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Šventiko Dudko 
pareiškimas 

Tai ne mano žodžiai" 99 

Tarybinėje spaudoje buvo 
paskelbtas šventiko D. Dudko 
pareiškimas, datuotas 1980 m. 
birželio 5 d. bei parodytas jo 
pokalbis televizijos laidoje. 
Savo pareiškime spaudai ir 
per te levizi ją D. Dudko, 
labiausiai pagarsėjęs stačia
t ik ių B a ž n y č i o s Ta rybų 
Sąjungoje religinis veikėjas, 
ta r iamai „pasmerkė savo anti
tarybinę veiklą ir atsisakė ją 
tęsti" („Tiesa", 1980.1.22). 

Žemiau skelbiami D. Dudko 
p a r e i š k i m a i sukreč ianč ia i 
parodo, kokiomis inkvizitoriš-
komis p r i emonėmis buvo 
išgauti jo pareiškiami tary
binei spaudai ir televizijai, ir 
kokias pragar iškas kančias jie 
sukėlė jo sieloje. 

Šventiko D. Dudko drama 
atskleidžia ne tiek jo asmeny
bės silpnąją pusę, kiek dar 
kartą pademonstruoja visam 
pasauliui, kaip pasibaisėtinai 
nužmogėjusi, kokia apgaulin
ga ir žiauri yra Tarybų 
valdžios politika. 

Šventikui D. Dudko „Auš
ros" redakcija linki atgauti 
dvasinę sveikatą ir toliau tvir
tai tęsti garbingą savo veiklą. 

Būtinos pastabos 
m a n o reikalui 

Jeigu kar ta is negrįžčiau iš 

tardymo proceso, noriu, kad 
išliktų sekančio turinio mano 
pareiškimas. 

Mane apkaltino pagal 70 
str. I dalį. Grasino pritaikyti 
64 str., t.y. apkaltinti anti
tarybine veikla, visuomenės ir 
v a l s t y b i n ė s s a n t v a r k o s 
šmeižimu, antitarybiniu kny
gų bei pamokslų rašymu ir 
platinimu, o taip pat žodine 
forma, bendradarbiaujant su 
užsienio organizacijomis ir 
siekiant pakenkti bei susilp
ninti valstybinę santvarką ir 
tarybinę valdžią. Po savo areš
to aš parašiau Maskvos m. ir 
Maskvos srities KGB valdy
bos viršininko vardu pareiški
mą, kuriame stengiausi iš
aiškinti, kad kovoju tiktai 
prieš bedievybę ir niekuo dau
giau neužsiimu, kad man 
pritaikytos neleistinos priemo
nės: vietoj ideologinių — 
administracinės, t.y. areštas. 
Be to, areštavo mane apgau
lės būdu, lyg tai iškviesdami 
liudytoju, visai nekreipdami 
dėmesio į mano sveikatos 
būklę, šeimos padėtį — šeima 
palikta likimo valiai; krata 
padaryta nedalyvaujant nei 
man, nei mano žmonai. 

Atsakymo nesulaukiau. 
(Bus daugiau) 

Indijai reikia 
sovietų ginklų 

Indija nori statyti Mig lėktuvus 
N e w De lh i . — Sovietų 

generolų delegacija, vadovau
j a m a g y n y b o s minis ter io 
maršalo Ustinovo, pradėjo 
pasi tar imus su Indijos kariuo
menės vadais ir vyriausybe. 
Delegacijoje yra sovietų karo 
aviacijos vadas maršalas 
Pavel Kutachov ir karo laivy
no vadas admirolas Gorškov. 
Prieš pusantrų metų Indija 
pasirašė ginklų pirkimo sutar
tį, p a g a l kur ią M a s k v a 
parduoda Indijai T-72 tankų, 
p r i e š l ė k t u v i n i ų r a k e t ų , 
pakrančių apsaugos laivų ir 
radaro stočių. Gaunami gink
lai Indijai kainuoja apie 1.6 
bil. dol., tačiau kitose rinkose 
jie kainuotų dar brangiau, nes 
sovietai už ginklus priima 
vietinę Indijos valiutą — rupi
jas . 

Pernai Indija užsakė Vaka
rų Vokietijoje povandeninių 
laivų ir iš britų pirko dalių 
savo gaminamam britų „Ja
guar" kovos lėktuvui. Buvo 
pradėtos derybos su Prancū
zija dėl „Mirage 2000" lėktu
vų. Ind i jos vyr iausybės 
sluoksniai neslepia, kad Mask
vai labai nepatiko Indijos 
ginklų užsakymai Vakarų 
valstybėse. Pati Indija gami
na daug kariuomenei reikalin
gų ginklų, kitur perka tik 15 
nuoš. Indija gamina ne tik 
artilerijos pabūklus, tankus ir 
sunkvežimius, bet sugeba 
statyti pagal leidimą britų 
kompanijos lėktuvus naikin
tuvus ir prancūzų gamybos 
malūnsparnius. 

Šiose derybose indai bando 
įtikinti sovietų karininkus. 
kad būtų geriau, jei Indija 

gautų planus ir dalis sovietų 
Mig-23 lėktuvų gamybai . 
Sakoma, kad sovietų delegaci
ja spiriasi ir nesutinka per
leisti gamybos leidimo. 

Stebėtojai apgailestauja, 
kad Indija, kurios ekonominė 
padėtis nėra stipri ir kurios 
gyventojų milijonai kenčia 
skurdą, randa lėšų masiniam 
ginklų pirkimui. Premjerė 
Indira Gandhi skundėsi, kad 
Indija yra spaudžiama gink
luotis Pakistano, kuris nese
niai gavo naujas Amerikos 
ginklų siuntas. 

Komentatoriai stebisi, kad 
sovietų delegacija tokio aukš
to rango. Maršalas Ustinov, 
73 metų amžiaus, iki šiol užsie
nio šalyse nėra važinėjęs, 
išskyrus socialistines Var
šuvos pakto šalis. Delegacijos 
svarbą pakelia ir tai, kad 
Ustinovas yra politbiuro narys. 
J i s g a l i , p a s i t a r ę s s u 
kitais kariuomenės vadais, 
daryti sprendimus vietoje, 
nelaukdamas Maskvos prita-

AMERIKOS KARIAI 
JAU SINAJUJE 

Atvyko pirmieji 650 parašiutininkų 

Sinajuje jau dirba tarptautinė taikos priežiūros 
kariuomenė. Štabe prie telefonų budi amerikietis 
seržantas M. Bond iš Baltimorės. Už jo Olandijos 
dalinio ryšininkai. Ateinantį antradienį šios 

kariuomenės su vežimas bus užbaigtas. Ameri
kiečiai kariai Sinajuje turės išbūti po 6 mėnesius 
kiekvienas. 

99 Rytoj Gvatemala a 

Prieš generolą balsavo 55 nuošimčiai 

rimo. 

Nusiginklavimas 
Washingtonas. — Trečia

dienį Senate sen. Cbarles 
Mathias, respublikonas iš 
Marylando pasiūlė rezoliuciją, 
reikalaujančią tuoj pradėti 
derybas su Sovietų Sąjunga 
dėl strateginių ginklų apriboji
mo. Panašią rezoliuciją Atsto
vų Rūmuose įnešė Wisconsino 
demokratas Clement Zabloc-
kj Siūloma sumažinti ato
minių ginklų arsenalus, nes to 
reikalaujanti „viešoji opini
ja". 

Gvatemala. — Centro Ame
rikoje Salia Salvadoro dau
giausia neramumų, smurto 
veiksmų yra Gvatemaloje. Kai 
kurie gvatemaliečiai didžiuo
jasi, kad Kuboje dar nebuvo 
Fidelio Castro, o Gvatemaloje 
jau vyko civilinis karas. Labai 
mažai žinių apie Gvatemalos 
sukilėlius. Žinoma tik tiek, 
kad iš 10 sukilėlių, 8 yra indė
nai, kurie sudaro pusę Gvate
malos gyventojų. Nežinia, 
kokius jie palaiko ryšius su 
Kubos ir Nikaragvos komu
nistais. Žinios apie jų veiklą 
mažiau pasiekia Vakarų 
korespondentus ir dažnai 
neaišku, ko tie sukilėliai iš 
viso nari. 

Paskutinieji Gvatemalos 
prezidento rinkimai kovo 6 d. 
parodė, kad didesnė balsuo
tojų dalis nenori prezidento 
vietoje matyti kariškio. Komu
nistams ir kitiems kairiesiems 
rinkimus boikotuojant ir ban
dant smurto veiksmais gyven
tojus atgrasinti nuo balsa
vimo, balsus atidavė 46 nuoš. 
gyventojų. Iš tų balsų 26 nuoš. 
gavo konservatorius Alarcon, 
20 nuoš. — nuosaikus poli
tikas Maldonado ir 9 nuoš. — 
Gustavo Vielman, kuris popu
liarus tarp Vakarų valstybių 
diplomatų. laimėtojas, buvęs 
gynybos ministeris generolas 
Angel Anibal Guevara gavo 
35 nuoš. visų balsų, tačiau 
kadencija baigiąs parla
mentas jį išrinko prezidentu 
39 balsais prieš 13. Panašiai 
savo laiku į prezidentus Čilėje 
pakliuvo komunistuojantis 
Allende, kai jo varžovai 
suskaldė daugumą balsų. 
Prieš generolą Guevarą balsa
vo 55 nuoš. Gvatemalos 
balsuotojų. 

Pralaimėję kandidatai ir ge
nerolui priešinga spauda tuoj 
ėmė šaukti, kad rinkimai 
neteisingi. Laimėtojas į tai 
gan teisingai atsiliepė: „Pietų 
Amerikoje po kiekvienų rinki
mų pralaimėję kalba apie 
suktybes". 

— Somalijos prezidentas, 
sustojęs Kanadoje, pasidžiau
gė., kad JAV vyriausybė paža
dėjusi ginti jo kraštą nuo išo
rinių užpuolikų. Jis esąs labai 
pa tenk in tas savo vizitu 
VVasbingtone. 

Stebėtojai tvirtina, kad 55 
nuoš. Gvatemalos balsuotojų 
būtų rinkę bet ką, kad tik jis 
nebūtų karinkikas. Net ir 
kariuomenėje kalbama, jog 
generolui būti valdžioje yra 
kenksminga visai šaliai, nes 
užsieniuose, ypač JAV-se, 
vyriausybės tuoj įtarinėja, kad 
generolas yra diktatorius, liau
dies skriaudėjas. Jaunieji kari
ninkai tikisi iš JAV karinės 
paramos ir dabar bijo, kad jos 
negaus, nes prezidentu liepos 
1 taps generolas Guavera. 
Gvatemalai ginklų reikia, nes 
Amerika jau nuo 1977 sustab
dė jų pardavimą dėl žmogaus 
teisių laužymo. Gvatemala 
buvo pirkusi iš Bell Corp. 15 
civilinių helikopterių, juos 
apginklavo kulkosvaidžiais ir 
naudojo kovose prieš suki
lėlius. Dabar iš tų helikop
terių tik keli tinka naudo
jimui. 

Šalia kavos ir medvilnės 
Gvatemala daug uždirbdavo iš 
turistų, tačiau sukilėliams 
pagyvinus veiklą, turistai vis 
mažiau lankosi. Centrinėje 
Amerikoje, ypač Salvadore, 
komunistiniai sukilėliai mėgs
ta ant tvorų rašinėti: Vakar 
Nikaragva, šiandien Salva
doras, o rytoj — Gvatemala. 

Te l Avivas . — Į Sinajaus 
pusiasalį, kurį 1967 metų kare 
okupavo Izraelio jėgos, jau 
atvyko pirmoji olandų ir 
amerikiečių MFO kareivių 
grupė (Multinational Force 
and Observers). Amerikiečių 
650 karių yra iš garsiosios 82-
tros parašiutininkų divizijos. 
Jos daliniams teks prižiūrėti 
pietinį Sinajaus galą, kur Aka-
bos jūra susijungia su Tira
nos sąsiauriu. 

Iš Sinajaus išvažiuoja pas
kutinieji izraelitai, čia įsikūrę 
per 15 metų naujuose mieste
liuose. Izraeliui gai la palikti 
naująsias sodybas, miestus ir 
kaimus, tačiau Izraelio kari
ninkai pabrėžia, jog daug 
svarbesnių nuostolių turi 
kariuomenė. J i netenka bazių 
Eitam ir Etzion. Izraelitai jau 
pradėjo statyti naujas karines 
bazes savoje Negevo dyku
moje. Statybos darbai tęsis 10 
metų ir kainuos apie 5 bil. dol. 
Iš Sinajaus kalnų izraelitai su 
įvairiais elektroniniais įrengi
mais stebėjo ir sekė, kas 
vyksta Egipte ir Saudi Arabi
jos šiaurėje. Sinajus Izraeliui 
sudarė užtvarą nuo netikėtų 
užpuolimų. Čia v y k d a v o 

kariuomeriėc rnanev-
Sinajuje buvo bandomi 

ginklai, atliekami šaudymo 
pratimai. 

Izraelyje vėl lankėsi Egipto 
užsienio reikalų ministeris 
Hassan Ali ir tarėsi su Izraelio 
gynybos ministeriu Sharonu. 
Yra keliolika vietovių, kurios 
sukelia rūpesčių Izraeliui. 
Šalia šiaurinio Rafah miesto, 
kurį naujoji siena padalins į 
dvi dalis, Izraeliui rūpi Sina
jaus pietuose prie Eilato uosio 
pastatyti milžiniški vieš
bučiai. Čia izraelitai ir turis
tai iš viso pasaulio atosto
g a u d a v o p r i e s m ė l ė t ų 
Raudonosios jūros paplū-
dymių. Vietovė buvo ypač 
mėgiama narų, nes jūros dug
nas nusagstytas įvairiaspal
viais koralais, ištisais jų miš
kais. 

Izraelis turi pasitraukti iš 
Sinajaus iki balandžio 25. 
daug izraelitų bijo, kad atga-

Izraelio 
rai. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Prancūzijoje gailestingoji 
sesuo, neseniai grįžusi iš 
Afganistano, patvirtino žinią, 
kad ten sausio pabaigoje 
įvyko didelis mūšis, kuriame 
žuvo apie 1,000 afganų. Iš 
sužeistųjų ligoninėje ji girdė
jusi, kad sovietai gyvus sude
gino 18 vyrų. Apsupime pa
gauti afganai buvo arba 
paimti į kariuomenę arba 
uždaryti kalėjiman. 

— Libane lankėsi vienas iš 
Salvadoro sukibimo vadų, 
pulk. Marteli. Jis pareiškė 
spaudai , k ad Salvadoro 
valdžią remia Izraelis, siųs
damas ginklus. Sukilėliams 
pavykę sunaikinti keturis 
Izraelio lėktuvus. 

— Nikaragvos valdžia vie
nai dienai sustabdė savo 
laikraštį už straipsnį, kuria
me neteisingai nušviečiamas 
įvestas pavojaus stovis. 

— Costa Rico8 vyriausybė 
išaiškino Salvadoro sukilėlių 
pianus pagrobti Costa Ricoje 
reziduojantį JAV diplomatą. 

— Amerikos akcijų biržos 
pirm. Arthur Levitt pareiškė 
spaudai, kad didžiausia JAV vęs Sinajų, prezidentas Muba-
krizė8 priežastis yra dideli vai- rakąs, kuris atrodo izrae-

kius su kitomis arabų valsty
bėmis. Kuwaito ir Saudi Ara
bijos spauda jau rašė, kad 
Mubarakas, atgavęs pasku
tines Egipto žemes, atsuks 
Izraeliui nugarą. P a t s Muba
rakas ne kartą y ra pabrėžęs, 
kad taika ta rp Egipto ir Izrae
lio yra taika tarp dviejų tautų, 
o ne tik Sadato-Begino taika. 

Amerikiečius parašiutinin
kus, kuriems vadovauja pulk. 
Garrison, pasitiko vyriausias 
MFO vadas norvegas gen. 
Frederik Hansen. Amerika 
duos S ina jaus pr iež iūros 
kariuomenei 1,200 vyrų. Iki 
'antradienio turi atvažiuoti ir 
kitų šalių kareiviai: 120 iš 
Australijos ir N. Zelandijos, 
500 iš Kolumbijos, 30 prancū
zų, 90 italų, 100 olandų, 30 
anglų, 70 iš Urugvajaus ir 500 
iš Fiji. 

IzraeHs išsiderėjo, kad Iz-
raelin atvykstą laisvalaikį 
praleisti Sinajaus kareiviai 
bus Izraelio įstatymų kompe
tencijoje, neturės jokio imuni
teto. Izraelio patyrimas rodo, 
kad Jungtinių Tautų karei
viai kartais parduoda gink
lus, amuniciją, sprogmenis 
palestiniečiams, kurie už pre
kes brangiai moka. Todėl Izra
elis gavo teisę atostogų at
v y k s t a n č i u s t a r p t a u t i n ė s 
kariuomenės kareivius iškrės
ti ir bausti, jei jie užsiims kont
rabanda. 

Lenkų laikraščiai 
valdžios rankose 
Varšuva. — Lenkijos ko

munistų dienraštis „Tribūna 
Ludu" paskelbė, jog lenkų 
žurnalistai ragina vyriausybę 

džios deficitai. J is patarė 
sumažinti išlaidas ginklams. 

— Gdansko kunigas Hen-
ryk Jankovvski pareiškė po 
pasimatymo su Lech Walesa, 
jog dar neaišku ar įvyks Wale-
808 dukters krikštynos, jei 
tėvui nebus leista jose daly
vauti. Waleso8 žmona norinti 
dukterį krikštyti, nežiūrint ar 
tėvas dalyvaus ar ne. 

— „The Wall Street Jour
nal" rašo, kad Pentagonas įsteigti komunistinę žurnalis

tų sąjungą. Tokių reikalavimų turi planų gaminti ne tik rada-
karinė vyriausybė gavusi iš 12 r o nepastebimus „stealth" 
Poznanės žurnalistų ir iš 24 
ūkininkų laikraščio „Chlops-
ka Droga" tarnautojų. 

Kaip žinoma. Lenkijos laik
raštininkai labai palankiai 
sutiko laisvą „Solidarumo" 
uniją ir tuoj tapo jos nariais. 
Po karinės padėties įvedimo 
darbus laikraščiuose prarado 
513 žurnalistų, kiti 134 buvo 
paleisti neribotų atostogų. 
Daugelis atsisakė pasirašyti 
valdžios reikalaujamą „išti
kimybės pasižadėjimą". Lenki
jos laikraščiai cenzūruoja
mi, laikraštininkai jokios 
sąjungos nebeturi. Kai kurie 
laikraščiai uždaryti. 

lėktuvus, bet ir nematomas 
raketas, laivus bei šarvuočius. 

— Pakrančių Sargybos lai
vas sustabdė du nedidelius 
motorinius laivus, kuriais 
Floridoje gyveną Haiti vyrai 
planavo pulti Haiti salą. 
Suimta 15 ginkluotų vyrų. 

— Potvyniai Michigane ir 
Indianoje privertė 10,000 
gyventojų palikti namus. 
Tokių potvynių nebuvo jau 70 
metų. 

— L o n d o n e „ T i m e s " 
redaktoriumi paskirtas Doug-
las Home, buvusio premjero, 
lordo Home sūnėnas, dirbąs 
laikraštyje nuo 1965 m. 

litams daug šaltesnis taikos 
draugas už žuvusį prezidentą 
Sadatą, sieks pagerinti santy-

Naftos valstybių 
konferencija 

Viena. — Šiandien Austrijo
je prasideda naftą ekspor
tuojančių valstybių — OPEC 
naftos ministeriu suvažiavi
mas. Bus bandoma sumažinti 
naftos gamyba, nes pasauli
nėje rinkoje naftos kainos ėmė 
kristi. Oficialiai Saudi Arabija 
parduoda naftą po 34 dol. už 
statinę, tačiau laisvoje rinkoje 
ją galima pirkti po 26-28 dol. už 
statinę. 

Wa8hingtone pasigirdo siū
lymų uždėti importuotai naftai 
specialius federalinius mokes
čius, po 5 dol. statinei. Tos 
lėšos padėtų sumažinti biudže
to deficitą. Bijoma, kad didžio
sios naftos bendrovės pabran
gintų ir „naminės" naftos 
kainas. Tada vėl pabrangtų 
pastatų šildymo alyva ir 
gazoliną*. 

Prašo paramos 
Karibų šalims 

W a s h i n g t o n a s . — Prezi
dentas Reaganas pasiuntė į 
Kongresą savo ekonominės 
p a r a m o s Kar ibų regiono 
valstybėms programą, kurioje 
Salvadorui skiriama 128 mil. 
dol. ekonominės paramos. Cos
ta Ricai numatyta 70 mil. dol., 
Jamaika i 50 mil. dol. Domi
ninkonų respublikai 40 mil. 
dol., 35 — Hondurui, 10 — Beli-
zei, 5 — Haiti. 

Šalia finansinės paramos 
JAV vyriausybė prašo Kong
reso pritarimo sumažinti mui
tus to regiono va l s tyb ių 
prekėms, išskyrus tekstilę. 
Cukrui prašoma nuimti mui
tus. Biznio bendrovėms, kurios 
investuos tose šalyse, bus 
sumažinti mokesčiai 10 nuoš. 

Ta pačia proga J A V tarptau
tinių komunikacijų direk
torius Charles Wick prašo 11.2 
mil. dol. įsteigti radijo stočių 
tinklą, kuris bandytų atkirsti į 
p r o p a g a n d ą , s i u n č i a m ą 
Centrinėn Amerikon Kubos ir 
Sovietų Sąjungos. 

E k o n o m i n ė n p r o g r a m o n 
su t iko į s i jung t i K a n a d a , 
Meksika, Venecuela ir Kolum
bija. Meksika ir Venecuela 
pažadėjo kai kurioms Karibų 
jūros šalims parduoti savo naf
tą pigesnėmis kainomis. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 19 d.: Juozapas . Kvin-

tilė. Vilas, Nautilė. 
Kovo 20 d.: Anatolis, Klau

dija, Žygimantas, Vilė. 
Saulė teka 5:58, leidžiasi 

6:00. 
ORAS 

Debesuota, vėjuota, laukia
ma lietaus su griaustiniu. 
Temperatūra dieną 60 1., nak
tį 45 1. 
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PAS PR. LUBINĄ 
APSILANKIUS 

Pranas Lubinas — tai var
das dažnai minėtas ir links
niuotas Amerikoje, o dar dau
giau Lietuvoje. Ne vienas dar 
atsimena, kai jo metimas Eu
ropos krepšinio pirmenybėse 
prieš Latviją paskutinėse se-
kundėse užfiksavo 37-36 per
galę, ir daugiau 10,000 žiūrovų 
Kauno sporto salėje vos nenu-
kėlė stogo... J i s Lietuvos rink
tinei surinko daugiausia taškų 
— 94 ir, bene, labiausiai prisi
dėjo prie antrojo Europos krep
šinio meisterio titulo iškovoji
mo. O prieš ta i , 1936 metų 
olimpiadoje Berlyne jis buvo 
Amerikos rinktinės kapitonas 
ir su ja laimėjo aukso medalį, 
finale nugalėję Kanadą 14-6, 
žaidžiant lauke ir pilant lietui. 

Toje Berlyno olimpiadoje bu
vojęs Kauno LFLS klubo rėmė
jas M. Milukas pasiūlė Lubi
nui aplankyti tėvų kraštą. J i s 
atvyko. Kaip tik tuo metu Kau
ne viešėjo Rygos krepšinio ko
manda, o latviai juk tuo metu 
buvo Europos meisteriai, o Lie
tuvai buvo užkrovę visą šimti
nę. Svečias P. Lubinas padėjo 

žaisti Kauno klubui J.S.O., 
sekančią dieną Kauno rinkti
nei. Latviai nespėjo atsikvošė
ti, Lubino vedamų komandų 
pergalės juos pritrenkė. 

Ir sumoje, Lubino, šalia dr. 
Savicko, duoti krepšinio pa
grindai Lietuvai ir tos džiu
ginančios pergalės liko neuž
mi r š t ami Lietuvai ir jos 
krepšiniui. 

New Yorko Atletų klubo pra-
skridusių krepšinio dienų kole
ga A. Ruzgas neseniai lankėsi 
Los Angeles. Ten jam dingte
lėjo mintis paskambinti Lubi
nui. Šis atsiliepė ir tuoj malo
niai užkvietė apsilankyti. 
Atnešė krūvą albumų, vaiši
no. Malonūs Kauno prisimini
mai likę neužmirštami, eilė 
rungtynių buvo peržais
ta... Daug žiemų praslinko 
nuo tų laikų, P. Lubinas sens
telėjo ir žilstelėjo, tačiau jis ir 
jo žmona liko tokie pat malo
nūs ir draugiški. Dar sveiki, 
dažnai prisimena Lietuvą ir 
džiaugiasi vaikaičiais. 

Alg. Daukša 

K R E P Š I N I S 

P A S K I T U S 

R i č a r d a s Š imkus iš New 
Yorko lietuvių „Atletų" klubo 
pereitais metais taip puikiai 
pasirodęs Princeton u-to krep
šinio komandoje, šiemet baigė 
sezoną anksčiau ir ne taip 
sėkmingai. Komandai nega
vus aukštesnio centro, Šimkus 
vėl turėjo žaisti toje pozicijoje, 
kurį laiką buvo sužeistas, ir ko
manda liko savo lygoje tik vi
duryje lentelės. 

S tepas P u i d o k a s , buvęs 
Chicagos „Neries" ir mūsų 
rinktinės žaidėjas netrukus 
grįžta iš Italijos į Chicagą 
vasaros atostogoms. J is Itali
joje baigė dar vieną sėkmingą 
krepšinio sezoną. Yra vedęs ir 
jau augina sūnų. 

Alfonsas Maže ika , žaidęs 
už Chicagos „Lituanicą" ir mū
sų rinktinę, dar tebegyvena 
Prancūzijoje. Studijuodamas 
Grenoblio universitete, jis žai
dė už vietos krepšinio koman
dą antroje Prancūzijos lygoje. 
Šiuo metu daugiau užsiima tre
nerio pareigomis, o taip pat 
dėsto anglų kalbą. 

Leonas R a u t i n š a s , iš To
ronto „Aušros", buvo geriau
sias Syracuse u-to komandos 
žaidėjas. J is ta ip pat kurį lai
ką buvo sužeistas. Jis dar ne
visai atsigavo, o su juo ir vi
sa komanda. Savo lygoje 
Syracuse baigė 4-je vietoje, o 
po to, pakviesta į NIT turnyrą, 
iškrito ant rame rate prieš 
Bradley. 

P r a n a s Lub inas , b u v ę s Nepr ik lausomos Lietuvos krepšinio 
žvaigždė. 

O Chieago j e 
ne t a ša ros . . . 

Bet ar ne be reikalo? Juk su
pliuško tik per daug išpūstas 
burbulas... DePaul. Visokiau
sių „ratingų", Chicagos spau
dos ir televizijos išspūstas į 
NO.l Amerikoje, De Paul pra
laimėjo eilinei ir negirdėtai ko
mandai pirmame rate. Kaip 
pernai, ar užpernai. Pralaimė
jo, nes nesugebėjo išsinarplio
ti iš visos aikštės spaudimo, 
nesugebėjo žaisti prieš zoninį 
dengimą, prarado daugiau 20 
kamuolių pasuotėse a r driblin-
ge. 

LAUKO TENISAS 

V. GERULAITIS LAIMI 
V O K I E T I J O J E 

Atrodo, kad Vitas Gerulaitis 
pereito sausio mėn. Chicagoje 
pažadėjęs vėl grįžti į 4-5 vietą 
pasaulyje, tuo keliu žygiuoja 
tvirtais žingsniais. Gerai pasi
rodęs Chioagoje ir New Yor-
ke, jis greit iš 19-tos vie
tos grįžo į 9-tą, o neseniai 
prancūzų „L'Eąuipe" jį jau už
kėlė į 7-tą vietą. 

Pereitą savaitgalį jis laimė
jo Bruesselio tarptautinį tur
nyrą baigmėje nugalėjęs šve
dą M. Villander 4-6, 7-6, 6-2, o 
pusfinalyje, pasaulyje trečią J . 
Connors 6-2, 6-4. Ši pergalė 
jam bus dar vienas laiptelis 
aukštyn. 

TENISO KLUBAS 
KVIEČIA 

Sekantis Chicagos lietuvių 
lauko teniso klubo „Round Ro
bin" turnyras įvyks Šio mėn. 

27 d., 8 vai. vak., Evergreen 
Bath and Tennis klubo aikštė
se. Šis klubas, vienas iš pačių 
geriausių Chicagoje, yra 2700 
West 91-moję gatvėje. Regis
truotis pas A. Kušeliauską, 
6636 S. Francisco Ave., Chiea
go, II. 60629, telef. 434-2265, 
kartu prisiunčiant 10 dol. čekį 
už aikštes, kamuoliukus, gėri
mus ir užkandžius. 

F U T B O L A S 

K U L T Ū R I N Ė P R O G R A M A 
P A S A U L I O 

P I R M E N Y B Ė S E 

Pasaulio pirmenybių, kurios 
už poros mėnesių prasidės 
Ispanijoje, varžybinė progra
ma jau sustatyta ir belaukia 
pradinio švilpuko. 

Organizacinis komitetas, ne
seniai susirinkęs posėdžiui 
Barcelonoje, svarstė kultūrinę 
programą, kuri turėtų būti 
pateikta užsienio turis tams ir 
žiūrovams. Tą programą fi
nansuotų televizija ir rek
lamos ir ji kainuotų 8 mil. do
lerių. Toje programoje jau 
n u m a t y t a s i r p a k v i e s t a s 
Leningrado filharmonijos or
kestras, Ispanijos garsus dai
nininkas Julei Iglesias, Rol-
l i n g S t o n e s ; t a i p p a t 
n u m a t o m o s p a r o d o m o s i o s 
teniso rungtynės tarp švedo B. 
Borg ir amerikiečio J . Connors 
ir krepšinio rungtynės tarp 
Ispanijos rinktinės ir vienos 
Amerikos profesionalų ko
mandos. 

Tos kultūrinės programos 
simbolis bus Picasso skulptū
ra „Futbolo žaidėjas", kurio re
produkcijos teisę komitetas jau 
nupirko. 

bai, kas svarbu, kai abi ko
mandos turi po laimėjimą ir 
įvarčių santykis yra lemia
mas. 

A R F . BECKENBAUER 
PASITRAUKĖ? 

Vienas ir garsiausių pasku
t inio dešimtmečio futbolo 
žviagždžių Franc Beckenbau-
er atrodo^ galutinai pakabins 
futbolo batus an t virvės. Per 
100 kartų jis atstovavo V. Vo
kietijos rinktinei, keletą metų 
žaidė už New Yorko „Cos-
mos", o paskutiniais metais už 
Hamburgo S.V. Futbolo aikš
tėje buvo vad. „Kaiser". 

Vyt A. Krikščiūnas 

P. L u b i n a s (centre) su jį aplankiusiais J Kveču ir A. Ruzgu. 

IŠ E U R O P O S 
T A U R I Ų 

Meis te r ių taurės kvart-
finalio pirmojo rato rungtynė
se FC Liverpool — Sofia 1-0, 
Muencheno Bayerns — Craio-
va 2-0, Kijevo „Dinamo" — As
ton Villa 0-0, belgų Anderlecht 
— Belgradas 2 - 1 . 

— T a u r ė s laimėtojų var
žybose Tottenham — „Ein-
tracht" Frakfurt 2-0, Varšuva 
— Tifliso „Dinamo" 0-1, belgų 
I^uttich — F.C. Porto 2-0 ir 
I>epzig — F.C. Barcelona 0-3. 

— UEFA taurės varžybose 
„Real" Madrid — FC Kaiser-
slautern 3-1, Hamburg S.V. — 
Šveicarų Neuchatel 3-2, F.C. 
Valencia — Goeteborg 2-2 ir 
škotų Dundee — jugoslavų 
Nisch 2^). 

Antrosios pirmojo ra to rung
tynės įvyks kovo mėn. 17 d. 
Pažymėtina, kad svetur pelny
tas įvartis skaitomas dvigu-

SPORTO ŠVENTĖ 
RYTUOSE 

Rytinio pakraščio sporto 
Šventė įvyks kovo 27-28 d. Kul
tūros židinyje ir Gate of Hea-
ven salėse, Brooklyne. 

Rytų apygardai pavedus, šią 
šventę praves New Yorko Lie
tuvių Atletų klubas. Bus run-
giamasi krepšinio, tinklinio ir 
Šachmatų šakose. Tikimasi, 
kad dalyvaus vienetai iš Bal-
timorės, Washingtono, Phila-
delphijos, New Jereey, New 
Yorko, Hartfordo, Worcesterio 
ir Bostono. Taip pat jau pa
reiškė norą šiose varžybose 
dalyvauti ir latvių bei estų vie
netai. 

• 
Šiai šventei registruotis visi 

vienetai privalo nevėliau kovo 
10 d. Registracijos mokestis: 
vyrų krepšinio komandai — 25 
dol., moterų ir vyrų tinkliniui 
— 20 dol., visoms jaunių ko
mandoms — 15 dol, šachmatų 
žaidėjui — 5 dol. Komandų sąs
tatus ir mokestį siųsti Romui 
Keziui, 217-25 54 Ave., 
Bayside, N.Y., 11364 Čekius 
rašyti Lithuanian Athletic 
Club vardu. 

Rungtynes prasidės šešta
dienį, kovo 27 d., 9 vai. ryto. 
Tos pat dienos vakare Kultū
ros židinyje bus šokiai jauni
mui. Gros Stasio Jonušo vado
vaujamas jaunimo orkestras. 

Visi Rytinio pakraščio spor
tininkai kviečiami šioje šven
tėje dalyvauti. 

LAK. 

Į V A I R E N Y B Ė S 

— V e n g r i j o j e vienas ins
titutas šventė 20 metų sukaktį. 
Ta proga du kursai (vienas 
prie* kitą) suiaidė futbolo 
rungtynes, kurios truko 20 va
landų. Pirmojo kurso koman
da iškovojo pelnytą pergalę 
237-227. Kad ne egzaminai, jie 

tikriausiai būtų ilgiau žaidę ir 
dar kokią šimtinę įvarčių pa
siekę... 

— Suomių plaukikai pasau
lio rekordų sąrašuose nefigū
ruoja. Oulu miesto plaukimo 
klubas nusprendė, kad laikas 
tuos sąrašus pakeisti. J i suda
rė lO-ies vyrų ir moterų ko
mandą, kuri 400 m estafetės 
būdu nuplaukė 120 km ir 537 
metrus. Be abejo, tai pasaulio 
rekordas, jei ne plaukimo var
žybų statistikai, tai bent 
Guiness knygai... 

IŠ LIETUVOS PADANGĖS 
— R a n k i n i o pirmenybėse 

po nesėkmingos išvykos grįžo j 
Vilniaus „Eglės" ir Kauno 
„Žalgirio" moterų komandos. 
Pirmoji pralaimėjo trejas rung
tynes vos kelių įvarčių santy
kiu: prieš Baku 25-27. Nevi-
nomirskui 30-31 ir Maskvos 
„Slavai" 25-26, o baigė lygio
mis su Rostovu. Lentelėje dar 
laikosi 3-4 vietoje. Žalgirietės 
pralaimėjo Rostovui 21-24, 
Krasnodarui 23-31, Rygai 24-
29, o laimėjo prieš Minską 24-
21 ir po pirmo rato stovi 8-je 
vietoje. 

Kauno „Granito" vyrų ko
manda sekančiam ratui rim
tai ruošiasi. Draugiškose nu
galėjo Rygą 4-32, Kijevo ASK 
36-25 ir Maskvą 35-30, o šiuo 
metu gastroliuoja Prancūzi
joje. Grįžę, Kaune dalyvaus 
tarptautiniame turnyre. Sov. 
Sąjungos rinktinė Vokietijoje 
baigė pasaulio pirmenybes, 
pasipuošdama pasaulio meis
terio titulu. Finale ji nugalėjo 
Jugoslaviją 24-19. Komandoje 
žaidė du kauniečiai: V. Novic
kis ir R. Valuckas. 

— Futbo lo Sov. Sąjungos 
taurės varžybose Vilniaus 
„Žalgiris" krenta prieš Lenin
grado „Zenitą" 4-0 ir prieš 
Minską net 6-1. Iš šių varžybų, 
jau tikriausiai, ir iškrito. 

— L a u k o Ridul io tradicinį 
turnyrą Šiauliuose laimėjo 
Šiaulių „Tauras". J is įveikė Al
ma Atos universitetą 31 ir 3-2, 
Tiraspolį 5-0 ir 3-0 ir Borispolį 
2-1 ir 2-1 

— K r e p š i n i o aukščiausios 
lygos moterų pirmenybėse Vil
niaus „Kibirkštis" nesulaiko
mai eina progreso ir pergalių 
keliu. Pradėjusios sezoną su 
jaunomis žaidėjomis, jos turė
jo vieną tikslą: išsilaikyti aukš
čiausioje lygoje. Šiandien tas 
tikslas jau užmirštas; jos jau 
lygiai kovoja su geriausio
mis, bent jų nebebijo. Štai prieš 
Maskvos „Dinamo" sukovoja 
pasigėrėtinai ir laimi 63-61, o 
Alma Atos u-tui atskaito net 
šimtinę: 100-86. A. Rupšienės 
vadovujamos jaunosios: Tu-
rauskaitė, Miškinytė, Virbic-
kaitė ir kitos jau kovoja, kaip 
senos, ir netrukus grąžins „Ki
birkštį" į pirmųjų tarpą. 

Gal panašiai sekasi ir Kau
no „Žalgiriui", po to, kai davė 
pasitikėjimą 17-čiui A. Sabo
niui ir jį pastatė į pirmą penke
tą. Štai finalinio rato rungty
nėse Rygoje prieš vietos VEF 
su garsiuoju Valteriu „Žalgi
ris" demonstruoja puikų žai
dimą ir užkrauna Rygai net 
132-99. Valterį uždengia 
Chomičius ir Jovaiša, o Civilis 
vienas pats prikrauna net 48 
taškus, A. Sabonis prideda 17. 
Puiki pergalė pasiekta ir prieš 
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Kijevo „Strojitelį", stovintį pir
menybėse antroje vietoje su di
džiuoju rinktinės centru Tka-
čenko. Jis vistiek padaro 27 
taškus, bet Sabonis ir Civilis 
užvaldo lentas ir užtikrina pui
kią pergalę 86-74 prigrūstame 
ir triukšmingame Kauno sta-
dijone. 

Nesiseka tik Vilniaus „Sta
tybai", kuri nuo to paties Kije
vo savo salėje gauna 68-71 ir 
tarp 8 šio rato komandų stovi 
8-je vietoje. 

Prakalbų žiedai visada bū
na labiau patruklūs, kai jie 
nukirpti. Sh. Fife 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moteni ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč\ šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IftENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street" 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR 
Ofiso tel. — 582-0221 
JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K § A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAUU!?S 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ' LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chieago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Knygos turinys paimtas iš oku
puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. , 
Chieago, n i ino is 60639 
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JAV teisinė reforma 

KRIMINALINIO 
KODEKSO 

PERTVARKYMAS 
JAV teisinė sistema buvo for

muojama žmonių, kurių atmin
tyje buvo įsirėžęs britų valsty
bės n e p a i s y m a s žmogus 
gaus teis ių, privertęs 
religinės laisvės ieškančius 
bėgti į Ameriką. J A V teisinės 
sistemos formuotojai taip pat 
buvo paveikti liberalinių Pran
cūzijos idėjų, todėl buvo uoliai 
rūpinamasi sudaryti teisinę ap
saugą, kad būtų garantuota 
idėjų laisvė, kad žmogus būtų 
ginamas nuo valstybės saviva
liavimo. T a i turi daug gerų pu
sių, turint minty, kad yra su
darytos sąlygos, jog dėl savo 
idėjinių įsitikinimų pilietis vi
sada būtų apsaugotas prieš 
valstybės despotizmą. 

Tačiau pačioje Amerikoje są
lygos palaipsniui kitėjo. Vals
tybė nesiėmė prievartos prie
m o n i ų p r i e š p i l i e č i u s . 
Demokratinis kraštas, kurio 
valdžios žmonės buvo priklau
somi nuo balsuotojų pasisaky
mo, saugojo savo balsuotojų 
teises. Palaipsniui tais tei
siniais nuostatais , saugan
čiais nekaltą žmogų nuo vals-
t y b i n ė s p r i e v a r t o s , ė m ė 
daugiau pasinaudoti krimina
listai, stengdamiesi laisvės 
nuostatus, saugančius idealis
tus nuo valstybės despotizmo, 
pritaikyti g inant kriminalistų 
laisvę. Amerikoje kriminalinį 
nusikaltėlį nuteisti darėsi sun
kiau negu daugely kitų kraštų, 
jo advokatams randant viso
kių būdų išsisukinėti. 

* 
Gyvenimui kintant iškilo 

naujų dalykų, kurių tvarkymui 
esamieji teisiniai nuostatai ne
buvo pakankami, nebuvo rei
kiamai kodifikuoti. Todėl jau 
1952 metais JAV teisių institu
tas , teisių profesoriai ir advo
katai, ėmė kelti balsą, kad rei-
k i a r e f o r m u o t i y p a č 
kriminalinį kodeksą. Jau 1966 
m. JAV teisių institutas patei
kė savo paruoštą pavyzdinį kri
minalinį kodeksą. Prezidentas 
Lyndon Johnson tada įsteigė 
vadinamą JAV federalinio kri
minalinio kodekso reformos ko
misiją, kuriai vadovauti pa
k v i e t ė C a l i f o r n i j o s 
g u b e r n a t o r i ų E d m u n d ą 
Brown. Naujas projektas buvo 
pasiūlytas 1973 m. senatoriaus 
John McClellan. Prie to projek
to buvo dirbama toliau ir jau 
1981 m. pabaigoje po 15 metų 
paruošiamųjų darbų reformuo
to JAV kriminalinio kodekso 
projektas buvo pateiktas svar
styti senato teisiniam komite
tui, kuris pasiūlęs 120 pa
taisų, projektą priėmė. Jau š.m. 
kovo mėn buvo numatytas 
reformuoto kriminalinio ko
dekso svars tymas Senate, o 
paskiau — Atstovų rūmuose. 

Taigi svarbus JAV teisinės 
reformos vyksmas, kuriuo gal 
daugiau turėtų teisininkai ir vi
suomenė susidomėti. Naujojo 
projekto kryptis yra išryškinti, 
išlyginti k a i kuriuos paralelius 
dėsnius ir padidinti bausmes, 
labiau sust iprinant kovą prieš 
n u s i k a l t i m u s . V a d i n a m o s 
moralinės daugumos sąjūdžio 
poveikyje reformuotame kri
minaliniame kodekse padi
dinamos bausmės už seksuali-
n i u s n u s i k a l t i m u s , 
pornografiją, prieš kontra
bandą į kalėjimus. Padidi
nama bausmė už korporacijų 
nusikaltimus, pakeliant ją net 
iki milijono dolerių. Senato ko
mitetas įvedė pataisą, pagal 
kurią sust iprinamas draudi
mas privatiems asmenims vys
tyti ryšius su užsienio vyriau
sybėmis, siekiant paveikti į 
JAV vidaus politiką. Tačiau iš 
kriminalinio kodekso projekto 
išimtas draudimas laikyti gin
klus. Konservatyvieji tikisi tą 
reikalą tvarkyti atskiru griež
tesnių įstatymų, tuo tarpu pa
liekant galioje 1968 m. gink
lų kontrolės įstatymą. 

ligšiolinėje praktikoje nu-

GAUSIAS, GRAŽIAS LIETUVIŠKAS SEIMAS 

baustam nusikaltėliui, kad jis 
per anksti nebūtų išleistas pasi
tikint jo garbės pažadu pasitai
syti, buvo uždedamos šimtų 
metų kalėjimo bausmės ar net 
keleriopa bausmė visam gy
venimui, kas atrodė klaikiai. 
Dabartiniame kriminalinio ko
dekso projekte ta vadinama 
„parole" sistema išimama iš 
apyvartos. 

Padidinamos bausmės už 
moterų prievartavimą, nors ne 
visose nusikalstamumo rūšy
se. Nauja statuto atmaina nori 
padidinti federalinių institu
cijų teises kriminalinėje srityje 
prieš valstijų žiniai pave
damus atvejus. Tačiau gaila, 
kad čia įvedama per daug 
liberalizmo. Atrodo, kad nau
jasis kriminalinis kodeksas ne
betenka griežtumo veikti prieš 
dezer tyravimą iš kariuo
menės, prieš organizavimą ar 
kurstymą sąmokslų, net ir 
sąmyšių, prieš agitavimą nesi-
registruoti karinei tarnybai, 
prieš kliudymą rinkti naujo
kus karinei tarnybai. 

Gali sudaryti kai kurių prob
lemų naujojo kriminalinio ko
dekso nuostatas, kad už nužu
dymą gali būti baudžiamas, jei 
„faktinai parodė kraštutinį 
indiferentiškumą žmogaus gy
vybei", įvedant terminą „fak
tinai", žiūrima tik paties veiks
mo, kuris faktinai buvo kito 
mirties priežastis, nebekrei
piant tokio dėmesio į kaltina
mojo intenciją. Pagal tokį nau
ją nuos ta tą galėtų bū t i 
pakaltinamas nužudymu ir tas , 
kuris visiškai nenorėjo kito 
mirties, pvz. vaistų gaminto
jas, jeigu pacientas mirė dėl 
reakcijos prieš jo pagamintus 
antibiotikus. 

* 
Naujasis kriminalinis ko

deksas gana griežtas prieš 
verslininkų nusikaltimus, bet 
beveik nuima atsakomybę dar
bo unijų nuo kai kurių nusikal
timų. Ūkininkai, verslininkai, 
profesionalai gali turėti sunku
mų iš paragrafo 1325, pagal ku
rį iki trejų metų kalėjimo gali 
būti nubaustas, kas sunaikina 
kokį dokumentą, kuris gali bū
ti naudingas bylos sprendime. 

Kriminalinio kodekso per
tvarkymas yra svarbus, ilgus 
metus ruošiamas užmojis. Se
nato teisinio komiteto pir
mininkas Strom Thurmond 
(resp., S.C.) pareiškė: „Mano 
nuomone, iš visų 27 metų ma
no darbo senate, svarbiausias 
mūsų legislatūros veiksmas 
kriminalinių nuostatų srityje 
yra šis kodeksas". 

Nėra abejonės, kad naujuoju 
kriminaliniu kodeksu norima 
sėkmingesnės kovos prieš kri
minalinius nusikaltimus, ku
rie dabar pasidarė didelė sun
kenybė JAV gyventojams. 
Tačiau kovai su nusikaltimais 
svarbus ne tik nusikaltėlių gau
dymas ir jų baudimas bei pa
stangos juos perauklėti, bet yra 
ypač svarbios ir preventyvinės 
priemonės — pastangos, kad 
nusikaltimų būtų kuo mažiau
siai. Čia turi didelės reikšmės 
priaugančios kartos atitin
kamas auklėjimas. Ar galima 
tikėtis, kad priaugančioji kar
ta bus morališkai atspari, ven
gianti nusikaltimų net ir tada, 
kai policija nemato, jeigu mo
kyklose kaskart labiau nu
krypstama tik į mokymą, ap
leidžiant auklėjimą, jeigu 
mokyklose negalima nei iš
kabinti, nei skelbti pagrindi
nių elgesio dėsnių, sutrauktų į 
dekalogą. Taip pat svarbu sus
tiprinti auklėjimą ir šeimose ir 
siekti didesnio šeimų pastovu
mo. Irstančios šeimos, palie
kančios vaikus be tėvo ar be 
motinos ar net ir be abiejų, yra 
didelės nusikaltimų peryklos. 
Nėra priedas ir literatūra, kur 
net pataria, kaip padaryti nusi
kaltimą. 

J.PT. 

Naujas šeimyniškumui šū
kis: „Kurkime gausias, gra
žias lietuviškas šeimas" atke
liauja iš okupuotos Lietuvos 
(„Aušra" 16 - 22). J i s išreiškia 
gyvybinį tautos reikalą. 

Deja, šis Lietuvos patrio
tinio pogrindžio spaudos ragi
nimas, kaip ir prašymas puo
selėti blaivybės sąjūdį, 
išeivijoje neranda atgarsio. 
Okupuotos Lietuvos dvasinio 
atgimimo liepsnos apšviečia 
vis didėjančią prarają tarp iš
eivijos ir tautos kamieno nusi
teikimų. Skaudu matyti šį ski
limą moraliniais klausimais, 
ypač ateitininkų tarpe. Kai 
persekiojama tauta tvirtai 
pasisako už katalikų tikėjimo 
šiemyniškumo principus, mū
sų tarpe lėtai, bet giliai ir pla
čiai įsigali sekuliarinis gimi
mo kontrolės idealas. 

Gyvenamoji aplinka turi 
daug įtakos. Todėl nenuosta
bu, kad net ateitininkjoje daug 
kas susimaišė. Tačiau nuosta
bu, kad mes šios problemos 
viešai nenagrinėjame, per 
„Ateities" jubiliejų jos ne
svarstėme, lyg bijodami ką 
įžeisti ar atstumti. 

Įtakingi pagonys jau daug 
metų perša tokias mintis: ga
n a dviejų vaikų! kam apsun
kinti savo gyvenimą? kodėl 
teršti aplinką? skęstame žmo
nijos pertekliuje! svarbiau ko
kybė, ne kiekybė! Popiežius ne
supranta vedybinio gyveno! 
Čia tavo kūnas, daryk, ką tik 
tu nori! Pasidžiauk jaunyste: 
kam tie vaikai? Niekas tau ne
gali sakyti, kaip tu turi tvar
kyti savo gyvenimą! 

Tačiau aš asmeniškai esu 
įsitikinęs gausių, gražių lietu
viškų šeimų verte ne tik tau
t a i ir šeimai, bet ir kiekvie
n a m vedus i am ž m o g u i . 
Lietuvos atgimimas, .Atei
t i s " 11 - 81). Todėl nebijau kar-

LINAS SIDRYS, M.D. 

toti „Aušros" šūkio ir raginti 
visus vedusius didesnio atvi
rumo ir dosnumo vaikų 
atžvilgiu. 

Neįmanoma ignoruoti gimi
mo suvaržymo mentaliteto pa
darytą žalą tautai, šeimai ir 
patiems vaikams. Šia tema ga
liu svarstyti, kaip daktaras, 
kaip lietuvis arba kaip tikin
tis. 

Bažnyčia jau daug metų aiš
kina, kad šeimos pirmas ir pa
grindinis tikslas yra vaikų au
ginimas, kad nenatūralūs 
gimimo suvaržymai pakenkia 
sveikos šeimos dinamikai, kad 
natūrali gimimo kontrolė leis
tina tik išimtiniu atveju ir api
brėžtam laikotarpiui, č i a ne-
r e i k i a t o l i a u a i š k i n t i 
Bažnyčios argumentų. Jie aiš
kiai išdėstytos įvairiuose do
kumentuose. 

Kokios yra neklusnumo pa
sekmės? Kadangi visa tema 
buvo viešai ir ilgai diskutuo
ta, katalikas, kuris neleistinu 
būdu savo šeimoje suvaržo 
vaikų gimimą, sąmoningai at
meta Bažnyčios mokymą, ku
rį popiežiai sakė, kad nebus ir 
negali būti pakeista. Tačiau 
praktiškai neįmanoma atmes
ti tik vieną Bažnyčios moky
mą, neatmetant kitų, nes vi
s o s t i k y b o s t i e sos y r a 
susijusios. Jau vieną kartą 
nusikaltus neištikimumu, ko
dėl neatmesti kitų tikybos dės
nių, kai jie nepatogūs, sunkūs 
arba nepilnai suprantami? 

Vienu žodžiu, neklusnumas 
gimdo neklusnumą. Atsisaky
mas priimti vaikų gimdo tiky
bos šaltumą, pasiteisinimo 
karštį ir abejingumo ligą. 
Anksčiau ar vėliau tie tėvai, 
sergą drugnumo liga, apkrės ir 
savo vaikus. Todėl tėvai, sie

kę šeimyniškumo kokybės, pir
miausia turėtų rūpintis šei
mos dvasine kokybe, kuri 
aiškiai neleidžia apriboti šei
mos kiekybės. 

Dvasiškai sveikos šeimos 
ugdyme dosnumas vaikų at
žvilgiu yra tik pradžia. Pra
džia, bet būtina pradžia. Tai 
pagrindas, ant kurio statomos 
aukštesnės auklėjimo verty
bės. Panaikink tą pagrindą ir 
kitos šeimyniškosios vertybės 
pamažu skęs savanaudišku
mo pelkėje. 

Atidėk vaikus, kad galėtum 
įsitaisyti materiališkai, ir vai
kai užaugs materialistai. Ati
dėk vaikus, kad galėtum savo 
pirmajam vaikui rodyti dau
giau „dėmesio", tas vaikas už
augs egoistas. Mažink vaikų 
skaičių, kad galėtum juos ge
riau „auklėti", ir jie atneš tą 
sekuliarinį auklėjimą ir savo 
tėvų dviveidiškumą. Mažink 
vaikų skaičių, kad galėtum 
juos išleisti į aukštą mokslą, ir 
jie pagaliau gėdysis savo tėvų 
menko išsilavinimo ir savo tė
vų etniškumo. 

Gimimo suvaržymo mentali
tetas atneša daug žalos ne tik 
šeimai, bet ir visai visuo
menei. Iširusios šeimos, savi
meiliai tėvai, materialistai 
vaikai, nužudyti kūdikiai, dar
bo jėgos trūkumas, senstanti 
visuomenė, sukalkėjusios vi
suomeniškumo sąvokos yra gi
mimo suvaržymo pasekmės. 

Kas turi atsakomybę apsau
goti lietuvišką šeimą ir lie
tu vškąją visuomenę nuo siau
b i n g a i ž a l i n g o g i m i m o 
suvaržymo mentaliteto? Pir
ma patys tėvai, paskiau lietu
viai kunigai, lietuviškosios 
organizacijos ir pagaliau lie
tuviai seneliai. 

Svarbu pabrėžti šį principą. 

"Draugo" 31-jo premijuoto romano mecenatai 
dr. Ričardas ir Raimonda Kontrimai su savo šei

ma — sūnumis Paulium ir Andrium, dukterims 
— Lina, Vilija ir Audra. 

Krikščionis kitų neteisia. 
Krikščionis nesiveržia į kai
myno asmenišką gyvenimą ir 
net nespėlioja, kodėl šitas ar
ba anas draugas ar pažįs
tamas neturi vaikų ar tik vie
ną kitą. Daktarai žino, kad net 
10% visų šeimų iš viso negali 
vaikų turėti. Tokios proble
mos yra grynai šeimos reika
las. Nė šeimos nariai neturi jo
kios teisės kištis į kitos šeimos 
asmenišką nelaimę. Bendrą 
šeimyniškumo principą gali
ma ir būtina viešai panagri
nėti, bet asmeniškasis pritai
k y m a s l i e k a š e i m o s 
paslaptimi. 

Tačiau tėvai pasilieka tė
vai, net kai jų vaikai veda. 
Jaunavedžių tėvai turi tėviš
ką atsakomybę toliau rūpintis 
savo vaikų ir būsimų arba esa
mų anūkų dvasine sveikata. 
Rūpintis ne tik iš tolo, bet 
draugiškai ir atvirai prista
tyti šeimyniškumo tiesą ir gi
mimo kontrolės žalą. 

Lietuviškumo atžvilgiu, 
užuot siekią slėpti lietuvių tau
tos mažumą (K. Gardinas, 
laiškas „Draugui", 1981 gruo
džio 24 d.), kodėl nebandyti 
įvesti sveiką šeimos nuotaiką 
atgal į lietuvišką visuomenę? 
Manau, visi tėvai turėtų nuo
širdžiai rūpintis, kad jų vai
kai teisingai suprastų šeimos 
tikslą ir ypač džiaugtųsi anū
kų gausumu. 

Anaiptol, šių dienų didelė 
problema yra ne ta, kad vyres
nieji per daug ragina jaunuo
sius mylėti ir džiaugtis vai
kais. Deja, pasenę asmenys 
tiesiog bruka savo klaidingas 
pažiūras jaunavedžiams ir 
jaunoms poroms. Man pa
čiam yra jau kelintą kartą te
kę klausyti pagyvenusių mo
terų, kurios man ir mano 
žmonai su perdėtu melo-
dramatiškumu bėdavoja šei
mos didele našta ir grasinan
čiai įspėjo neturėt i daug 
vaikų. Kai kurie vidurinės kar
tos tėvai viešai kalba apie sa-

i vo šykštumą vaikų atžvilgiu, 
i kaip brangu auginti vaikus. 
• Tuo tarpu jie giriasi savo gau

sioms slidinėjimo iškyloms, 
tropikos salų kelionėms ir liuk
susiniais automobiliais. 

Nemanau, kad šie žmonės 
turi blogą valią. Nemanau, 
kad jie sąmoningai bando 
griauti krikščioniškas šeimas 

i ir tikėjimo pagrindus. Jie tik 
paviršutiniškai gyvena ir kaip 
tropinės papūgos kartoja ma
dingus šūkius. Jiems trūksta 
tikybos gilumo. Gal jie patys 
užaugo šeimoje, kurioje nebu
vo dosnumo vaikų atžvilgiu. 
Patys sirgdami dvasiniu drung
numu, jie užkrečia ir kitus. 

Ar tik grynai sutapimas, 
kad, išeivijos lietuviams pra

dėjus gausiau važinėti į oku
puotą Lietuvą, tenykštis gy
ventojų natūralus prieauglis 
krito nuo 14.7 1960 m. ligi 5.7 
1977 m. ? „Aušra" Nr. 23 ra
šo: „Kodėl Azijos tautos Tary
bų Sąjungoje pajėgia išaugin
t i 4-5 va ikus , i r j i ems 
materialinės — buitinės sąly
gos ne geresnės, kaip pas mus. 
Azijos tautos yra toliau nuo 
Vakarų civilizacijos, todėl ma
žiau pasidavusios jos įtakai. 
Lietuvis lengvai pasiduoda 
svetimoms įtakoms ir ma
doms. Mėgdžiojame Vakarus, 
mėgdžiojame ir rusus, pasiim
dami iš jų ir tai, k a s bloga". 
(Dar Vienas Pavojus). Ką jau
nas lietuvis Vilniuje turi gal
voti, kai atvažiuoja turt ingas 
giminaitis iš Chicagos, taria
mai katalikas ir patr iotas , ir 
pasisako, kad neturi vaikų, nes 
vaikų aprūpinimas per daug 

kainuoja? Juk tas Amerikos 
lietuvis per vienerius metus 
uždirba daugiau negu „tary
binis" lietuvis per visą savo 
gyvenimą! Kokį sprendimą da
ro vilnietė, kai madinga los-
angelietė bėdavoja, kad, girdi, 
vaikų gimdymas pagad ina fi
gūrą? 

Ironija, kad viešųjų madų 
kūrėjai kaip tik šioms die
noms perša nėštumo madin-
gumą! Nėščia aktorė mode
liuoja „Time" žurnalo viršely. 
Anglijos princese Diana pa
stojusi viešai pareiškė norinti 
didelės šeimos. J A V gimimų 
skaičiai staiga pakilo. Kas 
anksčiau buvo atsilikusiųjų, 
ne „pažangiųjų", ne „išsilais
vinusiųjų" pažymys, dabar 
New Yorko ir Holywoodo reži
sierių iškeliamas į padanges. 
Be abejo, už 5 arba 10 metų ši 
mada pasireikš ir okupuotoj 
Lietuvoj. 

Tačiau nėštumo ir kūdikių 
naujas madingumas savaime 
nesukurs sveikos šeimos nuo
taikos. Praeinančios mados 
sukurti vaikai bus apleisti ir 
neišauklėti. Ši mada neturi 
nieko bendro su šeimos dos
numo principu. Ši mada ne
skatina daugiau dėmesio vai
kų auklėjimui. Ši mada tik 
savimeiliškai trimituoja kai 
kurių dirbančių moterų nu
tarimą turėti pirmą — ir tai 
paskutinį — vaiką. 

Iš visų mano pažįstamų, 
kuone vieninteliai jauni žmo
nės pasiryžę priimti tiek vai
kų j savo šeimą, kiek Dievas 
siųs, yra tik keletas, giliai ti
kintys Amerikos katalikai. Nę 
lietuviai. „Aušra" ir kiti gali 
rašyti, kalbėti ir prašyti, kiek 
tik nori ir gali. Tačiau pasau
lio lietuviškas jaunimas su
tiks ir norės turėti „gausias, 
gražias lietuviškas še imas" tik 
tada, kai supras, kad Dievas 
yra tikrai Tėvas, kuris nori 
daug vaikų. „Leiskite mažutė
liams ateiti pas mane..." 

G E R T R U D VON LE FORT 

PILOTO ŽMONA 
Novelė 

Vertė 
A L S . TYRUOLIS 

Bet tada ėmė šaukti senoji sirijietė. 
— Nusiraminkit, nusiraminkit, mieli 

draugai, — sakė ji iš širdies, — Viešpats 
ateis ir apsaugos mus — nesirūpinkit, visi 
mūsų galvos plaukai suskaityti — kurs tai 
pasakė, mūsų neapleis — Maran atha, mūsų 
Viešpats ateina! 

Bet jai atkirto šiurkštus vyro balsas: 
— Nutilk, sena ragana, Viešpats jau 

seniai neateina, tik pavojus ateina! — O 
kreipdamasis į Klaudiją pasakė: 

— Nė žingsnio toliau, kol nepasakysi, 
kas esi ir ko čia ieškai! 

Kalbėtojas, aukšto ūgio vergas etiopas, 
plačiai išskėtęs kojas, sustojo prieš mus ir 
neleido įeiti į namus. Ponia mirtinai išbalo, 
bet tylėjo — išdidžioji romėnė dėl to nenusi
gando. 

Tuo tarpu triukšmas padidėjo. Etiopas 
griebė ponią už pečių ir papurtė: 

— Noriu žinoti tavo vardą, tavo vardą, 
išdidžioji moterie! 

Tą didžiausio sąmyšio minutę pasirodė 
jaunasis apaštalo padėjėjas. 

— Kas čia daros? — sušuko jis griežtai. 
Etiopas atkirto atkakliai: 

— Daros, ką įsakei. Nepažįstamą moterį 
paklausėm vardo, bet ji nesako! 

Padėjėjas, rimtas, dar jaunas romėnas, 
įsakė susirinkusiems nurimti. Tada kreipės į 
etiopą:, — Paleisk tą moterį! — O šiai 
tarė: 

— Kaip vadinies? Sakyk savo vardą! 
J i atsakė: 
— Mielai pasakysiu, bet tik tau vienam. 
Jis tylėdamas įleido mus į mažą priebutį. 
— Atleisk už triukšmą, — kalbėjo jis ma

loniai, — mieste sklinda gandai, jie, tikiuos, 
neišsipildys, bet šitie žmonės jaučia pavojų 
— jie dar gana silpni, o tu niekad neprašei 
krikšto. Lig šiol mes neklausėm, kodėl, bet 
šiandien tai būtina — mes bijom, kad kas 
mūsų neįskųstų. 

— Gerbiamasis, aš mielai būčiau prašiu
si krikšto, — kalbėjo ji, — bet nedrįsau pasa
kyti savo vardo, nes bijojau jus nugąsdinti 
— aš esu Klaudija Prokula, Ponto Piloto 
žmona. 

Išgirdęs prokuratoriaus vardą, padėjėjas 
nustebęs sujudo, bet tuoj pat jo veide pasiro
dė lyg džiaugsmas. 

— Tavo vardas mūsų negąsdina, Klau
dija Prokula, — atsakė jis, — Viešpaties 
mokytinis, kurio žodžius girdėjai, mums 
sakė, kad tu norėjai savo vyrą sulaikyti nuo 
neteisingo sprendimo — tu nesi jo kaltės 
dalininkė ir gali drąsiai pakelti neuždengtą 
galvą, kai kalbame išpažinimą — 

J i atsiliepė: 
— Gerbiamasis, leisk man ir toliau 

pridengti galvą, man sunku klausyti to išpa
žinimo, nes esu per giliai prisirišus prie savo 
vyro. Ar negalėčiau atlikti atgailą už jį, kad 

jo vardas būtų išimtas iš išpažinimo? 
Jaunasis romėnas pažvelgė į ją rimtu 

žvilgsniu. 
— Ne, Klaudija Prokula, — kalbėjo jis 

ramiai, — to negali padaryti. Kada tik bus 
kalbamas šis išpažinimas, bus minimas ir 
Ponto Piloto vardas. Šiuo vardu tavo vyras 
kadais Jeruzalėj atstovavo Romos impe
rijai, ir taip bus visados — paliudyti to įvy
kio vietai ir valandai. 

Jos veide vėl pasirodė skausmingas susi
rūpinimas. 

— Ir vis dėlto, — pasakė ji nuoširdžiai, — 
mūsų Viešpats prisiminė ir jį, kai meldėsi: 
Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. 

— Bet tavo vyras žinojo, ką daro — juk 
pati jam pasakei, — atsiliepė padėjėjas prisi
versdamas. 

— Bet jis manęs nesuprato, — kalbėjo ji 
lyg maldaudama, — jis nesuprato Dievo 
pasigailėjimo teisiamajame — kaip jis ir 
galėjo suprasti, kai jo pasauly nėra pasi
gailėjimo! 

— O vis tik jis žinojo, kad mirčiai ati
duoda nekaltą, — nenusileido padėjėjas. — 
Vargše moteriške, negaliu tavęs kuo ypa
tingu paguosti: tavo vyras pasmerktas, nes 
jis pasmerkė Viešpatį — ir tu klysti, jei abe
joji Dievo teisingumu. Duokis pamokoma 
tikėjimo ir jį suprasi. 

Ji valandėlę tylėjo, o po to jos veidas 
pasidarė griežtesnis. Pagaliau tarė ji tyliai, 
bet iškilmingai 

(Bus daugiau) 
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Argentinos solistų pagerbimas po jų koncerto. B kairės: G. Kudukienė su dukra, kun. G. Kijauskas, sol. Zuzana 
Valadkaitė de Lopez, sol. Antanas Slančiauskas ir I. Bub lienė. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CLEVELANDO ŽINIOS 
PO ARGENTINIEČIŲ 

KONCERTO 

Technikos pažangos dėka pa
saulis sumažėjo, sutrumpėjo nuo
toliai tarp kontinentų ir kraštu-
Tas teigiamai palietė ir mūsų 
tautos saleles, išblaškytas plačia
me pasaulyje. 

Lietuviams JAV ir kituose 
kraštuose ekonomiškai sustiprė1-

bosas Antanas Slančiauskas savo 
koncerte Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. 

Šių solistu koncertus organi
zavo ir globojo Kultūrinių reika
lų komisija, o Clevelande šios 
dainos šventės rengimo naštą 
puikiai nešė LB Clevelando apy
linkė su pirm. J. Malskiu. 

Tą koncerto programą, kurią 
jus ir įsitvirtinus Pasaulio Lietu-! girdėjome Clevelande, jau buvo 
vių Bendruomenei, išsivystė daž-1 girdėjęs Washingtonas, Chicaga, 
noki tarp kraštų ryšiai, bendra- [ Detroitas, dar girdės San Fran-

cisco, Los Angeles ir St. Peters-
burgas, iš kur solistai po mėnesio 
gastrolių grįš į jų gimtąjį kraštą 
Argentiną. 

tu sukaktuvinius medalius. 
Ar tokie mūsų genties atstovų 

susitikimai nesustiprina mūsų vi
sų pastnagų išlikti lietuviais ir 
ar toks bendradarbiavimas neat
naujina didesnio ryžto kovoje už 
Lietuvos laisvės rytojų? 

V. R. 
LB CLEVELANDO 

APYLINKĖS VAKARONĖ 

Anksčiau skelbtoji vakaronės 
data yra keičiama. Dabar ji įvyks 
ne kovo 18 d., bet kovo 25 d., ket
virtadienį, 8 vai. vak. Dievo Mo
tinos parapijos mažojoje salėje. 
Vakaronėje Viktoras Mariūnas 
aptars naująjį Antano Maceinos 
veikalą "Asmuo ir istorija". Po
kalbio tema "Tautinė sąmonė ir 

darbiavimas bei bendravimas su 
lietuvių organizacijomis bei pa
vieniais asmenimis. 

JAV ir Kanados tautinių šokių, 
chorų ansambliai, sportininkai, 
solistai bei kultūrininkai pasiekė į girdėjome R. Schumanno, W. A.! 
Australiją, Europą, Pietų Amen- Mozarto, Fr. Schuberto, Ch. W. j 
kos kraštus. Susilaukėme ir iš tų von Gluck, G. Verdi, A. Boito, C. Į 
kontinentų mielų svečių — meni- Į Guastavino kūrinius lietuvių, is- j 
ninku i panų bei originaliomis kūrinių'' 

O kaip būtu gera, kad nors toks autorių kalbomis. Lietuviškąją | vai. P- p. Dievo Motinos parapijos 
ryšys galėtu būti laisvas su Ne- koncerto dalį atstovavo J. Gmo->; e t a i n &) ' e ^7** -metinis apylm-
muno kraštu! Deja, geležinė už- Uis, Tallat Kelpša, D- Lapinskas, I k e s susirinkimas- Jame bus paten-
danga sunkiai pakeliama ir ten Į M. Petrauskas, V. Klova, A. Bra- j » apylinkės valdybos veiklos ap-
vergovės našta sunkiai nešama Į zinskas, Br. Budriūnas. Išpildyta ! f ™ ^ pinigine apysKaita ir ren-

nutau'-imo pavoiai išeivijoje . 
Vis mielai.laukiami. 

LB APYLINKĖ? 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Balandžio 4 d., sekmadienį, 4 

mūsų genties kamieno. 
Clevelando lietuvius svetur 

puikiai atstovavo "Grandinėlė", 
aplankiusi Europą. Pietų Ameri
ką ir Australiją, jau neskaitant 
Šiaurės Amerikos ir Kanados kon-

V. M. 
HAMILTONO DRAMOS 

TEATRAS "AUKURAS" 

penkiolika — seniau gan dažnai i k a m a d a l i s valdybos narių bei 
girdėtų skambių solo dainų ir du- į kontroles komisija 
etų. Akompanavo jaunas pianis-
tas Mykolas Drunga iš Chica-! 
gos. 

Solistų dainos buvo su pasigė- j 
certu — gastrolių. "Grandinėlę" i rėjimu išklausytos, nepagailėta j "Draugo" vrfcmano premijos 
sekė ir Čiurlionio ansamblio, spor j nuoširdžių aplodismentų. Solistė | šventėje 1982 m.'kovo 20 d., šeš-
tininkų, "Nerijos", paskirų solis- i Zuzana savo gražia scenine iš-jtadieni 7 va-L Vak. Dievo Moti-
tų, stovyklų vadovų, kultūrininkų Į vaizdą, stipriu išlavintu balsu bei \ nos parapijos auditorijoje vaidi-
vizitai įvairiuose kraštuose. I puikia lietuvių kalba susilaukė:na Birutės Pūkeievičiūtės trijų 

Gal Clevelanadas todėl ir ne- j gausios publikos ypatingo dėme- Į veiksmų komediją "Antroji Sa-
buvo aplenktas mūsų mielų sve-1 sio. (Pokalbio metu pasiteiravus, į lomėja painiavose", režisierė — 
čių iš laisvųjų kraštų bei konti-; kaip ji, gyvendama tarp sveti-j Elena Dauguvietytė —Kudobie-
nentų. Mes dar nepamiršome Ad-j rnųįų, su ispanu vyru, gali taip j nė. Vaidina: Danutė Kudabaitė, 
rianos Jocytės iš Argentinos. "Ži-1 puikiai kalbėti lietuviškai. Išdavė j Dalia Jonikaitė, Marija Kalvaitie-
bučių" iš Argentinos, "Ąžuolų" iš I paslaptį —ji buvo atvykusi į Pir-
Urugvajaus, Daunoro iš Pary- j mąjį Pasaulio jaunimo kongresą 
žiaus, Lampsatytės ir Odino iš Chicagoje ir po to pusmečiui pa-
Vokietijos, Vasiliauskienės iš kiliko JAV, kur kalbėjo tiktai lie-
Australijos ir kt. Clevelandas mo- j tuviškai, nesistengdama išmokti 
ka svečius priimti. Be to, Cleve- j anglų kalbos, o tik pasitobulinti 
landas —"best location in the lietuvių kalboje. Dabar daug bal-
Nation"- ! šiai skaito lietuviškas knygas. 

Svečių pasirodymai džiugino \ Po koncerto mūsų jaunojo at
muš, džiaugėmės jų menu didžia- į žalyno įteiktos gėlės išreiškė so-

nė, Elena Dauguvietytė, Kazys 
Bun^arda, Vitalis Žukauskas, Kęs
tutis Kalvaitis, Ina Kudabaitė, 
Antanas Mdrrgėla ir Alfonsas Sta
nevičius. 

Komedija pakeičia Chicagos 
"Raganiaus" vaidinimą, kuris dėl 
alktoriaus Arnoldo Aleknos stai
gios mirties negalėjo būti atvež
tas į Clevelandą. 

Nupirktieji bilietai galioja ir 
šiai komedijai. Bilietų dar gali
ma rezervuotis pas Romą Tatarū-
aienę tel. 531 —5924 ir gauti 
prie įėjimo prieš renginio pradžią. 

Visi kviečiami dalyvauti roma
no premijos įteikimo iškilmėse ir 
nuotaikingos komedijos spektak
lyje. 

Romano laureatė ir komedijos 
autorė yra Birutė Pūkelevičiūtė. 
Hamiltono "Aukuras" teatrų fes
tivalyje Chicagoje yra gavęs iški
liausio teatro vardą. Renginys bus 
pradėtas punktualiai. 

Šventės rengimo komitetas 

KAZYS 2IEDONIS 

SUKAKTUVININKAS 
Per kazimierines 2iedonių na

mų durys kasmet plačiai praver
tos. Šiais metais buvo tas pats. 
Tik šiemt jų šeimininkas, be sa
vo vardinių, dar ir amžiaus sep
tyniasdešimt penkių metų sukak
tį šventė. Šventė būdamas geroj 
sveikatoj ir apsuptas savo šeimos 
—žmonos, dukters, sūnų, mar

čių ir vafkaičių. 
Sukaktuvininką pasveikinti at

vyko ir jo visuomeninio darbo 
bendradarbiai — Ohio apygar
dos Lietuvių Bendruomenės', Cle-

1 velando apylinkės, o taip pat ir 
Kultūros tarybos valdybos in cor-
pore. Jų visų vardu sukaktuvinin
ką pasveikino ir dovaną, A. Šapo
kos "Lietuvos istoriją", įteikė 
Juozas Mikonis., Juozas Žilionis 

I sveikino fo draugų —kortininkų 
į vardu ir už sugebėjimus vinte, 
I apdovanojo jį sidabriniu Vilniaus 
universiteto medaliu. 

Kazys vis dar skuba, kaip sku
bėjęs. Jį matysi bažnyčioj, sutik
si kultūriniam ar meniniam ren
ginyje, jis tebesirūpina Vasario 
16-tosios gimnazija, tebedirba vi
suomeninėse organizacijose, te
bemoko Šv. Kazimiero lituanisti
nėj mokykloj ir nekantriai Lau
kia, kada mūsų parapijos kieme 
bus atstatytas paminklas. Pa
minklas, kuris jam bus labai prie 
širdies, kaip ir anas, nugriauta
sis, kurio pastatyme jis labai ak
tyviai reiškėsi. 

Ilgiausių ir sveikiausių metų! 
Povilas Skardis 

MŪSŲ kolonijose 
New London, Conn. 

LAISVĖS LIETUVAI! 

L tm ">s nepriklausomybės 
šventę paminėjome kovo 7 d. 2 
vai. p. p. Vauxhall Inn salėje. 
Minėjimą surengė LB valdyba: 
pirm. dr. M. Pakštys, I. Vildžie-
nė ir L. Pilienė. Susirinkime ne
daug —tik 26, tarp kurių ir sve
čiai dr. Alf. ir O. Stankaičiai. Iš 
tų 26-ių buvo 8 pensininkai ir 2 
mažamečiai. 

Minėjimą pravedė dr. M. Pakš
tys. Conn gubernatoriaus pro
klamaciją ir JAV valst. sekreto
riaus A. Haigo laišką Lietuvos 
atstovui dr. S- Bačkiui perskaitė 
sesutės Gabija ir Mirga Pakšty-
tės. 

Tikrai gražią ir puikiai pareng
tą paskaitą skaitė dr. Alfonsas j 
Stankaitis, paskleisdamas opti- j 
mistiškų minčių ir nuotaikų: Lie
tuvoje partizaninė kova reiškiasi! 
naujais būdais pogrindyje — lei-1 
džiama apie 10 slaptų laikraščių. I 
Pasaulyje sklinda vis stipresni 
balsai ir veikla prieš komunisti
nę vergiją. Tokio stipraus pasisa
kymo Lietuvos laisvės klausimu, 
kaip š. m. JAV valst sekretoriaus 
Haigo pareiškimas dr. Stasiui 
Bačkiui, gal dar nebuvome girdė
ję. Iš Sibiro tremties, iš sovieti
nių kalėjimų, iš okup. Lietuvos 
teismo salių, iš ugnyje paskendu
sio jaunuolio lūpų, nuo laivo At
lanto pakrtštyje, JAV kongresco 
rūmuose, gatvių demonstracijose, 
salėse ir bažnyčiose sklinda šū
kis: "Laisvės Lietuvai!". Šį šūkį 
pasekime vieningu darbu ir auka. 

Prieš minėjimą buvo dalina
ma JAV LB Krašto valdybos 8-
nių pusi. su 21 nuotrauka atsi
šaukimas — informacija, o mi
nėjime dr. M. Pakštys paskaitė 
Tautos Fondo laišką. Aukų su
rinkta 410 dol.: LB-nei — 205 dol 
Tautos Fondui (Vlikui) — 170 
dol. ir Altai — 35 dol. 

Sugiedojus Lietuvos himną, iš
rinkta nauja apyl. valdyba: Vy
tautas Laugalis, Stasys Miknius 
ir Genė Lileikienė. 

Jurg. Ezer. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

.VEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCOMK '*'AX SliRVlCli 

NOTA 11Y P U B U C 
4259 S. Maplewood, tel. 254-745U 
Taip pat daromi VKKT1MA1. 
UlMl.sil.' iškvietimai, pildomi 
l'MJKTf B£S PKAŠYMA1 Ir 

kitokie blankai. 
nii;irtn-rm;n7n!tiii!iuwiuu-iiniwiiiii>i 

R E A L E S T A T E 

iltltlllllitlllilllllilimilllimilllliuilllllllll 

T E L E V I Z I J O S 
spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1GLIN AS TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIlUlUlllllt 

llllllllIflIlIlUIIIIIIIIIIHIIIIHllIlIlIlIllIlIlIlI 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
;s mūsų sandelio 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
2301 VV. 69th S t . Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI I UETUV4 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valaniinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiniii 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
irol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
l'.ttuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

Kas pasiryžo laimėti ar žūti, j 
tas retai esti nugalėtas. 

Comeille 

vomės jų talentais, bet labiausiai 
JU lietuviškomis širdimis. 

Tokiu giedrios nuotaikos mo
mentu atvežė ir vasario 28 d. ar-
gentiniečiai mezzosopranas Zu
zana Valadkaitė — de Lopez ir 

listams klausytojų ir rengėju pa 
dėką. 

Prie vaišių stalo LB apylinkės 
pirm. J. Malskis dar kartą padė
kojo programos atlikėjams ir įtei
kė Vilniaus universiteto 400 me-

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

Teief. — WA 5-8063 

PASSBOOk 
SAVINGS... 
tat • *« w*r ts 

Mith 
>nt»r»tt R»t«t 

* • • us f or 

AT 0U1 10W lATO 

t O f l T Y O U B i N f O M I 

ln»«»« Compourx»«J 

Mutual Federal 
Savings and Loan |° 

"Grandinėlės" skoloms už filmo susukimą mokėti tūkstan tinę įteikia Jonas Balbatas A. Sagienei, reikalų vedėjai. 
Filmas jau buvo rodomas televizijoj amerikiečiams. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
BOUftSi Won.TU«.frl .V4 Thur.a-S S«t . V I 

SERVING CHICAGOLAND S1NCE 1905 
I - d 

NUO 
1715. 

JŪSŲ protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m,. 

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos Gomeoo Co, N.Y., N.Y c 1981 80 proo< 

10% — 20<?& — S0% p<K<au mokėsit 
už apdrauda DOU ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208; 2 West 95th Street 

Teief. GA 4-8854 
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tliiuillllllllllllillllllllllilllllilllllllllllilil 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
lllllllllllllllilIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIlllllll 

HiiiiitiinmiimiiiMHiiiifiiiimiiuiniiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

lUIlIlIUIIUlIUlIlIlIlIlIUIIIIIIIIISfUIIIIIIIII 

63-čios ir Kildare apyl. 
Savininkas parduoda 6 kamb. bunga-
low. 1 Vi vonios, pilnas rūsys, pasto
gė (galima įreng. butą). Arti bažn., 
mokyklų, parkų, susisiekimo ir krau
tuvių. $51,500. 

Skambint 325-8928-29 
73-čios ir Washtenaw apyL parduoda
mas 4 kamb. (2 mieg.) švarus mūr. na
mas apie 30 metų senumo. Pilnas rū
sys, 2 maš. garažas. 

Skambint 778-8645 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — Tel. 438-7878 

nmiiiinrnrmiiniii.iiiMiiiiiimiiiiimint 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — Pardavimai 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
SIIUIIHIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIMU 

I S M OMOJAMA — FOB B E N T 

ISN'UOM. 6 kamb. apšild. butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol. 
mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594; 
vakarais 668-5676. 

IŠNUOM. 4 kamb. butas vienam ar 
dviem suaugusiems. 4247 S. Artesian 
Avenue. TeL — 247-3838. 

IŠNUOM. atremontuotas 3-jų kamb. 
butas 1-me aukšte, vienam asmeniui. 
Šaldytuvas ir pečius. 44-os ir Rock-
well apylinkėje. Skambint 257-5078 

IŠNUOM. miegamas kamb. antrame 
aukšte. Galimybė naudotis virtuve. 
70-tos ir Artesian apylinkėje. 

Skambint GR 6-4973 

IŠNUOM. 5 kamb. butas (2 miegami) 
2-me aukšte, Marąuette Parke. Suau
gusiems. Apšildymas ir karštas van
duo. Skambint iki 12 vai. d. arba po 
7 vai. vak. tel. 776-9180. 

Biznieriam* apsimoka skelbtis 

"Drauge". 

IEŠKO NUOMOTI 

DĖMESIO" Geriausia vaizbinė proga! 
Ieškomas butukas, kambaris, netgi 
beismentas, tinkamas paveikslų paro
doms ir dailininko dirbtuvei. Gali pat
sai įsiruošti. Dėl kainos ir kitko — su
sitarsim. Skambinkit nuo 6 iki 10 vai. 
vak. VITUI, tel. 776-8247. 

MISCELLANEOUS 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

* 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi. 
tinęs korteles. 

Kreipkitės | "Draugo" adminis
traciją visais panaiiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

iiiiiitiiiiitimnmmiiiiimiuiiiuitiiiiitiia 
NAMŲ APSITYARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamninant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 
iUIHIIIIIilIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUII 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 778-4363 

A&J.PHARMACY 
Wm ***** Importu* kvepalai, gydomos fe»»s k t l 

Valiuojame* Udfa. ramentai k kt, pirkti ar nuomoti; 
NsmokamsJ supakuojame < 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DiRKIAl savininkai 



MOSI) KOLONUOSE 
New Haven, Conn. 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

Vasario 21 dieną 10:30 vai. r. 
vietos lietuviai rinkosi į Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažnyčią 
pamaldoms už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovose. 

Chorui giedant "Apsaugok 
Aukščiausias", klebonas kun. 
Albertas Karalis pradėjo eiseną 
prie altoriaus Šv. Mišių aukai-
Vaiva Vaišnytė, sesutės Viktutė 
ir Paulina Masto nešė gėles, Gin
taras Vaišnys ir Audrius Bud
rys — vėliavas. Juos sekė Lietu
vos Vyčių kuopos pirm. Frank Pe-
terson ir kiti nariai. 

Mišių metu choras giedojo kun. 
Šukio Mišias ir "Maldą už Tėvy
nę" Per komuniją solo giedojo 
Saliomėja Valiukienė. Po Mišių 
visai bažnyčiai sugiedojus Lietu
vos himną, gėlės buvo išneštos 
ir padėtos prie gražaus lietuviš
ko kryžiaus, bažnyčios priekyje. 

3 vai. p. p. parapijos salėje vy
ko antroji minėjimo programos 
dalis- Susirinko daug žmonių. 
Atvyko miesto burmistras Biagio 
DiLeto su sūnumi, ukrainiečių 
atstovai Roman ir Mary Hezzey. 

Minėjimas pradėtas JAV ir Lie
tuvos himnais. Maldą kalbėjo 
klebonas. Žuvę laisvės kovose ir 
mirę Lietuvai pasidarbavę pa
gerbti susikaupimo minute. Įva
dą minėjimui padarė LB apylin
kės v-bos pirm. Burmistras pasa
kęs trumpą kalbą, pats perskaitė 
savo proklamaciją. Ukrainiečių 
atstovas, priminęs gražią drau
gystę su lietuviais praeityje, tiki
si, kad ir ateityje vieni kitiems 
padėsime. Perskaityta gubernato
riaus proklamacija. 

Pagrindinę kalbą, lietuviškai 
ir angliškai pasakė svečias inž. 
Ignas _ Budrys iš Canton, Conn. 
Pažvelgęs į praeitį, gretino šių 

vo miesto centr iniam parke. Ry
tinėj vietinio dienraščio laidoj 
burmistras New Havene paskel
bė Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. 

Vasario 12 d. " T h e N e w Ha 
ven Register" savo "Speakout" I 
skyriuje rašė: "America mušt 
help Li thuania gain freedom". 

I Conn. Hl-čio distrikto kongres-
, manas Lavvrence. J. DeNardis 

kalbėjo apie Lietuvą JAV Kong
rese. 

Vasario 14 d. tas pats dienraš
tis išspausdino laišką: "L i thua-
nian marking anniversaries this 
week". 

Kolonijai netekus kelių veik
lių lietuvių, likusiems tenka dar 
labiau susiglausti ir darbu pasi
dalinti. Iki šiol gal ima didžiuo
tis vieningumu ir reikalų supra
timu. Šiais metais , Lietuvos Vy
čių kuopa daug prisidėjo prie m i 
nėjimo ir jį pratur t ino. Nedaug 
kas žino, kar Teresė Strimaitie
nė dirba patį sunkiausią darbą. 
Ji nuoširdžiai tęsia šeimos tradi
ciją kaip ir dera savanorio — kū
rėjo dukrai. 

Ši, kadaise buvusi skaitlinga 
lietuvių kolonija dabar yra t a 
pusi New Haveno lietuviška šei
ma, kuri dar ilgą laiką nemano 
sunykti-

Šių metų kovo 25 d. Šv. Kazi
miero liet. parapijos salėje įvyks 
JAV LB Connect icut apygardos 
metinis suvažiavimas. 

C O N N E C T I C U T L B 

A P Y G A R D O J E 

Vietinė apylinkė į X-tąją JAV 
LB tarybą kandidata is pasiūlė 
šiuos asmenis: Igną Budrį, Jur
gį Kisielių, Albiną Lipčienę ir 
Vaivą Vėbraitę-Gustienę. Pasku
tinės dvi kandidatuoja an t ram 
terminui ir apygardoje kiek žino
mos. Ignas Budrys — apygardo-

laikų Lietuvos, lietuvybės, lietu- j je apsigyveno 1981 m. birželio 
vių padėtį. Daugeliu atvejų mū- j mėnesį. Di rba Hartforde gyve-
sų dabartinė padėtis yra geresnė j n a Collinsville, C o n n . Profesi-
ir sąlygos dirbti išeivijoj, daugį ja — inžinierius. Būdamas stu-
geresnės. Anų laikų Lietuva j dentas, dirbo centrinėse Studentų 
šimtmečių priespaudoje išlaikė | sąjungos valdybose ir 
savo kalbą ir meilę Tėvynei, o' kuose. Pirmininkavęs 
užsieniuose nedaug buvo lietu
vių inteligentų, kuriuose ir tada 
vienybės nebuvo. Nežiūrint to, 
buvo datir padaryta ir Lietuvos 
nepriklausomybė atstatyta. Daž
nai girdimi nusiskundimai yra 
nerimtas ir nenuoširdus pasiteisi
nimas, kad išvengti darbo ir ne
paaukoti cento. Kalbėtojas nuro
dė eilę darbų ir darbelių, kuriuos 
net "neskaitlingieji ir silpnieji" 
galėtų atlikti be didelių pastan
gų. Jo manymu reikia įsijungti ir 
į JAV politinę veiklą, kurioje irgi 
yra didelių ir mažų darbų, čia pat 
nurodė keletą ir pabrėžė, kad iš 
mažų dalykų padaromi dideli! Jo 
mintys nebuvo naujos ir nežino
mos, bet dvelkė šviežumu, pap
rastumu. Jos praktiškos,konkre-
čios, nekomplikuotos ir lengvai 
įgyvendinamos mažų grupių, bei 
pavienių asmenų — reikia tik no
ro! 

Meninę programą atliko S. Va
liukienė. Su choru padainavo 
"Karvelėli" ir solo dvi dainas, 
choras atliko "Ten mano Tėvy
n ė " ir "Lietuva brangi", kurią 
dainuojant jungėsi ir visi daly
viai. 

Po minėjimo oficialios progra
mos dar ilgokai pasižmonėta prie 
vaišių. Burmistras ir kiti svečiai 
pasiliko iki pabaigos. 

Aukų surinkta 1,293 doleriai. 
Bažnyčioje surinkta 250 dol. 

Didesnes sumas aukojo: J. G. 
Vėbros, V. J. Gustai, R. E. Vaiš-
niai, — LMKF viet. klubas, — 
A. St. Leikai, Z. P. Lantuchai, A. 
Lipčienė, S. V. Valiukai, M. L. 
Zidoniai, J. E. Šauliai, O J Gir-
dauskai, A J. Jonynai, V. Pleč
kaitis, T . B- Strimaičiai, — ALR 
KM 33 kp., Lietuvos Vyčių 50 kp., 
Mrs. ir Mr. Geipel, E. Aleksiūnas, 
J. R. Kisieliai, O. J. Mačiai, A-
Martinėnas. Kiti aukojo po ma
žiau. 

Vasario 16-tą dieną Lietuvos 
trispalvė su JAV vėliava plevėsa-

ateitmm-
Chicagos 

Ateitininkų sendraugių skyriui. 
Jo iniciatyva ir pastangomis įs
teigta Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė 1980 metais Cincinnati , 
Ohio , kuriai pats ir pirmininkavo-
T e n pat ir tais pačiais metais 
Budrio s u m a n y m u įkurtas Joint 
Commit tee of Soviet Occupied 
Nations. Komitetas jungė lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių 
bendruomenės Cincinnat i apy

linkėje. Erinktas k-to pirminin
kas. Tikslas —supažindinti vie
tinę amerikiečių visuomenę su 
bendromis mūsų tautų problemo
mis. Užmegzti glaudžius kon
taktus su vietinės ir federalinės 
valdžios pareigūnais. Propaguoti 
mūsų bendrus interesus. Metų lai
ke suruošta genocido paroda 
miesto centrinėje bibliotekoje, 
pravestas pusvalandžio simpoziu
mas PBS radio klausytojams, 
trys pokalbiai televizijoj. Spau
doje patalpinta eilė straipsnių ir 
užmegzti kontaktai su federali
nės valdžios atstovais. 

Ignas Budrys yra 49 metų, ve
dęs. Žmona Dangyra, jo darbų 
nuoširdi rėmėja. Užaugino 4 
vaikus. Du jau studijuoja. Aud
rius pasiekęs magistrą, Rima bai
gia gimnaziją šiais metais. Visi 
vaikai aktyvūs ateitininkai ir 
skautai. Šoka tautinius šokius ir 
stovyklauja lietuvių jaunimo sto
vyklose. 

Jurgis Kisielius —antros kar
tos Amerikos lietuvis. Gimęs ir 
augęs New Havene. Baigęs Sta
te Teachers College. 44 metų, ne
vedęs. Gyvena ir dirba New Ha
vene. Gerai kalba, skaito ir rašo 
lietuviškai. 

Prieš porą metų buvo nuvykęs 
į Suvalkų trikampį. Jautriai per
gyvena jų nedalią ir, kiek finan
siški ištekliai leidžia, juos remia-
Pažįsta lietuvių veiklą ir ja domi
si. Aktyviai reiškiasi Lietuvos Vy
čių vietos 50 kuopoj ir Naujosios 
Anglijos apypgardoje. Buvęs kuo
pos pirmininku, o dabartinėj val
dyboj vicepirmininku lietuviš
kiems reikalams. Jo dėka kuopa 
išaugo į daugiau kaip 60-ties na
rių skaičių. Moka ir sugeba ieško
ti, surasti ir užmegzti įvairius or
ganizacijai naudingus ryšius. 

New Haven LB apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks balandžio 
3 d. parapijos salėje. Laikas bus 
paskelbtas vėliau. 

Paskutinėmis žiniomis Connec
ticut LB apygardoje į X-tąją LB 
tarybą pasiūlyta vienuolika kan
didatų. Be New Haveno appyl. 
pasiūlytų keturių, VVaterbury 
pasiūlė dr. P- Vileišį, J. Vaitku
tę ir Liną Balsį. Hartfordas — A. 
Dziką ir S. . Zabulį. Putnamas 
— dr. C. Mastį ir dr. J. Kriaučiū
ną. Į V-tąją PLB seimą atsto
vais pasiūlyti šeši. 

Į X-tą LB tarybą Connecticut 
apygarda turi išsirinkti penkis 
narius, į seimą — keturis-

Kandidatų į abi pozicijas pasi
r inkimas didelis. I tarybą atsto
vauja vyresniai kartai — 4 kand., 
vidurinei — 4, jaunajai — 3. 
Kandidatai įvairių pažiūrų: Lie

tuvos vyčiai, ateitininkai, fronti
ninkai, jaunimo s-ga, santarvė. 
Kiekvienas šios apygardos lietu
vis, jei norės ir suras reikalą bal
suoti, turės iš ko ir už ką savo 
balsą atiduoti. Tikimasi, kad šios 
tarybos rinkimams, bus parody
ta dar daugiau dėmesio ir išsi
rinkti geriausi kandidatai, kurie 
sąžiningai atstovaus mūsų min
tims ir norams. 

Conn. LB apygardos metinis 
suvažiavimas kviečiamas balan

džio 25 dieną New Havene lie
tuvių Kazimiero parapijos salėj. 

Albina Lipčienė 

"Išsivysčiusio socializmo" ša
lyje galima turėti asmeninę nuo
savybę, bet jokiu būdu negalima 
tu rė t i savo nuomonės. Ka i t a 
rybinis pilietis tu r i savo nuomo
nę ir viešai ją pareiškia — au
tomatiškai tampa disidentu. 

•Aušra" N r . 24 

AtA 
Veronika Vaičekauskas 

P a g a l t ėvus Stukas 

Gyveno Flossmoor, Illinois, anksčiau gyv. West Pullman 
apyl. 

Mirė kovo 18 d., 1982, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Joseph White, marti 

Irene, ir Richard White, marti Kathryn, 5 anūkai Christopher, 
David, Michelle Fredette su vyru Thomas, Cheryl ir Michael 
White, 2 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a.a. Juozo Vaičekausko. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 2 vai. popiet De Young-

Vroegh koplyčioje, 649 East 162 Street, South Holland, 111. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20 d. Iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marč ios , anūkai i r p roanūka i . 
Laid. direkt. Leonard Bukauskas ir Sūnus, Tel. 264-2228. 

k. A. 

HELEN M. ŠAUKLIS 
BUDGINAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė kovo 17 d., 1982 m., 10 vai. ryto, sulaukus 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Laukuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John A., marti Rose M. ir 

anūkė Helen M., kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20 dieną. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo par 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkė. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345. 

Po 

A. + A. 
LIUKAI VILKUTAITIENEI 

m i r u s , jos vy ru i VYTUI, d u k r a i RAMUNEI, seseriai ZO
S E I P A C E V I c I E N E I , broliui, m ū s ų mielam prieteliui, 
STASIUI B A R U I i r jų ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą . 

ANGELĖ, ANTANAS KAŠUBAI 
VLADĖ, GEDIMINAS LAPENAI 
IRENA, ANTANAS SPRINDŽIAI 

Deltona, Florida 

A, f A. ARNOLDUI ALEKNAI 
staiga mirus, 

liūdinčią šeimą: žmoną Vandą, dukrą Aud
rą ir sūnų Pauliy bei gimines nuoširdžiau
siai užjaučiame. 

ELENA ir MEČISLOVAS KRASAUSKAI bei 
IRENA ir EUGENIJUS SLAVINSKAI Floridoje 
JONAS PAŠTUKAS, ALBERTAS STOČKUS ir 
VIKTORAS ZERONAS Chicagoje 

A,fA. 
OLGA PETRIKENAS 

PAGAL TĖVUS JASINSKAS 

Gyveno Chicago, Illinois, Humboldt Park apyl. 
Mirė kovo 16 d., 1982,5:15 vai. popiet, sulaukus 58 m. amžiaus. 

Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Albert, motina Marcella 

Jasinskas, brolis Albert Jasin su žmona Ruth, dukterėčios ir sū
nėnai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo duktė a.a. John Jasinsko. 
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avenue, 

Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras , mot ina , brolis i r kiti g iminės . 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 863-2108. 

Mylimam broliui 

A. f A, 
DR. STASIUI SKAPINSKUI 

staiga mirus Austral i joje, jo seserį VERONIKĄ PAP
LAUSKIENĘ, JUOZĄ PAPLAUSKĄ i r sūnų inž. STASĮ 
PAPLAUSKĄ s u šeima širdingai užjaučiame ir kar tu 
liūdime. 

Efrozina ir Feliksas Mikuckiai 
Eugenijus Mikuckis ir IMė ir Juocas Pupiai 

A.f A. 
ONAI ŠIDLAUSKIENEI 

mirus, jos sūnų dr. KAZĮ ŠIDLAUSKĄ su šeima, duk
ras JUZE JAKTJBENTENĘ, ONĄ RADOMSKIENĘ, ELE
NĄ DAMBRICNIENE, ČESLOVĄ ALEKSIŪNIENĘ ir 
MARIJĄ GOROrX)CKIENĘ su šeimomis nuoširdžiai už
jaučiame ir k a r t u liūdime. 

KAZYS MICKEVIČIUS 
EUGENIJA IR ALGIS ŽUKAUSKAI 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 19 d. S 

S A, i A, 
I ONAI ŠIDLAUSKIENEI 
I mirus, 
• sūnų KAZIMIERĄ, Altos Pirmininką i r duk ras : ONĄ 
• RADOMSKIENĘ, JUZĘ JAKUBĖNIENĘ, MARIJĄ GO-
• RODOCKIENĘ, ELENĄ DAMBRICNTENĘ ir ČESLAVĄ 
• ALEKSONIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame i r 
• ka r tu liūdime. 
H Bostono ir apylinkės 
M ATEITININKAI 

Brangiai motinai 

A. + A. 
ONAI ŠIDLAUSKIENEI mirus, 

Amerikos Lietuvių Tarybos piimininkui d r . KA
ZIUI ŠIDLAUSKUI su ŠELMA reiškiame gilią už 
uojautą ir liūdime kartu. 

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdinti brolį Stasį ir Brone Juozapavičius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

SOFIJA BELICNTENE IR RIMAS 
MARA IR TADAS JURC1AI 

DALIA IR HENRIKAS STEPONAIČIAI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7-17.41-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 V\'e«.t 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., C icero 

Tel 4~o-2345 
AIKSTI MJTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai 

JURGIS F. RUDMIN 
33lt SO. L1TUANICA AVENUE Tel. YArds 7-1 H M 

STEPONAS C. UCK (LACKJMICI) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213 
1*02* Southwest Highway, Palos Hills, Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette S-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-l t l l 

YASAITIS • BUTKUS 
144C SO. SOth AVE., CICERO. ILL, Tai. OLyn*>ic M M 

I 
I 
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X Petras Petrutas, "Margu-! 
čio" radijo vedėjas, išvyksta į 
Clevelandą ir dalyvaus "Draugo" 
3l-jo romano premijos rašyt. 
Birutei Pūkelevičiūtei įteikimo 
iškilmėse. Ateinantį pirmadienį 
ir antradienį jis per "Margu
čio" radiją duos reportažus iš tų 
iškilmių. Verta pasiklausyti, 
nes tai yra didelis kultūrinis 
įvykis. 

X šiandien g vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje Mykolas 

no pre"rmje7SiWmo "iškilmėse. į D™nf J svarstys, a r busimojoj 
Jos bus kovo 20 d., šeštadienį, j f Priklausomoj Lietuvoj turėtų 
7 vai vak. Dievo Motinos p a - ! b u t i * v e s t a ****» bausme. Po 
rapijos salėje. Rengimo komi-; ^ska i tos - diskusijos. Rengia 

X Rašyt. Birute Pūkeleviciū-
tė, šių metų romano laureatė, 
ir Petras Petrutis, "Margučio" 
radijo vedėjas, šiandien išvyk
sta į Clevelandą dalyvauti roma-

tetui pirmininkauja Milda Len
kauskienė, nariai - - kun. G. Ki-

Santara-Sviesa. 
Marijos aukšt. mokyklos 

jauskas, B. Gaidžiūnas. VL Ba- j baigiamosio klasės mokinės Lau-1 
cevičius. A. Balašaitienė, J. Gar- j ren Pytel ir Vida Pociūtė lai- į 
la, arch. E. Kersnauskas, N. j mėjo antrą vietą iš aukštesnių-
Kersnauskaitė, G. Kudukienė, V; i jų mokyklų moksleivių Vokie-
Lenkauskaitė, J. Malskis, J. Mi-1 čių dienos konkurse, kuris buvo 
konis, V. Rociūnas, J. Stempu-1 Illinois universitete, Chicagos j 
žis, V. švarcienė ir J. Žilionis. įCirele Campus. I š šešiolikos! 
Hamiltono Dramos teatras "Au-; mokyklų Lauren Pytel laimėjo | 

Valstybes departamento atstovė Patersen, Pabaltiečių reikalų vadovė, su dr. 
Razma Amerikos Pabaltiečių Laisvės lygos pranešime Chicagoje. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LANKYSIS 

RAŠYT. C MILAŠIUS 

Per Lietuvos Neprikiausomy-

fesorius Milošas dėsto lenkų ir 
rusų literatūrą Kalifornijos uni
versitete, Berkeley. Milošas, ku
ris rašo poeziją lenkiškai, kal
ba angliškai ir gali susikalbėti 
prancūziškai, rusiškai, lotyniš
kai, graikiškai ir hebraiškai. 
Supranta ir lietuviškai. Jo at
vykimas į Ulinois universitetą 
bus pirmasis viešas pasirody
mas Chicagoje nuo 1980 metų. 
Tiksli jo pasirodymo vieta ir lai
kas bus paskelbti vėliau. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

METINIS LIET. ISTORIJOS 

DR-JOS SUSIRINKIMAS 

Šis susirinkimas, įvykęs š .m. 
kovo 14 d. Altos būstinėje, buvo 
tuo ypatingas, kad jame daly
vavo ir dr-jos pirmininkas prof. 
Juozas Jakštas, atvykęs iš Cle-
velando. Taipgi šis susirinki
mas sutraukė daugiau 60 dr-jos 
narių. 

Illinois universitete. Jas konce-į Atidarė pats pirm. prof. J. 
lebravo kunigai Antanas Mar-1 Jakštas, į prezidiumą pirminin-

JUBUJATAS KAZIMIERAS RUBINAS 

kuras" suvaidins "Antroji Salo
mėja painiavose". 

X Poeto Maironio, Korp! Neo-
Lithuania garbės nario, ruo
šiamas iškilmingas 50 metų mir
ties ir 120 metų gimimo pami
nėjimas gegužės 16 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Kalbės 
poetas St. Santvaras iš Bostono 
ir "Tėviškės Žiburių" redakto
rius kun. dr. Pr. Gaida iš To
ronto. Meninę dalį atliks solis
tai R. Mastienė ir A. Brazis. 
Rengia Korp: Neo-Lithuania. 

už skaitymą, o Vida Pociūtė už 
poezijos deklamacijas. 

X Muz. Alvydas Vasaitis 
akompanuos solistei Margaritai I - ^ „ J o n o P a u l i a u s n c e n t r e " , 
Momkienei kovo 28 d. Jaunimo] 
centre Putnamo seselių rėmėjų į 
šventėje. 

kus ir Antanas Saulaitis. Var
gonais grojo Arūnas Polikaitis. 

bės šventę Cirkelyje buvo laiko- I Skaitymą perskaitė Daina Ka
rnos šv. Mišios už žmones, kurie ' mantaitė ir maldoms vadovavo 
kenčia už geležinės uždangos. | Vilius Dundziia. Tikinčiųjų mal- '< perskaitė sekr, 
Šv. Mišios buvo laikomos popie-! dą perskaitė DePaul universite

to studentė Laura Lauciūtė. 

kauti pakvietė vicepirm. prof. 
Joną Račkauską, o sekretoriau-

| t i Pranę Masilionienę. Buvusio 
! metinio susirinkimo protokolą 

Stasė Jakubo-

X Dr 
Helsinkio grupės nariui. 

X Religinis susikaupimas prieš j savo tautos dosnumą ir vaišm-
X Už a, a. Domą Veličką jo; Velykas Ateitininkų namuose,: gumą. Šia proga lietuviai stu-

dešimt metų mirties sukakties i L e m ^ t ą šiemet bus Verbų sek-1 dentai padovanojo tautinę st-d-
proga šį šeštadieni šv. l f i S » U - d i a į t a l a n a S b 4 a a ų y Kon-' 
bus 9:45 vai. ryto ( n e » *^ | f tMjMJJM ir pokalbius praves 
kaip anksčiau buvo skelbta) Jė- j k u n j Vaškas, MIC. Diena pra-

sidės 10 vai. ryto. Pietus bus 
galima gauti vietoje. Užbaigi
mas šv. Mišiomis 5 vai. p. p. 

mene. 
Po to sekė valdybos narių 

Kun. A. Markus pamoksle pa- j pranešima apie veiklą. Pirm. 
brėžė, kad mes paveldėjome iš Į prof. J. Jakštas pranešė, kad į 

K Rubinas 1913 metais, bū
damas pačiame savo jaunystės 
žydėjime, kad nereikėtų grįžti 
atgal į rusų kariuomenę ir ka
riauti už Rusiją, su širdgėla at
sisveikino savo tėvus, du bro 
liūs, tr is seseris ir draugus. Pa
likęs gimtąjį sodžių Končaičių 
kaime, Žemaičių Kalvarijos pa
rapijoje, išvyko į JAV. Metus 
pagyvenęs Brooklyne tarp lietu
vių, 1914 m. persikėlė į Chic--
gą, Roselando apylinkę. Pradė
jo dirbti 111. Cent. R. R. 

K. Rubinas, gyvendamas Chi
cagoje, nelankė "saliūnų", bet 
aktyviai jungėsi į liet. parapijos 
ir liet. organizacijų veiklą, tam 
pašvęsdamas visą savo laisva
laikį. O kad užsitikrintų sau ir 
kitiems lietuviams saugesnę atei
tį, suorganizavo apdraudą — 
LRKSA 33-čią kuopą, kurios 
pirmas susirinkimas buvo 1915 
m. kovo 14 dieną. K Rubinas 
LRKSA 33-čios kp. valdyboje 
eidamas įvairias pareigas išbuvo 
r.et 63 metus, 52 metus sąži-j 
ningai atliko finansų sekreto- j 
riaus pareigas, centrui persiųs-
damas tūkstančius dolerių. 

Visų šventųjų parapijos vei
kla taipgi buvo prie širdies. Pa-

zuitų koplyčioje. pamaldose 
dalyvaus Aukšt. lituanistinė mo
kykla ir Pedagoginis Lituanisti-

Algirdui Statkevičiui, į kos institutas. 
X Lietuviu Tautodailės insti-

per metus padaryta 11 dr-jos j rapijos komiteto nariu buvo 44 
susirinkimų ir nemažiau valdy 
bos posėdžių. 

Kasininkė Al. Rūgytė pateikė 
dr-jos kasos stovį. Pajamų per 
metus būta 15.143 dol. Išlaidų 
padaryta spaustuvei už 4 kny-

tsigauti nuo° darbų \ ^ s į m o k ė t a 6.623 dol., kitos 
' išlaidos siekė 7,847 dol. Su li-

tiesę altoriui užtiesti. 
• 

Illinois universiteto studentai 
ir profesoriai turės progą nuo I 
kovo 22 d. at 

metus, tam paaukodamas tūk 
stančius valandų. 1944 m. orga
nizuojant Balfą, Rubinas rado 
laiko dar ir broliškai šalpai. Bal-

kuris 
, ir paatostogauti. Kovo 19 dieną \m 

x JAV LB Lemonto apylinkės j pasibaigia žiemos trimestras. | !™ c l u • P f ^ ų j ų metų kasoje 
dabar yra kalinamas psichiatri
nėje ligoninėje, balandžio 1 d. 
sueina 59 m. amžiaus. Prašo-

tuto Chicagos skyrius ruošia j metinis susirinkimas bus kovo į Cirkelyje mokslo metai y ra su
skirstyti į trimestrus. Kiekvie
nas trimestras yra dešimt sa
vaičių ilgumo. Mokslo metus 
sudaro rudens, žiemos ir pava-

šiuo adresu: Dr. Algirdas Stat-j -&.&.). Susidomėję kviečiami d a - | d u o t i Pranešimai Lemonto Mai- j sario trimestrai. Tiems, kurie 

margučių dažymo klasę šeštadie
nį, kovo 27 r., 1 vai. p. p. Šv. 

21 d., sekmadieni, 2 vai. po pie
tų Ateitininkų namuose Lemon-
te. Kviečiami visi apylinkių me jo neužmiršti ir pasiųsti jam, Kazimiero seserų vienuolyno 

gimtadienio proga sveikinimus j[patalpose (2601 W. Marąuette į lietuviai gausiai dalyvauti. Bus 

kevičius, Chernyakhovsk, OM 
2l6/st.-2 238100 Kaliningrads-
kaya oblast, USS. Taip .pat ko
vo 21 d. Vytautui Skuodžiui su
eina 53 metai. 

X Akademinio Skautu sąjū
džio rekolekcijos bus balandžio 
8, 9 ir 10 dienomis. Rekolekci
jas praves kun. Jonas Kubilius 
iš Montrealio. 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba balandžio 
25 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
šaukia apygardos atstovų suva
žiavimą. Suvažiavimui valdyba 
pateiks veiklos ir finansų apy
skaitas, o atstovai šiemet rinks 
apygardos valdybą trejų metų 
kadencijai ir spręs kitus apygar
dos reikalus. 

x LB Brighton Parko apylin-

iyvauti ir atsinešti po du ar dau-1 
giau kietai virtus kiaušinius. 

x Patikslinimas. L. D. K. Bi- \ 
rutės draugijos narių informaci
nis susirinkimas bus kovo 28 d., 
sekmadieni, 1 vai. p. p. (ne: 2 
vai., kaip buvo anksčiau skelb
ta) Jaunimo centro kavinėje. 

x LMF Chicagos Įdubo susi
rinkime, kuris įvyks kovo 21 d., 
1 vai. p. p. Jaunimo centro ka
vinėje, bus aptarta ne tik klubo 
veikla, bet dalyvės turės progos 
pasiklausyti ir mūsų žinomo 
dermotologo dr. K. Jučo paskai
tos. 

x Pensininkų išvengimas vė
žio — gydytojo pranešimas ir 
kultūrinė programa Sodybos pa-
žmonyje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p. p. Užkandis. Visi laukiami. 

ronio lituanistinės mokyklos Tė- j nori kuo greičiau 
vų komiteto ir vedėjos. Taip pat I baigti, dar galima lankyti va-
girdėsite apie atliktus valdybos j saros ketvirti. Pavasario tri-
darbus ir ateities planus. Nese-1 mestras prasidės kovo 29 ir tę-
niai buvo įsteigta kultūros or-, sis iki birželio 4 dienos. Kovo 
ganizacija, "Aušra", kurios pa- • 23-24 dienomis vyks registracija 
grindinis darbas surasti ir nu- • tiems, kurie nori lankyti Illinois 
pirkti lietuvių namus Lemonto i universitetą pavasarį. Marija 
apylinkėje. Bus perduotos in
formacijos apie šią organizaciją. 
Bus taip pat renkama pusė val
dybos dvejų metų kadencijai. 

Stankus-Saulaitė dėstys tr is lie
tuvių kalbos kursus: Lietuvių 
kalbą — (Lithuanian 106) an
tradieniais, ketvirtadieniais ir 

x Loreto ligoninė paminėįo! Penktadieniais lOval . r.; poezi 
' ją (Lithuanian 222) antradie aštuonerių metų sukaktį nuo 

įkūrimo alkoholikų ir auklėjimo j n i a > ketvirtadieniais ir 
programų centro, kuris yra pra I tadieniais 11 vai. 
leidęs apie 1,700 pacientų. ' Ta i dramaturgiją antradieniais, ket-

_ j virtadieniais ir penktadieniais 12 
_ \ vai. Lietuvių poezijos kurso bus 

proga apie 200 buvusių pacien 
tų apsilankė sukakties minėji 
me. Vaip pat dalyvavo'ligoninės j l^ti^L*™^™' ^ l į ? 
administratorė ses. M. Stepha-
nie. kun. Richard W. Calek ir 

Kinu Jonas Bacevičius, | m e d i c i n o s š t a b o a t s tovas dr. x kės metinis sutrinkimas įvyks! •-, . L \ " . , , . ' j " l c 
_ , .- i pranciškonas, atnašaus sv. Mi-; «,.„___ oy,;, ro rom kovo 21 d. 11 vai. parapijos mo- • . ! M\ sore Snivaram. 

kyklos salėje. 4420 So. Fairfi*ld Į ^ ^ j f c i ^ į į į į į ' į ; 
Ave. Susirinkime bus renkama 

šias kovo 21 d., sekmadienį, 6:30 
vai. vak. Jėzuitų koplyčic 
vėnios rimčiai prisiminti. 

X Chicago Savings and Loan 
Association (6245 S. "VVestern 

lieka dar 7,296,55 dol. 
Toliau ji kalbėjo, kaip reiKalų 
vedėja. Susirinkimai buvo da
romi kas mėnesį su paskaito
mis, daugiausia istorinėmis te
momis. Leidžiami istorijografi-

un"iversitetaMos sąsiuviniai, redaguojami Jo
no Damausko ir taipgi dr-jos 
žurnalas Tautos praeitis. Ruo
šiama nauji laimėjimai, gauti 
jau 7 dailininkų paveikslai. 

Dar pranešimus perskaitė ad
ministratorius Paulius šimoliū-
nas ir Revizijos komisijos pirm. 
Vincas Žemaitis. 

Prof. dr. F . Palubinsko at
siųsta paskaitą Ekonorninės 
minties vystymasis Vilniaus uni
versitete perskaitė sekr. S. Ja-
kubonienė. Paskaita iškėlė nau
jų duomenų apie 
Vilniaus un-tą ir buvo išklau
syta su dėmesiu. 

Kun. dr. J. Prunskis susirin
kusius supažindino su naujausia 
knyga V tomo antrąja knyga, 
kurioje duota labai vertingų 
straipsnių iš mūsų praeities, 
ypač vertingas dr. J. Ochmans-

penk-
ir lietuvių 

Sutemos, Baranausko, Deguty
tės ir Baltakio kūryba. Tie. ku
riems šis laikas nepatogus, gal i , , . 

, . , , . , . , ,i .. i kio straipsnis susitarti su dėstytoja del kitoj ^,„,4„„ A_ 
laiko. Jos telefonas 996-5465. 
o Slavistikos fakulteto 996-4412. 

Toliau Apolinaras Bagdonas 

sukakčiai atžymėti specialia 
knyga. Rekomendavo visiems 
įsigyti, kur atras nušviestą 

mūsų senąjį j dr-jos veiklą. 

Jonas Dainauskas pakalbėjo 
apie gausybę straipsnių lenkų 
ir vokiečių kalbomis iš Lietuvos 
istorijos. 

Baigiant susirinkimą buvo dar 
diskusijos, kur Algis Regis pri
minė, kad šiemet sukanka 750 
metų nuo Vokiečių Ordino įsi
veržimo į lietuviškų genčių gy-

fo steigiamajame 57 sk. susi
rinkime spalio 30 d. K. Rubinas 
išrenkamas kasos raštininku. K. 
Rubinas rūpestingas Balfo na
rys - rėmėjas tebėra ir šiandien. 
Be to, jis buvo aktyvus narys 
Lietuvos Vyčių, švento Vardo, 
Lietuvių Demokratų klubo, Lie
tuvių Bendruomenės ir kitų or
ganizacijų. Visose organizaci
jose prisiimtas pareigas atliko 
nuoširdžiai. 

Nenuostabu, kad ano meto lie
tuviškos parapijos, liet. mokyk
los, lietuviškas veikimas klestė
jo, buvo atlikti milijoninės ver
tės darbai, kai turėjo tokius tau
rius veikėjus kaip K. Rubinas. 

Kaip prideda geram lietuviui, 
K. Rubinas 1917 m. sukūrė lie
tuvišką šeimą, vesdamas Matil
dą. Lakačiauskaitę. Jie išaugino 
ir išmokslino tris sūnus. Šiuo 
metu Rubinų šeimą jau sudaro 
50 asmenų, bus ir daugiau. 

Garbingo 95-to gimtadienio 
proga balandžio 10 d. sūnūs, 
anūkai, proanūkai ir marčios 
susirinks pasveikinti savo mie
lą tėvelį, senelį, prosenelį. Ta 
proga K. Rubinas žada ne tik 
pasivaišinti, bet ir pašokti pol
kutę. 

K. Rubinas Roselando apylin
kėje buvo tvirtas kaip ąžuolas 
savo tėviškės ūkyje, visus jis pa
žino ir visi jį gerbė. Bet kai 
Roselando apylinkėje daugumą 
sudarė kitos rasės gyventojai ir 
kai vėliau pasidarė visiškai ne
saugu ne tik gatvėje, kieme, bet 
ir savame bute, Rubinas su 
skausmu širdyje ir ašaromis 
akyse kaip ir kiti Roselando 
apylinkės lietuviai 1973 m. per
sikėlė į lietuvišką apylinkę Mar
ąuette Parke. 1978 m. jo bran
giai žmonai Malidai mirus, kad 
gyvenimas nebūtų vienišas, per
sikėlė gyventi pas savo jauniau
sią sūnų Petrą į Park Forest, 
111., kur sūnaus ir marčios Ro-
mayne globoje, skaitydamas 
pamiltą "Draugą" 69-tus metus, 
kitus laikraščius ir klausydamas 
liet. radijo programų, tęsia savo 
žemiškąjį gyvenimą. 

Jubiliatui Kazimierui Rubinui, 
sulaukus 05 metų amžiaus, lin
kime daug nuotaikingų metų, 
geros sveikatos ir žibėti tikruo
ju rubinu kaip ir ligi šioliai. 

K. Bružas 

pusė valdybos narių, revizijos 
komisija, atstovai į apygardos 
suvažiavimą, darbų apžvalga ir. . . . . „ „ 
kt. Socialiniais reikalais kalbės | J j j M y j e T J e f a g - 2424W- j 

x Mažeika-Evans laidotuvių į A v e ) > pagrindinėj laukimo sa-
direktoriai vėl patarnauja lietu- \ į » *?*?*? . ^ A . * * * " * 8 

Jonas šoliūnas. Prašom visus 
dalyvauti susirinkime. Po susi
rinkimo — pasivajšinimas. 

(pr.). 

x Pražiūrėsiu vaiką ar vyres
nio amž. žmogų Marąuette Par
ko apylinkėse. Prašau skam
bint po 6:30 vai. vak. telefonu 
471-2406. (sk.). 

x Lietuvių Fondo Fed. Kredi
to Kooperatyvas moka 13.3 r> 
už 90 dienų (5,000 dol. min.), 
12r'r už vienerių metų (1,000 
dol. min.), 13.1 Cf už trejų me
tų (5,000 dol. min.) indėlius. 

(sk.). 

x St. Oasimir Memoriais, Inc., 
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo į kaktuvių proga. 

Balzeko Lietuvių kultūros mu-
i ^ < u E i ^ * t a C ^ . | * ^ Parod^ kurioJe bus H 

statyti lietuvių spausdiniai, še
šiolikto šimtmečio žemėlapiai ir 

Tel. 737-8600. (sk.). 
X Lietuvos šaulių Sąjungos, 

Tremtyje Visuotinis dalinių a l s . | spausdiniai, pinigai, medaliai ir 
tovų suvažiavimas įvyks k o v o j Jvairūs kultūriniai ir meniški 
27 ir 28 dienomis, Chicagos Sau- i dirbiniai. Galima sustoti ir pa-

Buvęs vilnietis Česlovas Milo 
šas, 1980 metų Nobelio premi- j giškos 
jos laureatas, skaitys savo poe-'. 600 metų. 
ziją Illinois universitete antra- Į Al. Rūgytė 

supažindino su naujai išleista I venamą erdvę, kurio padarinius 
dr. A. Kučo parašyta monogra-1 skaudžiai jaučia dar ir šiandien 
f i ja apie didįjį Lietuvos kuni- i lietuvių tauta. Tai buvo pirma-
gaikštį Kęstutį, nuo kurio t r a - i s i s ««*1 genocidas, kur prūsai 

mirties šiemet sukanka ! b u v o ^ ^ išžudyti. Jei ne šis 

supažindino su 
dienį, balandžio 13 dieną. Pro- : 25 metų Liet. Istorijos dr-jos 

lių namuose. Kovo 27 d., šeš
tadienį, 9 vai. suvažiavimo ati
darymas, vėliau darbo posėdžiai. 
7 vai. vakaro banketas toje pa
čioje salėje. Kovo 28 d. sekma
dienį, 10 vai. pamaldos Brighton j re, Md., A. Kašubą, Deltona,! 
Parko lietuvių kat. bažnyčioje, j Fla., Jonas Asmutis, Broekton, l 
Tuoj po pamaldų autobusais ir Į Mass., K. Ramanauskas, Livo- i 

žiūrėti pirmadienį, antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 9 iki 5 vai. 
p. p., penktadienį nuo 9 iki 8 vai. 
vak., šeštadienį nuo 9 iki 1 vai. 

X Vincas Gelgudas, Baltimo-

savomis susisiekimo priemonė
mis vykstama į šv. Kazimiero 
kapines, kur bus iškilmingos 
apeigos prie Romo Kalantos pa
minklo, jo 10 metų mirties su-

(pr.). 
Sv. Kazimiero kapinių), telef. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

x Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

. ) . 

x Lietuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvo metinis narių 
susirinkimas šaukiamas š. m. 

nia, Mich., Monica Pocius, Rock-
ford, m., A. Margevičienė, To
ronto, Kanada, Adomas Skėte-
ris, San Jose, Cal, ses. Jose-
phine, Pittsburgh, Pa., atsiun
tė po 5 dol. aukų įvairiomis pro
gomis. Ačiū. 

x Vida DTCW, Humble, Texas, 
A. Sodaitis, Ormond, Beach., 

kovo 28 d., 12 vai. Margučio pa- Y\SL , Kostas Balčiūnas, Wauke-
talpose, 2422 W. Marąuette 9naL) yvį .^ Edvard Cicėnas, 
" " J "•"• Berwyn, 111., Jonste Adomaitis, Road. 'pr ) 

X Lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Tburber Rd., Putnam, 

| O t 06260. (sk.). 

Tinley Park, 111., Bronė Luko
ševičienė, Richmond Hills, N. Y., 
Algirdas Ruzgas, Woodhaven, 
N. Y., Stefanija Kaunelienė, 
Detroit, Mich., atsiuntė po 5 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

Ordino genocidas, tai šiandien 
lietuvių tauta būtų turėjusi ne
mažiau 30 milijonų gyventojų, 
nes anais laikais lietuvių buvo 
tiek pat, kiek ir lenkų. 

Po susirinkimo vaišės vyko 
Al. Rūgytės bute, kur dalyviai 
galėjo arčiau pabendrauti ir su 
pačiu dr-jos pirmininku prof. 
J. Jakštu. Nuotaika visų buvo 
tikrai pakili. A. P. B. 

iiiiiimmiimiiifimiiiiiimmuiinuiiimi 

DIENOMS NU2YD1NT 
Skaitymai senesniesiems 

Redaktorius PRANAS ENSKAITIS 
Knygos pradžioje "2odis Skaityto

jams"' stipriai pabrėžiama, kad šia 
knyga norime parodyti, kad ir lietu
vis pensininkas dar yra gyvas, judrus 
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
si būti atsparus visoms laiko negero
vėms. 

Leidinyje yra šių autorių raštai: 
Kazimieras Barėnas. Vladė Butkienė, 
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas, 
Valentina Ūselienė ir Rūta Klevą Vi-
džiūnienė. 

Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl. 
Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St 

Chicago, IU. 60529 

111. gyventojai dar prideda 42 et 
valstijos mokesčio. 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiii 

Linas Banevičius skaito Connecticut valstijos gubernatoriaus WiIIiam 0*Neil 
proklamaciją Hartforde įvykusiame Vasario 16 minėjime. 

Kr, M. BMMvKbiMi 

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir Gretimųjų Sričių Neperiodinis Leidinys 

TOMAS V — KNYGA 1 (17) 

JUOZAS JAKŠTAS, Ph.D. Redaktorius 
J. A. RAČKAUSKAS, PK.D. Viceredaktorius 

Leidinys didelio formato, 228 psl., sudarytas iš 5 skyrių: 
Kova su Vokiečių Ordinu. Kovos su Lenkija dėl Volynijos. 
Pastangos Lietuvą Apkrikštyti. Kęstučio ir Jogailos Kon
fliktas. Kęstučio charakterislcos bruožai. 

Išleido Istorijos Draugija 1981. 

Kaina su persiuntimu $11.50 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tfl,5 W. 6Srd Street 

Chicago, IU. 60629 
Dlinois gyv. dar prideda 70 et. valstijos mokesčio. I 

i t 


