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GEMMOS - JADVYGOS 
STANELYTES TEISMAS 

1980 m. gruodžio 16 d. Kelmė-1 teismo pirmininku. Tačiau jokie 
je įvyko Gemmos — Jadvygos Sta i įrodinėjimai, jokie reikalavimai 
nelytės teismas. Saugumas nore- nesuminkštino liaudies valdžios 
jo, kad šis procesas įvyktų nie- j — milicija kunigus neįleido net 
kam nežinant, — nebuvo pra- j pro duris į koridorių. Galiausiai 
nešta net artimiausiams gimi- j apgaulės būdu daugelį laukian-
nėms. Ankstu rytą, dar tamsoje, j čiųjų pavyko išvilioti prie kitų 
prie teismo durų susirinko bū
rys Gemmos bičiulių. Kai prie 

durų iš lauko pusės — saugumie 
čiai sakė, jog per jas bus leidžia-

teismo sustojo pilka kalėjimo ma- mi į salę ir, kurie pirmieji stovės 
prie tų mažųjų durų, tie pateks j 
salę. 

Pagaliau prasidėjo teismo posė
dis. Į salę, iš kurios apgaule ir 
grasinimu buvo išvaryti atvažia
vusieji, pro administracinį įėjima 
suėjo apie 10 liudininkų ir sau 

šma, kažkas iš Gemmos draugų, 
prasiskirstančius milicininkams, 
prišoko prie geležinės kalėjimo 
mašinos ir garsiai sušuko: "Gem 
ma! Gemmute! Mes su tavimi!" 

Atvažiavusieji greitai sužinojo, 
kur yra teismo salė ir skubiai su
gužėjo į vidų. Teismo darbuoto- j gumo pakviestieji, — viso apie 
jai neramiai žvilgčiojo į salėje sė- i 60 žmonių. Į salę įleido taip pat 
dinčius, o po kurio laiko atėjo so- i Gemmos seserį. Be to, pamatę prie 
lidnus veikėjas ir milicininkas ir j durų stovintį šiaulietį M. Jurevi 
visus išvarė iš salės sakydamas,! čių, jam leido dalyvauti teisme 
kad toje salėje bus kita byla, o į procese. Visi kiti laukė gatvėje. 
Stanelytės teismas būsiąs vėliau.; T e i s m o ; k o i e g i j a i .pirmininkavo 
Išvaryti žmones nuėjo į teismo i telsė]as R a z j ū n a S j prokuroras Mu-
pirminmko kabinetą, ir čia s u ž m o . r a u s k a s Teisiamąja! atsisakius 
jo, kad Gemmos teismas busiąs! adVokato, pastarasis apleido salę. 
12 valandą ir jis įvyksiąs pirmi-! _ . . . . . . v , 
ninko kabinete. Išvaryti teisia-! 5 ? T \ P r f l d e J u s ' . u z . l a J W 
mosios draugai ir pažįstami susto- P a s i& i r d o b e n d r a i **"* k a l b H 
jo ant teismo laiptų ir koridoriu
je, nes lauke buvo šalta ir drėgna.! 

keaganas peršautas 
gyja ligoninėje 

Spaudos sekretoriaus gyvybe pavojuje 

Prezidentas Ronaldas Reaganas pirmadienį prie Hilton viešbu£;o Washingtone kelios sekundės prieš Šūvių seriją, 
kur jis buvo sužeistas j kairįjį šoną. 

ti tarp spaudos ir televizijos at
stovų ir atsidūrė vos 10 pėdu 
nuo prezidento. 

Peršautas slaptosios tarnybos 
valdininkas McCarthy augo ir 
gyveno 8002 St. Louis gatvėje. 
Jis yra Chicagos policininko sū
nus, pats tarnavęs Chicagos po
licijoje iki 1972 m., kada jis per
ėjo į slaptąją tarnybą. 

Po peršovimo prezidentas Rea
ganas buvo pilnoje sąmonėje ir 

mas rožančius. Tuomet teismą 
nutraukė, kaltinamąją išvedė, ir 

Žmonių prie teismo rinkosi vis I a u k e P r a s i f J'° t i k i n 5 i u i u *"«&-j . . i - -̂ imas, stumdymas ir tąsymas. Ka-
daugiau ir daugiau, — suvažiavo ' 
iš tolimiausių Lietuvos kampelių: 
kunigai, jaunimas, pagyvenę 
žmonės. v is i norėjo patekti į teis
mo salę, bet milicija griežčiausiai 
saugojo teismo duris. Atvažiavę 
kunigai — A. Svarinskas, S. Tam-
kevičius, V. Vėlavičius prisistatė 
kaip T T G Katalikų Komiteto na
riai ir prašė leisti pasimatyti su 

dangi buvo suvažiavę labai daug 
milicijos ir saugumiečių, jie leng
vai susidorojo su žmonėmis. Bu
vo suimtas kun. Juozas Zdebskis. 
Saulius Kelpša ir Petras Gražu
lis- Iš jv atėmė laikrodžius, dir
žus ir kt. ir įstūmė į nešvarias ka
meras. 

(Bus daugiau) 

WashingtonaS' — Prezidentas 
Ronald Reagan praleido pirma
dienio naktį Washingtono uni
versiteto ligoninėje po operaci
jos, kurioje chirurgai išėmė 22 
cal. kulką iš jo kairiojo plau
čio. Daktarų nuomone, preziden
tas laikosi labai gerai, po 7-10 
dienų jis galės vaikščioti ir svars
tyti vyriausybės reikalus. 

Bandymas nušauti JAV prezi
dentą sukėlė užuojautą visame 
pasaulyje. Valstybių prezidentai, j pats įžygiavo į ligoninę. Sužeidi 
karaliai siunčia į Baltuosius Rū-Įmas nepaliks jokių sužalojimų 
mus užuojautos telegramas, i ateičiai, pasakė spaudai ligoni-
Spauda nagrinėja smurto įsigalė- į nes kalbėtojas dr. Dennis O'Lea-

i jimą Amerikoje. Net ir sovietų j ry. Jo nuomone, prezidentas, pa-
į „Tass" agentūra pirmadienį pa- gal savo amžių yra puikios svei-
| skelbė 9 eilučių žinią, nors ir pa- i katos, fiziologiškai gan jaunas. 
Į vėlavusi 75 minutes. Sovietų ži- Jo operacija nesukėlė jokių sun-
į niose daugiausia vietos užėmė j kūmų, nors jam teko duoti dvi 
i dviejų kosmonautų sugrįžimas iš { su puse kvortos kraujo. Prieš 

— Pirmadienį vakare turėjo i erdvės kelionės. Korespondentai! pat operaciją, prieš užmigdamas 
įvykti Hollyvvoodo "Oskarų" įtei- j iš Jugoslavijos praneša, kad ten j nuo anastezijos vaistų, preziden-

Darbininkijos globėjo Šv. Juo-1 bas juk yra ne kas kita kaip žmo- j kimo ceremonijos, tačiau dėl < žmonės kritikuoja Amerikos sau- į tas pažiūrėjęs į chirurgus, Juo
zapo šventės proga įkalbėdamas gaus kūrybinės laisves pasireiški- • pasikėsinimo prieš prezidentą, gumo sistemą. „Jei jie taip mo- kais išreiškė viltį, kad jie yra 
keliolikai tūkstančių italų darbi- j mas, dalyvaujant paties Dievo j Reaganą įteikimai atidėti 24 va-i ketų saugoti savo vadus, kaip Į respublikonai- Vienas 

Popiežiaus žodis 
apie darbo prasmę 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

daktaras 
mes saugome, niekas prezidentų 
nešaudytų", — kalbėjo jugosla 
vai. 

Policijos žiniomis, į preziden-

ninkų Terni plieno liejyklose, po- kūryboje. j landoms. 
piežius Jonas Paulius II-sis drau- j Darbas dėl to tari padėti žmo- j — Erdvės centro vadovybė pa-
ge kreipėsi ir į visą darbo pašau- gui tapti tobulesniu žmogumi, — j skelbė, kad naujojo erdvėlaivio 
lį. Savo žodyje Šv. Tėvas ypač iš- j kalbėjo popiežius — Žmonių: "shuttle" skridimas įvyks balan-
ryškino garsiosios popiežiaus Le-į bendruomenė turi sudaryti to- j džio 10 d., jei nebus kokių neti-
ono XIII socialinės enciklikos j kiam pilnai žmog. us vertam, žmo j kėtumų. 
"Rerum novarum" mokslą apie gaus orumą pib.S: ar>saugojan- — Senatorius Ted Kennedy 
žmogaus darbą. Kaip žinoma, j Čiam darbui sąlygas. į pirmadienį pasmerkė vyriausybės 
šiemet sukanka 90 metų nuo šios I Jonas Paulius II čia priminė, I planą parduoti Saudi Arabijai 
enciklikos paskelbimo 1891 me- į kad jis pats jaunystėje yra dirbęs .puolamųjų ginklų. Jis nurodė, kad j t a kulka įėjo į spaudos sekreto-! Sam gyvenimui 
tais. į akmens skaldykloje ir fabrikuose.; ta valstybė remia lėšomis te- j naus James Brady galvą, sužei-j 

Neprilygstamas žmogaus dar- j Dėl to darbo žmonės jam yra; roristų grupes, o naujieji ginklai j dė smegenis. Buvo sužeistas slap-
bo taurumas sudaro šio mokslo ypač artimi. Darbo žmonių pro sudarytų pavojų Izraeliui. tosios tarnybos detektyvas, 31 
branduolį. Materializmas atima | blemos jam ypač yra savos. Dar- j — Izraelio keleiviniame auto- m e t u čikagietis Timothy McCar

thy, peršautas į vidurius. Ligoni-

pasakė: „Šiandien visi esame res
publikonai". 

Daug blogesnėje padėtyje yra 
Baltųjų Rūmų spaudos sekreto-

tą užpuolikas paleido šešis šū-! rius Brady. Vienu metu spaudos 
vius. Vienas pataikė prezidentui', agentūros buvo paskelbusios, 
į kairį Šoną, jam sveikinantis su kad jis mirė. Kulka sužalojo dalį 
žmonėmis prie Hiltono viešbu-! paciento smegenų ir, jei jis ir iš-
čio, pakėlus kairiąją ranką. Ki- į liktų gyvas, sužalojimai liks vi-

iš žmogaus darbo šią taurumo j bo patirtis — kalbėjo Šv. Tėvas — D u s e sprogimas sužeidė šoferį ir 
žymę, nes materialistinės teorijos | mane įtikino, kad sprendžiant i trjs moteris. 

Viceprezidentas 

nėję taisosi Washingtono, D C , 
pereme pareigas 

Washingtonas. — Pirmadic-
žmoguje neįstengia įžvelgti ne į dabartines darbo žmonių pro-į _ Jamaikoje streiką paskelbė; uniformuotas policininkas, 4 5 ' n i o atentato metu vicepreziden 
ko kito, kaip tik ekonominę bū- .blemas, reikia ieškoti šviesos Jėzaus cukraus plantacijų darbininkai. 

* tybę, kurioje nėra vietos žmogiš-; Kristaus Evangelijoje. Be Evange; sustabdę darbą 12 plantacijų. 

LENKAI ATŠAUKĖ 
NUMATYTĄ STREIKĄ 

Valdžia vel nusileido darbininkams 
Varšuva. — Lenkijos autono

minių darbo unijų „Solidarumo" 
vadovybė atšaukė antradienį nu

liniai. 

kojo asmens orumui. Juk žmogiš 
kojo asmens orumas tik tada įgau
na atitinkamą pagrindą, kai žmo 

i gus yra Dievo kūrinys ir Dievo išspręsti, atmeta 
vaikas. i "darbo Evangeliją , 

Jonas Paulius II-sis pabrėžė, | žmogui yra nuostolingas, 
kad Bažnyčia darbo pasauliui tu- — 

I ri labai daug ką pasakyti. Be abe-
j jonės, Bažnyčia negali darbo pa- | 
šauliui pateikti jokių techninių 

iijos jos yra neišsprendžiamos, j — Šeštadienį apie 7,000 žmo-
Dėl to — tęsė popiežius — mė- j n j ų demonstravo Pennsylvanijo-
ginimas visas darbo problemas: j e prieš branduolines elektros jė 

Bažnyčią ir j gaines. Streiką organizavo kelios 
visada | darbininkų ir "taikos" grupės. 

į ar profesinių nurodymų. Tai ne , 
Užsienio stebėtojai pripažįsta, j Bažnyčios sritis. Bažnyčios nuro- j 

. - T~ - k a d Lenkijos sunkumai nesibai-Įd a i Bažnyčios mokslas liečia 
matytą generalini streiką. Unijos 2 e n o r s streikas ; r hmm at " J ZJL J D - ! 

j TTT i u • J i_ g ' sireiKas ir DUVO at-i - darbo pagrindus. Baznv-! 
vadas Vvalesa, baigęs derybas sujaukta, . KomunisMi nartiinip iw ". , . - • ! _ . • J I ~ " vyriausybės deleeaciia oasakė 11 1 1 : Kom™ls* P 3 * 1 ^ W-, čia negali atsiriboti nuo darbo pa vyriausyoes delegacija, pasakė, k o s k l l i m a s . Ilgame centro ko-! H n e s "darbo" Evangelija 
Kad pasiektas kompromisas, M a * * , ^ T * driy va W 143 ko- j ̂  neatskiriamą J f a Z l S - ; 

miteto pilnieji nariai ir 108 k a n - ; t a u s Evangelijos dalį. Juk Dievo 
didatai. Daug kalbėtojų pasisakė J S G n u s > t a pd a m as žmogumi, pri-1 
už partijos procedūrų reformas. | s i e m e n e k u r ją nors kitą, o kaip \ 
Partijos vadai turi būti renkami,: t i k d a r b o žm0gaus dalią. Dėl to 
o ne paskiriami, kaip iki šiol da- j p a s a u i į u į skelbti "darbo" Evange j 
romą. Partijos vadams turi būti; ]įją y r a e s m j n ė Bažnyčios misijos j 
nustatytas kadencijos terminas, \ įa\\$ 
nes dabar jie valdo, kol būna į pagaliau, turime atsiminti, 
išmesti. Reformų planai turi bū- j k a d rjjevas sukūrė žmogų pagal 
ti užbaigti ir priimti Lenkijos ko- j s a v o paveikslą ir panašumą. Die-
munistų kongrese, kuris kelis kar-' 
tus buvo atidėtas. Komitetas nu
tarė, kad kongresas turi įvykti 
nevėliau kaip iki liepos 20. At-

riame unija laimėjusi 70 nuoš. 
savo reikalavimų. Lenkijos gyven
tojai, nors ir remdami ^Solida
rumą", lengviau atsikvėpė, nes 
virš visų lenkų problemų kabo
jo didžiausia grėsmė — rusų įsi
brovimas, suverenumo praradi
mas, griežtesnė partijos priespau
da. 

Lenkijos žinių agentūra pa
skelbė, jog susitarta ieškoti, kas 
buvo kaltas dėl smurto veiksmų 
Bydgoščo mieste, kur milicija su
mušė 23 darbininkus, tris jų sun
kiai sužalojo. Kaltininkai bus nu-1 stovai į kongresą turi būti išrink-
bausti pagal veikiančius šalies j ti lygiateisiu partijos skyrių bal-
įstatymus, sakoma paskelbtame į savimu, demokratiškai. Politbiu-
vyriausybės ir unijos pareiškime. Į ras, nors ir nepritardamas šioms 

Lenkijoje kalbama, kad popie- į reformoms, sutiko jas įgyvendin-
žius Jonas Paulius II-sis buvo tiek i ti ir pažadėjo pravesti delegatų 
susirūpinęs dėl Lenkijos ateities, i į kongresą rinkimus iki birželio 
kad jis darė žygius paveikti abi j mėn. pabaigos. 
puses: vyriausybę ir darbininkų j 
uniją, kad abi pusės nusileistų ir 
užbaigtų konfliktą. 

Dar nežinia, ar sovietų kariuo
menė bus atitraukta nuo Lenki
jos sienos, ar bus užbaigti neri
botam laikui paskrlhti kariuo-

Šalta politinių sunkumų ir ru 
sų invazijos pavojaus, daug rū 

vas yra kūrėjas. Dėl to ir žmogus, 
tarpininkaujant darbui, tampa 
kūrėju. Visame regimajame pa
saulyje tiktai žmogus dirba tikra 
šio žodžio prasme. Tiktai žmo
gaus veikimas gali būti vadina
mas darbu tikrąja prasme. Dar-

Pabego sovietų 
JT tarnautojas 

New Yorkas. — Sovietų Sąjun
gos tarnautojas Jungtinėse Tau-

Profesinių sąjungų 
laisves pažeidimai 

Keturių Vakaru valstybių atsto-, 
vai Jungtinių Tautų Organizaci
jos žmogaus teisiy komisijoje iš
kėlė komisijos posėdyje Nobelio 
Taikos premijos iaureato akade
miko Andrei Sacharovo ištrė
mimo klausimą. Jungtinių Ameri
kos Valstybių. Didžiosios Brita
nijos, Prancūzijos ir Vakarų Vo
kietijos delegatai nurodė, jog aka
demiko Sacharovo ištrėmimas 
yra vienas ryškiausių žmogaus 
teisių pažeidimo pavyzdžių. Su
sidorojimas su akademiku Sacha
rovu, pažymėjo Vakarų valsty
bių delegatai, ypač prieštarau
ja žmogaus teisiu komisijos pra
ėjusiais metais vienbalsiai priim
tai rezoliucijai, kuria visos vals-
vbės, taigi ir Sovietų Sąjunga, įsi-

Afganistano laisvės kovoto
jų štabas paskelbė Irane, kad pa
vyko suorganizuoti slaptą afganų 
bazę vakariniame Afganistane ne
toli Herato miesto- Anksčiau suki
lėlių karinės bazės būdavo tik 
krašto rytinėse provincijose. 

_ Australijos vyriausybė ap
dovanojo kataliką kunigą misi-
jonierių ir žymų chirurgą Prank 
Flynn vienu iš aukščiausių 
Australijos ordenų. 

metų Thomas Deiehanty, per- j tas George Bush buvo Texas, kur 
šautas per petį ir kaklą. Viena! turėjo pasakyti kalbą Austin 
kulka atsimušė į prezidento au-J mieste. Sužinojęs apie prezidento 
tomobilį. Kita nulėkė į orą. ! peršovimą, Bush tuoj išskubėjo į 

Užpuolimas buvo filmuojamas1 Washingtoną. Valstybės sekreto-
kelių televizijos stočių ir nuotrau-irius Haigas pabrėžė spaudos at-
kos parodė organizuotą, greitą! stovams, kad vyriausybe fanta-
slaptosios tarnybos reakciją. Vi-įjonuoja normanai ir, <ol vicepre-
suomenei neaišku tik, kaip už- zidentas sugrįš į VVashingtoną. 

jis, Haigas, esąs Baltuose Rūmuo
se "komandoje". Šį pareiškimą 
kritikavo komentatoriai televizi
joje ir. sakoma, kilo barnių vy
riausybėje. Pagal konstituciją, 
prezidentui negalint eiti parei-

puolikas, kuris jau praeityje bu
vo žinomas nepastovus, ginklus 
mėgstąs, jokių darbų ar profesi
jos nerandąs tipas, galėjo patek-

Užpuolikas Hinckley • gų, jas eina viceprezidentas, po 
s jo-seka Atstovų Rūmų pirminin-

Washingtonas. —Slaptoji t a r į k a s ( š i u o a t v e j u 7 ^ ^ ^ O'Ncill 
Aukštasis . nyba ir Washingtono policija vie-1 „ d e m o k r a t a s ) , py j 0 — Senato 

atžymėjimas chirurgui kunigui; toje suėmė į prezidentą Reaganą « « p r e z i ( j e n t a s p r o t e m " ir tik ta-
Flynn buvo suteiktas už jo iš-; šaudžiusį vyrą. Paaiškėjo, k a d į ^ įpėdmiu tampa valstybės sc-
skirtinius nuopelnus, rūpinan- jo tėvai gyvena Bvergreen, Colo-j ; < r e tQ r i u s > 
tis pažangos kėlimu aborigenų į rado. John VVarnock Hinckley, 
— vietinių krašto gyventojų Jr., 25 metų amžiaus, buvo apkal 
tarpe. 

Irano puolimas 

tintas pasikėsinimu į prezidento 
gyvybę, pasikėsinimu į polici
ninko gyvybę. Federalinis Investi-
gacijų Biuras nustatė, kad 

Teheranas. - Irano revoliuci- j Hinckley buvo suimtas pernai 
nė gvardija paskelbė apie sėk-' spalio men. Nashville aerodrome, 
minga puolimą Irako teritorijoje, kur pas jį rasti trys revolveriai. 
kur buvo užimtas pasienio kai
mas Panjvin. Iraniečiai nušovė pareigoio užtikrinti žmogaus tei

sių gynėjam veiklos laisvę. Ame
rikiečių delegatas Schiffer pažy-
mėjo, kad akademiko Sacharovo, kėlė Irano vėliavą. Puolimas įvy 
ištrėmimo klausimas tol liks žmo- Į kęs iš Kurdistano provincijos, ja-
gaus teisių komisiios darbotvarkė- Į me žuvę keturi Irako kareiviai. 
je, kol Sacharovui nebus sugrą-j „ . . . 1 • -
žinta laisvė, kurią jis reikalauja | D e l g l j O S K n z e 
užtikrinti visiems žmonėms- Briuselis. — Belgijos vyri ausy 

Tuo metu Nashville lankėsi bu 
ves prezidentas Carteris. Paleistas 

pasienio sargybinius, įžengė į Ira-1 Hinckley-nuvyko i Texas, kur po 
ko teritoriją visą mylią ir ten iš- keturių dienų nusųnrico Dalias 

mieste du revolverius. 
Užpuoliko tėvai per advokatą 

pripažino spaudai, kad jų sūnus 
buvo psichiatro priežiūroje, nors 
daktaras ir nebuvo nustatęs, kad 
jis pavojingas žmogus. Jis per še
šerius metus nesugebėjo užbaigti 

, ,.. , tose Ale\ander Sacharov, kuris] pescių Lenkijos valdžiai sudaro,, ... . , . . .. -L_"jį7j • • ,!••• •* buvo radijo ir televizijos specia-1 piktadariai 
sunki ekonomine padėtis, maisto, 

įbė, bandydama išspręsti ef<ono-
V. Vokietijoje nežinomi! minę krizę, pareikalavo, H<ad par kolegijos ar susirasti darbo. Jo te

padėjo bombą prie j lamentas užšaldytų visas algas, vai, turtingi naftos biznieriai, 
t _, .' "£!Tiįlįstas toje organizacijoje, pabėgo JAV karinės žvalgybos pastato, j iki šių metų pabaigos. Tam ne- • turėję su sūnumi įvairių su 

ir kitų prekių trukumas, darbo ^ im(mĄ ]r p e r i m i ir papra-1 Nukentėjo pastatas, tačiau žmo-! pritarė socialistų partija ir vyriau- mu, tačiau neįtarę, kad jis gali 
našumo mažėjimas. Lenkijos ~ Amerikoje politinio prieglobs-' niu aukų nebuvo. ' sybės koalicija atsidūrė pavojuje. I griebtis ginklo. Kitos žinios r\l3 
laukia sunkios dienos. Ją išgel-1 č j o Sacharovas atvyko į New _ Trano teisme buvęs vice-' Praėjusią savaitę tarptautinėje užpuoliką Hinklcy su "nacių gru-

Lietuvos atstovo 
užuojauta prezidentui 

Washington, D. C. — Lietuvos 
atstovas dr. S. Bačkis, patyręs apie 
pasikėsinimą prieš prezidento 
Ronald Regano gyvybę, tuoj pa
siuntė telegramą savo, Lietuvos 
Diplomatinės tarnybos ir visų lie
tuvių vardu pareikšdamas gilų 
susirūpinimą ir geriausius linkėji
mus kuo greičiau pasveikti. Tele
gramą pasirašė oficialiu titulu: 
Dr. S. A. Bačkis, Lietuvos Char-
ge d'Affaires. 

KALENDORIUS 

Balandžio 1 d.: Venancijus, Te
odora, Ringaudas, Dainora. 

Balandžio 2 d.: Nicetas, Pranas 
nku- įPaulietis, Ankus, Vardą. 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15. 

rr^nes pratimai, kuriuose daly-
vauia rir tik sovietų, bet rytų, bėti gali tik stambesnė vakarų ĮYorką ir pradėjo darbą jungtinė-1 premieras Entezam kaltu nepri- valiutos biržoje vyko spekuliaci-
vokieBų, čekoslovakų ir lenkų da- j valstybių ekonominė parama. ' se Tautose pernai gegužės mėn. sipažino. I ja belgų piniginiu vienetu 

pėmis", kurioms 
daug "radikalus". 

jis buvęs per 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 65 L, 
naktį 45 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. balandžio mėn. 1 d. 
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Telefonas 476-7089 

AR TIKRAI NORIME 
ĮSIPAREIGOTI 

Nijolė K e r s n a u s k a i t ė 

Didesnių švenčių proga yra 
įprasta prisiminti mūsų įsi
pareigojimus ir apie juos pa
kalbėti. Visi žinome, kad to 
neužtenka. Kad įsipareigoji
mai būtų prasmingi, juos rei
kia įgyvendinti. Vasario 16-toji 
kvietė mus permąstyti savo įsi
pareigojimus, mūsų atsiliepi
mą jiems persvarstyti. Vigili
joje t a i i š sakėme poeto 
žodžiais; žodžiais, kurie šaukė, 
uždegė... Bet į kasdienį gy
venimą ateiname mes, papras
ti žmonės, nepoetai, jauni ir vy
resni, įvairių pažiūrų, nuotaikų 
ir palinkimų, kiekvienas su sa
vo rūpesčiais, darbais ir svajo
nėmis. Ko reikėtų šiame kas
d i en i ame g y v e n i m e , k a d 
galėtume kilnius įsipareigoji
mus kilniai atlikti? 

Į s ipa re igo j imas r e i šk i a 
užsiangažavimą tam tikrą pa
reigą priimti. Pareiga savyje 
yra pasyvi; ji mums tik sako,ką 
turime daryti , bet reikia laido, 
kuris ją tikrove paverstų. 
Pareigingumas yra aktyvus 
pareigos išreiškimas, nes tik 
pareigingumas ir iš jo išplau
kiantis veiksmas suteikia pa
reigai konkrečią formą. 

Pareigingumas neats i randa 
savaime, netyčia; tai yra sun
kiai įgyjama savybė, kuriai 
išugdyti, lavinti ir išlaikyti rei
kalinga labai tvirta moti-
vacija. 
Šią motivaciją sudaro: 

1. Laisva valia apsispren
dimas atpažintą pareigą atlik
ti. Visi galime pareigą at
pažinti; mūsų laisva valia 
tačiau leidžia mums ją priimti 
ar atmesti . Žmogui yra ne-
tūralu įvairių lengvatų ieškoti, 
savo valią š iam apsisprendi
mui palenkti ne visad lengva. 
Todėl mums reikia nuolatinio 
valios įtempimo, budrumo. 

2. Tikėjimas tuo, ką atlikti 
įsipareigojome. Privalome ti
kėti savo pareigos prasmingu
mu; turime būti įsitikinę, kad 
tai ką darome yra tikrai rei
kalinga. 

3. Meilė, kuri lydi tikėjimą ir 
įgalina mus įsipareigojime te
sėti net tada, kai niekas kitas 
mums jau nepadeda. 

4. Entuziazmas a rba užsi
degimas. Neužtenka vien tik 
pareigos prasmingumu tikėti, 
reikia tuo darbu ir siekimu 
"susižavėti". Kuo prasminges
nė ir vertesnė pareiga, tuo di
desnis turi būti ir šis susižavė
jimas. Jis reikalingas, nes 
teikia dinamiškumo, kuris pa
reigos atlikime ieško ir randa 
gyvenimo prasmę bei džiaugs
mą. 
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S e s ė s rikiuojas C l e v e l a n d o skautų-čių Kaziuko mugėje. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Įsipareigojimai liečia visus; 
tačiau apie juos kalbant mūsų 
akys krypsta į lietuvišką jau
nimą. Tai natūralu, nes jie y ra 
tie, kuris mūsų dabartinius įsi
pareigojimus ir atliktus už
davinius turės toliau tęsti ar
ba prarasti. 

Jaunimas gyvena amži
name pavasaryje; jaunimui 
priklauso ateitis. Jo stiprybė ir 
įkvėpimas tačiau glūdi dabar
tyje ir praeityje. Labai svarbu, 
kad jis tai suprastų. Neatme
tant ir nepeikiant to, kas kitų 
jau atlikta; neats isakant atsie-
kimų ir to dvasinio, tautinio ir 
kultūrinio lobyno, kurį sukro
vė vyresniosios kartos. T a 
prasme esame turtuoliai, nes 
mums perduotas palikimas y ra 
didžiulis. 

Todėl ir skiriame jaunimui 
daug dėmesio, rūpesčio ir mei
lės. Ir iš tos meilės dažnai kal
bame, kad reikia jaunimą mū
sų veiklon, mūsų gyveniman 
įjungti. Ar nebūtų tiksliau už
miršti įjungimą ir kalbėti apie 
įsijungimą, kuris šiuo atveju 
reikštų anksčiau minėtos moti-
vacijos asmenninį išgyveni
mą ir priėmimą, pasisavi
nimą. O to reikia. Reikia save 
kokiam nors tikslui skirti, sa
ve a t iduot i , s a v e įjung
ti. Įsisąmonijimo lietuvybė
je, jau minėta motivaciją jon 
įsijungimo, turėtų siekti lie
tuviška mokykla, lietuviškos 
jaunimo organizacijos, šeima. 
Visa mūsų veikla - kultūrinė, 
organizacinė, visuomeninė ir 
t.t. — jaunimo atžvilgiu, tu
rėtų būti nukreipta t a prasme. 
Neužtenka jaunimą raginti lie
tuviškai kalbėti. Reikia, kad jis 
įtikėtų, jog taip daryti y ra 
prasminga. Negana norėti, 
kad jaunimas lankytų ren
ginius, privalome visų pirma 
žiūrėti,kiek mes patys į tuos 
renginius įdedame kūrybin
gumo darbo ir užsidegimo, kad 
jie būtų pačioje aukštumoje? 
Lietuviškas vertybes įvairiuo
se jos apsireiškimuose vertai 
pristatyti — tai ir y ra didžiau
sias uždavinys mums pa
tiems. Paprastai žmogus pasi
ima, pasisavina tik tai, ką j is 
tikrai turėti nori. Uždegti jau
nimą noru būti lietuviu y r a 
milžiniška vyresniųjų — vado
vų, mokytojų, tėvų, pareiga ir 
a t sakomybė . Todėl kiek
vienam darbui, kiekvienai 
veiklai — nežiūrint dirbančių
jų amžiaus — reikalinga tvirta 
motivaciją, tikrai ir neatšau-
ciamai įjungianti mus į mūsų 
didįjį įsipareigojimą tautai ir 
t ė v y n e i . 

U Ž G A V Ė N I Ų B L Y N U BALIUS C L E V E L A N D E 

A. Š e n b e r g i e n ė 

Vasario 28 d. įvykęs "Pilė
nų" tunto skautų tėvų komi
teto balius buvo ne tik pa
vykęs, bet ir įsidėmėtinas. Tai 
buvo tryliktasis. Pirmasis bu
vo Sv.Jurgio parapijos salėje, 
tolaikinio tuntininko V. Staš-
kaus ir tėvų komiteto pirm. 
J Gudėno sumanymas, vir
tęs tradicija. Įdomu, kad šių 
balių organizatoriai, per 12 me
tų, hkn tif patys: J. Gudėnas, 
I. Nagevičienė, B. Mainelienė, 
M PuSknru'n^ V ! rbaitis Tik 
šiemet tėvų komitetas ki^k 
pasikeitė ir ij sudaro pirm. G. 
Matiene. n a n a i — M Pusko-

rienė, B. Mainelienė, J. Biliū
nas, B. Taraškienė, P. Stun-
gys. Dviems ilgamečiams 
darbuotojams — J . Gudėnui ir 
L. Nagevičienei buvo viešai pa
dėkota ir įteiktos dovanėlės. 

Svečius maloniai nuteikė 
dainininkų sekstetas: vadovas 
skautas vytis Paulius ir pa
tyrę skautai — P. Žiedonis, D. 
Motiejūnas. A. Vanagas, J. 
Muliolis ir R. Urbaitis. Akor
deonu pritarė vilkiukas R. Bi
liūnas. Prie geros nuotaikos 
prisidėjo greitas ir tvarkingas 
patarnavimas, laimėjimai ir 
smagi Strimaičio Šokių mu
zika 

P O P E N K E R I Ų 
M E T Ų V E I K L O S 

Džiaugiamės bei didžiuo
jamės LS Fondu, kuris po pen
kerių metų jau tapo gerokai įsi
tv i r t inęs savo veikloje. Fondo 
kap i t a l a s palaipsniui auga, o 
tuo pač iu ir kasmet inė p a r a m a 
Lietuvių Skautų Sąjungai di
dėja. Su didele pagarba prisi
m e n a m e šia proga brolį v.s. 
A n t a n ą Saulaitį, kuris buvo 
v ienas iš LS Fondo sumanyto
jų bei steigėjų. Linkime jam 
dar d a u g metų, sveikatos ir iš
tvermės . Esame dėkingi ir vi
s i e m s a u k o t o j a m s , išgir
d u s i e m s m ū s ų k v i e t i m ą 
paremt i skautišką jaunimą. 
Tenka pasidžiaugti, k a d fondo 
va ldyba per tą laiką be jokių 
nesk landumų tarpusavyje dir
bo nuoširdžiai bei nenuilsta
mai su dideliu būriu bend
radarb ių bei rėmėjų, kuriems 
pr iklauso ta ip pat didelė padė
ka. Todėl nenuostabu, kad, 
ta ip visiems suburtomis jė
gomis , bedirbant, per pen
kerius metus mūsų fondas iš
augo į stiprų skautiško? 
veiklos piniginį ramstį . Penk
mečio veiklai atžymėti valdy
ba Bostone spalio 18 d. su
rengė vakarą, kurio programą 
atl iko "Antro Kaimo" jauni
mo grupė iš Čikagos. Prieš pra
d e d a n t programą kalbėjo Č. 
Kilius ir dr. J. Gimbutas , 
t r u m p a i nušv iesdamas fondo 
veiklą. Pasir inkome tokia mi
nėjimo šventės formą, tikėda
miesi pasiekti didesnį skaičių 
lietuviškos visuomenės, o ypa
t inga i jaunimo, kuris mūsų 
renginiuose darosi j au retas 
sveč ias . Atrodo, kad valdybos 
p a s t a n g o s nenuėjo veltui, nes 
v a k a r a s praėjo su nepapras tu 
pasisekimu, suburdamas be
veik visą Bostono bei apylin
kių jaunimą, o drauge atneš
d a m a s fondo adminis t ravimo 
k a s a i gražų pelną. 

Žvelgdami į ateitį, labai 
page idautumėm, kad visa lie
tuviškoji skautija stotų remti 
savąjį fondą. Kviečiame visus 
a t s tovus bei atstoves dar di
desnėmis jėgomis jungt i s į au
kų r inkimo darbą, k a d dar po 
penkerių metų mūsų fondo ka
p i t a l a s būtų ne dvigubai , bet 
dešimteriopai didesnis. 

Malonu paminėt i , kad p.p. 
Agnie tė ir Aleksandras Beres-
nevičiai yra stambieji LSF rė
mėjai . 

" M E S M O K A M E 
S K A U T A U T I " 

L S B konkurso komisija ren
kas i J a u n i m o centre balan
džio 12 d., 10 vai. ryto įvertinti 
iki to laiko prisiųstus darbus. 

S K A U T U MUGE 
NEW Y O R K E 

Tradicinė skautų mugė šie
met buvo jau dvidešimtoji, su
traukusi daug žmonių, praė
jusi pakiliai. 

Prasidėjo 12 vai. mišiomis, 
kurias aukojo Tėv. An tanas 
P r a k a p a s , OFM, P a s a k y 
damas pamokslą apie šv. Kazi
mierą, jaunimą. Tuoj po pa
maldų buvo persitvarkyta ir 
pradėtas mugės at idarymas, 
kurį pravedė viena iš rengėjų, 
"Neringos" tunto" tunto tun-
tininkė s. Birutė Kidolienė. 

J i pakvietė viešnia L.S.S. 
vyr. skautininke v.s. Ireną 
Kerelienę atidaryti mugę. Vieš
nia atvyko specialiai į šią 
skautišką šventę. Gražioje 
tvarkingoje .kalboje palinkėjo 
mugei kuo geriausios sėkmės. 
Atidarymo proga keliems mu
gės garbės svečiams skautės 
užkabino iš,medžio išplautas 
širdeles, kur ( buvo įrašyta — 
XX Kaziuko mugė New Yorke 
1981.Du skautukai laikė išties
tą kaspiną, kurį viešnia v.s. 
I rena Kerelienė perkirpo. 

Tuoj ir prasidėjo visas 
t r iukšmas, mugės margumy
nai , įvairumai. Čia savo sta
lus turėjo '"Tauro", "Nerin
gos" tuntai, vyr. skautės 
židinietės. Buvo įvairiausių, 
įdomiausių gaminių, daiktų, 
drožinių, audinių, lietuviškos 
duonos. Mažojoje salėje veikė 
valgykla su lietuviškasi val
giais. Gi scenoje buvo įrengta 
graži kavinė su m azikos pa
lyda. Posėdžių kambaryje vy
ko lėlių teatras, kur bent du 
kar tus suvaidinta "Pupos" pa
saka, (p.j.) 

DVI K A R J E R O S 
Š E I M O J E 

Akademikių skaučių drau
govės Chicagos skyrius balan
džio 5 d., (sekm.), 3 vai. p.p. 
J a u n i m o cent ro kavinė je 
svarstys kaip auginti šeimą 
kai abu sutuoktiniai nori tęsti 
savo profesines karjeras. Dau
guma dabarties jaunų moterų, 
lankančių universitetus, sie
kia įgyti profesijas ir tikisi 
dirbti ištekėjusios, taip pa t no
ri auginti šeimas. Šiose svars-
tybose bus kalbama su kokio
mis problemomis susiduriama 
auginant vaikus, kai abu tėvai 
dirba. Ar motina turi būti na
muose su vaikais ir profesinę 
karjerą atidėti kai jie paūgės? 
Motinai dirbant, kas privalo 
likti namuose vaikui susirgus? 

Ši sueiga bus gera proga stu
dentams, naujavedžiams ir tė
vams pasidalinti savo patyri-
m a i s , n u o m o n ė m i s ir 
klausimais. Svarstybas pra
ves t.n. Gilė Liubinskaitė. 

ASD Chicagos 
skyriaus valdyba 

KAZIUKO M U G Ė 
C L E V E L A N D E 

Kaziuko mugė, įvykusi pra
eitą sekmadienį Dievo Moti
nos parapijos patalpose, buvo 
sėkminga gausiais svečiais ir 
gražiais skaučių ir skautų dar
bo tautodailės kūriniais. Sve
tainėje tėvų rūpesčiu veikė val
gykla. Nors kovo mėnuo 
kartais per Kaziuko muges 
nepagailėdavo sniego, šį kartą 
dovanojo gražią ir šiltą dieną. 
Skaučių ir skautų pasirody
m a s bei dainos užbaigė nuo
taikingą metinę šventę. 

XI. SUVAŽIAVIMO 
B I U L E T E N I S 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo 
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

- r t r » r 

DRAUGO prenumerata mokama i* anksto ,rr T ^ 

metams V^metų 3 meH/ <.«i 
Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 
Kanadoje (kanadiSkais dol .) . . . . $46.00 $26.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 
Užsienyje $42.00 $26.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 
Savaitinis $2800 $17.00 

$17.00 r r i t ( I 
$18.00 
$17.00 *J°< 
$17.00"r ' 
$15.0fr>vv)» 
— I M I ethr 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

kita perduoda naujam LSS 
Tarybos Pirmininkui Tai 
atlikęs, Prezidiumas savo dar
bą baigia. 

57. Šie nuostatai įsigali LSS 
Tarybai juos priėmus. 

58. Šiems nuos ta tams įsi
galiojus, visi kiti LSS Suvažia
vimo reikalu veikę nuostatai 
nustojo galios. 

59. LSS Suvažiavimo Prezi
diumui šie nuosta ta i yra 
vienintelės privalomos taisyk
lės. 

47. LSS Suv-mo Prezi
diumas leidžia LSS Suv-mo 
Biuletenį ir jį siuntinėja regis
truotiems Suv-mo dalyviams. 

48. Biuletenyje skelbiami 
LSS Vadovybės pranešimai, 
Suv-mo dalyvių sąrašai, Suv-
mo dalyvių pasisakymai bei 
siūlymai, kandidatų sąrašai, 
balsavimo duomenys ir, Suv-
mo Prezidiumo nuožiūra, kiti 
dalykai. 

49. LSS Suv-mo Biuletenis 
yra viešas ir per tiesioginius 
LSS vadovus, registruotus 
dalyvauti suvažiavime, pri
einamas visiems LSS nariams 
ir Suv-mo dalyviams. 

50. Rajonų Vadai , rajonų 
vadeivos, tuntininkai ir vie
tininkai bei kiti vyresni vado
vavęs įpareigojami LSS Suv-
mo Biuletenio informaciją 
priminti kitiems vadovams bei 
LSS Suv-mo dalyviams vie
tovėse. 

XII . S K U N D A I 
51. Suvažiavimo dalyvis, 

nesutinkąs su Suv-mo Prezi
diumo ar komisijos nutarimu, 
gali raštu: a) prašyti Suv-mo 
Prezidiumą klausimą per
svarstyti arba 

b) skųstis LSS Garbės Teis
mui. 

52. LSS Garbės Teismui gali 
skųstis per dvi savaites, suži
nojęs jam nepriimtiną nutari
mą ar veiksmą. Perduodamas 
skundą Garbės Teismui, Suv-
mo dalyvis tuo pačiu laiku turi 
skundo nuorašą paduoti ir 
Suv-mo Prezidiumui. 

53. Paduotasis skundas auto
matiškai nesulaiko nutarimo 
ar veiksmo. 

54. LSS Garbės Teismas ga
li: 

a) skundo nesvarstyti; b) 
skundą atmesti; c) atitin
kamai nustatyti, kas ir kaip tu
ri būti padaryta skundo iškel
tuoju r e i k a l u , d) s a v o 
sprendimą praneša Tarybos 
Pirmininkui ir Suvažiavimo 
dalyviui. 

X I I I 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6 2 4 0 0 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4:r 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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a) išrinktos LSS Tarybos na
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Savišvietai ugdyti reikalingas — 

LIAUDIES UNIVERSITETAS 
Joks mokslas nė ra kareiviš

ka kuprinė, kurią reikia nuo
latos nešioti an t pečių. Mūsų 
išsimokslinimas gyvenimo ap
sunkinti nebegali. Tačiau jo 
stoka mus gali slėgti daugiau 
negu nuolatos didėjantis metų 
skaičius. Mus mokslas gali tik 
šviesesnėn ateitin vesti. 

Deja, labai dažnai tur ime 
prisipažinti, kad lietuviškoji 
išeivija, atrodo, ne šviesėja, 
bet nuolatos tamsėja. Turbūt, 
jau ir su mūsų poetu galėtume 
tarti , kad Lietuva yra t ams i ir 
juoda. 

Tiek daug metų jau iš
gyvenome išeivijoje, bet da r 
vis nepasirūpinome bendra vi
suomenės savišvieta. Tiesa, 
mokykliniam jaunimui tur ime 
šeštadienines mokyklas. Kal
bos ugdymui — inst i tutus ir 
kursus, seminarus ir suvažia
vimus. Atrodo, kad — Dieve, 

.„duok — netrukus džiaugsimės 
ir akademinio lygio lietuviš
kąją katedra. Net širdis pa
šoka, išgirdus tokią naujieną. 
Na; ir jeigu mes pajėgsime 
realizuoti savo svajones? Jei
gu įkur8ime li tuanistikos ka
tedrą. Argi mes tada nebū
sime išdidūs? Argi iš la imės 
nenumirsime? 

Atsargiai . Mes galime nu
mirti. Bet ne iš džiaugsmo. 
Yra pavojus, k a d mes, ka ip 
šviesuomenė, pamažu ištirp
sime, jeigu greit nesukrusime. 
Mus ištirpdin8 svetima aplin-

. k a ir mus beužgožianti šio 
krašto kultūra. Mes tur ime 
kuo skubiausiai susirūpinti lie
tuviškos kultūros tolimesniu 
puoselėjimu. Nėra abejonės, 
kad svarbiausias savo kul
tūros aspektas y ra pa t s indi
vidualus lietuvis. Žmo
gus. Ne gražiai i šaustos 
tautinės juostos ar mandr ia i 
išdrožinėti lietuviškieji smūt-
keliai yra gyvosios, lie
tuviškos kultūros paminklai , 
kurie yra būtini lietuvybės iš
laikyme. Gyvas žmogus. Kul
tūr ingas išeivis. Ta i y ra 
paminklas . Tai yra pagrin
das, an t kurio mes turime sta
tyti lietuviškąją kultūrą. 

Mus greit užgoš skubant i 
modernaus gyvenimo spe
cializacija, mūsų vyresniuo
s ius n u s i n e š k a z i m i e r i n ė s 
kapinės. N a m a s jau dega. Mes 
turime jį gesinti. 

Kalba eina apie bend
rąjį mūsų b e n d r u o m e n ė s 
šviesėjimą. 

Anais nepriklausomo gy
venimo laikais Lietuva pra
dėjo pajusti, kad mums reikia 
sistematingos savišvietos sis
temos. 

Dr. P. Slavėnas ki tados ra
šė: "Bendram kultūriniam tau
tos, lygmeniui kelti nepakan
ka ' atskirų sumanymų, bet 
reikia esminių pakeitimų viso
je švietimo sistemoje. Kad 
mokslas sklistų masėse, rei
kia suteikti j am organinio vie
ningumo ir išvaduoti nuo 
pastovaus sąryšio su specialy
bėmis, tarnybomis, katego
rijomis ir t.t. Reikia kovoti su 
grubia utilitarine pažiūra į 
švietimą ir propaguoti kultūri
nes vertybes, ka ip būt inus *s 
menybės ugdymo veiksmus.. 
Daug ko labai trūksta.. . Pvz. 
iki šiol Lietuva neturi nė vie
no tikro liaudies universi
teto." (2iūr. Židinys, dr. P. Sla
vėnas "Švietimo uždaviniai 
Lietuvoje", 1938 m. balandžio 
mėa„ Nr. 4 (160), 445-446 p.). 

Mes esame Lietuva. Mums 
reikia liaudies universiteto. To 
reikalauja gyvenimas ir susi
klosčiusios gyvenimo aplinky
bės. 

Anot dr. Slavėno, liaudies 
universiteto negali atsverti nei 
radijas, nei laikraščiai, nei 
seminarai ar kursai. Visa tai 
yra tik laikino pobūdžio. 
Specializcijos ir profesiona
lizmo akivaizdoje, mes tur ime 
susirūpinti "plačiausia tau tos 
visuma", mes turime susirū
pinti, kad kiekvienas lietuvis 
kultūrinėms ir ekonominėms 
"būtų paruoštas politinėms, 

SUNKIOJI NAFTA IR JOS REIKŠMĖ 

l enk tynėms su kitomis tau
tomis" , (ten pat , 447p.). 

Atrodo, kad su dr. P . Slavė
n u ki tados sutiko ir mūsų filo
sofas ir pedagogas St. Šal
kauskis . J i s teigė: "Tačiau 
profesinis kultūros darbinin
kų susioganizavimas toli gra
žu nė ra pakankamas kultūri
nei kūrybai sužadinti ir 
suintensyvint i . Drauge yra rei
kal ingos , pirma, kultūrinės 
studijos, kurios galėtų su
t e i k t i k u l t ū r i n e i k ū r y b a i 
t i nkamą linkmę, ir, antrą, 
mater ia l inė p a r a m a kultū
r inei kūrybai.. Pirmuoju tikslu 
galėtų būt i įsteigtas Kultūros 
Ins t i tu tas , antruoju tikslu — 
Kultūros Fondas" (žiūr. Židi
nys , Nr . 5-6, 1938 m., gegužės -
birželio mėn., St. Šalkauskis 
"Lietuvių Kultūros prob
lema", 605 p.). 

Mes turime priemones. Mes 
esamaritffcr gyva ir Kovojanti 
t au tos dalis. Atrodo, kad turė
tume paklust i mūsų kultūros 
kūrėjų ba l sams . 

Tur ime įvairius fondus ir 
stiprią materialiai išprususią 
visuomenę. Nėra abejonės, 
k a d lietuviškoji Chicaga yra 
pajėgi visapusiškai išlaikyti 
tokį liaudies universitetą. Vi
sos veiklos centru t apęs Jau
n imo Cent ras yra pajėgus 
m u m s suteikti reikiamas pa
ta lpas . Fondai ir p a t y s liau
dies universiteto lankytojai 
garan tuotų reikiamą finansi
nę paramą. . \ 

Kyla klausimas, g a l būt, a r 
mes turėtume p a k a n k a m ą 
skaičių lankytojų? 

Dėlto turėtume visiškai 
neabejoti , jeigu mes atsimin
tume, k a d daugumą to univer
siteto klausytojų sudarytų ne 
j aun imas , bet visuomenei, ku
riai t a s universi tetas yra bū
t inas . Ta i — vyresnioji ir sens
telėjusios bendruomenės 
kar tos . 

Lietuvių bendruomenė neiš
naudoja savo vyresniųjų kul
tūrinei kūrybai kelti ir puo
selėti. 

Manding, mūsų vyresnioji 
ka r t a jau yra persotinta ir nu
k a n k i n t a įvairiausių vien
kar t inių "parengimų" ir "ap-
vaikščiojimų". Užtenka mums 
diletantizmo. Kultūrinei veik
lai kelti ir išlaikyti reikia pro
fesionalinio pagr indo. Reikia 
akademinio paruošimo. 

Mūsų veikla skęsta nuo pri
mityvizmo. Tik pažiūrėkime į 
bendruomeninius ginčus. Įvai
riuose iškilusiuose nesutari
muose klesti nekultūringumą 
išduoda poveikiai. 

M ū s ų p r o f e s i o n a l a m s ir 
special is tams t rūks ta bendro 
išsilavinimo. Tai suteiktų 
socialiniais mokslais pagrįs
t a s liaudies universitetas. 

Amerikiečiuose plečiasi 
vad inamas i s "Elderhostel" 
8avišvitos metodas . Aukštes
niuoju mokslo švietimu besi
rūp inąs žurnalas "Change" 
teigia, kad bendruoju švieti
mu ir savo kultūrinimu ypač 
domisi pensininkai (žiūr. 
Change , 1981 ., sausio — va-
iar io mėn. 38 p.). 

?t*ra _oejonės, k a d lietuviš-
... — ypač Chicagos — vi

suomenė turi puikias sąlygas 
liaudies universiteto įkūrimui. 

Reikia tik noro ir visos bend
ruomenės talkos. Detalės to
kio universiteto įkūrimui — ki
t a tema. Visa turi būti 
kruopščiai i šplanuota ir apgal
vota. Tai negali būt i atlikta 
per vieną dieną. Svarbu, kad 
pati idėja būtų kuo skubiau
siai realizuota. Vyrai turi pa
judinti žemę. Turime visi da
bar, anot poeto K. Bradūno, 
"Suremti pečius" ir pastatyti 
ne tik l i tuanistikos katedrą, 
bet ir lietuviško liaudies uni
versiteto rūmus. Ta i atlikus vi
sa Chicaga prašvis ir taps tik
ruoju lietuviškos kultūros 
centru ir laisvojo pasaul io lie
tuvių pasididžiavimu. 

Tik į darbą greičiau. Tik, vy
rai, pajudinkim žemę. 

J. Soliūnas 

Energija tautos ūkyje yra 
svarbiausias veiksnys, nuo ku
rios priklauso žmonių ge
rovė. Papras ta i energiją mes 
suprantame kaip žmogaus iš
tvermę ir patvarumą darbe, 
kurio atlikimui reikalinga su
naudoti tam tikras jėgos kie
kis. Pramonėje žmogaus jėga 
pavaduoja mašinos, kurių 
sukimui naudojama įvairūs 
energijos šaltiniai. Žogaus su
gebėjimas panaudoti natūra
lius energijos šaltinius atpa
laidavo jį nuo sunkių darbų, 
ypač įjungus į darbą alyvą. 
Kaip žinome, jos didžiausi iš
tekliai randami Viduriniuose 
Rytuose, kurių politinė pa
dėtis y ra nepastovi. Pramo
nės kraštų dėmesys yra nu
kreiptas į energijos šaltinius.ir 
dėl jų vyksta politinės var
žybos. 

JAV-bės, be savų energijos 
išteklių, vis dėlto yra privers
ta importuoti apie 4% alyvos, 
kad išlyginus trūkumą. Atsi
radus nepalankioms aplin
kybėms - netekus arabiškos 
naftos, JAV-bės ūkinių požiū
rių gal mažiau nukentėtų, ne
gu kiti kraštai. Bet politiniu 
atžvilgiu būtų didžiausias 
smūgis. Pasekmės skaudžiai 
paliestų jėgų pusiausvyrą ne 
tik Europoje, bet ir Azijoje. 
Vakarų Vokietija, ištikimiau
sias Atlanto sąjungos narys , 
ir tolimoji Japonija yra arti
miausi Sovietų Sąjungos kai
mynai ir yra raudonosios 
armijos šešėlyje, kurie grei
čiausiai būtų galima okupuo
ti, o po jų sektų kiti kraštai . 

Todėl JAV-bėms didelį rū
pestį sudaro ne tik užsienio 
politika, bet ir vidujinių sun
kumų nugalėjimas, kurių iš
sprendimui, arba pašali
nimui, prezidentas jau 
išaštrino kirvį, kapodamas vi
sų blogybių išsikerojusį medį 
— infliaciją. 

Naftos apdirbimo bend
rovių dėmesys jau nukrypo į 
sunkiąją naftą, kuria anks
čiau niekas nesirūpino. Panai
kinus kainų kontrolę, jos paju
dinimas žada gražų pelną. 

Geologų ir chemikų aiškini
mu, sunkioji nafta susidarė 
susigėrus žuvusių gyvių rie
balams į minkštus kalkame-
nius su molio ir smėlio prie-

P. ladreika 
maišomis kurie sukietėjo. 
Ankščiau, t rūkstant techno
loginių priemonių, jų neap
simokėjo eksplotuoti. Pakilus 
chemijos mokslams ir išto
bulėjus technologijai paleng
vėjo priėjimas prie sunkiosios 
naftos klodų. Seniau pragrę-
žus šulinį, jeigu užtikdavo jos 
klodus, skubiai jį uždarydavo. 
Dabar, pasikvietus į talką geo-
chemistus ir kitus specialis
tus , pradedama ją labai inten
syviai eksplotuoti. Iš 
sunkiosios naftos išskiria
mas : žibalas, benzinas ir taip 
reikalinga alyva bei kiti šalu
tiniai produktai, kurie sunau
dojami tekstilės pramonėje, 
t r ą š o m i s ir net ma is tu i 
k.a. r iebalams ir baltymams. 

Neseniai Albertoje, Kanado
je, buvo sušaukta pirmoji tarp
tautinė sunkiosios naftos eks
pertų konferencija aptarimui, 
kaip ekonomiškiau išnaudoti 
sunkiąją naftą energijos gavi
mo reikalui. Specialistų aps
kaičiavimu Šiaurinės Ameri
kos kontinente sunkiausios 
naftos y ra keturi trilijonai sta
tinių alyvos, tai yra 10 kartų 
daugiau negu iš viso yra 
skystosios naftos. Jos didžiu
liai klodai surasti Kana
doje siekia du bilijonus sta
tinių alyvos. Milžiniški klodai 
tebėra nepajudinti Venecuelo-
je ir JAV-bėse, kurie sudarytų 
apie 300 bil. statinių atsargas. 
Sunkiosios naftos klodai su
rasti: Kalifornijoje, Utah, 
Colorado, Wyoming, New 
Mexico, Lousiana, Texas 
valstijose. Sunkiausią prob
lemą sudaro jos išėmimas iš 
gilesnių žemės siuogsnių, nes 
jos negalima išpumpuoti, o rei
kia kast i ka ip akmens anglį. 
Bandoma iškasus šulinius ją 
ištirpinti karštais garais ir 
pumpuoti k a p skystą naftą. 
Nežiūrint sunkumų, vis dėlto 
alyvos gavimas iš sunkiosios 
naftos yra pigesnis negu pum-
pavimas iš vandenynų dugno 
ar jos išgavimas iš akmens 
anglio. Kanada sunkiąją naf
tą jau eksplotuoja 10 metų ir 
per dieną pagamina apie 
45.000 statinių gazolino. 
Sunkiosios naftos kasimas 
Kanados šiaurėje nesustoja ir 

SKIRTINGI TĖVO IR 
SŪNAUS KELIAI 

Didieji karo lėktuvai su moderniausiais radarinio sekimo įrengimais, ku
riuos gavo Saudi Arabija, prasidėjus Irano — Irako karui. 

Irano—Irako kare sunaikinti aly
vos tiekimo vamzdžiai. 

žiemos metu. Žemei įša lus ji 
sprogdinama dinamitu. 

JAV-bės ligšiol mažai krei
pė dėmesio į sunkiąją naftą, 
nes buvo nesunkiai g a u n a m a 
lengvoji alyva. Kainoms ky
lant ir a rabams ner imstant su 
visokiais grasinimais dėl Izra
elio globos, dabar panaikinus 
alyvai kainų kontrolę, sunkio
sios naftos eksplotavimas žy
miai padidėjo. Jos gamyba 
koncentruojasi Kalifornijoje 
netoli Bakersfield miesto. Čia 
yra pagaminamas apie vie
nas milijonas statinių alyvos, 
bet jos kokybė yra daug že
mesnė, negu natūraliosios naf
tos. Tačiau ka ina yra žemes
nė - apie 10-15 dol. už 
statinę. Plečiant gamybą su
siduriama ir su taršos prob
lemomis. J i Kalifornijoje leng
viau išsprendžiama, nes yra 
nemažai dykumų kuriose gali
ma suversti nenaudingos 
liekanos. 

Augantis energijos pareika
lav imas ir viliojančios pelno 
perspektyvos bei noras atsi-
palaidoti nuo alyvos importo, 
netolimoje ateityje JAV-bes 
gali padaryti nepriklausoma 
nuo užsienio alyvos importo. 
Pramonės ugdymui netrūksta 
nei technologinių priemonių, 
nei kapitalo. Atrodo, kad Kali
fornijos gyventojai y ra dau
gelio idėjų pradininkai ir jų 
įgyvendintojai, pvz.: Pacifiko 
vandenyno krantuose nebuvo 
pakankamai tarptautinei lai
vininkystei tinkamų uostų, bet 
žmogaus rankos pakrantes 
ištobulino ir jos tapo puikiau
siais uostais. Trūkstant van
dens laukų drėkinimui buvo 
sukurta didžiausia irigacijos 
sistema, kuri atnešė ne tik 
gausingus derlius, bet ir vyno. 
Natūralūs gamtos turtai vilio
jo indėnus ir ispanus d a r prieš 
aukso atradimą, o jį suradus, 
Kalifornija buvo pakrikštyta 
"Golden s tatė" vardu. Galbūt 
netrukus tą vardą ji pakeis į 
"Juodojo aukso" vardą. 

(Tęsinys) 
— Ar s t ipr ia i Lie tuvoje 

v y k d o m a s kul tūr in is g e n o 
c idas? 

— Genocidas vyksta tik švel
nesnėje formoje negu Stalino 
laikais. Rašytojai nebekišami į 
kalėjimus. Jo valdymo laikais 
10 rašytojų buvo Sibire. Šiuo 
metu genocidas reiškiasi tau
tos palikimo ignoravimu mū
sų istorijos faktų klastojimu, 
nutylėjimu okupacijos, ve
žimų. Labai nužeminantis da
lykas yra partijos, valdžios, 
"vyresnio brolio" garbinimas, 
dėkojimas už viską. Išleidžia
ma daug laikraščių, žurnalų, 
mokslinių darbų, bet nė vieno 
nėra be priekaištų. Daugiau
sia jie suluošinti. Tai palyginti 
švelnūs, bet labai pavojingi 
nuodai. J ie padaro daugiau ža
los negu žiaurus genocidas, iš
šaukiantis stiprų pasipreišini-
mą. Mus pasiekia žinios, kad 
rusifikacija vėl stiprėja. 

— Kas turėtų būti m ū s ų 
a te i t i es d r a u g a i : rusa i , l en 
k a i , vokiečiai? 

— Sunku paskyti. Pareis, 
kaip susiklostys ateitis. Ar y ra 
šansų, kad Rusijos imperija su-
demokratės natūralios evoliu
cijos keliu? Jie labai maži, bet 
nesakyčiau, kad yra lygūs nu
liui. Jei prieš 20 m. man kas bū
tų pasakęs, kad Rusijoj atsiras 
tokie kaip Solženicinas, Sacha
rovas, aš būčiau atsakęs, ką tu 
čia, brolau, niekus paistai. Je i 
tokie atsirastų, tai tuojau jiems 
nukapotų galvas ir viskas bū
tų baigta. Rusijos inteligentija 
pradeda prablaivėti, atsiran
da drąsių, pasiaukojančių žmo
nių. Jei tas procesas plėsis ir 
toliau, užkabindamas ir pla
čiąsias mases, kaip Lenkijoj, 
ta i Sov. S-goje gali įvykti t am 
tikrų pasikeitimų. Jei ateityje 
susikurtų demokratinė Rusija 
ir jai vadovautų tokie žmonės 
kaip Sacharovas, mūsų nepri
klausomybės klausimas būtų 
nesunkiai išspręstas. 45-kių 
žmonių, pasirašiusių memo
r a n d u m ą dėl Molotovo -
Ribbentropo pakto panaikini
mo, tarpe randame ir 6 rusus 
su Sacharovu priešakyje. Rei
kia ieškoti kontaktų su tokiais 
rusais, kurie mus supranta ir 
kurie mūsų reikalą palaiko. 

Lenkų klausimas aštrus ir 
savotiškai Įdomus. Su jais pra
eityje esame turėję visokių 
nemalonių sąskaitų. Ar gali 
būti mums pavojus iš jų pusės 
ir ateityje? Manyčiau, kad ne. 
Lenkijoj ir Paryžiuj teko susi
tikti su Michnik, tautinio 
socialistinio judėjimo vadovu, 
svarbiausiu Lech Walesos pa
tarėju. Su juo labai plačiai ir 
atvirai išsikalbėjus Lietuvos -
Lenkijos klausimu, supratau. 

kad naujoji Lenkija la iko Vil
niaus klausimą n u r a š y t u ir yra 
suimteresuota Lietuvos nepri
klausomybe. Tą patį pa ty r iau 
ir kalbėdamas su lenkų "Kul
tūros" žurnalo, leidžiamo 
Paryžiuje, vyr iaus iu redak
torium. "Kultūroje" ne kartą 
juodu ant balto buvo parašy
ta, kad Vilnius pr ik lauso Lie
tuvai, o Lvowas — Ukra ina i . 
Žinau, kad daba r t ine i Len
kijos inteligentijai, Lech Wale-
sai, šiuo metu laba i popu
liariam Česlovui Milašiui ir 
net dabar t in iam pop. Jonui 
Pauliui II "Kul tū ra" daro ne
paprastos į takos. Dauguma 
Lenkijos intelegentijos nau
jajai idėjai pr i tar ia . Kitokios 
nuomonės yra senukai . Ar, lai
kams pasikeitus, l enka i bus 
mums nuoširdūs ir ki tuose rei
kaluose, sunku pasaky t i . Lie
tuvoje saugumiečiai l aba i daž
nai gąsdina mūsų dis identus 
sakydami: "Kovojate prieš ru
sus, o kaip bus , kai a te is len
kai?" Mums, e s a n t mažiems, 
reikėtų bandyt i turė t i gerus 
santykius su visais kaimy
nais. 

— Buvo žinoma, k a d Čes
lovas Milašius j u m s buvo pa
žadėjęs Lietuvos re ika lus pa
minėti Stockholme, Švedijoj. 
Kaip jam tas pavyko? 

— Milašiui g a v u s premiją, 
bandžiau jį pasve ik in t i . Ne
pavyko, nes jo te lefonas t r ims 
dienomis buvo i š jung tas . Sako
ma, kad kiekvieną iš tų dienų 
bandė pr i s i skambint i popie
žius. Penktą a r šeštą dieną su 
juo susisiekiau. Milašius pa
klausė, ką gero galėtų padary
ti lietuviams? P a p r a š i a u , kad, 
būdamas Stockholme, pami
nėtų Molotovo - Ribbentropo 
paktą. Aš j a m pas iunčiau 45 
asmenų raš to ang l i šką ver
timą. J is to r a š to nepaminėjo, 
tačiau ketvirtadalį kalbos pa
skyrė Molotovo - Ribbentropo 
paktui. Už tai mes j a m turime 
būti labai dėkingi. Milaš iaus 
kalbos tekstas buvo išspaus
dintas "Review of t h e Books" 
žurnale. Lietuvių k a l b a jis bus 
sekančiame "Aki rač ių" nume
ryje. 

Pokalbio gale Venclova paę-
skaitė du eilėraščius: vieną sa
vo, o kitą Milaš iaus . Atidaro
mąjį ir užsklendžiamąjį žodį 
tarė Genovaitė Mačiūnienė, L 
B. valdybos n a r ė kul tūr in iams 
reikalams.. \ d iskusi jas , užtru
kusias 2 va landas , su paklau
simais bei komenta ra i s buvo 
įsijungę šie: P. Balčius, V. 
Gruzdys, S. Ju r sky tė , dr. B. 
Vaškelis. A. Gečys. Al. Vaš
kelis. A. Gail iušis, dr. V. 
Maciūnas, O. Salčiūnienė, R. 
Viesulas ir T. Gečienė. 

Br. Vaikai t is 
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— Viktutė — auksas mergina. Čia pat Kaune 

išrūpinau jai vietą. Mokytojauja. Vargsta mergelė, 
bet dirba daug. Ne tik mokykloje, bet ir visuome
nėje jos vardas žinomas. Pagyvensi — pats pama
tysi. Užbėga kartais ir manęs atlankyti. Jei nori, 
sudarysiu progą susitikti. 

— Kodėl ne? Mielai, pone Visvydai. 
Sargeniui niežėjo liežuvį paklausti apie Kristi

ną. Visvydas pats įspėjo jo norą. 
— O apie Kristiną, brolau, tu nebesvajok. Ne

žinau aš visų tų Kauno istorijų ir paskalų, bet kai 
kas pasiekė ir mano ausis. Kristina šuntakiais nu
ėjo, blogos reputacijos moterim tapo. Andai pa
klausiau Viktutė, kas ten per skandalai dėl bro
lienės darosi, bet ta nė kalbėt nenori. Suprantama, 
šeimos gėda. Sužinojau tik tiek, kad vėl jau pas 
vyrą gyvenanti. Buvo pabėgusi. 

Toliau jųdviejų kalba nukrypo į kitas temas, ir 
tą vakarą Sargenis jau nieko daugiau apie Malei-
šius neišgirdo. 

Parėjęs namo, jis galvojo apie savo atsilanky
mą pas Visvydą ir apie viską, ką tenai girdėjo. 

Maleišių priminimas atgaivino jame daug anuomet 
išgyventų Įspūdžių, jausmų ir minčių. Būdamas 
svetur jis taip pat ne kartą prisimindavo Maleišius 
ir abidvi moteris, juo labiau, kad apie Viktutė Vis

vydas nė viename laiške nepamiršdavo Įdėti bent 
dvejeto sakinių. Ar tai dėl Visvydo sugestyvių 
žodžių, ar dėl kitos priežasties, po kurio laiko Sar
genis pastebėjo, kad Kristinos ir Viktutės jame 
anuomet paliktas įspūdis keičiasi: Kristinos bana-
lėja ir blanksta, Viktutės — ryškėja ir plečiasi. 

Kristina iš pradžių buvo sujaudinusi jo vaiz
duotę, pažadinusi smalsumą, bet nieko gilesnio 
nejbrėžusi jo sąmonėje. Laikas greit jį atvėsino — 
ir Maleišienė kaskart vis labiau darėsi panaši Į 
šimtus kitų daugiau ar mažiau rafinuotų flirtinin
kių, smaguriautojų bei pikantiškų nuotykių ieško
tojų. Jų gyvenimo filosofija iš pradžių blykstelėja 
vienu kitu paradoksu, jos moka efektingai papo
zuoti, bet visa tai neilgam tegali nuslėpti jų ne
turtingą esmę ir menką vertę. 

Viktutė iš pradžių nesužavėjo Sargenio jokiu 
ypatingu savumu. Ji atrodė natūrali, paprasta, ga
lima sakyti, net kasdieniška. Ji nebuvo gyvenimo 
puošmena, bet jo dalis, jo būtinas esmės elementas, 
be kurio jis imtų krikti, nykti, irti ir blogėti. 
Šis elementas, kuris reiškėsi Viktutėje. jos protu, 
darbštumu, dorumu, ryžtingumu, valia Sargenio 
sąmonėje pasirodė esąs gajesnis už Kristinos kurti
zanišką žavesį. 

Sargenis, grįždamas i Lietuvą ir vėl prisimin
damas tas dvi moteris, stebėjosi, kaip jis galėjo ža
vėtis Kristina, o neįvertinti iš tiesų Įdomios Malei-
šytės. Sugrįžęs iš Visvydo su naujai pažadintais 
atsiminimais, jis tos nuomonės nepakeitė. Jis no
rėjo, kad Visvydo pažadėtos progos susitikti su 
Viktutė per ilgai nereiktų laukti. 

Parvykęs iš užsienio Sargenis prieš ak is turėjo 
laisvo laiko daugiau kaip pusę metų. N u o rudens 
semestro jis vėl pradės skaityti paskai tas Teisių 
Fakultete ir ligi tol nutarė neimti jokių ki tų parei
gų. Tad nevaržomas jis galėjo stebėti Lietuvos gy
venimą ir apsvarstyti daugelį ji dominusių klausi
mu. Jis atsidėjęs studijavo Klaipėdos konvenciją ir 
statutą, sekė vis aštrėjantį konfliktą t a r p krašto 
seimelio ir centro valdžios ir registravosi kas kar t 
vis naujų duomenų bebręstančiai didelei politinei 
bylai. Visi tie šalti objektyvūs faktai, kur iuos jam 
teko konstatuoti, darė jam didesnį įspūdį, negu 
sujaudinta anuomet Visvydo kalba. 

Stebėjo jis ir vidaus gyvenime vykstant i kitėji
mą ir visokeriopus gerus ir blogus jo reiškinius 
Įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Ne viskas jam 
patiko. Krizės prislėgtame krašte, kaip kokioj ne
vėdinamoj ligonio ^ašnoj, priviso nemaža parazitų 
ir daug visokio nereikalingo gyvio. Apie tamsius 
darbus, apie visokias blogybes, apie kovojančias 
grupes, apie vienų protegavimą, kitų slėgimą su 
pasigardžiavimu kalbėjo žmonės, kurie jautėsi sau
gūs savo vietose ir pozicijose. Kūrėsi net ikėt inos 
paskalos ir neįmanomi gandai ryšium su kiekvienu 

viešesniu skandaliuku, su kiekviena byla. Atsiras
davo specialistų, žinančių visus s laptus pasitari
mus, visas užkulisių machinacijas ir pranašingai 
skelbiančių nepaprastus artimos ir tolimos ateities 
įvykius. 

(Bus daugiau* 



DRAUGAS, trečiadieni* 1961 m. haUndtio mėn. l d 

Gediminas Cibas - ekonomijos daktaras 
Gediminas Cibas parašė ir ap- j kuojančiose valstijose. Šita studi 

gynė daktaro disertaciją tema 
"Ekonominė 1978 m. natūrali
nių dujv politikos akto įtaka Nau
jajai Meksikai ir Naujosios Mek
sikos dujų kainu nustatymo ak
tas". "Ekonomic Impact on New 
Mexico of the Natūrai Gas Poli-

ja tiria ilgalaikę įtaką — iki 2000 
metu — N. Mexikos natūraliniu 
dujv gamybai, valstijos ir gamin
tojo pajamoms ir vartotojo kai
nai. 

G. Cibas dirba energijos pata
rėju (consultant) New Mexicos 

cy Aot 1978 and the New Mexico' valstijos valdžioje ir jo disertaci-
Natural Gas Pricing Act". 

Disertacija buvo pripažinta 
ekonomijos fakulteto, New Mex 
icos universitete, ir 1980 m. gruo
džio mėn. Gediminui Cibui su
teiktas ekonomijos filosofijos dak
taro laipsnis. 

šis ilgu studijų, 257 puslapiu, 
G. Cibo darbas išspausdintas 
1981 m. sausio 22 d. New Mexi-
cos valstijos energijos šaltiniu 
vystymo skyriaus, Energijos ir 
Mineralų departamento, Santa Fe 

jos duomenys bus naudojami 
svarstant New Mexicos energijos 
įstatymus. 

Gediminas Cibas 

dėmesio skyrė Lotynu Amerikos 
socialekonominiam išvystymui, 
parašydamas 112 psl. darbą "Eko 
nomijos transformacija Argenti
noje", "Politinės ekonomijos stag 
nacija pokario Argentinoje", "Či
lės agrarinė reforma po 1960 me 
tu" ir kt. Cibas yra parašęs ir pa
skelbęs eilę studijiniu eikonomi-
jos darbų ir skaitęs daug paskaitų 
N. Mexico universitete ir kitur. 
1972 m. buvo paskirtas vienu iš 
redaktorių ekonomijos žurnalo 
"Intermountain Economic Re-
view". 

ekonomijos magistro laipsnį su 
garbės žymeniu. Jo darbas buvo 

Knygos įžangoje Gediminas! pripažintas pavyzdžiu Ekonomi-
dėkoja už savo akademinius lai- \ jos metodologijoje. Siekdamas i Epsilon, Alpha, Lotynų Amerikos 
mėjimus savo tėvams ir žmonai j doktorato, studijų persikėlė į New ' s t"dentų organizacijai, yra narys 
Inai ir dėkingumo ženklan diser-į Mexicos universitetą Albuąuer-
taciją skiria savo motinai Marijai Į q u e j kur paruošė ir 1973 m. iš-
Cibienei. ( la;kė daktaro egzaminus. Ten 

G. Cibas gimė Vilniuje 1943 m. pat sukaupęs medžiagą ir parašęs 
gruodžio 27 d. Karo audru iš-' daktaranto disertaciją 1980 m. 
blokštas su tėvais paliko Lietu- Į gruodžio mėn. ilgas studijas vai-
vą vos 7 mėnesių. Kūdikystės me- nikavo ekonomijos filosofijos dak-

N. M, 87501, EMIS No. 19. Newj tus praleido bombų griaunamoje1 taro laipsniu. 
Mexico Energijos ir Mineralų de-į Vokietijoje. 1949 m. nuvyko į Ar- Ekonomijos studijose domėjosi naudoja lietuvių, anglų, ispanų 
partamentas šį leidinį skleidžia J gentiną, Buenos Aires, kur prade- vįso pasaulio ekonomija, prade- kalbas ir naudojasi literatūra ita-

jo pirmuosius ir įpusėjo viduri- dant tolimaisiais rytais: Japonija, į lų ir prancūzų. Jo mėgiami daly-
niuosius mokslus. 1960 m. su mo-. Indija, Sovietų ekonomine siste-1 kai yra muzika, menas, šaehma-
tina persikėlė į JAV- Pradžioje | m a > Europos kraštų, ypač daug t tai, tenisas. Gediminas yra vedęs 
Bostone lankė Technikos mokyk-' 

Organizaciniame gyvenime G. 
Cibas priklausė Omicom Delta 

Amerikos ekonomijos draugijos, 
priklauso Amerikos universitetų 
profesūrai ir kt. 

Studijuodamas G. Roosevelto 
universitete buvo stipendininkų 
eilėse, o siekdamas doktorato, 4 
metus buvo finansuojamas jo dar
bas N. D. E. A. Gediminas laisvai 

kaip serijini dokumentą, parūpin 
tą šios programos įstaigos, norė
damas duoti informacijų pagrin
dą apie New Mexikos energijos 
šaltinius. 1978 m. Natūralinių' lą, vėliau Chicagoje 1963 m. bai-
dujų politikos aktas (NGPA) pa- j gė Auroros kolegiją. Po to studi-
darė žymių pakeitimų valstybinė-! javo Ekonomiją Roosevelto uni-
je natūralinių dujų reguliavimo versitete Chicagoje, 111., ir 1966 

Iną Mackevičiūtę, prof. M. Mac
kevičiaus dukterį, M. Sleževičiaus 
dukraitę. Ina yra baigusi politi
nius mokslus magistro laipsniu, 
turi aukštas pareigas socialinėje 
jaunimo globoje, augina sūnų Ari
jų ir dukrytę Lanią. 

Gedimino tėvas Vladas Ciba-
vičius, buvęs savanoris kūrėjas, 
sužeistas kovose dėl Lietuvos lais 
vės. Nepriklausomybės laikais dir
bo Vidaus reikalų ministerijoje. 
Po II pas. karo audrų, kviečiamas 
giminių, su šeima įsikūrė Argen-
Po II pas. karo audrų, kviečiamas 
giminių, su šeima įsikūrė Argen
tinoje, Buenos Aires, kur daug 
veikė organizuodamas Lietuvių 
Bendruomenę, buvo jos pirminin
ku, darniai bendravo su anksčiau 
į Argentiną atvykusiais lietuviais. 
Vėliau susidarė galimybė persi
kelti į JAV. Besiruošiant kelio
nei, netikėtai ištiktas infarkto, 
staiga mirė. Palaidotas Buenos 
Aires. 

Gedimino motina Marija Ma-
minskaitė — Cibienė, vilnietė, 
mokytoja, daug veikė su jauni-

MOKSLAS IR ŽMOGAUS 
TEISĖS MADRIDE 

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje Madri
de gruodžio 3 kalbėjo JAV dele
gacijos narys h* Nacionalinės 
mokslo akademijos prim. dr. Phi
lip Handler. Savo kalboje konfe
rencijos delegatams jis peržvel
gė mokslinio bendradarbiavimo 
ir mokslo laisvės sritis. 

Savo pranešime dr. Handler 
pareiškė, kad iš dalies yra rroniš 
ka svarstyti mokslinio bendradar-

„skausmingai ilgas". Sąraše esan
čių tarpe būtų Orlov, Šaransky, 
Kovaliov, kuris buvo suimtoseM-y-
šium su LKB Kronikos ^SdSnu 
ir persiuntimu į Vakarus! Ue to, 
dr. Handler suminėjo ir kitų re
presuojamų moksl in inke ea*n«-
des, kurių tarpe buvo estas^uri 
Kukk ir lietuvis Vytautą* Skuo
dis, abu suimti rvšium su 45 Pa-
baltiečių pareiškimu. 

Baigdamas dr. Handler per
skaitė vieno JAV NąciqnaUnės 
mokslo akademijos garbes na.'io 

biavimo klausimą konferencijoje, • pareiškimą: „Intelektualinė iais-
nes pastarųjų penkių šimtmečių I vė yra būtina žmogiškajai visua 
mokslo raida yra buvusi neįma- j menei —*iaisvė gauti ir„ skelbti 
noma be bendradarbiavimo. Iš j žinias, laisvė atvirai ir nebijan-
tikrųjų, be bendradarbiavimo,net! čiai svarstyti ir teisė į apsaugo-
mokslas neįmanomas. Dėl to jam i jimą nuo spaudimo ir oiiciaiių-
rūpestį kelia kai kurių kraštų sta
tomos kliūtys moksliniam bend
radarbiavimui. 

Ypač daug rūpesčio sukelia Ry
tuose vykdomi žmogaus teisių 

jų sluoksnių išankstinių- nusista
tymų. Tokia laisvių trejybėj yra 
vienintelis užtikrinimas, kad žjno.-
nija nebus mitų užkrėsta -r-riajs-
vė galvoti yra vienintelis.-moks," 

pažeidimai. Pasak dr. Handler, j liško ir demokratiško priėįj.rno 
prasižengimų sąrašas būtų prie politikos, ekonomijos,ii Jtuj-

I tūros užtikrinimas". Tas Mokslo 
aukštyosius mokslus leido ketu-

mu, pradžioje lenkų okupuotame j ri-s sūnus, sunkų naiktinį darbą 
Vilniaus krašte, vėliau nepriklau- j dirbdama Chicagoje. 
somoje Lietuvoje. Užaugino ir į j Vr. Klb. 

akademijos garbės narys yra And
rei Sakarov, kuris šiuo rngtu. y ra 
ištremtas į Gorkio miestą,, neto
li Maskvos. 

sistemoje, pirmą kartą išplėsda
mas federalinę jurisdikciją, ant 
natūralinių dujų gazoliną produ-

m. gavo bakalauro laipsnį. Toliau 
tęsdamas studijas tame pat Roo
sevelto universitete 1968 m. gavo 

. 

f DĖMESIO KNYGŲ 
MYLĖTOJAMS! v 

„Draugo" administracija, norėdama paskat int i ir pa
lengvinti savo skaitytojams įsigyti vertingų knygų, sudarė 5 
atskirus įvair ių ' knygų siuntinius už papigintą kainą. 
Užsisakant pasirinktą siuntinio numerį, mokėsite su persiun
timu tik $12.00, kai knygų originali ka ina y r a dviguba. 

•-
S I U N T I N Y S N R . 1 

AUKSO KIRVIS. Juozas Švaistas. Rinktinės mūsų žmonių 
pasakos. 224 psl. 
VYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. 
Redagavo J. Vaiinora, M7C. I ir II dalis. Dvi knygos 580 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, Žmogus ir 
šuo ir kitos novelės. 213 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų 
laikotarpio žaizdas ir skaudulius. 187 psl. 
BRĖKŠMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaudys. 
Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 2 

ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas GauCys. Anglų rašytojų 
novelių antologija. 460 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 psl. 
LIEPSNOSIU. APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą. Premi
juotas romanas. T̂OT psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas 
romanas. 273 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas 
romanas. 234 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 3 

MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Petras Maldeikis, 
274 psp. 
ORA PRO NOBIS. J. Gliaudą. Premijuotas romanas, 448 psl. 
KOVOS METAI DĖL SAVO SPAUDOS, Vytautas J. Bag
donavičius, 364 psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys, #?C psl. 
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. 242 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS. Halina Didžiulytė-Mosinskienė. 174 psl. 
LUKŠIŲJAI. A. Giedrius. Vieno kaimo praeities atgarsiai. 228 
psl. 

S I U N T I N Y S N R . 4 

ABRAOMAS IR SŪNUS. Aloyzas Baronas. Premijuotas ro
manas. 206 psl. 
VARDAI IR VEIDAI. Stasys Yla. Mūsų Kultūros istorijoje. 
346 psl. 
DAILININKO ŽMONA. Juozas Tininis. Romanas. 218 psl. 
IŠGANYMO KELIAS. Filiotėja. Šv. Pranciškus Salezas. 336 
psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI. A. Vilainis. Literatūriniai reportažai. 174 
psl. 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Pranas Garšva, MIC. Marijonų veik
la Amerikoje, 352 psl. 

S I U N T I N Y S N R . 5 

METŲ VINGIAI. Alfonsas Tyruolis. 176 psl. 
VYRAI KLYSTKELIUOSE. Dr. Juozas Prunskis. 308 psl. 
LAIPTAI J TOLUMAS. Liudas Zeikus, romanas. 242 psl. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
MARIJOS SEKIMAS. Tomas Kempietis. 128 psl. 
KRISTAUS KANČIA. Išvertė J. Talmantas. 350 psl. 
KELIONĖ. A. Tyruolis. Eilėraščiai. 128 psl. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas Švaistas. 
176 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI. Cespovas Grincevičius. 132 psl. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4 5 4 5 West 63 rd S t . 
Chicago, I L 60629 
Illinois gyventojai dar prideda prie kiekvieno siuntinio 60 et. 

valstijos mokesčio. 
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Free Gifts 
Come in during April and 

receive: 
— Certificates to McDonald's for 

Free Hash Browns 
— FREE Saint Anthony Savings Drinking Glass 

Free Gifts for Savers 
Make your deposit today and you'll choose from 

our large seleetion of free uniąue gifts. A few are 
pietured here . . . More on display when you come in. 
Free or at substantial savings off retail prices depend-
ing on your deposit. 

Gift regulations Ofier good 
whde cuantities !ast One 
gift per famify. ptease If 
funds ąualifying for a gift 
are wtthdrawr. prior to 90 
days from date of deposit. 
the net cost of the gift will 
be dedueted from the ac-
count Federa! regulations 
stipulate substantsa! interest 
penalties for withdrawals or, 
certificates prior to matur-
ity date 

Offer Good Only 
At New 
Wiflowbrook 
Office 

"Witl" In Our Weekfy Drawings 
Come in each week and you have a new chance 

to vvin. Winners are drawn each Saturday. Then all 
entries are eliminated and you begin again for the 
next week. Chances to win are great. No deposit 
necessary. • Tvventy Lucky Winners VVilI Be Drawn. 

• Five each week, beginning April 11. 

St. Anthony 
Savings & Loan Association 

Win a $40 Cart 
ofGroceries 
Win $30 Worth of 
Gas from Torco 
Wina$15Gift 
Certificate to McDonald's 
Win BeautifuI Home 

Appliances 

Free" 
Potted 
Plants 

Drop by on Saturday, April 4th, 
our Grand Opening Day, and 
receive a free plant. Just bring in 
this coupon. 

* St. Anthony 
Savings & Loan Association 

ESUC 

Wfflowbrook Office 
10 S. 6 6 0 R o u t e 8 3 
Willowbrook. IL 6 0 5 2 1 / 789-0777 
Main Office: Cicero 
Dcnnis N. Gribauskas. Senior Vice President, 

Wilk>wbrook Office Manager 
Joseph F. Gribauskas. Executive SecreĮary 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
D o y t o n a Beach , Flcu I tvy^y*1 keliv metv įaiikotarpyįe. 

NAUJA KLUBO VALDYBA 

5. m. kovo mėn. 25 d. Leono ir 
Onos Zdaržinsku namuose posė
džiavo naujai išrinktoji Dayto
na Beach ir apyilmfkių Amerikos 

lietuvių klubo valdyba: pirmi-
ninikas Romualdas Žemaitis vice
pirmininkė Genė Sincky, sekre-j 
tore Ona Zdaržinskienė, iždinin- j 
kas Povilas Bložis, renginių vado
vas Juozas Bartkus ir nariai ren- j 
grniu relcalams — Jurgis Miežai-
tis ir Andriejus firužėnas. 

Posėdyje valdyba bandė giliau 
įžvelgti i šios gražiai augančios 
lietuviu kolonijos kultūrinės .ir 
socialinės veiklios problemas. 
Apsvarstė kaip sutvarkyti šio klu- j 
bo visokeriopą veiklą. 

Nutarė kas antrą mėnesi šauk
ti kkubo nariu susirinkimus, ruoš
ti tradicinius minėjimus, pramo
gas gamtoje. Pirmasis naujos val
dybos darbas —suruošti Moti
nos dienos minėjimą. Minėjimas 
įvyks "gegužės mėn. 2 d. Taikos 
karalaičio parapijos salėje, Or-
mond Beach. Numatomos lietu
viškos pamaldos ir minėjimas su 
kukliomis vaišėmis. 

Valdyba svarstė galimybes 
glaudžiau bendradarbiauti su ki
tomis Floridos "lietuviu kolonijo
mis iš ju pasikviečiant paskaiti
ninku ir menininkų programoms 
paįvairinti. 

Sėkmingesnę klubo veiklą truk
do nuosavų patalpų neturėjimas. 
Dabar tenka naudotis minėtos 
parapijos sale ar restoranų patal
pomis. Suaktyvinus klubo veiklą, 
subūrus glaudesnius pabendra
vimui Daytona Beach apylinkėje 
gyvenančius lietuvius būru gali
mybė išspręsti ir patalpų klau
simą. 

Linkėtina naujajai klubo val
dybai sėkmės darbe ir šio klu
bo visokeriopos veiklos pagyvi-! 
nimo. 

Pasigėrėtina, kad vis daugiau 
lietuvių atkreipia dėmesį į šią 
gražią prie Atlanto vandenyno 
esančią vietovę, įsigyja nuosavy
bes įr įsikuria pastoviam gyveni-
m u i n t l u b o valdyba teigia, kad 
šioje apylinkėje jau gyvena arti 
1 iO seimu. 

Lietuviams čia įsikurti daug pa
deda lietuviu korporacijos prezi
dentas Adolfas Andrulis ir nekil
nojamo turto pardavėjai Algi? 
Alksninis ir Juozas Bartkus, su
teikdami pflnas įsikūrimo gali
mybių informacijas. 

Dideli projektai 

Daytona Beach lietimai, ar 
drauge su amerikiečiais, šiuo me
tu yra suplanavę ir vykdo kele
tą statybos projektų. 

„Lrtona" lietuvių korporacija, 
vadovaujama Adolfo Andrulio, 
planuoja netrukus pradėti 
„townhouse" statybas prie Atlan
to vandenyno. Vieta graži, pato
gi gyventi. Apie šias statybas bu
vo jau spaudoje rašyta ir infor
muota. 

Antras didelis rezidenciniŲ na
mų statybos projektas vykdomas 
keletos lietuvių drauge su ameri
kiečiais. Tai Riverwood nauja gy
venvietė, esanti tik 5 mylios nuo 
Atlanto, sparčiai augančioje apy
linkėje. B čia lengvai pasiekia
mos įstaigos, prekybos centrai ir 
Atlantas. Rivemood gyvenvietė-
tėje nuosavybes įsigyja ir lietu
viai. Tai bus viena gražiausių 
Daytona Beach apylinkės gyven
viečių. Sis projektas didelis. Nu
matoma jį užbaigti trijų-keturių 
metų laikotarpyje. Rezidenciniai 
namai statomi gamtos prieglobs
tyje nesunaikinant gražios aug
menijos. Antroje projekto fazėje 
kompanija numato lietuviams 
keliasdešimt sklypų gražiausioje 
projekto vietoje. Šioje kompanijo
je lietuviams akcininkams atsto
vauja Adolfas Andrulis k Algis 
Alksninis. 

Vytenis Ramanauskas suorga
nizavo „ViUa Nova" Ass. kor
poraciją, kuri numato pastatyti 
117 „townhousė" kitoje Halifax 
upės pusėje. Sį projektą numato 

Villa Nova" Ass. korporacijoje 
j in-vestoriais dalyvauja ir lietu-
I viai. 

J. Rimtautas 

St. Petersburg, Fla. 
BALFO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS 

Balandžio 7 d. 1 vai. pjp. Lie
tuvių klube bus Ralfo skyriaus 
metinis susirinkimas. Prašomi at
vykti nariai ir svečiai. 

Aukojusiems Balfo vajui 25 dol. 
ar daugiau bus įteikti atžymėji-
mai, prisiųsti iš Balfo centro. Šie 
asmenys prašomi asmeniškai atsi
lankyti. 

Susirinkimo užbaigimui kavu
tė. 

Skyriaus valdyba 

PATIKSLINIMAS 

Norėčiau patikslinti kovo 23 
d. laidoj iš St. Petersburgo kores-
pondenicją, kas liečia "Lietuvos 
Aidų" radijo programą. Kores
pondentas, aprašydamas LB susi
rinkimą, rašo: * '...LB puolimus 
bei niekinimus specialiai išnuo-
muotoj dviem atvejais St. Peters
burgo radijo valandėlėj". Noriu 
pažymėti, kad tas nebuvo "Lietu
vos Aidų" programoj išnuomuo-
ta, o registruota bendruomenė 
pirko laiką iš stoties. Mūsų valan
dėlėj nėra vietos šmeižti ar gin
čus vesti nei prieš vieną, ar kitą 
organizaciją. Visos, atsiuntusios 
pranešimus, lygiai skelbiamės. 
Gali pirkti laiką kas nori ir žino
ma mes parduodami žiūrim, ku
riam tikslui. " L A." yra neutrali, 
patarnauja visiems lietuviams, 
klubams, organizacijoms. Mes ne
norime, kad korespondentai įvel
tų į tai "L. Aidus". 

Balys Brazdžionis,! 
"L. A." radijo programos 

{koordinatorius 

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 

Tautos Fondo (Lithuanian 
National Foundationdation, Inc. ) , 
kurio buveinė yra Brooklyne, N . 
Y. Valdybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis šiomis dienomis ap
lankė Floridoje gyvenančius lie
tuvius ir apsistojo S t Petersburg 
Beach, dr. Ir. ir A. Mačionių 
šeimoje. Giedraitis kalbėjosi su 
VLIKo pirmininku ir St. Peters 
ourgo lietuviais Tautos Fondą lie
jančiais klausimais. 

1981 m. kovo 23 d. dr. Irenos ir 

j A. Mačionių rezidencijoje, 340 — 
!40 Ave., St. Petersburg Beach, 
Fla., vyko T F posėdis, kuriame J. 
Giedraitis pranešė ir pateikė do
kumentus, kad Tautos Fondo at
stovybė legaliai įregistruota Flo
ridos valstijoje. 

Tautos Fondo atstovybės val
dyba pasiskirstė pareigomis: 

Msgr. Jonas Balkūnas, garbės 
pirm., Charles P. Vilnis, pirmi
ninkas, Vacys Urbonas , vicepir 
mininkas, Iraną Mačionienė, iždi
ninkė ir Marija Pėteraitienė sekre 
tore. 

Bendrai buvo aptarti Tautos 
Fondo svarbūs klausimai, užda
viniai ir ateities darbai-

P. M. 

mėn. 29 d. klubo narių metinis | atvykusieji. 

Juno Beach, Fla. 
BALFO PIKNIKAS 

Juno Beach Balfo skyriaus val
dyba ruošia metinį pikniką balan
džio 29 d. 1 vai. p.p. Colonnades 
viešbučio kieme prie Atlanto, 
Singer Island, toje pat vietoje, 

Jikur vyksta visi piknikai. 

susirinkimas įvyko jau po nuosa
vu stogu. Nuo 1950 m. tautie
čiams pradėjus gausiau keltis į 
Floridą, narių skaičius greit paau
go iki 450. Tačiau paskutinių 
kelerių metų bėgyje lietuvių skai
čius sumažėjo, gal dėl šiu prie
žasčių: 1. Miami mieste pakitęs 
etninė- sudėties veidas ir padidė
jęs nusikaltimų nuošimtis neigia
mai veikia besikelinčių į Floridą 
nuotaikas, 2. Daug ką sugundo 
naujai organizuojami lietuvių 
telkiniai kitose Floridos vietovėse. 

Miami lietuvių klubo veikloje 
bene didžiausią vaidmenį bus su
vaidinęs čia jau apie 1930 metus 
įsikūręs ir labiau už kitus pratur
tėjęs Pranas Mockus, buvęs ilga
metis klubo pirmininkas. Jis labai 
plačiai pravėrė savo kišenę klubo 
reikalams, paaukojęs net 35 tūks-! 
tančius dolerių, iš kurių 14 tūks i 
tančių skolindamas 5 proc. pelną 
testamente užrašė klubo narių 
pavaišinimu pietunis kasmet jo Į 
gimtadienio proga. Ta tradicija į 
tęsiama kartu paminint ir klubo 

Skyriaus valdyba maloniai I įsteigimo sukaktį. 
kviečia visus apylinkės lietuvius 
ir svečius šiame piknike dalyvauti. 
Sekmadienio popietę praleisime 
gražioje lietuviškoje nuotaikoje. 
Bus šilti pietūs, veiks baras su 
gaivinančiais gėrimais. Turt in
goje loterijoj išbandysime savo 
laimę. Savo atsilankymu parem-
sime Balfo veiklą ir kartu sušelp
sime vargan atsidūrusį brolį lietu
vį. , A. Biliūnienė 

Miami, Florida 
KLUBO 35-TIS IR KRIAUKLIŲ 

PARODA 

Miami mieste bei j o apylinkių 
lietuviams didžiulę reikšmę turi 
Miami lietuvių klubas, telkda
mas juos po savo stogu pabend 
ravimui prie pietų stalo ir šokių 
muzikos sekmadieniais, jų gyve
nimą paįvairindamas dažnais kul 
tūriniais renginiais. Toliau gy
venantiems sunku šio klubo reikš 
mę vertinti, bet vietos gyvento
jams nesunku suvokti, kas būtų 
su tautine nuotaika, su čia vei
kiančiomis lietuviškomis organi
zacijomis, jei Miami lietuvių klu
bas nustotų egzistavęs. 

Tautinis jausmas ir lietuviška 
širdis traukia lietuvį prie lietu
vio. Pirmuosius į Floridos pietus 
atkilę tėvynainiai sudarė Miami 
lietuvio klubo pradininkų būre
lį 1946 m. pavasarį. Keliasdešimt 
tautiečių formaliai įsteigė "Mia
mi lietuvių Amerikos piliečių klu
bą". Tai įvyko prieš 35 metus. 
Klubas ilgokai buvo be savo pa
talpų. Tik 1951 m. buvo nupirk
tas žemės sklypas, o 1953 m. kovo 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1981 METAIS 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

l -os SAVAITĖS KELIONĖS -
(gyvenant dviese kambaryje) 

$975.00 iš N e w Yorko 

Balandžio 26 d. Rugsėjo 20 d. 
Gegužės 3 d. Rugsėjo 28 d. 
Gegužės 11 d. Spalio 4 d. 

Gruodžio 2l d. 
l -os SAVAITĖS KELIONĖS — $1099.00 iš N e w Yorko 
(gyvenant dviese kambaryje) 

Birželio 14 d. Liepos 6 d. Liepos 26 d. 
Rugpjūčio 2 d. Rugpjūčio 9 d. 

2-jų SAVAIČIŲ KELIONĖS — i i New Yorko (gyvenant 
dviese kambaryje) 

Birželio 21 d. — Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinkis $1375.00 
Liepos 13 d. — Vilnius, 5 dienos Romoje $1475.00 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!!! VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!!! 

Kiekviena ekskursija aplankys vienai dienai KAUNĄ. Patyrę 
ekskursijų vadovai lydės ir globos grupes kelionėje. 
Keleiviams iš visų Amerikos ir Kanados miestų bus parūpinti 
skridimai į Chicagą ar New Y orką, pagal pageidavimą, su 
papildomu mokesčiu. Prašome teirautis dėl kelionės kainų iš 
Chicagos! 

Informacijai ir registracijai kreiptis į: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU - pirmoji lietuviška 
kelionių agentūra Amerikoje jau 21 metai sėkmingai organizuoja 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus. Visuomet sąžiningas ir nuošir
dus patarnavimas klientams; teikiamos įvairios informacijos) 
daromi iškvietimai giminių iš Lietuvos. Parduodami lėktuvų bilietai 
skridimams Amerikoje ir j visas kitas šalis; sutvarkomos kelionės 
laivais ir t.t. 

Šiemet ši tradicinė šventė įvy
ko kovo 22 d. Prieš pietus dabar
tinis klubo pirmininkas J. Mau
rukas, sveikindamas gausiai susi
rinkusius klubo narius ir svečius, 
priminė klubo didįjį mecenatą 
Praną Mockų, kurio pelenu urna 
įmūryta klubo bibliotekos sienoje. 
Paprašė šio geradario prisimini
mą pagerbti susikaupimo minute. 
Toliau pirmininkas pastebėjo, 
kad klubo 35 metu sukaktį mi-

A. Biliūnienė išstatė 35 darbus. 
Jos eksponatuose dominavo 
kriauklėmis nusagstytos gėlių va
zos, jomis išpuošti veidrodžių rė
mai, lėkštes ir k t Rudaitienė da
lyvavo su 26 kūriniais. Ji save re- I 
prezentavo skirtingiau: ji atsi
riboja nuo praktišku reikmenų. 
Ji kuria paveikslus tinkamus salio 
ne ar pan. sienom papuošti. 

Abi kriauklių menininkės galė
jo pasidžiaugti, kad žiūrovai gro
žėjosi kūriniais, pirko JŲ darbus. 

B. Raugas 

uiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiifimiiiiimi 

A U Š R A 
(Nr. 11) 51-15/55/ 

LIETUVA 
1978 m. gegužes ir 

1979 m. vasario 
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Damauskas. Išleido 
Akademinė Skautijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85. 

siųsti DRAUGO Užsakymus 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 
et. valstijos mokesčio. 
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RADIJO PROGRAMA 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m balandžio mėn. 1 d. 

PIRMŪNES AKADEMIKES 
JANINA NARŪNE 

Leidinyje rašoma apie lietuves studentes Šveicarijoje, Petrapilyje, 
Maskvoje, Berlyne, Lenkijoje, Kijeve ir kitose vakarų Europos val«-
tybėse bei Lietuvos universitetuose. Taip pat yra atskiras skyrius 
apie Lietuves nusipelnusias moteris. Leidinyje čiv.gfil biogref nių ži
nių ir fotografijų. Knygos pratarmėje Juze Daužvardiene taip rašo: 
"Autorės J. Narūnės Pakštienės atliktas milžiniškas darbas yra svar
bus ir naudingas istoriniu, enciklopediniu ir kultūriniu požiūriu". 

Spaudė DRAUGO spaustuvė. Leidėja dr. Zuzana Salnienė (Shallna). 
Didelio formato. Kaina su persiuntimu $12.90. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd Street, Chicago, IL 606Z9 

Dlinois gyv. da r prideda 72 et. valstijos mokesčio. 
B E 

LITHUANIA 700 YEARS 
Edited by DR. ALBERTAS GERUTIS 

Fifth revised edition 

Contenta - - The Origins of the Lithuanian Nation. Lithu-
ania to World W a r I. Ihdependent Lithuania. Occupied Li-
thuania. Lithuanian Resistance. Liberation Attempts from 
Abroad. The Prospects for Lithuanian Liberation. 

Hard cover, 466 pages. Published by Manyland Books, 
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, W W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 

Dlinois gyventojai d a r prideda 90 ot. valst. mokesčio. 

MARIJA AUKSTAITC 
I ŠEIV£S KELIU 

Seniausia Lietuvių Radlc programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 

, 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
nint yra surengta kriauklių ^ e - į 1^0 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
no paroda, kurioje su savo darbais j dama vėliausių, pasaulinių žinių satv 
dalyvauja Albina Biliūnienė iš i trauką ir komentarai, muzika, dainos ! | Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lieto 
juno Beach ir Marcelė Rudaitienė Į l ^ ^ ^ J l T S S ^ *<* išvykimai ir jų išgyvenimų iniotykiai. 208 pusL 
ls Miami Beacn. į Bim* reikalais kreiptis j Baitic Fk> . | Spausdino Liiho-Art. Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 

Abiejų menininkų darbai buvo J rists — gėlių bei dovanų krautuve, -
išdėstyti ant ilgų stalų ir paaukš
tinimų scenoje. Lankytojai gale-j 

502 E. Broadway. So. Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 

v.„. 1 . . v ..„ -gaunamas dienraštis "Draugas" ir r»-
jo pasigrožėti eksponatais. Ypatin • ^ d i d e „ vmntrM[im xifZ»yų kny 
gesnį dėmesį į šiuos kūrinius krei j g ^ 
pė iš šiaurės čia žiemos praleisti iiiiiiiililllllilllllllllliuuiiiliillilllliumii! 

Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

%. - . -. . , «-

under our wing 
• • 

• -

• 

NOW Account Checking Is Now 
Availabte At Standard Federal Savings. Now 
Eam 5V4% Interest On The Entire Balance 
In Your Checking Account 

LOW MINIMOM BALANCE REOUIREMENTS 
Standard Federal Offers No-Service-Charge Checking: 
• When you maintain a minimum balance of just $100. 
• No minimum balance if you have $2000 or more in a 

singk Standard Federal savings or cerufteate account 
• Only $10 minimum balance for Senior Čiužens wfth direct deposit of govemment checks to their checking account 
Standard's interest earning checking account provides another money making opportunity you re sure to appreciate. 5'/«% interest 
will be compounded daily and credited monthry. And, each month your cancelled checks will be returned to you along with an itemized 
statement showing deposits made, checks cleared and interest eamed during the period. Checking and savings accounts 
at Standard Federal are insured to $ 100,000 by the FSUC. 
Now you can enjoy having your checking and savings accounts in one convenient and safe place Sign up for your checking account 
now and start eaming interest immediately. Stop in soon at any one of our ten convenient locations and get all the facts from one of our 
Savings Counselors. 

Ė 
HOftt OFFICE 
4192 Archer Avenue 
Chicago. tllmois 60632 
Phone 847 1140 

GARF1ELD RIDOE 
6141 Archer Avenue 
Chicago. Hrtnois 60638 
Phone 767 5200 

SŲkNiyUID FEDER/U. S/\\ANGS 
ASSETS OVER $545 MHJJON 

4TTH STREET 
2555 Wwt 4 7th Street 
Ch,cago. IHtnots 60632 
Phone 523 1083 

DOWNERS OROVE 
5100 For eit Avenue 
Downer» Grove. IMtno** 60515 
Phone 963 1140 

LOM8ARC 
23 North Ma,n Street 
Lombard l!hnots60!4S 
Phone 627-1140 

OAKUOTf 
10350 South Putai* Roa<l 
Oa* Lawn fflinots 60453 
Phone 424 5910 

MCKORYHILLS 
9357 South Roberu Road 
Michory HHIv Bhnort 60457 
Phone 598 5050 

MU.CREEK 
Hrtt Creek Shoppmg Cente? 
Htclrory Hi»» Rfcnoij 6045" 
Phone 599 1977 

AURORA 
301 \**e*t Gaten* 8ou<evard 
Aurora. Mlinois 60507 
Phone892 1140 

BOOLDER M1LL 
21 Bouider Hiti Pa« 
Boulder MiH Winon 60538 
Phone 897 U 66 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. balandžio «iėn. 1 d. 

RENGINIAI CHICAGOJE BOSTONO 23NIOS 
KOTO 20 — balandžio 18 d. — ; 

Lietuvių grafikų "Vilnius lie
tuvių grafikoje" paroda "Gale-1 
rijoje". 

Kovo 27 — balandžio 5 d. — 
Adomo Galdiko tapybos ir An
tano Paskočimo koplytstulpių [ 
paroda Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre. 

Balandžio 3 d. — Religinė va
karonė "Naujieji mokslų užmo
jai ir krikščionis" Jaunimo cen
tro kavinėje. Dalyvaus M. Stan-
kus-Saulaitė, dr. B. Jaselskis, 
dr. J. Juozaitis, I. Kairytė, dr. 
J. Meškauskas ir kun. V. Bag-
danavičius. 

Balandžio 3—5 d. — Ateiti
ninkų kandidatų kursai Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

Balandžio 4 d. — "Laiškų 
lietuviams" vakaronė ir kon
kurso premijų įteikimas Jau
nimo centro kavinėje. Progra
mą atliks Linda Ruzgaitė ir 
Antro kaimo aktoriai. 

Balandžio 5 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų vakarienė Jauni
mo centre. Programą atliks sol. 
Slavą Ziemelytė. 

— Marijonų bendradarbių 
54-sis seimas marijonų vienuo
lyno svetainėje. 

Balandžio 7—19 d. — Vilijos 
Aleksandros Eivaitės dailės pa
roda "Galerijoje". 

Balandžio 9—12 d. — Giedri-
ninkių - visuomeniiunkių ruo
šiamos rekolekcijos Jaunimo 
centro koplyčioje. 

nimo centro didž. salėje. 
— Ateitininkų namų pavasa- j 

rio balius Lemonte. 
— Antro kaimo pasta tymas j 

"Playhouse" salėje. 
Gegužės 10 d. — Antro kai

mo pastatymas "Playhouse" sa-, 
lėje. 

Gegužės 15 d. — M. Motekai-
čio fortepijono studijos mokinių 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Gegužės 16 d. — Illinois l i e 
tuvių respublikonų lygos meti
nis banketas Tautiniuose na
muose. 

ESTU PIANISTAS 
PABALTIJO KONCERTE 

• ganei ja. Chopinas skambėjo la 
> bai individualioje interpretacijo 

, , , „. . _ , ! je. Visos gaidos buvo išimtos, pa-
Kovo l o d . First and Second! ^ g r a ž i a i p i a u k ė klaviatūra. 

Churchof Boston sa eje A ^ l ^ ^ j a t l i k t i Chapeną, reikia 
mes išgirsti smuikininką. Del ne-, a r i s t o k r a t i n ė s eiegancijos ir tra-
zinomų priežasčių išgirdome ę s t ų j ^ ^ i l u m o S j k o S i n k a i t r { i k o . 
pianistą Arvį Sinką. Habaltijo 
draugija ruošia tris koncertus me 
tuose: po vieną —latvių, esty ir. 
lietuviu. Pabaltijo draugija atlie- " s . Sinka ^ a koncertavęs JAV, 
t - didelį kultūrinį darbą, nes' Kanadoje, VoKietijoje. Dabar jfe 

| nuomojamos IT ikitiems. 
Prieš porą dešimtmečių nupir-

j kus tą namą, jh nebuvo pritai-
; kytas draugijos veiklai. Nebuvo 
i keltuvo ir kitų patogumy. Vėliau 
| buvo įtaisytas keltuvas, bet dar 
• nėra oro vėsinimo sistemos. Prieš 

CLASSIFIED ADS 
I Š N U O M O J A M A — F O R B E N T 

ISNUOM. 5 kamb. butas Ciceroje. Ar-
keletą mėty, valdybon įėjus nau- Į ti gero susisiekimo. Suaugusiems, 
jiems nariams, buvo susirūpinta ' Skambinti po 6 vai. vakaro 656-4490 
daryti kai kuriuos pagerinimus. 
Il-ro aukšto salė neturėjo virtu
vės ir ikity patogumy. Dabar tas 

Bendrai Arvi Sinka yra geras | viskas jau įrengta. Tiesa, viena-
pianistas. Estai gali juo didžiuo- i m e salės gale buvo įrengtas atski

ras kambarys, kurį nuomoja Juo
zas Kapočius enciklopedijų leidyk
lai, įeiti į keltuvą reikėdavo eiti koncertas ruoŠir"gero]7" Bostono ' S>*vena Detroite, kur mokyto-

salėie kurion atsilankyti gali vi- i J a u l a i r S r o i a Detroito simfoni- ^ p r o barą. Didesniu švenčiy pro 

arba 434-1513. 
ISNUOM. 6 kamb. butas su baldais 
Marquette Parke. Galima nuojau už
imti. Skambint vakarais telef. — 

4 7 6 - 1 9 7 4 

M1SCELLANEOUS 

Gegužės 16—17 d. -
dienos Jaunimo centre. 

si. Jos darbas yra tylus, be garsi
nimosi. Iki šiol net neskelbtas | 

niame orkestre 
Ei. Vasyliūnienė j 

(Nukal ta i 1 pal » 

Dzūkų • mūšy spaudoje. 
Kovo 15 dieną į sceną išėjo | 

Gegužės 17 d. — A. Jurgučio j aukšto ūgio žmogus. Pasilenkęs į 
fortepijono, vargonų ir akor
deono studijos mokinių koncer
tas Jaunimo centro kavinėje. 

— LMKF Chicagos klubo ruo
šiamas abiturientų balius. 

— Lietuvių gydytojų pavasa
rio pobūvis Ateitininkų 
muose, Lemonte. 

— Kristijono Donelaičio lit 

pradėjo groti Haydo "Sonatą E į 
moli". Haydo nesudėtingos melo-

IŠ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS 

So. Bostono Lietuviy piliečių 
1 dijos dainavo. TdbulaT pianisto ' draugija yra gal viena iš didžiau-
klavišy uŽgavimas, ką mokytoja {siu l i e t w i u organizacijy Naujo-

I Laumianskienė vadino "viršūnės 
j gieda". Sunku buvo paskambinti 

na- : gamą viršūnėms giedant, ką ir be 
j sakyti apie Haydeną. Haydenas 
teikia estetinį grožį tada, kai jo 

šventė ir j atlikėjas skambina ritmiškai, spal 

joj Anglijoj, kuri turi per 12 šim-
ty nariy. Buvo ir daugiau, bet ne
gailestingas la&as retina gretas. 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGUUID 
By 

YVilBam Wolkovich-Yalkavičius 

NAMŲ AFULDYMAS 
j iuuu naujus pačius ir viadcu iildy-
turus. Išvalau ir pakeičiu alrvūuua 

' pečius i gazinius. 
ALBTN BANYS, Tai «*V7-iM6 

B B A L B B T A T • 

iiiNNiNiiuiUHNiiaiiinramMMMMntm 

BUTŲ NUOMAVIMU 
Namų pirkimas — Paidsilniss 

Dmndimsi — Valdyme* 

INCOME TAX: 
Notariata* — Vertimai 

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

6529 S. Kedše Ava. — 778-22SS 
ItlIHIilIlIHNINUMII 

mokvklų pavasario _ _ , - . - • . . , - » • . - - . - - .i 
piknikas Jonyno sodyboje, : vingai, dinamiškai. Toks buvo | la ir baras, duodąs daugiausiai j 
Chesterton Indianoje. į Arvi Sinka. Pianistas gimęs Esti-1 pelno. Antrame ir trečiame auks-, 
~ Gegužės 29—SO d. — Poezi- j joje. Mokėsi Oberlin kolegijoje ir te yra salės, kuriose vyksta ivai-
jos dienos Chicagoje, Jaunimo j Indianos universitete. Atrodo, kad . rūs lietuvių rengimai. Sales 
centro kavinėje. j jis turėjo vokietį profesoriy, nes jo i 

Gegužės 31 d. — Chicagos j vokiečiy kompozitorių kūriniy at- ! 

The Life, Struggles and Tragic 
des th of itev. Joseph lėbr i s . 

Draugija turi didelį 4 aukštų j 1860-1915. 
namą.Jame savo buklą turi skau-j pubUshed by Franciscan Press, 
tai, šachmaty klubas, yra valgyk- j B r o o k l y n N e w Y o r k 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Ciaakymua s iųs t i : 
DRAUGAS, ±5^5 W. 6Srd St., 

Chicago, IU. 60629 

V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

nsisnsmu ir vaikso jama 
viaų rasis Kraulis, 

Ttl. RE 7-1168 
•-++-++*-*-*-i 

3-jų butų mūr. Evanstone. 20 metų. 
Graliai išlaikytas. Arti ligoniniu ir 
universitetų. $130,000. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Incame Taz 

Notary Public 
2B1 WEST ttrd STREET 

Tel. 431-7878 ar 

is-

ateitininkų šeimos šventė Ateiti
ninkų namuose Lemonte. 

— L Motekaitienės dainavimo 
studijos mokinių koncertas Jau
nimo centro didž. salėje. 

i likimas buvo tobulas. 
Antruoju sekė estė kompozito

rius Eduard Tuibin. Tubiną ma- i 
lonu klausytis, kaip ir ikiekvieno j 

i kito romantiko. Melodijos buvo ] 
liaudies, parašytos liaudies dva-

Rakandžio 24 — gegužės 3 d. 
— Daii. Juozo Sodaičio paroda 
Čiurlionio galerijoje. Ruošia 
Jaunimo centras. 

Balandžio 24 — gegužės 9 d. 
— Dail. Rimvydo Cinkos grafi
kos paroda "Galerijoje". 

Balandžio 24 d. — R. Spalio 
romano "Auksinio saulėlydžio 
gundymai" sutiktuvės Jaunimo 

melodiją taip, kaip niekas prieš 
jį), labai gražiai skambėjo. Kiek
vienas užgautas tonas skambėjo 
kitaip. Ryškumas buvo puikus. 
Atskiros romantinės melodijos se
kė kaip pasaka. Motyvai bei me
lodijos plaukė lengvai, įtikinan-

Birželio 5 d. — Irenos Velec-
Balandžio 11, 12 d. — Antano j k y t ė s haleto ^ p i a m n o s t udi jo61 sia, bet harmonija tradicinė 

Gustaičio 4 v. tragikomedija j k o n c e r t a s j a m u m o centro didž. I Trečioje vietoje girdėjome F 
"Mėnulio užtemimas" Jaunimo Į ^ ^ ; Schuberto "Keturius impromp- j 
centre. Rengia "Margutis". Birželio 6 d. — J. Puodžiūno j tus", op. 90, (Franz Schubert,' 

Balandžio 12 d. — Velykiniai, D a i e t o studijos vakaras Jauni- i kompozitorius sujungęs žodį ir 
pusryčiai Jaunimo centre. , m o c e n t r o ^į^į^ saiėje. 

— Korp! "Gajos" susirinki- ( mrieUo 7 į _ Lietuvos Iši
mas Ateitininkų namuose, Le- į ^ 0 ^ vyriausybės 40-ties me-
m o n t e - i tų minėjimas Jaunimo centro 

didžiojoje salėje. 
Birželio 13 d- — Lietuvių ope

ros "I Lituani" premjera Ma
rijos aukštesniosios mokyklos i čiai, nuotaika pagaudavo klausy-
salėje. {toją. Schubertą nelengva groti. 

Biržefio 14 d- — Lietuvių ope- \ Reikia tobulos technikos, kurią 
ros "I Lithuani" spektaklis Ma- : šis pianistas turėjo, 
rijos aukštesniosios mokyklos I Po pertraukos sekė Ravel "Gas 
salėje. i pard de la nuit". Ravel, prancū-

0 .__ — A l t o Cicero skyriaus lietu- j zų impresionistas, kurio muzika 
centro kavinėje. Paskaitą skai- i v ių tautos naikinimo paminė ji- pasižymi spalvingumu, klasikine 
tys dr. K Keblys. Rengia LST | m a s Šv. Antano parapijos • - — » . « _ _ 

lėje. 
Birželio 20 d. — Lietuvių ope- ! veikalai. 

Kronikoms" leisti sąjungos va- ros "I Lituani" spektaklis Mari- ' ginka — Estijos melodijų kon!. 
karienė Jaunimo centro didžio- j jos aukštesniosios mokyklos | ggtįįg parodė pianistą sugebantį 
joje salėje. ! salėje. leomponuoti pasiremiant liaudies fl 

— Zarasiškių klubo tradicinis! BirŽefio 21 d. — "Draugo" ge- daina, kurių jis pririnko daugiau,' 
banketas Vyčių salėje. gužinė. | n e į buvo tikėtasi. Tai graži liau-

— Antro kaimo pastatymas j — Brighton Parko L B apyiin- j dies melodijų pynė. 
"Playhouse" salėje, 2515 W. j kės gegužinė Vyčių salėje ir j Chopeno "Valsas" ir "Fanta-
Lithuanian Plaza Court. j sodelyje. j z į j a — improptu", op. 66, nepa-

— JAV LB Vakarinio pak-, — Cicero LB apyUhkės Tra- į sižymėjo Chopenui budinga ele-
raščio apyhnkių valdybų pirmi- giškojo Birželio minėjimas Sv. 
ninku suvažiavimas Jaunimo i Antano parapijos salėje. ! Spalio 10 d. — Cicero LB apy-
centro mažojoje salėje. Birželio 28 d. -_ Chicagos Lie- linkės tradicinis rudens balius 

Balandžio 26 d. — JAV LB j tuvių diena Ottawa Woods par- Į §v. Antano parapijos salėje. 
Vid. Vakarų apygardos atstovų ke. Rengia JAV LB Vidurio j Spalio 17 d. — Lietuvių 
suvažiavimas Jaunimo centre. i Vakarų apygardos valdyba. • Tautiniuose namuose šių namų 

— Pirmasis metinis Jaunimo Rugpjūčio 30 d. — Balfo Chi- j dešimtmečio sukakties minėji-
centro koncertas didž. salėje., cagos skyrių ir apskrities vai- ' mas. 
Programą atliks A. Brazis. A. dybų rengiama gegužinė Vyčių 1 Lietuvos Dukterų draugi-
Grigas, N. Linkevičiūtė, M. Mom- salėje i r sodelyje. I j 0 s balius Jaunimo centro didž. 
kienė, R. Pakštaitė, D. Stankai- ' Rugsėjo 4̂ —7 d. — Ateiti ' 
tytė. J. Vaznelis ir S. Wicik. Po | ninku kongresas Jaunimo cen 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiimniiiiiiiiint 
S I U V A M E 

AVIES KAILINIUS 
VYRAMS—MOTERIMS—VAIKAMS 

UŽSISAKYKITE DABAR 
iki geg. 31 d. sutaupysite 

$40.00 IKI $60.00 
Taip pat valome avies ir odinius 

paltus. 
FAMILY FUKS COMPANY 

4171 So. Archer Ave. — &47-4027 
3107 No. Mihvaukee Ave. — 539-7955 
Atd. 10 v. r. iki 7 v. v. Sekm. 12 iki 3 v. 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiim 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIH 
J O N A S PU2INAS 

PETRAS AVI20NIS 
Profesorius medicinos dak t a r a s 

(1875 - 1939) 

uiiiitiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastai. Radijai, 

Starto ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taiiymaa. 
M I G L I N A S TV 

2S46 W. i t St^ teL 776-1486 
• IHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIU 

9SSS BBB Bff tJSSSSSKfSOOSSSSSSSSOtB «>M"^•'į' į S6SS ĮBfe 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

t NEDZINSKAS, 4959 Afcfaar Aveaua, 
Chicago, DL 99C32, tai. 927-5999 

Jo visuomeninė, kultūrinė 
mokslinė veikla 

ir 

u i »f>*li-aud4 nuo agniem tr t 
i»% — ! • % — 3 0 * ptctea m g k M 
bilkt pna m a s . 

F R A N K Z A P O L I S 
3288V, We«t 95th Straat 

Telef. — GA 4.8954 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
S12.S5. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti : 

j DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago^ IL. 60629 

iiiiiiimiiiiiiHiiiiiimiiiiiiuiiiiitiiiimimi 

Korp! Neo-Iithuania. 
Balandžio 25 d. "LKB 

ša- forma, elegancija, skambėjo ne 
I taip įspūdingai, tkaip du pirmieji i 

koncerto vakarienė kavinėje. 
— Antro kaimo pastatymas 

"Playhouse" salėje. 
Gejni/ės 1 <L — Motinų pager

bimo vakaronė — laužas Jauni
mo centro kavinėje. Rengia 
Chicagos skautinink:ų,-kų Ra
movė. 

Gegužė* 2 d. — "Lietuvos 

t re . 
Rugsėjo 12 d- — Gage Parko 

LB apylinkės balius Jaunimo 
centro didž. salėje. 

Rugsėjo 13 d. — Tautinių dra 

salėje. 
Spalio 23 — lapkričio 1 d. — 

Dešimtoji metinė Lietuvių foto
grafų paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

j Spalio 24 d. — "Margučio" 
, radijo 50 m. veiklos sukakties 

L I N K U V A 
Siaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠES P LAUKIS 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Monografijos priedas, 32 psl., 17 nuotraukų. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, UI. 60629. 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas 

* 

Atdara šiokiadieniai* nuo 5 *aL ryt* fci 10 vai. vakaro, 
lakniadlanisti nuo t vai. ryto iki S.30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

tiHiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiimiii 
M. A. Š I M K U S 
IJfOOMK T A X SERTICK 

N O T A R Y PUBLIC 
4S89 So. Maptatuod, M . SS4-74A4 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIM1N1Ų MkriaUmal. pildomi 
P I L I E T Y B E S P R A J T U A 1 Ir 

kitokia blankai 
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!; |T» ir i« prekių paatruUOoMM a « -

brangiai i i inuau MUMMUO. 
OOSMOS PARCEL8 KXFRESS 

2M1 W. m St., Chicaco, UL KM3S 
SIUNTINIAI 1 UETUYA 

Telaf. — 9U-27S7 
Vytautaa Valantinaa 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstume 

Tel. 376-1882 arba S76-5M6 
tlllllllllllllllilIlIMIIIIIIIilUllUlUIIIIIIIIIII. 

Brighton Parke — 44-os ir Artesian 
tpylinkėj parduodamas 2-jų butų po 
4 kamb. med. namas. Rūsys ir pasto
gė. Uždari porčiai. 2 mas. garažas. 
(45.000. Skambinkite savininkui telef. 
122-0133. 

Ford City condommium 
Gražus 2-jų miegamų, Visur kilimai. 
Salionas, valgomasis, didelė virtuvė, 
154 vonios. Šaldytuvas, virimui kro-
nis, indams plauti maS. Oro vėsini
mas. Maudymosi baseinas, tenisas. 
$43,500. Nuolaida perkant grynais. 
Skambinkit 5853014 arba 581-1407. 

D I M I S I O 
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P L U M B I N G 
Lin—w% Boadoa, Inaarad 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
ko* ir kt. plytelės. Glass blocks. 

Valstybininkas politikos 
sūkuriuose 

M.K. 
PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS 

1885-1970 

Biografinė Apybraiža 
Amžininkų Atsiminimai 
Dokumentai * Laiškai 

Išleido Popiežiaus Leono XII Litera
tūros Fondas. Lietuvos Steigiamojo 
Seimo Šešiasdešimties Metų ir Prelato 
Krupavičiaus Dešimties metų mirties 
sukaktims atžymėti. 248 psl.. .. 

Kaina su persiuntimu $6.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, III. 00829 

Illinois gyv. dar prideda 36 et. vals
tijos mokesčio. 

Siakoa vamadiiai išvalomi e l Ą t r a . | d ė D r a a g & gpaugtuv*. VirleUs 

bužių paroda Jaunimo centro Į pokylis Jaunimo centre. 
didž. salėje. Rengia akademikių 
skaučių draugovė. 

— Cicero LB apylinkės ren-
aidų" radijo programos 5 metų giamas Tautos šventės minėji-
sukaktuvinė vakaiienė Tauti
niuose namuose. 

— Lietuvos dukterų draugijos 
balius Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— Antro kaimo pastatymas 
"Playhouse" salėje. 

Gegužė** 3 d. — Filmo prista
tymas Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Korp! Giedra. 

— Antro kaimo pastatymas' 
"Playhouse,• salėje. 

—Daumanto kuopos susirin
kimas Ateitininkų namuose, Le
monte 

Gegužės 9 d. - "Grandies" 

mas Sv. Antano parapijos sa
lėje. 

Rugsėjo 19 d. — "Draugo" ! 
vakarienė Jaunimo centre. . 

Rugsėjo 27 d. — Antano Va- j 

Lapkričio 7 d. — Anglijos 
— Britanijos Lietuvių klubo ba
lius Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

Lapkričio 8 d. — Chicagos 
Lietuvių styginio ansamblio 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Lapkričio 14 d. — Chicagos 
nagaičio kūrybos koncertas j Aukšt. lit. mokyklos balius Jau-
Jaunimo centro didžiojoje salė- nimo centro didž. salėje, 
je. Programą atliks Toronto! Lapkričio 15 i — D. Stan-

• Volungė" ir solistai. Rengia kaitytės ir A. Grigo koncer-
"Margutis". į tas Jaunimo centro didž. salėje. 

Spalio 3 d. - Cicero Jūros ! Rengia Skautybės fondas, 
šaulių "Klaipėdos" kuopos "Svy- į Lapkričio 26—29 d. — Moks-
turio" balius Saulių namuose. ' lo ir kūrybos simpoziumas Jau-

Spalio 4 d. — Madų paroda nimo centre. 
Jaunimo centro didž. salėje. Ren- į Gruodžio 6 d. — Jaunimo cen-
gna Putnamo Seselėms remti 1 tro tradicinė vakarienė didž. 

îiMiiiiiiiiiiiiiintiiiininimiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiNiiiiiimmtiinmnMiuiiMimiwg 

t AUTOMOBILIU TAISYMAS I 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TTRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubncation 
Change of oil and filters. 

Į autosnatą galit kalbėt liatuviikai 
palikit pavarde ir talsfoną. 

SERAPINAS — 686-2900 
iiiiitiuiHimiHHiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiimn 

M O V I N G 
S£R£NAS perkrausto baldua ir kitus 
daiktua. Ir ii tolį raiaato laidimai ir 
pilna apdrauda. 
PriioaaaM MASTĖS CHA* G E ir VISA 

Talaf. — WA f 

iiiiinnniiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiir 

Lietuva bolševikų 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psL Spau-

ir 
Kaina aplankas dail. P , Aleksos, 

su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd S t . Chiesgo, DL 
S0629. 

B!, gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUHIIIII 

Remsite tuos 
rie akelmssi dfcm 

D t M E S I O 
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taut šokių grupės vakaras Jau- draugija. I salėje. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtet _ Tel. GA 6-7777 § 
Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. vakaro. = 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS | 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y to iki 4 vai. popiet. 5 

IIIIMIIIIItttIllllttIIItlIlIlttIllllllilIlIlIlMliŠ 

AL. SASNAUSKAS 
General Contractors 

• . 

STATOME NAUJUS NAMUS 
STATOME PRIESTATUS PME SENU NAMU-

ATLIEKAME MEDŽIO, CEMENTO Ot MORO DARBUS 
DARBAS GARANTUOTAS —o— APSIDRAUDĖ 
Kreiptis ano 7 DU t vaL ryto a? ass S U l t Mat 

Telef. — 349-0612 



I BOSTONO ŽINIOS 
-

'ką. Rašoma apie Rusijos caro 
' priespaudą, spaudos draudimą, 
| kazoku žiaurumus, lietuviu ko-

(Atkelta i i 6 puaL) 

įga; kai atsilankydavo guberna-
torius, ar kuris kitas aukštas sve
čias ir reikėdavo eki pro barą į kel-
tuvą, dažnam rausdavo a ^ . ft. Į , , , , , , , , ^ Į , 
Jatmifjų valdybos narių iniciaty
va, valdybai ir susirinkimui nu 
balsavus, buvo padarytas tiesio
ginis įėjimas į Ikeltuvą. Tas •gero
kai jkainavo ir kai kas iš senesniu 
nariu yra tomis išlaidomis ir tuo 
įėjimu nepatenkinti. 

Kovo mėnesio susirinkime bu
vo išdalinti susipažinimo lapeliai 
— "statutas South Bostono Lietu
viu piliečiu draugijos akademi
nėms stipendijoms gauti. Cia pir
muoju paragrafu sakoma: South 
Bostono Lietuviu piliečiu draugi
ja, siekdama lietuvių tarpe išlai
kyti tautinę 'gyvybę ir sąmonę, 
ryžtasi aukštuosius mokslus ei
nantį sąmoningą lietuviu jauni
mą įtraukti į aktyvų lietuviSkos 
veiklos ir draugijos darbą, todėl, 

"Laisvės Varpas" vedamas P. Viš j dainavo šešias dainas. 
činio, oro bangomis perdavė gerai Nuotaikingos, R. Barausko ge-
paruoštą programą. Pradėjo trum- j rai paruoštos vaišės, gražus jau-

atliks Vytas Jonas Bakšys stu- ! v a s s u Ša's> kovą už savo spaudą. į pu žodžiu k perdavė vysk. Anta-! nimo patarnavimas kėlė rengėju 
! diiuoiąs N. England konservato- Kaip mama prie Tatelio niokė Juo-i no Deksnio prieš kelerius metus! ir svečiu nuotaiką. Prie šios šven-
' rijoje pianiną ir kompoziciją, z u ^ skaityti, kaįp jis augo, mo-1 Brocktone Sv. Kazimiero minėji- į tės iškilmingumui daug prisidėjo 
' Naujosios Anglijos Baltų d-ja ! lkės i' &°i0 i kunigų seminariją,. me pasakytą kalbą apie Sv. Ka- parap. mokykla, kuriai vadovauja 
tiki kad ir sekančiais metais šie • i ą b**^* vikaravo ir Lt Kaip at- j zimiero gyvenimą ir darbus ir įta j Nukryžiuotojo Jėzaus 

vykęs į Ameriką pas savo semi
narijos draugą kunigą Burbą. 
Išlipęs išlašvo New Yorke, o 
vėliau vykęs į Pensylvaniją, iš 
ten į VVaterbury, Conn. Čia sta
tęs bažnyčią, rašęs knygas, į 
laikraščius, organizavęs lietu
vius ir kt. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. balandžio mėn. 1 d. 

KNYGA APIE KUNIGĄ 
JUOZĄ 2EBRJ 

Lietuvių motorų federacijos j 
Bostono klubo susirinkime, kuris I 
įvyko kovo 22 d. Liet. piliečių 
draugijos patalpose. So. Bostone , 
dalyvavo ir svočiai. Buvo sutik-1 Knygoje minimi kun. Juozo 
ta kunigo Vinco Valkavičiaus 2ebrio rūpesčiai ir darbai. Skai 
anglų kalba parašyta kmyga apie, tant kyla klausimai. Visų lietu-
kunigą Juozą Zebrį. Su knygos Į vių kunigų pavardės rašomos tei-
autorium kun. Valkavickon su-; singai — lietuviškai, su č, ž ir 
pažindino kluibo pirmininkė Ele- pan., bet vardai parašyti ang-
na iVasyliūnienė. lSkai. Pvz., vyskupas Motiejus 

Prelegentas, knygos autorius į Valančius rašomas Matthew Va 
kun. Vincas Valkavičius, vaiz
džiai kalbėjo apie kunigo Juozo 
Žebrio gyvenimą IT darbus. Ku
nigas Zehris gyvenęs ir dirbęs tik 

be (kitų priemonių šiuo statutu l i e t u v i a m s - J1S J*** ovgaiuzavęs, torfkas rašydamas apie vyskupą 
steigia Akademinę stipendiją aukš ' s t e n g i išvesti į geresnį gyveni-(Valančių arųjlų kalboje, radęs 
tuosius mokslus einantiems ir I "*• Dau^ **& laikraščiuose, or-

lančius. Ar nevertėjo rašyti ir 
vardus lietuviškai? Gal skliauste-
iliuose galima buvo įrašyti var
do anglišką vertimą. Ateityje is-

"visuomeninėje ve3kAqje aktyviai 
besireiškiantiems lietuviams pa
remti. Tai labai puSci mintis. Sis 
klausimas dar nebuvo svarstytas. 
Susipažinus su šiuo statutu ir pa-

ganizavęs Lietuvių susivienijimą 
Amerikoje, Kunigų vienybę. Iš
leidęs kun. Vienožinskio dainy
ną, .parašęs vaidinimą apie Kra
žius, paruošęs net lietuviams ka 

Matthew, .gali manyti, kad tai ne 
tas pats ir ieškos Motiejaus. Be 
to, vietoje Lithuanians, labai daž
nai rašoma Balts. Apie kunigą 
Burbą parašyta: „The new im-

! migrant Balt provoked a violent 
w u ^ i į / a i . n i u o J U > i a v j i » b u v u AJ. ^ « Į . - . . , _ . — 
čiu tikslu jis bus svarstomas s e - ' n a m s " ^ ^ ^ ^ *r « . Tai buvęs lesponse from Polish parishioners' . 
kančiame'susirinkime. Susirinki-, nepavargstąs idėjų nepritrūkstąs i Apie naujai įšventintą kunigą į Šakalys malda ir kalba. 
me buvo išdalyta praeitu metų j a s m u o - j 1 ****!***suminėjo di- lietuvininką rašoma: "Uetuvkiin-
draoigijos finansinė apyskaita, ku- d e s n « d a l * T^^° " ? dfrbu* '.'kas was the first young man of 

' Jis buvo nužudytas dviejų lietu-
į vių plėšfflcų nesulaukęs net 55 me-
jrų amžiaus. Vėliau tie plėšikai; ĵ ad tai nelietuviai," o kiti atvy 
buvę pagauti, nuteisti ir pakarti, j kėliai iš Pabaltijo. 

seserys. 
ką lietuvių ir pasaulio 'katalikų j Šiais mokslo metais mokyklos ve-
jaunimui. Vyskupo kalbą palydė deja ses. Karmelitą Ribokaitė, 
jo Brocktono Sv. Kazimiero parap.. dainavimo, muzikos, tikybos mo-
choro, vedamo ūomp. J. Gaidelio Įkytoja ir "Gintarėlių" vadovė — 
Sv. Kazimiero giesme. Tėv. Andrie j ses. Marija Berchmans Sakalytė, 
ikaus žodį — šventojo gyvo ir mi- '8 sk. — ses. Marija Jokuba Juš-
rusio įtaka mūsų įautai ir mums. j kaitė, — 6 - 7 skyr. Martyna M. 
Pabaigai perdavė Stuko sukurtą j Ženevičiūtė, 3 —4 skyr. — ses. 
giesmę "Išblaškytos ir kenčian- Viktorija Jociūtė, 1 — 2 skyr. — 
čios tautos Globėjau". ses. Estella Gavelytė. Vaikų dar-

4 vai. p. p. Sv. Kazimiero para- želi<> mokytoja pasaulietė — K. 
pijos bažnyčioje šventojo garbei; McGowan, 7 skyr. — ponia Elz. 
— Mišios, kurias atnašavo kleb. i ates, gimnastikos—ponas Currie 
kun. P. Šakalys. Klebonui asista-j ir bibliotekos vedėja — ponia 
vo kun. A. Jurgelaitis ir kun. J.lChesnul (lietuvė). 
Dessi. Mišias ir giesmes giedojo' ,Mokykla talpina 200 mokinių, 
choras ir solo M. Bizinkauskaitė. jo norinčių Sv. Kazimiero parap. 

Po .pamaldų parapijos salėje! mokyki, lankyti yra daug, bet 
Sv. Kazimiero .pagerbimas — mi-įdėl vietos stokos — nepriimami, 
nėjimas, programa ir banketas.: Mokslo lygis ir auklėjimas aukš-
Prie pirmojo stalo užėmė vietas į tame lygyje. Deja, nebėra lietu-
dr. kun. A. Jurgelaitis, kleb. kun. į vių kalbos kurso. Dar skamba lie-
P. Šakalys, kun. J.Dessi. komp. J. I tuviškos dainos, tautos švenčių 
Gaidelis su žmona, M. Bizinkaus- Į minėjimai ir sužinoma, kad yra 
kaitė, Dr. Moneevičius ir 8 skyr.j Lietuva. Mokykla gražiai paminė-
mokinė parap. mokykloj laimėjusi j J° sav0 globėjo Sv. Kazimiero 
I-ją premiją už rašinį "Sv. Kaži-(šventę savo tarpe, 
mieras". E* Ribokienė 

Minėjimą pradėjo kleb. kun. P. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiuii 

Lietuvos atsiminimai 

Aš tikiu Dievą... Gražiausia 
žmogaus laimė yra ištirti daly
kus, kuriuos galima ištirti, ir ra
miai pagerbti tuos, kurių negali
ma ištirti. 

/ . W. Goethe 

rioje pažymėta pajamos 304,707. 
84 dol.; išlaidos 286,737.60 dol, 
tame skaičiuje yra 6,187. dol. au
kos lietuviškiems reikalams. Gry
nas pelnas 17,970.24 dol. Bet mi
nėti remontai dar nepadengia vi-

, sų išlaidų. 

AUKOS LB , 

Vasario 16-sios proga, JAV Lie
tuvių B-nei per Bostono apylin
kę aukojo: A. Astravas, A. Gir
nius ir J. Vemferė, J. Leščinskie
nė, T. Bagužienė, A. Andriušie-
nė, S. Aguonis, J. Casper, R. ir 
M. Gimiai, V. Kaupas, A. Ketu
rakis, dr. A. Krisiukėnas, S. Lie
pas, A. Mažiulis, A. Moriartv ir 
S. Norvaiša, K. ir O. Adomavi
čiai, H. Čepas, J. Girnius, V. Leš-
činskiatė, T. Stankūnaitė, O. Vile 
niškiėhė ir Vladas, B. Paliulis, 
K Bačanskas, O. ir A. Bartašiū-
nai, G. Ivaška, O. Ivaškienė, E. 
Juciūtė, J. Kačinskas, A. ir A. Krc 

Balt stock...". „Balts or Ansonia" 
ir 1.1 Skaitytojui gali atrodyti, 

Kalbėjo ir kiti dalyvavę kunigai 
dr. Moneevičius ir kt. Mokinė Pa
mela Keegan paskaitė savo pre
mijuotą rašinį an.gliskai.Jos sene-
>lis lietuvis). Dr. Moneevičius jai Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 

^Prelegentas mielai atsakinėjo | 
klausimus. Turėjo ir kelias kny
gas, kurios tuojau buvo išpirk
tos. Po oficialios dalies visi per
sikėlė į klubo užkandinę užkan-
džiams. 

Kunigo Valkavičiaus knyga 
apie kun. Juozą 2ebrį yra vertin
gas įnašas į išeivių lietuvių gy
venimo istoriją. Joje pasakojami 
emigrantų vargai, kovos su len
kais ir airiais dėl bažnyčių; kaip 
lietuviai pradėjo organizuotis ir 
statyti savas. 

Knyga pradedama (verčiant iš 
anglų kalbos): „Tai buvo 1860 

Knyga gerai paruošta ir doku
mentuota. Parodo lietuvių vargus 
carų Rusijos okupacijoj, atvykus 
Amerikon, o taip pat ir visus tuos 
didelius darbus, kuriais rūpinosi 

įteikė dovaną — medžio drožinį! New Jersey, New York ir Connecticut 
Vytį ir seselėms mokytojoms vo- '•• lietuviams! 
ką. į Kaa SeStedienJ Iš WEVD Stotie* 

Tolimesnei minėjimo eigai va
dovavo Elg. Sužiedėlis. Meninė
je programoje šios parapijos 
žvaigždutė Marytė Bizinkauskai-kunigas Juozas 2ebris. i . 

P Žičkus I t e padainavo, akompanuojant 
į James Hay. Brocktono choras Į 

Brockton, Mass. 
SV. KAZIMIERO PAGERBIMAS 

Atbundant ipavasariui lietiuviai 
prisimena Lietuvos globėją Sv. 
Kazimierą, kurio palaikai ilsisi 
Lietuvos sostinėje, Vilniuje, Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčios didžia-

vedamas komp. J. Gaidelio pa-

- i New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro 
97.9 meg. FM. 

Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunltt Drftre 

Watchung, N. J. 07060 
TcL — (201) 753-56M 

HiiiiiiiiitniiminiiHiiimimminiimni»» 

m. žiemą, daugiau 2,000 mylių i jame altoriuje 1984 m. sueis 500 
nuo USA, kur Baltijos jūra ^ a _ I rnetų nuo jo mirties. ! 

latija gintaro žemės Lietuvos) Lietuvoje ir išeivijoje yra Sv.j 
krantus. Vieta — Palaukių kai- į Kazimiero mūsų tautos globėjo j 
mas prie Subačiaus, Panevėžio | vardu bažnyčių. Įsteigta Sv. Kaži- Į 

pas, B. Kruopis, V. Kuodys, V. ir • apskr. Sniego kalnai dengė rude* • miero kolegija, įkurtas vienuoly 
V. I^lai, J. Lapšienė, O. M e r k i - j ^ ^ ^ ^ „ ^ u l a u k u s > k u r i e ' - - • - - • 
neirK.irA.Simenai,A.Akule,P. , j a u buvo pasįruogę pavasariui 
Jakutienė, K. S. Boston, M. Nor- I k i l t i į p a v i r š i ų . T o i i a u r a š o m a 

kūnienė, J. 01ewitz, D. Petkewich,; a p i e ž ^ r i u j e j , ^ . ^ ^ motina, 
J. ir E. Valiukoniai ir J. White, L. 
Svelnis. 

RENGINIAI 

dvi seserys, du broliai, kurių vie
nas vėliau irgi tapo kunigu, ir 
naujai į gyvenimą atėjusį Juozu-

nas, išleista knygų, sukurta gies
mių, nutapyta paveikslų. Jo vardu 
pavadintos mokyklos ir miestų 
gatvės. 

S. m. kovo 8 d Brocktono lie
tuviai minėjo ir pagerbė Sv. Ka
zimierą sekančiai: 1.1:30 vai. ryto, 

Balandžio 5 d. 2 iki 6 vai. p. 
p., joe Casper "April FoKs Day 
Party" jo rinkimams paremti, 
įėjimas nemokamas. 

Balandžio 26 d. ''Laisvės Var
po" pavasarinis koncertas Lietu
vių piliečių d-jos salėje, So. Bos
tone. Dalyvaus solistas Benedik
tas Povilavičius ir Jeronimo Ka
činsko styginis kvintetas. 

Gegužės 3 d. Motinos dienos 
minėjimas Tautinės 
rrfuose, 484 E. 4 
Bostone. Rengia Lietuvių mote-
rų federacijos Bostono klubas. 

Gegužės 17 d. Sv. Petro lietu
vių parapijos sueiga —reunion 
Lantaną restorane, Randolph. 

-

DR. ANTANAS KUČA8 | 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS Į 
MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas I 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

Tai geriausia Įmyga, kokia iki šiol buvo iileiata, apie j 
mes s-gos na- ; s r^evo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vienuo- g 
a i S S r ^ " i i l i S k ą v e l k l ą fc a p l e n u « a l ė t a » k " 4 0 8 M t f i i tobulą kriks- | 

o t " "' m,ytr" | cionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos $ 
[ Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimą ir prasyti j 

| Sv. Tėvą i i ą beatifikacijos bylą pagreitinti. | 

Veikalas yra 692 psL, didelio formato, kietais viršeliais. § 

Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siusti: E 

DRAUGAS, 45^5 W. SSrd SU Chicago, IL 60629 | 

A. f A, PRANUI KRASNICKUI 
mirus Lietuvoje, 

jo sesutei dantų gydytojai JULIJAI MATULIONIE
NEI, jos ŠEIMAI ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią aluojautą. 

Chicagos Lietuviu Dantų Gydytojų Dr-ja 

A , f A . 
JUOZUI TRUSKŪNUI mirus, 

žmonai Irenai, dukrai Jūratei, sūnui Kęstu
čiui ir jų. šeimoms liūdesio valandoj reiškia
me giliausia užuojauta. 

DZŪKŲ DRAUGIJA 

Spalio 11 d. "Laisvės Varpo" į 5 
rudens koncertas. i i 

PABALTIECIŲ KONCERTAS 

,Balandžio 5 d. 3 vai. p. p. First ÎUIUIIllHIUIIlUllllllWIII1IIWIIIIIMIIIMUillllllHnHllltllllimiHimilinntlllMHHIIH 
and Second Church salėje, 66 į — 
Ma'lrboro St. Bostone, įvyks tre-Į/Į/ 
čias ir paskutinis Balty d-jos 
rengiamas koncertas. Programą 

A. f A. 
JUOZUI TRUŠKŪNUI mirus, 

žmonai IRENAI, dukrai JŪRATEI, sūnui KĘSTU
ČIUI ir ju ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą. 

Marquette Parko IMmaastinės Mokyklos 
ir Ansamblio Mokytojai ir Tėvų Komitetas 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO AEDIOS VALANDOS 

Visos programai Ii fVOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. Ui 4:30 va!, p.p. per tą pačią 
•tot). Šeštadieniais ir sekmadieniais 
trao 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-S41S 
14M AM 

7 1 » S. MAPLEWOOD A VE. 
CH1CAGO. HX. 

ANATOLIJUS KUBTS 
VYSKUPO SODAS IR KRYŽKELE 

Dvi naujoa dramos vienoje knygoje i i vysk. M. Valanfiaua 
laikų. Pirmoji — vyskupo vaidmuo 1863 m. sukilime, an
troji — jo blaivybes idėja, paskatinės Šėmaičių karčiamos 
likimas 1869 m. 

Viršeli piešė daiL P. Aleksa, 144 pat, kaina su persiun
timu $6.85. 

Užsakymai siųsti 

DRAUGAS, tftf West 63rd Street, 
Chtcago, IL 60699 

Illinois gyventojai dar prideda 36 e t mokesčių 

Brangiai motinai ir senelei 

A, f A. JULIJAI VTTKEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukrą ONĄ RUŠfiNIENE ir vaikai
čius: IRENĄ, ALDONĄ. LEONĄ ir AUDRŲ jų skausme 
Širdingai užjaučia bendradarbės: 

NIJOLĖ BEAMBR IRENA JURGĖLIENĖ 
ELZĖ DIMINSKIENĖ JOANA KRUTULIENĖ 
SOFIJA DŽIUGIENĖ 

/ V f A . 
JUOZUI TRUŠKŪNUI mirus, 

žmonai Irenai, šeimai ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia 

FELIKSAS BOČIŪNAS 

Tikrą kilny didvyriškumą ga
lima ir dabar atrasti, kaip ir vi
sada, tik reikia jį pažinti ir ne
manyti, kad jisai težydi tik kau
tynių laukuose. 

Gotthelj 

A. + A . 
JUOZUI TRUŠKŪNUI mirus, 

liūdinčią žmoną, mūsų mielą bendradarbę IRENĄ, dukterį 
JŪRATĘ, žentą ALGIMANTĄ, sūnų KĘSTUTĮ, marčią 
RAMONĄ su šeimomis liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir dalinamės skausmu. 

REGINA KREIVĖNIENĖ 
STASĖ LATVIENĖ 
ELENA JURKYNIENĖ 
ANGELĖ POSKAITIENĖ 
MARIJA KAPAČINSKIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 -9852 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Tel . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. LITUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HAl.STFD STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-19H 

VASAITIS -
1446 So. 50th Ave.. CICFRO. ILL. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

http://an.gliskai.Jos


DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. balandžio mėn. 1 d. 

x Marijanu bendradarbių 
54-tas seimą* bus šį sekmadie
ni, balandžio 5 d.. Marijonų vie-; 
nuolyno patalpoje (636 So. Kil-
bourn Ave.). Seimas prasidės 
šv. Mišiomis koplyčioje. Šv. \ 
Mišias laikys ir pamokslą pa
sakys vienas iš marijonų, var-: 
gonais gros žymi fcnuzikė M. 
Mondeikaitė-Kutz. Po pamaldų 
12 vai. svetainėje bus bendri j 
pietūs, o 1:30 vai. seimo posėdis. 
Kviečiami visi prijaučiantieji ] 
bendradarbių svečiai ir visi ben-' 
dradarbiai bei kiti lietuviai da ly . | 
vauti. Apskričio pirmininkė yra 
Anastazija Snarskienė, dvasios 
vadas — kun. J. Duoba. 

X Ses. Marian, šv . Pranciš
kaus seserų vienuolijos genera
linė vyresnioji, ses. Felicija Ju-
ciūtė ir kelios kitos seselės da
lyvavo sekmadieni Pranciškiečių 
rėmėjų vakarienėje Brighton 
Parko par. salėje. Pirmadienį 
seselės aplankė "Draugo" įstai
gą, pasikalbėjo su redaktoriais, 
painformavo apie savo darbus 
ir ateities planus. Kai kurios 
pirmą kartą pamatė spaustuvę 
ir susipažino su spaudos dar
bais. 

x Kun. dr. K ę s t u t i Trima
k a s vadovaus gavėninio susi
kaupimo savaitgaliui Rocheste-
rio lietuvių parapijoje balandžio į 
3—5 d., o sekmadienį, balandžio 
5 d., kalbės Rochesterio atei
tininkų susirinkime. 

X GrasiEja Meifcrvienė, mo-, 
kytoja. skautininke ir visuome- Į 
nininkė. sulaukusi užtarnauto | 
poilsio, visur aktyviai prisideda 
prie lietuviškų darbų, ypač skir
tų labdarai, š iuo metu ji tvarko 
dail. A .Galdiko ir Ant. Pasko-
čimo parodos budėjimą. Paroda 
uždaroma balandžio 5 d. vakare. 

X Stasė KowbeU, Harrow. 
Ont., Kanada, pratęsė prenume
ratą, užsisakė naujausių leidi
nių ir pridėjo 4 dol. auką. Ačiū. 

X PADĖKA. Aplankiusiems 
mane sergantį ir besigydantį Ii- j 
goninėje, su paguodos žodžiu ir j 
dovanomis Gen. T. Daukanto jū-
rų šaulių kuopos. Lietuvių Ben-
druomenės Brighton parko sky- j 
riaus. Lietuvių Krikščionių De
mokratų Čikagos skyr.. Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
dr-jos a ts tovams ir visiems į 
draugams bei pažįstamiems reiš
kiu nuoširdžią padėką. 

V. r t a r a 
(ak.). 

x Dengiame ir taisome visų 
rūsio stogas. Už savo darbą 
garantuojame ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydai Kielai 
tel. 434-9655 arba 737-1717. j 

(•k.) | 

x Neprigirdintiems — Ne
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nno 10 v. r. ild 
4 vai. popiet, adr. : 3042 W. 63 
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189. 
Parduodami i r taisomi visų fir-
mų klausos aparatai. Baterijos 
už pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai . Robert Stens-; 
land & Associates. 950 Lake 
St., Oak Park , IH. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
Tel. 848-7125. fsk.) 

x Kipro Bielinio parašyta 
"TERORO TR VERGIJOS Bl -
P E R I J A SOVIETŲ RUSIJA"., 
Draugas šiomis dienomis gavo 
mažą knygos kiekį pardavimui. 
Kaina su persiuntimu $3.25. 
Rašyti Draugo adresu. 

x AJbtnas KorknUa, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodnmn £ 
Bradahaw, I n r , patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime i r p a r d m m * Susi-
domajf skambinkit* 9T7-7»1«. 

X Mariją Rudi* nę, Balfo pir
mininkę, įvertindama jos visuo
meninę veiklą labdaros darbuo
se, tarptautinėse organizacijose, 
apdovanojo J. Paul J . Harris 
Fellow ypatingu žymeniu. Šis 
žymuo įsteigtas Rotary Interna
tional įsteigėjo vardu ir įteikia
mas tik pasižymėjusiems asme
nims, žymenį įteikė iš Brazili
jos atvykęs Rotary Internatio
nal prezidentas Rudolf Klarich. 

x "Lietuvos bažnyčių" veika
lo autoriui reikalingos šių Kau
no arkivyskupijos bažnyčių fo
tografijos: Kulvos, Žemaitkie
mio, Šaravų. Fredos, Kleboniš-
kio oratorijos. Vertimų, Palen-
drės. 'Polekėlės. Šlapaberžės, 
Šiaulių jėzuitų bažnyčios. Jei
gu kas jų turėtų ar galėtų gau
ti, prašomi rašyti adresu: Br. 
Kviklys, 5747 So. Campbell Ave., 
Chicago. Dl. 60629. 

X Ses. Margarita Bareikaitė, 
Putnamo vienuolyno vyresnioji, 
ir ses. Liolita Burokaitė yra at
vykusios iš Putnamo ir atvežu
sios dail. A. Galdiko paveikslus, 
kurie kartu su A. Paskočimo 
lietuviškais kryžiais išstatyti 
parodoje, atidarytoj kovo 2*7 d. 
Jos dabar lanko savo rėmėjus 
ir artimuosius. Ses. Margarita 
y ra apsistojusi pas savo motiną 
ir seserį Mariją Remienę, o ses. 
Liolita — pas D. Augienę. Taip 
pat atvykusi yra ir ses. Onutė 
Mikailaitė, kuri skaitys rebginę 
paskaitą. Jos pabus iki ateinan
čios savaitės. 

X Linda Ruzgaitė, estradinė 
dainininkė, atliks dalį progra
mos "Laiškų lietuviams" meti
nėje šventėje šį šeštadienį 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. 

x šiuo metu Chicagoje vis 
pasitaiko gerų progų dvasine 
prasme atsinaujinti, šį ketvir
tadienį, balandžio 2 d. 9 vai. ry
tą Jėzuitų koplyčioje atsilankę 
turės progos dalyvauti šv. Mi
šiose, o po to pasiklausyti ses. 
Onutės Mikailaitės kalbant te
ma "Jėzaus kančia ir mirtis pa
gal Matą". 

x Andreja Mackevičienė ir 
Jonas Račkauskas balandžio 18 
d., šeštadienį. 12 vai. ir balan
džio 19 d.. Velykų sekmadienį. 
7:30 vai. ryto dalyvaus NBC 
TV 5 kanalo specialiose vaikams 
programose Chicagoje. Progra
mų temos — Velykų papročiai. 

X Stefanija Leškienė, Los An
geles, Cal.. pratęsdama "Drau
go" prenumeratą, atsiuntė 15 
dol. auką lietuviškos spaudos 
paramai. Nuoširdžiai dėko-
įame. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

į J. A. VALSTYBĖSE 
— D T . LeonUda Giedraitienė 

(Svilaitė), dar Lietuvoje baigusi 
medicinos mokslus, atvykusi ; 

JAV, pasiruošė egzaminams ir 
paskiau pasižymėjo kaip specia 
listė gydytoja Northport, N. Y.. 
Veteranų ligoninėje. Pereitais 
metais už savo darbus ji buvo 
apdovanota specialiu žymeniu, 
nes ja buvo patenkinti pacien
tai ir ligoninės administracija. 
Vyriausioji Veteranų admini
stracija ją apdovanojo "Hands 
and Heart" žymeniu, kuris įteik
tas už jos nuoširdumą darbe ir 
kilnumą pacientų tarpe. Žymuo 
laikomas prie švarkelio atlapo 
su įrašytu vardu ir pavarde, kai
rėje y r a ženklas — dvi rankos 
laiko širdį. Kita plokštelė yra 
pakabinama ant sienos. Dr. Leo-
nilda Giedraitienė su vyru Juo-1 
zu Giedraičiu jau ilga laigą gy- į 
vena East Northport, L. L, i 
N. Y. Abu rūpinasi ir visuome- j 
niniais reikalais. 

— Režisieriaus Jono Jurašo 
naujo pastatymo premjera JAV 
įvyks balandžio 3 d. New Haven, j 
Yale repertuariniam teatre. 
Bus statoma žinomo Europoje 
belgų dramaturgo Fernand 
Crommelynck pjesė "Le Cocu j 
magnifique" ("Magnificent Cu- į 
ckold"). 

— Amerikos rytinio pakraščio 
Tautinių šokių šventė Hartfor-1 
de vyks Trinity kolegijos pa- j 
talpose gegužės 31 d. Visų bi- , 
lietų kaina 8 dol. ir gaunami pas 
Birutę Monaco (25 Richard Rd., i 
Manchester, Cbnn. 06040). Tau- į 
tinių šokių šventę organizuoja 
šventės rengimo komitetas, o 
šventės globėjas yra Lietuvių 
Bendruomenės Hartfordo apy
linkės valdyba, I 

— MUda Kvedarienė iš New 
Jersey j Phoenbcą buvo atvykusi 
kovo pradžioje ir čia svečiavo
si apie dvi savaites. J i čia buvo 
atvykusi pas savo būsimus gi
mines Bronių ir Birutę Dirses 
pamatyti Arizonos ir pasisve
čiuoti. Dirsių sūnus Edis ru
denį veda Alę Kvedaraitę. Jų 
vedybos numatytos Elizabeth, 
N. J.. Lietuvių parapijoje. Vieš
niai pagerbti Dirsės suruošė 
gražų priėmimą. 

— New Yorko - New Jersey 
Kat. federacijos suvažiavimas 
— seimelis šaukiamas birželio 
7 d. Apreiškimo parapijos salė
je. Federacijos dvasios vadu 
sutiko būti kun. Jonas Pakal
niškis. Apreiškimo 
klebonas. Anksčiau dvasios va
du buvo kun. V. Pikturna, bet 
jis šių metų pradžioje išvyko 
gyventi į Floridą. 

^^^^^^r ^6^»» 

mh. 'ŽVAIGŽDUTE 
BfcfcHtorffcJL* J I * ' įsteigtas Lietuviu Mokytoju Sąjungos Chicagos skyriaus 

• 

Uteigtas Lietuviu Mokytojų Sąjungos Chicagps skyriaus 
Redaguoja J. Placas. Medingą siusti: S206 W. 65tn Place. Chicago, DL 60629 

LIETUVIO MEILĖ 
SAVO ŽEMEI 

Poetas Kazys Bradūnas ir 
rašyt. Marius Katiliškis savo 
kūryboje pabrėžia lietuvio mei
lę savo žemei. Per amžius lietu
viai pasitikėjo ja ir garbino nuo 
pagonių laikų, nes Lietuvos lau
kai davė jiems maistą, kurą, 
aprangą ir dvasinę ramybę. Lie
tuviai savo darbštumu galėjo 
rasti visą savo pragyvenimą 
žemėje ir j i niekuomet jų ne
apvylė. 

Šie du autoriai kreipia dėme
sį į emigrantą lietuvį, kuris da
bar yra atplėštas nuo tos bran
gios žemės ir gyvena dideliuose 

Į miestuose t a rp mūro sienų. Min-
j timis lietuviai vis skrenda atgal 
i į savo arimus ir pergyvena kiek-
; vieną metų laiką, svajodami, 
ką jie dirbtų, jeigu būtų namie, 
Lietuvoje, savo ūkyje. K Bra
dūnas eilėraštyje "Ūkininkai 
tremtiniai" sako: 

Taip sėdi jie dienų dienom, 
i širdim kietom ir kruvinom, 

Tylūs, kaip medžiai išrauti... 
Loreta Vasiliauskailtė, 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
VTU kl. mokinė 

MANO PROTĖVIŲ ŽEMft 

(Apibūdinimas Brazdžionio \ 
eilėraščio) 

Aš visada apie Lietuvą sap
nuoju ir galvoju, kad tenai yra 
labai gražu. Aš manau, kad ten 
labai daug laukinių gėlių auga ir 

! žydi. Lietuvoje y r a labai daug 
gražių ir liūjdnų atsiminimų. 
Bitės čia skraido visur rinkda
mos medų. Oras yra labai ra
mus. Gruodžio mėnesį yra daug 
ledo ir labai šalta. Prie jūros 
kranto yra šilčiau. Bet kai pa
vasaris ateis, bus vėl šilta ir 
ramu. 

Erika Aleksiūnaitė, 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

7 sk. mokinė. "Gintaro šalis" 

BLOGA ŽIEMA 

Jonas Minelga 

PAVASARĖJANT 

Saulytė krosnį kuria 
I r šypsos nuo dausų, 
Ji liepė man kepurę 
Pakelti nuo ausų. 

Keliu — metu į kampą 
I r paltą jau dedu. 
Vaje! Batukai šlampa, 
Kai bėgame ledu. 

Nuo stogo teška, srūva 
Šalti vandens lašai. 
Sutirpdė sniego ikrūvą 
Lietučio pranašai. 

— Šiaury, klausyk, pranyki, 
Pats metas tau; ar ne? 
Tuojau, sutramdęs pyktį, 
Jis dingo kamine. 
Einu gatve, dainuoju... 
Dainuok, sesyt, ir tu. 
Pavasariu jaunuoju 
Grožėsimės kartu. 

KAIP A š GALIU PADĖTI 
LIETUVAI 

Aš galiu padėti Lietuvai, pa
pasakodama savo amerikiečiams 
draugams apie Lietuvą, kokia 
graži yra Lietuva. Ir aš jiems 
galiu parodyti nuotraukų iš ma
r o tėvelių gimtojo krašto. Taip 

"Meškų mokyklos- atlikėjai: M. Vidmantas, Rūta Kiršteinaitė ir A. Urbonaite. 
Nuotr. V. Staskevičiaus 

GALVOSŪKIAI NR. 27 
L 

Nuvažiavęs pusę savo kelio, 
keleivis užmigo. Pabudo tada, 
kada jam liko nuvažiuoti dar pu
sę t o kelio, kurį j is pravažiavo 

Sėdi Darius Vidmantas. 

daug juokų, kai žaidėm šį žai
dimą. Mes mėtėm batą viens 
kitam. Visi iš mūsų ne tik pa
čiūžom čiuožė, bet daug k a r t ų 
ir užpakaliu. Kai pabaigėm 
čiuožti, visi grįžom namo i r lau
kėm kitos dienos, bet kitą ry t ą | miegodamas. Kurią dalį viso 

j is pravažiavo mie-
(10 t a škų) . 

negalėjom atsikelti, nes kiek
vienas kaulas skaudėjo, dau
giausiai keliai ir užpakalis. Mes 
vistiek ėjom čiuožti, nes mums 
tai labai patiko. 

Šią žiemą mano t ė t ė m a n e 
išmokė geriau čiuožti. J is išmo-

savo kelio 
godamas? 

pat, mokykloje per tautybių I k e m a n e kaip koją per koją 
dieną parodyti mūsų Lietuvos že- j perdėti, šokti į orą ir atbulai 
mėlapj i r lietuviškus tautinius 
papuošalus. Svarbiausia yra 
mokėti kalbėti lietuviškai ir ki
tiems papasakoti apie Lietuvą. 
Paaiškinti, kad Lietuva jau daug Į pasibaigė 
metų yra rusų okupuota, ir pa-1 Dabar mūsų 
sakyti, kad Lietuvoje žmonės 
negali eiti į bažnyčią. Jeigu 
eina į bažnyčią rusams labai 
nepatinka ir baudžia. 

Andrėja Kaminskaitė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

7 įskyr. mokinė 

koją per koją dėti. Pagal iau 
ledas pradėjo t irpti ir mes dau
giau negalėjom čiuožti, mūsų 
smagios žiemos dienos an t ledo 

prūdą aplanko 
antys. Tuojau pavasaris ateis 
ir mes eisim prūde plaukti. Mes 
džiaugiamės mūsų prūdu visais 
metų laikais! 

Vida Vcdopalaitė, 

.. 

n. 
(Žiūrėkite piešinį). Nupieš

tiems penkiems daiktams para
šykite lietuviškus pavadinimus. Washingtono Kr. Donelaičio Paskiau iš tų žodžių padarykite 

PATRANKA 

Oklahomoje, Hanny vietovė
je, kur yra alyvos vamzdžių 
stotis (vamzdžiais alyva teka į 

mokyklos 7 skyr. mokinė 

GALVOSŪKIŲ N R 23 
ATSAKYMAI 

Mano mėgiamiausias sportas \ ^ a n k u s ? ' * * * * * &> a r u o š t a 

yra slidinėjimas. A š pradėjau šovimui patranka, 
! kai kyla 

Tuo atveju, 
„ . _ , . . . . ; ^ aviii gaisras, patrankos 

sidinėti būdamas trijų metų . ,. J 6 »' K . 
- „ „ . , . • * •„ sviedinys pramuša tanko pa-
amžiaus. Kiekvienais metais; . . J r vis geriau išmokstu nusileisti 

Į nuo kalno, giais metais buvo | 
parapijos ( b l o g a ž j e m a _ p g mažai sniego. , 
"* " Leonas Ehleris, 

Toronto 'Maironio" lit. m-los:, 
mokinys. Kanada. "Mūsų 

pasaulis" 

x L Girrijauskas, Toronto, 
Kanada, pakeisdamas adresą, 
atsiuntė ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Dėkc 
jame. 

X Vilniaus vai«hi paroda 
vyks "Galerijoj*". 744 N. Wells 
St., iki šio sekmadienio. 'Gale
rija" atidaryta šiokiadieniais 
nuo 11 iki 6 vai. vak., sekma
dieniais nuo 12 iki 5 vai. popiet. 

(pr.). 

x IV Mokslo ir karybos siin-
pcTJumo humanitarinių - socia
linių mokslų atskirų sričių sesi
jos ir jų vadovai bus filosofija 
— dr . K. Skrupskelis, istorija 
— dr. J. Račkauskas, kalbos — 
dr, A. Klimas, literatūros — 
dr. B. Vaškelis, menotyros — dr. 
St. Goštautas, psichologijos — 
kun. dr. K. Trimakas, tautoty
ros — E. Bradūnaitė, teisės ir 
sociologijos — dr. T. Remeikis. 
JAV LB socialinių reikalų ta
ryba. IV Mokslo ir kūrybos sim
poziumas vyks 1981 m. lapkri
čio 25-29 d. Chicagoje. 

x Dzūkų draugijos narių su
sirinkimas bus balandžio 5 d.. 
3 vai. p. p. Jaunimo centro 3B 
kambary f prie kavinės). Vi
si nariai ir jų draugai kvie
čiami dalyvauti. 

X Jaunimo orkestras, atkur
tas muz. Fausto Strolios. kovo 
28 d. turėjo pirmąją repeticiją. 
Dalyvavo fleitistai, klarnetistai, 
saksofonų ir trompečių pūtėjai 
ir net būgnininkas. Pradėjo 
repetuoti Lietuvos ir Amerikos 
himnus ir lietuviškus maršus. 
Repeticijos vyksta šeštadieniais 
Jaunimo centre nuo 1:45 iki 2:30 
vol. p. p. Priimami jaunuoliai 
nuo 6 skyriaus iki II klasės gim
nazijos. Vadovas muz. Faus
tas Strolia kviečia jaunuolius 
įsijungti. 

sudurtinius žodžius, t . y. pridė
kite dar kitą t inkantį žodį. pvz., 
ranka — rankraš t is . Už kiek
vieną teisingai padarytą sudur
tinį žodį gausi te po du taškus. 

Cirke. PieSė Tayda Rudaitytė. Mar-
quette Parko lit. mok. mokine. 

PAVASABIS 

Ateina pavasaris. Saulė jau 
šviečia. Vaikai lauke bėgioja, 
nes yra gražu. Gėlės jau auga, 
žmonės visur eina. Vaikai jau 
važinėja dviračiais ir vedžioja 
šunis. Pavasaris tikrai gražu? 
metų laikas! 

Julija Žebraltytė 
Pavasaris yra gražiausias me

tų laikas. Viskas žaliuoja, me
džiai žydi, krūmai sprogsta 
vaikai žaidžia kieme. Smagu 
leisti aitvarus, lakstyti be švar
ko. Pavasarį galiu važinėti dvi
račiu, žaisti krepšinį ir muštu 
ką. Pavasaris y r a mano mėgia 
miausias metų laikas. 

Viktoras Memenąs 
Abu Detroito "Žiburio** lit 

m-los mokiniai. "Skambutis" 

grindą, sumažindamas spaudi
mą. Tada alyva iš tanko teka 
į specialiai paruoštą šulinį. 

PINIGAI 

Geležiniai kauptukai (prietai
sai žemei purenti) Rytų Afriko
je yra buvę legalūs pinigai 
(vartojami pinigų vietoje). 

KEISTA ŽIEMA 

Šiais metais Chicagoje buvo 
keista žiema. Tarpais buvo šal
ta, tarpais šilta. Mano mama 
mėgino lauke padaryti čiuožyk
lą. Užpildavo vandens — su
šaldavo, kitą dieną ištirpdavo. 
Dabar dažniausiai yra 55 laips
niai. Prieš savaitę buvo labai 
daug sniego. Aš šiais metais 
ėjau čiuožti tik tris kartus lauke 
ir vieną kartą viduje. Kai yra 
šilta, iš ryto žvirbliai čiulba. | 
Kai šalta, nustoja čiulbėję —; 
'abai nesmagu, šią žiemą mano 
neima nėjo rogėm slidinėti, nes 
visi turėjom daug namų darbų. Į 
O ką jūs šia žiemą darėte? 

Asta HjūnėJytė, 
Brighton Parko lit. m-los 

5 skyr. mokinė 

GAMTA WASHINGTONO 
APYLINKĖSE 

r.TTUAMji.f I KITSIJUAUTTL 
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I K A K l - ' 
I. žiūrėkite brėžinei}. 
H. A l + 2 + 3 4 + 5 6 - f 7 = 1 0 0 

B. 1 + 2 3 + 4 + 5 + 6 7 = 1 0 0 
TU. Astronautai Loveli . Bor-

man. 
IV. Žiūrėkite brėžinėlį. 

i *|3 ^ 5 6-?S9llO 
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Man ši žiema labai patiko, 
nors i r nebuvo daug sniego. 
Mūsų prūdas buvo užšalęs tris 
savaites. Mano visi kaimynai 
įtėjo čiuožti. Mes žaidėm la-
':>ai smagų žaidimą: mes paė-
nėm mano kaimyno batą, pa- J Sų .poniutės, 
/-idalinom į komandas ir žiūrė-i jei sužinotų 
jom, kas ilgiausiai išlaikys batą 
"epaliestas priešininko koman
dos su dviem rankom. Turėjom 

V. Sakinys buvo išplėstinis, 
nes tokia galūne žodis negali bū
ti nei veiksnys, nei t a r inys ; ta i 
buvo antrininkė sakinio dalis. 

— Čia jokios gėdos nebus. Ta i 
kas, kad jis kurpiaus sūnus, bet 
už tat ką jis šiandie gali! o jei tų 
panelių ir poniučių liežuvių bijai, 
tai apie jas aš štai ką pasakysiu. 
Jos pačios juo tiesiog sužavėtos. 
Kaip jis gražiai nuaugęs, sako jos. 
Kokios jo akys. Jo toks žvilgsnis, 
kad reikia rankas nuleisti. Tas 
žvilgsnis atima jėgas, sako jos. 
Tokio vyro baisu, ir norisi likti 
dviese. Tai štai kokios jos, tos mū-

Jos tau pavydėtų, 
jei 

m. 
(Žiūrėkite brėžini). Susikar-

pykite 10 gabau'ukų popieriaus 
ir sunumeruokite, kaip parody
t a piešinyje. I š ta ip sudėtų iš 
eilės popierėlių, paimkite vieną 
ir perkėlę pe r du ki tus uždėkite 
ant trečio viršaus. Tas vadinsis 
karalius. Panašiai reikės pada
ryt i su likusiais, kol gausite 5 
karalius. Jei šoki per karalių, 
turėk mintyje, kad šoki per. ehi 
popierėuus. Negalima šoktį pęr 
3 numerius Galite šokti į Kairę 
ir į dešinęį (5 taškai) , 

rv. 
Buvo keturi draugai : Gedlinl-

nas, Petras , Mindaugas ir PŠ»-
nas. Jie žaidė virvės trauki 
Petras , nors i r sunkiai, bet 
jo pertraukt i per ribą 
ir Mindaugą kar tu . 

Jeigu vienoje pusėje stovėtų 
Petras ir Gediminas, o antroje 
pusėje P ranas ir M i n d a u g a s , , ^ 
nė viena pora negalėtų pertrsįk-
ti virvės per ribą. Bet j e į j t e -
diminas ir Mindaugas" kei^jjpi 
vietomis, P ranas i r Geutfttfnas 
lengvai nugalėtų priešininką. 

Kas buvo stipriausias, kas 
užėmė antrą, trečią ir ketvirtą 
vietą? (10 t a škų) . 

V. 
(Žiūrėkite brėžini), 

vaizduojama šiame 
(5 taškai ) . 

turi sala 
brėžinyje? 

V. Ramonas 

(Iš Dulkės raudonam saulėleidy). 
* ^ 
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