pamokos ir šiandien dar neužmirš
ta. 

„Petras Kriaučiūnas buvo tas vyras, kuris labai 
sumaniai, gudriai, taktiškai ateidavo skriaudžia
mam, net viešai ujamam lietuviui į pagalbą, jį savo 
kilniu pavyzdžiu stiprindavo, tuo ugdydamas jo 
atsparumą. 

„Labai giliai įstrigo j atmintį viena tokia šviesi 
pamoka iš daugelio kitų. Kažin ką beaiškindamas 
mums dar nekokiems vyrams, užkliuvo už kokios 
taisyklės. Čia jis griebėsi kitų lietuvių kalbos tarmių. 
Mums, dzūkams, kapsams, zanavykams, pradėjo 
aiškinti žemaičių tarmę. Nuo čia įžengė į senovę, į 
savąją tautinę tikybą su kriviais ir vaidilutėmis, į 
šventuosius ąžuolynus su aukurais, amžinąja ugni
mi. Tai buvo mums labai nauji, niekad negirdėti daly
kai. Įdomu ir šiurpu. Skambutis, skelbiąs pamokos 
galą, seniai nuskambėjo, o Kriaučiūnas dar pasako
ja. Mes, lyg užburti, klausomės. Pats Kriaučiūnas 
išauga į didelį ąžuolą, senovės krivį. J is pats tapo 
vaidila, ir mes liovėmės gyvenę dabartimi, o persikė
lėme į senovę, rijome jo užsidegusią kalbą ir girdė
jome šlamančius ąžuolynus, pamatėme užburtą šalį... 
Mes ją turime išvaduoti turbūt visi, užmiršę savo 
nepajėgumą, tam ryžomės..." 

(Bus daugiau) 
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VIDURNAKČIO SAULĖS ĮSPŪDŽIAI 
Arktika, fiordai. Šiaurės iškyšulys 

VALERIJONAS JAKAS 

Gyvename 20 amžiuje. 2mo- nančio baltumo erdvė. O iš čia 
ruja didžiuojasi mokslo ir tech
nikos pagalba sugebėjusi užtik
rinti patogesnį gyvenimą, bet kar
tu apnuodijo savo aplinką, kaip 
niekad prieš tai . M"estai skęsta 
benzino miglose; upės, ežerai ir 
net jūrų pakraščiai užteršti nuo
dingomis atmatomis , o virš žmo
nijos galvų, kaip Damoklo kar
das, pakibo branduol inės bom
bos. 

Besiplėsdama civilizacija naiki
na ramias gamtos užuovėjas, ku
rios sukeldavo žmogaus sielai dva
sini poilsi, ramybę, susimąstymą 
ir gyvenimo perspektyvą. Jau 
šiandien modernus miesto gyven
tojas mažiau m a t o saulėlydžiu, 
saulėtekiu, mėnesienos, vandens 
bangu, lūžtančiu an t smėlio, ma
žai liko čiulbančių paukščių ir 
nedaug laisto vikrių žvėrelių. 

Paskutiniuoju la iku žmonija 

į Šiaurės ašigalį tik keletas šim
tų mylių. 

Iš čia prasidėjo ir ledynų slin
kimas. T a i p prieš 10-11 tūkstan
čių metų atrodė mūšy kontinen
tas. Temperatūra tik apie 30F 
laipsnių. Saulė neprasimuša pro 
tirštus rūko ir miglos debesis. 
Dėl to naktį tos garsios vidur
nakčio saulės nematyti. Dažnai 
lynoja. 

Pro ledo lytis laivas suka į va
karus. Da r viskas atrodo, kaip le
do amžiuje. Ant vienos kitos le
do lyties guli ruonis. Tai vienin
telis maistas baltajam lokiui.Dar 
jų nematyti , bet pasakojama^kad 
suvaržius medžioklę, baltųjų lo
kių padaugėjo. 

Netrukus pasirodo Špicbergeno 
sala, padengta sniegu. Plaukiame 
šalia salos fiordų. Kaip geolo
gai tvirtina, fiordai susiformavo 

pradėjo priešintis atplėšimui nuo j praslinkus ledynams, kai nu-
gamtos. Susirūpinta apsaugoti j grimzde ledynai išgilino kalnu 
kas tur ima. Išsivystė masinis tu 
rizmas, daugia : skaitoma kelio
nių literatūra r laikraščiuose ke
lionių ?oybraižos. Kiekvienas pra
dėjo stiprinti ryšius su gamta pa
gal amžių, skonį, pomėgius ir pi-
nigire? išgale^ Vieni tenkinasi 
tik nutryptais priemiesčių miške
liais, kiti draustiniais, o dar ki
ti veržiasi į kalnus ar prie jūros. 
Visgi dar galima surasti nuoša
lių gamtos kampelių, ku r žmo
gus akis akin susidurtų su nepa
sikeitusią pirm* kšte gamta, kur 
žmogaus mintys, kūnas ir vaiz
duotų galėtų visiškai išsivaduoti 
nuo to, ką vad iname kasdienybe. 

Pasidalinsiu įspūdžiais apie 
gamtovaizdžius, kurie nors ir sun
kiau pasiekiami, nes yra šiauri
niame mūsų planetos taške, bet 
dar yra nepraradę pirmykščio 
grožio. Tai yra Špicbergeno sala 
Šiaurės Ledynuotajame vandeny
ne. 

19 a. bei 20 a. pradžioje daug 
drąsuolių veržėsi į šiaurę. Vieni 
norėjo atrasti naujus jūrų kelius, 
kiai pasiekti ašigalį. Iš tolo tas 
šiauriausias planetos taškas at
rodė pilnas paslapčių. Tyrinėto
jai, viliojami naujų atradimų, 
kentė šaltį, badą ir daugelis žu
vo. T u o metu technika dar ma-

slėnius. T a i gili, siaura, dažnai 
šakota, ne t kelių dešimčių my
lių ilgio į salą ar į žemyną įsi-
brėžusi įlanka. Fiordų krantai 
aukšti, statūs, kaip sienos, uolo
ti. Panašių fiordų yra N. Zelan
dijoje ir d a r Čilės valstybėje Ma
gelano sąsiauryje. 

Bergenas — vartai j fiordus. 

Plaukiame Magdalenos įlanko
je, pro Kroosfiordus, Islofiordus. 
Plikos granito uolos leidžiasi į 
vandenį. Ant jų niekas neauga. 
Kai kur granito spragoje, užuo
vėjoje, pastebimi spalvoti gėlių 
kilimai. Tai įvairių rūšių uola-
skėlės (saxifraga). Tie maži au
galėliai, tankiai prisiglaudę vie
nas prie kito, turi nedaug lapų, 
bet daug žiedų. Įvairios rūšys 
žydi įvairiomis spalvomis, suda-

, rydamos margus padangalus prizai galeio padėti. Šiandien mo- , / , °TT I I „ J , . . . * V. , , . . , i koms uoloms. Uolų spragose, kad dernm laivu gali plaukti viskuo . . > . - „ \ . • - . . T
& " . , . . I ir vidurvasaryje, maitosi storas aprūpintas Nanseno ir k*ąi t y n - ; m ^ ^ $ ^ . 

netojų pramintais keliais. T a i č i u ' , . S -v J -J I • 
, - j *. . T , . dmcių gelių sudaro įdomų kont-
būdu šiaurės Ledynuotoįo van- ^ & j j ^ 
denyno salynai yra nesunkiai pa- , . ., . ... . . . 
-. ]?• • palangių, ilgomis virtinėmis pne 
" , , .v T , , . . ~ , , . savo lizdu tupi visokie jūros 

Vasarą is Islandijos išplaukiau j VB^ 
norvegišku Keleiviniu -laivu i Ane tiką. Nors vasaros vidurys, naktį 
vandenynas neramus . Švilpia šal
ti vėjai. Bangos, baltai putoda
mos, mėto laivą, neša nuo vie-

_f . 7,' . J , , " I lies kasyklose. Labai vienišas gy cia į suKunus, vel įskyla, bet i : ^ _̂ • « . _ » . « 

Kelioms valandoms buvome iš
lipę iš laivo aplankyti Kongy-
earbyen vietovę, kuri buvo įsteig
ta amerikiečio. Čia norvegų ang
liakasiai dirba moderniose ang-

pasitikiu vikingų įpėdiniu — nor
vegų laivo kapi tonu ir jo jūrei
vystės menu. Per šimtmečius jie 
raižo šiuos vandenynus . 

Dienos metu vėjų šėlimas ap
rimsta, bet laivą vis supa šniokš
čiančios ir šnarančios bangos. 
T? ip po kelių dienų plaukymo 
išvydome jūroje tai vienur, tai 
kitur plūduriuojančių ledo lyčių, 
kurios jau buvo atplaukusios iš 
barjero, kuris skiria poliarinį le
do dangtį nuo Arktikos jūros.Kuo 
arčiau barjero, tuo daugiau plū
duriuojančių Ifdo lyčių. Laivas 
priverstas mažinti greitį. Jau pri
plaukėme barjerą. Ta i vieta, kur 
gamta niekad neišsivaduoja iš le
do ir sniego ša-vų. Tai atvira aki-

venimas. Gamta labai tundrinė. 
Auga kreivi, gumbuoti beržai, 
vien tik prie žemės prisiglaudę 
gluosniai. Šie neužaugę medeliai, 
kerpės, kiminai, vamuoge vadi
nami krūmeliai, yra neatsikiria-
ma tundros savybė. 

Ir vėl plaukiame. Nutolstame 
nuo Špicbergeno salos. Mūsų kryp
tis yra Lokio sala. Praplaukiame ir 
pro Lokio salą. Granitinė uola 
stačiomis sienomis leidžiasi į van
denį. Milžiniškos bangos plėšia 
uolų gabalus, juos mėto ir dau
žo. O visgi didelis laivų judėji
mas. Visokių valstybių ir visokių 
rūšių laivai dieną ir naktį raižo 
Arktikos vandenis. 

(Bus daugiau) 

r*c 
Magdalenos įlanka Špicbergeno saloje 

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ BEI KITATAUČIŲ PARAPIJŲ AUKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINEI 
ŠALPAI, nuo 1 9 8 l a . s a u s i o l d . i k i 198lm. g ruodž io 31d. 

VISOS SUNOS AMERIKIETIŠKAIS DOLERIAIS 
ANGLIJA 1981 1980 

London, SV. KAZIMIERO 

JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES 

Albany NYt ŠV. JURGIO 
Ansonia CT, ŠV. ANTANO 
Athol MA, SV. PRANCIŠKAUS 
Ba l t imore MDt ŠV. ALFONSO 
B r i d g e p o r t CT, ŠV. JURGIO 
Brooklyn NY, APREIŠKIMO 

ŠV. JURGIO 
Cambridge MA, ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Chicago I L , SVČ.KRYŽIAUS 

ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Cleve land OH, ŠVČ.M.MARIJOS NESILIAUJANČIOS 

PAGALBOS / i š r i n k l i a v o s bažnyč io j e 
a t s i ų s t a per C leve lando L.K. R e l i g i n ė s 
Š a l p o s Komitetą / 

ŠV. JURGIO / i š r i n k l i a v o s b a ž n y č i o j e 
a t s i ų s t a per LKRŠ Komite tą / 

C leve lando LKRŠ Komiteto / Kre ip imos i 
l a i š k u gauta aukų / 

C o a l d a l e PA, ŠV. JONO 
Dayton OH, SV. KRYŽIAUS 
D e t r o i t MI, ŠV. ANTANO 

ŠV. PETRO 

Duryea PA, ŠV. JUOZAPO 
E a s t o n PA, ŠV. MYKOLO 
E l i z a b e t h NJ, ŠV. PETRO IR POVILO 
E a s t S t . Louis I L , ŠVČ.M.MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
Eynon PA, ŠVČ. MERGELES MARIJOS 
F o r e s t C i t y , ŠV. ANTANO 
F r a c k v i l l e PA, APREIŠKIMO 
G i r a r d v i l l e PA, ŠV. VINCENTO 
Grand Rapids MI, ŠV. PETRO IR POVILO 
Hanover PA, ŠV. JUOZAPO 
H a r t f o r d CT, ŠVČ. TREJYBĖS 
H a z l e t o n PA, ŠV. PETRO IR POVILO 
Kearny NJ , SOPULINGOS DIEVO MOTINOS 
Kings ton PA, ŠVČ. MERGELES MARIJOS 
Lavrence MA, ŠV. PRANCIŠKAUS 

Los Angeles CA, ŠV. KAZIMIERO 
L o v e l i MA, ŠV. JUOZAPO 
Luserne PA, ŠV. ONOS 
Mahanoy C i t y PA, ŠV. JUOZAPO 
M a i z e v i l l e PA, ŠILUVOS ŠVČ.MERGELĖS MARUOS 
Miivaukee VI, ŠV. GABRIELIAUS 
M i n e r s v i l l e PA, ŠV. PRANCIŠKAUS 
Nev B r i t a i n CT, ŠV. ANDRIEJAUS 
New Haven CT, SV. KAZIMIERO 
Nev P h i l a d e l p h i a PA, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
Nevark NJ, ŠVČ. TREJYBES 
Nev York NY, AUŠROS VARTŲ 
Norvood MA, ŠV. JURGIO 

Omaha NE, SV. ANTANO 
P a t e r s o n NJ, ŠV. KAZIMIERO 
P h i l a d e l p h i a PA, ŠV. JURGIO 
P i t t s t o n PA, ŠV. KAZIMIERO 
Reading PA, ŠV. ANTANO 
R o c h e s t e r NY, ŠV. JURGIO 
S t . C l a i r PA, ŠV. KAZIMIERO 
S c r a n t o n PA, ŠV. JUOZAPO 

ŠV. MYKOLO 
Shenandoah PA, ŠV. JURGIO 
Siotor. C i t y IA, ŠV. KAZIMIERO 
South Boston MA, ŠV. PETRO 
S o u t h f i e l d MI, DIEVO APVAIZDOS 
S p r i n g Valley I L , ŠV. ONOS 
Sugar Notch PA, SV. PETRO IR POVILO 
Tamaąua PA, ŠV. PETRO IR POVILO 
U t i c a NY, SV. JURGIO 
Wanamie PA, ŠVČ. MERGELES MARIJOS 
Waterbury CT, ŠV. JUOZAPO 

KAZIMIERO 
ŠV. KAZIMIERO 
ŠVČ. TREJYBĖS 
ŠV. PRANCIŠKAUS 

s 253 .80 

: 

" 

W e s t f i e l d MA, SV. 
Wilkes Barre PA, 

Worces t e r MA, SV. KAZIMIERO 
AUŠROS VARTŲ 

Hot S p r i n g s AR L i e t u v i a i 
Juno Beach FL L i e t u v i a i 

KANADA 

D e l h i , O n t . , ŠV. KAZIMIERO 
/ į s k a i t a n t Kanados L i e t . Kat . Moterų 
d - j o s Delhi S k y r i u s / 

London, O n t . , ŠILUVOS VARTŲ 
Hami l ton , O n t . , AUŠROS VARTŲ 
M i s s i s s a u g a , O n t . , LIETUVOS KANKINIŲ 
M o n t r e a l , Oue . , AUŠROS VARTŲ 

ŠV. KAZIMIERO 
0 1 t a v a , On t . , LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA 
S t . C a t h e r i n e ' s , O n t . , ANGELŲ KARALIENĖS 
Sudbury , Ont . , LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJA 
TDronto , Ont . , PRISIKĖLIMO 
Windsor , On t . , ŠV. KAZIMIERO 
V i n n i p e g , Man., ŠV. KAZIMIERO 

NELIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ AUKOS 

B a l t i m o r e MD, S t . Pium X 
C a t o n s v i l l e MD, S t . Agnės 
F r e d e r i c k MD, S t . John 
H a r r i a v i l l e MI, S t . Anne 
H a r r i s v i l l e MI, S t . Raphae l 
Ves tb rook CT, S t . Mark 

VISO: 

2950.00 
723.00 
^35.00 
^•0.00 
101.00 
12V5.00 
50.00 
V77.03 
6000.00 
455.00 

3193.00 

100.00 
200.00 
61.15 

1339.00 
151.00 
220.00 
502.00 

3519 .51 

1927.00 

2753 .49 

98 .50 
697.00 
606.00 
234.00 
83.00 
108.00 
400.00 
173 .90 
161 .00 
402 .00 
250 .00 
155 .00 

1365 .19 
172 .95 
930 .00 
310.00 
100.00 
630.00 
226.75 • 
187 .95 • 

10258.00 
764.40 
410.70 
120.00 
150.00 
1 9 5 . 7 1 
376.60 
994 .06 
332 .09 
200 .00 
2 8 3 . 2 5 
100.00 
815 .18 
3 7 6 . 1 3 
2 9 4 . 8 5 
536 .00 
300 .00 
466.00 
54.00 

1000.00 
100.00 
606 .00 
234 .00 
710 .00 

2100 .00 
560.00 

1070 .00 
300 .00 
228 .80 
300 .00 
330 .74 
121.50 
735 .00 
276 .00 
540 .00 
821 .00 
341.00 

1115.00 
472 .00 

2145 .00 
130.00 

1981 
1980 

1981 
1980 

1133 .78 
2075.00 
1585.30 
1341.86 

41 .50 
500 .00 
2 2 4 . 9 3 

1705 .65 
469 .78 

6421 .41 
58 .10 

185 .09 

1981 

226 .90 
10 .00 
10 .00 

250 .00 
50 .00 

1768 .49 

S 84647.20 

3105.49 

I51I.OO 

1384.00 

100 .00 
968 .02 
377 .00 
172 .00 

120 .25 
133 .00 
435 .00 

132 .00 

300 .00 
46 .00 

1125 .69 
134 .38 
635 .00 
2 3 1 . 0 0 

1236 .00 
500 .00 

8500.OO 
300 .00 
339 .00 
125 .00 
143 .00 

250.OO 
551 .05 
316 .13 
225 .00 
431 .60 

75 .00 

600 .00 
415 .00 
677.90 
464 .00 
102.00 

250 .00 
455 .00 
180.00 
800.00 
900 .00 
487 .27 

1053.00 

199 .85 
250.00 
683 .35 

63.10 

425.00 
770.00 
247.00 

1237.00 
363.00 

1740.00 

466.00 
520.15 
511.28 
101.00 

339.00 
277.22 

1662. 
535 . 

4135.46 
95 .45 

101.26 

.49 

.35 

1980 

450.00 
50.00 

1545.48 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A .V E O U S 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago. tll. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME ''AX SKRV1CK 

NOTA lt Y PCBUC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VEHT1MAI. 
GIMINU; iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PKASYMAI ir 

A! tokie blankai. 
nuimrmTnmniiniiiiiiUHUiuitiMnnni 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

GOSIMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
'iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiimiimmiriiii 

IEŠKO DARBO 

SEIMININKĖ - VIRĖJA IEŠKO DAR
BO Marųuette Parko apylinkėje. 

Skambint 436-8051 

1 — 
t 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — Tel. 436-7878 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

PojHilar Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA I 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardienč 

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

Tai geriausia dovana naujoms : 

žmonoms ar marčioms. Daugelis • 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
fririmu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamza 
cijose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu S5.6S 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

imiiiiiiimimmiiiiimiiiuiiiiiimiiiimiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
iiiiimiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiit 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. F'.ood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

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

Telef. _ WA 5-8063 

mnttrmmmtnniimiiiiiiitiiiiiifiiiiiiftti 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draud imas — Valdymas 

N a m u pi rk imas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlUIIIIUIllllIUUUlMM 

MISCELLANBOUS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiihuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiu 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZHA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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Šv. Pranciškaus Dvasios 
Spinduliavimas 

Paruošė 
T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. 

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis 
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai. 
Sv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, to
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios 
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje 
ir t.t. 

Išleido Pranciškonai 1981 Brookly-
ne, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St^ 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 35 

et. valstijos mokesčio. 
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S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukw. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629 

TeL — 778-1543 
llllllllimillllllllllllllllllllliiiiitiiiiiiHHin 

10% — 30% — »0% pigiau kealt 
ui apdrauda nuu ugnies Ir au 10-
btlio paa mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
S208y2 West 95th S t r ee t 

Telef. GA 4-8654 

immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tat 376- 1882 a rba 376-5996 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ R C š I Ų STOGUS 

Už savo darbą ga ran tuo jama 
ir esame apdraus t i . 

Skambinki t* — 
A R V Y D O K I ELA I 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 
m 

iiiiiiiiimimimnMiimiiniinnuuitffim 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE„ 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
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"Klaipėdos" jūrų šaulių kuopos vadovai. Pirmininkas JjUozas Mikulis įtei
kia centro valdybos atsiųstą padėdos lapą už šaulišką veiklą vicepirm. Au
gustinui Ašokliui. Nuotr. P. Maletos 

UKRAINIEČIŲ "HELSINKIO" GRUPĖS 
PENKMETIS 

1976 m. 'lapkričio rnėn. de- nateisė narė, nebuvo pakviesta 
atstovauti Helsinkio susitarimuo
se saugumo ir bendradarbiavimo 
klausimais Europdje. 

Ar kreipėsi Ukrainos gyvento
jai su skundais į Ukrainos Hel-

šimt žmonių — rašytojai Olesj 
Berdnik ir Mykolą Rudenko, ju
ristai Levko Lukjanenko ir Ivan 
Kandyba, generolas Petro Grigo-
reniko, pedagogė Oksana Meško, 
biologė Nina Strokatova, fi-Ioso-
fas Olaksa Tichij, inžinierius Mi-
roslav Marinovič ir žurnalistas 
Mykoa Matusevič — pasirašė 
Deklaraciją Ukrainiečiu Bendruo
menės grupės teškti paramą vykdy 
ti Helsinkio susitarimą. „Patyri
mas rodo,'parašyta tojo deklara
cijoje, rašo „Russkaja Musl" Vla
dimiras Malinkovičius, kad Hel
sinkio susitarimo vykdymas (ypač 
iš humanitarinės pusės) negali 
būti laiduotas be plačios visuo- į šė pagalbos pas disidentus. 

Areštai nepasibaigė IT dabar. 
1981 m. buvo nuteistas J. Kan
dyba, jau atsėdėjęs Gulage, daug 
metu. Daug grupės nariu areš
tavo pakartotinai net ištrėmime. 

Vyriausybė visokiais būdais 
stengiasi tą grupę visuomenės 
akyse apjuodinti kriiminalistŲ 
banda. Daug nariu sėdi kalėji
me pagal sufabrikuotus krimina-1 
linius pakaltinimus. Už informa- \ 
cijas apie represijas 15 metu lais
vės atėmimas. Atrodo, beprasmis- į 
ka kova, o kartais girdi pasijuo-į 
kiant: „Keisti tie teisių saugoto- į 
jai, jie reikalauja teisės iš tu, ku- j 
riy valdžia paremta teisėtumo! 
nebuvimu, iš tų, kurie kartoja 
Lenino žodžius, kad teisė yra 
buržuazinis prietaras, o sovieti
nė valdžia —neribota diktarūra. 
Bepročiai!'" Bet jau 15 metų yra 
tas teisių saugotojų sąjūdis Sov. 
Sąjungoje ir jokios represijos ne
pajėgia jo palaužti. 

Dabar ukrainiečių Helsinkio 
grupės jau 37 nariai, o prieš 5 j 
metus jų buvo tik 10. Daugu
mas narių sėdi kalėjime, lageriuo
se, 7 išleisti į užsienį. Grįžta seni I 
iš lagerių ir įstoja nauji, bet jau | 
nebesiskelbdami. Taip reikalauja I 
Ukrainos situacija. Nenustoja sa- j 
vo veiklos grupės nariai ir ne-1 
laisvėje. Jie kovoja už politinio: 
kalinio teisinę padėtį, už teisę į sinio grupę? V. Malinkovič, tos 

grupės narys, sako: „Vienerius j susirašinėti, už kalinių gyvenimo I 
metus aš dirbau toje grupėje Ki- i sąlygų pagerinimą ir informuo-
jeve ir oer tą 'laiką čia kreipėsi Į Ja pasaulį apie padėtį Gulage ir 
dešimtys ir dešimtys žmonių. Bū-1 t e n kalinamų M. Rudenko, O. 
davo net nelauktų atvejų: sykį I Tichijo, M. Marinovičiaus, O. 
kreipėsi nuo darbo pašalintas pa
pulkininkis MVD, Kijevo Lukja-
novo kalėjimo viršininko pava
duotojas, kur tada sėdėjo užda-
rvtas'mūsų grupės narys Jurij Lit- i t e i s i u kovotojais kitų Sov. Sa
vin. Buvęs laisvės slopintojas pra- i '^Z™ respublikų su J. Orlovu, 

Berdniko, O. Popovičiaus, M. Ma
tusevičius, D. Sumuko. B. Rdb-
riko, J. Suchevičiaus. Kovodami 
jie taip pat bendradarbiauja su 

menės paramos dalyvavusių *° 
susitarimo šalių. Dėl to 1976. 
XI. 9 buvo įkurta Ukrainiečiu 
Bendruomenės grupė paremti 
Halsinkio susitarimo vykdymą* 

Svarbiausiu uždaviniu ta gru
pė laiko supažindinti dalyvavu
siu šalių vyriausybes ir pasaulio 
bendruomenę su faktais to su
sitarimo pažeidimo Ukrainos te
ritorijoje — bendrosios žmogaus 
teisių deklaracijos, priimtos Hel-
sinio susitarimu". Viena iš pag

rindinių grupės siekių — reikalau
ti, kad į visus tarptautinius pa
sitarimus, kur nagrinėjami Hel-

Uk-

Kiekvienas Helsinkio grupės na 
rys yra nuolatos sekiojamas KGB. 
Prie jo namo dežuruoja automo
biliai su „civiliais", nariai daž
nai kratomi, sulaikomi, areštuo
jami 15 parų, bauginami r net 
apkalami. Iš 37 grupės narių 36 
yra arba yra buvę už grotų. Jau 
po kelių mėnesių po grupės įkū
rimo prasidėjo areštai. Pirmas bu
vo areštuotas vedėjas M. Ruden
ko su O. Tiehiju. Sprendimai 
sunkūs: Rudenko —12 metų lais
vės atėmimas, (7 metai drausmės 
lagery ir 5 metai ištrėmimo); Ti
chij —15 metų 'laisvės atėmimas 
(10 metų drausmės režimas la-

-aina kaip narė, būtų atstovau- -e & g m e t a i i š t r ė m i m a s ) . p 0 
mkio susitarimo iclausimai, w. 

araa atskiros dek<gaciic ,Ne- jų buvo areštuoti M. Matusevič, 
žiūrint, kad Ukraina formaliai j M _ M a r i n o v i č j L t . i j . , , J : 
yra pilnateisė narė Jungtmmjp yįns į r j 2ise\s, O. Berdnik. 
Tautų Organizacijos, jos į Hel-j 
sinio pasitarimus nepakvietė". 

Grupė veikia atvirai pagal įsta-
fvmą. Visi jos nariai turi paskel
bę savo adresus, kad gyventojai 
žinotų, kur kreiptis su skundais, 
daug įvykių buvo po to, kai 
1976 m. lapkrity Kijevo priemes-
tyje Konča Zaspa Ukrainos rašy
tojo Rudenkos bute buvo pasi
rašytas šis dokumentas. 

Ukrainos kultūrinis atgimimas, 
prasidėjęs šeštame dešimtmety
je, buvo nuslopintas žiauriomis 
represijomis. Totalitarinė valsty
bė persekioja kitų tautybių na
rius, kitaip galvojančius, negu 
reskalaulja jo oficialioji ideologi
ja. Tačiau, nežiūrint į represijas, I 
įsikūrė sąjūdis už žmogaus teises I 
ir kitose Sov. Sąjungos republi- Į 
koše ir tarp ju užsimezgė drau- j 
giški ryšiai. Draugystė tarp ki
taip galvojančių įvairių tautybių 
sutvirtino kalėjimas, bendra uk
rainiečių, rusu. lietuvių, estu, lat
viu, žydu. armėnų kova prieš ad
ministracijos sauvalią. 

1975 m. rugpjūčio 1 d. 35 Eu
ropos ir Amerikos valstybės pa-; 
sirašė Helsinkio susitarimą vi
soms pasirašusioms valstybėms 
(taip pat ir Sov. Sąjungai), gerb
ti žmogaus teises. 1976 m. vasa
rą buvo įkurta Maskvos Helsin
kio grupė kontroliuoti sovietų vy
riausybės to susitarimo pildymą. 
To iniciatorius buvo rur.ų profe
sorius Jurij Orlov. 

Kodėl reikėjo įkurti Ukrainos 
Helsinkio gurpę, kodėl nepalka-
ko vien Sovietų Sąjungos Helsin
kio grupės? Jau ukrainiečių dek
laracijos pirmajame skyriuje pa
rašyta: „Mes laikome neteisėtu 
aktą, kad Ukraina, kuri yra pil-

S. Kovalevu, V. Nj^čppelovu, su 
lietuviais Viktoru Petkum, su Ba-. 
liu Gajausku, su žydų Anatolijų 
Šaranskiu ir armėnu Robertu Na-
zarianu. Nei areštai, nei represi
jos nepalaužė ukrainiečių Helsin
kio grupės kovos už žmogaus 
teisę beteisiškumo valstybėje ir 
jie turi viltį | laimėjimą. 

LEIDŽIA KABELIO 
TELEVIZIJA 

ccl -
Chicagos miesto--tapyba vasa- j 

rio 10 d. nusprendė leisti įruošti i 

kabelio televiziją šiame mieste. 
Sprendimas padarytas po to, kai 
per 20 mėnesių buvo vedami ap
klausinėjimai ir tyrimai. Numa
toma, kad iš varžytynių bus ati
duota teisė įruošti tokią tele
viziją. 

A. f A ANTANUI SKODŽIUI 
mirus, žmonai Marijai, dukterims su šei
momis ir artimiesiems reiškiame nuošir
džia užuojauta. 

BIRŽĖNŲ KLUBO 
VALDYBA IR NARIAI 

A. A. 

O N A P I E Ž I E N Ė 
Gyveno North Judson, Ind. Anksčiau gyveno Cfcicago, 111. 

Buvo žinoma choro vedėja, solistė. 

Mirė vasario 17 d., 1982 m., 10:30 vai. vakaro, sulaukusi 74 m. 
amžiaus. 

- J C I 
Gimė Lietuvoje, Vaiguvos miestely 1908 m. sausio 21 d. Ameri

koje išgyvena*72 metus. 
1 i. ti! * 

Pasilik<£( dideliame nuliūdime vyras Stasys, 2 dukterys Joanna, 
žentas Jonas McGlone ir Bernadeta, žentas Dennis Shaner, 2 sūnūs 
Jonas, marti įun-Cha ir Tomas, marti Cindy, 15 anūkų, brolis Jonas 
Rezgis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas McCormick-O'Donnell koplyčioje, 302 Lane 
Street, North Jndson, Indiana. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 23 dieną. Iš koplyčios 
bus atlydėta į Visų Šventų parapijos bažnyčią, San Pierre, Indiana, 
kurioje 11 vai.' ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Visų Šventų parap. kapines, San Pierre, 
Indiana. 

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

Laidotuvių direkt. McCormick-O'Donnell — Tel. 219—896-2149. 

A. f A. 
BRONISLAVAI MASILIŪNIENEI 

(KOZO POLIANSKIENEI) 
mirus, dukrai JADVYGAI ZAIJAUSKIENEI, jos vy
rui ALBINUI ir ŠEIMAI, GIMINĖMS ir ARTIMIE
SIEMS reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

Mylimam vyrui 

VALERIJONUI PUODŽIŪNUI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtą, mūsų brangią LIOLĘ 

APANASEVJeiŪTE - PUODŽIŪNIENE, jos seserį JANI
NĄ, BERNARDĄ PODERJ, jų Gimines ir Artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JURGIS IR VIKTORIJA JAKUBAUSKAI 
STASYS IR JUDITA PAŠKAUSKAI 

Los Angeles, CaUf. 

Buv. mūsų nariui 

A. f A. MYKOLUI UNTULIUI 
mirus, dukrai TATJANAI, broliui JURGIUI bei ki
tiems GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS nuoširdžią už
uojautą reiškia 

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄ-GOS 
CHICAGOS SKYR. NARIAI ir VALDYBA 

A. f A. ONAT ALGMINIENEI 
amžinybėn iškeliavus, sūnų Arvydą su žmo
na Diana, Liutavara su šeima ir svaine Vin
cente Algminaviciūte giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

MILIERIŲ ŠEIMA 

Mylimai motinai 

A. f A. MARIJAI TAMOŠIENEI 
mirus, broh ims Vokietijoj, dukterims: MARU AI KUPCI-
KEYTČIENEI, ELZBIETAI FORBIS-SMETH, JADVYGAI 
PARKER, RŪTAI VACBERGIENEI, sūnui VELTUI, bei jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir ka r tu liūdime. 

IRENA IR VLADAS MEILĖS 
PETRAS VACBERGAS 

N E R I J A Plokštele 
Išpildo Clevelando studenčių vokalinis vienetas. Kaip: Gulio, ryčio. 

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. Oi, ūžkit gauskit. Pūsk trimitą. Tik-tak. 
Prie ^in^aro jūres. Paskutinį sekmadienį. Obelėlė ir upelis. Spaudos 
baliaus vaisa*. Laukir.ė aguona. Kregždutės. Taip pat Barcarolle iŠ 

i operos "Hofmano palakų". Tango Notturno-Haus-Otto Borgman. Alma 
Ilanera-P.E. Guttierez ir kitos dainos. 

Pirmoji Nerijos plokštelė pasiredė 1978 m., buvo greitai išparduo
ta. Antroji pasirodė 1981 m. Jos repertuaras naujas, jaunatviškais, 
įvairus ir dinamiškas. i 

Vadovė ir dirigentė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Akompaniatore —' 
Kristina Kuprevičiutė. , 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, $5^5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 56 et. vastijos mokesčio. 

Brangiai mamytei 
A. f A. ANGELEI RADIONOVIENEI 
mirus, jos dukrą Maryte ir žentą dr. Au
gustina Laucius nuoširdžiai užjaučiame, 

DR ALFONSAS ir GENOVAITĖ AŽUBALIAI 

Mvlimai motinai 
A. f A. ADELEI JUCHNEVTČIENEI 
mirus, jos sūnų Vytautą su šeima ir visus 
gimines bei artimuosius giliai užjaučiame 
ir kartulįūdime. 

SOFIJA IR KAZYS BEIGAI 
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Mylimai Motinai 
A. f A, 

MARIJONAI PRIŠMANTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnų Kazimiera Priš-
mantą su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

LOS ANGELES SKAUTŲ "ŽIDINYS" 

• 

Giliai nuliūdę, pranešame draugu, pa
žįstamų ir visuomenes žiniai, kad didelis 
tėvynes mylėtojas, mažlietuvis 

i n 

t 
H E R M A N A S T U M A S , 

diplomuotas teisininkas ir buvęs Pedagogi
nio Instituto lektorius, dviejų okupacinių 
režimų politinis kalinys, mirė po trumpos 
ligos, Fulertone, Kalifornijoje 1982. IL 17, 
3:40 vaL popiet. 

Velionis buvo gimęs 1900. II. 15, Už-
kamoneje, Tilžės apskrityje. 

Pagal a. a. Hermano nore ir jo pasku
tinę valia jo pelenai bus pervežti į Lietuva 
ir palaidoti, jei bus galima, Šilalėj, Žemai
tijoje. 

ŽMONA ELENA, 

SŪNUS VYDŪNAS ir MARTI GENUTĖ 

E U D E i K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TR IfS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-3 4 So. Cali iornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 7] St . , C h i c j g o 
1410 So. 50th Av., C ice ro 

Tel 47^ -2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBi! ! AY1S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asocitd)©» la r f t i 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE TeL YArd. 7-1U 

STEPONAS C. U.CK (UCKAWICZ) ir ŠOKOS 
2424 W. S9th STREET Tel. REpdMte 7 -UU 
H028 Southwest Hlghvtay, Pmlo* HiUs. minois TflL 974-441* 

PETRAS BiaiūM&S 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAf*yc*te 3-3S73 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET T«i YAfda 7-l»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE., CICERO, BUL T«i. OLrn&e 3-H 
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X lietuvių Prekybos rūmai 
į teikia lietuvių 'kilmės studen

tams stipendijas — 500 ir 1000 
i dolerių. Suinteresuoti gali kreip-
; tis ?iuo adresu: Bruno Gramont, 
I 6640 So.Fairfield Ave.. Chicago, 
j III., 60629. įteikimas bus ban-
| kete Martiniąue restorane ge-
; cužės 22 d. 

x s»v. Kryžiaus ligoninė moko 

X Kun. dr. Jurgis šarauskas, 
dirbąs parapijoje Le Grange. 
I1L, buvęs Baltųjų rūmų dar
buotojas, Illinois universiteto I kalbėti, klausyti ir susidarai 
Urbanoje pakviestas, skaitė pa- j pasitikėjimą savimi vaikams 
skaitą "Užsienio politika Wa-
shingtone: faktai prieš fikciją'' 
vasario 11 d. Levis centro bi
bliotekoje. 

X Marąuette Parko lituanis
tinės mokyklos mokiniai, vado
vaujami mokyklos vedėjų Br. 
Prapuolenienės ir Onos Jegelie-
nės, atliks meninę programą LB j tuvaitė', kuris padarytas iš li-
Marouette Parko apylinkės ruo- į pintų džiovintų gėlių. Paroda 
šiamame Lietuvos nepriklauso- Į ir konkursas buvo tarp įvairių 
mybės šventės minėjime vasario \ tautybių žmonių. J i vyko Te-

nuo 2 iki 5 metų amžiaus. Pa
mokos būna nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 vai. ryto. Dau
giau informacijų pačioje ligo
ninėje tel. 434-6700. ext. 795. 

X Iiuciįa Tijūnelienė iš Chi
cagos laimėjo meno kūrinių 
antrą premiją už paveikslą ' 'Lie-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Būta Bobelytė, dr. Kazio 
VOKIETIJOJE 

— Sol. Lilija Šukytė* Miun-
ir Dalios Bobelių iš St. Peters- j cheno operos pagrindinė solistė, 
burg, Fla., duktė, susižiedavo j atliks pagrindini vaidmenį nau-
su dr. Gintaru Degėsiu, dr. Da- i joje vokiečių kompozitoriaus 
nieliaus ir Romos Degėsių sūnų- I W. Egko operoje "Peer Gyant", 
ni iš Clevelando. Vestuvės nu- ; kurios libretui panaudotas H. 
matomos gegužės mėnesį St. Ibseno veikalas, pavadintas tuo 
Petersburge, Fla. Į pačiu vardu. 

— A. a. Benitce Petcavage- — Litauische Volksmaerchen 
Kamie po ilgos ir sunkios ligos 
sausio 27 d. mirė Detroite, Mich. 
Palaidota Mount Olivet kapinė
se. Liko sūnus ir trys dukros, 

I taip pat liko t rys broliai, kurių 

28 d. 
X Kristina Lapienė, Chicago. 

m., atsiuntė 25 dol. auką su 
prenumeratos mokesčiu. K. 
Lapienę skelbiame garbės pre-
numeratore, o už paramą dien
raščiui labai dėkojame. 

x Irena Krikščiūnienė, Ever-

Dainavos ansamblis, vadovaujamas muz. A. Jurgučio, gieda Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje minint v'asario 16-tąją 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-TOJI 

I PAMINĖTA VTDURMIESTYJE i 
j xas valstijoj. Paroda vadinosi 
: The Brazos Valley Internatio 
I nal Art Festival. 

Tą pačią vasario 16 dieną mū-
?.-.; Nepriklausomybės šventė 
buvo paminėta ir Chicagos mies
to centre, Civic center vestibiu-

Nuoširdus i ] ^ e : W į * v
T

aL 

Cia dalyvavo Laet. Vyčiu cho- s Z, . 
J. •. Chicagos miesto širdyje. 

green Park. 111., atsiuntė 30 doi. į : ras, vadovaujamas muz. Fausto 
auką už kalėdines korteles ir į x Adelė Jurkus, Chicago, 111.,! Strolios, sol. Algirdas Brazis, 
kalendorių. Labai ačiū už lietu- * pratęsdama prenumeratą, pridė- Aldona Brazienė ir Balys Pakš-

— Lietuvių liaudies pasakos 
1981 m. data išleistos Vakarų 
Vokietijoje. Leidėjas — Eugen 
Dietrichs Verlag. Išvertė Jo-
chen D. Range. Pirmoji laida 

vienas yra pranciškonas Jurgis pasaulio literatūros pasakų se-
Petkevičius, dirbąs "Darbinin- rijoje. Knyga 286 psl.. gražiais 

• M a l e t o s ko" spaustuvėje. Taip pat liko ; kietais viršeliais, formatas 7.5— 
dvi seserys, kurių viena yra Šv. ; 4.5 colio. Knygoje 77 pasakos. 
Kazimiero seserų vienuolijos na- Yra ir lietuviško teksto taisy-
rė — ses. M. Margarita Chica- klinga lietuvių kalba ir rašme-
goje. Velionė buvo gimusi nimis. Leidyklos vieta: Dues-

X Edmundas Drasutis, Phi-
: ladelphia. Pa., pratęsdamas 
. "Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 17 dol. už kalėdines kor-

į teles ir kalendorių. 
i ačiū. 

kt. ir mums apie juos pravartu ži-
Taipgi į šj minėjimą atsilankė i noti. Kun. Antanas Saulaitis 

Lietuvos gen. konsule Juzė ; šiuos kraštus gerai pažįsta. 
Daužvardienė ir vyčių veikėjai. ' Vasario 28 d., sekmadienį tuo-

Vyčių choras ir kiti progra- į jau po sumos bažnyčioje Švč. 
mos dalyviai verti pagarbos, j M. Marijos Gimimo parapijos 
kad tokią brangią tautine šver.-; salėje įvyksta LB Marąuette 
tę tinkamai paminėjo pačioje Parko apylinkės visuotinis su- j _ 

I sirinkimas, kuriame bus trum- \ 

Scranton, Pa. 
— Skulptorės Aleksandros 

Vitkauskaitės - Merker eilėraš
čiai buvo atspausdinti "World 
of Poetry" žurnale, kuris leidžia
mas Sacramento, Calif. Jos eilė
raščiai bus įdėti ir antologiją 
'Geriausi 20 amžiaus eilėraš-

viško dienraščio vertinimą. į jo auką 13 dol. dienraščio para-; tas su savo rageliu. 

X Valeria Šulcas, Dearbon 
Htc.. Mich.. atsiuntė 17 dol. 
auna ir pratęsė "Draugo" pre
numeratą. Labai ačiū. 

X L>r. Alexander Sorvidas. 

mai. Labai ačiū. 
< Barbara Jakutis, Los An-

Patį minėjimą atidarė Rose 

A. P. B. 
MARQUETTE PARKO 

LB DARBAI 

seldorf - Koeln. (J. Ež.). 

KANADOJE 
— Užgavėnių karnavalas ren

giamas Lietuvių namuose, To
ronto, Ont, vasario 20 d. Pro
gramoje bus jaunimo popietė, o 
vakare kaukių balius ir meninin
kų paroda, karnavale dalyvaus 

Farina, Civic Center renginių j Vasario 8 d. Lietuvių Fondo 
vadovė, trumpu žodžiu prisi- į patalpose posėdžiavo LB Mar-

Sehererville" Ind.. L. Briedis, i m i n d a m a š i o s d i e n o s reikšmę | ąuctte Parko apylinkės valdy-

pai prisiminta ir Lietuvos ne- PRANCŪZIJOJ chorai "Aras" ir "Volungė", 
priklausomybės atkūrimo šven-j . taip pat "Gintaro" ir "Ažuoly-
tė. žodį tars PLB pirmininkas i . — V a s a r i ? 16-toaos švente •• nQ.t š o k ė j a i g K a i r i o m u z ik į n i s 
ir "Pasaulio Lietuvio" redakto-, m i m m a Paryžiuje vasario 27 d.: v i e n e t a s medžiotojų klubas 
rius Bromus Nainys. Trumpą i 3 : 3 ° v a l- P- P- Kalhės P r a n c u " j "Tauras", seselių vadovaujamas 
meninę programą atliks Mar- ^ ambasadorius ir Prancūzų - j v a i k ų darželis, skautai, ateitinin-
ąuette Parko lituanistinės m o - i į e t u v l u . d ^ a u ^ ° s . . P l r n u n i n k a s ! kai. fUatehstai. Maironio mo-
kyklcs mokiniai, vadovaujami :

! Bertrand de la Sabhere ir knv-
lfaywood, Cal.. Vytautas Mac-į C h i c a S 0 S lietuviams. Pasveiki- ba. Valdybos pirmininkė Biru-1 o k v k l o g ' ^ ^ j ^ g o s apie okupuotą Lietuvą 
kevičius. Omaha, Nebr.. Bruno i n o s a v o • merės J. Byrne var- tė \ mdasienė padare išsamu ^ fc B r p l e n i e n ė s t j tore Mireille Lucauld. Mei 

au-
Meninė-

East Morthport. Nč Y., atsiuntė ; B c n ( j o r a į t į s South Haven Mich., į d u- P o t o supažindino su pro- pranešimą apie sausio 17 d. 
15 dol. už kalėdines korteles ir | K a z y g s l e r m g e r i s > Los Angeles! į g i rnos atlikėjais. Jaunimo centre įvykusį Vidu-
kakndorių. Labai ačiū. 

Prapuolenienės. t ry 
dainuojančios žemaitės - Bro-! * d a l y dalyvaus Jolanta Vaičai-
nė Stravinskienė, Danutė V a r a - ' ^ " ^ ^ padainuodama sa-

X Inž. Tadas Varanka, Cla- į visi atsiuntė po 10 dol. aukų 
renion Hills, 111., Juozas Brie- j įvairiomis progomis. Labai ačiū. 
dis. W. Bloomfield. Mich., at
siuntė po 10 dol. aukų už kalė- ' > 

CalJ A. Bielskus,' Euclid, Ohio, Pirmiausia Vyčių choras su-įrio Vakarų LB apylinkių pirmi-! ^ . ^ fr ^ ^ U n d e r i e n ė |yo sukurtų pagal O. V. Milą 

x Antanas ir Monika Krutu-

kykla. Lietuvių namų vyrų ir 
moterų būreliai, teatras "Aitva
ras". Karnavalas bus keturio
se salėse. 

— Dr. Milda Damytč Toronto 
Prisikėlimo salėje skaitė paskai-

apie lietuvių įsikūrimą Ka
nadoje. Paskaitininke buvo ries-

giedojo Amerikos ir Lietuvos [ninku ir valdybos narių * » U f c o n į į n į , " muz. Kazimieras S š i a u 3 eilėraščius dainų. Daina ir I " ' 
himnus, o po to padainavo dau- ziavimą. \~ . . I M M I K Ra£b4oi ^Airiamnnc Aii£.! H; 
giau 10 liaudies ir įvairių kom- į Aptarta JAV LB X-tosios ta- į 

j pozitorių dainų. Tarp choro dai- ! rybos rinkimų reikalai. Po to! Ta proga bus įteikta lituani- Į "Dvylika brolių juodvarniais j n i a * Montrealio. Tiktai nepa-
liai, Chicago. 111., įteikė "Drau- n ų solistas A. Brazis, akompa- į kai kurių klausimų išsiaiškini- • stinėm mokyklom LF skirtos \ ūksiančių". Šventė užbaigiama! P r a s t a i šaltas oras sutrukdė 

aines Korteles ir Kalendorių. La- k ^ 1Q d o l a u k ą d i e n r ašč io sti- Į n u o j a n t Aid. Brazienei. padaina- į mo, LB Marąuette Parko apy-įper LB krašto valdybą pinįgi- šeimyniškomis vaišėmis. Minė-! P a s k a i t o s tinkamą pasisekimą, 
;—;~;—; ;„ v„»^„ •••"«•' •—- — - •- • • • «-= • ^ - » ••* - • »- »— •- "-»• - * - •- ' nors paskaitininke juostelėse tu-; prinimui ir kartu įsigijo j iau- j v o Kur bakūžė samanota — S. j linkės rinkimų komisijai sutiko i nės dovanos. LB Marąuette ; jįmą rengia Prancūzijos Lietu 

X Jurgis Apanavičius, Cleve- j jausiu leidinių. Labai ačiū. I šjmkaus. Litai — A. Vanagaičio į vadovauti Liudas Šimaitis, ku 
land, Ohio, atsiuntė 12 dol. auką x j ^ t a s Mykolaitis Detroit, I i r ^^ d u l dūdelė — S. Šimkaus. < ris toje srityje turi patirtį. Ne-
už kalėdines korteles ir kalen- i ^ j i c n pratęsdamas "Draugo" i Antrą kartą dar padainavo At-i trukus bus sudaryta ir pati rin-
dorių. Labai ačiū. prenumeratą, pridėjo 12 dol. au- į Jo k ' berneli, ir Spaudos baliaus! kimine komisija 

X Ona Gumauskienė, C. Si-! k a su prierašu: " . . .mes esame j valsą^ 
monaitis. Teodora Gečas, Ona ! Jahai laimingi, kad dar galime j •'"'••' 
Daškevičienė. Pranė Prankienė.: ska i tn i ir pasidžiaugti "Drau 

Dešimtosios 

on 

čikagiškiai, Vytautas Abrama-; g ° " žiniomis. Viso geriausio" 
vičius. Worcester, Mass., Ju- ASū ^ auką. 
liūs Telyčėnas. Hamilton. Ka- į x K K Kuprėna, Groton 
nada, J. Matekūnas, 
Mich., I 
VVasch.. 
Nebr.. atsiuntė įvairiomis pro- I ^ , 

Parko apylinkės valdyba iš i vių Bendruomenė. I ri daug medžiagos iš pačių lie-
savo iždo taip pat paskyrė pini-! _ Jurgio Baltrušaičio veika-: t u v i ų -
ginęs dovanas lituanistinėms; ia " ^ Moyen Age Fantastiąue" : — Paskaitą apie Pietų Ame-
mokykloms, radijo valandėlėm' (Fantastiniai Viduramžiai) vėL "ką sausio 17 d. skaitė kun. A. 

LB tarybos rinkimai bus gegu-1 ir Washingtone Lietuvos atsto- išleido Flamarion leidykla. Ši. Saulaitis iš Chicagos. Jis yra 
savo rageliu žės S-9 ir 15-16 dienomis. Į vybės rūmų remontui. knyga, išėjusi 1955 m., yra ta-! ilgai gyvenęs Brazilijoje ir turi 

pagrojo liaudies dainų pynę. j Vasario 26 d. 7:30 vai. vak. \ V a l d b a rūpestingai dirba ; P u s i kapitaliniu veikalu Vidur-j surinkęs gausybę medžiagos iš 
akamponavo muz. F . Strolia. Į Jaunimo centro kavinėje (šios | ; v a i r i u s be^pjonieninius dar- a m ž i l i kultūrai pažinti. j P. Amerikos lietuvių ir kitų gy-

Ims. Prašo Marąuette Parko lie-! " Prancūzijoje mir ę praei- j venimo. Žmonių prisirinko daugiau; LB apylinkės valdyba ruošia j 
200 šimtų, daugiausia vyresnio Įdomią vakaronę. PLB vicepir-
amžiaus hetuvių. Programa ; mininkas kun. Antanas Saulai-

gomis po o 
a;iū 

' Hudson, N. Y., daugelio metų [ uįsrtesė vos vi-ną valandą ir tis kalbės apie Pietų Amerikos 
K FfcOinii O ^ ^ ' nuoširdus skaitytojas, atsiuntė p a l i k o l a b a i g e r ą ^pįft. Ant kraštus ir rodys skandres. Kaip 

\ prenumeratos mokestį ir 12 dol. s + a 1 o b u v o išdėlioti Įvairūs tau- j tik šiuose kraštuose dabar vyk-
todailės dirbiniai, juostelės ir sta labai svarbūs įvykiai, tad dol. aukų. Labai 

korteles ir 

x Stasys Juozaiti*, Cicero. 
DL, Antanas Tarvydas, Phila-
del;;hia. Pa., W. Ku-neta, Rich-
mc-nd Hills, N. J., vudronė Ka-. 
ralienė, Westmon . 111., Aldona j ^ linkMmus. 
y.ilmantas, Southfield. Mirh.. 
J. Plėnys. Hamilton, Kanada, 

kalendorių. Savo trumpame 
laiškelyje paljikėjo visam 
"Draugo" s t a l a i laimingų 1982 
metų ir pasi?kundė, kad nesijau
čia stiprus, taip pat esąs vieni
šas. Nuoširdus ačiū už paramą 

tiTvius aktyviai dalyvauti veik
loje, gausiai lankyti susirinki
mus ir savo auka prisidėti prie 
užmojų įgyvendinimo. 

J. Janušaitis 

šiais metais lietu-j _ s t . Donat kalnuose netoli 
a. Romanas Rekš-1 Montrealio daug lietuvių jauni-

atostogas 

X Vanda Stimburys, Willo-
wick, Ohio, atsiuntė 12 dol. au 

Adele Verbyla, Cleveland. Ohio,, k ą A U z bonas , Brampton, Ka-
V. Stanaitis, Hamilton, Kana- • n a d a _ Q d o l ,p<> g d o l a t . 
da, atsiuntė po 5 dol. už kalėdi- į s i u n t ė . B r o n ė Petrauskienė, Phi-
nes korteles ir kalendorių. La- Į i a d e l p h i a ; p ^ S o f i j a Liubartas, 
bai ačiū. 

X Stasė Grigaliūnas, Forest 
Park., DL, S. Matas, Lndepen-
dence, Ohio., Charles Rulys, Ha
milton, Kanada, R. Bilda, Hamil
ton, C. Kuras, Windsor. Kana
da, Ona Burdinavičius. Hamil
ton, Ont.. Kanada, atsiuntė už 

hoenbc. Ariz., Aleksandra Sle 
nienė. Chicago, 111. Visiem? 
nuoši rdus ačiū. 

X Lidija Skipitis, Petras Pis-
nys, Simon Naujokas, visi čika
giškiai, Stasys Reimanas, Cice
ro, 111., Maria Pazolis. Niantic, 
Conn., A. Smilgys, Var.couver. 
Kanada. Antanas Visockis, Pa-
terson, N. J., A. Kanopka, To
ronto, Kanada, Elzė šilbajorie-
nė, Richmond Hills. N. Y., E. 
Juciūtė, So. Boston, Mass., at
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačm. 

CHICAGOS ŽINIOS 
GAVĖNIOS PASNINKAS 

X Helen Žebrauskas, Chica 
go, m., Joseph Augutis, Rock-Į 
ford, Ūl., atsiuntė po 10 dol. au-

x Stella Estka, Sunny Hills, į k ų jvaįriomis progomis. Labai 
Fla., Antanas Vedegys, Cleve- : aciu. land Hts., Ohio. A. Treinys, W 
Roxbury. Mass.. Antanas Pūke-1 x Ona Aleksiūnas, Chicago, 

, levičius, West Wyoming. Pa . , : I U - d r- B Druktenis, Dayton, 
kalėdines korteles ir kalendorių I T e r e s ė B a k a n i e n ė , Chester. Pa., 0" i o- V l a d ^ s Velža, Santa Mo-
po 5 dol. aukų. Ačiū. j A D a r b u t a s K e n 0 9 h a i w i s c . . nica, Cal.. P. Balsas, Ont., Ka-

x Du smuiklnTnlcii. Atis ir I Andriejus Bružėnas, Ormond n a d a - M- Wisneskas, San Ga-
Regina Bankai atvvksta j Chica-! Beach, Ha., atsiuntė po 7 dol., b r i e I- C a l - H i Cicėnas. Lon-
gą ir vasario 2R d. 3 vai. p . p. ! aukų už kalėdines korteles ir ka-, d o n - Kanada, Kazys Domarkas, 
atliks programa "Margučio'Mendorių. Labai ačiū. Jighland, Ind., A. Nenis. Gary. 

Jeronimą Mankevičiūtė, sulau 
kusi 77 metų amžiaus ir j pran 
ciškonių vienuolyną 
prieš 41 metus, a a. Jadvyga 
Bacevičiūtė, Kozlov švelnienė, 
gimusi 1909 m. Kaune, atvyku
si j Prancūziją 1948 m., a. a. 

333350 DOL. POLICININKĖMS j 3 ^ ^ , ^ gūnukonis, gimęs 
Nuo pelenų dienos, vasario! JAV apylinkės teismas įsakė i 1914 m. Kruonio valsč., ir a. a. 

24 d., prasideda gavėnia. Tu- Chicagos miestui išmokėti 333,- j Mykolas Kymontas, buvęs pran-
rintieji daugiau kaip 14 metųj350 dol 140-čiai policininkių J cūzų svetimšalių legiono karei 
katalikai pelenų dieną ir gavė
nios penktadk iais turi susilai
kyti nuo mėsos. Turintieji 21 
m. ir dar nebaigę 58 m. am
žiaus visus penktadienius dar 
neprivalgyti. 

ŽUVO POLICININKAS 
Du policininkai prie 8110 S 

tais ar 
viai: a. 
tys, buvęs svetimšalių legio- j m o praleido žiemos 
no savanoris, a. a. ses. M. j slidinėdami. Tai buvo ne tik iš 

Kanados, bet ir iš JAV studijuo
jantis jaunimas, kuris nori pa-

įstojusi j laikyti ryšius su lietuviškų gy
venimu. 

nes jos gavusios mažesnį atlygi-; vis. Jie visi palaikė ryšius su 
nimą negu vyrai tose pat tar-1 Prancūzijos lietuviais. 
nybose OKUP. LIETUVOJE 

COOK APSKR. LIGONINE — M i r ė Algirdas Kesminas, 
i Vilniaus inžmerinio statybos in-

Ekspertų komisija, pravedusi Į s t į t u t o docentas. 
13 mėnesių užtrukusią studiją, _ n ^ , Juozas Galvydis, isto-
pasiūlė, kad vieton dabartinės i rikas Vilniaus universiteto vi-

Morgan St.. Chieagoje, sustab-jCook ligoninės būtų pastatyta į s u o t inės istorijos katedros ilga-
dė automobilį, pažeidusį judėji- į nauja, kuri kainuotų 150 mil. m e t i s vedėjas, mirė Vilniuje. 
mo taisykles. Automobily va- dolerių. Buvo gimęs 1896 m. Davainiuo-

Advokatas JONAS GIBAITiS 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 716-8700 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

žiavusieji nušovė policininką R. 
O'Brien, 33 m., ir sunkiai su
žeidė antrą policininką — W. 
Fahey, kuris vėliau mirė ligo
ninėj. Apie 100 policininkų bu
vo pasiųsti ieškoti kaltininko. 

Gfcl J Ų PARODOS se. 1931 m. baigė V. D. univer-
I sitetą. Nuo 1961 m. vedė istori-

Azalėjų parodos Garfieldo ir i ^ katedrą Vilniaus universite. 
Lincolno parkuose Chieagoje t e Y r a parašęs mokslo darbų 
prasidės vasario 13 d. ir baigsis visuotinės istorijos temomis. 
kovo 7 d. Įėjimas laisvas. 

rengiamame koncerte Jaunimo 
centre. Visi kviečiami atsilan-

Ind., užsisakė naujausių leidinių. 
X Ona Rutkauskas, Manches-

ter, Mich., J. Juozaitis. Lake-

x Aleksandra Gylienė, Lee's 
, restorano savininkė, Olympia, 

kyti. Bilietai Vaz iH ių -p rekvbo- : W a s b i n f r t o n m f i s ų ^ ^ ^ 
je ir 'Margučio" raštinėje. m ė j a įvairiomis progomis, kar-! ^'ood. Ohio, D^belė Mikūnas, 

( P r ) - j tu su prenumeratos pratęsimu'[st- Petersburg, Fla.. įvairiomis 
x Lietuvių Fondo Fed. lirft- j atsiuntė ir 57 dol. dienraščio [ P™gomis atsiuntę po 7 dol. au-

1ito Kooperatyvas moka auki- \ stiprinimui. A. Gylienę skelbia- \ k4- Labai ačiū. 
tesnius procentus už indėlius ; me garbės prenumeratore. o už' x Po 5 dol. atsiuntė: Kazys 

lietuviškos spaudos vertinimą;^Bagdonas, Z. Balnius, Bronius 
dėkojame. i Baras, H. Buchinskas, J. Palšis, 

x Irena Germanas, St. Char- [ Stasys Eicinas, Alfonsas Blekys, 
les, III.. Bronė čižikaitė, Chica-i Antanas Poskočimas, L. Balza-
go, 111., užsisakė naujausių lei-: ras, Vytautas Ramanauskas, B. 
dinių ir abi pridėjo dar po au- j Grybauskienė, V. Atkočaitis ir 

sekmadieniais nuo 10 -1 v. Jau- Į ką betuviškos spaudos paramai. į Domas Dobravolskis. Nuošir-
airrjo Centre. (*k.) 1 Ačiū. dus ačiū už aukas 

kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L F . patalpose tel. 737 2110, 

KiiiiliiHlHiiiiliiiiiiiiiMiiiiiuiimnniiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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N A U J I E N A ! 

Briphton Parko I B apyl. pirmininkas J. Šlajus įteikia 
j nės mokyklos uvų komiteto pirmininkei . •*- T* " ' . V f l r ^ 

l Tik ką išėjo iš spaudo? Ispanų Amerikos naujosios 5 
Į poezijos antologija ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Tai pirmoji tokio 5 
: dydžio svetimų poetų antologija lietuvių kalba Ji apima £ 
E visas 19 ispaniškai kalbančias šalis, pradedant Argentina S 
: ir baigiant Venecueia. Joje yra 90 poetų daugiau kaip 300 S 
: eilėraščių. Ją sudarė Povilas GAUČYS, redegavo Stasy E 
j GOŠTAUTAS. Išleido "RŪTA". 591 ps . 1981. Kaina su per- B 
S siuntimu $16.50. 
Ę Spaudė M. Morkūno spaustuvė 

= Uisakymus siiįsti: DRAUGAS, If5!f5 W. 63rd St., 
= Chicago, IU. 60629 
~ Illinois gyventojai dar prideda $1.05 valstijos mokesčio. 
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