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GERAI PASIRODĖ 
SEN. ED. KENNEDY 

Pennsylvanijoj Bush nugalėjo Reaganą 
Philadeiphia. — Pirminiai' mėjo 11 valstijų balsavimus, ta-

• i 

Pennsylvanijos rinkimai susti
prino respublikonų kandidato 
Busho viltis, kad kandidatūros 
dar nereikėtų nutraukti. Kitiems 
kandidatams pasitraukus, Geor
ge Bush pašventė daug laiko ir 
lėšų, šiuose balsavimuose nuga
lėjo Ronaldą Reaganą 54 nuoš. 
prieš 45 nuoš. Demokratų bal
sų rezultatai buvo neaiškūs iki 

čiau jei Reaganas ir Bushas bū
tų buvę vieninteliai kandidatai, 
tai santykis būtų buvęs 8 val
stijos už Reaganą ir 7 — už 
Bushą. Dabar Bushas didelę 
energiją nukreips j Texas val
stiją, kur žmonės gegužės 3 d. 
parinks 96 delegatus į respubli
konų konvenciją. Nominacijai 
Detroito konvencijoje reikės 

paskutinio rajono rezultatų pa-! 998 delegatų, Reaganas ligšiol 
skelbimo. Prezidentas Carteris Į jų turi 587. Nemaža vilčių, kad 
ir senatorius Kennedy pasidalijo j jis laimės ir visus 167 Kaliforni-
valstijos balsus beveik po lygiai. Į jos delegatus, kurie paaiškės 
Spėjama, kad Kennedis gaus 94 j birželio 3 d. 
delegatus, o Carteris — 91. Ken- į Dar nepaskelbta, ar kongres-
nedis laimėjo Philadelphijoje, | manas Andersonas liks respu-
tačiau Carteris 
Pittsburghe. 

Intensyvioje trijų 
kampanijoje sen. Kennedy kai 

— nugalėjo I blikonų partijos kandidatu, ar 
pasiskelbs trečiosios partijos 

savaičių Į atstovu. Jis sprendimą turi pa
daryti šiomis dienomis. Buvęs 

Irano agentams pradėjus kurstyti gyventojus Irake, šio vyriausybė ištrėmė 
apie 26,000 šijitų sektos gyventojų. Nuotraukoje matomas pabėgėlių mies
telis Irane, ant vienos palapinės matomas ajatolos Khomeinio portretas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Japonija baigia derybas su 
Meksika, kuri siekia išplėsti sa
vo pramonę, ypač plieno gamy
bą, o Japonijai reikia naftos. 
Derybos vyksta dėl 1 bil. dol. 
vertės biznio. 

— Kurdistane Irano kariuo
menės artilerija apšaudė Sakvi-
zo miestą, kur griuvėsiuose žuvo 
15 kurdų. Mūšiai vyksta jau 
keturios dienos. 

— Amerikos pensininkai, ku
rių yra apie 35.2 milijonai, lie
pos 1 d. gaus padidintus čekius. 
Pakėlimas siekia 14.3 nuoš., 
arba vidutiniškam pensininkui, 
apie 41 dol. daugiau. 

— Liberijoje buvo sušaudy
ta dar 13 nuverstos vyriausy
bės pareigūnų, jų tarpe buv. 
prezidento Tolberto brolis, bu
vęs senato pirmininkas. Užsie-

Europa spaudžia 
paleisti įkaitus 

Nuo gegužes 17 pradės sankcijas 
Liuksemburgas. — Devynios I reikia. Per paskutinius metus 

Europos rinkos valstybės vien-j jo užsienio valiutos atsargos 
balsiai pasmerkė Irano elgesį su i pakilusios nuo 10 bil. dol. iki 15 
amerikiečiais diplomatais ir nu- i bil. dol. Iranui nėra reikalo 
tarė paskelbti ekonomines sank- i eksportuoti naftą, pasigyrė naf-
cijas, jei iki gegužės 17 d. nesi- j tos ministeris. 
matys jokios pažangos įkaitų j Irano prezidentas Bani Sad-
krizėje. Nuo šiol nebus su Ira- j ras irgi pasakė, kad Iranas ne-
nu sudarinėjamos jokios naujos j bijo ekonominių sankcijų, net ir 
prekybos sutartys, nebus par- į karinio puolimo, nes iraniečiai 
duodami ginklai ar jų dalys, bus Į pasirengę aukotis ir ginti savo 
sumažintos diplomatinės atsto- Į nepriklausomybę. 
vybės Teherane, o taip pat Ira
no atstovybės Vakarų Europoje, 
bus suvaržytos Irano piliečių 
kelionės į Europą. 

Rinkos užsienio renkalų mi

tino Carterį dėl infliacijos, dėl j prezidentas Fordas kritikavo jo 
Irano įkaitų krizės, dėl bedar-1 planą steigti trečiąją partiją ar 
bių didėjimo. Senatorių rėmė, Į kandidatuoti nepartiniu. Ander-
panašiai, kaip Chicagoje, miesto j šonas tuo atveju atitrauktų 
meras William Green ir didesnė į balsus iš respublikonų ir iš de-
dalis demokratų partijos veikė- j mokratų, suskaldytų balsus 
jų, miesto tarybos narių. Ne- > elektorių kolegijoje, tuomet pre-
žiūrint gero senatoriaus pasiro- zidentą parinkti turėtų, pagal 
dymo, demokratų delegatų sta-1 konstituciją, Atstovų Rūmai, 
tistikoje toliau vyrauja Carteris , Amerikos istorijoje jau buvo du 

/s/i teo/' 
nio vyriausybės ragina naująją I nisteriai 12 valandų kalbėjo apie 
Liberijos vyriausybę nekeršyti 
buvusiems pareigūnams. 

— Sovietų planavimo parei 

2—1 santykiu. Valstijos demo
kratų už Carterį komiteto pir
mininkė Terry Straub pasakė, 
kad ateinančiuose pirminiuose 
rinkimuose prezidentui Carteriui 
užtektų gauti visur po 40 nuoš. 
delegatų ir tai prezidentas turė
tų gana laimėti partijos nuomi-
naciją pirmajame balsavime. 

Respublikonų pusėje Bush lai
mėjo ketvirtos valstijos pirmi
nius rinkimus. Jo rėmėjai nuro
do, kad iš Busho daug kur bal
sus atimdavo kongresmanas 
Andersonas. Kai tik jo nėra, Bu
shas gauna daugiau balsų už 
Reaganą. Iki šiol Reaganas lai-

Amerikoj pradėtos 
riios dienos 

tokie atvejai. Prezidentą iš
rinkti turėtų piliečiai, o ne po
litikai, pasakė Geraldas Fordas. 

Ajatola bijo 
svetima įtakų 

Teheranas. — Irano "kultūri
nėje revoliucijoje" valdžia įsa
kė užbaigti universitetuose po
litinę veiklą. Vyriausybės žinio
mis, veikia 18 studentų organi
zacijų, kurioms įsakyta iš uni
versitetų išsikraustyti. 

Ajatola Khomeinis, kalbėda
mas religingiems islamo studen
tams, pasakė, kad tie, kurie prie
šinasi pakeitimams universite
tuose, tarnauja Vakarų ar Ry
tų sistemoms, jam atrodo, kad 
tai daugiausia Vakarų rėmėjai. 

Washingtonas. — Amerikoje I "Mes nebijome ekonominių san-

kon pagarsinti savo knygos 
"Faces in a Mirror". Pasikalbė
jime su spaudos atstovais prin
cesė kaltino prezidentą Carterį, 
išdavusį jos brolį. Ji gyrė bu-

gūnas Artem Troitski pareiškė \ Paskelbtos rezoliucijos. Pran-
Tass'o agentūrai, kad 1990 me- į c ū z i J o s u t e a o ****** " ^ 
tais Sovietų Sąjunga t rečda l į i t e r i s Francois-Poncet paaiški-
savo energijos gaus iš atomimų j n o ^ f ^ ° ^ ^ f ^ ° 3 e

T ' k a d 

reaktorių. 
— Amerikos naftos bendro

vės vėl paskelbė didelius pel- Į 
nus. Standard Oil pajamos peri 
pirmąjį ketvirtį padidėjo 65 i p r i e š neleistiną įkaitų pagrobi-
nuoš. Texaco — net — 97.6 
nuoš. 

mą, pasakė ministeris 
Rinkos ministeriai nutarė vėl 

— Kolumbijos teroristai pa- j suvažiuoti Neapolyje po gegužės 
leido Domininkonų konsulą, jau i 17 d. ir svarstyti, kokių grieb-

Belgij< 

kcijų ar karinės intervencijos', 
kalbėjo ajatola, — mes tačiau; 
bijome Vakarų universitetų ir 
mūsų jaunimo auklėjimo Vaka
rų ar Rytų naudai". 

Kremlius minėjo 
Lenino sukaktį 

Maskva. — Balandžio 21 d. 

lankosi Belgijos karalius Bau-
douin ir karalienė Fabiola. An
tradienį jie aplankė prezidentą 
Carterį- Amerikoje pradedama 
plati Belgijos meno, muzikes, 
istorijos programa, švenčiant 
Belgijos nepriklausomybės 150 
metų sukaktį, kuri prasidėjo ba
landžio 20 d. 

Belgija su 30.521 kvadratinio 
kilometro teritorija ir 9.84 mil. į Maskvos kongresų rūmuose įvy-
gyventojų, prekyboje ir pramo-! ko Lenino gimtadienio minėji-
nėje yra "pirmojo dešimtuko" ; mas, kuriame dalyvavo 5,000 
eilėse. Nacionalinis gamybinis • sovietų sistemos didžiūnų, parti-
produktas pernai siekė 110 bil. j jos, kariuomenės ir pramones 
dol. Belgija eksportavo už 47.7 į vadų. Nesimatė tik Leonido 

" ' o importavo 51.4 bil. | Brežnevo. Pagrindinę kalbą pa
sakė Boris Ponomarev, polit-
biuro narys kandidatas ir par
tijos sekretorius ryšiams su už
sienio komunistų partijomis. 

Savo kalboje Ponomarev gy
rėsi socializmo laimėjimais visa-

bil. dol., 
dol. vertės medžiagų ir prekių. 

Filipinų prezidentas 
lanko Havajus 

Honohilu. — Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos atvy- Į me pasaulyje. Tų "pergalių" sa
ko į Havajų salas, kur gyvena rašė jis minėjo Kambodijos Pol 
apie 84,000 filipinų. Aerodrome Poto režimo nuvertimą, Somozos 

vyriausybės pašalinimą Nika
ragvoje. Afganistano revoliuci
jos laimėjimą, Irano šacho nu
vertimą ir patriotinio fronto 

čią ir jo nedemokratišką siste-1 pergalę buvusioje Rodezijoje, 
mą. Amerikos vyriausybės var- dabartinėje Zimbabvėje, 
du prezidentą Marcos oficialiai 
sutiko ir pasveikino buvęs val
stybės sekretorius Dean Rusk. 
Svečias Havajuose nebuvo jau 
16 metų. Susitikęs su spauda. 
Marcos gynė savo įvestą karinę 
būklę Filipinuose, sakydamas. 
kad be jos Filipinuose jau būtų 
komunistinė vyriausybė. 

amo teologai 
peikia Khomeinį 

Koranas draudžia įkaity grobimą 
New Yorkas, — Irano buvusio I visada pabrėždavo diplomatų, 

šacho dvynukė sesuo, princesė pasiuntinių ar keliautojų nelie-
Ashraf Pahlavi atvyko Ameri- j čiamumą. Vienas tekstas apra

šo Mohammedo priešo pasiunti
nį Abu Rafi, kuris įtikėjęs į 
pranašo skelbiamas tiesas ir nu
taręs pasilikti su pranašu, ta
čiau tas įsakęs jam grįžt i pas 

vusį prezidentą Nixoną, kuris j savuosius, kad nebūtų nė ma-
buvęs stipriausias JAV prezi- į žįausio įtarimo, kad jis pagrob-
dentas, ji ir dabar palaikanti 1 tas. "Aš nelaužau sutarčių ir 
draugiškus ryšius su buvusiu nekalinu priešo pasiuntinių", 
valstybės sekretoriumi Kissin- į pasakęs jam pranašas Moham-
geriu. Naujiems Irano valdo- i m edas". Korano knygoje, 9:6 
vams ji neturėjo gero žodžio, i skyriuje parašyta, kad net ir i naujiems vartotojams. Seni 
Bani Sadras esąs kvailys, kuris J religinių priešų negalima kalinti,! klientai turės už kreditą mokėti 
dar rašąs knygą, kaip suderinti | 0 reikia duoti prieglaudą arba '"'""' " 

palydėti į saugią vietą. 
Gerbiamas musulmonų teolo

gas Ahmad Khalafalla Egipte 
bzadeh esąs žmogžudys, o aja-1 p a r e įškė, kad dabartinė Ameri-
tola Khomeinis labai blogas į ^ o s . Irano krizė nėra šventasis 
žmop's, žudikas,—pasakė prin.; karas, nėra musulmonų karas 
cesė- į prieš netikėlius, kurie gresia 

Ne tik Vakarų pasaulyje, bet Į tikėjimui. Nors ajatola Khomei-
ir religinių musulmonų tarpe 1 n i s Ameriką vadina ' 'didžiuoju 
vyksta diskusijos apie ajatola j jfcli—~, krizė yra politinė, ne 
Khomeinį. Musulmonai, pap-' reiiginė, todėl įkaitų kalinimas 
rastai, į visus klausimus ieško į y ^ paprastas pagrobimas, kurį 
atsakymų Korane ir pranašo į į s ia mas smerkia. 
Mohammedo raštuose, aiškini- j Yra ir tokių dvasiškių, kur ie ' t o pakeitimas Pietų Jemene jvy-
muose, kurie vadinami "Mish- Khomeini pateisina ir gina, ta- \ k o n e d ė l Prezidento sveikatos, 
kat ui Masabih". ; č i a u i r j i e aiškina, kad Ameri-1 ^ J f praėjusią savaitę sve-

Svarstydami Khomeinio poli-. k o s atvejis esąs savotiškas,1 '""7""' 
tinius ėjimus, musulmonų teolo-1 Korano nenumatytas, todėl Ko-

sankcijų klausimą. Net ir Pran. 
cūzija, kuri šalčiausiai žiūrėjo į 
sankcijų skelbimą, prisidėjo prie 

nutarimas yra įspėjimas Iranui 
nekalinti ilgiau diplomatų įkai
tų. Sankcijų nutarimas nesąs 
nukreiptas prieš Irano žmones 
ar prieš Irano revoliuciją, o tik 

komunizmą su islamu. Jis galįs 
nuvesti Iraną į komunizmo ran
kas. Užsienio ministeris Ghot-

tis sankcijų. Jos prasidėtų nuo 
gegužės 31 d. 

JAV vyriausybės pareigūnai 
sveikino sąjungininkų nutarimą 
prisidėti prie akcijos prieš Ira
ną, tačiau vienas pareigūnas 
pastebėjo, jog tai tipinga eu
ropiečių taktika — atidėlioti 
sprendimą. Iki šiol tik Australi
ja ir Portugalija suvaržė pre-

ilgų nuotolių telefono ryšius ir j kybą su Iranu. Sakoma, kad mi
nėt televizijos programų trans- į nisterių pasitarime Vakarų Vo-
liavimą iš šiaurinės Amerikos. ! kietija siūlė tuoj pat paskelbti 

_ Japonijos gynybos agentu- • Į 1 * ^ ?ų n e a t i d ė U o t i -
ra paskelbė, jog sovietų aviaci 

38-tą pagrobtą įkaitą, tačiau 
dar tebelaiko 16 diplomatų jau 
57 dienos. 

— Mobil Oil bendrovė suvar
žė kredito kortelių išdavimą 

aukštesnius nuošimčius 
— Lenkija baigia derybas su 

ATT Co., kuri įrengs Lenkijoje 

Irano vyriausybės spaudos 
reikalų tvarkytojas Abolghassen 
Sadegh apkaltino Amerikos ži
nių agentūras ir rekomendavo 
vyriausybei vėl ištremti ameri
kiečius reporterius, nes jie me
luoja, iškraipo tiesą. Kartą, 
sausio 18 d., korespondentai jau 
buvo ištremti, tačiau po 5 sa
vaičių vėl įleisti į Iraną. 

Kovose tarp komunistinių gru
pių ir islamo aktyvistų Tehera
no, Ahvazo ir Rastho universi
tetuose pirmadienį žuvo 21 jau
nuolis ir 500 buvo sužeisti, o 
antradienį vėl žuvo apie 10 ir 
100 sužeistų. 

Sovietų radijas iš Baku agi
tuoja iraniečius nenusileisti 
Amerikai ir jos draugams. Ira
nas galįs prekiauti su "socialis
tinėmis šalimis", jis galįs 
siųsti savo prekes per Sovietų 
Sąjungos sieną į Vakarų rinką. 

ja padidino šnipinėjimo lėktuvų 
skraidymus aplink japonų salas. 
Spėjama, kad jiems parūpo nau
ji japonų radaro įrengimai. 

— Libijos žiniomis, preziden-

jį sutiko didelė žmonių minia, 
tačiau jis Havajuose turi ir po
litinių priešų, kurie surengė ke
lias demonstracijas prieš sve-

gai sutinka, kad ajatola nėra 
toks rūpestingas Korano sekė
jas. Islamo įstatymai be jokių 
išimčių sako, kad negalima lau
žyti žmogaus fizinės laisvės, iš
skyrus atvejus, kada tas žmo
gus buvo įsivėlęs į kriminalinius 
nusikaltimus, rašo Ismail ai Fa-
ruqi, žinomas Pakistano musul
monų įstatymų žinovas. Jis tvir
tina, kad diplomatai, kurie nesi
laiko islamo taisyklių, negali 
būti kalinami, o tik ištremiami, 
arba, jei jie padarė nuostolių 
nuosavybei, turi užmokėti nuo
stolius. 

Kitas žinomas islamo teolo-

rano draudimas grobti įkaitus 
amerikiečiams netinka. Indo
nezijos teologas Amrullah sako, 
kad islamo revoliucija Irane tik 
prasidėjusi, tačiau ir jis nesu
prantąs, kodėl Khomeinis laiko 
ikaitus. 

Kanada boikotuos 
Maskvos žaidimus 

Ottama. — Kanada boikotuos 
Olimpinius žaidimus Maskvoje, 
pranešė parlamente užsienio rei
kalu nrnisteris Mark MacGuigan, 

— Laukinis kalakutas atkrei
pė spaudos dėmesį Baltųjų 
rūmų sode. Niekas nežino, iš 
kur tas paukštis atsirado, ta
čiau prezidentas parodė jį ir be
silankančiam Belgijos karaliui. 
Viceprezidentas Mondale pava
dino paukštį "Reaganu". 

Sovietų invazija Afganistane su-
sras Bawa Muhaiyaddeen, iš Sri Į darė tokią atmosferą, kad visai 
Lankos, tvirtina, jog Koranas 
įsako tuc tuojau paleisti kalina
mus amerikiečius įkaitus, ta
čiau iraniečiai Korano, matyt, 
nesupranta. Jis pasiuntęs ajato
la i Khomeiniui tris laiškus ir 
aiškinęs, jog įkaitų laikymas 
kenkiąs islamui, darąs jam gė
dą. Panašią nuomonę turįs ir 
garsus Irano ajatola Kazem 
Shariet Madari. kuris irgi bijąs 
žilo?, islamo tikėjimui. 

Khomeinio kritikai nurodo. 

netinka turėti Olimpiadą. Kana
dos vyriausybė mano, kad Sovie
tų Sąjunga turėtu sudaryti sąly
gas, kad ža:dimai įvyktu tinka
mose aplinkybėse, pasakė Mac
Guigan. Boikotas yra aiškus ir 
efektyvus būdas pareikšti sovie
tų vadams, kad pasau'is smerkia 
invaziją, pasakė ministens. 

Tarptautinis olimpinis komite
tas Šveicarijoje p.iskelbė, kad 
Maskvoje olimpin'ai žaidimai tu
ri įvykti, kaip buvo planuota. Jo 

čiavosi Libijoje ir buvo puikiau
sios sveikatos. 

— Prezidentas Carteris supa
žindino kabineto narius su nau
jai paskirtu Meksikai ambasa
doriumi Julian Nava, Amerikos 
meksikiečiu. 

— Iš Nikaragvos valdžios pa
sitraukė jau antras narys, libe
ralas biznierius. Manoma, kad 
ilgainiui valdžioje liks tik radi
kalieji bolševikai. 

— Statistikos biuras paskel
bė, kad kovo mėn. kainos Ame
rikoje kilo metiniu 18 nuošim
čių greičiu. Daugiausia pabran
go transportas, drabužiai, na
mai. 

— Antradienį pasaulį sukrėtė 
žinia, kad prie Filipinų nusken
dusiam keleiviniam laive žuvo 
apie 800 žmonių. Vakar buve 
skelbiama, kad didesnę dalį pa
vyko išgelbėti. 

rems. Iš 26 tarptautinių olimpi
nių federacijų Šveicarijoje už šią 
rezoliuciją balsavo ir raitelių 
sporto prezidentas, Britanijos ka
ralienės vyras, princas Pilypas. 
Paklaustas spaudos, ar jis bus 

Ministerių nutarime visai ne
minimas Irano naftos klausimas, 
tačiau ministeriai jį ilgai svar
stę. Rezoliucija sako, kad Euro
pos rinka išreiškia savo solida
rumą Amerikai ir jos žmonėms, 
nes toks ilgas įkaitų kalinimas 
priešingas žmoniškumui ir tei
singumui. Ministeriai nutarę 
veikti, nes jie bijo, kad šitokios 
padėties prailginimas gali į pa
vojų išstatyti tarptautinį pasto
vumą ir taiką. 

Irano naftos ministeris Ali 

Mažu užsienio 
automobilių grėsme 
Detroitas. — „General Mo

tors" bendrovė paskelbė, kad per 
pirmąjį šių metų ketvirtį jos pel
nas nukrito 88 nuoš. Tą pačią 
dieną Chryslerio automobilių 
bendrovė pranešė vėl atleidžian
ti iš darbo 6,900 tarnautojų. 

Komentatoriai, kalbėdami apie 
JAV automobilių pramonės sun
kumus, kaltina vadovybes, kad 
jos nepramatė naftos krizės, 
kainų kilimo ir mažų automobi
lių pareikalavimo. „Automotive 
News" statistika rodo, kad 1972 
m. General Motors automobiliai 
sudarė rinkoje 44.4 nuoš. visu 
parduotu mašinų, Fordas parda
vė 24.4 nuoš., Chrysleris 13.8, 
AMC — 2.9 nuoš., Japonijos m-
portai sudarė 5.5 nuoš., Vokieti
jos — 5 ir kiti imponai — 4 
nuoš. Padėtis pasikeitė. 

Šiais metais Fordo mašinos su-
Akbar Moinfar pasakė, kad tos i darė 17 nuoš., Chryslerio 7.5, 
valstybės, kurios paskelbs Iranui 
sankcijas, negaus Irano naftos 
dabar ir ateityje. Iranas gamins 
mažiau naftos, kad ją galėtų 
naudoti ir ateinančios iraniečių 
kartos. Be to, Iranui pinigų ne-

Maskvoje, princas atsakė, kad jo-
kad Koranas ir jo aiškintojai . kiu kitų žaidimu komitetas ne-Į kiu būdu— ne. 

Amerikoje lankosi buvusio Irano 
šacho dvynė sesuo, princesė Ashraf 
Pahlavi. Ji kaltina prezidentą Carterį 
ir JAV vyriausybę, kuri išdavusi jos 
brolį, pasmerkusi jį dvasinėms ir fizi
nėm s kančioms. 

Japonijos automobiliai pasiekė 
21,2%. Pirmą kartą importuo
tu automobilių pardavimas pra
lenkė vieną iš trjv „didžiųjų". 
Chryslerio bendrovei gresia bank
rotas. 

— CIA direktorius Stans-
field Turner pranešė senato 
energijos komitete, jog Sovietų 
Sąjunga nuo ateinančių metų 
neturės pakankamai savo naf
tos ir įsijungs į pirkėjų eilę pa
saulinėje naftos rinkoje. Dėl to 
pasaulyje didės įtempimai ir 
grėsmė taikai. 

KALENDORIUS 
Do-Balandžio 24 d.: Fidelis, 

da, Valimantas, Gražvyda. 
Balandžio 25 d.: Morkus Ev., 

Melą, Tolmantas, žada. 
Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:40. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 60 1.. naktį 
45 1. 
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VEIKLŪS DAYTONO VYČIAI 

Kun. Juozas Dambrauskas grįžo 
į mūsų tarpą ir kovo 15 — 16 
dienomis pravedė parapijos eueha 
rištinį keturių dešimčių valandų 
susikaupimą. Susimąstyti skatina 
jo pamokslai. Šeštadienio vakarą 
Eleonora Služienė suruošė savo 
namuose priėmimą kun. D a m b 
rauskui. Čia Daytono vyčių kuo
pa turėjo progos su juo pabend 
rauti. 

Gerai pasisekė Verbų sekmadie
nio kepinių išpardavimas. Pr ie jo 
dirbo Elena Poderienė, Ada Sin
kevičienė, Rita Ambrose, Marija 
Ona Blum, Elaine Pacovsky, Lai
ma Raštikytė, Juozas Ryan, Al 
dona Ryan ir Eleonora Služienė. 

Aldona Ryan daug dirba prie 
radijo ir televizijos. Per Clevelan 
do lietuvių radijo valandą buvo 

transliuojama jos įkalbėta Lietuvos 
vyčiu organizacijos istorija ir lie
tuvių kultūrą liečia pasisakymai. 
Su amerikietiška Daytono žinių 
perdavimo stotim turėjo pasikal
bėjimą apie Sovietų Sąjungos dvi 
gubos pilietybės įstatymą. 

Kuopos kultūros komiteto pir
mininkė Ada Sinkevičienė kovo 
10-tą suruošė savo namuose lie 
tuviškų Kalėdų eglutės pa
puošalų dirbimo vakarą. Žada 
ir daugiau tokių vakarų suruoš-

I ti. Aldona Druktenienė, kuri 
' dėsto vokiečiu kalbą Centerville 
i vidurinėje mokykloje, paprašė 
\ Adą Sinkevičienę, kad ji parodytų 
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Vadovavo Stefanija Raštikienė.. mokykloje kaip reikia dažyti Vely-
Vyčiai suaukojo kepinius, dovanas j kų kiaušinius. 
ir net pinigais prisidėjo. Fran Petkus 

artilerija". Kodėl taip? Žinių tei
kimo tarnybą apskritai jis palygi
nąs su kariuomene, o enciklope
dija kaip tik ir esanti tos armijos 
sunkioji artilerija su koncentruo-j 

Rezoliucijų komisija praeitame vyčių seime Chicagoje: kun. Antanas Jurge
laitis, Loreta Stukienė. Aleksandras Pakalniškis, Kazys Kleiva ir Ernestas 
Raškauskas Nuotr. V. Noreikos 

POPIETĖ ENCIKLOPEDIJŲ 
GARBEI 

Detroito Lietuvių kultūros klu 
bas, Stasio Butkaus šaulių kuo-
p, Švyturio jūrų šulių kuop 
ir Amerikos Lietuvių tautinės są
jungos Detroito skyrius 1980 m. 
balandžio 13 Lietuvių namuose 
surengė abiejų mūsų Ameriko
je išleistų enciklopedijų pami
nėjimą. 

Akademinę dalį pradėjo Kultū
ros kl. pirm. Antanas Musteikis. 
Jis pasidžiaugė keliolika metų j j o s ( n ebūtinai čia surašyta tvar 
užtrukusiu ir iki galo ištesėtu j k a ) - Lietuviai irgi nebuvę iš kel-
darbu, kurio vaisiai čia pat sce-1 m o s p i r t i pirmasis (minėjo pa
noje, ant tautiniais raštais deng- j v a r d c __, neuž sirašiau) jau pra
to stalo sukrauti, patys save gyrė. i jį, c a r o leidimo Lietuvių enci-
Programai vadovauti pakvietė j klopedi j ai leisti 1883 metais. Vėl 
Švyturio jūrų š. kp. pirm. Alfą j bandyta 1910 ir 1912 m., abiem 
* u k i - j atvejais JAV lietuvių. Paskui 

Šv. Antano parap. klebonas! 1923, 1924, 1929, 1934... —vis 
kun. Alfonsas Babonas, invokaci- nepriklausomoj Lietuvoj. Paga-
nėj maldoj kalbindamas Viešpa- i liau suorganizuota, pradėta, ke-

ties minučių žodžiui davė ant- j zikos rečitalio. Rengėjų vardu ma-
raštę "Enciklopedija — sunkioji žametė Vytė Šnapštytė ją apdova

nojo gėlėmis. 
Minėjimas baigtas Tautos him

nu, giedančius A. Šepetytei flei
ta palydint. 

Akademinėje dalyje dalyvavo 
ta ugnimi. Klausytojams priminė apie 120 žmonių. Astos klausėsi 99 
enciklopedijų pradžią aštuonio- S (įskaitant čia rašantį). Dar pa
liktam šimtmety, su pirmąja į žvelkite į šio rašinio pradžią ir 
prancūzų "Didžąja enciklopedi- j persiskaitykite keturių organiza-
ja", pradėta ar išleista 1746 me-j cijų vardus. Kurgi jų nariai? Ko
tais. Paskui sekę vokiečių, anglų, dėl jie neatėjo, nors abi radijo va 
amerikiečių ir kitų enciklopedi-

LIETUVOS DRAUGAS 
j 

Lietuvos vyčių organizacijos 
centro valdyba savo kovo 22 d. 
posėdyje nutarė a. a. kun. Jono 
įutkevičiaus įsteigtu auksiniu Lie 

' tuvos Draugo medaliu šių metų 
seime apdovanoti kun. Mykolą 
Bcurdeaux. 

Kun. Bourdeaux gyvena Ang
lijoje ir yra Kestono kolegijos di
rektorius. Ši kolegija yra religijos 
ir komunizmo studijų centras An 

glijos provincijoje Kente. Kun. Bor 
deaux yra autorius neseniai pasi
rodžiusios knygos — " L a n d of 

crosses: the struggle for reli
gious freedom in Lithuania, 
1939 — 1978". Jis yra parašęs 
daug straipsnių apie atskirus re
ligijos teisių pažeidimo atvejus 
Lietuvoje ir platina "Kronikos" 
informaciją. Jis jau daug metų 
užtaria kenčiančią Bažnyčią Lie
tuvoje. Jis yra vertas auksinio 
"Lietuvos Draugo" medalio. 

Kas norėtų nusipirkti "Land 
of crosses", turi kreiptis į Lithua
nian Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blv., Brooklyn N. Y. 
11207. Knyga kaštuoja aštuonis 
dolerius. 

tį, sakė, jog visą amžių žmogus į 
tyrinėja jo beribes minties gel
mes ir stengiasi nors dalį jų pa
žintu Norėdamas pašalinti neži
nojimo tamsumas, žmogus nau
dojasi knygomis. Kadangi knygos 
ne visiems kalba ta pačia kalba ir 
ne visada panaudojamos tikslams, 
kuriems jos skirtos, meldė kny
gų skaitytojams išminties, o 
tiems, kurie žinių ir visokio paži
nimo perdavimo darbą dirba, 
kad jie ir toliau savo kilnų darbą 
tęstų... Pasimeldė ir "už mūsų 
tautos kultūros kėlėjus, kurie pu
ma mūsų buvo pašaukti iš šio 
pasaulio"... 

Po minutę užtrukusio susikau
pimo A. Šukys paskelbė, kad iš 
šiandien pagerbiamų detroitie-
čių Lietuvių Enciklopedijos ben
dradarbių tarpo į amžinybę yra 
išėję žurnalistas Vladas Mingė-
la ir dr. Vincas Misiulis. Po to 
įvardijo gyvuosius LE bei EL 
bendradarbius, kurių esama 16-
kos ir kurie sudarė šio minėjimo 
garbės komitetą, būtent: Vytau
tas Alantas, dr. Vladas Bublys, 
Alfonsas Gilvydis, dr. Kęstutis 
Keblys, Kunigunda Keblinskienė, 
Jurgis Mikaila, Feliksas Motuzas, 
Antanas Musteikis, Alfonsas Na
kas, Antanas Norus-Naruševičius, 
Hadas Pauža, dr. Justinas Pikūnas 
Vincas Tamošiūnas, Vacys Urbo
nas ir Viktoras Veselka. Taip pat 
paskelbė asmenis bei organizaci
jas, šio minėjimo proga ameri-

112 vyčių kuopos Chicagoje didelės veikėjos: 
minski ir Geraldina Mack. 

Monika Kasper, Zofija Nie-
Nuotr. V. Noreikos 

lėtas tomų išleista ir, sovietams 
kraštą užliejus leidimas sustabdy
tas. 

Juozas KSpočius, iš dr. L. Ge
rulaičio žodį perėmęs, tęsė, ka
da, kaip ir kieno buvo dirbta 
Bostone. Priminė kelių redakto
rių pavardes ir eibes statistikos 
skaičių. Šalia prof. Prano Čepė
no, dr. Juozo Griniaus, dr. Jono 
Puzino ir Simo Sužiedėlio, dar 
būta apie 50-ties vadinamųjų 
"baudžiauninkų" ( t. y. įvairių 
sričių redaktorių ir kitokių in
tensyvių darbuotojų), bene 532 
pastovūs bendradarbiai, 346 pro
giniai, 27 svetimtaučiai ir dar 
apie 1200 talkininkų minia! Al
gas gaudavę tik redaktoriai ir 
pats leidėjas, bet paskutiniu, jau 
infliaciniu metų, pati didžiausia 
alga tesiekusi 6000 dol. metams. 
Tik vienas kitas bendradarbis te
buvę atlyginti ir tik po 5 centus 
už eilutę. Buvę momentų, kad 
jau stovėta prie bedugnės krašto, 
bet vėl ir vėl iš bėdų išklampo
ta, tęsta iki pabaigos. Daugelis 
prašą naujo papildymų tomo. 

landos šaukė ir šaukė kelias sa
vaites? Kodėl tik kelios šeimos iš 
tolimųjų priemiesčių? Žinau, kad 
atsakymą geranorės minimų or
ganizacijų valdybos turi, tik ne
drįsta ištarti. 

Antra vertus, Detroitas vėl da
vė pavyzdį lietuviškaiai Ameri
kai. Ne mano, o J. Kapočiaus tai 
džiaugsmingi žodžiai: ruošti po
pietę ne vien pagerbti LE — EL 
leidėjams, bet ir pajieškoti (ir su
rasti) mecenatų LE, paskleidi
mui amerikiečių bibliotekose — 

detroitiečiai yra pionieriai! 
Alfonsas Nakas 

DLOC METINIS 
SUSIRINKIMAS 

DLOC metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 27 dieną po pa
maldų (12 v.) šv. Antano para
pijos salėje. Programoje metinė 
veiklos apyskaita, diskusijos, nau
jos valdybos rinkimai. Organiza
cijos prašomos atsiųsti atstovus 
su įgaliojimais. 

LIETUVOS IR TAUTODAILĖS 
FILMAI 

ŠV. JURGIS, TUNTAI 
IR PLANAI 

Lordo Baden-Powelio įkurta 
organizacija sėkmingai veikia 
skilčių sistema. Detroito skautų 
šeima renkasi skilčių sueigoms 
kas antrą savaitę. Tris ar ketu
ris kartus metuose šaukiamos 
tuntų sueigos, kur dalyvauja jau
nesnieji skautai, geltonšlipsiai, 
patyrę skautai, vyresniosios skau
tės bei skautai vyčiai, skautai aka 
demikai, iždinietės ir skautinin
kai. Na, ir kandidatai, kurie nori 

įsijungti į skautišką šeimą. Šv. 
Jurgio, pasaulio skautų globėjo 
šventė, yra viena iš tų retesnių 
progų. 

Balandžio 13 d., švęsdami šv. 

Jurgio šventę, skautai dalyvavo 
organizuotai pamaldose ir suei
goj, kartu su viešnia iš Chicagos, 
vidurio rajono vadeive, j . v.s. Al
dona Gasneriene. Ji atvažiavo čia 
ne tik aplankyti Gabijos tunto se
sių, bet ir tunto vadovių pasikei
timui. 

(Nukelta į 4 psl.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisia daktarai 
245S W. 69th Street, Chicago, m. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pacal susitarim* 

Didelį susidomėjimą dail. Ta
mošaičių tautodailės darbui ro
do Kanados institucijos. Jų sody
boje sukto filmo apie lietuvių 
tautodailę anglų kalboje "Spirits 
of Amber Past", kanadiečiai įsi
gijo net dešimt egzemplio
rių. Tas filmas ir antrasis iš nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo, 
bus rodoma VVindsoro Šv. Kazi
miero bažnyčios salėje (808 Ma 

Tokių esą šimtai (šių eilučių į rion) gegužės 4 1 vai. "Laisvoje 
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| DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! j 
Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 

__ kiečių bibliotekoms padovanoju-
V *<f* v ^ sius Encyclopedia Lituanica 8 

komplektus bei 5 egz. knygos "Li-
tuania 700 Years. Aukotojai šie: 
Ona Ambroze- Ambrozevičienė, 
Birutė ir dr. Algis Barauskai, 
Bronius Burba, Stasio Butkaus 

pa, Danutė ir 
Petroniai, Antanas Vaitėnas. LE i dėkos laiškų. 
bei EL bendradarbiams ir EL bib-1 Po pertraukos muzikė Asta Še-

= • - x -, - i j T* i 3.liotekoms aukotojams Lidija Min-."Sonatein A minor" ir A. F. Dap-
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų | g ė l i e n ė su Ju ly te 2 e b r a i t y t e pri-j petytė fleita pagrojo J. S. Bacho 

autorius irgi jau kuris laikas pra
šinėja ir buvusius LE redaktorius, 
ir prieš minėjimą sutiktą J. Kapo
čių). Deja, Šiuo metu tiesiai ne
beįmanoma esą rasti papildymų 
tomo redaktorių. Kalbėjo apie 
susuktą enciklopedijų leidėjų 
filmą, kuriame, gaila, nebedaly-
vaująs dr. J. Puzinas (mirtis iš
rovė filmą beorganizuojant). Ci
tavo buv. redaktorių pasisaky
mus apie LE — EL reikšmę, o 
taip pat pasisakymus svetimtau
čių ir Lietuvos okupanto tribū
nų. Nepaisant viešo priešingu-

tėvynėje" spalvotas filmas gamin 
tas Lietuvoje 1938 m. Jame rodo
mi vaizdai iš visos Lietuvos, iš 
mokyklų, organizacijų, kariuo
menės, iš olimpijados Kaune ir 
kt. Filmus atveža į šij tautodai
lės instituto popietę iš Toronto 
V. Matulaitis. Maloniai kviečia
mi vindsoriečiai ir detroitiečiai 
pamatyti suos įdomus filmus. 

DJ. 

šaulių kuopa, Danutė ir Leonas j mo, iš Lietuvos gaunąs daug pa-
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RADIO PROGRAMA 

s galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos | 
§ trečdalį. = 
s „ . . . S liai sakau todėl, kad biografinius 
1 Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- § bruožus atskleidžiant nei padau-
I pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į | i ginta, nei pamažinta ir priminta 

ilcas svarbiausia) du kalbėtojai: 
Oaklando universiteto istorijos 

| DRAUGĄ ir Jūs rasite malonų patarnavimą. 
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 

DRAUGO ADMINISTRACIJA | 
f.ii i i i i i iriii i i i i i iuHiiiii i i i i i i i i i iuiiii i iminimiiiii iniiuiiiHiiiii i i i i i i iMiiiii i i i i i i i i i i i in; 

segė po tautinių spalvų roželę. Į pler'io "Fantasie Pastorale Hon-
A. Šukio dailiai pristatyti (dai- j groise". Publikai sukėlus griaus

mingas ovacijas, bisui davė "Pie
nės pūką" (neturiu po ranka au
toriaus). Sakyti, kad Asta grojo 
gražiai ar labai gražiai, neužten
ka. Jos fleitos garsai buvo kažko
kia nežemiška malda, kartu pilna 
ir liūdesio, ir džiaugsmo. Man re
gis, kad Asta verta daug didesnių 
auditorijų ir rimto rinktinės mu-

profesorius dr. Leonardas Geru
laitis ir abiejų erciklopedijų iš
leidėjas Juozas Kapočius. 

Dr. L Gerulaitis savo dešim-

Seniausia Lietuvių Radlo programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama valiausių, pasaulinių žinių san
trauka ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
risis — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny-
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

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 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
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 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt. 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRST U K 
•i'ietuvis gydytojas " • • 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W.81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad..antrad., ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Te l . -GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai: pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel 586 3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm . antr ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais" pagal susitarimą. 
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Vergo keliaklupS&iavimas 

BIBLIOTEKOS IR KNYGOS 
bibliotekų patar-Praėjusi savaite buvo pava

dinta Amerikos bibliotekų 
savaitė. Straipsniuose buvo 
rySkinama ir iškeliama bib
liotekų reikšmė. Tą pačią sa
vaitę buvo paskelbtos ir 
Pulitzer premijos, kurios taip 
pat iškelia knygos ir spaudos 
reikšmę. Gal niekam taip nėra 
svarbu bibliotekos.kaip mums 
lietuviams, nes į jas krau
namas mūsų išeivijos knygų 
geresnis ar blogesnis derlius, 
l iudi jant i s mūsų gyvas
tingumą, mūsų darbą, ne tik 
piknikąvimą ar ne tik gerai pa
ruoštas vakarienes. 

Daugelis čia mūsiškių turi 
n e m a ž a s s a v o b i b -
liotekas.Knygynėliai yra kiek
vieno kultūra besidominančio 
lietuvio namuose, dažnai net 
kaip papuošalas, o ne tik kaip 
kultūrinė vertybė. Daugelis tu
ri ir gana didelius knygynus, 
kaip pvz. Br. Kviklys turi net 
10,000 tomų, žinoma ne vien 
tik išeivijoj išėjusias, bet dar 
nepriklausomos Lietuvos me
tais arba ir pavergtoj Lietuvoj 
išleistas knygas. Ne vienas 
yra susirūpinęs, kad, jiems mi
rus, tos knygos bus išmestos. 
Ne visi turi vaikų ir ne visi vai
kai norės tas knygas laikyti. Ir 
labai gera, kad daugelis lietu
viškų knygų atsiduria j ameri
kiečių bibliotekas, nors taip 
pa t nėra tikra, ar jos tas kny
gas laikys, kai kurios jų po 
kiek laiko knygas išmeta, o 
kitos laiko pastoviai. 

australiečių 
navimu. 

INFLIACIJA IR AKCIJOS 
AKCIJŲ RINKA NEVIRŠKINA INFLIACIJOS 

Amerikiečių bibliotekos, 
nors ir mažina savo išlaidas, 
nors apribojamas naujų kny
gų pirkimas, bet kai skaity
tojai pareikalauja tokių knygų 
nuperka ir tai rodo faktai. Taip 
pa t knygų greit neišmeta, jai 
mato, kad jos yra skaitomos. 
Suprantama, kad lietuvišką 
knygą labiausia globos lietu
viškos institucijos, nesvarbu, 
ar tai būtų Alkos ar kitoks mu
ziejus, tačiau knygos popu
liarinimui gerai, kad jas nu
perka amerikiečių bibliotekos. 
Galimas atvejis, kad po ke
lerių metų išmes, bet pats kny
gų pirkimas jau padeda knygų 
leidimui. 

Pastaruoju metu "Draugo" 
k n y g y n e užsisakė ir už 
tūkstančius dolerių knygų pir
ko net kelios bibliotekos. Iš jų 
pažymėtinos Cambridge Pub
lic Library (Mass.), užsakė 
Maria B. Salvadore, The 
Chicago Public Library - Bo-
zica Ivanovich, Geelong Regio
nai Library (Australija) — Ina 
Simaitis, National l ibrary of 
Canada — Regina D. Cepon-
kus, The New York Public Lib
rary - Galia Žilionis. Kaip iš 
vardų matyti, bibliotekos tar
nautojai yra lietuvių kilmės ir 
todėl daug padeda lietuviš
kam reikalui. Tikrai labai ver
tingas moraline, materialine ir 
kultūrine prasme pasitaraavi-
mas. Yra ir kitų knygynų, nuo
lat perkančių visas lietuviškas 
knygas. 

Žinoma, tie tarnautojai, ku
rie užsako tas knygas, pagei
dautų, kad tos užsakytos kny
gos būtų ir skaitomos, tada 
pasiteisintu jų įsigijimas. Tie
sa, kiti lietuviai patys knygas 
perka ir nelabai turi reikalo 
skolintis, bet kurie neperka, ar 
kurie ne visas perka, turėtų 
pasinaudoti mums teikiamu 
amerikiečių, kanadiečių ar 

Šiuo metu "Drauge" vyksta 
knygų išpardavimas ir lie
tuviai gali juo pasinaudoti, 
papildydami savo knygynus. 
Knyga yra ne tik vertinga kaip 
knyga, bet ji yra ir namų pa
puošalas, nes be knygos, kad ir 
gražūs namai atrodo nepilni, 
jiems kažko trūksta, jie sudaro 
puošnaus kaimietiškumo įspū
dį. 

Jeigu šiandien mes ne visa
da pasinaudojame laisvojo 
pasaulio lietuvių išleista kny
ga, tai pavergtos Lietuvos žmo
nės tos vakarietiškos knygos 
ieško. Jiems nusibodo nuola
tinės per daug žodžių turinčios 
istorijos apie tuos pačius ko
munistinės statybos ir jos įsi-
pareigojančio žmogaus rūpes
čius. Žmogus nori knygos iš 
laisvojo pasaulio, tačiau jų 
neįmanoma pasiųsti. Paverg
tieji vertina tai, į ką mes daž
nai ranka mojame ar žiūrime 
nerūpestingai. 

Koks jų literatūrinis stovis 
liudija ir tai, kad Brežnevui bu
vo įteikta literatūrinė premija, 
nes niekas nedrįso pasiprie
šinti. Bet skaudžiausia, kad ir 
lietuvis rašytojas turėjo pa
gerbti "literatą" Brežnevą. 
Prie visų garbinimų, apie ku
riuos rašo balandžio pirmo
sios "Tiesa", poetas Mieželai
tis drauge su kitais atsiklaupė 
an t kelių, garbindamas ra
šytojų engėją Brežnevą, už 
literatūrą. Mieželaitis krei
piasi: "Brangus Leonidai Ilji-
čiau, aš buvau labai atidus Jū
sų skaitytojas. Jūsų meilė 
žmogui... Jūsų gilus tikėjimas 
žmogumi, Jūsų širdies šilu
ma... kilnus Jūsų knygų huma
nizmas, Jūsų žmoniškumas 
sustiprino mane, suteikė nau
ju j*gu"— Hgoj Brežnevą gar
binančio] kalboj, visur Jūsų 
rašoma didžiąja. Mieželaitis 
sako:'Jūsų išmintingas, huma
niškas, kovingas žodis susi
laukė gilaus atgarsio ir mūsų 
respublikos darbo žmonių ra
šytojų, dailininkų širdyse". 
Baigdamas Mieželaitis Brež
nevą pakvietė į Lietuvos pa
vergimo iškilmes, įvykstan
čias šią vasarą. 

Š i eme t JAV p a s i s e k ė 
pasiekti nepavydėtinų rekordų 
18 proc. infliacijos ir 20 proc. 
palūkaninio nuošimčio ger
iausiems bankų klientams. 
Tiesa, 80.4.16 ir 18 palūkaninis 
nuošimtis krito, bet tik pusę 
procento. Infliacija pavo
jingiausia sveikiausiam JAV 
gyventojų sluoksniui — viduri
niajai klasei, kaip tik tai, kuri 
ir šiandien daugiau morali, 
tikinti ir pasitikinti šeima. 
Pastovesnis ūkis yra ten, kur 
pastovesnė šeima. Ten, kur to 
nėra tikro pastovumo ir būti 
negali, nes dėl šeimų nepas
tovumo neišvengiamai atsi
randa per aukšti socialiniai 
mokesčiai, kuriais ir pradeda
ma nelemtoji turtų dalyba. 

Infliacija yra ne kas kita, o 
tik įteisinta vagystė ir kartu 
paslėpti valdiniai mokesčiai, 
labai panašūs į OPECO iš
spaudžiamus monopolinėmis 
kainomis naftos mokesčius. 

Privatus ar valdinis išlai
dumas ne pagal nosį iš esmės 
nemoralus, o valdžiai netgi 
prieškonstitucinis, nes Ameri-

LEONARDAS DARGIS 

kos konstitucija pagal J. 
Adamsą surašyta moraliems ir 
tikintiems žmonėms. J i pagal 
jį visiškai netinka bet kokios 
kitokios rūšies valdžiai, taigi ir 
socialistinei. Pagal tokią kons
tituciją pačių žmonių susival
dymas — pagrindinė vals
tybingumo sąlyga, o ne 
valdžios į visus reikalus kiši
masis bei neribotas žmonių 
tvarkymas parėdymais. 

Infl iacinis apiplėšimas 
Infliacijos keliu sąmoningai 

įvesti mokesčiai atima pinigus 
iš taupytojų, daugiausia iš 
vidurinės klasės, ir atiduoda 
tiems gyventojų sluoksniams, 
kuriuos vyriausybė vienu ar ki
tu metu nori paremti. 

Deja, ta parama, paprastai 
pažadėta už balsavimą rinki
mų metu, per dažnai atitenka 
kaip tik daugiausiai neramie
siems, pasileidusiems ir dirbti
nė iš tolo nenorintiems ir dar 
kitus terorizuojantiems gy
ventojams. 

Tuo buvo įgalintas ir 
milžiniškas ispaniškojo ele
mento įsiliejimas į JAV, nes 
šie, pas save namie daugiau 
vargo matę, ne tik neatsisako 
sunkiai dirbti, bet dar dirba ir 
pigiau už kitus. Dabar JAV be 
jų tiesiog negali išsiversti, nes 
jos piliečiai nuo sunkesnio dar
bo atprato. Iš to atsirado bene 
netoli 20 mil. didumo ir ispa
niškai kalbančiųjų klausimas, 
kai JAV piliečiai bedarbiais 
užsirašo. 

Taip socialistiškai šeiminin
kaujant, daugumos dirban
čiųjų, skaičiuojant pastoviais 
doleriais, uždarbių vidurkis su
mažėjo. Pasakiškasis Ame
rikos nuolat kylantis gyve
nimo lygis šiuo metu pradeda 
išgaruoti. 

Užtat atsirado iškreipto ūkio 
keistenybės. Taupytojai, 
laikantieji savąsias santau
pas bankuose ar taupomuose 
bankeliuose paprastose sąs
kaitose, pinigų vertei nuolat 
mažėjant, vis iš naujo apiplė
šiami. 

Šiandien skolintis pinigus 

Ir Švedija pergyvena energijos bei kuro krizę. Trūkstant anglies, 
daugelis gyventojų grįžta prie malkų gamybos 

piežius "Ostpolitikoje" laikosi sa- Valentinu Morozu. Tuo tarpu pa-
vo pirmtakų ypač Pauliaus VI lini- lankiai vertinama popiežiaus Jono 
jos, o tai reiškia, kad "Casaroli Pauliaus II atsargi, su tam tikru 
kursas" bus vykdomas ir toliau, atstumu, laikysena dėl Romos 
Toks vertinimas iš sovietų pusės tremtyje gyvenančio Lvovo arki-
buvo pareikštas Maskvoje "Frank- vyskupo, kardinolo Slipyj pasisa-
furter Allgemeine Zeitung" korės- kymų ir reikalavimų. 

Kaip matome, pavergtos Lie
tuvos rašytojas, turi garbinti 
rašytojų persekiotoją, knygų 
degintoją, psichiatrinėse kul
tūrininką kalintoją. Ir šitokioj 
atmosferoj Lietuvos žmogus 
privalo 'kurti, tironų knygas 
girti ir jam dėkoti. Tokioje 
diktatoriaus garbinimo at
mosferoje sunku visiems al
suoti. Mes laisvojo pasaulio 
žmonės savo laisvės ir savo 
kūrybos nelabai vertiname, 
kaip nevertianme ir kitų sa
vaime suprantamų, lengvai 
gunamų dalykų. 

Prisimindami bibliotekos 
savaitę, prisimindami mūsų 
kad ir laisvame pasaulyje ne
lengvą knygos kelią, at
kreipkime dėmesį į lietuviš
kąją knygą. Matydami koks 
sunkus pavergtoj Lietuvoj ke
lias, kur rašytojas knygos per
sekiotoją turi garbinti, ne
užmirškime l i e tuv i škos 
knygos, ją remdami, ją pla
tindami ir ją daugiau ar ma
žiau patys džiaugdamiesi. 

Al. B. 

pondentui. 
Iš to seka, kad Kremliuje popie

žius yra laikomas "nuosaikiu", ir 
todėl su juo susitarimai yra gali
mi, jei jis bus nuoseklus Vatikano 
II Susirinkimo nubrėžtai politikai 
komunistinio režimo kraštų atžvil
giu ir tokios politikos laikysis ir 
toliau. Galima paminėti kai ku
riuos popiežiaus laikysenos pagir
tinus pavyzdžius: jis iki šiol tylėjo 
apie įvykius Afganistane ir taip 
neapsunkino tarptautinio kli-

Tokia popiežiaus laikysena, kaip 
Maskvoje neaiškiai užsimenama, 
gali paveikti ir sovietų "atsilygini
mą". Tai liečia "klausimus, kurie 
rišasi su katalikų Bažnyčios veik
la Sovietų Sąjungoje". Sutvar
kymas opaus Pabaltijo sovietinių 
respublikų vyskupijų ribų klau
simo "gal būt nėra pats sunkiau
sias". 

Tam tikromis sąlygomis gal bū
tų galima pripažinti "Vatikano to
li siekiančius reikalavimus kata
likų atžvilgiu". Tas tik sustiprintų 

mato Jo pasisakymai ir kalbos dėl ^ ^ 1 ^ au t0ritetą. Kad tuomi 
ginklavimosi stiprinimo sovietų R o m o s į t a k a g o v S ą j u n g 0 8 k a t a . 
S ? 5 J U , - y S a i S k u 8 . p a 8 I ° e r k i m a 8 likams sustiprėtų, galima būtų žiū-NATO ginklavimosi pastangų, ir 
pritarimas Maskvos ginklų kont
rolės pasiūlymams. 

Vatikano radijo laidų prog
ramos įvairiomis, taigi ir Sovietų 
Sgos kalbomis nuo kurio laiko 
yra priešingos kitoms Vakarų radi
jo stotims; jose nėra "tiesioginės 
antisovietinės propagandos". Iš 
tokių reiškinių reikia tikėtis, kad i intencijas. Jei 
"Vatikanas nesileis į imperia- ginklavimo 
lizmo vandenis, kuriuose plau
kioja amerikiečiai". Vatikano 
santūrumas yra "tik sveikinti
nas" . Iš antros pusės, toks san
tūrumas pasitarnauja ir Vatikano 
interesams ir yra įžvalgumas, kad 
Vatikano tikslams pasitarnauja 
ne "Rytų - Vakarų santykių įtam
pa, o tik jų atotampa". 

M a s k v o j e j a u č i a m a 
nepasitenkinimas dėl proginių po
piežiaus kontaktų su disidentais, 
pvz. su iš Sov. Sąjungos išvykusiu 

rėti pro pirštus, kol tas nekenktų ir 
nesipriešintų Valstybės inte
resams. 

Bet pirma negu kalbėti apie bet 
kokias abipuses nuolaidas, atro
do, kad Maskvoje dar laukiama vi
sos eilės "konkrečių" įrodymų, ku
riais popiežius parodytų geras 

Vatikanas nusi-
ir atoslūgio klau

simais, pavyzdžiui, užimtų "Pran
cūzijos liniją", tas galėtų teigiamai 
paveikti ir į popiežiaus norą rū
pintis Sov. Sąjungos katalikais 
(jie gyvena daugiausia Lietuvoje, 
paskui Latvijoje, Ukrainoje, Bielo-
rusijoje ir vokiečių kilmės gyven
tojai Kazachstane). 

Taip pat opozicinės grupės ir taip 
vadinama katakombų Bažnyčia 
neturėtų gauti iš Romos jokios žo
dinės ar medžiaginės paramos. 
Pagaliau iš to "Vatikano Spor

tininko" lauktinas atviras žodis 
Maskvos Olimpiados naudai. 

Apie popiežiaus lankymąsi 
Maskvoje olimpinių žaidimų pro
ga, negali būti nė kalbos. Panašūs 
gandai pasklido po paskutinio 
užsienio reikalų ministro Gro-
myko lankymosi Vatikane, bet jie 
neturėjo ir neturi jokio pagrindo. 

Atrodo, kad nėra aktualus dip
lomatinių santykių tarp Sov. 
Sąjungos ir Vatikano užmezgimo 
klausimas. Nors, taip kalbama 
Maskvoje, yra nunciatūros Kuboje 
ir Jugoslavijoje, be to "neoficialūs 
kontaktai su beveik visom so
cialistinėm valstybėm", tačiau 
šiuo metu būtų dar "klaida" turėti 
nuncijų Maskvoje. Tokios nuo
monės yra ir Vatikanas. Yra dar 
daug "neišspręstų problemų". Ki
ta vertus, popiežiaus nuncijus yra 

t ne tik diplomatas, bet popiežiaus 
atstovas sielovadai, su specialiais 
uždaviniais. Vykdydamas tuos 
uždavinius, jis tuo sueitų į konflik
tą su veikiančiais sovietiniais įsta
tymais. Pvz. lankymas, pamoks
lai, pamaldos Lietuvos katalikams 
būtų neįmanomas dalykas dėl to, 
kad didelė to krašto dalis yra už
sieniečių lankymui uždrausta. 

Kontaktas su Vatikanu, sovietų 
supratimu, turėtų būti nukeltas į 
žemesnį laipsnį. Tai reiškia ne kon
taktai su valdžia, o tik ryšiai neofi-
cialinėje plotmėje. Tokie galėtų bū
ti k a t a l i k ų d i g n i t o r i ų 
apsilankymai pas rusų ortodoksų 
Bažnyčios atstovus. Dažnas Mask
voje svečias yra olandų kar
dinolas Willebrands, kuris kovo 
mėn. buvo laukiamas Maskvoje. 
Willebrands paprastai padaro 
trumpą vizitą ir "Religinių Reika
lų Tarybai", veikiančiai prie Sov. 
Sąjungos ministrų Tarybos. 

reiškia gauti brangesnius do
lerius su privilegija skolą 
atmokėti daug blogesniais 
pinigais. Vadinasi, skoliniesi 
— laimi, skolini - pralaimi. 
Pinigų laikymas bankuose ir
gi yra jų skolinimas. 

O k a i p su akci jomis 
Seniau ir pats esu akcijas tei

kęs investavimo priemone 
galinčia duoti tiek pelno, kad 
santaupos dėl infliacijos ne tik 
nemažėtų, o jos dar kiek ir per
liptų. Šiandien padėtis tiek 
pasikeitė akcijų rinkos nenau
dai, kad akcijos, apskritai kal
bant, dabar nelaikytinos tin
kama investavimo priemone. 

Tai nereiškia, kad visos 
bendrovės pasidarė blogomis. 
Anaiptol. Dauguma bend
rovių ir toliau geros, bet kai 
šiuo metu ir geriausių bend
rovių akcijų kainų svyravimai 
dideli, jos daugiau tinka spe
kuliacijai (trading), atseit, že
momis kainomis pirkimui ir 
aukštesnėmis greitam par
davimui, o ne laikymui. Tai 
reikalauja daug laiko ir ati
t inkamo būdo savybių, šal-

Ji 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II 

tumo, nesijaudinimo bei su
gebėjimo pardavinėti skolintas 
akcijas. Kas pastarųjų sa
vybių neturi, apsipirkę jau
dinasi, tik sveikatą gadina. 
Tokiems su akcijomis šiuo me
tu geriau reikalų neturėti. 

Akcijų rinka dėl infliacijos, 
vyriausybės bendrovėms už
dėtų sunkiai pakeliamų sau
gumo, taršos, aplinkos grožio 
išsaugojimo išlaidų, darbinin
kų našumo sumažėjimo, jų 
menkesnio desciplinuotumo iš 
viso ūkiškai silpna. Nesusi-
klaidinkite aukštais naftos 
bendrovių pelnais. Paėmę vi
sas bendroves kartu, įskaitant 
ir naftos, atrandame, kad jų vi
sų kovo mėn. pelnas krito 2,4 
proc. Kritimas būtų dar dides
nis, jei bendrovės galėtų paro
dyti (įstatymas to neleidžia) 
tikrąją dėl infliacijos ne
pakankamai amortizuotą pas
tatų bei įrengimų atstatomąją 
vertę. Pagal D - J pram. rodiklį 
akcijų kainų vidurkis 80.4.17 
buvo 768,86. Jei ta rinka 
nesirgtų ir jei palūkaninis 
nuošimtis nesiektų 19,5 proc., 
tai tas rodiklis turėtų siekti 
netoli 2000 ribos. Tai reiškia, 
kad dabar akcijų kainos že
mos, o jos žemos dėl privataus 
ūkio didelio pelningumo 
sumažėjimo. 

Taip pat, jei Sov. Sąjungos 
pradėtas karas dar pakarš-
tėtų, tai galėtume susilaukti 
daugiau priverstinio valdinio 
tvarkymo, įskaitant ir akcijų, o 
tai jų kainų irgi nekeltų. 
. Pridėtina dar, kad ūkinis 
atoslūgis jau prasidėjo, nes 
BTP sumažėjo jau du kartus iš 
eilės. Tai mažina palūkanas, 
gali didinti dolerio vertę.bet ir 
mažinti akcijų kainas. 

ŽUVIS BE KRAUJO 
Antarktidos vandenyse nor

vegų mokslininkas Johanas Run-
das aptiko žuvį be kraujo. Jam pa
vyko nustatyti, kad šios žuvys, 
gyvenančios labai šaltuose van
denyse, vietoj kraujo turi skystį be 
raudonųjų kraujo kūnelių ir be 
hemoglobino. 

Spaudoj ir gyvenime 

KAIP KREMLIUS VERTINA DABARTINĮ POPIEŽIŲ 
Vokiečių laikraštis "Frank

furter Allgemeine Zeitung" šių 
metų kovo 1 d. numeryje at
spausdino savo korespondento 
Leo VVieland Maskvoje straips
nį, su kuriuo čia supažindi
name skaitytojus, išvedžio
jimus palikdami autoriaus 
atsakomybei. 

Vatikano užsienio politika, ve
dama pop. Jono Pauliaus II, Sov. 
Sąjungoje vertinama palankiai. Po 
pirmųjų naujojo popiežiaus val

dymo metų, "nervingumo" ir 
"nelygumų" periodo, pastarieji 
antrųjų metų mėnesiai galima ver
tinti teigiamai. Jo pasisa
kymuose aktualiais tarptautiniais 
klausimais, matyti popiežiaus 
realybės supratimas ir atsar
gumas. Ankstesnioji sovietų bai
mė, kad lenkas popiežius, tapęs 
katalikų Bažnyčios Galva, valdys 
"kaip Krokuvos arkivyskupas", 
pasirodė esanti be pagrindo. Savo 
antraisiais valdymo metais, po-

KAI POKALBĮ 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Vaclovo Cižiūno 80 metų 
sukakties ir mirties proga 

ANTANAS MASIONIS 

7 
Studijų metu, būdamas Studentų Varpininkų s 

viem kelią į ateities metus ir dienas, saugoj ant nuo 
netikėtų nelaimių ir didesnių vargų. Šiuo metu, mano 
sveikatai labai pašlijus ir regėjimui sumenkus, toks 
tikėjimas abiem lengvina dienas. 

— Esi nemaža rašęs periodinėje ir neperiodinėje 
spaudoj aktualiais gyvenamojo laiko klausimais 
Lietuvoje ir čia. Kokius klausimus ir problemas lies-
tum, jei rašytum dabar šiuo gyvenamuoju momentu. 

— Į periodinę spaudą susigundžiau rašyti „Trimi
tui", pasiųsdamas tris straipsnelius. Prie trečiojo 
straipsnio buvo prijungtas paties Šaulių s-gos vir
šininko VI. Putvinskio palankus pritarimas mano 
mintims ir pastaboms. Vėliau „Trimitui" parašiau 
jau tik 1938 m. straipsnį „Kalbinė drausmė". 

Rašiau spaudai pedagoginiais klausimais 

saulės šviesą mato ir vertina savo žvilgsniu ir spren
dimais. 

— Tavo geras bičiulis Antanas Rinkūnas, prisi
mindamas Tavo amžiaus sukaktį, trumpai paminėjo, 
kad pirmojo bolševikmečio metais buvai Ukmergėje 
areštuotas ir keletą mėnesių kalintas. Gal galėtum 
apie tai kiek daugiau pasakyti? 

— Kolegos Antano Rinkūno aprašymas „Tėviš
kės Žiburiuose" negalėjo būti pilnas ir tikslus dėl 
labai suprantamų priežasčių. Simano Daukanto mok. 
seminarijoje mudviejų pažintis užsimezgė, jam įsto
jus į III-jį kursą ir mane radus IV-me pirmosios lai
dos kurse. Vyrai—mokiniai buvome perdaug užimti 
tarnybinėse pareigose, tad pažintys buvo paviršuti
niškos. Laikas ir galingą paties aprašomo asmens at-

gos ir Stud. Humanitarų dr-jos narys, arčiau pažinau („Švietimo Darbui", „Mokyklai ir Gyvenimui", „Moti- mintį bukina ir dildo. Tik vienoki ar kitoki užrašėliai 
akademinio jaunimo gyvenimą, dvasią ir siekius, nai ir Vaikui"), visuomeniniais, kultūriniais ir politi-
Penkerius metus gyvenęs prof. Pr. Dovydaičio pašto- niais klausimais daugelyje periodinių leidinių. Tą 
gėje, arčiau pažinau akademinio ateitininkų jaunimo pačią publicistinę veiklą tęsiau Vokietijoje ir šiapus 
.žymesniuosius vadus. Bendra antipatija tautininkų Atlanto. Tačiau... negi visą savo rašinių bibliografiją 
valdžiai ir jos priemonėms tautinei vienybei stiprinti, čia skelbsi?!... 
drąsus ieškojimas naujų kelių demokratijai ir tautos Jei dar išgalėčiau rašyti spaudai, siūlyčiau PLB, 
kultūrai artino visus opozicininkus. Jautėmės savi ypač P.L. Jaunimo sąjungai ieškoti dar dinamiškes-
bendrų pažiūrų siejami. Gaila, kad 5-ri metai Vokie- nių būdų pasaulio galiūnų sąžines kutenti, veržtis į 
tijoje mano patirtį neigiamai praturtino ir pseudo- amerikiečių spaudą su savo pažiūromis ir kritika visų 
ateitininkų saujelės nusiteikimai bei taktika. tų negalavimų, kurie silpnina JAV viešąjį švietimą, 

Beje, o kaip buvo su tuo daugelį metų trukusiu gyvenimo būdą ir gresia moraliniu žlugimu ateityje, 
„išpažinties streiku"? Jis baigėsi 1943 m. birželio 19 Tačiau man ši veiklos dirva jau per sunki, kai dėl 
d., šeštadienį, Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje, kraujo ligos mano regėjimas tiek susilpęs, kad jokio 
Sekmadienį, birželio 20 d., abu su panele Regina 
Gimbutyte klūpojome Aušros Vartų koplyčioje prie 
Dievo Motinos altoriaus. Šv. Mišių eigoje kun. 
Bieliauskas palaimino mudviejų santuoką. Vėles
niais ir vėliausiais laimės ir nelaimės atvejais abu 
tikėjome ir tebetikime „Dievo pirštą" rodant mud-

reguliaraus spaudos šrifto jau nebeįstengiu skaityti. 
Linkiu, kad šiuo metu lyg ir gausėjančių atsiminimų 
turinyje būtų gausiau aprašoma susitikimų su oku
pantų ir jų lietuviškųjų statytinių valdininkų ir veikė
jų gyvesniu paveikslu. Lietuvoje Nastopkaitės-Kor-
sakienės „Susitikimai" aiškiai rodo, kaip kurmis 

kiek padeda įvykių eigoje susivokti. 
Ukmergėje 1939—1940 metais vietos komunis

tams buvau pradžioje lyg ir pakeleivis, žinomas ar tik 
girdėtas Kaune mokytojas, buvęs nesantaikoje su val
džia. Deja, kelis kartus kviestas atsilankyti į lais
vamanių susirinkimus ir ten nesirodęs, bet šauliams 
bene trejetą paskaitų skaitęs, jau buvau įtartinai sve
timas raudoniesiems opozicininkams. Paskaitų 
vietos visuomenei ir mokytojams skaičiau nebe vieną. 

Mano paskaita apskrities mokytojų konferen
cijoje 1940 m. gruodžio pabaigoje apie dialektinį ir 
istorinį materializmą, su entuziazmu klausytojų 
priimta, partijos viršūnėlę blogai nuteikė. Sausio 11 
dieną, pavaduodamas sirguliuojantį direktorių Biliū
ną, kalbėjau miesto vyresniųjų klasių moksleivijai 
apie tarybinių rinkimų prasmę. Naktį buvau suim
tas. 

(Bus daugiau) 

/. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio meru 24 d. 

Pareigas perleidžianti tuntininkė Detroite Dalia Gilvydienė, vidurio rajono vadeivė Aldona Gasnerienė, naujoji tunti
ninkė Rita Matvėkaitė su Gabijos štabu: Rasa Orentienė, Danguolė Jurgutienė, Biruta Leonavičienė, (II-ji eilė) Alma 
Sventickien, Paulita Abariūtė, Kristina Jankutė, Audronė Tamulionytė - McDonald, Asta Jurgutytė ir Diana Alkutė. 

Nuotr. P. Jurgučio 

DETROITO ŽINIOS kys Schoolcraft kolegiją, kur stu
dijuos psichologiją. Matysime Aud 
rą "Kartą pavasarį", baliuje. 

(Atkelta ii 2 pei.) 

Vadovių pasikeitimas 
Du metus Gabijai nuoširdžiai 

vadovavo chemikė ps. Dalia Gil-
vydienė, visad rūpindamasi tun
to planais, darbais ir sesių gerove 
bei skautišku patyrimu. Teko po
ra karty girdėti, kad lengviau 
spręsti chemines negu tunto pro
blemas... Už jos įdėtą darbą sese
rijos vardu dėkojo j.v.s. Gasne-
nerienė, skautų tėvų vardu — tė
vu komiteto pirmininkas Š. Min-
gėla, už gražų bendradarbiavimą 
— tuntininkas ps. J. Jurgutis ir 
su gėlių žiedais — pačios tunto 
sesės. Be to, ps. Gilvyd'ienė 
vyr. skautininkės apdovanota 
"Ordinu už nuopelnus". 

Naujai tunto vairą perėmė, ne
seniai kriminalinę teisę baigu
si, v. sk. Rita Matvėkaitė. Ji krei
pėsi į skautes, skautus ir tėve
lius paremti jos pastangas ir dar
bus glaudžiu bendradarbiavimu. 
Linkėtina naujajai vadovei vi
suomet to gražaus entuziazmo ir 
pasiryžimo su kuriuo ji šias ne-
langvas pareigas perima-

Baltijos tunte 

Vadovės pasikeitė Gabijos tun
te, o Baltijos tunte buvo atžymė
ta s. Česlovo Anužio penkiasde
šimt metu skautiškos veiklos su
kaktis, nors jis pats dėl sveikatos 
sueigoje dalyvauti negalėjo. Skau ] 
tas kandidatas Andrius McDo
nald davė skauto įžodį, pasižadė
damas sekti gražiuoju skautu o-
balsiu. Pasveikinti visi Jurgiai, o 
ypač tuntininkas J. Jurgutis ir s. J. 
Baublys. 

Seserijos atžymėsimai 
Seserija už nuopelnus skautiš

koje veikloje atžymėjo šias Ga
bijos tunto seses: v. s. P. Abariū-
tę, ps. M. Alkevičiūtę, si. D. Alku 
te, v. si. A. Jurgutytę, ps. D. Jur-
gutienę, v. si. B. Leonavičienę, si. 
A. Naumaitę, v. si. Naumienę, C. 
Pliūrienę, ps. A Sventickienę, ps. 
A Tamulionytę — McDonald. 
Už ypatingą pagalbą tuntui ap
dovanotos St. Mattekienė ir R. 
Orentienė su "Ordinu už nuo
pelnus" su rėmėjo kaspinu. Į 
vyr. skiltininkes pakelta R. Ur
bonaitė, o "Lakštingalos", darbš 
tumo ženklelį užsipelnė Kr. Biel 
skute. 

Be ugnies 
Sueiga užbaigta "laužu" be 

laužo, tik su linksma skautiška 
daina ir nuotaika, palydint 
dviem virtuozams akordeonis
tams (broliams A Paskui ir L. 
Orentui)! 

Vasaros stovykla 

5ią vasarą Gabijos ir Baltijos 
tuntu skautai stovyklaus Wasa-
goje kartu su Clevelando skauti-
ja. Wasagos stovyklavietė pasižy
mi gražia gamta, gera maudykla 
ežere, geru stovyklavietės {ruoši
mu: prausyklomis, nameliais ma
žiesiems, erdvia valgykla, sporto 

aikštėmis ir k t Svarbiausia, kad 
gauname geru laiku. Stovykla 
vysk rpgpiūčio 2 - 16 d. Prog
ramą planuos Detroito ir Cle
velando vadovai kartu, bet jau 
dabar kalbama apie poros dienų 
išvyką baidarėmis vyresniems 
stovyklautojams. Ateinančią vasa
rą pramatoma Vidurio rajono 
jungtinė stovykla, galbūt Rako 
stovyklavietėje. 

Išvyka 
Vyresniems skautams, ir skau

tėms bei patyrusiems skautams ir 
skautėms su vadovais planuoja
ma išvyka į šiaurinį Michi-
ganą. Išvyka vyks gegužės 25-
sios savaitgalį. Ją organizuoja vy
čių vadovas s. C. Anužis. 

D. Jurgutienė — Darius Vitas Rudis, Genu
tės ir inž. Algio Rudžiu sūnus, 
šį pavasarį baigia Divine Child 
gimnaziją ir "Žiburio" Lituanisti
nės mokyklos 12-tą skyrių. Yra 
priimtas ' Michigano universite 
tą, kur studijuos mechaninę in 
žineriją. Darius priklauso: skau
tams, sporto klubui "Kovas" ir 
šoka tautiniu šokių grupėj "Šilai
nė". Darius šį pavasarį laimėjo 
I vietą Detroito Science Fair iš 
inžinerijos srities. Darius daly
vaus "Kartą pavasarį" baliuje. 

Į^ŠĮsKi 

— Rasa Veselkaitė — Birutės 
ir inž. Viktoro Veselkos dukra, 
baigia Benedictine gimnaziją. Ji 
yra klasės iždininke ir salutato-
rian. Priklauso National Honor 
Society, Yearbook klubui, dainuo
ja mokyklos chore. Baigė 8 m. litu 
anistinę mokyklą. Šoka Šilainėje, 
dainuoja mergaičių chore ir yra 
vice-pirmininkė vyr. moksleivių 
Ateitininkų kuopos. Priklausė 
kanklininkių grupei. Gavo "Merit 
Scholarship' Wayne State uni
versitete, kur studijuos biologiją. 
Rasa debiutuos debiutančiu baliu
je. 

gan — Dearbome kur studijuos 
mecahninę inžineriją. Linas da
lyvauja abiturientų baliuje. 

TRUMPAI 

— Mergaičių choro tėvų komi
tetas, kurio pirrnininke yra Stasė 
Smalinskienė deda pastangas, 
kad sekantis choro parengimas 
būtų scenovaizdis su dainomis, 
šokiais ir vaidyba. Tuo reikalu 
jau buvo keli valdybos posėdžiai, 
kurie išreiškė norą ir vsų sutiki
mą dirbti panašia linkme, kaip 
buvo realizuotas "Sekminių vai
nikas". I mergaičių chorą įstojo 
Vilija Telyčėnaitė, kuri gyvena 
gana toli nuo Detroito, Monroe 
mieste, tačiau repeticijas lanko 
pavyzdingai. Choras ruošiamas 
naujam dainų repertuarui, todėl 
visos prašomos repeticijų nepra-
leidinėti. 

— Detroito Lietuvių žurnalis
tų skyriaus valdybos posėdis į-
vyks balandžio 27 d. 1 vai. p.p. 
Marijos ir Balio Gražulių namuo
se, Flint, Mich. 

— Detroito "Žiburio" lituanis
tinės mokyklos 30-ties metu su
kaktuvinis banketas įvyko balan
džio 19 d. Kultūros centre. Mi
nėjimo oficialioji dalis buvo pa
vyzdinga ir sumaniai pravesta 

i Dalios Stonienės, nes buvo iš
vengta kalbu ir sveikinimų, be ku
rių neapseina nei viena organi
zacija, nors ir šiuo atveju litua
nistinė mokykla yra viena iš svar 
biausių institucijų mūsų išeivijos 
gyvenime apie kurią galima ir 
verta ir kalbėt ir pasiklausyti. 
Sukakties proga buvo vienintelis 
JAV LB pirmininko Vytauto Kut 
kaus žodis, kurio, matomai, pil
nai užteko. Po vaišių buvo meni
nė programa, kurią atliko Vanda 
Stankuvienė, akompanuojant a-
kordeonu Ąžuolui Stelmokui, 
Programoje penki pramoginės 
muzikos kūriniai su vykusia žodi
ne introdukcija buvo atlikti su 
geru frazavimu, spalvingu niuan-
savimu ir vykusiu akompanavi-
mu. Kad ir ne viena daina jau 
girdėta, tačiau juk kiekvienas skir
tingai jas interpretuoja. Visgi pa
sirinktas repertuaras buvo malo
nus klausytojui, nes solistei pasi
sakė išryškinti kai šviesią roman 
tiką, mokėtą parodyti jautrumo 
įvairavimą, kuris keitėsi su kiek
viena daina. Baigiant užakcen-
tuotina, jog lituanistinė mokyk
la yra geriausia dirva mūsų at
žalynui, duodanti šviesių vilčių 
lietuvybės išlaikymui, kuris mū
sų kolonijoje iki šiolei dėka mo
kytojų yra džiuginantis i-r vertas 
užpelnyto pasididžiavimo. 

S. Sližys 

C L A S S 1 F I E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

De luxe 2-Flat 
Ali large rooms. Large lot. 

Clean throughout. 3 car brk. 
garage. 66th & Wbipple 

CHICAGO LAWN REALTORS 
Tel.—434-9611 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. D61 ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nudergta. 

Ofise veikla automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estaie 
2625 Wesi 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

B E A L E 8 T A T S 

Open House Sun., Apr. 27 
12 to 4 P-VL 

4518 S. KNOX AVE. 
New 3-bedroom brk. l į į baths. 

Kitchen-dinette. Full basement Centr. 
air-cond. Drapes, carpeting, refriger-
ator. Close to shopping, schools, and 
church. Come and see or calL 
582-3163. 

C I C E R O ' 
6 butų pajamų nuosavybė 

1439 So. 5 0 Avenue 
Cicero, Illinois 

$75,00000 
Skambinkit savininkai 652-6603 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 
• - , . . — • i , . , . . . • - • • • -

E Z F E E I E N C E D S B C B E T A B Y 

W o r k near home. L ight typing, 
bookkeeping, filing f o r amai] food 
mart chain. Good p&y and bene-
fits. 
TeL 927-5450—Aak f o r Mr. 

iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiinniiiuiiiiiii 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-jų butų marinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

illlllllllllllilIlIilIilIlHlilIlIlIlIiUllUlUllIU 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti gerai veikiantį auto
mobilį apie 10 metų senumo. Skam
bint po 7 vai. vak. tel . 436-5743. 

M I S C E L L A N E O U S 

We'll help you make the right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and opera ted 

IIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllHIIil 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

R E C E P T I O N I S T 
I need a reliable, s iutable person 
w h o i s able t o work m busy office 
and handle varied duties . Reąuires 
typ ing and general office work. 
P l e a s e call — 

C H B I S T I N E S A N T O S 478-3000 
10 a .m. - 5 p-m. Norths ide Nursing 
home, located Peterson & Pulaaki. 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

IIIlllIlIIlIIIIIIIIIIIIXliIIlIIlIIIIIIIlIIIIIIIIIlll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I Ų . S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
mn»nimimnimnuiiiiiiinuiinimiuin 

C O O K / A S S I S T A N T OOOK 

N e e d e d for Camp Sokol , N e w Buf-
falo , Michigan on S h o r e s of Lake 
Michigan. Sa lary + room & board. 
S e a s o n June 23rd tbru Sept 1, 1980 

CaU John Cerveoka 312—864-0229 

DISHTVVASHER — FULL TIME 
Prefer woman. 7 AM to S:S0 PM. 
Salary $175.00 per week. 
WAITRESS — FULL & PART TIME 
Day tirs. Good salary & tip». Exper. 

R & R COFFEE SHOP 
Hinsdale. CaU 323-2408 after 5 p.m. 

Engineers & Technica) 
Scientists 

T h e U. S. Air F o r c e is seeking 
severai men & w o m e n for 8CTEN-
TIFIC R E A S E Ą R C H POSITIONS 
in A L L FTELDS OF STUDY. 
T h o s e selected will serve a s com-
raissioned officers a t various U. S. 
locat ions. Reojuirements include: 

— A b i t u r i e n t a s L i n a s O r e n t a s , 
Rasos ir inž. Juozo O r e n t u s ū n u s , 
ba ig ia D i v i n e C h i l d g i m n a z i j ą ir 
aukštesniąją lituanstinę mokyk
lą. Gmnazijoje, iš eilės 5 metus 
Science Fair laimėjo premijas. \ atominė energija varytų 25% 
Jis ne tik šoka, bet ir groja Šilai
nėje. Priklauso "Kovo"' spor
to klubui. Yra skautas vytis kan
didatas ir vilkiuku draugininkas. 
Priimtas i University of Michi-

PBANAŠYSTES 

Industrinės energijos šaltiniai 
nėra neišsemiami. 1950 metais 
pasaulinės energijos pareikala
vimas sudarė 3.3 bilijonų tonų 
anglies. Tvirtinama buvo, jog 
1980 m. jau sieks 9J5 bilijonų, i 
Viršijo. Iki to . laiko t. y. 
1980 m. natūralių energijos re- i 
zervų: anglies, žibalo, dujų, 
ypač naftos pilnai nepakanka. 

Atominės energijos panaudo
jimas jaučiamas kaip artimos 
ateities praktinis dalykas. Jeigu 
jau norima, kad 2000 metais 

D £ M £ S I O 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

pasaulio mašinų, reikia pasta
tyti 3 bilijonų kilovatų genera
torius. Statant vieną atominę 
jėgainę, vienas kilovatas kai
nuotų per 7000 dolerių. Jn-

— Audra Naumaitė — Česlovo 
ir Juozo Naumu dukra, bai
gia Churchrll gimnaziją. Yra 
skautė, dainavo mergaičių chore, 
šoka Šilainėje ir priklauso "Ko
vo" tinklinio komandai. Baigė 8 
mėty lituanistinę mokyklą. Lan-

^iiiiiiiiiiiiiiiiifmiiiHiiiunuiiiniiiitiniiniimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiit*^ 

Į ŠV. T£VO JONO PAULIAUS Į 
| L IETUVIŠKI 20D2 IA I Į 
i Popiežiaus Jano Pauliaus 11 S spalvų paveikslas | 
i STI lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per sv. Mi- | 
| šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- | 
| liukų už $1.00, įskaitant paltą ir mokesčius: 1 
f 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai | 
| ekstra), Rašykite: f 
Į DRAUGAS, 4545 W, 63rd Strnt f 
| Ohicago, 1!L 60629 | 
F-i:į;ui:;i::;:ii;.::)iu:>uiiUiHJUiimilllHii'i|[||llli|itiiiUlllinmillumUMlWiHWIlr 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 6»th St., tel. 77S-14M 

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l iu i l iuui l l l l l l l l 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sankos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

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

^ S I U N T I N U ^ T Į LIETUVjįT 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5880 

iiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiit 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5096 
iiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiti1 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i š toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 

U.S. Gtuenship 
Under 35 years of age 
Scienoe or Engineering 

a m , 
(312) 824-7444 

— I M I . . . • • -

H E L P WAJNTED — VYBAI 

EXPERIENCED UPHOLSTERERS 
Four days a week: Mon., Tues., Thurs. 
and Fri. Apply in person after 10 a.m. 

ENTERPRISE UPHOLSTERERS 
9112 W. Ogden, BrookflekL Illinois 

TEL, — 485-0200 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 

5l/2 room apartment . Vicinity 64th 
and Artes ian. Carpeted. Fireplace. 
S t o v e , refrigerator. Call after 
4 : 0 0 p.m. — 776-5267. 

MISCELLANEOUS 

10% — 20% — 3 0 * pi«iaa mokMt 
u i apdraudą nuo ngirtca ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Td«f. GA 

1% W. 
44654 
85th Street 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet gal ima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos vel iavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy-

•, venate Illinois vals tybėje) - Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

D R A U G A S , 4545 W. 6Srd St., 

<2uc*go, IL 80629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiinimimiinnit 
Įvairlq prekln pasirinkimas ne

brangiai S m o ą sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

PACKAGE KIPRESS AOENCT 
MARIJA NOREXKJ£irS 

SIUNTINIAI 1 UETUY4 
L*bai pageidanfamoa seroa r&iM 

prek£s. Maistą* ii Earopom MOBUę, 
3SOS W. 69 St , Cnloago. *"- «0«at. 

TEIi. — WA &-a7»T 

iniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiriiiiiiimii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' rri rr 

2561 W. 6t St., Chicago, m. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tetef. - 625-2737 

Vytautas Valaotinas 
iiiimiimiiiimmiiiiiiiimiiiiiHiiiiiuiuij 
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M. A. Š I M K U S 
vaco\cE TAX SERVICK 

\OTARY PT7BIJC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7456 

Taip pa.t daromi VERTIMAI, 
GIMINTJ lakvieUmal. pilaomi 
PILJETTBfiS PRA8TMAI Ir 

kitokie blankai. 
iisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiituiiuiiruuuiiiit 

PLATLNKITK "DRATJOA". 

E>ienra*čio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j -
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją U pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti rn.ro 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd St . Ohkmco, HL 6 M » . 

iiinimiinuniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiinuuiimni 

Perskaitė 'Draugą*' duokite 
J| kitiems peatekaitytL 

file:///OTARY
http://rn.ro
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GARBĖS TEISMAS SPRENDĖ TEIGIAMAI 
A. a. kpt. Prano Gudyno paveikslo likimas 

Šiuo straipsniu norime trum-1 Prano Gudyno portretą palikti 
pai painformuoti visus apie prieš! L. L. K. muziejui — patvirtinti; 

3. Šio sprendimo nuorašai siun-kurį laiką atsitikusį įvykį, kuris 
sujaudino ne tik Chicagos, bet 
ir kitus lietuvius visame pasauly 
je, ir apie jo išsprendimą, 
buvo padarytas Liet. kariu vete
ranų sąjungos Garbės teismo š.; 
m. vasario 29 d. 

Praeitų metų Chicagos "Ra
movės" skyriaus valdyba, suside
danti iš kolegų: Juškevičiaus — 
pirmininko, Vengiansko — vice
pirmininko, Repšio — sekreto
riaus, Bagdžiaus — nario kultū
ros reikalams ir Volkovicko — 
iždininko, patraukė Garbės teis
man Liet. Laisvės kovų muzie
jaus vedėją — kolegą Diminskį 
už tai, kad jis priėmė į minėtą 
muziejų a. a. kpt. P. Gudyno pa
veikslą jo 50 metų tragiškos! 
mirties sukakties proga iš kpt. Gu- i 
dyno ginklo draugų. 

Šis Chicagos valdybos nuos
prendis ne tik giliai sujaudino 
kpt. Gudyno ginklo dtraugus, ku
rie parūpino muziejui šį paveiks-
ką, bet sukrėtė ir visus kitur gy
venančius ramovėnus, kurie su
prato, kad kiekvieno užsitarnavu
sio Vyčio kryžių paveikslas ne tik 
gali, bet ir turi būti L. L. K. mu
ziejuje. 

Neidami giliau į šio įvykio 
smulkmenas ir Garbės teismo 
aiškinimus, pateikiame čia svar
biausias ištraukas iš L. K. V. S. 
Garbės teismo rašto atsiųsto da
bartinei Chicakos skyriaus valdy
bai š. m. kovo 29 d.: 

Ištrauka iš antro puslapio: 
" 4. Kpt. Pr. Gudyno portre

tas buvo priimtas į muziejų 
muziejaus lankymo metu, esant 
liudininkams, ir atneštas žino
mų ramovėnų po jo 50 metų 
tragiško žuvimo minėjimo. Kpt. 
Pranas Gudynas, savanoris, Vy
čio Kryžiaus kavalierius, 
kaip komunistų teroro auka, ka
rininkas, tarnybos pareigas ei
nant 1929 m. gegužės mėn. 6 d. 
atentato prieš Lietuvos Respubli
kos Ministerį Pirmininką metu. 
Atentatą vykdė trys teroristai, ku
rių vienas — A. Vosylius po 
atentato buvo sugautas, Karo 
Lauko teismo teisiamas ir'sušau
dytas, kiti du atentatininkai pa
bėgo iš Lietuvos ir tuo būdu iš
vengė nupelnytos bausmės". 

Ištrauka iš trečio p usiapio: 
"5 . 1979 m. rugsėjo mėn. 7 d. 

L. K. V. S-gos Ramovės Chicagos 
skyriaus valdyba savo posėdyje 
nutarė, kad kpt. Pr. Gudyno por
tretą laikyti Laisvės Kovų mu-

čiami L. K. V. S-gos Ramovės 
r " ^ ; centro valdybai, L. L. K. muzie-
Kuris • i 

jaus vedėjui Viktorui Diminskiui 
ir Chicagos skyriaus valdybai, 
įgaliojant painformuoti buv. Chi
cagos skyriaus valdybos narius 
ramovėnus Andrių Juškevičių ir 
Albiną Repšį. 

Šį motyvuotą sprendimą pa
skelbti "Karyje". 

Vadovaudamiesi tuo pačiu ras 
tu, šešta pastraipa trečiame pus-

gos Ramovės statutas nei L L. K 
muziejaus nuostatai nevaržo ra
movėnų išnešti klausimą į spau-
dą". 

Pranešame L K. V. S. "Ra
movė" Chicagos skyriaus nariams 
ir visai suinteresuotai visuome
nei apie šio svarbaus įvykio tin
kamą išsprendimą. Tikimės, kad 
praeitų metų Chicagos skyriaus 
valdyba pasimokys iš šio įvykio 
ir supras, kaip reikalinga elgtis su 
mūsų tautai garbingais asmeni
mis ir jų atminimu, ir tokių ar 

lapyje, kuri sako "6. Gyvenant\ Vanda Garnelienė, Helen Ruge-; Štai vienas vyras padegė savo! 
20 ami ir išeivijoj netenka bi- i nienė ir St. Steigvilienė Visadaj uošvės anglių sandėlį ir patrauk-
joti laisvos spaudos. L K. V. S-j atvyksta valdžios pareigūnai ir tas teisman teisėjui aiškinosi, kad 

laikraščių reporteriai. Gražios \ sandėlį padegęs dėl to, kad jo 
nuotraukos būna laikraščiuose.! uošvė buvusi jam nedraugiška. 
Malonu, kad ir mūsų maža kolo Kitas teisme jaunuolis buvc ( 
nija visur pajėgia prie gražių J teisiamas už supiaustymą sėdynės į 
ir naudingų parengimų prisidė- kino salėje. Jaunuolis aiškinosi, 
ti. O. Š. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 24 d. 

APIE NUSIKALTIMUS 
Atrodo neįtikėtina, kaip kartais 

žmonės bando aiškintis, teisin
tis dėl savo elgesio. Pavyzdžiui, 
vieni alkoholikai aiškinasi ir tei
sinasi, kad jie geria iš liūdesio ir į kitą indų 

kad tai padarė iš susijaudinimo ir 
susinervinimo, <kai pastebėjęs, kad 
žiūrįs jau anksčiau matytą filmą. 

O kitas jaunuolis taip pasielgė. 
Pirmiausiai su peiliu rankoje puo 
lė virėja, po to perpiovė riešą 
vienam indų plovėjui ir, paga
liau, metė karštos kavos puodą \ 

plovją. Šiuos savo 

A. f A. 
VALERIJAI MOZERIENEI mirus, 

sūnui prel. DAMAZUI JL MOZCRIUI, Švč M i e 
les Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos kle
bonui, ir giminėms reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Felix Mackevičius 

* 

panašių klaidų nepadarys atei- Į siausmo, kiti dėl skurdaus gyve- Į veiksmus jis teisino tuo, kad jam 
tyje. _ i nimo5 treti gi pasigeria iš džiaugs- nepatiko virėjo daržovių maišy

mo. 1 mo būdas. jm. R. 

Delhi Liet. Kat. moterų draugija surengė vaišes po velykinio susitelkimo, j 
Iš kaires: rekolekcijų vedėjas kun. Jonas Duoba, Lukšiene, klebonas kun. Į 
Laurynas Kemėšis ir skyriaus pirm. St. Steigvilienė. 

KANADOS ŽINIOS 
Delhi, Oni. 

VALERIJAI MOZERIENEI mirus, 
sūnui prel. DAMAZUI A. MOZERIUI, Švč. Mer
geles Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonui ir Lietuvių Katalikų Spaudos Draugi
jos direktoriui, ir giminėms reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Lietuviy Kataliku 
Spaudos Dr-jos Direktoriai 

A. t A. CECILIJAI MAČIULIENEI mirus, 
jos dukrai LIUSIAI LASKAUSKIENEI su vyru KĘS
TUČIU ir anūkams ROMUI. REGINAI ir ONAI su 
šeima gilią užuojautą reiškia 

Galina ir Algirdas Leonai 
ir jų sūnus Algirdas su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefoną* - - YArds 7-1741-2 

A 

VELYKINIS 

angliškai) net klausinėjo klebo-
įną, kaip čia papuošta. 

SUSITELKIMAS! Suruoštas N. Metų sutikimas, I 
j lankomi ligoniai, verdama kavu-

Kovo 21, 22 ir 23 dienomis j t ė i r užkandžiai kas sekmadie-
Delhi Šv. Kazimiero lietuvių j n į j ^ t ų a u k ų p a a ukota Lietu

k o | šventovėje kun. J. Duoba, MIC,j v o s kenčiančiai Bažnyčiai 200 
iš Chicagos pravedė gražų prieš' d o l Puošiama ir tvarkoma šven 
velykinį susikaupimą. Daug gra i t o v ė i r klebonija (nėra šeiminin 
žių, mums naujų minčių ir pa- • kės). Skyriaus pirmininkė yra 
mokymų suteikė. Tik blogas i st . Steigvilienė. Susirinkimas 
oras ir visokie parengimai To-' baigtas "Marija, Marija" ir ska-1 
ronte ir šaulių suvažiavimas; niomįs vaišėmis, valdybos pa-į 
Chicagoje sumažino pirmųjų i ruoštomis. Kun. L. Kemėšis! 
dienų lankytojų skaičių. Bet j k v i e t ė dažniau ruošti susirinki- \ 
sekmadienį mūsų maža švento- \ m u s klebonijoje. Jam malonu 
vė buvo užpildyta ir parapi-; m a ty t i tiek viešnių prie gražaus 
jos salėj kavutei buvo pilnai s t a l o gfcas susirinkimas numa; 
staliukai užimti. Dėkingi kun.; t y t a s balandžio pabaigoje. 
X Duobai už gražias rekolekci! 

Dvidešimts Penkeriy Metu Mirties Sukaktis 

Mylima mayte Ir uošve 

Stanislavva Erenberg 
(gim. Walewitz) 

jas. PAS SVETIMUOSIUS 

Prisimindami Jos kilnią asmenybę, už Jos sielą me
tinių proga, aukojamos šv. Mišios Tėvų Pranciškonų vie
nuolyne balandžio 24 d. 

Gimines, draugus ir pažstamus, prašome kartu jung
tis maldose. 

Nuilūdę: Duktė ir žentas Helen ir John Shatas 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

Kovai su vėžiu dr-ja kasmet 
I Tillsonburge, Ont., ruošia visų 

Kovo 20 d. L. Kat. Moterų j tautybių pyragų išpardavimą 

MOTERŲ SUSIRINKIMAS 

| dr-ja turėjo darbingą visuotinį gegužės mėn. pradžioje. Daly-
ziejuj nėra pagrindo. Šį nutarimą! susirinkimą klebonijoje. Daug: vauja ir lietuviai. Kat. moterų 
raštu pranešė L. L. K. muziejaus. gražių darbelių padaryta. Danu ] skyriaus tvarkomas "stalas" be 
vedėjuj. Muziejaus vedėjas V. Di- j tės Norkienės labai graži šiaudij veik daugiausia ir surenka, ne-
minskis į šį Chicagos skyriaus; nukais papuošta eglutė švento-. žiūrint, kad yra mažuma tarp 
valdybos posėdį svarstant muzie-. vėje nustebino net savuosius, o Į kitų tautybių, o tų tautybių yra 
jaus reikalus kviestas nebuvo,, svetimieji (9 vai. šv. Mišios 21. Daugiausia tuo rūpinasi 
tad duoti tuo reikalu paaiškini- j 
my negalėjo. Chicagos valdyba 
net nerado reikalinga kpt. Pr. Gu
dyno portreto klausimą svarstyti 
kaip muziejaus komitetas, bet sa
vo neapgalvotą nutarimą išnešė 
kaip "skyriaus valdyba", kuriai 
nepriklauso ši kompetencija". 

"8. Chicagos skyriaus valdybos 
1979 m. spalio mėn. 10 ir 24 d. d. 
raštai Centro valdybai prasilen
kia su tiesa ir yra nekorektiški 
Centro valdybos atžvilgiu. L. L. 
K. muziejus yra ramovėnų įsteig
tas ir globojamas, tačiau jis rūpi 
visiems lietuviams. Todėl Centro 
valdyba teisingai pasielgė pain
formuodama L. D. K. Birutės 
draugijos vadovybę ir šaulius 
apie savo sprendimą dėl kpt. Pr. 
Gudyno portreto. 

Išeinant iš visų nurodytu 
motyvu ir vadovaudamasis L. K. 
V. S-gos Ramovės statuto 46, 47 
bei 48 str. L. K. V. S-gos Garbės 
teismas priėjo išvados, kad L. K. 
V. S-gos Ramovės Chicagos sky
riaus skundas prieš Liet. Laisvės 
Kovų Muziejaus vedėją Viktorą 
Diminskį yra nepamatuotas ir 
nusprendė: 

1. L. K. V. S-gos Ramovės Chi
cagos skundą iš 1980 metų sau
sio 8 dienos atmest^ kaip nepa
matuotą; 

2. L. K. V. S-gos Ramovės cent
ro valdybos nutarimą iš 1979 me 
tų spalio mėn. 5 dienos — Kpt 

A. f A. FABIJONAS VALINSKAS 
Gyveno Wisconsin Delis, Wisconsin. Anksčiau gyv. Chicago, 111., 

Marąuette Parko apyl. 
Mirė balandžio 21 d., 1980 m., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pagramantyje. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ksaverina, sūnus Fabijo

nas, marti Angelą, duktė Agota, sūnus Algirdas, 3 anūkai: Fabian, 
Dawn Marie ir Victor, sesuo Karolina Daknevičienė, sūnėnas Sta
nislovas su žmona Vera ir šeima, sesuo Lietuvoje Pranelė Petraus
kienė su vyru, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė šaulių organizacijai, Liet. Bendruomenei ir Sv. Kazi
miero Liet, kapinių Sklypų Sav. dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 25 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti ir anūkai. 

Laid. direkt. Jonas Evans Jr., ir Stasys Evans. — Tel. 737-8600. 

A. t A. JONUI GUDAUSKIUI 
m i r u s , 

p. STASEI GUDAUSKIENEI ir dukrai LAIMAI 
ir ŽENTUI reiškiame gilią užuojautą. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBIL IAMS STATYTI 

Stefanija Baltūsienė 
Geni ir Tadas Baužai 

A. t A. GENOVAITEI KARALIENEI mirus, 
sūnums VALDUI ir ČESLOVUI, dukrai VI0LETM 
su šeimomis ir jų artimiesiems nuoširdžią už
uojautą reiškia 

Liudvikas, Laima, Julius, 
Nijolė, Liudas ir Rūta Šmulkščiai 

A. t A. ZIGMUI BUTKUI minis, 
jo žmonai ERNAI, broliui ČESLOVUI, jo žmonai dr. 
ROTAI, dukrelei LANAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojauta. 

Vanda ir Antanas Urbonai 

Įsigykite šią populiarią plokštelę 
RADVILA PERKŪNAS - LA GlOCONDA - TOSCA 

TURANDOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA (JHENLEK 
CARMEN - MANON - LESCALT - PAGLIAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras 
Stut tgar t 'o Simfonini* orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokšteliu. Kaina su persiuntimu 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Clikmgo, TU. M629 

$7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti : 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 24 d. 

x Juozas Šlajus, LB Brigh-
ton Parko apylinkės pirminin
kas, lankėsi "Drauge", domėjo
si spaudos darbais ir lietuviško
mis knygomis. Pasinaudodamas 
jų atpiginimu, nusipirko už di
desnę sumą. 

X Lietuviu akademikų korpo 
racija "Lietuva" kovo 9 d. pa
minėjo savo gyvavimo 50 metų 
sukaktį. Vytauto D. universite
te ji buvo įregistruota 1930 m. 
kovo 2 d. Minėjimą pravedė 
Stasys Vanagūnas, dalyvavo ir 

X Kun. Pranciškus Juškevi
čius (Juskiewicz), šiuo metu 
kaip emeritas gyvenąs Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonijo
je, balandžio 26 d. švenčia ku
nigystės 50-ties metų sukaktį. 
Jubiliatas yra gimęs 1903 m. j vienas iš pirmųjų narių — Jur I 
spalio 4 d., kunigu įšventintas gis Grigalauskas, o Leonardas 
Chicagoje 1930 m. balandžio 26 
d. Kaip asistentas dirbo įvai-

Garlauskas padainavo kelias 
dainas. Prisiminti Australijos 

IŠ ARTI IR TOLI 

riose lietuvių parapijose, ilgiau; korporantai, kurie skaičiumi ne 
šiai buvo kapelionas Šv. Kry- i tik nemažėja, bet net turi sa-
žiaus ligoninėje, o prieš išeida-! vo jaunimo. Jie pasveikino laiš-
mas į pensiją buvo Dievo Ap
vaizdos par. klebonas. Ir dabar 
jis aptarnauja šioje parapijoje 
dar likusias kelias lietuvių šei
mas. 

X Rimas Gražulis, dean of 
students Oak Forest gimnazi
joje, vadovaus darbo būreliui 

ku Chicagos korporantus auk
sinės sukakties proga. 

x Pasinaudodami "Draugo" 
vykdomu lietuviškų knygų atpi
gintomis kainomis išpardavimu, 
jų didesnį kiekį užsisakė: R. 
Aukštikalnis (Bostonas), Ed-

Dail. A. Tamošaitis kalba kultūrinėje vakaronėje Chicagoje Jaunimo centro kavinėje. Nuotr. V. Noreikos 

l A. VALSTYBĖSE , 
— Kunigas Leonas Klimas 

yra sinkioje regėjimo padėtyje. 
Daugelyje Long Island bažny
čių, kaip Montauk, Mastic 
Beach, Southold, už jo pasveiki
mą yra vedamos maldos. Gal ir 
lietuviškose parapijose galėtų 
būti pravestos maldos. Jo moti
na yra Matulaitytė, gyvenusi ar 
ti arkivyskupo Jurgio Matulai
čio tėviškes. Tiktų šiuo atveju 
kreiptis prie arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio. Kadangi kun. L. 
Klimas buvo įšventintas kanki
nio vysk. Mečislovo Reinio, irgi 
būtų geras užtarėjas pas Vieš 

doti, norint svetimuosius supa
žindinti su Lietuvos teritorija 
ir kaimyninėmis valstybėmis. 
Žemėlapis paruoštas griežtai at 
sižvelgiant į mūsų institucijų 
nurodymus, nepažeidžiant Lie
tuvos interesų. 

KANADOJE 
— Teisių mokslus baigė ir 

advokatų teises gavo Petras Ši-
monėlis ir Algirdas Pacevičius. 

— Rima Bumbulytė šiais me
tais baigia archeologijos studi
jas Toronto universitete. Pasku 
tinių metų studentai paprastai 
atlieka kasinėjimo darbus. Prieš 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

vardas Henkelis (Vokietija), . 'Teoretines vadovavimo proble; ^ . ^ ( S o u t h f i e l d a s ) i įdomią vakaronę tautodailės te 
mos ir jų praktiniai issprendi- £ £ & * * « « (Carsliste), An-! m į ° P1**" ^ v o nesema. pasl 
mai per Moksleivių ateitininkų! (Woodhaven). ¥i- " S S * ? ! ? . l r , *?**™^ 

TAUTINIAMS DRABUŽIAMS no visus susirinkusius ir džiaugė-
IR JŲ KNYGAI SKIRTA si gražia Balfo šalpos veikla. Mi-

VAKARONĖ j ręs Balfo rėmėjas a. a. Klausutis 
Pūdymaitis buvo pagerbtas tylos 

Neseniai įsikūręs Lietuvių tau
todailės instituto Chicagos sky-
įius surengė daugeliu atžvilgių 

s-gos centro valdybos ruošiamo 
. . ~_ - šiems jiems ir kitiems uzsisa-

vadovavimo seminarą. Praneša , . . , .v . I J V o m. u- v v i kiusiems knygos išsiųstos pas-me, kad sis darbo būrelis bus L J ° •* i-
tu. 

šeštadienį, balandžio 26 d., 2 
vai. popiet Jaunimo centre, o 
ne Ateitininkų namuose. 

X Moksleivių Ateitininkų s-
gos centro valdybos ruošiamas 
vadovavimo seminaras bus šį 
savaitgalį Ateitininkų namuose. 
Seminaras skirtas tiems, kurie 
yra vadovavę arba žada vado
vauti moksleivių vasaros sto
vyklose. Penktadienio vakare 8 Motinų klubas gegužės 2 d., 
vai. Arvydo Žygo paskaita "Va Į penktadienį, 7:30 vai. vak. tu-

Tamošaičių angly kalba knyga 
"Lithuanian National Costume". 
Kaip niekad žmonėmis perpildy 
toje Jaunimo centro kavinėje va 
karonė įvyko balandžio 18 d. 

Vakaronės programą pradėjo 

x JAV LB East Chicagos 
apylinkės valdyba, vadovauja
ma pirm. Antano Vilučio, suda
ro atstovų registravimo komisi-1 Chicagos tautodailininkų pirmi-
ją Vidurio Vakarų apygardos ninkė Aldona Veselkienė, svei-
suvažiavime, įvykstančiame šį kindama visus susirinkusius ir pri-
sekmadienį Jaunimo centre, Chi- statydama programos atlikėjus 
cagoje. 

x Marijos aukšt. mokyklos 

dovavimo menas ir jo pritaiky 
mas vadovavimui mokslei 

rės gegužės "vainikavimo" ce
remonijas, naujos valdybos įves 

svečius: knygos autorių Antaną 
Tamošaitį, iš Kanados, ir knygos 
apžvalgininkę Eleną Bradūnaitę, 
iš Washingtono. 

Kalbėdama apie Tamošaičių 
knygą "Lithuanian National Cos-

mmute. 
Sk. pirmininkas Kostas Bružas 

padarė pranešimą apie skyriaus 
metinę veiklą. Skyrius aktyviai da
lyvavo apskrities Balfo susirinki
muose ir parengimuose. Padėkojo 
pasišventusiems aukų rinkėjams 
ir duosniems aukoto j amsj primin
damas, kad šių metų vajus bu
vo sėkmingesnis negu pernykštis. 

Sk. iždininkas Rimantas Gra
žulis pristatė dalyviams metinę 
apyskaitą, kurioje paaiškėjo, kad 
per 1979 m. vajų buvo surinkta 
1907 dol. Vias suma įnešta į aps
krities Balfo iždą. Valdybos na
riu susidariusios išlaidos, kaip 
pašto ženklai, rašoma medžia
ga ir gazolinas, padengtos asme
niškai, nenaudojant iždo pinigų. 
Aukas rinko K. Bružas, K Damb
rauskas, R. Gražulis, ir V. Lapė 

patį Dievą, taip pat kankiniai j p o r ą m e t ų kasinėjimo darbus 
Pranas Dovydaitis ir Mikalojus, R i m a a t l i k o j ^ V T O galoje. Lon-
Upčius, nuostabaus šventumo d o n o profesorius Anglijoje taip 
vyras, su kunigu Klimu išbuvęs 
ilgą laiką vienoje kameroje ka
lėjime. 

Clevelande dažnai girdi-

tume", prelegentė palietė ir ap- n a s p 0 t o rev. kom. pirm. P. Al-
statymas statistiniu duomenų valdybą išrinktos: Be*nadette į Lamai I iaudies_ m e n o Problemas d o n a Grinienė pranešė, kad sky-
viams" ir Vitos Musonytės pri • dinimą ir užkandžius. Į naują j . 
-+»* -*-*;~*jniu duomenų valdybą išrinktos: Beniadette j _ 

moksleiviu ap- Macijunas - pirm., Marion E u r 0 ^ s . i r *?*£**. l s
J

t o n n e ; riaus knygos yra tvarkingai veda 
je raidoje. Pabreze akademini, m o s j , n e rado jokių klaidų. 
bet ir labai lengvai suvokiamą 
pristatomos knygos pabūdį, jos 

i reikšmę lietuvių tautinių drabu
žių pozicijai tarptautiniame šios 

iš 1980 metų 
klausos. i Mair — vyr. vicepirm., Lenoire 

x Tautinių šokių ansamblis P v t e l — J a u n vicepirm.. Agnės 
"Grandis" gegužės 10 d., šešta- Valkenberg — vicepirm., Patri-
dienį, rengia savo tradicinį ba- c i a w*gner — aiumnių vice-
lių Jaunimo centre. Programoje P i r m - Madeline Walters — ižd., 
bus stilizuotas šokių montažas ASnea paret t — prot. sekr., Jo-
tema: "Kai aš šokau su šelmiu s e P h i n e Pieczara ir Lilian Tee-
berneliu". i ^n&" — kor. sekr. Viešnias pri-

x Jim Malecki, č ikagiškis , i į " ^arilyn Ciger, Gail Dana-1 g į į ^ į i X g u 7 7 p T z 7 d u s "iš 
nusipirko "Drauge" didesnį lie- h e r i r M a r v • * * " 
tuviškų knygų kiekį 

x U z a . i L kpt. Petrą Kęstu-
tj Bojevą, žuvusį Vietname 
1970 m. balandžio 26 d., jo 
žuvimo dešimties metų sukak
ties proga šv. Mišios bus šį sek
madienį, balandžio 27 d., 10 vai. 
ryto Marijonų koplyčioje (6336 
So. Kilbourn Ave.). Visus gi
mines, artimuosius ir draugus 
prašo už Velionį pasimelsti. 
Žmona ir vaikai, (pr.) 

X Neo - Lituanų orkestras 
linksmins abiturientus ir sve
čius abiturientų pristatymo ba
liuje gegužės 18 d., sekmad., 5 
vai. popiet Oak Lawn Tower 
Inn, 9333 S. Cicero Ave. Pasku
bėkite vietas rezervuoti tel. 
636-6021 arba 582-6736. (pr.) 

x St. Petersburg, Fla., ALTo 
skyr. rengia balandžio 30 d. j * Prof• Simas Sužiedėlis Vy 
(April 30). t. y. trečiadieni Į tauto Didžiojo iifcttoi 580 Metą Į v&Sfajya&MĘB^to***** ™ 
Seminole Parke. 9 paviljone sukakties minėjime skaitys pa-! mas Kanados kultūrinių televizi 

Rudis ir Balfo c. vald. pirm. Ma
rija Rudienė, kuri davė bendrą 
Balfo veiklos apžvalgą bei atsaki
nėjo į klausimus, liečiančius Bal
fo veiklą. 

Į 1980 metų 57-to sk. valdy
bą išrinkti šie skyriaus nariai: K 
Bružas, B. Andriukaitis, V. Lape
nas, K Dambrauskas, R. Gražu
lis ir M. Milašienė. I rev. kom. 
A. Grinienė — pirmininkė, na
riais T. Arcičauskas ir F. Strolia. 
Susirinkimą pravedė dr. Gedas m a s * « " J ™ * 0 ^ " * ! ? ? , 
Grinis, sekretoriaujant MilitaiMi- » » : 1 9 7 ! "Jį a r * * °J? 
l a § i e n e i vai. popiet girdimas 13.7; 19.7 

Balfo vajaus pabaigtuvių po- a r 25.1 banga. Kartais geriau 
pietė buvo baigta vakariene, pa- \&*G viena banga, kartais fa 

buvo patenkintas Rimos darbu, 
kad parašė rekomendacinį laiš
ką, ir šią vasarą Rima atliks ka 
sinėjimus Izraelyje, padėdama 

mas Amerikos Balsas, kuris, pa j Paryžiaus archeologijos institu 
lyginti, duoda nemažai žinių ir į to profesoriui, 
iš Clevelando lietuvių veiklos. — The Canadian Lithuanian 

Athletes Against Moscovv Olym Norint Amerikos Balso kiaušy-
tis, reikia turėti aparatus su, k o m i t e t o g m 
trumpomis bangomis. Dabar, j J į ^ ^ J . J J T 
dienos metu 10 vai. ryto Ame 
rikos Balsas Clevelande girdi-

ruošta Elenos Lapėnienės. 

LB GAGE PARKO 
APYLINKĖJE 

įsteigti iniciaty
vos ėmėsi sportininkas - vi
suomenininkas Pr. Berneckas. 
Vadovauti sutiko inž. H. Lapas. 
Komiteto tikslas — veikti Ka
nados viešąją nuomonę ir politi
kus bei atitinkamas sporto orga 
nizacijas, kad Kanados sporti
ninkai nedalyvautų š. m. olim-

ta. Tai priklauso nuo daugelio 
,„ , , i atmosferinių aplinkybių. Bet M. ALi* , * , T . V , , ipmese žaidynėse Maskvoje, tos duotos valandos nėra pašto-1* J J 

vios. Jos, taikantis prie Lietuvos 
sąlygų, per metus kelis kartus 
keičiamos. 

— Amerikos Balso atstovas 
Romas Sakadolskis buvo atvy-

Susirinkime dalyvavo Antanas 

krypties moksle ir sveikai ambi 
cinguose mūsų pačių polėkiuose. 

Antanas Tamošaitis gana gy
vai ir vaizdingai papasakojo kai 

savo gyvenimo patirties, renkant 
tautinių rūbų senuosius pavyz
džius nepriklausomybės metais 
lietuviškame kaime ir kovojant 
už grynų tautinių rūbų dėvėji
mą ir jų populiarinimą ano meto 
Lietuvoje ir dabar išeivijoje, pa
čiam studijuojant jų audimą ir 
jį konkrečiai išbandant 

Prie viso to labai derinosi ir 
Kanados valdžios rūpesčiu paga
mintas puikus spalvotas filmas, 
vaizduojantis Tamošaičių lietu
viškąją sodybą Kanadoje. Žiūro
vai jautėsi kaip Lietuvoje, regė
dami originalias pakelių koply
tėles su šventaisiais, matydami 
tikras stakles ir jose audžiančią A. 
Tamošaitienę, pievelėje šokantį 
jaunimą ir kt Visus tuos vaizdus 
lydėjo ryškus komentatorės bal 
sas, supažindinąs žiūrovą su išskir 
tiniais lietuvių kultūros ir Ta-

Balandžio 20 dieną Gage Par 
ko apylinkės visuotinis susirin
kimas įvyko JC Čiurlionio gale- . 
rijos patalpose. Susirinkimą ati k * J Cleyelandą ir, Juozo Stem 
darė valdybos pirmininkas Ka- \ V™° padedamas, pase i juost* 

* J- i i • i „~+„ ~„i* ! Dievo Motinos parapijos bazny-zys Adackas, kuris kartu pain-. Ĵ  ^ J " . 
formavo apie apylinkės atlik- į £ į koncertą- Ta proga padare 
tus darbus ypatingai kontaktuoi P l a t e s n i į k a l b ė j i m ą su auto-

. . . . . , - . v^.—,M rram apie Septynis paskutinius 
jant JAV senatorius ir kongres ir . L *7Z * ,. . • , j 

T ATT T 13 u o s ^ „„vi,, i Kristaus žodžius lietuvio maldo-manus JAV LB krašto valdy-« « • , - • - J ^ J «, 
bos keliamais reikalais. Praeito i "f • R <*******> naudodama-
susirinkimo protokolą pateikė [ * P r oP> f » Amerikos Balsą 
kun. J. Borevlčius, SJ. Jame bu-! P«™kino išlikusius gyvus Lie 

• .>. <.. . ^^54„; i tuvos ūkininkus, su kūnais 
vo pabrėžta ypatingai gražiai u ' 

• -4. ir -^ i e ^n^^c^daug metų bendradarbiavo, re-
pamineta Vasario 16 dienos; & * . , __ 
5 . . , . . , .VA- *„..i:„ daguodamas jų laikrasaus ir pa 
švente, . kurtoje kalbėjo Saulių I T 6 . . , ,. . i T̂  
sąjungos valdybos pirm Karo- j * £ « ^ b e d a m a s per Kauno 
lis Milkovaitis ir kurį pravedė: va.stybmę radijo stotį. 
Kazys Oželis. — Vytenis Gureckas, archi 

Po to buvo papildomi valdy- Į tektūros studentas, JAV LB Vi 
suomeninių reikalų tarybos už
sakymu nubraižė mažo formato 

Elena Bradūnaitė kultūrinėje vakaro
nėje Chicagoje balandžio 18 d prista-
toto visuomenei dail. A. Tamošaičio 
knygą apie lietuvių liaudies meną. 

Nuotr. V. Noreikos 

bos rinkimai. Buvo išrinkti: 
kun. J. Borevičius, V. Jasinevi-
čius, A Kaminskienė ir D. Va-
lentinaitė. 

Susirinkime dalyvavo LB Vid. 
Vakaru, apygardos pirm. K. Lau 
kaltis ir eilė svečių. Diskusijose 
buvo iškeltas reikalas suakty
vinti valdybos ir apylinkės veik
lą. Buvo taip pat padėkote 
pirm. K. Adickui už jo didelę fi
nansinę paramą apylinkės veik
lai, a 

Komitetas paruošė laišką, ku
ris bus pasiųstas federacinio 
Kanados parlamento nariams ir 
kitiems su žaidynėse dalyvavi
mu surištiems asmenims bei or
ganizacijoms. Taip pat dail. 
Vekterytės suprojektuotas tam 
boikotui skatinti ženklas greitu 
laiku bus gaunamas. 

AUSTRALIJOJE 
— "Varpo" sporto klubo Mel 

bourne naująją valdybą dabar 
sudaro: B. Adomavičienė (pir-
minininkė), L. Baltrūnas, A. E. 
Liubinas, R. Muceniekas, L. Mac 
kevičiūtė, E. Vyšniauskaitė ir 
D. Muceniekaitė. 

— Viktoras Laukaitis. A. 
Liet. katalikų federacijos pirmi 
ninkas, buvo rimčiau susirgęs 
ir ilgesnį laiką gulėjo ligoninė
je. Dabar jau grįžo namo ir 
sveiksta savo žmonos Talės glo-

Lietuvos žemėlapį, tinkantį nau | bojamas. 

h^kŠki 

CHICAGOS ŽINIOS 
DIDŽIULĖ PARODA 

Navy Pier patalpose, Chica
goje, gegužės 15-20 d. bus di 
džiulė meno paroda, kur bus 

(adr. 10015 74 Ave., N. Se- skaitą "Vytauto pastangos j jų programose yra plačiai rodo- Į išstatyta šio šimtmečio kūrybą 
minole) išvyką į gamtą. Pra- vainikuotis karaliumi". Minėji- į mas, pavadinant jį Spirits of An 
džia pikniko 11 vai. Bus karšti mas įvyks sekmadienį, balan-1 Amber Past. 
užkandžiai, laimėjimai, žaidi-; džio 27 d.. 3 vai. p. p. Jaunimo 
mai. Prašome dalyvauti, pasi- centre. 
džiaugti gražia gamta, palmė-1 x M f i 0 p c p ( ) j e i t o sa_ 
mis. pušimis, ežerėliu ir tarpu-: v a i t g a l i o spektakliuose nega-
savyje maloniai pabendrauti. l i n t d a i n u o t i s t a a i u i B a r u i i te-
ALTo valdyba, (pr.) k k v i ^ . t p 

X PRANEŠIMAS. M-sios 

Programos pabaigai dar buvo 
pridėtas trumpas brolių Motu
zų spalvotas filmas "Sapnas žy 

pavaizduoją skulptūroSs tapy
bos ir kiti dailės darbai. 

REKORDINE ŠHJMA 
Chicagoje antradienį, balan-

r , k o S a u t i Metropolitan Operos s u s u ktas dar 1938m 
L prTneL kad bU^ų į T k t " * * * H ^ ' 2 2 = * V ~ 2 Vakaronės gale Aldona Vesel-

sakė ir dar nesusimokėio turi ^ U n u o s t ° U -1 nų atėjimą ir pakvietė dar pa
mokėjo turi : a d n e p a p r a s t a i m a l o n U i k a d b e n < J r a u t i prie kavutės. Visas va-

• šiuo metu į pagalbą atėjo šie, Varas buvo kupinas tautodaili-

dinčiam sode". Cia buvo pavaiz- <^° 2 2 * . buvo aukščiausia ši-
duoti įvairių Lietuvos sričių tau i • • • » kaip bet kada balandžio 
tiniai merginu drabužiai žydin-1 22 d. Pasiekė 91 laipsnj. Dau-
čio sodo fone. Filmas Motuzu į gelis pramogavo parkuose ir 

Kaune. 

bus Operos mecenatai: Irena ir Tee
iki gegužės 10 d 
Bilietai, likę neapmokėti. 
išparduoti kitiems, (pr.) ! d o r a s ^ ^ m 2QQ d o l a u k a 

X Yra vienetų, kurie dar ne- (Teodoras dainuoja ir Operos 
užpildė viešbučių registrą- chore), Emilija ir Romas Saka-
cijos kortelių. Vl-sios Tauti- dolskiai su 100 dol. (Emilija 
nių Šokių Šventės komitetas ra- yra Operos chormeisterė), Da

nių įspūdžių. 
V. 2. 

BALPO VAJAUS 
PABAIGIMAS 

paežerėj. 
PADEDfcS čEKLVI 

Socialinės apdraudos čekiai 
nuo liepos mėnesio padidės 
14.3rč, atsižvelgiant į pragyve
nimo pabrangimą. Per vieną 
mėnesį visose JAV-se bus išmo 
karna 41 mil. dol. daugiau. 
PRADŽIUGINO KELIAUTOJA 

Aplink pasaulį dviračiu ke-
priemiesčių liaująs B. V. Narayana. jau nu-

Detroito skautai Kaziuko muges metu. 

Chicagos pietų 
gina visus kuo greičiau užpil- na Knrauskienė, prie anksčiau Ralfo 57-to skyriaus metinis su- važiavęs 30,000 mylių, buvo nu 
dyti ir pasiųsti paskirtam vieš- aukotos sumos dabar vėl pridė- sirinkimas buvo balandžio 13 d. j siminęs, kai Chicagoje pavogė 
bučiui su vienos paros mokės- jo dar 100 dol.. ir James D. Vytauto ir Elenos Lapenų na- j jo dviratį. Dabar jis vėl atsi-1 lalandą pirmyn pavaryti laikro-
čiu. Viešbučiai turi turėti kor- Griffin su 100 dol. Jiems už to- muose Oak Forest. Skyriaus vice- gavo, kai Schwinn Bicycle ben- džiai. Bus vadinamas vasaros 
teles iki birželio pirmos dienos, kį gilų padėties supratimą ta- pirmininkas Vytautas Lapenas, drovė, 1856 N. Kostner, jam pa laikas. Oficialiai pakeitimas da-

(pr.)jriame nuoširdžiausią ačiū. (pr.) | atidarydamas susirinkimą, sveiki- dovanojo naują dviratį- romas 2 vai. nakties. 

TEISĖS DIENA 

Gegužės 1 d. St. Xavier ko
legijoje minima teisės diena. 
Kalbės apeliacinio teismo teisė
jas W. J. Bauer. 
LENGVATA TAUPYTOJAMS 

Dlinois atstovų rūmai 123 
balsais prieš 13 priėmė įstaty
mo projektą, pagal kurį nuo 
pirmojo tūkstančio dolerių pa
lūkanų, gaunamų iš taupymo 
bendrovių, nereikės mokėti vals 
tijos mokesčių. Jei šį nuostatą 
priims ir senatas bei pasirašys 
gubernatorius, taupytojui tas 
sumažins mokesčius 25 dol. 

PRIGĖRĖ 
Narai ištraukė iš ežero lavo

ną Allen Stokes, 11 m., kuris 
nuo guminio kelto nuslinko į 
vandenį Burnham uoste, Chica-! d'ko, kad jos vyrą nužudytų, 
goję, ir prigėrė. 
PAVARYTI LAnOlODŽIUS 

Naktį į sekmadienį bus vieną 

Nuotr. Urbono 

BANKININKAI 
Į KALĖJIMĄ 

Du buvę Continental Illinois 
banko Chicagoje tarnautojai, F . 
G. Nance ir R. Fogle, pasmerk
ti kalėti vienas 30, kitas 18 mė 
nesių už apgaules tvarkant 
jiems pavestus indėlius. 

METLĖ NUGALĖJO 
Chicagos multimilijonierius 

Seymour Popeil buvo išsiskyręs 
su žmona Eloise, kuri buvo už
daryta kalėjime už samdymą žu-

Dabar jie vėl suėjo draugėn. 
Popeil buvo nuvažiavęs pas duk
terį į Los Angeles. Ten rado ir 
savo buvusią žmoną. Abudu nu
važiavo savaitgaliui į Las Ve-
gas, pasiklausyti romantiškų J. 
Damon dainų, nusprendė vėl 
pradėti bendrą šeimos gyvenimą. 

Advokatas JOKAS G1BAITIS 

6247 So. Kedbrie Avenue 
Tel. - T76-870§ 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

imniiniumiiiiiiiiiiimiiiiiiii-/iiiniiiiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. c £ P m S 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeJ. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 6S Street 
Chicago, IH. 60629 
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