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Ateistai renka žinias
apie parapijas

Nr.85

Šiiiose nameliuose dabar įsikūrusi Kauno Kunigų seminarija

Klebonai turi informuoti Kurijas, Kurijos Religijos reikalų tarybos įgaliotinį

Vilnius
įtara^
bįiJ
užbaį
mauta. . < anketas, kunos perauoda-

Religijų reikalų tarybos įga- 
_ 1 faįliui:
mosąjį1

Kiekvienais metais Lietuvos, pa- 
jųįjų klebonai privalo savo Ku- 

pristatyti užpildytas Šito-

New Yorkas. — Arkady Šev- 
čenko, aukščiausią vietą užimąs 
sovietų pilietis Jungtinėse Tauto
se, painformavo Ameriką, kad jis. 
į savo kraštą daugiau negrįš. 
Valstybės departamentas, pra
nešdamas spaudai apie jo apsi
sprendimą, sakė, kad jis azylio 
teisių dar neprašė, tik pasitrau
kia “dėl nuomonių skirtumo su 
savo valdžia”.

Sevčenko, 47 metų ukrainietis, 
buvo JT generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas politiniams ir sau
gumo reikalams. Šiose pareigose 
buvo nuo 1973. Jo pabėgimas 
— naujas sovietams nemalonu-

Ševčenkos žmoną ir dukterį so
vietai išsigabeno į Maskvą. Žmo
na vakar jau skundėsi, kad jos - 
vyras “amerikiečių pagrobtas”, 
neleidžiama jam išvykti. Dar nė
ra aišku, ar ji pati* taip sakė, ar 
jos vardu kiti 'kalbėjo.

E to skaičiaus:
A. Valstybiniame banke
B. Benduomenių kasose

III. Atlikta religinių patarnavimų:

1. Viso krikštų
E to skaičiaus:
a. kūdikių
b. vaikų nuo 3 iki 7 m.
c. vaikų mokyklinio amžiaus 

pilnamečių 
Jungtuvių 
Laidotuvių
Leista prie Pirmos komuni-

ra, kiti — didina, todėl žinios 
yra bevertės. Ar ne laikas kuni
gams atsisakyti jas teikti? Tegu 
patys ateistai susirenka jiems rū
pimas žinias.

Organizuojasi ir 
bulgarų disidentai

Viena. — "Die Presse” žinio
mis, Bulgarijos disidentai paskel
bė “Deklaracija 78”< Joje protes
tuojama dėl žmogaus teisių var
žymų. Pasirašo grupė “AB.D.” 
Adresuojama “visiems”. Ką tie 
inicialai reiškia, neaišku. Spėja
ma, kad tai bulgarų intelektualų 
raštas, pradžia ta, kas jau daro
ma ir kituose -Rytų. Europos kraš
tuose.

Slabadai

1977 spalio 28 pas Vilkaviškio 
raj. pirmininko pavaduotoją Ur
boną buvo iškviestos slabadię- 
tės: O. Bušauskienė ir J. Naujo- 
kienė. Pavaduotojas joms pareiš
kė, kad Slabadų ir Žaliosios pa
rapijų komitetai nebus tvirtina
mi. Pasišaipydamas iš atvyku

siųjų, J- Urbonas užklausė: “O ką 
jums tas tikėjimas duoda?’ — 
“Labai daug!” — atžovė J. Nau- 
jokienė.

Transkei nutraukė 
santykius su P. Afrika

d.
2.
3.
4. 

jos
5. 

ramentas

IV. Bažnyčioje dirba nuolatinio 
aptarnaujančio personalo:

E Vargonininkų
2.
3.
5.
6.
7.
8. 

chore”

Kadangi šios žinios reikalingos 
Lietuvos ateistams, kurie spren
džia, kuriose parapijose reikia 
sustiprinti ateistinį darbą, todėl 
kunigai jas paduoda visiškai 
klaidingas. Vieni skaičius maži-

"Žinios

TNK| Į ilgų likutis 1976 m. sausio 1 d.
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Minėje spaudoje ir visur 
kiekviena proga pabrėžia- 

kad Lietuvoje mokslas viso- 
skatinamas ir mokslinin- 

7* sudaromos kuo puikiausios 
jg sąlygos. Nuolat pateikia-

’ /jAuotojų gausėjimą. Štai ir 
einij8* Jį J? išleistame ataskaitiniame 
jjtait3®»5“Lietuvos TSR ekono- 
jįj kultūra” pateikiami tokie

^5 metų pabaigoje Lietuvoje 
12538 mokslo darbuotojai, 

274 — mokslų daktarai, 
^"mokslų kandidatai, 231 
Lfoemikas, narys korespon- 

Profesorius, 1'348 — do-
— vyresnieji moksli- 

v’tndradarbiai.
galėtume tik džiaugtis, 

L- keliolika tūkstančių moks- 
į. *! galėtų vaisingai darbuo- 

lu"® krašto gerovei ir jei kar- 
i^kslininkų vardu nebūtų 

paprasčiausi šarlata- 
^kad is tikrųjų mokslinin- 
K?** Lietuvoje yra neleng-

Šie pavyzdžiai.
Lietuvos inteligen- 

SįT“3 mielai ir su pasiten- 
| . Pakaito literatūros

h visada kvalifi- bevardžiai (“ir kiti”), gal būt,
literatūrinio užimtų paradinį 

a^‘ ^uose nuo- smagūsz perrikiav 
meilė menui ir žmo mažai ką tepakeisuj mūsų litera-

Pajamos:
j. Laisvanoriškos aukos
1 Kitos pajamos (nurodyti
.. kokios)

viso pajamų
Viso pajamų su praėjusių metų 

likučiu

I Baidos:
1. Išmokėta tarnaujančiam 

jsonalui
1 Bažnyčios remontui
1 Žemės rentos mokesčiai
L Privalomas draudimas
i tenyčios išlaikymui
į (našai į taikos fondą
1 Architektūros ir istorijos pa- 

■tHą fondui
1 Kunigų seminarijos islaiky-

s Korfiį 

hicagoi*

Suteiktas Sutvirtinimo sak-

Zakristijonų
Varpininkų 
Sargų
Kiemsargių
Kūrikų
Choristų skaičius bažnyčios

Girdžiai

1977 rugsėjo 24 naktį kažko
kie asmenys įsiveržė į Ginižių 
bažnyčią.* Kažkodėl įsiveržėlius 
labiausiai sudomino du stori pa
mokslų sąsiuviniai. Paėmę juos iš 
spintelės, ^vėl ją užrakino ten pat 
buvusiu raktu, o raktą įsikišo į 
kišenę.

Jurbarko rajone 1977 buvo api
plėštos trys bažnyčios - Gir
džių, Vertimų ir Eržvilko.

Kinai ginkluoja
Kambodija

Kieno balsai leme dėl 
neutronines bombos

Suniekintas mokslas
lodei talentingiausiam literatūros mokslininkui 
Vytautui Kubiliui'neleidžiama ginti disertacijos

jį J* sąlygos. lNuoiž 
k ^ingi skaičiai 

MfiOflffllįfaotoiu trausėii
” išleistame ataskaitiniame

ijE?

lauunii
"pamalė

Pasų įstaigoje 
nuodijosi

Londonas. — “Daily Tele- 
graph” rašo, kad Kamb'odijai 
ginklus teikia Kinija. Pranešime 
sakoma: “Šiuo metu Kambodijos 
kariuomenė apginkluota daug 
geriau negu prieš trejus metus, 
kai ji buvo apsupusi Phnom 
Penh. Ji turi lėktuvų, karinio jū
ros desanto pajėgas ir toli šau
dančių artilerijos pabūklų, ku
riais apšaudo Vietnamo miestą 
Hatyeną, Thiaudoką ir net Tey- 
niną. Kinai apginklavo kambodie- 
čius 120 mm pabūklais”.

Washingtonas. — Valstybės 
departęmente teigiama, jog And- 
rew Young, ambasadorius Jung
tinėms Tautoms, ir Paul Wamke, 
derybų su sovietais delegacijos) 
vadas, ir buvo svarbiausi balsai,) 
kurių paklausė Čarteris ir nutarė 
atidėti neutroninės bombos ga
mybą. Young apeliavo morali
niais pagrindais, Wamke — tikė
damasis, jog tuo pačiu atsilygins 
ir rusai (“U.S.News”IV.17). i

Johannesburg. — Transkei, 
juodųjų respublika, nutraukė di
plomatinius santykius su savo' 
valstybės kūrėju — Pietų Afrika. 
Valstybė susidarė 1976, bet nie
kas jos nenori pripažinti, išsky-j 
rus P. Afriką. Kodėl nutraukė?! 
Greičiausiai, kad P. Afrika nepa
sirūpino, kad ir kitos šalys pri
pažintų.

Tokijo. — Policija, norėdama 
sutrukdyti tolimesnius .pasiruoši
mus dar didesnėms demonstraci
joms ir sabotažams prieš naują
jį aerodromą Narita, pas įtarti
nus radikalus padarė daug kratų.

New Jersey 
draudžiama rūkyti'

Trenton. — New Jersey Vie
šosios sveikatoj taryba nubalsa
vo uždrausti rūkyti visose viešo
se patalposę, iškaitant ir restora
nus. Įsigalės nuo liepos 1. Dėl 
to kaip tik pradėjo protestuoti 
'restoranų ir lošimų namų Atlan- 
tic City savininkai, sakydami, jog 
draudimas jiems pakenks jų biz
niui. Jie žada apeliuoti j teismą.

RYTŲ EUROPA - VIS DAR 
KALĖJIMAS

Kun. J. Prunskio kolumna didžiausiam Chicagos laikrašty

nėms. Tai vienas iš pačių subti
liausių ir talentingiausių litera
tūros kritikų. Jau keletas metų, 
kai šis mokslininkas yra parašęs 
disertaciją daktaro laipsniui įgy
ti. Deja, iki šiol ji vis dar ne
apginta. Kodėl? Priežastis papras
ta.

1972 žurnalo “Nemunas” 2 
nr. buvo išspausdintas V. Kubi
liaus straipsnis “Talento mįslė 
kuriame kritikas rašė:

“...kodėl kritika, ieškodama 
kūrinyje idėjinio grynumo ar for
malinio eksperimento, niekador 
nepasigenda talento? Mat, nepa
togu. Kaip rašytojas, “sielų inži
nierius”, bus be talento?- Mat. 
negražu. Kaip drėbsi į akis gar
bingam kelių tomų autoriui, kad 
jo parakas seniai iššaudytas?... 
Todėl kas išleido “žaliuos savo 
jaunystės metuos” nors menkiau
sią knygutę, tas bus spausdina
mas iki grabo lentos, nes rašy- 
tojavimas, matyt, panašus į ha
šišą — paragavai ir jau neatsi
trauksi. Kokia būtų įdomi ir ne
tikėta dabartinės literatūros pa
norama, sudaryta ne pagal nu
sistovėjusią nomenklatūrą, o pa
gal talentų kalibrus! Kai kurie 
“vedantieji rašytojai”, be abejo
nės, atsidurtų kukliame petite, o

Maskva. —, Antanina Agapo- 
va, 69 metų, kurios pabėgęs sū
nus iš Suomijos siuntė lėktuvą 
ir bandė ją išgabenti į laisvąjį 
pasaulį, bet nepavyko susitikti, 
sovietų pasų išdavimo skyriuje 
bandė nusinuodyti ir yra sunkio
je padėtyje. Pabėgti bandė su ja 
ir jos marti Liudmila ir anūkė 
Lidija. Jų sūnus, vyras ir tėvas 
Valentinas Agapovas, jūrininkas, 
1974 nuo laivo pabėgo į Švediją.

“Japonai, 
saugokitės -kišenvagių”

Haig gali 
atsistatydinti t

Amerikietiški
Volksvvagenai

New Stanton, Pa. — Baltas 
'Volkswagen - Rabbit, pirmas tas 
rūšies automobilis Amerikoj, bu
vo pagamintas balandžio 10. Nu
matoma, kad šiais metais jų bus 
paleista 50,000.

Londonas. — Pastebėta, kad ki
šenvagiai jau mažiau vertina do
lerį, daugiau japonų jeną. Dole
ris Europoj vis labiau krinta, kai 
jena kyla. Britų laikraščiai ir 
antraštes deda: “Japonai, saugo
kitės kišenvagių”.

Bukareštas. — Rumunijos pre
zidentas Ceausescu įspėja Izrae
lį, kad toks kietas laikymasis su 
Egiptu ir kitais arabais bus prie- j 
žastimi naujo antisemitizmo. Pre
zidentas šiandien turėtų būti Wa- 

’shingtone.

Washingtonas. — Spekuliuoja
ma, kad gen. Alexander Haig, 
Atlanto pakto kariuomenės Eu
ropoje vyr. vadas, gali atsistaty
dinti. Tokį vaizdą susidarė jį ap
lankę, rašo “U^^News”.

Maskva. — Du ukrainiečių 
Helsinkio grupės nariai — Miros- 
lav Marinovič ir Mikola Matu- 
sevič — apkaltinti priešsovietine 
agitacija ir propaganda, nuteisti 
septyneriems metams priverčia
mųjų darbų lageryje ir penke- 
riems metams ištrėmimo. Abu 
buvo suimti praėjusiais metais.

Chicaga. — Kun. Juozo Pruns
kio kolumna apie Rytų Europą 

—kalėjimą vakar buvo įdėta 
“Chicago Tribūne” vedamųjų 
puslapy. Rašoma, kad Amerikos 
darbininkija sudaro įvairių tautų 
mozaiką. Daug legalių imigran
tų į šią šalį atvyksta pirmiausia 
be šeimų. Šeimas vėliau atsiima. 
Jokios problemos tiems, kurie at
vyksta iš Vakarų Europos, bet vi
sai kas-kita kilusiems iš komu
nistų valdomos Centro ar Rytų' 
Europos. Praeina 10, 20 ar 30 
metų ar daugiau ir vis veltui. 
Neišleidžia. Tokie reiškiniai la
biau civilizuotuose kraštuose ne
žinomi.

Amerikos darbininkija yra pa
siturinti ir antikomunistinė. Dar-

į plotą. Tokie
smagūs zperrikiavimai vis dėlto

tūros gyvenimo mechanizme. Ta
lento niekas nebelaiko “dievo do
vana”, iš kurios sklinda “šven
ta tiesa”. Mažai kas betiki, kad 
per talentą ištrykšta pati gyve
nimo esmė, kurios neįmanoma 
koreguoti. Šiandieniniame pasau
lyje literatūrinio gyvenimo me
chanizmas yra tvirtai reguliuo
jamas, ir talentas gauna balsą, 
paklusdamas vienokiam ar kito
kiam reglamentui**.

Šios mintys, aišku, negalėjo 
patikti gausiai užplūdusiems Lie
tuvos Rašytojų sąjungą literatū
ros pakeleiviams, o dar labiau 
— jos reglamentuotojams, įsitvir
tinusiems Lietuvos KP CK apa
rate.

(Bus daugiau), Nilas ir didingos Egipto praeities liekanos

biriinkai, gerai Uždirbdami, gali 
visur -po užsienį kelianti .po visą 
pasaulį. Daugelis jų norėtų pa
matyti ir savo protėvių šalį. De
ja, tie, kurių senoji tėvynė yra 
po komunistų diktatūra, to ne
gali. Pavyzdžiu mini Lietuvą. Ten 
leidžiama lankytis tik Vilniuje, 
su ekskursijos vadovais, dar Kau 
ne, Trakuose ir Druskininkuose.. 
Bet, jokiu būdu neleidžiama ap
lankyti savo tėvų kapų ir giminių 
provincijoj.

Tokie draudimai lankytis yra 
aiškus įrodymas, kaip sovietai 
meluoja, kalbėdami apie nepap
rastą pažangą, gerą gyvenimą ir 
visuotinf pritarimą komunistinei 
sistemai. 'Pamini ir kaip plėšia, 
uždeda didžiausius muitus, kai 
norima giminėms ką pasiųsti ir 
palengvinti jų sunkų gyvenimą. 
To nedaroma jokiame kitame ci
vilizuotame krašte. Negalima 
ten nusiųsti nei knygų, nei laik
raščių, nei religinės literatūros. 
Konfiskuojama. Tai prieštaravi
mas visiems sovietų iškilmin
giems tarptautiniams pasižadėji
mams bei įsipareigojimams ir pa
tvirtinimas, kokioj priespaudoj 
gyvenama anoj geležinės uždan
gos pusėj.

KALENDORIUS
Balandžio 12: Julius, Vizija, 

Girulis, Liepsnelė.
Balandžio 13: Martynas I pop., 

Ida, Strutis, Algaudė.
Saulė teka 5:17, leidžias 6:23.

ORAS

Dalinai saulėta, šilčiau, neto
li 70 laipsniu
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63,000 DOLERIŲ PASKOLŲ
Pasikalbėjimas su V. Miklinu, Vydūno laimimo Fondo 

valdybos pirmininku
1977-jų metų kovo 23-ji dau

gumai mūsų prabėgo nepastebė
ta. Buvo eilinis trečiadienis, skėn- 
dome savo kasdieniniuose rūpes
čiuose; diena,' kaip ir begalė kitų; 
zovadomis nuskubėjusių į praei- 
tį. O vertėjo prisiminti, neš mū
siškių skautiškų darbų pynėje 
ji ypač išskirtina: aną trečiadie
nį sukako 25-ri metai nuo Vydū- 

> no Jaunimo-' Fondo įsteigimo. 
Fondo, kuris, ketvirtį šimtmečio 
talkino studijuojančiam lietuvių 

_ 'jaunimui, kuris ir dabar su nema- 
žesnįu tempų (ir žymiai gauses
nių finansiniu potencialu)' tebe- 
■teikia studijoms paskolas, skiria 
jaunimo kultūrinių užmojų1 pre- 
mijas, stipendijas, etc.

Kaip greitai bėga negailestin
gasis laikąs! Aure, dviejų fondo 
pirmūnų- net nėbeturim'ė savo 
tarpe: kolegos Juozas Ivanauskas 
ir Albertas Vengris-— skautiškai 
tariant — jau išėję namo...

O rodos dar taip neseniai...
42-jų metų žiemą, grįždamas 

.po kalėdinių atostogų univer-.
- kori, šaltame karo metų trauki

nyje pirmą kart^ sutikau Albertą. 
■Ruožas: Radviliškis -— Kaunas. 
Albertas grojo akordebnū, tuoj 
įsitraukėme į dainą, — šalčio tar
tum nebūta. Ne tik mes studen- 

; tai įsismaginome:. dainą plėšė 
' visas vagonas! ~

Su Juozu keliai susibėgo bene 
i: 1946-siais. Gretimos DP stovyk- 

*■ Jos (Eichstatte) broliai pakvietė
• nius vyčius — buvusius studentus

bei naujus abiturientus — kartu 
pabendrauti ar net įsteigti akad. 

'* škaųtų vienetą, Ten pirmą kartą’ 
■'. paspaudėme viens kito kairę. 

Už dešimtmečio, jau Chicagoje, 
- vėl susitikome ,po Lituamcoš turė

to sparnu: kartų lakstėme su vil- 
7 ki ūkais, kartu stovyklavome.

Bet šiandien man reikėjo gy
vųjų. Apie išėjusius, apie fondo 
praeities džiaugsmus — bėdeles, 
kalnus — duobes skaitysime ki
tuose šio sukaktuvinio numerio 
puslapiuose. Šį momentą rūpėjo 
phsigauti asmenį; kuris gyvena 
VJ Fondo šiandieniniais rūpes
čiais ir ateities užmojais. Greičiau
siai jau ir spėjote, kur pasukai!: 

.pas s. f ii. Vytautų Mikūną, ilga
metį šios Akad. Sk. Sąjūdžio in
stitucijos pirmininką.

Vytautaą pagauti nėra taip' 
lengva. Jis ne tik judina akademi
kų fondą, bet taip pat priklauso 
LB, ir Liet. Fondui, ir Balfui. Šir
dis, aišku, VJ Fonde, todėl šįaip 
■taip .pasigavęs Vytautą, pirmiau
siai ir paklausių:

—Kas. Tave ten laiko taip stip
riai pririšęs?

— 'Ljetuviškoji skautybė, — sa
ko neabejodamas. — Šiais metais 
užsisegiau jau 46-tą metinę žvaig
ždutę. Skautaųti pradėtą Pilviš- 
kįuose, sk. vytis Vokietijoje, nuo 
1948 metų Vyčio korporacijoje. 
Nežinau, ar kas išviliotų iš skau
tiškų gretų, kuriose praleidau 
vęįk visą gyvenimą, kurių rate ir 
dabar esame vjsą šeima.

— Sekantis klausimas apįe Pą- 
ties vadovaujamą fondą. Savoje 
išeivijos bendruomenėje tikrai 
negalime skųstis fondų — foų- 
delių trūkumu. Kaip palygintum 
Vydūno fondo paskirtį su kito
mis panašaus pobūdžių instituci
jomis? •

7 ;— Mūsiškis fondas yra gal dau
giau ypatingų atvejų pagalbos 
šaltinis. Štai keletas studijuojan
čio jaunimo atvejų: įvyksta nė- 
laimė; pasikeitimai šeimoje; stai
giai pritrūksta lėšų studijoms, tė
vams netekus rįąrboar pan. Kai 
panašiose apystovose kreipiama
si į mus, fondas stengiasi labai

greitai atskubėti pagalbon, skir
damas pašalpas- vieno semestro 
laikotarpiui.' Paskolą gali būti pa
kartota, jeigu studijuojančio fi
nansinė padėtis nepagerėja ir jei
gu jis sėkmingai užbaigia sėmės? 
trą. Antra: paskolai gauti reika
linga pristatyti semestro užbaigos 
pažymius.

įvairių atsitikimų, kurie truk
dytų' mokslą, studentijoje yra ir 
ateityje visada bus,- todėl mums 
atrodė; jog Svarbu yra turėti tokį 
fondą, kur skubos atveju pagal
bą* Suteiktų HėtuviaL VJF tai vykr 
do be jokios politinės ir ideologi
nės atrankos; pirmenybę teikda
mas lietuviškos visuomenės dar
buotojams. Iš šių tikimasi ateity 
tokių stulpų, apie kuriuos Dr. V. 
Kudirka deklaravo: “Jei audra iš
tikus Verstų stulpą vieną, iš tų, 
kur prilaiko jūsų namo sieną;.. 
tąją pačią dieną tuoj kitą staty 
kiti”.

Tačiau veiklą' nesfriboją tik 
paskolomis ir stipendijų dalini
mų. Vykdoma bei' plečiamą ir ki
ta jaunimui remti Sritis: premijos, 
parama organizacijoms, lituanis
tinėms mokykloms, lit. vadovė
lių leidinias' ir t t. Darbo užteks, 
tik turime sutelkti fondui jėgų; 
ištvermės, lėšų.

i-rPąskolos fondui yra grąži
namos; ar didelis .paskolas negra- 

į žinančių nuošimtis?
— Paskolų grąžinimas vykstą 

Igerai. Daugelis atsiskaito visai 
neraginami, net prideda auką 
fondo tikslams paremti. Tačiau 
18 nuošimčių skolininkų uždel
sia, ir reikalinga daryti žygių 
paskoloms' atgauti. Dauguma šių 
sĮtoprųnkų gyvena Europoje. Tu
rime tris atvejus, kur reikės kreip
tis advokato pagalbos. Fondo val
dyba tą daro labai nenoromis; vi
sus skirtumus stengiasi išlyginti 
gražiuoju, nors dėl to ir šiek tiek 
nukenčiame.

Pagrindinės jūsų lėšos, be 
' abejo, yrą fondo platinami kalė
diniai .atvirukai; ar VJF turi ir ki
tos rūšies įplaukų? ,

— Pagrinde fondas savo apy
vartą daro iš grąžinamų pasko
lų ir kalėdinių atvirukų pelno. 
Gauname kiek aukų, tačiau pa
sisekimo paslaptis glūdi naudin- 
gaųie pinigų apsikeitime: pasko
las iš fondo gauna vieni; jas grą 

„žiną studijas užbaigę; fondas .pa
pildomas kalėdinių atvirukų pel
nų. tuomet fondas ir vėl pinigus 
skolina jų reikalingiems ir 1.1.

Tokia sistema įgalina mūs veik
ti be didesnių aukotojų ar mves- 
tačijų, Be to, adminįstrącipės fon
dui išlaidos yra labai mažos.

Žilio skautišku išradingumu ga
lėtų pasekti ir kitos organizaci
jos. Fondas atlieka didėlį lietu
višką darbą, lietuviškoji visuo
mene .gali tuo pagrįstai džiaugtis.

— Ar fondas turi kokių spe
cialių planų šioje kadencijoje?

— Ypatingų uždavinių fondo 
valdyba nepramato. Esame jau 
Nuteikę 63,000 dol. paskolų, ta
čiau nemažėją prašymai rodo, jog 
fondas lietuvių studentijai vis 
reikalingas, tad šią sritį atidžiai 
pupselėsime toliau,

Iš atliekamu lėšų VJF lei
džią jaunimui skirtą literatūrą. 
•Leidiniai negrindžiami pelno iš
skaičiavimais: pvz., rašytojo R. 
Spalio "Gatvės berniuko” nuoty
kių. knyga buvo pardavinėjama 
beveik savikaina, kad tik ji. būtų 
visiems prieinama nusipirkti ir 
skaityti. Tikslas pasiektas: laida 
beveik, išparduota. Kitas leidinys 
— Vydūno laiškai skautams — 
■greit bus atiduotas skaitytojdSH

panašiomis sąlygomis. Jį greičiau
siai leisime su Akad. Skautuos 
leidyklos talka.

-1978 metų pradžioje norėtume 
paminėti fondo 25-rių metų dar
bo sukaktį akademija ir pobūviu: 
pagerbtume -fondo -steigėjus, dar
buotojus ir rėmėjus, kurių, susida
rė gražūs būrys.

Apie tolimesni? fondo afėitį 
plačiau p'asisakys fil. L. Grinius, 

.-ilgametis fondo' darbų judinto^ 
jas ir vis dar nenuilstantis pla- 

! nuotojaš.
—- Norėtume sužinoti kas yra. 

■aktyvieji fondo darbuotojai?
—: VJF dabartinę tarybą suda

ro 14 ASS narių,' paplitusių po 
plačiąją Ameriką:- J. Damauskas, 
R. Dirvonis, energingoji pirmi
ninkė D. Eidukienė, Dr. J. Gimbu 
tas, V. GąfbonkuS, EĮ Korzonas 
(' pi-rin. pavad..), D. Koržonienė, 
R. Lukienę (spkf.) R. Mėrtys V. 
Mįkūnaį dr. T. Remeikis, V. Stat
kus. įr E. Vilkai

• Vykdomasis organas ..yra VJF 
vdldyba, kurią' sudaro iždininkas 
V. Garbofikųs; sekretorė D, Kor- 
zonienė; pirm, pavad R. Merkys, 
fondo reikalų vedėja J. Va'rfako- 
jiėnė; map tenka eilę .mėtų val
dybai vadovauti. Fbndųf Ulinois 
valstijoje atsfdyauja R. Bartuškie- 
nė. Planuojama įvesti valdybon 
tefšės'pa'farejo ęfata..'

Turime nemažą būrį talkinin- 
kų, kurie daugumoje yra Akade
minio Skautų Sąjūdžio nariai. Jų 
dėka fondas sėkmingai veikia ir 
viltingai žvelgia į sekančius' 25 
metus. x

— įdomu būtu išgirsti keletą 
žodelių ir apie fondo naujausią 
užmojį — stipendiją muziką stu
dijuojančiam jaunuoliui,įei: kas 
paskatino šios premijos — stipen
dijos steigimą?

. — 'Paskolas vokalinio. ■ Įieno 
studentui įkūrė sol. Laima' Ste- 
paitienė, šiam tikslu; skirdama 
visą vieno sava -koncerto pelną. 
Paskola turi ir savo vardą-: tai sol. 
Juliaus Būtėno vardo paskola, -ku
ri duodama tomis pačiomis 'sąly
gomis; kaip ir -kitos' fondo -pasko
los; Ji -grąžinama už mėtų studi
jas užbaigus ir'pradėjus dirbti.

Mecenatė sumanė -pagerbti sa
vo .mokytoją ir jo vardu tai pa
vadino. Šiuo metų turirne vieną 
konsgrvatorijos studentę, kuri 
minėtos paskolos dėka.greit stu
dijas baigs. Tai gražus ir. paska* , 
tinantis .pavyzdys, — steigti pa
našias paskolas brangiam asme
niui atžymėti ir -prisiminti.

—Kitos mintys; -kuriomis no
rėtume .pasidalinti su skaitytojais. 

> — Prašpnię įf toliau remti 
fondą, kad ir mažomis aukomis; 

ijas galite nurašyti nuo savo as
meninių pajamų mokesčių. Iš 
savo pusės mes pažadame visomis 
išgalėmis padėti lietuviškam jau- 
nnhui, siekiančiam mokslo ar ki
to kilnaus tikslo .lietuvių tautai 
bei savęs tobulinimui,

Akadęminio Skautų Sąjūdžio 
šūkis Ąd meliorein yra mūsų 
kelrodis;

. — ilgus metus iš šono stebė
damas fondo veiklą, žinau, jog 
darbo VJf valdyboje niekad ne.- 
trūkąta. Pokalbių pabaigoje atsi
kvėpkime: ką darai atitrukęs nuo 
darbo, fondo įr -kitų kasdieninių 
rūpesčių?

—Mėgstu knygas, jas nuolat 
skaitau, telkiu savan bibliotekom 
Knygose galima rasti visą pasaulį: 
■patirtį, džiaugsmą, tiesą. Laisvą 
laiką skiriu gėlėms, daržui, me- 
džiams, — mėgstu Ūkininkauti 
Wisconsmo valstijoje. Tai grei
čiausiai skautuose 'išugdytas po
mėgis.

©ędų tašką ir užsįsvajoju.
Ketvirtis šimtmečio.... Jeigu 

ąūdra ištikus verstų stulpą vie
ną... Ąd mėliorem...

■ Brolis Vytautas' tur būt nė ne
nujautė, man čia beporindamas, 
'kad ir jis pats yra vienas' tų stul
pų, remiančių lietuviškosios išei
vijos sienas. Argi tie jais laikosi 
mūsų šiandieninis gyvastingu
mas ir šviesesnės ateities lūkės- 

, <Sdi!
Afūsų Vytis, 1977.3-4

Aušros Vartų tunto Birutės draugovės skautės vaidina istorinę pasaką 
Iš k.: R. Predkelytė. D. Čepelytė, Z. Kulišytė, D. Kalvaitytė

Nuotr. L. Meilaus

SUVAŽIAVIMAS “VILTIS”

Kviečiami: vietovių vienetuo- 
se veikiančių vyr. Skaučių, sk. 
vyčių, gintarių ir j. budžių bū
relių ar draugovių nariai (ne 
kandidatai), tų būrelių ar drau
govių vadovai, draugininkai, 
tuntininkai-kės.

Data: š. m. gegužės 26-29 die 
nomis (Memorial dienos savait
galis),

Vieta: Hastings YMCA Camp. 
Rt. No. 2, Box No. 673 Geldęn 
Rd. Lake Vilią, Ulinois 60046.

Suvažiavimo mokestis: $35.00 
asmeniui (be transportacijos).

Registracija: čikagiečiai re
gistruojasi ir stovyklavimo mo
kestį sumoka sk. v. Raimundui 
Strikui, 2644 West 98th Street, 
Evergreen Park, UI. 60642, tel. 
423-9849.

Rengėjai: Chicagos' vyr. skau 
tės, sk. vyčiai, gintarės ir j. bu- 
džiai.

Iki pasimatymo suvažiavi
me!

Vydūųo Jaunimo Fondą, dyide-' 
šimt penkerių metų našaus dar-' 
bo sukaktį švenčiant, sveikina 
ir - geriausios sėkmes, visiems jo 
darbuotojams linki

Skautybės Kelias
Chicagos skautininkų-kių

ramovė
Chicagos skautininkių' 

draugovė

Rengėjai

SKAUTŲ VYČIŲ DĖMESIUI

Pranešu, kad š. m. balandžio 
19 d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre įvyks metinė 
Chicagos skautų vyčių draugo
vės sueiga. Dienotvarkėje:

Praėjusių metų veiklos 
žvalgą,

Kandidatų programa ir 
eiga,

š. m. gegužės mėti, pabaigo
je įvykstantis suvažiavimas,

Naujo draugininko rinkimai. 
Sumanymai ir diskusijos. 
Visų skautų vyčių dalyvavi

mas privalomas. *
Chicagos sk. vyčių dr-vės 
draugininkas

ap

jos

ŠVENTO JURGIO DIENOS 
SUEIGA

Metinė visų Chicagos skau
tiškųjų vienetų bendra iškilmin 
ga šv. Jurgio dienos sueiga 
įvyks balandžio 23 d. (sekm.), 
Madam Curie mokyklos patal
pose- Plačiau apie šį įvykį se
kančioje “Skautybės Kelio” 
laidoje.

AUŠROS VARTŲ TUNTO
DĖMESIUI

VI Tautinė stovykla įvyks 
rugpiūčio 13-27 d. Treasure

Valley, Mass. Prašau gausiai 
visas tunto skautes (išskyrus 
paukštytes) šioje stovykloje 
dalyvauti. Tautinės stovyklos 
įvyksta tik kartą per 10 metų. 
Dalyvaukime visos.

LSS ir LSB Gintaro ir Ąžuo
lo Vadovų-vių lavinimo stovyk
los įvyks lyggiagrečiai su VI 
Tautine stovykla. Skautės nuo 
15 m. amžiaus, I pat., gali da
lyvauti. Registracijos mokestis 
20 dol. Norinčios dalyvauti pri
siunčia 20 dol. tuntininkei iki 
balandžio 24 d. Registracijos 
mokestis bus pridėtas prie VI 
Tautinės stovyklos mokesčio. 
Iš viso stovyklos mokestis yra 
100 dol.

Liepos 8-22 d. Rakė, Custer, 
Mich. vyks tunto stovykla. Sto
vyklos viršininke sutiko būti 
vyr. sk. v- ši. Alvida Baukutė. 
Į šią stovyklą raginu vykti 
paukštytes (kurios dėl tolimos 
kelionės į VI TS nebus veža
mos) ir mūsų jaunąsias gelton- 
šlipses. Joms visoms būtų nau
dinga stovyklauti savoj stovyk 
lavietėj ir žinomoje vietoje. Jei 
geltonšlipsė gali dalyvauti tik 
vienoje stovykloje, patarčiau 
važiuoti į tautinę. Jei tėveliams] 
finansiškai nebūtų per sunku, I 
gali važiuoti ir į abi stovyklas.

Raginu visas seses vienoje ar 
kitoje stovykloje šiais metais 
stovyklauti. Sesėms trūksta 
gamtos pažinimo ir patyrimo 
stovyklavime. Tuntininkė

S OP H I E BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 —- 
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
aekmad. nuo 8:30 Uti 9:30 v. lyto.

Telef.: 434-2413 
1490 A. M.

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILI- 60629

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas, stnhd4vn.i Dimiintn- 
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancmg. Krakes. 
Shock absorbers. Mufflera and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and Kilters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 KM 591h Street — Tel. (K 6-7717

VetMa nuo 7:00 vat ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
fležtadieniata nuo 7:00 vaL ryto m 4 vaL popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS

» ramtgaa
1HB LTIHUANIAN WOKLD-WM 048.}

Second daro postove pald at Chkago, ffl. 
szcept Sundays, Legzd HoHdsya, day» efter 

and Easter by the Llthuanian CathoUc P«B» SKMeų'

autams
Chicago ir Cook apste. *33.00
Kitur JAV „J...7. 31.00
Kanadoje •■.••••••• 33.00
Užsienyje ..................... 34.00
Savai tinto .......... -* 25.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Se^ta- 
diedais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00. ieitadieniaU 
8:30 — 12:00.

•Ik*
fe 
fe 
fe

o Redakcija stralp^įt^' P8 

nuožiara. Nesuaaudobj 
nesaugo. Juos grąžina į 
to cusitarus. Redakcija 
mą tuzinį neatnht S^dy 
kainos piisiunaaiDos

•y”* 0i
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-------------------------------------------------------------------------- ---- —r-—
TeL ofiso h buto: Olj^į, 

dr. p. msiflm'2
GYDYTOJAS St C®a į] 

1448 So. 50th Are,
Kasdien 1-3 vaL fr M w I 

išskyrus trefiMtas-1' 1
Šeštadieniais 1Z fldi « J

DR.WALER Mintyta
Metutiu griyton1 f pas 

8925 West 59h Sint Tol 
Vai.: plrmad., antai, ta*, vali 
penkt nuo 12-4 vaL gm, ; 
vai vak. Trei ir fesu įj .tas 

--------------------—-kyu
DR. IRENA KOMI dali 

GYDYTOJA IR (Snag-padi 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ iy foūC

SPECIALISIt
MEDICAL BUmŪK t. 

7156 Sonth Veškn Ata Ja 
Valandos: Kasdien nno Ha'įmyb 

iki 1 vai. aoplėt 1
Ofe. teL RE 7-1168; wMren1g 
-----------------------—1—_;Gaia

Ofe. HE 4*1818; ttz liSĮįva

DR.J.MEŠUmrhj
GYDYTOJAS IR CBBBJsaulj 

Specialybė vidaoą <
2454 ffest 7L4SM ;n ■ 

71-os ir CampbeH Aįl.^gipt
Vai.: pirmad., antrai, 
panktad. 8 iki 7 v. p. p* TO • olOUt
——u OPTIOAL STTlįalš

VIOLETA KABOSIIfi , 
7031 So, wasbtesaw - M «ęų

Pritaikomi akiniai pagal ~ 
rece?tui Loįris

Didelis akinių rfimų pasiri^. 
Vai.: pirm., antr.. penkt Nflivanc 

Ketv. 1-8 v. vak. 6A ^''pavvv 
Trečiadieniais uHmJ* /.

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir rkit.’n; ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Putosią Kd. (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Priima ligonius. pagal susitarimą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue.

VaL; plrmad., antrad Ir ketvlrtad. 
6 iki 7:80 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 8 vaL

Pagal susitarimu. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: pirui., antr., ketv. Ir penki. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir deėt 

tik susitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Ulinois 60629

TeL — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street , 
Tel. — GR 6-2400

VaL: pagal susitarimo.: pirmad.
ketv. 1-4 Ir 7-D; ’ i-*“*
10-4; Seštad. 10-3 vaL

,____ ,
antrad. Ir penkt

Ofla. tel. 735-4477; Rez. 246-2889

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą Ar 
Emocin&* Ilgos.

ORATVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos

8907 U’est lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JO K š A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
vak. geštad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA

CHIRURGIJA
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Western Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 8o.49th Oomrt, Cicero, DL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Ižnkynis treč. ir SeStad.

*** ——--mybii
Teist — 2K- 4JSS Si “g;

DR. ROMAS PEHIS^k
AKIŲ Į1GOS 

OUai: „jfaiP F 
111 KO. W4B4SH būti p. 

4200 NO. 0ESHU1 1" y.
Valandos papl

DR. FRABK^fe i 
(Kalte lietmiM W j;( 
OPTOMErREr^ ?a^ai < 

Mkrtaa akta. PriutoJ^^'Patin

2618 W. 71rt ^""įitos «, 
Vai, pagal BuattartmA.

DR. LEONAS SBNffes3
INKSTŲ,

PROSTAT0
2656 w.«riSusalai, , 

VaL antrai n>» HĮ? Tai 
ir ketv. nuo W Tįi ^kia < 

Ofiso tel. 776-238\Į*^
DR.J.J.SlMOy?.^

Adresas 4255 W- ‘

Rezidencijoa Celei- . ^UĮ;
Ofiso vai: 
nuo 1:00 Ugi

Ofiso t«L HE 4-S15S.

Vai.: pina., antrai. “

GYDYTOJAS B 
31OT "

Valandos: .—i
Treč. Ir

Ofs. teL 58®M«?j
DR. PETRAS g 

GYDYTOJAS B gĮ 
6234 So, NarrtPT, 

VaL: pirm, sntr.^jp 
>7; Utadtaini* H"

Perskaitę "Draugę", duokite ji



ė

Tautų specialus pa- 
Fį kultūros reikalams 
įžtfO (Unites Nations Edu- 
i^.| 5cientific and Cultural 
fcįtion), kurio tikslas ska

arptsmtinį bendravimą 
mokslo ir kultūros sri- 

• ĘSgU m(^ti pasaulio įžymy- 
’ įžymybėmis gali būti 

arba žmogaus 
nepcainojamos ir ne- 

vertės brangenybės, 
ne tam kraštui, - 

^į-,i^Pasau^u^ visai zmo 
■ planas ir jo vyk-

U.paskelbti
| j specialios Unesco ko-

^Vfttshingiono. Ši komisija 
Iii 15 Šalių kultūros ir 

? Australijos, Ka- 
i&Sadop, Egipto, Pran- 

Ghanos, Irano, Irako, Ju- 
Nigerijos, Lenkijos, 

įdjjos, Tuniso, JAV-bių ir 
»v/įį Vokietijos,
: Pertos pasaulio įžymybes
• kr&nklintos ypatinga Unes- 

paminkline plokšte, 
yį bus pažymėta, kad ši vie- 

IIK -Ik paminklas priklauso prie 
^©.retenybių — “unicum”. 
įj gnybių savininkės —- 

bus įpareigotos parink- 
liriDgenybes saugoti ir išlai- 
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bus sušelpti iš Unesco

r . ♦
j delbiama, -kad gamtos įžy- 

pavyzdžiais galės būti: Sė
jai lygumos Tanzanijoje, 

.-•ĄUgo salos į vakarus nuo
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Sovietų satelitinių kraštų jaunimas iš mažų dienų paruošiamas “karui 
prieš kapitalistinį pasaulį”. Rytų Vokietijos ministerė Margot Hone- 
cker sveikina vieną mergaitę-pionierę, laimėjusią šaudymo pirmenybes

BADO GRĖSMĖ KABO 
VIRS KOMUNISTINES SISTEMOSjame pasaulyje yra baigę univer

sitetą arba kolegiją. Numatyta 
paskelbti tokias žinias apie ab
solventus: pavardė, vardas, gimi
mo data ir vieta, kokią akade
minę mokyklą yra baigęs, kada ir ■ 
kokį laipsnį gavęs, kokius svar- . 
besnius darbus yra atlikęs ir pa- ' 
našias žinias.

Latvių sąjungos Mokslo skyrius 
Australijoje ir N. Zelandijoje to- ’ 
kias žinias Tenka ir yra aprašęs 

. 7407 asmenis. Dalis šių žinių jau 
buvo paskelbta “Latvių archyve”, 
šio serijinio leidinio autorius, yra 
prof. E Dunsdorfs, gyvenąs Aust
ralijoje. 'Lėšos telkiamos .prenu
meratos keliu. Tiek apie latvius.

Ką šiuo ar panašiu reikalu da
ro lietuviai? Labai nedaug, bet 
vis dėlto šį Bei tą.

Velionio prof. V. Biržiškos pa
liktų rankraščių tarpe buvo ras
ta pažymėtinų dalykų, kurie dar 
ligi Šiol neišvydo pasaulio švie
sos. Vienas jų — senosios lietu
vių išeivijos Amerikoje bibliogra
fija, antras — sąrašas lietuvių ir 
iš Lietuvos kilusių asmenų, studi
javusių Vakarų Europos kraštų 
universitetuose bei aukštosiose 
•mokyklose XIV - XVIII amžiuje, 
taigi Didžiosios 'Lietuvos kuni 
gaikštijos ir Unijinės Lietuvos 
laikais. Iš sąrašo matyti, kad be
ne pirmasis lietuvis, studijavęs 
užsienyje, buvo vienas iš Šešių 
Kęstučio sūnų — Butautas.

Minėtas rankraštis nėra už
baigtas, nepilnas. Jį reiktų dar 
papildyti ir patikslinti, užbaigti 
ruošti spaudai. Abudu rankraš
čius globoja ir spaudai ruošia 'Li
tuanistikos institutas. Jo pastan
gas reikia visomis išgalėmis pa
remti, nes tokių knygų išleidimas 
labai praturtintų lietuvių kultū
ros istoriją.

♦

O kodėl nepasekti latvių pavyz
džiu ir kodėl neparuošti są
rašą lietuvių, studijavusių -užsie
nio universitetuose nepriklauso- 

, mybės metais, karo metu ir da- 
; bar, pokario metais? Susidarytų 
i tūkstančiai vardų.

Bet sąrašo dar neužtektų. Tek- 
, tų surinkti žinias apie mūsų 
. mokslo žmones užsienyje — pa- 
- teikti jų biografinius duomenis ir 

aprašyti, kokius mokslo darbus, 
kurioje specialybėje jie yra atlikę.

Šiuo reikalu šis -tas buvo daro
ma Mokslo ir kūrybos simpoziu
mus ruošiant. Ten pateikiamos 
biografijos asmenų, kurie simpo
ziumo metu skaitys paskaitas. 
Tokių biografijų viename leidi
nyje pateikiama kiek daugiau 
•kaip šimtas. Žinoma, tai maža 
mūsų mokslo žmonių dalis. 'Bet

Nepagydoma žemes ūkio problema Sov. Sąjungoje

Mua. j 
ijl 

833-2911^ Tanzanijoje,
------ - salos į vakarus nuo 
'--------------- su labai įdomiu jų žvė-
ftS įg pasauliu, aukščiausias pa- 

Everesto kalnas ir pana- 
1503 kiekiai. Is žmogaus sukur- 

h aminklų minimi: senojo 
piramidės bei sfinksai, 

Busitaia feiaige Anglijoje, iŠ miestų 
j p !(.LrVattija, Jeruzalė, Tca Mac- 
rfi Mmtavė Indijoje, iš tam tik- 

778-«M - -ihikotarpių ryškesnių pamink- 
rydytojglt^ Eainvright pastatas St. 
nklmas. į* mieste, architekto L Sub 

io>(;ra Ina dangoraižis. Tai tik keli 
liBnžaai. Žinoma, tokių . įžy- 

sąrašas bus daug ilgesnis. 
‘ sleija” nėra galutina ir ne- 

Paminklai, kurie su- 
2 sąrašo bus išbraukti, o 

§ pat vėliau jų sąrašas galės

svarbiausių požymių — 
turi būti nekilnoja- 

meno kūrinių reikalaują,, 
butų vieninteliai pasauly, 

n seni ar reti dalykai, turėję 
JfetK įtakos į kurią svarbią

SĮMės turi būti tam tikro ------------ - ------- ------- --- —
lindininkfii iš mūsų nuodugniai renkant, .sąrašas ke

lis kartus padidėtų, o pats leidi
nys būtų labai svarbus dokumen
tas lietuvių įnašui moksle nu
statyti.

Tokį darbą atlikti nelengva, 
tačiau įmanoma. Jo turėtu imtis 
■JAV Liet. Benruomenės Kultūros 
taryba. Jai talkintų Lituanistikos 
institutas, Lietuvių inžinierių — 

-___ •• architektų sąjunga, Liet gydyto-
ir latvės Rusi- jų draugija, Istorijos draugija ir 

» kitos organizacijos. Veikalo iš
leidimą finansuotų Lietuvių 
fondas.

Čia keliamą klausimą reiktų 
plačiau spaudoje ir susirinki
muose išdiskutuoti, paskui kai ką 
planuoti, o tada — vykdyti.

b. kv.

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
įvykusioje aukščiausios tarybos 
tarybos sesijoje dar kartą svars
tyta žemės ūkio problema ir iš
vestas gana liūdnas balansas. 
Nors Sov. Sąjungoje giriamasi 
techniniais laimėjimais žemės 
ūkyje, tačiau rezultatai vistiek 
nedžiugina. -Jei jau tikėti sovieti
ne propaganda, tai bene didžiau
sias per ištisus 60 metų laimėji
mas yra žemės ūkio kolektyviza
cija. Bet kokie to “laimėjimo” 
vaisiai?

Prieš revoliuciją

Pagal statistikas, prieš Spalio 
revoliuciją Rusijoje 55 — 80 pro-1 
centų žemės priklausė kaimie
čiams. Tada Rusija žemės* ūkio 
gaminius eksportuodavo į visą pa
saulį. O šiandien Sov. Sąjungos 
importe labai žymią vietą uSima 

.iš kitų kraštų maisto produktų, 
ypač duonos importas. Šiokią 
tokią pusiausvyrą maisto aprūpi
nimo srityje palaiko tie maži že
mės sklypeliai, palikti privačiam 
kolchozininkų naudojimui. Pa
tys valdžios sluoksniai pripažįs
ta, kad 30 procentų pagaminto 
sviesto ir pieno produktų, 60 
procentų daržovių ir bulvių 
ateina į rinką kaip tik iš priva
čios gamybos.

Neseniai “Pravda” aiškiai pri
pažino: “Privatūs žemės sklype
liai yra esminis rezervas mėsos 
gamybos padidinimui”. Mėsos 
trūkumui šalinti Sov. Sąjunga įsi- 
gabena didelius mėsos kiekius iš 
Australijos ir Naujosios Zelandi
jos. Vien tik 1976 m. iš N. Zelan
dijos Rusija įsigabeno 50,000 to
nų mėsos, o 1978 m. užplanuo
ta įsivežti net 70,000 tonų. “Prav
da” 1977. XH. 15 rašė, kad esmi
nių maisto produktų Sov. Sąjun
goje truks ir ateityje, nors buvo 
skelbiama, kad 1976 m. derlius 
buvo “puikus”. Po metų tas der
lius buvo tik “pakankamas”. Bet
gi, nepaisant tų “puikių” ir “pa-
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Profesorius E.

yra sumanęs išleisti
— “Akademinių 

'/A’bsolventai 1945 - 1975 
norima

J j, visus latviusį kurie
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istorijos arba išskirtinai 
J* gamtos reiškinys ar vieta, 
J laikosi išmirštantys au
stom tikros žvėrių rūšys. 
£ gražus sumanomas, kurį

nias esąs “antisovietinė agitacija 
ir propaganda”, už kurį jis galėtų 
būti nuteistas 10-čiai metų, kadan
gi tai būtų buvęs jo antrasis nusi
žengimas.

“Kas dar padėtį pablogina, kad 
jo motina jau per 70 metų ir 'labai 
nesveika,” pareiškė Solženicynienė. 
“Jo žmona irgi nesveika. Nėra pa
tikrinimo, kad jis tebegyvena.” 
Solženicynienė pareiškė buvusi pa
skatinta aktyviai dalyvauti kampa
nijoj Ginzburgui vaduoti jo žmo
nos laiško. Ginzburgienė rase, kad 
Sovietų valdžia “daro viską, ką 
gali, Runaikinti žmogaus teisių są
jūdžiui.” (mk)

kankamų” derlių, aprūpinimas 
sovietų piliečių maistu nė kiek 
nepagerėjo.

Stoka paprasto maisto

Praėjusių metų pabaigoje 
Maskvoje visiškai trūko daržo
vių ir mėsos. Valstybinėse mais
to krautuvėse šeimininkės galė
jo gauti kopūstų, morkų ir run
kelių. Ko negaunama krautuvė
se, galima pirkti kolchozininkų 
turguose, bet ten kainos nežmo
niškai aukštos.- Nors maisto 
produktų spekuliantai gaudomi, 
baudžiami (bent teorijoj), tačiau 
į turgus kolchozininkai atgabena 
maisto produktų lagaminuose, I 
maišuose, dėžėse. Transportui; 
dažniausiai naudojamasi lėktu
vais, bet užtat kilogramas pomi
dorų kainuoja iki 8 rublių, špi
natų — 5 rub., bulvės pusantro 
rub. už kilogramą.

Provincijoje dar blogiau. Pvz. 
Odesoje visiškai nėra daržovių. 
Svogūnų kg. ten kaštuoja 2 —: 3 
rub... O dėl mėsos gabalėlio gy
ventojai nuo ryto 3 — 4 valan
dos jau stovi eilėse prie mėsos 
krautuvių visiškai netikri, ar įė
ję į krautuvę ką nors gaus. Kol
chozininkų turguje galima gauti 
vištienos, .bet kg. kainuoja 10 — 
18 rublių. O apie avienos mėsą 
niekas nė nesvajoja. Panaši padė
tis yra ir Rostave prie Dono. Blo
giausia padėtis yra centrinėje Ru
sijoje. Pvz. Volgograde (buv. Sta- 
liningrade) mėsa visiškai .prany
ko rinkoje. Kazanės miestas, tu
rįs apie 1 milijoną gyventojų, 
mėsos gauna tik puspenktos to
nos į dieną, tai reiškia kiekvie
nam gyventojui tenka 5 gramai. 
Permės rajone mėsai pirkti įves
tos kortelės, pagal kurias kiekvie
nas turi teisės gauti 1,4 kg. mėsos 
į mėnesį. Bet tik “teisė” gauti, o 
praktikoje tos “teisės” niekas ne
paiso, nes mėsos nėra.

Pagal sovietų ofidalines sta
tistikas kiekvienas Sov. Sąjungos 
gyventojas per metus 'sunaudoja 
50 kg. mėsos (Vakarų Vokietijo
je — 85 kg.). Bet iš tikrųjų 1977 
m. mėsos kiekvienam 'gyventojui 
teko ne daugiau 17 — 20 kg.

Bėda — “blogi metai”
'‘Pagal’ “Praydos” išvedžioji

mus ir 1978 m^ bus “liesų kar
vių” mėtai: galvijų mėsos pro
dukcija bus žemesnė, negu ank- 
tesniais metais. Dėl tokio liūdno 
numatymo yra kaltos “ypač ne
palankios meteorologinės sąly
gos”, pasikartojusios per pastaruo
sius penkerius metus. “Pravda”

aiškina, kad “mėsos gamyba pri
klauso nuo pašaro ir jo kokybės 
pakėlimo”. Bet ir Vakaruose tos 
“meteorologinės” sąlygos nėra ki
tokios, o vistik maistu aprūpini
mas yra daugiau negu pakanka
mas.

Paskutiniais metais Sov. Sąjun
goje žymiai padidėjo žuvų su
naudojimas. Jei 1948 m. buvo pa
gauta žuvų pusantro milijono 
tonų, tai 1976 m., paleidus į pa
saulio vandenis 19,000 žvejų lai
vų, žuvies sugauta apie 10 mili
jonų tonų. Pažymėtina ir tai, 
•kad Sovietų Sąjunga, turėdama 
47,000 km. pakrančių vandens, 
žvejų laivus siunčia į neutralius 
vandenis, kad nepakenktų savo 
pakrančių žuvų kiekiui.

O dėl kviečių produkcijos, ne
paisant optimistinių pareiškimų, 
irgi nenumatoma pagerėjimo. 
Spalio revoliucijos 60 metų mi
nėjime pats Brežnevas prasitarė, 
•kad 1977 m. gauta tik 194 mili
jonai -tonų kviečių, kai 1976 m. 
derlius buvo 224 milijonai tonų. 
Taigi ne pažanga, o atžanga. Pa
gal “Pravdos” aiškinimą 1977 m. 
derlius sumažėjo ne -tiek dėl ne
palankių oro sąlygų, kiek dėl -ki
tų priežasčių. Esą “yra rimta 
problema, kaip pašalinti gamy
bos trūkumus, kurie yra derliaus 
nuėmime, jo sukaupime į sandė
lius ir išlaikymą juose”, ff ~ 
kad sovietinė valdžia neturi vil
čių dėl busimojo 1978 metų der
liaus, nes jau dabar užsakė Kana
doje 1,7 milijonų tonų kviečių, 
už 250 milijonų dolerių. Kvie
čiai -turi būti pristatyti iki 1978 
m. rugpiūčio mėn.\

Paprastai, kai norima parodyti 
kokia pažanga padaryta sovieti
niame žemės ūkyje, palyginama 
su caristinės Rusijos laikais. Bet 
Chruščiovas savo garsiame pra- : 
nešime, padarytame XX partijos < 
suvažiavime, aiškiai pasakė,- kad 
kai kuriais atžvilgiais (ypač gal- i 
vijų prieauglyje) Sov. Sąjunga 1 
net nepasiekė 1913 metų Rusijos 
produkcijos. Rusų žurnale “Po- i 
sev” 1978 m. nr. 1. J. Glasenap 
palygino įvairių maisto produk- < 
tų kainas, pavertęs jas darbo mi- j 
nūtėmis. Sudarant' maisto kainų i 
lentelę, skaičiuota, kad darbo die- 1 
na Sov. Sąjungoje ir Federalinėje 1 
Vokietijoje yra 8 valandų, o ca- 1 
rištinėje Rusijoje buvo 9 valan- i 
dų.: i
Caro laikais daugiau uždirbdavo 1

Rusas prieš I pasaulinį karą -ga- i 
Įėjo su savo alga nusipirkti duo-

RASTAS SENIAUSIAS 
LOTYNŲ RAŠTAS

Vieną seniausią lotynų kal
bos įrašą rado nederlandų ar
cheologas dr. C. M. Stibbė, ku
ris dirba Nederlandų institute 
Romoje. Jo manymu, šis teks
tas, kurį jis rado įkaltą akme
nyje, yra iš Romos respublikos 
ankstyvųjų laikų, prieš apie 
2500 metų.

Tą akmenį jis rado aikštėje, 
kurioje kadaise buvo Satricumo

nos ir cukraus pusantro karto 
daugiau, du kartu daugiau svies-, 
to ir tris kartus daugiau mėsos,; 
negu dabartinis sovietinis darbi-1 
ninkas.

Sunku palyginti, kiek uždirb-
M tvt'* I ^avęs PaPrastas darbininkas ca- 

. I rištinėje Rusijoje ir kiek uždirba
dabar. Chruščiovas savo atsimi
nimuose rašo, kad turėdamas 20 
metų uždirbdavęs tik 45 rub. mė
nesiui. Tai buvo paprasto darbi
ninko alga. Specialistai uždirbda
vo daugiau. Bet ką jis už savo al
gą galėjo nusipirkti, matyti iš pa
lyginimų.

Taigi sovietų kartojamas ca
ristinės Rusijos režimo, išnaudo
jusio darbo žmones, pasmerki
mas neturi pagrindo. Daugelis 
darbininkų mielai grįžtų į caris
tinės Rusijos laikus, nes tada jo 
uždirbtas rublis turėjo aukštą per
kamąją vertę.

Sov. Sąjunga su savo nuolati
ne “pažanga” kasmet įsiskolina 
Vakarams kaip tik už maisto pro
duktus. Vos tik 1977 m. pirmąjį 
semestrą Sov. Sąjungos eksportas 
viršijo importą, ir tai dėl suin- 
tensyvinimo santykių su Rytų 
bloko ir trečiojo pasaulio kraštais. 
Busimasis Brežnevo įpėdinis tu
rės gerokai palaužyti galvą, kaip 
išsipainioti iš tų nuolatinių že
mės ūkio gamybos trūkumų ir 
apsaugoti Sov. Sąjungą nuo jai 
gręsiančio bado šmėklos.

J. V.

miestas. Tai yra pusiaukelyje 
tarp Latinos ir Cisteros, apie 
65 km į pietryčius nuo Romos.

Ant to akmens, rasto karo 
dievo Marso šventyklos griuvė
siuose, yra išskaitoma: “eisterai 
popliosio valesaiosio soudales 
mamartei”.

Stibbė tvirtina, kad pirma
jam žodžiui trūksta poros rai
džių ir tas žodis lieka nesupras
tas. Likusią tekstas reiškia: 
“Marsui nuo Publijaus Valeri
jaus šventiko*’.

Dr. Stibbės manymu, čia pa
minėtas Publius Valerius, kuris 
kartu su Ludum Junium Brutu 
ir Collatinu nuvertė nuo sosto 
karalių Tarųuinių Superbusą ir 
įkūrė Romos respubliką. Tai 
turėjo įvykti 509 m. pr. Kr. 
Yra dar vienas užrašas sena 
lotynų kalba, bet stipriai išdi
lęs. Jis yra ant kolonos Foram 
Romanum, Romoje.

Dr. Stibbė mano, kad tas 
Satricumo akmuo su rastu ja
me įrašu' buvo pirmiau Marso 
šventykloje, bet tą šventyklą 
nugriovus, buvo vėliau įdėtas i 
kitos šventyklos pamatus toje 
pačioje aikštėje. Seniausieji 
klasinės lotynų kalbos tekstų 
fragmentai buvo iš trečiojo 
šimtmečio pr. Kr.

Per tuos 300 metų tarp ar
chainės lotynų ir klasinės loty
nų kalbos atsirado didelis skir
tumas. Romėnai iš klasinio pe
riodo nebegalėjo suprasti savo 
protėvių senųjų maldų. Viena 
iš tų maldų — Fratres Arvales 
malda (brolių žemdirbių malda) 
dėl gero derliaus yra išlikusi 
Tos maldos kalba atitinka Satri- 
cume rastą įrašo tekstą.

AL T.

— Meilė yra tikėjimo veiks
mas, ir kas yra mažo tikėjimo, 
yra taip pat mažos meilės.

Erich Fromui

ir gyvenime
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J Aleksandro Sol-
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\ Haamrjnde ebiąs dien- 
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41 metų, buvo 
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Rusijos politi- 
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buvo 6uaieŠ- 
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VYRIAUSIO LIETUVOS 15LAISVINIM0 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA, 

ATEITIES PERSPEKTYVOS
ST. DZIKAS
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tant netolimo Rytų Europos išlaisvinimo viltims, po
litinis Rytų Europos egzilų veikimo centras iš Euro
pos persikėlė į Naujojo Pasaulio politinį centrą —New 
Yorką.

Po antrojo Vliko pirmininko vizito JAV-se, buvo 
įsitikinta, kad Vilkas turėtų keltis į JAV, paliekant 
Vykdomąją Tarybą veikti Europoje. Emigracijos pa
liesta Vokietijos lietuvių bendruomenė visai sumažėjo: 

; liko tik tie, kurie pasiryžo gyventi Europoje arba ku
rie dėl kurių nors priežasčių išvykti negalėjo (dėl 
sveikatos stovio ir pan.). Ir Vliko narių dalis jau 
buvo pagauta emigracinio įkarščio. Kadangi didžioji 
ir gal pajėgioji tremtinių dalis emigravo į JAV, 
kur jau ir taip lietuvių veikimas buvo platus 
ir paveikus, o taip pat kadangi šio krašto vyriausy
bė visada rodė žymų Lietuvos reikalų supratimą 
ir prielankumą, buvo nutarta Vliką perkelti į JAV. 
Perkėlimas buvo įvykdytas 1955 m. birželio mėn. 
Įsikurta New Yorke, nes čia, kaip minėta, buvo visų 
egzilmių politinių organizacijų veikimo centras.

Vykdomoji Taryba liko ir toliau Vokietijoj. Vyk
dant Berno konferencijos nutarimus, pirmą Vykdomą
ją Tarybą sudarė E. Galvanauskas (1946.12.12) Na
riais buvo St. Lozoraitis — užsienin raitajam a, J. Bra
zaitis — informacijai, D. Jasaitis — tremtinių reika
lams, Mackevičius —tremtinių įkurdinimo reika
lams, J. Kaminskas — krašto atstatymo reikalams. 
Tos sudėties Taryba tačiau darbo nepradėjo, nes E. 
Galvanauskas neatvyko, o St Lozoraitis atsisakė joje 
dalyvauti. Tada 1947 m. pradžioje naują Tarybą sudarė 
V. Sidzikauskas. Po jo tarybos pirminikais buvo M. 
Krupavičius (1951.1), K. Šalkauskas (1952.8.2), A. De- 
venienė (1956.1.31) ir J. Glemža (1957.6.1); jis pirmi
ninku išbuvo iki 1964 m. Vliko reorganizacijos, pagal 
kurią Vykdomoji Taryba buvo panaikinta.

(Bu daugiau

tina, kad tai buvo Stalino siautėjimo laikai. Trečiuoju 
klausimu sutarta, kad minėta veiksnių konferencija 
šauktina abiejų institucijų vadovybių bendru sutari
mu. Tokia plačios apimties konferencija įvyko 
New Yorke 1954 m. gegužės 18-19 dienomis, kurioje 
buvo skaityta eilė studijinių pranešimų ir priimta la
bai plati ir išsami Lietuvos laisvinimo darbų programa.

Emigracijos sraute

Laikui bėgant ir blėstant greito Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo viltims, Vliko darbų pobūdis 
atitinkamai buvo koreguojamas; o jo struktūra po 
Berno konferencijoj sutartų ir Halinai įvykdytų re
formų toliau liko nepakitusi, iki 1964 metų.

Kai 1948-9 m. prasidėjo tremtinių emigracija iš 
Vokietijos, Vilko vadovybė ėmėsi iniciatyvos užmegzti 
tampresnius ryšius su JAV lietuviais. Prie labai ak
tyviai veikusios senosios emigracijos tuo laiku prisi
dėjo gausus ir pajėgus tremtinių kontingentas, gavęs 
progos emigruoti į šį kraštą. Tuo tikslu 1949 m. sausio 
- gegužės mėn. JAV ir Kanadoje lankėsi Vliko pirm, 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzi
kauskas. Buvo užmegzti ryšiai su šių kraštų užsienio 1 
politikos vadovais, tartasi su Lietuvos atstovu Wa- . 
ahingtone ir su kitais lietuvių veiksniais, aplankyti di
desnieji lietuvių telkiniai ir visur gyvu žodžiu pain- 1 
formuota apie Vliko veiklą ir aptarti Lietuvos laisvi
nimo reikalai. Antrą kartą Vliko pirm. M. Krupavičius 
JAV lankėsi 1954 metais.

Bėglių gyvenimo netikrumo ir dvasinės įtampos 
nuotaikos veikė ir ano meto Vlike dirbančius žmones. 
Laikui bėgant nesklandumai tarp Vliko ir Lietuvos dip
lomatų išsilygino. Nors ir nepasiekta visiško vienin
gumo, bet imta gana sėkmingai veikti atskirai ir kar
tu, kai to Lietuvos interesai reikalavo. Tačiau tada 
paafitrėje tarpgrupiniai nesutarimai baigės tuo. kad 
kgi kurios grupės net pegitraukė iš Vliko velkina Blėa-I

Vliko ir pasiuntinių darbų derinimo problemos ir 
kiti Lietuvos laisvinimo bei lietuvių tremtinių ateitos 
reikalai buvo aptarti antroje konferencijoj, įvykusioj 
1947 m. rugpiūčio 5 d. Paryžiuje. Joje buvo svarstomi 
šie klausimai: Lietuvos laisvinimo organizacija, poli
tinė ir diplomatinė akcija, informacijos ir propagan
dos reikalai, tremtinių įkurdinimas, tautinio potencia
lo išlaikymas, politinių ir kultūrinių darbų finansavi
mas. Esminių pasikeitimų į Vliko ir pasiuntinų santy
kius konferencija neįnešė. Ir toliau reikalui kilu** buvo 
tariamasi, aiškinamasi, tačiau ne visada prieinama, 
vienos nuomonės, šie nuomonių skirtumai, be abejo, 
pasireiškė ir praktiškai ir turėjo neigiamos įtakos, gi
nant Lietuvos ir lietuvių tautos reikalus.

Trečioji Vliko ir pasiuntinių konferencija įvyko 
Paryžiuje 1952 m. Hepos 21-24 d. Trys klausimai joje 
buvo aptarti: 1. Politinės ir diplomatinės veiklos deri
nimas, 2. Ryšiai su kraštu ir 3. Lietuvos išlaisvi
nimo reikalui dirbančių veiksnių konferencijų šauki
mas. Konferencijos metu tarptautinė pokario padėtis 
jau buvo kiek nusistovėjusi, nors Šaltasis tara* dar 
tęsės, ir greito Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo viltys buvo išblėsusios. Ateityje abiejų veiksnių 
darbus nutarta derinti periodiškų Vliko pirmininko ir 
Diplomatijos Šefo pasitarimų keliu, šis būdas toliau ir

riams pasakojo, jog ji ir Ginzbur
go rėmėjai net nėra tikri, kad jis 
tebėra gyvas. “Jokios žinios iš jo,“ 
sakė ji. “Nėra kaip mums su juo 
susisiekti. Areštavimo momentu jo 
sveikata buvo labai menka. Dievas 
žino, kaip turi būti dabar.**

Ginzburgas, kuris buvo darbavę
sis kaip žurnalistas, teatro režisie
rius ir tekinimo staklių mechani
kas. buvo įžymi figūra mažame So
vietų Sąjungos aktyvių disidentų 
ratelyje. Jis, spėjama. įkalintas 
Kalugoje už apie 100 mylių į piet
vakarius nuo Maskvos, o jo drau
gai kalba jį turint votį ir džiovą
praeltą liepoj 4 Cinzfourgo žmonai bl1vo Konferencijoj konstatuota, tari ry-

Ycrkc, reręcru>i tt-aj pEscšyts, kzd fa 322 kraiko rezistmciją minkai įsnaaozat Atašmin-
valstijoj.
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ILENKIJOS ULTIMATUMO PAVĖSYJE
Prisiminimai, nužviečią tuometines studentų nuotaikas

BRONIUS GALINIS

Pažvelgus | stambaus veikalo 
^Lietuvos Universitetas 1579 — 
1803 — 1922’* kuri redagavo 
Pranas Čepėnas ir išleido Lietu
vių Profesorių draugija Ame
rikoje 1972 metais, skyrių “Stu
dentų organizacijos”, rašant apie 
“Sajos” korporaciją, randame to
ki sakini: “Drauge su kitomis 
universiteto korporacijomis ir or
ganizacijomis “Saja” pasirašė re- 
zolfucffą, reikalduiaričią šaukti 
tieson anuometini ministerių ka
binėtą dėl priėmimo lenkų ulti
matumo”.

Peržiūrėjus ldtų korporacijų 
ir organizacijų veiklos ąprašy- 
muš, niekur nėra pažymėta, kaip 
jos laikėsi lenkų ultin?atumo me
tu. Tuo tarpu lenkų ultimatu
mas buvo pirmas spiūgis Lietu
vos neprikląųsomybės praradimo 
kelyje... Ir studentija pakilo su 
aiškiu nusistatymu reaguoti, nes 
Lietuvos vyriausybės veikla tuo 
momentu, jos nuomone, buvo že
miau kritikos. Studentija neliko 
abejingą susidariusiai padėčiai. 
Jos reagavimas buvo labai efektin
gas, ir tas momentas turėjo būti 
stipriau pabrėžtas aprašant “Stu
dentų organizacijas”, negu, sa
kykim, kitus epizodus, randamus 
šiame leidinyje.

1938 metais kovo 17 d., ketvir
tadienio vakare Lenkijos vyriau
sybė įteikė ultimatumą Lietuvai, 
reikalaudama užmegzti diploma
tinius santykius, o to nepadarius,' 
pagrasino panaudoti jėgą. Tuo 
pat metu Vilniuje buvo surežisuo
tos demonstracijos, kurių dafy-\ 
viąi šūkavo “Do Kowną, do Kow- | 
na”. Ultimatumas reikalavo duo
ti atsakymą per 48 valandas* j 
Lietuvos vyriausybė priėmė ulti
matumą be sąlygų.

Tuo metu atsargos karininkų 
“Ramovės” korporaciids valdyba 
(tikriau, tik pirmininkas ir sek
retorius) ėmėsi iniciatyvos su
šaukti korporacijų ir organizaci
jų pirmininkų susirinkimą ap
tarti studentų akcijai ir nusista
tymams. Formaliai tai padaryta 
Studentų atstovybės vardu, ries 
Studentu atstovybės sekretorius 
buvo teisiu fakulteto studentas' 
•Bromus Mickevičius (L. 'E. XVIII, 
p. 353), kuris tuo metu buvo ir 
ats. karininkų “Ramovės” sekre
torius. Akcijos reikalu jis susitarė 
su Studentų atstovybe ir išsiun
tinėjo laiškus pasirašydamas: B. 
Mickevičius, Studentų atstovy
bės sekretorius, tuo pabrėžtinai 
kviesdamas pasėdžiui tik korpora
cijų ir organizacijų pirmininkus. 
Mat, ne tik galvota aptarti susi
dariusią padėtį, bet kartu norė
ta išvengti studentų demonstra
cijų.

Skubiai renkamės į universite
to pirmuosius rūmus Mickevi
čiaus g-vėje rir. 20. Dar neprasi
dėjus posėdžiui, tarp susirinku
siųjų- staiga užvirė karštos disku
sijos. Vyravo nuomonė, kad vy
riausybė turi atsistatydinti. Posė
dyje tas momentas išryškėjo, kai 
pirmininkai, vadovaudamiesi sa
vo intuicija ir atsakomybe, turė
jo pareikšti savo korporacijų nu
sistatymus, išryškėjusius tarp kor- 
porantų per abi ultimatumo die- 
rias. Dėl skubaus šio posėdžio su
šaukimo jie neturėjo laiko su
šaukti savo korporacijų susirin
kimų ir ką nors aiškiai nutarti.

Atėjo eilė pasisakyti ir “Sajos” 
korporacijos vardu. Aš taip pati 
jutau korporacijos. narių nusis
tatymą ir jį išreiškiau maždaug, 
šitokiais žodžiais: “Vyriausybė 
kiek anksčiau turėjo žinoti susida
riusią tarptautinę padėtį, bet ne
siėmė iš anksto reikalingų prie
monių pasipriešinti, kad ultima
tumo priėmimas būti? bent suriš
tas su lenkų koncesijomis, lie
čiančiomis Vilniaus problemą. 
Jaunoji karta išaugo nepriklau
somoje Lietuvoje su- visur karto-' 
jąmu Šukiu “Mey be Vilniaus ne
nurimsim”. Kovos momentas bū
tų sutapęs su naujosios kartos]

nusistatymu, ries jai begėdiškas 
ir be sąlygų ultimatumas yra ne
priimtinas. Saulių eilėse buvo įsi
vyravusi nučmonė, esant reika
lui, vėsti partizaninį karą, bet ne 
kapituliuoti. Viešosios nuomonės 
patenkinimui pasisakau už rezo
liuciją, reikalaujančią ministerių 
kabineto atsistatydinimo. Po to
kia rezoliucija korporacijos vardu 
ir pasirašysiu. Atmetu rezoliuci
jų' prbjėktus,, kurie reikalautų 
prezidento ątsistatydįnimo, nes 
•tai galėtu kraštą privesti prie 
anarchijos”.

Grįžkime prie posėdžio, eigcjs. 
Ats. karininkų “Ramovės” pirmi
ninkas J. Venslova į posėdį neat
vyko ir suvaidino ant dviejų kė
džių sėdėjimo politiką. Uoliau-1 
si a s kalbėtojas ateitininkų vardu 
buvo' “Gintaro” korp. pirminin
kus studentas Leonas Prapuole
nis, tas pats, kuris 1941 metų 
birželio 23 d. tik ką pogrindyje 
sudarytos laikinosios vyriausybės 
vardu paskelbė per Kauno radi
ją laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą. Paskiau buvo 
.suredaguotos trys rezoliucijos. Bu
vo priimtą ta, kuri reikalavo tau
tos satisfakcijai tik ministerių ka
bineto atsistatydinimo.

Po šia rezoliucija pasirašė vi
sos ideologinės krypties korpora
cijos (issltyrus Ne-Lithuania ir 
Filiae Lithuaniae) ir kitos aka
deminės organizacijos, įskaitant 
šaulių “Sajos” ir ats. karininkų 
“Ramovės” korporacijas. Pasta
rosios vardu pasirašė Bronius Mic
kevičius (dabar dr. Bronius Mi- 
konis). Išrinkti trys atstovai bu
vo įgalioti rezoliuciją įteikti pre
zidentūrai, kas ir buvo tuojau 
pat įvykdyta.

Vyriausybėje kilo susirūpini
mas dėl dviejų korporacijų — 

' šaulių “Sajos” ir ats. karininkų 
“Ramovės”, neš šios buvo laiko
mos “pozicijos” statuse, o kitos 
daugiau ar mažiau atstovavo 
“opozicijos” sluoksniams.

Vyriausybei neatsistatydinant, 
ats. karininkų “Ramovės” korpo
racija (p-ko J. Venslovos sušauk
tame “Pažangos” rūmuose susi
rinkime), padarė nutarimą: iš
mesti Bronių Mickevičių iš kor
poracijos ir atimti spalvas. Apie 

, tai buvo praneštą "Lietuvos Ai- 
ido’? kronikos skyriuje. Kitą dieną 
“Lietuvos Aidas” įdėjo “Ramo
vės” korp. valdybos prezidentū
roje nuotrauką. Aprašyme buvo 
pažymėtas ir vizito tikslas — atsi
prašymas ir ištikimybės pareiški
mas prezidentui Antanui Smeto
nai. Nuotraukoje matome prezi
dentą Antaną Smetoną, šalia jo 

;pirmininką J. Venslovą. vicepir
mininką Vladą Ramanauską ir 
kitus. Netrukus Laisvės alėjoje su
tikau Vladą Ramanauską (vėliau 

pRa.iponą, L.E. XXIV, .p. 478) ir 
paklausiau; kas naujo prezidentū
roje. Jis atsakė, jog man būsią įdo
mu, kad prezidentas paklausęs: 
o ką daro “Sajos” korporacija? 
“Sajos” korporacija betgi nieko 
“nedarė”, nes jos nariai jautė, 
kad pirmininkas buvo teisingai 
išreiškęs jų valią.

Šaulių sąjungos vadas pik. Pr, 
Saladžius nesmagiai jautėsi prieš 
prezidentą Smetoną ir taip pat 
prieš savo tiesioginį viršininką 
— kariuomenės vadą. Jis išsišau
kė mane į savo štabą, kuris buvo 
Laisvės alėjos rir. 20 (ten pat ir 
“Sajos” korporacija turėjo savo 
patalpas, tiktai kitame namų 
-sparne). Prisistačiau. Pik. Sala
džius visu rūstumu pareikalavo 
atšaukti parašą ir atsiprašyti. 
“Pone pulkininke”, atsakiau, 
“korporaritų nusistatymas, kad 
vyriausybė turi reabilituotis ir. at
sistatydinti, yrą nepasikeitęs, ir 
todėl jokio atsiprašymo nebus. 
Be to, šis politinis aktas yra at
liktai universiteto teritorijoje. To
dėl, jeigu- esu nusikaltęs, teisė 
bausti prikląusytų universiteto 
senatui. Mano parašas Kųvo kaip 
forporaciįos pirmininko, bet ne

Maskvai nepaklusnus Ispanijos ko
munistų partijos šefas Santjago 
Carrillo, vienas iš europinio, komu
nizmo vadovų

korporacijos būrio vado, kaip tai 
būtų pagal Šaulių sąjungos pri
klausomybę”. Vizitas liko be pa
darinių.

Tada 'atsirado korporantas Al
girdas Kiaulėnas (vėliau savo pa
vardę pakeitęs į Kaulėną), kuris 
pasišovė reikalą išsprogdinti iš 
vidaus. Jis pareikalavo visuotinio 
korporacijos susirinkimo, kuriame 
būtų aptarti “Sajos” pirmininko 
veiksmai. Nedelsiant sušaukiau 
susirinkimą. Tuo metu korporaci
ja buvo išaugusi per 100 narių. 
Susirinkime A. Kiaulėnas užbai
gė savo kaltinimus mano, kaip 
pirmininko, veiksmų pasmerki
mu ir dargi spalvų atėmimu. Be 
to, reikalavo sudaryti delegaciją, 
kuri atsiprašytų valstybės prezi
dentą ir vyriausią Šaulių sąjun
gos vadovybę. Tada aš prane
šiau, kad mano parašo padėji
mas išreiškė korporacijos nusis
tatymą, kuris dar nėra pasikeitęs 
ir šio susirinkimo metu. Aš pasiū
liau klausimą atiduoti balsavi
mui. Pasirodė, kad už Kiaulėnp 
rezoliuciją balsavo tik pats Kiau
lėnas ir Elena Barkauskaitė, tu
rėjusi tarnybą Finansų ministe
rijoje, kurios ministerių ir kartu 
ministerių kabineto pirmininku 
buvo Juozas Tūbelis. Visi kiti bal
savo už mano rezoliuciją (susi
laikiusiųjų nebuvo).

Po tokio balsavimo Kiaulėnas 
atsistojo ir pareiškė: jis manęs, 
kad tik pirmininkas papildė nu
sikaltimą. Dabar jis matąs, kad ir 
kiti korporantai pirmininkui pri
taria. Todėl tokios organizacijos 
nariu jis nenorįs būti, grąžinąs 
spalvas ir nutraukiąs ryšius su 
korporacija. Atsigręžęs pradėjo ei
ti iŠ salės. Aš riktelėjau: “Algir
dai, apleidi korporaciją, bet kaip 
asmuo gali ateiti atsisveikinti, nęs 
nežinia, kur teks susitikti ateity”. 
Tai jis padarė. Vėliau nesutikau 
jo iki nepriklausomybės praradi
mo, nei per sovietinę okupaciją, 
nei per vokiečių, nei dar vėliau 
Vokietijoje. Sutikau tik VLIKo 
1960 metų sesijoje New Yorke. 
Pasisveikinome. Trumpai pasikei
tėm naujienomis iš savo priva
taus gyvenimo, bet apie buvusį 
konfliktą nei jis, nei aš neužsi
minėm. Jis buvo atvykęs iš Chi- 
cagos ir atstovavo LAS — Lietu
vos atgimimo sąjūdžiui (L. E. 
XVI t. p. 95), aš iš Bostono atsto
vavau VKLR — Vilniaus krašto 
lietuvių rezistencijai.

Šaulių sąjungos vadas pik. Pr. 
Saladžius, sužinojęs balsavimo rė
žų ltątus, nenurimo. Ėmėsi toli
mesnio spaudimo priemonių: da
vė įsakymą Kauno miesto ir aps
krities šaulių rinktinas vadui 
pik. Bobeliui perduoti mane ka
riuomenės teismui. Apie tai per 
pik. ltn. Kazitėną man pranešė 
ltn. A. Valinčius. Abu jie dirbo 
Šaulių sąjungos štabe. Nervų 
įtampa didėjo. Tačiau davęs 
priesaiką karo mokyklos vėliavai 
ginti Lietuvos valstybės nepri
klausomybę ir ją pakartojęs stu
dentų šaulių J“Sajos” jkorpora- 
cijos vėliavai, kurioje buvo įrašas 
“Nepriklausomai Lietuvai”, nu
tariau ir toliau tvirtai laikytis.

Pik. Pr. Saladžius buvo prag- 
jrnatikas, gana geras viršininkas, 
bet ne vadas. Pik. K. Bobelis — 
inteligęntiškesnis, narsesnis,
dviem Vyčio Kryžiais apdovano
tas karininkas, neskubėję įsaky
mo vykdyti, . jautė, kad vy
riausybė vis dėlto turės atsistdty^ 
dinti. Taip pasielgti ją vertė ne
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Musflkoioiiiiuse
Pittsburgh, Pa.

GRAŽI SUKAKTIS

■Bąląųdžįo 3 d. Albinai 
zauskienei-Mačiulienei, vienai iš 
seniausių Pittsbufghd lietuvių gy- 
Ypntojų suėjo 83 amžiaus metai. 
Gimusi Leipalingyje 1894 m. ir, 
turėdapia tik 17 m., prieš tai 
niekada nelŠlceliavusi už savo pa- 

r rapijos ribų, išdrįso vykti Ameri
kon, kuri Buvo jai nežinomas ir 

•labai tolimas įcrąstąs, 1911 m. 
pasiekė Amerikos krantus. Dirbo 

■ sunkiai, ėmėsi tokių darbų, -ko
kius gavo, kad tik ■ susikurtų sa
vo naują .gyvenimą, ypač .tik su 
12 dpl- “kapitalu” atvykusi į 
Pittsburghą, tada angliakasių .gy
venimo vietą; -Čia vėliau sukūrė 
Šeimą su Juozu Brazausku. Pasi
tikėdama Dievu, sutikdama su 
savo vyru, kuris dar -gana jaunas 
pradėjo sirgti širdimi, išaugino 
trijų vaikų šeimą, susikūrė gyve
niniu, išmokslino vaikus. Jos vy-t 
ras a.a. Juozas Brazauskas mirė, 
sulaukęs tik 49 m. amžiaus. Po 
ilgesnio laiko ji sukūrė naują šei
mą ,su našliu Jonu Mačiuliu, ku
rį prižiūrėjo iki jo senatvės — 
jis mirėj turėdamas 86 metus 

' amžiaus.

Brazauskų-Mačiulių šeimai rei
kėjo pergyventi didžiosios depre
sijos laikus, bet jie nenusiminė, 
jie dirbo ,įr paprasčiausius dar
bus, kad tik galėtų išlaikyti šei
mą, leisti vaikus mokytis. Jos sū
nus Joseph J. Brasauskas-Brazan, 
dabar gyvenąs Buena Park, Cal., 
ne| šiuo metu su didele pagar
ba prisimena savo motiną jos 83 
metų sukakties proga ir su dide- i 
le meilė žvelgia į tą pirmąją . 
lietuvių kartą, kuri kūrė anglia
kasių rajone amerikietišką, lietu- 1 
viską ir šeimos gyvenimą. Jis jai 
visų artimųjų vardu palinkėjo lai
mingo ir sveiko gimtadienio ir. 
Dievo palaimos nešti senatvės 
dienų sunkumus, kaip ji pavyz
dingai nešė visus sunkumus jau
nystėje, pačiame jėgų stiprume.

Prisimintina, kad Pittsburghe., 
kur buvo didžiulė ir veikli lietu
vių kolonija, jau dabar nėra to 
lietuviško gyvumo, nes jaunoji 
karta dažniausia išsiskirstė geres
nių vietų ieškoti ir dirbti savo 
naujose profesijose. 'Bet Albinai 
.Brazauskienei-Mačiulienei visi 
linki dar daug gerų metų šioje 
senpjė lietuvių kolonijoje. B.

Brą-

vien studentų nusistatymas, bet 
ir kiti visuomenės sektoriai bei žy
mieji vęikęjąi, kaip prof. Mykolas 
Biržiška, ir dargi patys vyriausy
bės nariai, kaip žemės ūkio mi- 
nisteris Stasys Putvinskis ir kiti 
1938 m. kovo 24 d. vyriausybė at
sistatydino. Naują vyriausybę su
darė kuri. V. Mironas.

Po to, daugiau ir manęs už 
“nusikaltimus” į/J__ ____
Po dviejų mėnesių savanoriškai 
pasitraukiau iš korporacijos pir
mininko pareigų. Reikėjo dau
giau atsidėti studijoms, nes pradė
jau ruoštis diplominiam darbui.

Lygiagrečiai “Lietuvos Aide” 
buvo įdėta trumpa žinutė, kad ats. 
karininkų’ “Ramovės” korpora
cija dęl .savo veiksmų atsiprašė 
Bronių Mickevičių ir sugrąžino 
jam korporacijos spalvas.

Šiuo epizodu, įvykusiu prieš 40 
metų, norėjau papildyti “Lietu
vos universiteto” veikale mini
mus įvykius, tiksliau parodančius 
nuotaikas tų lietuvių, kurie bu-i 
vo už ultimatumo atnetimą. Is
torija būtų buvusi kiek kitokia, 
jeigu antrojo pasaulinio karo pra
džia būtų siejama su Lietuvos — 
Lenkijos karinio konflikto pra
džia. Kaip dabar taip ir anuomet 
buvo galima abejoti, ar Lenkija, 
nežiūrint jos pajėgų persvaros, 
įūtų drįsusi smurtu okupuoti 
Lietuvą. Be to, visokiu atvejų 
daugelis aplinkybių būtų kitaip 
rutiiliojęsi; nė mažiau galimas 
dalykas, kad Lietuvos statusas 
Šiandien butų artimesnis, jeigu 
n^ Suomijos padėčiai, tąi bent sa- 
telitinėmš valstybėnis. Nieko’ la- 
bai įėro, bjbt vis dėlto šis tas gėrės-

Įūįęgu nieko į^tuįeti-

CLASSIFIED ADS
1ANUOMOJAMA — FOB EENt

Knuomojamas apšild. 6 kambarių 
butas. Kilimai, 1-me aukšte. 64-ta 
ir Whipple apylinkėje. 776-3493

Išnuom. Marąuette Pkc. 4 kanib. 

butas. 170 dol. į mėn.

Skambint 737-3145

M1SCELLANEOUS
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PACKAGE ESPRESS AGENCY

MARIJA Nt>REIKIEN£
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Labai pageidaujzmios geros ruStes 

prekes. Maista s iš Išropos sandėliu- 
2608 W. 69 St., Chicago, DL 6062®.

TEL, — WA 5-2797 
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinni'

iiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiinnniiunniiii

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame 

Benų namų pataisymas.

PETRAUSKAS
OONSTRUOTION OOMPANY 

TeL — 847 7564 
Skambint po 6 vaL vakaro 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 
376-1882 arba 376-5996Tel.

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kilus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Areher Avė
Chicago, BL 60632, telet 927-5989

iiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiHiiHiuiinnHniHU
M. A. ŠIMKUS

NOTABY PUBUC 
nrcoano tai sebvioii

<20 8oi MSpIevrood, M. 2M-74S0
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PIUETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai.

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiii

J.

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis.
BUBNYS — ToL RE 7-5168

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

TEL — WA 5-8063

llillilIlilIllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlilHIIIIIĮIIinilll
j 10% — 30% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrandą. nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus

FRANK ZAPOLIS
3208JŽ West V5th Street 

Chicago, ILUnois 
Telef. GA 4-8654

, lllllllilIlIlIlJIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIHIllIHIlIltlII 
niekas nekliudė. ,, --------

įvairiu prekių paalrinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio.

OOSMOS PAKCELS EKPRĖSS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

3333 S. Halsted SL, Chicago, DL flOGOS 
2501 W. GOfli St., Chicago, DL 60620 

Ttetef.: 025-2737 — 254-3820
Vytautas Valantinas

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU
• ė ė

Vatinių kortelių naudojbnaa yn 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.

Kreipkitės Į "Draugo” adminis- 
traciją visais panafims reikalais 
Būsite patenktati mflsų pataraavl- 
■ML

Remiate tuoo Mzstięriu®,

R E A L ĖST ATE

Savininkas parduoda “austom split 
-leyel” namą. 1^ m. senumo. 5 
miegami arba 3 miegami ir 2% 
kamb. butas virSuj^ 66-os ir 6t 
Lotos apvl. Kaina Š53..900 

737-8486

KMP NAUJAS
Viduje ir L« lauko.

Naujas centr. oro vėsinimas^ Nau
jas karšto vand. šildytuvas. Alumi- 
nijaus “fascia”. Visos sienos vidujį 
“c&nvas”. Daug kitų pagerinimų. 
3 miegami, .valgomasis kamb., 
įrengtas rūsys, plius garažas. Tei
singai įkainuota — $46,900.00.

REYNDLDS REALTY OO.
TeL — 582-1900

g Ibamb. juaflr. 3 zniegazni. 65 ir Tal- 
manu §27,500.

Gražus tamgaluw — 6 kamb. 2 2U 
dhūai 83 ir Kedzie, $64>200l

18 metų sėaūmcį 5% fcamlk* 3 
miegami. Daug rūbinių. 2)4 £**
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.

2-jų aukštų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman, $32,500.

55 akrų tearta Irfinnnto. $10X100 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tas

2951 W. 63rdSL. 436-7878

BJEVERLY SHORES, INDIANA. 
4 bedrooms, baths (1700 sq. 
ft.) on 2 lota 4 blocks from Lake 
Michigan. Full basement. New 
vinyl siding, furnace and water 
heater. Some furnitūra included. 
$45,000. Call Renard at Callahan 
Realty. 219-926-4298.

Rimtas Namų 
Pardavimas

Daug priedų. Vieta Mar- 
Aukšta kokybė. Žema

naujo tipo mūr.
Centr. oro Šildymas ir 

ir

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa, 
ąuette Pke. 
kaina.

5 kamb. 
ir garažas,
v&inimas. Galimą tuoj pažiūrėti 
nupirkti už $28,850. Marųuette Pk.

4 vienetų mūras ir garažas. Mar- 
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800.

5 kamb. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39,800.

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Tvirtas 2-jų aukštų mūras, 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido 
$38,500. Marąuette Parke.

Valdis Real Estate
2625 West 7lst Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

iki

MARQUETTE PARK
T-Jų butą mūriais po 5 kamb.

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
68-109 ir Talman. Žemiau $3C00A

BUTO NUOMAVIMAS
Namą ^ritimas — Pardavte^ 

Valdymas
Draudimai — Ineome Taa 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

$455 S®. Kedtie Ava, — 5784283$

Budraitis Realty Co.
Mes su 99 feltom namų pantavifflo 

įstaigom aptarnaujame ptetvakarių 
Osicągą — tas daug pspaOM 
pardavimą to ptotSną.

NORINnEn

PABDUOn AR pom 
autai Braamatt butą 

be ĮMparriMifiJlHiB gflnmtaaktt
nunna.

Taip pat, abBjojant dtt turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ fr 
SVEIKATĄ maloniai jums pataraaiu

BALYS BUDRAITIS
4243 W. 8Snl St, Chicago, HL 

W-O6®0 arba 7184971

į Y Y B A l 1B

TUOJAU
patikima riaugtoi

•'lau?įroiąat” - 
valynsn biznyje Ciaj,/

Skainbint 72^5155 afeą

J
FūH &ne. Ėra ’ 
fifs. Mušt haive orn 
totion- Furaiture itflą - 
in LaGrange. Ste 
liah. CAL&

GENERAlOffį
SeekMg 

office work and 

loping. WH1 trąhi.

LOOfP LOCATKk

Phone 922.374;

BjELf WANTEdUJ

mechani;
Mušt have own tooli fe 

perienced all around 
salaiy. Paid vacažuu, te 
plan and mędiraj pfeį 

HERB ROBINSONAIS 
8001 N. Cicero Ava, tį į 

~SPRING MAKER nj

Experlenced or WILL T2 gj, 
Man with Mechanlcal Aptj^ ‘ 

for Opportunity wnS’, 
in NEW ART. OF SPRDfG 7, 
Hig'nly Specialized Pmfej 
Manufacturing, WILL TRAK 
fied persan in rapidly 
siness. GOOD PAY, PraGt ? 
Many Company Benefia

CALL MB. VON-3^

SA W 0PERUI
Erperienced. Marvel 81A $n, 
ator. Good pay & cotnp. bafs 
information call Tom Kohq.

966-5700, Eitensiaj X 
servee sna 

6001 Oakton, Stotie^ G&ė
An EquaJ Opportupity

Machinist Lathe Hj
Ezperienėed ecgine lathe * 

needed in job shop. Good pu 
benefits.

AUSTIN MACBNE W0RB! 
Addistm, ŪiiDois Tel&

COLDHEADM
We need cold hėsdiag setv 

and operatjors to msEafecę.-?» 
and bolts. Specfflc coM Kaži 
parience is prelerreč, b® » 
traįn . indlvidual wiįh 
Operatinę production zasdi: 
another tona. Eseellenr 
s-'Ct:re future.

Gan —

GENI KDUGA S*

įsigykite dabai:

KAIP SUHII
TESTAM6II 

— FmM -
DApl. tek Pmm* 

Testamentai sfllrf 

fermomis bei 
jau gaunami 

Tai nauja pagane11' 
čSa fiTfrUMdHiai

UMSltą w4lht11ngwnaR u A 
bei nurodoma fcsrakF 
mi pavyzdžiai ne dk 
veOtifinSua įstatymas, * * 
kletijoje, Ajįlosaksg 
Nepriklausomoje utitaF

tU»;kat'taa'-ĮĮ* 
1Q rairtą pcHtaattta*^

Ilteolp gyventojri 
te 5 proa. motaitei

PA8PAW
Turime 4 motorus, 

me stovyje, kurios 
labai prieinama 
dai ir specifikacijos y1* ? 

L Westingh<rase 
1.5 II 60 cyrie, i**

2. Kimbi© Motor, 1
60 eycįes, 220 V. 4

3. Kimbte Motar, S pfe* 
60 (tycles, 220 V.

4. Urate Alfe A’
phasę, 5 60

ItMonM,'1*'

III5-BJ



X’

BOSTONO
ŽINIOS

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS

2‘3‘I43

S
! tunrp, Jo įvairumą, tautinių fio-» Gyvai buvo dirinituoti wj tau-. DRAUGAS, trečiadiehlš, 1978 m. balandžio mėn. Ii d. 
kių vystymąsi, mokytojų pas-Utinių šokių šventėmis susijęI 
kirtį. Lietuvių tautinius šokius I klausimai. Eilė kalbėtojų iš-Į 
palygino su kitų etninių grupių!reiškė įvairių siūlymų ir pagei- 
šokiais ir veikla. Kreipė dėme^ davimų: prieš šokių šventes tu
tsį į jaunų tautinių šokių

Lietuvos dovų ir mokytojų informavimą grupės. _ __
mokytojų < generalinė konsule Juzė Dauž- ap^- lietuvių tautinių šokių kil-1 aro neturėtų dalyvauti šventė- 

vardienė, pažymėdama, kad tau- mę, tautos papročius, sŪrišant 
tinių šokių mokytojai ir institu- su pačiais tautiniais šokiais. Ji

P 4 D £ K 4niuose namuose įvyko visuotinis tautinių šokių mokytojai, 
lietuvių Tautinių šokių institu-1 važiavime žodį tarė 
to ir tautinių šokių Į • • -

vadovų suvažiavi-1 
Suvažiavo iš Kanados ir

JAV didelis būrys tautinių šo-

IŠ MUZIKOS PASAULIO
Muzikas Jeronimas Kačinskas, I bei grupių 
jT^rofesoriauja Berklee muzi- Į mas.

_ io
Į d. d@JyYUYQ tos kolegijos prog- Į kių grupių vadovų.

Suvažiavimą pradėjo LTS in- 
valdybos pirmininkė 

pasvei-i kinimus išreiškė PLB vardu J. 
dalyvius Į Kavaliūnas, Bronius Juodelis ir 

ir palinkėdama suvažiavimui

va-lrėtų būti patikrintos šokėjų 
. Nemokančios repertu-

jj^^vi«uiiauju DciRiee muzi 
. Kolegijoj Bostone, balandži

itmoj rečitalių salėje. Buvo gro-
j&m&s A. Dvorako kvintetas: Di-Įstituto valdybos p 
ai* Wheller — 1-mas smuikas, I Jadvyga Matulaitienė, 
Steve Plotkin — 2-ras smuikas, Į kindama suvažiavimo 
Izidorius Vasyliūnas — viola,
Ben Silver — i ‘ ----- ______ ___________
niiū3S Kačinskas — fortepionas. I rūpimus klausimus. 
Tas pats kvintetas sausio mene-

tas atlieka ypatingai s 
lietuvių tautos kultūros ugdymo 
ir puoselėjimo darbą, s * 
prasmingus linkėjimus ir svei-

je. Tautinių šokių kursus bai
gusieji jauni mokytojai turėtų

Amžinybėn iškeliavus mano vyrui

I_________ J _____________ Kanados atstovas M. Chsinaus- 
violančelė ir Jero-1 darnioje nuotaikoje spręsti visus kas. Raštu sveikino Dailės in-

. Darbo pre- stituto vardu Tamošaičiai, K. 
, zidiuman pakvietė pirmininkę > Marijošienė, prof. J. Žilevičius

šio Kultūriniam subatvakary at- | Oną Razutięnę- iš Los Angeles i ir V. Beliajus.
ir sekretore Anicetą Mažeikie- 
nę iš Chicagos. * I

Suvažiavimas pradėtas Lietu- Į 
vos himnu ir susikaupimo minu-'

----- — pavicus nuKidiB. ji guoieji jauiu vmvvų
svarbų I pažymėjo, kad į tautinių šokių aktyviai įsijungti į grupių dar

bus. Tautinių šokių šventės I 
repeticijos turėtų būti su or* 
Ikestru atliekamos jau penkta-' 
dienį, pakartotos šeštadienį.

I Paskutinėje šventėje laiko sto-
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liko tą pačią programą.
Balandžio 18 d. 8:15 vai. va-1 

kare Berklee Performarrce Cen- Į 
ter salėje Bostone įvyks dvide- 
siiritojo amžiaus kamerinės mu
zikos koncertas* Smuikininkas Izi- 1 
korius Vasyliūnas" koncerte at- 
Bks J. Kačinsko Introduction ir 
Toccata.

Pirmadienį, balandžio 24 -d. 
8:15 vai. vakare Berklee muzikos 
kolegijos choras, Brian O’Con- 
nell vadovaujamas, be kitų kūri
nių, atliks J. Kačinsko dainą miš
kam cnorui ‘Lietuvos takeliai”.

t - jie' atliks lietuviškai. Koncertas 
jryks Berklee Perforamnce Cen
te? salėje Bostone.

STATYBA “ALKOS” 
PASTATO

j Amerikos Lietuvių Kultūros a r- 
(jjyvp — Alka statybai reikalin- 
ps aukos. Ta statyba jau pradė
ti ir numatyta užbaigti šį rude
lį Tai bus labai svarbi musų 
kultūros rinkinių įstaiga. Direkto
rato pirmininkas dr. Alfonsas 
Stankaitis ir lėšų telkimo kom. 
pinri. Juozas Kapočius išsiunti
nėjo laiškus, prašydami aukų 
Sos statybos vajui. Garbės mece-

I Aitais bus paukoję 10,000 ar dau- 
j mecenatai —5,000 ar dau- 
Į pau garbės fundatoriai — 1,000 

ai daugiau, fundatoriai -— 500 
ar daugiau, rėmėjai —— 100 dole
rių ar daugiau. Aukoję po ma
liau bus skaitomi aukotojais. Pir
mųjų keturių kategorijų vardai 
bus įrašyti Garbės lentoje. Gi vi- 
riem kitiem aukotojam Alkoje 
bus atskira’ spinta su geradario 
įrašytu vardu.

Darbas labai svarbus ir tikrai 
vertas aukos. Šis pastatas, kaip 
dauguma žinote, bus seselių 
dyboje Putliame.

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

lietuvių radijo valandos Lais- 
Varpas pavasarinis koncertas 

ęvks balandžio 16 d. 3 vai. po 
lietų So Bostono Lietuvių Pilie- 

d-jos auditorijoje. Programą 
®iiks solistė Angelė KiaUšaitė iš 
Afladelphijos. O taip pat akto- 

Juozas Palubinskas. Laisvės 
Varpo renginiai visada yra geri, 
raks bus ir šį kartą.

Didelio dėmesio susilaukė Ele
nos Bradūnaitės įdomi paskaita, 
kurioje aptarė lietuvių tautinių 
šokių padėtį Amerikoje, reper-

pasirodymus daug dėmesio 
Šiltus ir kreipia ypač JAV šalpos įstai

gos. Paskaita buvo naudinga 
visiem liet. taut. šokiais besido
mintiem.

Po pietų pertraukos institu-lka. neleido surepetuoti ir baig
to pirmininkė J. Matulaitienė | n4nio šokio — malūno, kas 

kiek pakenkė ir šventės nuotai
kai. Pageidauta, kad grupių 
vadovai nuoširdžiai dirbtų drau
ge su šventės vyr. vadove. Iš-Į 
reikštas pageidavimas šventes*, 
nufilmuoti ir palikti dokumen- 

’tinę medžiagą.

Po diskusijų kun. A. Kezys 
parodė Vytosios šventės ffliną. 
Pabaigoje J. Matulaitienė nuo 

į širdžiai padėkojo visiem už rū- 
■ pestingą problemų svarstymą, 

senajai valdybai už atliktus dar
bus ir naujajai linkėjo geriau
sios sėkmės. Padėkojo V. Stan- 
kiėnei ir kitom vadovėm Chica- 
goje už priėmimą ir va:.šmgu- 
mą.

Suvažiavimas praėjo darbinga' 
nuotaika ir gerai organizuotas. 
Naujajai valdybai teks šeštosios 
tautinių šokių šventės rengimo 
rūpesčiai. J. Janušaitis

Baltimorės Lietuvių muziejaus atidarymo kalbą sako miesto meras 
William D. Schaefer. šalia jo stovi muziejaus vedėjas Algimantas K. 
Grintalis

MOŠŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md

so-
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IEŠKOME MECENATŲ

-Pasaulio Lietuvių jaunimo są- 
Mga, norėdama paskatinti ir 
Praginti kuo daugiau Jaunimo 

lietu?viŠkai5 organizuoja 
šulinio masto rašinių konkur-

Konkurso taisyklės ir ypaty- 
jau anksčiau buvo paskelb

ia lietuvių spaudoje. Jų čia ne- 
j^ūSu. Norėčiau -tik iškelti vie- 

rūpestį, kuris, deja, kaip 
kitų rūpesčių, bazuoja- 

s®iMaus&nu.
.Labaj malonu ir džiugu būtų, 
^jaunuoliai atsisėstų ir kurtų 

rašinius ir eilėraš-

LIETUVIŲ MUZIEJUS

Vasario 12 d. Baltimorės Lie
tuvių salės trečiame aukšte sva 
jone apie lietuvių muziejų pavir 
to realybe. Miesto meras Wil 
liam D. Schaefer ( iškilmingai 
atidarė muziejų, kirpdamas 
kaspiną. Valdžios svečiai ir ma
loni mūsų lietuvių publika 
džiaugsmingai prisidėjo prie 
iškilmių.

Daug buvo praeityje kalbėta 
apie muziejų, bet realybe tapo 
Alg. Grintalio rūpesčiu ir dar
bais. Kelios sąlygos pagreitino 
muziejaus gimimą- Maryland 
Bicentennial Commission duoti 
pinigai įrengimui namuko, sta
tyto lietuvių festivaliui, buvo 
pradžia. Baltimorės Lietuvių 
rengimo komitetas naudojo 
šiuos pinigus eksponatų pirki
mui. Federalinės CETA progra
mos pinigai buvo skirti per Bal
timorės “Mayor’s Office of 
Manpower etninių namų patai
symui ir pagražinimui. Remigi
jus Balčiūnas, dirbąs Office of 
Manpower, buvo paskirtas šį 
reikalą tvarkyti. Gautos lėšos

iįiiihui’11“ d

V I ra^*n*us >r eilėraš-
* įsitikinimo, kad iš-

orUS* lite M sPaudos ir literatūros gy- tos g^įĮ W reikalauja 
t“° ir.darbo-

i

uolcK,1

_ šviežio, jauno 
ir darbo. Tačiau šiais lai- 

np sunku jaunimą patraukti 
g* lik idealistinėmis sąvoko- 
|k r* icikia šiek tiek ir materi- 

Paskatinimo.
konkursas susidaro iš 

JJU amžiaus grupių ir keturių 
$dėiQ. Taigi iš viso žada- 

aštuonias pinigines 
^jas už geriausius darbus. 
4qa . V*®, pasiruošusi paaukoti 

Kitų lėžų tikimės gautil

iš mecenatų. Kol kas esame gir
dėję tik iš Žurnalistų sąjungos, 
kuri atsiuntė 300 dol. Jei nori
me patraukti jaunimo dėmesį, 
turime padidinti sumą.

Taigi kreipiamės ne tik į dides
nius lietuvių vienetus, bet ir į 
atskirus žmones, kurie domisi 
mūsų projektu ir norėtų paremti 
mūsų veiklą. Tūkstantinių ne
prašome, pelno sau neieškome. 
Kiekviena, kad ir mažiausia, au
ka padės mums sėkmingai pra
vesti konkursą. Tikimės, kad jau
ni žmones, paskatinti premijų,; 
pradės, rašyti ir- iuo rašymu pri
eis prie daugiau idealistinių idė
jų apie lietuviško žodžio reikš
mę ir apie savo pačių rolę to žo
džio išlaikyme.

Aukas siųsti šiuo adresu: PLJS 
konkursas, 1573 Bloor W.3 To
ronto, Ont., Canada M6P 1A6. 
Mecenatų pavardės bus paskelb
tos ir aukos įvertintos.

Nuoširdžiai dėkojan^e!
PLJS 

Kristina Payėštytė

padarė penkerių metų instituto , 
veiklos pranešimą, aptardama 
daugelį atliktų ir reikšmingų 
darbų. Ji supažindino su suva
žiavime dalyvaujančiais moky
tojais ir grupių vadovais. Su
važiavimo dalyviai prisiminė 
instituto pirmininkę Jadvygą 
Matulaitienę ir, M. Chamauskui 
aptarus jos veiklos bruožus, 
Vanda Stankienė visų mokytojų 
ir vadovų vardu jai įteikė Pra
no Gobio specialiai iš metalo 
nukaldintą vytį.

Suvažiavimas išrinko ir naują- 
Lietuvių tautinių šokių institu
to valdybą, į kurią įėjo ir parei
gomis pasiskirstė: pirmininkė 
Galina Gdbiėnė, vicepirmininkės 
Genovaitė Breichmamenė ir Ni
jolė Pupienė, sekretorius Juo
zas Karasiejuš, iždininkė Stasė 
Bacevičienė, nariai Ėr. Zapolis 
ir M. Chainauskas. Rinkimus 
pravedė rinkiminė komisija — 
A. Bulotienė, J. Ragienė ir St. 
Milašius.

— Amerikoj kasmet nusižu
do 22,000 asmenų, jų tarpe 700 
nepilnamečių.

PETRUI LENGVINUI,
reiškiu nuoširdžią padėką: Šen. kunigui A. Trakiui, kun.
K. Burbuliui, kun. J. Juozupaičiui, 'kun. P. Diliui, solistui 
V. Burbuliui už paguodą; Gen. T. Daukanto Jūrų Saulių * 
kuopai už garbės sargybą, aukotojams gėlėmis ir pinigais 
bažnyčiai, pareiškusiems užuojautą ir visiems dalyvavu
siems mano vyro laidotuvėse koplyčioj, bažnyčioj ir pa
lydėjime į atilsio vietą.

Nuliūdusi ŽMONA

EUDEIKIS f
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI C

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 1 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Calltemia Avenue i
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 j

4605-07 ScHith Hermttage Avenue
Telefonas — TAids 7-1741-2

medžiagos išlaidoms ir darbi
ninkų algoms palengvino atnau- ' 
jinti muziejaus kambarius.

Šiuo laiku yra organizuoja
mas komitetas muziejaus vado
vybės reikalams, šiame komite
te dalyvaus iš kiekvienos Balti
morės lietuvių draugijos vienas 
atstovas.

' Kovo 16 d. Draugo straipsny 
je Virbelies rašė, kad muziejaus 
kuratorius __ vedėjas Algiman
tas Grintalis sakęs muziejaus 
atidarymo kalboje, kad šis mu
ziejus yra vienintelis Ameriko
je. Muziejaus valdyba pabrėžia, 
kad A. Grintalis pareiškė šį mu 
ziejų esant vieninteliu lietuvių 
muziejum tokios rūšies.

Iš valdžios gautos lėšos ir lie 
tuvių draugijų atstovų komite
tas išskiria Baltimorės Lietu
vių muziejų nuo kitų Amerikoje 
esančių lietuvių muziejų.

Algimantas Grintalis su tal
kininkais Kathy Grintaliene, 
Elena Okiene ir Kęstu ir Kris
tina Česoniais rūpinosi paro
dos atidarymu. Lankytojai ste
bėjosi bendru muziejaus vaiz
du ir eksponatais, kurie buvo 
paaukoti, pirkti ar paskolinti. 
Dalis nuolatinės kolekcijos eks 
ponatų buvo gauta iš Medelio, 
kuris juos pradėjo rinkti prieš 
keletą metų.

Muziejaus kambariai nebus 
visą laiką tais pačiais ekspona
tais išpuošti. Bus atvežtos pa
rodos menininkų iš kitų mies
tų. Be to, kambariai bus naudo
jami paskaitoms apie fotogra
favimą, Lietuvos teatrą, poezi
ją, Lietuvos kariuomenę ir t. t. 
Numatyta pravesti kursai audi- 
ino, drožinėjimo, odos dirbinių, 
velykinių margučių ir kalėdinių 
šiaudinukų gaminimo.

Pirmas seminaras įvyks ba
landžio 16 d., kuris apims lietu
viškus pašto ženklus ir mone
tas. Pąskaita lietuviškų pašto 
ženklų istorijos bus paįvairinta 
Skaidrėmis. Bus galima įsigyti 
ženkliukų.

Baltimorės Lietuvių muziejus 
yra tarsi Lietuvos kampelis, lyg 
dalelė mūsų tėvynės istorijos 
ir lyg būsimos Baltimorės lietu I 
vių istorijos dalis.

Muziejaus veddjdti

Mylimai mamytei

A. t A. MARIJAI ULVIGIENEI mirus, 
sūnui BOLE2SLOVUI, jo žmonai dir. TĖOPTLEI KYMAN
TAMS ir artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame.

Mažeika S/Evans

Elena Repšienė
Ona ir Albinas Garūnai

Alė ir Adolfas Ruibiai
Danguolė ir Aleksas Vitkai

P A DĖKA

TĖVAS IR SŪRUS

OTILIJA

a

Širdingai dėkoju visiems draugams 
buvusiems ir esamiems bendradarbiams 
užjautusiems sunkią valandą.

A f A
PETRUI LENGVINUI tragiškai žuvus, 

ŽMONAI, SESERIMS ir BROLIAMS, bei artimiesiems 
Reiškiame gilią užuojautą.

Joana Ir Romanas Drukteiniai

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJĄ

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai?
Bent vienu tžvilgiu mes gilme ją nesunkiai atlikti, būtent 
ydami Učtttv&ką knygą. •ugdydami Lietuvišką

pridėdami $5.00 ‘stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.

Klubas siunčia savo narin-m* Informacijas apie naujai iš
leidžiamas knygas.

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, 
per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą TAIS- 

T.TFiTTTVTflKA KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- 
Kjiibo leidinius trečdaliu pigiau.

mes 
VĄ
BUS

5
f

I

Rašyklte prie pirmos progos:

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 
4M8r Weat 6Std Street 

niluola 60629

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTHWESTERN AVĖ.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

MARQUETTE FUNERAL HOMB
TBYS MCHHŪKNIAKOS KOPLYČIOS

2533 Mest 71 St. Tel. GRevenJiilI 6-2345-6 
1410 So. SOtti AvOų Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AK0T0 AUTOMOBILIAMS STATYTI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-3672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest lfigbn-ay, Palos Hllls, I1L Įel 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 SO. OALIFORNIA AVĖ. Te!. LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 SO. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
3819 SO. LITUANTCA AVĖ.

x *
TeL YArds 7-1188-39

POVILAS J. RIDIKAS
3854 SO. HĄLSTED STRfET TeL YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ItL. TeL Otympfc 2-1003

I
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POLICIJOS VADAS

su*
pa- 
kū-

X Dailiojo žodžio koncertas 
ir už premijuotą romaną rašyt. 
Anatolijui Kairiui premijos įtei
kimas bus balandžio 23 d., sek
madienį, 3 vaL p. p. Jaunimo 
centro salėje. Romanas jau iš
spausdintas. šiuo metu jau 
baigiamas spausdinti gražus 
dail. Z. Sodeikienės pieštas vir
šelis ir aplankas. Koncertą at
liks sol. Dana Stanloutytė, 
akompanuojant muz. Alvydui 
Vasaičiui. Bilietai jau platina
mi. Po koncerto kavinėje 
daroma proga prie kavutės 
sikalbėti ir aptarti naująjį 
rinį.

X Adelė ir Stasys Kundrotai, 
jaunesniosios kartos lietuvių 
veikėjai, Marijos mokyklos tė
vų komiteto nariai, buvo išvy
kę atostogų į Cozumel, Meksi
kos įlankoje, kur gerai pralei
do poilsio laiką ir buvo sužavė
ti gražia gamta ir salos ap
linka.

X. “Twin Circle”, katalikų 
savaitraštis, leidžiamas Los 
Angeles, Califbet labai plačiai 
skaitomas visoje Amerikoje, ba
landžio 9 d. laidoje duoda ilgą 
straipsnį: “Lithuanian Catholic 
Audrey Butway: Looking your 
best**. Straipsnyje išsamiai 
aprašoma grožio salone dirbau-1 
ti Ir Elizabeth Arden kompani
jos direktorė Butvydaitė, apie 
kurią mes jau esame rašę, šia 
proga laikraštis duoda žinių 
apie Lietuvą ir lietuvius, ypač 
apie pokario ateivius, įsikūru
sius Amerikoje ir dirbančius 
sėkmingai savo pasirinktose 
profesijose.

X Elena Fadner, buvusi ilga
metė Chicagos gyventoja ir Šv.

X A. a. Martynas Stonys, 
“Draugo” ir kitų laikraščių ben
dradarbis, mirė balandžio 11 d. 
Detroite. Daugiau žinių apie 
velionio laidojimo tvarką bus 
paskelbta rytdienos “Draugo” 
Detroito žinių skyriuje. Laido
jamas šeštadienį.

X Stud. Jolita Kria n č»> Ji vinai
tė šeimos vardu įteiks Eugeni
jaus Kriaučeliūno vardo jauni
mo premiją, kuriai buvo išrink
tas Viktoras Nakas iš VVashing- 
ton, D. C. Premijos įteikimo 
programa bus trumpa, po to 
meninę programą atliks sol. 
Nerija Linkevičiūtė ir so’. Al
girdai Brazis, akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis. Iškil
mės vyks Jaunimo centro ka
vinėje, balandžio 16 d. 3 vai. p. 
p. Įėjimas be bilietų.

X Cicero Šv. Kazimiero se
serų rėmėjų susirinkimas įvyks 
šiandien, balandžio 12 d., 7 vaL 
vak.

X Martynas Dvilaitis, ilgame
tis Cicero gyventojas, turėjęs 
kelias operacijas ir ilgai .sirgęs, | į telefonų knygą. Savo nume- 

l 
kytojai, policininkai, filmų ak
toriai, laboratorijų darbininkai 
ir kai kurios šeimininkės.

Nauju Chicagos policijos su
perintendentu meras paskyrė 
James E. O'Grady, 48 m. Jis 
nuo 1975 m. buvo kriminalinių 
investigacijų viršininkas ir da
bar žada Chicagą padaryti Bau
gią. Jo žinioje yra 17,000 po
licijos tarnautojų, 
tarnauja nuo 1952

MAGNETINIAI

Policijoj jis 
m.

VAISTAI

universiteteNorthwestem
bandomi nauji vaistai, kuriuos 
įleidus į kraują galima iš lauko 
turimu magnetu vesti gyslomis 
į norimas kūno dalis, kad vais
tai tose vietose atliktų gydomą
jį uždavinį. Tuo būdu galima 
naudoti mažesnį vaistų kiekį, 
kas sumažina neigiamą įtaką į 
kitas kūno dalis.

TELEFONAI

Chicagoje yra 986,173 telefo
nai Iš jų 5011% yra neįtraukti

a.cMao uyciftvijoo u. uįaKougyo, n icieronų Knygą. OdVU J 
šiuo metu džiaugiasi, kad yra Irius knygon vengia duoti
gerokai sustiprėjęs ir gali grįž
ti prie savo kasdieninių užsiė
mimų. Martynas yra Cicero 
šv. Antano par. veikėjas, Pran
ciškos Dvilaitienės vyras.

X Lemonto lituanistinės mo
kyklos visuotinis tėvų susirin
kimas įvyks balandžio 22 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto mo
kyklos kavinėje. Tėvų komiteto 
pirm. Rasa Šarauskienė ir mo
kyklos direktorė Laima TLrinkū- 

:nienė praneš apie mokyklos 
pavasario balių, mokslo metų 
užbaigimą, dalyvavimą Pasaulio 
Lietuvių dienose Toronte ir ki
tus reikalus. Tą dieną vyks 
mokinių registracija naujiems 
1978-79 mokslo metams, kurie 

, prasidės rugsėjo- mėnesį. Šia
me svarbiame susirinkime da
lyvauti kviečiami visi tėvai, ku
rių vaikai mokyklą lanko arba 

‘.žada lankyti ateinančiais moks-
Kryžiaus ligoninės centrinio I j0 metaig> 
skyriaus pareigūnė, pastoviam 
gyvenimui išsikėlė į Floridą ir. 
apsigyveno Miami, kur turi įsi-j 
gijusi nuosavus namus Pasta
ruoju metu ji turėjo sunkią 
operaciją. Operacija pavyko ge-1 
tai, ir ligonė dabar pamažu 
sveiksta savo namuose. Elena 
Fadner yra Chicagos veikėjos 
Anastazijos Snarskienės sesuo.

X Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos sporto salėje šian
dien įvyksta mokyklos mokinių 
mokslo paroda.

X Tomo Venclovos knygos 
“98 Eilėraščiai” pristatymas 
įvyks balandžio 16 d., sekmadie
nį* 5 vaL popiet Jaunimo cen
tre, Čiurlionio galerijoje. Kny
gą išleido A. (Mackaus knygų 
leidimo fpndas. Visuomenė yra 
kviečiama dalyvauti popietėje 
su autorium. Ruošia Sanfara- 
Žviesa. (pr.).

X Lietuvos Dukterų draugi
jos namuose 2735 W. 71 St. na
rės budi kasdien nuo 10 vai. ry
to iki 7 vaL vak. Budėjimo me
tu galima nžmRūkyti stalus ir 
įsigyti bilietus į ruošiamą pava
sario balių, kuris bus balandžio 
22 d. Jaunimo centre. Namų 
teL 925-3211. Kartu galima įsi
gyti kun. F. Gurecko knygą 
“Esame nemarūs”. (pr.).

X Sunny HiDs, Floridoje, ap
lankysime pavasarį. Išvykstame l 
balandžio 29 d., grįžtame gegu
žės 1 dieną. Marius E3ėkų teL 
737-1717. (sk.).

X šių metų ANTRO KAIMO 
programoje bus suvaidinti An
tano Gustaičio, Liudo Dovydėno 
ir eilės kitų žinomų humoristų 
veikalai Programa vyks tik šeš
tadieniais, balandžio 15 ir 22 
d. d., Playhouse salėje, 2515 

' W. 69th St. Staliukus rezervuo
ti 434-7004. (pr.)

X Reikalingą raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambint 847-7747, DdO. (376-2153.

Vanda Stonkienė kalba tautinių 
šokių vadovų suvažiavime Chicago- 
je balandžio 8 d.

Nuotr. P. Maletos

APIE ŽYDŲ ŽUDYMĄ

Dienraštis “Chicago Sun-Ti- 
mes” balandžio 11 d. išspausdi
no priedą “The Holocaūst”, skir
tą aprašyti, kaip naciai Euro* | 
poje naikino žydus. Suminimas 
ir žydų likimas Lietuvoj — kal
bama' apie Vilniaus getą.

TIKRINO SVEIKATAS

Apie 500 žmonių, jų tarpe, di
delis skaičius lietuvių, pirma
dienį, suėjo, tikrinti sveikatos 
į Kelly aukšt, mok. rūmus; Čia 
tikrino aukštį, .svorį, kraujo 
spaudimą, anemiją, akis* gerklę 
(ar nėra vėžio), ėmė kraujo pa
grindines analizes. Dirbo apie 
25 gail. seserys, keli gydyto
jai. Talkino keliasdešimts lie
tuvių moterų, sukviestų iš or
ganizacijų: Lietuvos dukterų, 
Chicagos Liet, moterų klubo, 
Moterų klubų Federacijos, tau
pymo bendrovių.

X Giedrė E. Mickus, Grana
da Hills, Calif., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Maloniai dėkojame.

X Vincas Dailydė, Baltimore, 
M. D., atsiuntė 9 doL auką. 
Ačiū.

X Lemonto lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus šį šešta
dienį, balandžio 16 d., nes tą 
dieną vyksta amerikiečių mo
kyklos specialūs parengimai ir 
programos.

‘ X Kam reikia gintaro žiedų? 
Tėrroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre.
— nuo $29.00.

Kainos
Terra, 3235-37 

W. 63 St. Chicago, Dl. 60629, 
telefonas —— (312) 434-4660.

(sk.).

X Vydūno Jaunimo fondo 
veiklos 25 metų minėjimas įvyks 
šį sekmadienį, 3 vai. po pietų, 
Liet. Tautiniuose namuose. Pro
gramoje dalyvauja R. Skorubs- 
kaitė, L. Grinius. Vydūno dra
mos ištraukas atlieka J. Kele- 

, čius ir V. Vasaitienė. Rezer
vacijos priimamu telefonu 

į-—-“.

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities susirinkimas 

į įvyks šeštadienį, balandžio 15 d., 
1 vai. p. p. vienuolyno svetai- 

' nėję. Kviečiamos skyrių atsto
vės, bendradarbės ir svečiai su
sirinkime dalyvauti. Bus apta
riama bendra veikla metų bė- 

Igyje, yp^č pasiruošimas nenu
matytiems vasaros darbams.

X Emilija Paliokienė, žinoma 
čikagiškė, atnaujindama prenu
meratą atsiuntė 17 dolerių au
ką ir tuo dosniai parėmė dien
raštį. Ji skelbiama “Draugo” 
Garbės prenumeratore. Už pa
ramą nuoširdžiai dėkojame.

X Pasaulio lietuvių archyvas 
nuolat gauna vertingos medžia
gos -— senų ir naujų leidinių, 
dokumentų, rankraščių. Pasku
tiniuoju metu gavo didelę siun
tą iš uoliausio siuntėjo — Aus
tralijos LB (per Pr. Nagį) 
kruopščiai surinktą spaustuvėse 
spausdinamų kvietimų, bilietų, 
programų, atsišaukimų ir kt. lei
dinių. Tai labai vertinga me
džiaga istorijai. PLA adresas: 
5620 S. Claremont, Chicago, 
III. 60636.

X Jonas Balnius iŠ St. Pe- 
tersburg Beach, Floridoje, 
mums rašo': “Esu labai paten
kintas, kaft mane lanko “Drau
gas”, nes jį skaitau jau 15 me
tų. Tai mano mylimiausias 
laikraštis, pasiekiąs mane kas
dieną iš už 1200 mylių”. 
Kartu pridėjo didesnę, auką. 

i Dėkojame.
i X Dr. A. Šaulys, Shoreham, 
, N. Y., atsiuntė 9 dol. auką.
• Dėkui

X Po 4 dol. aukojo: F. Kriš- 
■ čiūnas, J. Aleksis, J. Kalesins- 

kas, D. Martinkus, J. Mačiulis,
• Regina Duoba, Vacys Slušnys, 
l P. Baužys, Bronius Sereikis.

Visiems maloniai dėkojamo,

TAI BUVO SMAGU Į 
visli 
tai

Visi 
nusiteikę. | 

valgėme

Atėjus Kalėdoms, mes 
džiaugėmės, jautėme, kad 
yra labai didelė šventė, 
buvome šventiškai 
•Kūčias iš 12 valgių
pas močiutę. Tą vakarą valgė
me daug žuvies, mėsos nebuvo. 
Pavalgę ėjome atidaryti kalėdi
nių dovanų. Mano tėvelis gavo 
labai gražų paveikslą, 
tą jau buvo Kalėdų 
diena. Pietus pavalgę 
ėjome Kalėdų senelio
dovanų po eglute pasiimti ir 
atsidaryti. Tai buvo smagu!

Juozas Stoškus,
Melrose Parko lit m-los 

VI sk. mokinys.

Kitą ry- 
pirmoji 

mes visi 
atneštų

Gintaro papuošalai. Piešė Audrius 
Rūbas, Dariaus Girėno lit. m-los 
4 sk. mokinys

VELYKOS

— Kas yra Velykos? — kar
tą kiškutis paklausė mažą mer
gytę.

— Velykos bus tada, kai tu 
aplankysi mūsų namus ir pa
liksi man daug velykaičių, — 
atsakė mergytė.

Kiškutis linksmai nustryksė- 
jo į miško gilumą, o mergytė 
parėjo namo.

Sugrįžęs pas savo mamytę, 
kiškutis papasakojo, ką girdė
jo iš mergytės. Subruzdo visi

Velykų Bobutė.
Pagaliau atėjo laikas išda

linti margučius. Velykų Bobu
tė įsakė kiškučiams apdovano
ti margučiais tik gerus vaiku
čius. Kiškučiai žinojo, kur gy
vena geri vaikučiai. Privažiavę 
mažą namelį, pamatė, kad čia 
gyvena ta maža mergaitė, su 
kuria vienas iš jų pamiškėje 
buvo kalbėjęs.

Tai mergaitei jie paliko daug 
pačių gražiausių margučių ir 
visi sušuko:

Linksmų Velykų!

Angelė MleliulytĄ 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

IV B skyr. mokinė.

KVEBEKAS

Ten
Jie

Mes aplankėme Kvebeką, 
gyvena mano teta ir dėdė, 
turi didelį ūkį ir didelį šunį. 
Jis mūsų neleisdavo įeiti ar 
išeiti iš namo. Jie turi'karvių, 
vištų, paršiukų ir du trakto
rius. Ėjome ir grybauti. Kitais 
metais aš noriu vėl ten va
žiuoti

Darius Medelis,
Toronto “Maironio” lit. m-los 

VI sk. mokinys. Kanada.
“Mūsų pasaulis”.

JĖZUS ATSIKĖLĖ

Po ilgų, tamsios žiemos 
yrą smagu pasilinks-

džiaugsmas margučiams

Velykos yra džiaugsmo lai
kas.

.dienų, 
minti.

Bet
ir kiškučiams padaro žmonių 
galvose sieną, kad jie neatsime
na, kad Jėzus atsikėlė iš mi
rusiųjų. Be Jėzaus nebūtų šitos 
linksmos šventės!

Vėjas Liulevičius,
Marquette Parko lit mokyklos 

6 skyr. mokinys.

JEIGU AŠ GYVENČIAU
LIETUVOJ

Jeigu aš dabar gyvenčiau 
Lietuvoj, aš padėčiau žmonėms 
slaptai iš Lietuvos iškeliauti 
Aš labai smarkiai ginčiau Lie
tuvos nepriklausomybę. Žmo
nėm gyvenimą padaryčiau ge
resnį. AŠ padėčiau žmonėms 
išbėgti iš Sibiro. Slaptai spaus
dinčiau lietuviškas knygas ir j 

kiškučiai ir stropiai pradėjo laikraščius. Aš rašyčiau laiškus 
ruoštis Velykoms: vieni margi- Amerikos prezidentui ir prašy- 
no margučius, kiti dėjo į krep- čiau pagalbos Lietuvai Gal aš 
Sėlius, kiti ruošėsi juos išvežti, pasidaryčiau kunigas, duočiau 
Jų tarpe mikliai sukinėjosi ir komuniją ir mokyčiau religiją.

Kiškiai neša margutį Piešė Stepas Puodžiūnas,
Parko lit m-los 3 sk. oį,

Aš šitą daryčiau, jeigu gyven
čiau Lietuvoj.

Arūnas Apanavičius, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 7 sk. mokinys.

RAUDONI LAPAI

Vieną dieną aš ėjau per miš
ką. Miške visi lapai/ant me
džių ir krūmų buvo žali Stai
ga pamačiau ant medžio vieną 
lapą, kuris buvo pusiau raudo
nas. Aš apsidairiau, bet kitų 
raudonų lapų niekur nebuvo 
matyti. Pro lapus aš pastebė
jau kažką didelį krutant. Pri
ėjau arčiau* ir pamačiau, kad 
tai buvo milžinas. Jis stovėjo 
ir dažė lapus. Aš priėjau prie 
jo ir paklausiau, kodėl jis dažo 
lapus. Jis man atsakė:

Kai aš buvau mažas, vieną 
sykį aš ėjau per šį mišką taip 
kaip ir tu. Ir aš galvojau, kaip 
nuobodu visada turėti žalius 
lapus. Staiga prieš mane atsi- : 
rado burtininkas ir sako:

— Jeigu tau nepatinką žalia 
spalva, tai nuo šios dienos gali 
“dažyti kitaip”.

Ir sumojęs savo stebulė 
lazda pradingo.

Tai nuo tos dienos as 
čioju po pasaulį ir dažau k 
kitokiom spalvom.

Vida Petnąjf
Bostono mokyklos Vii

mokk

LIETUVA
i Lietuva yra ten, kur maųą

Kur saulės šilti spinduliai,
Kur kvepia gražios lelijos,
Kur girdisi skambantys vsią

Ten, kur vaikučiai linksmi

Kur girdisi giedą pauksdL 
Kur žmonės visi dainuoja,
Ten, kur gimė mano tėvai

Ten, kur žmonės aminai 
Kur neturi jie laisvės. 
Bet jie vistiek dainuoja, - 
Nes jie gyvena Lietuvoje.

Karutė Čičinskai^ 
Montrealio lit m-los 9 9 

mokinė. Kanai 
‘liepsna".

m.

Vienas žodynas, devyni

GALVOSŪKTŲ NR. 23 
ATSAKYMAI

GALVOSŪKIAI NE. 25

I (mįslė)
Turi kojas, bet nevaikščioja, 

i turi plunksnas, bet neskraido, 
turi, šiaudų, bet neėda, turi dūšią 
(sielą), bet ne visuomet, 
taškų).

n.
Parašykite Lietuvos upių žu-

vieš vardą, turintį tris “ė'71 
taškai).

I. Stalas.
II. Ko, kam, kava, karas 

ir t. t.
UI. Aidas.
IV. Indokinijos pusiasalis, 
v.c:

vadovėliai ir devyniasdešimt pa
sakų knygų.

5L4NO PAŠTO ŽENKLIUKAI

Aš turiu labai daug ženkliu
kų. Kartais mano tėvelis man 
ir broliui jų padovanoja. Man 
patinka pašLo ženkliukai, nes 
jie labai gražūs Kai aš neturiu 
ką veikti, aš juos tvarkau. Bet 
nelabai daug žmonių aš žinau, 
kuriems patinka ženkliukai.

Andrius Skučas,
Rochesterio lit. mokyklos 

MOKYKLA
Man patinka piešti lietuviš

kus karus. Patinka ir skaityti, 
bet yra truputį sunku. Aš 
mėgstu pertrauką, nes galiu 
mesti sniego gniūžtes ir lak
styti ...

Raimundas Lisauskas,
Hamiltono “Vysk. M. Valan

čiaus” UU modos V sk» mokinu

(Žiūrėkite piešinėlį). 
tote nupieštus statinių (kr 
kuriuose įiašyti galiom) 

, Čiai, esą statinėse. 0 ten r 
varnas arba alus. Vyno 
parduodamas dvigubai branf*5 
negu alaus galionas. 
pirklys pirko vyno ir ahvs 
14 dolerių. Viena statinė 
parduota- Kini statinė W 
parduota? Kiek mokėjo^ 
no ir alaus galioną? (15 ^' 

IV.
Duotos keturios priesag0* 

keturi žadžiai: —^ynas, 
—ininkas, —uotas; kalusį 
žalas, raštas, žodis. 
te iš tų žodžių su nurodj^ 
priesagomis aštuonis nanjn3 
džius. Už teisingai atliktu 
bą — (8 taškai).

V- -f
Šiaurinėje Afrikoje nisj. 

statė didelę užtvanką ele^ 
energijai gaminti. Kurioje . 
stybėje, prie kurios upės k ■ 
toji užtvanka 
taškai)^


